
 

 

 یاران روحانی

 اهلل ابهی 

میسازد و آن را هرروز با مشکالت عديده ای روبه رو  است    هشرایطی که دنیا با آن مواجه گردیدآگاهید  همانگونه که  
 آماده سازد شوالزم است که خود را برای نتایج و عواقبشاید بشر تاکنون تجربه ننموده که موقعیتی است 

 یفرمایند:م بارهاین دراعظم الهی  العدل بیت 

سریع االنتشاری میباشد که و مضطرب در تالش درک بحران بهداشتی  جهانی بیمناک  طی ماه ها و هفته های اخیر  
توان با قاطعّیت ارزیابی بسیاری از کشورها را گرفتار کرده و پیامدهایش را برای اجتماع بشری هنوز نمی مردم
از صحنه بین المللی گرفته تا سطح توده مردم  جمعی اجتماع،گشته که  توان  وعیانآشکار ..به ندرت اینچنین کرد.

 "ظهور رسد.به منصه بستگی به اتحادی دارد که در عمل 

 177مورخ نوروز خطاب به بهائیان عالم پیام بیت العدل اعظم الهی  دقیقتر  مطالعه به در این برنامه سعی داریم که
 متذکر گردیمبیش از پیش به وظایف خود در این ایام خاص آن بدیع بپردازیم و از خالل 

تقاضا میگردد به طرق  پذیر نمی باشد، امکانمتداول الزم به ذکر است با توجه به اینکه برگزاری جلسات به شکل 
امکان مشارکت اتخاذ فرمائید که همگان    ترتیبی  ) شبکه های اجتماعی (موجود  مقتضی و با بهره مندی از امکانات  

 داشته باشند.

 

 

        باشیدمحفوظ ی عنایاتش از هر گزنددر پرتو                                                                  
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 حضرت عبدالبهاء میفرمایند:

نلرزد و این جز به ایمان و . از هیچ حادثه ای است که ریشه محکم دارد مانند شجرینفس مطمئنه 
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 مناجات شروع-1

 )به نیت شفای بیماران ( نت الکافیابخشی از دعای 

الفضل و العطاء و به استقّر هيكل قدسك علی عرش البقاء و  الّلهّم يا إلهی أسألك بجودك اّلذی به فتحت أبواب… 
 اّلتي بها أجبت في نفسك من ِقبِل كلّ  بها دعوت الممكنات علی خوان مكرمتك و انعامك و بعنايتك برحمتك اّلتی

االسماء  ظهور عظمتك و سلطنتك و طلوع عّز حكومتك بكلمة ) بلی ( ك و بهذه من فی الّسموات و االرض فی حين
و بجمالك االلطف االصفی و بنورك الخفّي فی   الحسنی االعظم و بهذه الّصفات العليا االكرم و بذكرك العلّي االعلی

المباركة ثّم اّلذی  صباح و مساء أن تحفظ حامل هذه الورقةالمتقّمص بقميص البالء في كّل   سرادق االخفی و باسمك
فيها ثّم اشف بها كّل مريض و عليل و فقير عن كّل  يقرؤها ثّم اّلذي يلقي عليها ثّم اّلذی يمّر في حول بيت اّلتي هي

و اّنك أنت  كو حزن ثّم اهد بها كّل من يريد أن يدخل فی سبل هدايتك و مناهج فضلك و غفران بالء و مكروه و آفة
                                                                                                                         العزيز الكافي الّشافي الحافظ المعطی الّرؤف الكريم الّرحيم

 

 

 مناجات دوم -2

ملکوت   دوستان بزرگوار را مؤّيد وموّفق برضای خويش فرما و خير خواه بيگانه و خويش کن بجهان  ای پروردگار اين 
کن و رّبانی صميمی فرما از مجاز برهان و در حقيقت   ابدی در آر و از فيض الهوت نصيب بخش بهائی حقيقی

آسايش عالم انسانی فرما و خادم احت و  ر آيات ملکوت کن و کواکب درخشنده در افق ناسوت نما سبب  مستقّر فرما
خود روش و سلوک   از باده وصايا و نصائح خويش سرمست کن و جميع را در سبيل تعاليم کن کّل را  عمومی صلح

 و بینای قادر و عزیز ئتوو ا ی مقتدر وتوانئ...توعطا بخش
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 مناجات خاتمه-9
 

