
 یاران روحانی

 با تقدیم تحیات امنع ابهی ضمن آرزوی سالمتی برای شما عزیزان  

" به شما عزیزان پیشنهاد میگردد، سعی دارد ضمن توجه به  برنامه ای که با عنوان "پیشرفت ایران و سربلندی ایرانیان
و    ایران  برای سربلندی  ما  از  نقش هر یک  بررسی  به  این کشور مقدس،  آینده  و  آنکه  عظمت  .امید  بپردازد  ایرانی 
 بتوانیم نقشی هر چند کوچک برای تحول ایرانیان و رسیدن به این آیندۀ پرشکوه ایفاء نمائیم. 

.پیشنهاد میگردد برای اجرای این سرود از فایل   زشهید مجید)هوشنگ محمودی (استسرود این برنامه اثری ماندگار ا 
 و یا دریوتیوب جستجو نمائید.  ( انال تلگرامی طلوع کرملک  TOLO_E_CARMEL@) صوتی آن استفاده نمائید. 
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 ۱۳۹۵نوروز  در پیام  بیت العدل اعظم الهی

فرمایند "در آبادی ایران و ترّقی ایرانیان بذل جهد بلیغ و سعی عظیم فرمایید"، و شما در پیروی  حضرت عبدالبهاء می 
بیان و   امانت و صداقت، همراهان شایستهعلیاز این  با وفاداری و محّبت و  برای  رغم تضییقات وارده کما کان  ای 

 ." وطنان عزیز خود در راه ترّقی و تعالی ایران عزیز هستید. قدر مقام و منزلت خود را بدانیدهم
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 مناجات شروع  -۱

  هواهلل                                                       

دوان کوتاه  ل ظلم و ع  طاو  ای پروردگار این حزب مظلوم را موفق نما که به خدمت عالم انسانی مؤید گردند تا دست ت  

الفت بی .  رافتد  عدل و انصاف تأسیس گردد بنیان جور و اعتساف ب .عالم انسان منتشر شود  ۀ گردد و بارقۀ عّزت ابدی

کند جلوه  انسانی  عالم  وحدت  و  آید  میان  به  و    .پایان  برخیزد  میان  از  سیاسی  و  جنسی  و  وطنی  و  دینی  تعصب 

بین شود.توئی  م  نور  رین گردد و شرق و غرب آیات باهرۀ یگانگی و آزادگی بنیاد بیگانگی براندازد. و روی زمین بهشت ب  

 ع ع                                                        درخشنده و مهربان مقتدر و عزیز و توانا و توئی بخشنده و

 ۱۹۳حدیقۀ عرفان ص                                    

 

 

 مناجات دوم  -2

 هواهلل                                                         

کار ولی تبه  و  کاريم  گنه  راز هر چند  دانای  غفران رحمانی    ای  و عفو و  يزدانی  بلياقت و استعداد ،بخشش    مشروط 
 ع ع  .دنيوجآسايش جان يابند و راحت وجدان  اين بالی ناگهانی را از کشور ايرانی مندفع فرما تا بندگان   ،انسانی نه 

 68ص 4مکاتیب ج                                       

 

 

 مناجات خاتمه-۱۵

ن کائنات به ذکر بدایع قدرتت  دست مرتفع؛ امنای امرت را مأیوس مفرما، و الس  ّی قدیر، دست تضّرع به بارگاه ق  ای قو
ناطق؛ وّراث امرت را بیش از پیش مدد بخش. جمعی از ظهوِر خفّیات امرت و بروِز لطائف حکمتت واله و حیرانند؛  

وطن تأیید پی در پی بفرست، و آن م    ۀ  شکار کن. مالئکآ  مصداق وعود منصوصۀ کتاب اقدست را بر عالمیان ظاهر و
 .. .اعلی را جّنت ابهی نما. 

