
 یاران روحانی اهلل ابهی

در ضیافت پیشنهاد میگردد به اهمیت فرهنگی که   تهیه گردیده و اجراء آن  عمل" ،تفکر، مطالعه"برنامه ای که با عنوان 
نام میبرند، میپردازد و قصد دارد فضائی ایجاد نماید   "بیت العدل اعظم الهی از آن به عنوان"شیوه تفکر، مطالعه و عمل

مبارکه متذکر گردیم بلکه به یادآوریم  که هر یک از ما با تفکر در آثار مبارکه نه تنها به اهمیت و لزوم زیارت منظم آثار  
 که  اهمیت مطالعه آثار زمانی مشخص میگردد که در میدان عمل و در عرصه خدمت به کارآید. 

 در این خصوص بیت العدل اعظم الهی میفرمایند: 

و هم   زمان صورت گیرد، درک مقتضیات آیات الهی هم برای رشد فردیوقتی مطالعه و خدمت با هم توأم گردد و هم"
 ".یابدبرای پیشرفت اجتماعی چندین برابر افزایش می

آثار مبارکه متبرک نمائیم بلکه مضامین روحانی مندرج در آیات را در   با زیارت  اوقات خود را  با این امید که نه تنها 
 میدان خدمت وعمل به کار گیریم
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 مناجات شروع-1

 هواهلل 

بص  یا مهربان,  دلها  رتهایخداوند  نما.  شنوا  را  گوشها  کن.  روشن  ب  یرا  را  خواب  نفوس  کن.  زنده  را  نما.    داریمرده 
و    میفرما که تو را بشناس  یتیداللت کن. خداوندا عنا  شیو به جهان نامحدود خو  آزاد فرما  یدیخداوندا ما را از هر ق
باش تو  افق  ،میباش   قتیشمس حق  یای. جومیعاشق جمال  ط  یاز هر  رائحه  گل  ،می باش   بهیطالع شود. طالب    یاز هر 

.  مییتو سلوک نما  لی رسان تا در سب  شی. خداوندا ما را از عالم محدود نجات ده و به جهان نامحدود خوابدیانتشار  
 قادر و توانا.   ییتو ،مهربان ییتو ،بخشنده یی. تومی و مشاهده جمال و کمال تو کن مییتو نما ی جستجو

 ع  ع                                                                                                               

 ۳۳7مجموعه مناجاتهای چاپ آلمان ص                        

 

 بهاءاهلل  حضرت مبارکه بیانات-3

  ننمود.« دور کردار  از را  او ،گفتار  و نداشت باز بینش از را او آفرینش که است کسی دانش مرد امروز

   ۶۸7 ص بیان کوثر                                                                                                                             

ر در آنچه از قلم   د شوند برتفک  .  عمل نمايند  اعلی جاری و نازل شده که شايد مقصود را بيابند و به آن انشاء اهلل کل  مؤي 
، در تدارک  هيدمين را از دست مداين وقت ث   . بگو ای اهل عالمبايد هر نفسی جهد نمايد تا به کوثر رضا فائز شود

ر گردندمافات جهد نمائيد انوار شمس حقيقت منو  پرتو  از  فائز شوند جميع  اگر به اصغاء  روزی است بزرگ.  .  ،  امروز 
يل  ط   ف  و و  ر  ن ع  ل   وبی ِلم  ف  ن غ   . ِلم 

 307ص 2آیات الهی ج                                                                   

  بر  الهی  آثار  انوار  عنقریب  کنند  عمل  و  نمایند  ک تمس    شده   نازل  اعلی  قلم   از  الواح  در  آنچه  به  الیوم   محبت  دعیان م    اگر
 ماید. ن تجلی کل

 1۳7 ص بیان  کوثر                                                                       

 موجب  به   و  بخواند  مکنون  کلمات  فرماید  لوکس    و  سیر   اهلل  سوی  عما   منقطعا    و  نماید  توجه  ابهی   ملکوت  به  نفسی  هر "
ر   و  منصور   که   بداند  یقین   ،نماید  عمل  آن د  و  گردد   مظف  ق   و   مؤی  ۀ   نصائح   و  قطعیه  وصایای  کلمات  این  شود   موف    کلی 
  کلمات   و  نمایند.  عمل  آن  موجب  به   و  بخوانند  که   است  برمه م    فریضۀ  است  قطعی  واجب  احباء   جمیع   بر   است  الهیه
ا  ولی  نمایند  تالوت  نفوس  از  بسیاری  خواندن  محض   جهت  به  نه  شده  نازل   آن  موجب  به  عمل  جهت  به  الهیه  در   ابد 
 نیستند."  آن به عمل فکر 

