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 شروعمناجات -1

 ُهو الّله
 ،و فقر بحت ناتوانیم و نادان پریشانیم و بی سامان ز صرفیمای خداوند مهربان ما اسیر دام هوائیم و حقیر در دست اوهام عج

تأییدی مبذول دار و ،عفوی بفرما  ،جودی کن،فضلی بنما  ،توئی یزدان مهربان رحمی کن،بیچاره ایم  ،افتاده ایم،مستمندیم و بی پیوند 
دل به نار محّبتت افروزیم و چون پروانه  .کمت گردیمُح نقاد مُ خدمت پردازیم مطیع امرت شویم و  قی احسان کن تا به قّوت تو بهتوفی

ت اندازیم تا آنکه در انجمن مأل اعالیت با رخی تابان ّدسه به آستان مقّج دیده از غیر تو دوزیم و تو .حول شمع موهبت بال و پر سوزیم
 ع ع                                     قلبی تابناک و روحی مستبشرمبعوث گردیم  توئی قادر و توانا و توئی عالم و داناو جبینی مبین و 

 3مجموعه مناجاتها چاپ آلمان ص                            
 
 
 
 
 
 
 
 حضرت بهاء الله لوح مبارک-2
 

َل َعن وراِئه .از نار محّبتبه اسم حّق و عنایت حّق و قدرت حّق بر خدمت حّق قیام  افئده و  ،نما . قیامی که کینونت استقامت َتَهلَّ
وجوه را منّور دار تا افئده و قلوب مخلصین از جمیع شبهات و شئونات واشارات مقّدس شوند و  ،قلوب را مشتعل نما و ازنور معرفت

بحر  ،گردند . بگو ای تشنگان ، فرات رحمت جاری و ای مشتاقان فارغ و آزاد در ممالک و دیار الهی به ذکر و ثنا و تبلیغ امرش مشغول
 ؟ایدوصال مّواج ای منتظران ، حضرت مقصود ظاهر و آشکار . چشم را از برای چه روز نگاه داشته

که مقصود عالم دا میگوید : یوم یوم منست چه اعلی النّ ه و قلب را از برای چه وقت و لسان و آذان را از برای چه هنگام ؟ امروزبصر ب
ناطق .گوش می گوید : "تالّلِه انَّ الوقَت وقتی " چه که ندای احلی از شطر کبریا مرتفع است و لسان در ملکوت " ر ترانی انظ " به کلمه

ر منع ننمود و َاعراض او را از جوهر الجواه ناِت نَّ الیوَم یومی " متکّلم . صد هزار طوبی ازبرای نفسی که شئونات عالم و تلوّ به " ا بیان
 نداشت . اشیای فانیه او را از ملکوت باقی باز

 
 9ص 2آیات الهی ج         

 
 



 مجموعه نصوص حضرت بهاء الله: -3
 حضرت بهاء الله می فرمایند:

واحد تبلیغ سای ارض را واحدًا بعد ؤر بالی الیحصی در دست اعداء مبتال ، جمیعبه  نظر باعمال حّق کن ... مع آنکه ،ای ذبیح     "
نصرت ه کمر خدمت محکم کنند و ب آنچه که ارادة الّله بآن تعّلق یافته بود ...حال مع این شغل اعظم الیق آنست که احّباء نمودیم

ام باید حرکت در چه مق شوند ... حال قدری تفّکر نمائید که دوستان حّق  نمایند نه آنکه بارتکاب امور شنیعه مشغول امر الّله توّجه
و شهادت و ذّلت ظاهره نبوده و نیست ، بلکه  کنند ... ضّر این مظلوم از سجن و تاراج و اسیری طیران،ند و درچه هوانمای

 "نسبت بحّق میدهند . ضّراعمالیست که احّبای حّق بآن عاملند و آنرا
 86ص 1آیات الهی ج                                                                       

 نیز می فرمایند: و
ناس را بشریعت ،ننمایند و در کّل حین بمواعظ حسنه و کلمات لّینه است که آنی در تبلیغ امر تکاهل  الیوم بر کّل احّبای الهی الزم"

شد.  شهید فی سبیل الّله در نامه عمل او از قلم امر ثبت خواهد الیوم سبب هدایت شود اجرعّز احدّیه دعوت نمایند چه اگر نفسی 
 مبّلغین."عباد این است فضل پروردگار تو در باره

 254گنجینه حدود و احکام ص        

 ودر بیانی دیگر می فرمایند:

" الیوم یوم نصرت امر الهی است بر هر نفسی الزم که در کمال استقامت ناس را بشطر الهی دعوت نماید انشآء الّله جهد بلیغ نمائید 
اثر محبوب بوده و خواهد بود چه که ثمر هر نفسی اثر  ،نفس و هوی بافق قدس ابهی توّجه نمایند  از نفوسکه شاید گمگشتگان بّرّیه 