 بندۀ آستانش شوقی                     

 ۱۵کشور مقدس ایران ص                                          



 لوح مبارک حضرت بهاء اهلل -۳

اسبقيتشان در علوم و فنون حال   ع  أهل ايران م    ظهوری آيا چه شده کهرحيق  بيانی و الّناظر الی أفق    يا أّيها الّشارب
  منمائيد  يوم مبارک منير خود را از فيوضات فّياض محروم  يا قوم در اين   ؟جميع احزاب عالم مشاهده ميشوند    پستتراز 

که از قلم    بياناتي  امروز هر آگاهی گواهی ميدهد بر اينکه  ..  .حاب رحمت رحمانی امطارحکمت و بيان نازل امروز از س    .
بقّوت ملکوتی بر نصرت خود قيام   بگو ای قوم  .ارتفاع عالم و ارتقاء امم    از برای  سبب اعظم است  ،مظلوم نازل شده 
که شايد ا    نمائيد  از  الحقيقه سببارض  که فی  أوهام  و  بيچاره  صنام ظنون  عباد  و ذّلت  و    ،اندو عّلت خسارت  پاک 

بری  ک    اميد انکه يد اقتدار مدد فرمايد و ناس را از ذّلت. اين اصنام حائلند و خلق را از علّو و صعود مانع  . گردد    طاهر 
  برهاند

 228الواح مبارکه چاپ مصر ص                       

 

 لوح مبارک حضرت  عبدالبهاء-4

 هواهلل        

الحقیقه تیشه به دست گرفته به ریشه این بنیان قدیم میزنند و جمیع احزاب فیایران ویرانست و  ،  ای تشنۀ حقیقت

کلنگ این  که  نیستند  ملتفت  تیشه   ،  ابدًا  این  و  است  کن  میریشه،  بنیان  گمان  حزبی  هر  تعمیر  کن.  به  که  کند 

ْیدیِهممشغولست. ولی در قرآن می  وِتِهم با  ی  خّربون ب   ".فرماید: "ی 

نبوده. در آن میباری، این آوارگان   کوشیم که بنیۀ ایران قّوت گیرد و معلوم است  به هیچ حزبی مشترک و متمایل 

قّوت بنیه ایران جز به تأسیس اخالق الهی ممکن نه. چون تأسیس اخالق گردد ترقی در جمیع مراتب محتوم است.  

ف   تعدیل اخالق  بدون  مّلتی  ن  هیچ  و  به تحسین اخالقالح  و  نیابد؛  و  ،جاح  نهایت   علوم  افکار بی  و  یابد  رواج  فنون 

رواج   ،نهایت رسد، صنایع بدیعه  ۀبه درج  مّیت بجوشد، سیاستروشن گردد؛ صداقت و امانت و حماست و غیرت و ح  

م افرازد، ملت از برزخی به برزخ دیگر انتقال نماید، خلق جدید شود، فتبارک   ،اّتساع جوید، شجاعت  ،یابد، تجارت ل  ع 

ن  الخا  .لقین تحّقق یابداهلل احس 

بیابان  در  ریگزارحجاز  بی آب و علف    ،  طاف ،و  م  و  آفاق شد  قبلۀ  نّیر حقیقت  به طلوع  لکن  بود،  زرع  غیر ذی  وادی 

امّیدم  شد.  خواهد  چه  آینده  در  که  نمائید  مالحظه  کرده  اشراق  ایران  طلع  م  از  اعظم  نّیر  که  حال  گردید.  عالمیان 

نیان عظ   عع   .یم شما نیز از کارکنان باشید. و علیکما البهآء االبهیچنانست که در تأسیس این ب 

 8۳، ص۱پیام آسمانی، ج                                                               



 بیانات مبارکه حضرت عبدالبهاء-۵

ابدّیۀ ایران است پردازند و در  احّبای الهی را همواره داللت و وصیت نمایید که جمیع شب و روز به آنچه سبب عّزت  " 
تحسین اخالق و آداب و بذل هّمت و مقاصد ارجمند و الفت و محّبت و ترّقی و اّتساع صناعت و زراعت و تجارت  

 ".سعی بلیغ و جهد عظیم مبذول دارند

 2۹۱، ص۳و خلق، جامر                                                                                          

 در بیان دیگر می فرمایند: 

حال شما باید مشغول به انتشار نفحات اهلل و بیان آیات بیّنات باشید و در ترّقیات ماّدیه و معنویه ایران بکوشید تا 
 این بنیۀ به تحلیل رفته، قّوت گیرد ولی در امور سیاسیه مداخله ننمائید این است تکلیف جمیع احّباء

 ۱4۳ص  ۳پیام آسمانی ج                                

 و نیز می فرمایند 

یج تعالیم الهیه پردازند.تا نفوس تربیت شوند و در روشمرند و به نشر نفحات و ت  احبای الهی باید اوقات را غنیمت
یران مرکز علم و  جمیع مراتب ترقیات رحمانیه نمایند.بازار فضل و کمال رواج گیرد و کوکب فضل و دانائی بدرخشد.ا