  ۲5ص 4 ج خلق امرو                                   



 عبدالبهاء حضرت مبارک لوح-4

ليال   ع و زاری کنيم تا به موجب اين    "ای جناب قابل،بايد کلمات مکنونه فارسی و عربی  و نهارا  قرائت نمائيم و تضر 
سه به جهت عمل نازل شده نه به جهت استماع باری عبدالبهاء چون نظر به    .نصائح الهی عمل نمائيم اين کلمات مقد 

بينهايت خجل نمايد  بيزارشود   اعمال خويش  از خود  بلکه  گردد  نمائيم    .و شرمسار  کل  در حق  يکديگر دعا  بايد  لهذا 
ق برعمل به موجب نصائح و وصايای جمال مبارک گرديم   وعون وعنايت طلبيم بلکه موف 

 199ص 5مائده آسمانی ج                                                                                                  

 
 
 
 تعالیم  مبارکه سبب نجات ابدی است-5
ذی    موجب تعاليم الهی عمل کنيم ه بخوانيد... اگر ب  موجب تعاليم حضرت بهاءاهلل عمل نمائيد نه آنکه فقطه ب و  اهلل ال  ف 

ْو مانند ِس  ه  اما اگر عمل نکنيم وای برحال چنان نفوسی که بر تعاليم بهاءاهلل مطلع شوند و    .راج روشن شويمال ِاله  ِاال 
ب الهی  بدانند که سبب نجات ابدی است و بايد شب و   . بسيار جای اسف است پس، و با وجود اين عمل نکنندتقر 

ب تا  بکوشيم  نمائيم موجب  ه  روز  عمل  ه  الهي  ت  .تعاليم  عز  الهیابدی  اينست  موهبت  اينست  م  .  عال  شرف  اينست   .
 .                                 سرمدی " اينست حيات  .انسانی

  بدائع اآلثار 1ج  267ص                                                                                                          

 

 حضرت ولي  امراهلل   ۀمبارک  اتبیان-6

ه ب ه اين امر نمايند و معانی و حکمتهایبمه  هر قدر ياران بيشتر توج  بالغه را از آن کلمات عاليات استنباط   ادی اساسي 
ت در   ، عنايت و حمايت الهی بيشتر شامل گردد و اشراق تأیید قوی تر  فرمايند  اجرای آن نصايح مشفقانهکنند و هم 

ه تبليغ بهتر معلوم گردد و شاهراه خدمت ب شود ،  و مکشوف تر شود "   امراهلل و ترويج دين اهلل واضح تره خط 

 1922 - 26توقيعات مبارکه سالهای  1ج   80ص                                                                                              

 

ات تالوت نمائيم و عامل گرديم و به  رب  عزيز را ب  نصايح مشفقانه ات و مر  ه اعالن و القا نمائيم و در    نفوسه  کر  مستعد 
ک ب تعديل عالم اخالقه اسبابی معنوی ب ه و جان کوشيم ب دله ب  س اخير ف  تعميم و اجرايش تا ن   ه  پردازيم نه آنکه تمس 

ه جوئيم   ه سياسي  ي  ماد  م    قوائیه  ب.  وسائل  و  تقليب  را  قلوب  تدريجا   تزکي سخ  ملکوتی  و  نمائيم  را    نفوس  ۀر  ارواح  و 
 منزلتی در اين عالم فانی باشيم"کوشيم و در فکر کسب مقام و  منظور نظر داريم نه آنکه در ترويج اسم و شهرت

                                                                                                                                                                               
 55ص 6مائده آسمانی ج 



 2015دسامبر  29قسمتی از پیام بیت العدل اعظم الهی مورخ  -7
می ایجاد  الهی  کالم  مدد  به  که  جمعی  و  فردی  محدودۀ  تقلیب  یک  در  که  است  عملی  الگوی  مرکزی  هستۀ  شود 