 هواهلل                                                             
نا وَمالَذنا َأِزْل ُكُروَبَنا ِبُبُزوِغ َشْمِس  ْف ُهُموَمنا ِبُنُزوِل َمالِئَكِة َنْصِرَك الُمِبيِن َوَأِنْر َأْبَصاَرنا ِبُمَشاَهَدِة َربَّ َوْعِدَك الَكِريِم َوَخفِّ

عَ  نا اْفَتْح َعَلى ُوُجوِهَنا َأْبواَب السَّ َنا َأْفِرْغ َعَلْيَنا َصْبرًا ِمْن َلُدْنَك. َربَّ َخاآياِت َأْمِرَك الَعِظيِم. َربَّ ِء َوَأِذْقَنا َحالَوَة الَهَناِء اَدِة َوالرَّ
ْلُم َوالُطْغياُن،   ِإَلى َمَتى هذا الَجْوُر َوالُعْدواُن. َواْرَفْعَنا َمَقامًا َأْنَت َأْوَعْدَتنا ِبِه ِفي ُصُحِفَك َوُكُتِبَك. ِإَلى َمَتى يا ِإلَهنا َهَذا الظُّ

يَن، َأْنَت َسِميُع ُدَعاِء الَمْلُهوِفيَن، َادِرکنا َاْدِرْكنا َهْل َلَنا ِمْن َمْأَمٍن إالَّ َأْنَت، ال َوَحْضَرِة َرْحمَ  ِتَك. َأْنَت ُمِجيُر الُمْضَطرِّ اِنيَّ
اِحْميَن. ْب آَماَلَنا يا َمْقُصوَد الَعاَلِميَن وَأْرَحَم الرَّ نا اأَلْبهى َوال ُتَخيِّ  ِبَفْضِلَك يا َربَّ

  نش شوقیبنده آستا                                     
 

 42  مجموعه مناجات حضرت ولی امراهلل، صفحه                                                                  
 

 

 



 

 

 حوادث سبب نشر نفحات است-3
 : میفرمایندحضرت عبدالبهاء 

که حافظ  باشيد رّب احدّيت عنايت بفضل و  مطمئن مغموم مشويد واقعه در آن صفحات محزون نگرديد ز حوادثا
در تمام جهان آشکار ميگردد  يا واقع ميشود حوادثی که در ايران قدرت او اسير. يد امور در و جميع حقيقی است

سابقه و حوادث  زيرا عالم اکوان خادم امرحضرت رحمان است و وقايع.منتهی بنشرنفحات است و اعالء کلمة اهلل
 .کرد تأثير  که منتهی بچه شد و چه يدو دّقت کن مالحظه نمائيد ماضيه
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 اطمینان به حفظ و حمایت حق-4

 حضرت عبدالبهاء میفرمایند:

الهی باید کّل در این موارد بنهایت ثبوت و استقامت قیام نمایند و مطمئن بحفظ و حمایت حّق باشند   باری احّبای   
انسان اندک اضطرابی ،  حاصل ننمایند این امراض مانند سپاه و لشکر است اگر در مقابل عساکر مهاجمه  ابدًا اضطرابی
راج نمایند ولکن اگر انسان ببسالت و شجاعتی خارق ئی نیست که مستولی گردند و در میدان تاالن و تابنماید شبهه

 العاده مقابلی عساکر جّراره نماید دشمن هر چند قوی و جسور باشد در میدان حرب مقاومت نتواند فرار اختیار کند
 (5)مکاتیب حضرت عبدالبهاء، جلد                                                                                     

 

 

 بخش اول-6

 جهان انیبهائ به خطاب ١٧٧ نوروز امیپ

 ندیفرما مالحظه عالم سراسر در اعظم اسم ستایندگان

 محبوب، و ز یعز دوستان

.  میده  قرار  مخاطب  را  شما  امیپ  نیا  با  اکنونهم  و  نشده  رضوان  امیّ ا  منتظر   که  میدانی م  الزم  یکنون  عیوقا  به  توّجه  با
 یبهداشت بحران درک تالش در مضطرب و مناکیب یجهان ر،یاخ یهاهفته و هاماه  یّ ط دیآگاه یهمگ که همانطور

 هنوز یبشر اجتماع یبرا را شیامدهایپ و کرده گرفتار را کشورها از یاریبس  مردم که باشدیم یاالنتشار عیسر
 به بشر، نوع رفاه و صّحت نگران اریبس  ما مانند ز ین شما که میدار نانیاطم.  کرد یابیارز ت یّ قاطع با توانینم