لّله ناطق شوید و لّله تبلیغ امر نمائید باعراض  و اقبال ناظر نباشید بلکه  .مثل شجر بی ثمر در منظر اکبر مذکور  ،اوست نفس بی اثر
 اینست فضل اعظم و رستگاری ابدی و ثمرجاودانی .لّلهناظربخدمتی که بآن مأمورید  من لدی ا

 104اقتدارات ص         
 
 

 

 

 

 

 



 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء-4

 الّلهُهو
ای ثابتان بر پیمان،  جمال مبارک بقلم اعلی عهد وثیقی و میثاق عظیمی تأسیس نمود و بموجب عهد و میثاق باید کّل اطاعت و انقیاد 

در هر امر مهّمی که تعّلق بعموم دارد باید احّبای الهی  باقی نگذاشتند و بشرطی مشروط نفرمودند لهذا نمایندمفّری از برای نفسی
حال احّبای الهی باید شب و روز بکوشند تا .ا هو الحّق  مجری دارند هذ ،ن نمایند و اجازه طلبند و آنچه از قلم میثاق صادر استیذا

ه شود این امر مهّم است و تشّبث بمادون سبب فتور گردد هر چند نوایا خالص است ومقاصد ترویج کلمة الّله گردد و نشر نفحات اللّ 
 خدمت امر ولی باید آنچه از قلم میثاق صادر مجری گردد و آن اینست که احّبای الهی حصر افکار در تبلیغ امر الّله نمایند

 
 235ص 8مکاتیب ج         

 
 مجموعه نصوص حضرت عبدالبهاء-5

 البهاء می فرمایند:حضرت عبد
"ای یاران الهی جهدی بلیغ نمائید و سعی شدید کنید تا موّفق بعبودّیت جمال قدیم و نور مبین گردید و سبب انتشار انوار شمس 

روحی جدید بدمید و مزرعه آفاق را تخم پاکی بیفشانید بر نصرت امر قیام نمائید و لسان  ،را حقیقت شوید جسم قدید قدیم امکان
حدائق توحید را طیوررحمانی شوید و گلبانگ حقائق و  .نجوم نورا شوید ،را بگشائید انجمن عالم را شمع هدی گردیدو افق امکان تبلیغ

را حصر در خدمت نور مبین نمائید تا عاقبت گنج روان ملکوتی  معانی زنید انفاس حیات را صرف امری عظیم کنید و مّدت زندگاني
 خسران برهید"رید و از زیان و آبدست 

 273ص  2مکاتیب حضرت عبدالبهاء ج     
 در بیانی دیگر می فرمایند: و
هر بالئی دیدند و هر .الحقیقه احّبای ایران در سبیل الهی جانفشانند و هر یک مانند سراج وّهاج درخشنده و تابان در راه خدا فی "

و گاهی در تحت تهدید شمشیر. جمعی رقص کنان در میدان فدا  گهی اسیر زنجیر بودند .ئی کشیدند و هر جام تلخی نوشیدندصدمه
این نفوس نفیسند و این اشخاص بندگان صادق  .ج دادنداشتافتند و در قربانگاه عشق علم افراختند و خانمان به یغما و تاالن و تار

لله داللت نما. مالحظه فرمایند که عبدالبهآء با جمال مبارک. حال تو جمیع را از قبل من نهایت اشتیاق ابالغ دار و کّل را به تبلیغ امرا
ئی شب و روز راحت ننماید. در هر مجمعی فریاد بر آَرد وجود ضعف و ناتوانی چگونه سر بکوه و بیابان نهاده آنی فراغت ندارد و دقیقه

راف شوند و شب و روز، مشغول به هدایِت و در هر محفلی در آید و نعرۀ یا بهاءاالبهی زند. یاران باید هّمتی فرمایند و پراکنده در اط
خلق گردند تا این جهان جّنت ابهی گردد و سراج هدایت کبری در هر مشکاتی روشن شود. زیرا شرق مطلع شمس حقیقت است و 

 منبت شجرۀ مبارکه ..."

 



 و نیز می فرمایند:

چون چنین کند بعد از یکسال احتیاج بمبّلغ نماند خود  الیوم باید هر فردی از افراد احّبای الهی فکر خویش را حصر در تبلیغ نماید.
زیرا این فرصت نخواهد  ای آرام نگیرند( بحر احدّیت بشتابند .... یاران باید وقت را غنیمت دانند دقیقه3نفوس بدون تبلیغ بشاطی )

این است  نماید. این است عّزت ابدییغ ماند .... باری ای یاران الهی اقاًل هر یک از دوستان باید در مّدت یکسال یک نفس را تبل
 موهبت سرمدی.