دورهگیرد. یک شرکتجغرافیایی شکل می آغاز  از  نیایش، کننده  قبیل  از  بررسی مفاهیم مهم  از طریق  های متسلسل 
شود. وقتی فرد  خدمت به عالم انسانی، حیات روح، و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان، با آثار حضرت بهاءاهلل آشنا می

می  تقویت  را  الهی  کالم خالق  در  ق  تعم  و  مطالعه  درک  عادت  بیاِن  توانایِی  به شکل  را  خود  تقلیب،  فرایند  این  کند 
د روحانی  واقعیت  بررسی  و  عمیق  مفاهیم  از  میشخصی  ظاهر  مهم،  گفتگوهای  قابلیتر  این  در  سازد.  فقط  نه  ها 

گردد بلکه در گفتگوهایی ورای آن  مباحث متعالی که بیش از پیش از خصایص تعامالت درون جامعه است نمایان می 
می ظاهر  همنیز  و  بهائی  جوانان  بین  ویژه  به  می ساالنشود،  بسط  پدرانی  و  مادران  به  سپس  و  که  شان،  یابد 

برنامهدانفرزن از  می شان  بهره  جامعه  آموزشی  روحانی  های  قوای  از  آگاهی  نظرهایی،  تبادل  چنین  طریق  از  گیرند. 
می دوگانگیافزایش  بینشیابد،  به  را  خود  جای  ظاهری  شگفتهای  میهای  رسالِت  آور  و  اتحاد  حس  یک  دهد، 

می تقویت  میمشترک  اینکه  به  اطمینان  ساخت  شود،  بهتری  جهان  میتوان  مشهود  ازدیاد  عمل  به  تعهد  و  یابد 
های جامعه جلب گردد. چنین گفتگوهای متمایزی به تدریج تعداد دائم التزایدی را به مشارکت در انواع فعالیتمی 
گردد. بنا  کنندگان به نحوی طبیعی موجب طرح موضوع ایمان و ایقان مینماید. استعداد روحانی و تجربۀ شرکتمی 

یری فرایند مؤسسۀ آموزشی در یک محدودۀ جغرافیایی، نشر نفحات اهلل در زندگِی دوستان اهمیت  گ بر این با شتاب
 یابد.بیشتری می

                                                                                                                                                                                                    
 
 

 
 
 

   2008قسمتی از پیام بیت العدل اعظم الهی مورخ رضوان  -8
نمایان که  نفوس  هزار  روحهزاران  حال  عین  در  و  ی  جد  محیطی  در  هستند  بشر  نوع  ع  تنو  مطالعۀ  گر  به  افزا 

مشغولند. ه  الهی  قۀ  خال  آیات  میدر   سیستماتیک  که  بدینحالی  که  را  بینشی  تا  کردهکوشند  طریق سان کسب  از  اند 
ر و مشورت به کار بندند، مشاهده می ل از عمل، تفک  تفرایندی متشک  شان برای خدمت به امر الهی به  کنند که قابلی 

انسان برای راز و  این نفوس در شرایط گوناگون، در پاسخ به آن اشتیاق قلبی که هر     یابد.ای افزایش میسطح تازه
پیوندند، استعدادهای روحانی  نمایند، در دعا و مناجات به دیگران مینیاز با خالق خود دارد به عبادت همگانی قیام می 

می بیدار  میرا  پیش  در  را  زندگی  از  روشی  و  است.کنند  متمایز  عبادت  و  نیایش  به خصیصۀ  که  از    گیرند  دیدار  با 
به بحثهدیگر و مالقات خانوادهیک روحانی  بارۀ مسائل  در  آشنایان  پرثمر میا، دوستان و  و  بر  های مفید  پردازند، 

العات امری خود می بخش حضرت بهاءاهلل جمع روزافزونی از مردم را به این مشروع  افزایند و با ابالغ پیام حیاتاط 
آرمان   شوند.عظیم روحانی پذیرا می از  آگاهی  نیازشبا  تربیت روحانی، مساعی  های کودکان جهان و  تعلیم و  ان به 
شده و  های جذب نونهاالن  هایی دعوت نمایند که کانونهای روزافزونی را به کالسدهند تا گروهخود را گسترش می