عرفان گردد و ایرانیان جلوۀ عالم انسان شوند.و این جز به تربیت الهی ممکن نه و به غیر از موهبت رحمانی حصول  
  نپذیرد

 28۱ص  8۹مکاتیب ج                  

 و دربیانی دیگر میفرمایند: 

المعدوم است. ولی ایران محتاج تربیت است. هنوز نفوس آگاه مهّمی در انجمن ایران جلوه ننم  وده و اگر باشد الّنادر  ک 
های زیرک بااستعداد موجود. اگر به کماالت انسانی تربیت شوند، سبب عّزت ابدّیۀ  از قرار معلوم در آن سامان جوان

 .ایران و ایرانیان گردند

 2۵، ص۵6مجّلۀ عندلیب، شماره                                                                

 

 

 

 

 



 حضرت ولی امراهلل قسمتی از توقیعات -6

ع   و  م  ترّقی  اقلیم  آن  استخالص  و  نجات  و  که  مران  است  امراهلل  اساسّیۀ  تعالیم  اجرای  و  تعمیم  به  مشروط  و  نوط 
م   و  اخالق  حِسن  نفوس است م  مرّبی  و  تربیت  غیرمتینۀ    ، رّوج  اجراآت  و  تمهیدات  و  ماّدّیۀ سیاسیه  اّتخاذ وسائل  نه 

 .شّوشه و اسباب خارجهاقتصادّیه و انشاء احکام و قوانین نظمّیه. یاران را چه مدخلّیتی در این امور م  

گمان نکنند که  ری حاصل ننمایند و  ولی باید مالحظه نمود و در نهایت هّمت کوشید تا زمامداران و اولیای امور تکد  
له و آشوب فراهم نگردد. باید در نهایت حکمت و مالحظه و لغ  بهائیان تعّلق به وطن خویش ندارند تا اسباب فساد و غ  

و   از  را  کّل  با نفوس مدارا نمود و  وح و ریحان و محّبت خالصۀ حقیقی  ر  مبادی حقیقی  بردباری و  بر  ضیع و شریف 
 .عزیز ایرانیان استوع بشر و تربیت عالم انسانی و ترّقی ماّدی و معنوی ایران و ت  بهائیان اّطالع داد و آن خدمت به ن

 ۱۳4۱اخبار امری، مهرماه                                                                                         

 

احبا را در همه جا از قبل من تحیت برسانید. به    ایران وطن بهائیان تمام دنیاست .....پیامهای مرا به احبا ابالغ کنید.
همه محبت مرا ابالغ کنید. من هیچوقت احبا را فراموش نمی کنم. به احبا بگویید در ارتفاع امر قیام کنند. با کمال  
نشاط و استقامت و ثبات در خدمت و ترویج امراهلل و ارتفاع امر بکوشند. تأییدات الهی می رسد. حضرت عبدالبهاء 
او را نصرت بدهد. نصرت   مکرر فرموده اند جنود تأیید و توفیق در آسمان معلق است و منتظر ببیند کی قیام کرده 
الهی منتظر قیام احباست. تأییدات شامل حال می شود، به شرط اینکه احبا هم قیام کنند بر خدمت، هم به قول هم  

 ۳2۹-۳28به یاد محبوب، ص                                                                                                    .لبه فع

 

 

   2006آگست  2۱ مورخبیت العدل اعظم الهی قسمتی از پیام  -7

كلّ   عالم طور  به  اخّص ی بشريت  طور  به  ايران  ومّلت  شناسائ،  در  غفلت  سبب  به  مظه  ی،  الهي مقام  كّلي  ظهور  ر 
. اثرات اين خمودت در    و اجتماعي را مخمود نموده دست به گريبان است   یفرد  یكه حيات معنو  یبامشكالت متعدد

ی  پيروان اسم اعظم عل  ۀخورد . وظيف  یبه چشم م  یآن كشور به خوب  یو اقتصاد  ی، سياس  یاجتماع   یفعاليت ها
هم   ی سط افق فكر ك به ب  روحانيت در قلوب و كم  ۀشعل  یاحيا  ،اول   ۀجوانان در قبال اين وضعيت در درجالخصوص  