 254گنجینه حدود و احکام ص       

 در بیان دیگر می فرمایند: و

نفوس مبارکه به تمام قوت بر نشر نفحات قیام نمایند،اندک زمانی نمی گذرد که بنیان جنگ برافتدوبنیادبغض وعدوان به کلی اگر
نغمات رحمانی وزد حرارت شمس حقیقت چنان نافذ شود واحاطه کند که جمیع برودت  معدوم و مهدوم شود.بهارروحانی آید و
 وخمودت و کسالت از کون زائل گردد."

 17پیام آسمانی ص       

 

 

 1۹1۳ژانویه  1۶نطق حضرت عبدالبهاء در کادوگان گاردن لندن -6
همه اجتماعات باید برای تبلیغ امرالله وانتشار پیام الهی وصیقل روح برای دخول در ملکوت بهاء الله باشد. بمن نگاه کنید. همه فکر 
من طائف حول بیان ملکوت الله است. در دستم چراغی است و در اراضی ودریاها در جستجو هستم تا نفوسی را بیابم که منادی امر 

این امر مشغولم. هر گفتگوئی دیگر در اجتماعات بی ثمر واثر است. پیام مبارک را برسانید! قلوب را منجذب گردند. روز وشب به 
من در همه اجتماعات ، همه کلیساها داخل شدم تا امر مبارک  ...کنید! دانه ها را بکارید! امر مبارک را بآنانی که نمیدانند ابالغ کنید. 

بگذریم. اگر اجتماع ویا محفل روحانی به « اعمال مهم»در مقابل دیدگان ما است، باید از « عمالمهم ترین أ»منتشر شود. وقتی که 
امور دیگری مشغول گردد وقت ببطالت می گذرد. همه گفتگوها همه مشاورات همه صحبت ها ومواضیع باید حول یک مرکز دائر 

م را بدیگران برسانید. نفوس را بیدار کنید. حال هنگام گذاردن اساس گردد، وآن تبیلغ امرالله است. تبلیغ کنید. تبلیغ کنید. این پیا
است. حال وقت جمع آوری آجر ، سنگ ، چوب ، آهن ومواد ساختمانی است. حال وقت تزیین )دکوراسیون( نیست. باید روز وشب 

ی بدست آید؟ چه میتوانم بنویسم تا بکوشیم وفکر کنیم وکار کنیم؛ چه میتوانم بگویم که مؤثر باشد؟ چه میتوانم بکنم تا نتایج
پیشرفت نخواهد کرد.  ،اثماری ببار آرد؟ هیچ امر دیگری الیوم مفید نخواهد بود. منافع این امر عظیم بدون چنین توجهی صرف

 هنگامی که این بار را حمل میکنیم نمیتوانیم بار دیگری را بدوش بگیریم.
 



 مناجات خاتمه-13

ای پروردگار مهربان ،این جمع مشتاق روی تواند وعاشقان جمال تو.این یاران به نار محبتت مشتعلند وبه حضورت مسرور و شادمان 
الها این .توجه به ملکوت تو دارند ،جزرضایت نجویند ...هریوم به یاد تواند وهردم مهیای خدمت به تو.خدایا این قلوب را نورانی کن 

پروردگارا این نفوس را در عالم انسانی به اعلی درجۀ روحانیت نائل فرما .پروردگارا این نفوس را ممتاز فرما نفوس را مسرت بخش .
ومظاهر الطاف خویش وموهوب به مواهب عالیه فرما.شمس نورانی بر آنها بتابان ونسیم عنایت بوزان،وباران رحمت از ابر مکرمت 

خضارت برویند ودر انجمن عالم انسان نفحات معّطر منتشر نمایند.پروردگارا آنها را  ببار،تا چون گلهای گلستان در کمال طراوت و
مؤّید به خدمت خود فرما وموفق به هدایت سایر نفوس نما.دیده ها را به مشاهدۀ آیات عظیمه ات روشن فرما وگوشها را به استماع 

را حیات ابدیه بخش وجمیع را در ظّل سراپردۀ یگانگی عالم نغماتت ملتّذ نما ومشامها را به نفحات ملکوتت تازه کن.این نفوس 
 ع ع    انسانی مجتمع فرما.توئی مقتدر،توئی توانا،وتوئی بخشندۀ یکتا.)ترجمه(

 50خاطراتی از حضرت عبدالبهاء گردآوری رامونا براون ص    

 

 کنیم؟" بخشی از بیانات حضرت عبدالبهاء در پاسخ به این سؤال که" چگونه تبلیغ-7

هرنفسی که در این میدان در بدایت امر باید اطمینان داشته باشید که هر آنچه مبشر به  امر الهی وملکوت ابهی باشد،مؤید است...
 قدم گذاشته،جنود مالء اعلی او را تأیید کرده اند...احدی بدون وصول این تأییدات در این امر توفیق نیافته است.