 ی جمع توان که گشته انیع  و آشکار نینچنیا ندرت به.  دیباشیم رندیپذبیآس همه از شتریب که یاقشار خصوص
 و رسد، ظهور ۀمنّص  به عمل در که دارد یاّتحاد به یبستگ مردم، ۀتود سطح تا گرفته یالمللنیب ۀصحن از اجتماع،

 راستا  نیا   در  همگان  سالمت  و  صّحت  حفظ  منظور  به  که  یضرور  یهاتالش  از  را  خود  تیحما  شما  که  میدانی م  البّته
 .دیدارینم غیدر شودیم انجام

 محفل  مورد هر  در و گذاشت، خواهد اثر  اهلل امر  یادار امور بر  ناچار به عالم نقاط از یاریبس  در یکنون تیّ وضع
 و یملّ  کانونشن لغو شامل اقدامات نیا کشورها یبعض در.  نمود خواهد هیتوص  را الزم ر یتداب مربوطه یملّ  یروحان



 

 

  ی باتیترت است ممکن نقاط، یبعض در ن،یهمچن.  بود خواهد یملّ  محفل انتخاب یبرا گر ید  یباتیترت نمودن منظور
 امسال نباشد، یعمل ز ین اقدام نیا که یطیشرا در اّما.  گردد منظور ز ین یمحلّ  یروحان محافل انتخاب یبرا مشابه

  طبعاً  .دهند ادامه خود تیّ عضو به زین بعد یادار سال  در یملّ  ای یمحلّ  محافل یکنون یاعضا که بود خواهد ز یجا
 شد خواهد ایجو را نیمشاور یۀتوص  ابتدا در باشد، یاقدام نیچن بیتصو صدد در که یملّ  محفل هر 

 بیت العدل اعظم الهی میفرمایند:

و سالمت همگان در این راستا که به منظور حفظ صحت    ضروری  تالشهایالبته می دانیم که شما حمایت خود را از  
 نمیداریدانجام میشود، دریغ 

 هاست؟ به نظر شما چه اقداماتی نشانه تالش ما در حمایت از این تالش

 

 بخش دوم-6

 امتحان و افتتان احیار که یروز نیچن در:  "فرمودند حتینص نیچن عبدالبهاء حضرت گر،ید یبحران وقوع هنگام
 با  یبقسم  رسوخ  و  ثبوت  افق  از  انشآءاهلل  دیبا  است کرده  آشفته  را  جهان  اضطراب  زالزل   و است نموده  احاطه  را  عالم
 طالع   نیمب  افق  از  نیقی  انوار  و  گردد  محو  یبکلّ   اضطراب  و  تزلزل   ظلمات  که  دیگرد  ظاهر   رخشان  ینیجب  و  تابان  یرخ
 دوستان.  شودی م منبعث مانیا از که است یروح قّوت و دیام آن ازمندین شیپ از شیب جهان امروز."  شود الئح و

 نیا  در  قاً یدق  که  دیابوده  یصفات  جیترو  و  پرورش  مشغول   نفوس  از  ییهاگروه  انیم  در  شما که  هاستمّدت   محبوب،
 اریبس   واقع  در.   یمساع   کیتشر  و  یجمع   عبادت  روح  ،ییدانا  و  خرد  ،یهمبستگ  و  اّتحاد  یعنی:   است  ازین  مورد  زمان

 یحتّ  نموده، پراستقامت و مقاوم باالخّص  را جوامع صفات، نیا تیتقو جهت در کوشش چگونه که میشد خشنود
 د،یجد  تیّ وضع  رشیپذ  نیدرع   یاله  امر روانیپ.   است کرده  محدود  را  آنان  یهاتیّ فّعال  لزوماً   که یطیشرا تحت  در
 آرامش  و  سکون چون یصفات و یروحان یآگاه پرورش و یدوست یوندهایپ تیتقو به سازنده و خاّلق یهاوهیش با
 گشته، مطرح جهینت در که یپرمفهوم یگفتگوها.  اندپرداخته انیآشنا و خود نیب در خداوند، به توّکل و نانیاطم و

 از یمجهودات نیچن.  است بوده الهام و آرامش ۀسرچشم نفوس از یاریبس  یبرا دوردست، ای و یحضور از اعمّ 
 اریبس  است یخدمت نامطمئن، ندهی آ از و مناکیب و خاطرندشانیپر مردم از یاریبس  که لحظات نیا در شما جانب