كمت انجام شود . اين  بر طبق هدايات اخير بيت العدل اعظم با رعايت ح  ی انفراد  وطنان است كه بايد از طريق تبليغ 
خدمت به هم وطنان ارائه    كه به منظور  یواقتصاد  یخدمات اجتماع   ۀمردم توأم با ارائی  انروح   یقوا  یتجديد تدريج 

ن مقدس خواهد شد .  آن سرزمي  یموجب احيا  ،در ميقات معين  یاله   یكلّ   ۀمي شود و با كمك تحوالت ناشي از نقش 
 .“ خود را به كار گيردیملو ع  ی، اخالقیروحان یاستعدادهاۀ  است كه شخص مؤمن بايد ”كّلي  یچنين نقش ی در ايفا

 



   2008جون  ۳  مورخ م الهیبیت العدل اعظقسمتی از پیام -8

فرمایند: »احّبای الهی باید مظاهر رحمت عاّمه باشند پس بکوشید تا مصداق این بیان حضرت عبدالبهاء گردید که می
  مهر  جز  ببارند  دو   هر   خار  و   گل  بر   نیسان  ابر  ٴ و مطالع فیض خاّص مانند آفتاب بر گلشن و گلخن هر دو بتابند و بمثابه

،  ۱یق جفا نپویند و غیر از راز صلح و صفا نگویند.« )منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، جلد  طر   و  نجویند  وفا  و
علی248صفحۀ   و (  ندهید  اهّمّیت  عدوان  و  ظلم  و  اعراض  به  الهی  تعالیم  از  الهام  با  و  موجود  بحرانی  وضع  رغم 

دارید که سبب خیر و نفع  این محصور  را در  به هم  بالعکس معامله نمایید. فکرتان  اطرافیان خود باشید.  وطنان  به 
باشند صمیمانه  خود که وارثان فرهنگی غنی و انسانی هستند و خود نیز گرفتار ظلم و ستم و تضییقات گوناگون می 

که   آنچه  بارۀ  در  و  کنید  معاشرت  و صفا  با صدق  عموم  با  بپرهیزید،  انشقاق  و  اختالف  گونه  هر  از  نمایید.  خدمت 
مذاکره و تبادل نظر نمایید و شعلۀ امید، ایمان و اطمینان به آیندۀ پرشکوه ایران و به سرنوشت  مشغلۀ ذهن آنهاست  

 شان بر افروزیددرخشان نوع بشر را که خود معتقدید مآاًل تحّقق خواهد یافت در قلوب

 

 

 

 

 ...چگونه به پيشرفت ايران و مردم آن خدمت نمائيم -۹

 خطاب به بهائیان ایران میفرمایند:  ۱۳87مرداد  7مورخ بیت العدل اعشم الهی در پیام 

در وجود هر انسان، اعّم از غنی و فقیر، زن و مرد، پیر و جوان، شهرنشین و روستانشین، کارگر و کارفرما، و از هر   ..."
ان عزیز  قوم و آیین، اصالت و شرافت مشاهده کنید. ضعفا و محرومان را حمایت نمایید. به نیازها و مشکالت جوان

رسیدگی کنید و آنان را به آینده امیدوار سازید تا خود را برای خدمت به نوع بشر آماده نمایند. از هر فرصت استفاده  
نهاده به هم میهنان عزیز خود   ق اخالص  ب  رفع تعّصبات گوناگون در ط  برای  را  با صدق و صفا تجربّیات خود  کنید و 

د الفت و محّبت بین افراد پردازید و از این راه به پیشرفت ایران و سربلندی  تقدیم دارید و به کمک یکدیگر به ایجا
 ".مردم آن خدمت نمایید

 

 

 

 

 



 چگونه از فضای شور و مشورت بهتر استفاده کنیم؟-۱0

ضیافت نوزده روزه جزئی از شاکلۀ نظام اداری بهائی است و از اهمیت ویژه ای برخوردار است بیت العدل اعظم الهی  
 :چنین می فرمایند ۱۹8۹آگست  27ام مورخ درپی

اداری و اجتماعی   نظم جهانی حضرت بهاء اهلل جمیع واحدهای جامعۀ بشری را در بر میگیرد و جنبه های روحانی، 
می  هدایت  جدید  تمدنی  ایجاد  سوی  به  را  بشری  متنوعۀ  مجهودات  و  بخشد  می  تلفیق  یکدیگر  با  را  زندگانی 

جمیع این جنبه ها در سطح پایه و اساس جامعه است و تأسیسی است که در هر روستا    کند.ضیافت نوزده روزه حائز 
 .و قصبه و شهری که اهل بهاء در آن سکونت دارند ، فعالیت دارد