ی را ترّنم می کند،خود او بیش از مستمعین از نغمۀ خود محظوظ ومتلّذذ میگردد.پس،وقتی نفسی شروع وقتی نفسی نغمۀ زیبائ ،مود
 به هدایت نفوس می کند ،وقتی تعالیم مبارک را توضیح می دهد،خود او نیز عمیقا احساس مسّرت می کند.

اّل تأییدات النهایۀ الهیه وانسان با تبلیغ می همه چیز در عالم وجود محدود است.هیچ چیز نیست که نامحدود باشد ا ،سوم اینکه
 تواند به این تأییدات النهایۀ خداوند،نائل گردد.

...پس به شما می گویم،به جمیع شما می گویم:اگر طالب فیوضات ابدیه هستید،تبلیغ کنید.اگر طالب ورود به ساحت الهی 
آرزوی نیل به حیات ابدیه دارید ،تبلیغ کنید.اگر طالب تعالی هستید،تبلیغ کنید.اگر طالب جالل ابدی هستید،تبلیغ کنید.اگر 

 ملکوتی هستید،تبلیغ کنید.ومطمئن باشید که مؤّید خواهید بود وتأییدات سماوی حامی شما خواهد بود...

ود نگاه نکرد،بلکه یت خاگر پطرس به قابلیت خود نظر کرده بود،صیاد ماهی باقی مانده بود.او از علم ابدا بهره ای نداشت.اما به قابل
به فیض الهی نظر نمود.شماهم نباید به قابلیت خود نگاه کنید.نباید بگوئید که جوان هستید،وارد دارالعلم نشده اید،به تحصیالت 

 عالیه نائل نگشته اید.بلکه به فیوضات ملکوت ابهی نظر کنید.

 67خاطراتی از حضرت عبدالبهاء گردآوری رامونا براون ص     



 مجموعه تواقیع مبارکه-8
" فی الحقیقه میدان خدمت چنان وسیع و اّیام بدرجه ای خطیر و امرالّله بشأنی عظیم و خّدام آستان بپایه ای قلیل و فرصت بحّدی 

آستان کوتاه و قصیر و افتخارات بمیزانی جلیل و ُپر بهاء است که احدی از پیروان امر حضرت بهاءالّله که خود را قابل انتساب ب
 0مقّدس الهی شمارد لحظه ای تأّمل و تردید بخود راه ندهد و دقیقه ای در انجام وظایف روحانّیه خویش توّقف ننماید " 

 169گلزار تعالیم ص       
حه که سالکان سبیل اقوم در بحبو " حال باوجود این موانع حالیه و متاعب و مصائب متتابعه عدیده شایسته وسزاوار ُجند بها آنست

 ۀمقّدسه خویش نیز سعی کامل مبذول فرمایند هر چند مبتال و پریشانند ،دقیقه ای از آنچه فریض ۀبال در اجراء و ایفای وظائف مبرم
 0افراد اهِل بهاست غفلت ننمایند و اهمال و فتور بخود راه ندهند " 

 90گلزار تعالیم ص       

وقتی گوشزد جهان و جهانیان گردد  ،جر این حزب مظلوم الیوم متصاعد استکه ازحن،صوت خفیف الهی  ،حال در این همهمه عظمی
اقتدا و تأسی بآن موالی ،که بهائیان عالم طّرًا در شرق و غرب مّتحدًامّتفقًا قدم را ثابت نمایند و بجدّیت و اهتمام و حرارت و انقطاع 

حقائق بدیعه امر الله را کاماًل تحصیل نموده بابدع  .مایندوحید حضرت عبدالبهاء نموده درسبیل تبلیغ مداومت کنند و استقامت ن
تأیید از ساحت کبریا گردند  ۀمنتظرو مترّصد نزول مالئک،بیان بسط و شرح دهند و تبلیغ نمایند و در نهایت تجّرد و اصطبار و سکون 

 .چه که وعود الهّیه عظیم است و صریح

 58ص 3مائده آسمانی ج        

 

 

 

 

 1۳5شهرالعّزه ۹پیام بیت العدل اعظم الهی مورخ قسمتی از -۹

"یاران فردا فرد باید مترصد باشند ودر مواقع ابتالئات مستولیه در عین حکمت و محبت در تبلیغ امرالله سعی وکوشش بیشتر 
ت جمال ابهی دانند نمایند.تا از آن راه هم غموم و هموم خویش را تسکین بخشند،وهم سبب هدایت نفوس محروم گردند.بالیا را عنای

 ومتوجها الی الله و متوکال علیه به ادامه وظائف روحانیۀ خویش پردازند واز صراط مستقیم نلغزند."

 