دهند که در این مرحلۀ خطیر از زندگی خویش به نوجوانان یاری می   سازد.بنیان امر مبارک را در جامعه مستحکم می
ن بشری نمایند.ابند تا بتوانند قوای خود را صرف پیشراه خود را بی و سرانجام با کثرت نیروی انسانی، تعداد     برد تمد 

ا قادرند ایمان خود را از طریق افزایش مجهوداتی که پاسخفزاینده ی و  ای از احب  گوی نیازهای عالم انسانی در ابعاد ماد 
 باشد ابراز دارنداش میروحانی

                                                                                                                                                                                                          
 2008رضوان  



  امری معلومات تزئید با مواجهه در فرهنگی تحول -9

  شده   جهان   سراسر   در  یبهائ  جامعه  بی نص  که   ییگرانبها  فرصت  ندیفرما  یم  ۲۰1۰  رضوان  ام یپ  در  اعظم   العدل   تیب
  دیی"تز   با  مواجهه  ۀنحو  در  که  است  یقیعم  تحوالت  محصول   کند،  دنبال   ایقو  را  فعال   و  ایپو  اتیح  کی  رشد  تا  است

  با   مرتبط  که   ندینما  یم  اشاره  یفرهنگ  در   تحول  به  امیپ  نیا  در  اعظم  العدل  تیب  است.  گرفته  صورت  "یامر   معلومات
 است.  آثار در تعمق با مواجهه ۀنحو

  داشته  دیبا  یاتیخصوص   چه  است،  یامر   معلومات  دییتز   یتهایفعال  از  ینشدن  جدا  بخش  که  ،یبهائ  قاتیتحق  اما
  یبرا  یبهائ  جامعه  در  (ش یپ  قرن  ربع  )حدود  یمیقد  و  جیرا  یالگو  که  ندیفرما  یم  امیپ  همان  ادامه  در  شانیا  باشند؟
 آثار  از  مختلف  ع یمواض   درباره  را  خود  یها  نشیب  "بحر "مت  یاحبا  از   یبرخ  که  بود  یشکل  به  عمدتا   یامر   معارف  کسب
  نشان  که  ندیفرما   یم  اشاره  ی ا  نکته   به  بالفاصله   اعظم   العدل   تی ب  اما  گذاشتند.   یم  انیم  در   ان یبهائ  گر ید  با   یبهائ

  نی"ا  که:  ندینما  یم  اشاره  شانیا  دارد.  بود   خواهد   "یبهائ  تیهو  از  یضرور   ی"جزئ  که  قاتیتحق  نیا  گاهیجا  دهنده
هش  و  معدود  نسبتا    هنوز  آن  یاعضا  تعداد  که   را  یبهائ  یجهان  ۀجامع  ۀتوسع  ییابتدا  مراحل  یازهاین  الگو  عمدتا    توج 
ا   .ساختیم  برآورده  ی خوب  به   بود   معطوف  ن یزم  ۀ کر   سطح  در   خود  ییایجغراف  گسترش  به   ند یفرا  آنکه  یبرا   ...  ام 

  رد، ی گ   شکل  آثار   ۀمطالع  ی برا  یگر ید  کردیرو  که   بود   خواهد   یضرور   ابد ی  سرعت  یامالحظه  قابل  نحو   به  افواج  دخول
 گردد."  عمل  دانیم به یر یکث تعداد  ورود  به منجر   که یکردیرو

  توأم  هم  با  خدمت  و  "مطالعه  که  ندینما  یم  یبهائ  آثار  مطالعه  به  یکردیرو  بر  دیتاک   اعظم  العدل  تیب  لیدل  نی هم  به
  رشد   یبرا  هم  یاله  اتیآ  اتیمقتض  "درک  که  است  قتیحق  نیا  بر   یمبتن  هیتوص   نیا  ".ردی گ   صورت  زمانهم  و  گردد
 خدمت،   دانیم  "در  که  است  آن  ز ین  علت  .ابدی  یم  شیافزا  خدمت  دانیم  در  "یاجتماع   شرفتی پ  یبرا  هم  و  یفرد