بر این اساس ضیافت از سه بخش روحانی، اداری و اجتماعی تشکیل میگردد و آنچه در اینجا مورد نظر است ،قسمت 
بخش اداری ضیافت از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد.و بیت العدل اعظم الهی آن را   شور و مشورت بوده که در 

 ".از افکار و نظرات و پیشنهادات احباء مّطلع میگردد ،فضائی میدانند که:"محفل ... در جریان مذاکره و مشورت

هر چه بیشتر از فضای شور و    حال با توجه به نبود تشکیالت اداری در این کشور مقّدس ضروریست برای بهره مندی
 : مشورت به نکات مهمۀ زیر توجه نمائیم

می نماید."              مشورت راه گشای امور فردی و اجتماعی بوده ، رشد و پیشرفت و اتحادپایدار جامعه را تضمین "-۱
 200۹می  ۱۹پیام   

نیست  "-2 نهائی  تصمیمی  به  وصول  همیشه  مشورت  از  جهت ،  هدف  افکار  تبادل  منظور  موارد  از  بسیاری  در  بلکه 
 200۹می  ۱۹پیام   روشنتر شدن مواضیع و ایجاد وحدت نظر است."       

یک  -۳ که  همانطور  میکند  پیشرفت  محل  آن  جهانی  جامعۀ  رشد  با  همراه  روزه  نوزده  ضیافت  در  مشاورات  کیفیت 
ه در فعالیتهای تبلیغی و اقدامات اجتماعی خود رشد میکند، دغدغه های اعضای ضیافت به دلیل افزایش آگاهی  جامع

این   در  مشورت  میشود."موضوع   بزرگتر  جامعۀ  مشکالت  رفع  و  اجتماعی  مسائل  به  معطوف  و  کرده  رشد  جمعی 
سطح آگاهی جمعی آن جامعه است."لذا    دغدغه ها و       نعکاسی از، اضیافتها که به صورتی ارگانیک شکل میگیرند

هر جمع ممکن است بخواهد بنا به احتیاجات و مقتضیات محلی نه تنها به تهیه برنامه پرداخته بلکه در خصوص امور  
 مشکالت و مسائل جامعه محلی خود به مشورت مبادرت نمایدو

بدیهیست  -4 بود  خواهد  عزیزان  برای  پیشنهادی  تنها  ضیافت  پروگرام  که  یا   موضوع  همانگونه  و  مشورت  و  شور 
سؤاالت مطروحه در آن نیز صرفا پیشنهادی بوده و به منظور جمع بندی مطالب، تبادل نظر و بهره مندی از ایده های  

 .یکدیگر می باشد

 

 

 



   رانمیمن ا  -۱4

  رانی ا نیمردمان سرزمبه  میتقد یهوشنگ محمود دی شه ادیشعر ماندگار زنده  

   زمیمشکب نیسرزم

   زمی دل انگ من

   رانم یمن ا ران یپهلوانان و دل گاهیجا

 حضرت زردشت نیسرزم

 آتشگاه عشقم   و

 ، دل آرامم ، دل افسونم   زمی دل انگ من

 رانم یمن ا رانمی من ا رانمیمن ا رانمیا من

 د یخاورم خورش یسو به

 عشق باشد بر دل مردم  نور

 عالم   ینورش ، هست به

 دل ها  یمهرش گرم به

   زمیمشکب نیسرزم 

   زمی دل انگ من

   رانم یمن ا ران یپهلوانان و دل گاهیجا

 پهن من  یدشت ها یگلگون الله ها به

 صورت عالم همه قرمز    تمام

 من ز یمشکب یبال ها یبو به

 چهره عالم همه تازه   تمام

 من   نمیآفر  یمن که مست نمیآفر  یهست که

 من  نمیآفر  یمن که مست نمیآفر  یهست که

 من  یبخش بها ینور روشن به



 عالم همه روشن  دل 

 من آن جاودانه مهر تابانم که

 من آن جاودانه مهر تابانم که

 

 دیمشک آ یخاکم بو به

 بخشم  یآبم زندگ  به

 جالل خود   دیحکمت و ز خورش به

 ذره تا اوج كمال مهر تابانم رسانم

 

 ، دل آرامم ، دل افسونم   زمی دل انگ من

 رانم یمن ا رانمی من ا رانمیمن ا رانمیا من