 یول  انتها  به  کینزد  هرچند  اجتماع  از  ییهابخش  تحّمل  طاقت و  باشد  مشکل  قدر  هر  حاضر  حال  در  امور.   ارزشمند
 یدرک  با و شتر یب یتیدرا با بحران نیا از عبور از پس و گذاشت خواهد سر  پشت را بتیمص نیا تاً ینها یانسان عالم
 .شد خواهد ظاهر  ش،یاعضا متقابل یهمبستگ و هیّ اصل وحدت از تر قیعم

 یهاتیّ فّعال  ادیازد  در  که  یاالعادهخارق  شرفتیپ  ای  گذشته  سال   یّ ط   در  یبهائ  عالم  قاتیتوف  که  ستین  آن  وقت  اکنون
 ی امجّدانه  یهاتیّ فّعال  م،یده  شرح  لیتفص  به  را  شده  حاصل  جهان  سراسر  در  رشد  یهابرنامه  تیتقو  و  یسازجامعه

 انیحام  ،یجار  ۀنقش   سال   چهار  یّ ط که  شود  گفته  است  یکاف.   ابدییم  ادامه  تیّ جدّ   با  کند  جابیا طیشرا  جا  هر   که
 که ییهاتیّ فّعال.  اندداده ارتقا خیتار در خود تیّ موقع نیترمستحکم به را یاله امر  بهاءاهلل، حضرت ر یناپذیخستگ
 .سازدیم آماده یملکوت ۀنقش  یاجرا یبعد ۀمرحل یبرا را یبهائ یجهان ۀجامع دیدهی م انجام اکنون و داده انجام

 

 ؟ ا استفاده مینمائیدر  که اشاره فرموده اند چه شیوه های خالقی  یمجهوداتشما برای ادامه  ،  با توجه به شرایط کنونی  

 

 



 

 

 بخش سوم-6

 است یاجتماع یاعضا ۀهم و یاله یاحّبا ۀهم رفاه و سالمت و صّحت به معطوف ما یۀادع  و افکار حاضر، حال  در
 نان،یاطم زانیعز شما به که میینمایم مسئلت متعال  قادر از ابتهال و تضّرع کمال  به نیهمچن.  دیساکن آن در که

 تعّلق  آن  به  که  گردد  یاجامعه  یازهاین  متوّجه  همواره  افکارتان  تا  باشد.   دیفرما  عطا  استقامت  روح  و  طاقت  و  تحّمل
 یهمگ شما که یبشر ۀخانواد یتمام رفاه و سالمت به و د،یکنیم یزندگ  آن در که یاجتماع  طیشرا به د،یدار

 نظر به ممکن دعا جز  به یعمل چیه که یوقت خود، خلوت و آرام لحظات در شما از و.  دیآنان برادران و خواهران
 نیا به ما.  دیکن دعا قلب میصم از آالم نیتسک یبرا و دیوندیبپ ما به خود یۀادع  در که میینمایم دعوت رسد،ینم
 ش یآسا و رفاه نیتأم به خالصانه تعّهد از ییاعال مثل تماماً  اتشیح که یمبارک  وجود عبدالبهاء، حضرت اناتیب
 :میشویم متوّسل بود، گرانید

 ملکوت   بجهان  کن  شیخو  و  گانهیب  رخواهیخ  و  فرما  شیخو  یبرضا  موّفق  و  دیّ مؤ  را  بزرگوار  دوستان  نیا پروردگار  یا
 مستقرّ   قتیحق  در  و  برهان  مجاز  از  فرما  یمیصم  یرّبان  و  کن  یقیحق  یبهائ  بخش  بینص  الهوت  ضیف  از  و  درآر  یابد

 صلح خادم و فرما یانسان عالم شیآسا  و راحت سبب نما ناسوت افق در درخشنده کواکب و کن ملکوت اتیآ فرما
 .کن یعموم

 اعظم العدل  تیب:  مضاا

 

چه فعالیتهای در این خصوص  به نظر شما ری دعوت میفرمایند؟ورا به تفکر در چه امابیت العدل اعظم الهی م
 میتوانیم انجام دهیم؟

 دیگران را نیز با خود همراه نمائیم؟اعظم الهی به تالوت دعا چطور میتوانیم  باتوجه به دعوت بیت العدل 

 