  حاصل  ادراک  و  فهم  از  یدیجد  مدارج  و  دیآیم  شیپ  عمل  نی ح  در  یسؤاالت  رد،یگ یم  قرار   شیآزما  مورد  دانش
 ." شودی م

 

 

 یم کن زندگی  اهلل بهاء حضرت تعالیم طبق بر -1۰

مستمر تعالیم حضرت بهاء اهلل است. حضرت بهاءاهلل  کشف ارادۀ الهی که در ظهور الهی نهفته است مستلزم مطالعۀ  
لعون بما فيانذار میفرمایند" "  و ایشان توضیح میفرمایند  االسرار  ه من لئالئ الحکمة واغتمسوا فی بحر بيانی لعل  تط 

ف در هر عص  ح  ری ادراک معانی آن و بلوغ به معارج اسرار آن بوده و اال تالوت که مقصود از تالوت کتب و قرائت ص 
 بی معرفت را البته فائدۀ کلی نباشد.

به معانی ارائه شده  -فرد و جامعه-از طریق مطالعۀ متون مقدسه به این نحو،درک و رفتار تغییر میکند و باورهای دینی
ص بخواهد همکار خالق واقعیت باشد و ظهور الهی را  در ظهور الهی نزدیک و نزدیکتر میشود.اما کافی نیست که شخ 

فقط به عنوان یک شاهد منفعل واقعیت مورد مطالعه قرار دهد.کشف آثار مستلزم چیزی ورای قرائت و درک است 



تأمل باشد. حضرت    ة .مطالعۀ کلم از عمل و  فرایندی خودانگیز  تعالیم طی  با تالش در جهت عملی ساختن  باید  اهلل 
فقط آنها را نخوان. تفاوت بسیاری بین نفسی    . مصرا  میفرمایند" بر طبق تعالیم حضرت بهاءاهلل زندگی کن.عبدالبهاء  

 )ترجمه(  که کلمات حضرت بهاءاهلل را فقط میخواند و کسی که سعی میکند بر طبق آن زندگی نماید وجود دارد.

 16صالهی واقعیت اجتماعی   ظهور                                     

 

 

 

 :شور و مشورت-11

 میفرمایند 2010بیت العدل اعظم الهی در پیام رضوان 

مند حضرت بهاءاهلل تکلیفی است که بر عهدۀ هر یک از پیروان  مطالعۀ آثار امری و کوشش برای درک بهتر ظهور شکوه"
گذاشته شده است. ا   آن حضرت  زخ  بحر  در  تمایل خود،  و  توان  بر حسب  که  فند  موظ  کاوش همه  اعظمش  ر ظهور 

همان گونه که عادت به تالوت روزانۀ آیات الهی  ... .که در آن به ودیعه گذاشته شده بهره برندرانمایند و از آللی حکمت  
ت بهائی باقی خواهد ماند، این نوع مطالعات نیز جزئی از حیات جمعی جامعه خواهد بود ا    .جزئی ضروری از هوی  ام 

زمان صورت گیرد، درک مقتضیات آیات الهی هم برای رشد فردی و هم  هم توأم گردد و هموقتی مطالعه و خدمت با  
گیرد، سؤاالتی  در میدان خدمت، دانش مورد آزمایش قرار می    یابد.برای پیشرفت اجتماعی چندین برابر افزایش می

 .شودآید و مدارج جدیدی از فهم و ادراک حاصل میدر حین عمل پیش می 

                                                                      
 2010رضوان  

 گیریم؟   کار  به را خدمت و مطالعه فرهنگ خود،  حیات در میتوانیم چگونه شما نظر  به

 

 خاتمه مناجات

نا ب  ْقنا  ر  فِّ ةِ   علی  و  ْعِرف  ْمِرك    م  ِظيِم   أ  ِق   الع  لُّ خ  الت  ِقك    و  ل  ِريِم   ِبخ  وِك   الك  ل  السُّ ِجك    ِفي  و  ْنه  ِويِم   م  ْضِلك  بِ   الق  ِديِم   ف  وِدك    الق  ج  ِميِم.  و    الع 
ك   ْنت   ِإن  ، أ  ِليم  ك    الع  ْنت   ِإن  ْحمن   أ  . الر  ِحيم     الر 

  یشوق آستانش بنده                                                                                                                         
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