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  نصوص مباركه حضرت بهاءاهللا -4

  حضرت بهاء اهللا در كتاب مستطاب اقدس مي فرمايند:

اب السموات باسبقد رقم عيكم الضيافته في كلّ شهر مرّه واحده ولو بالماء. انّ اهللا اراد ان يولّف بين القلوب ولو  "
  "و االرضين

  (بند پنجاه و هفتم كتاب مستطاب اقدس)

در اين بيان مبارك امر به انعقاد ضيافت در هر ماه بياني گشته است ولو پذيرايي تنها با آب باشد زيرا كه 
  خداوند اراده ايجاد الفت و محبت در ميان قلوب را دارد به هر وسيله اي كه ميسر گردد

  

  

  

  ركه حضرت عبدالبهاءنصوص مبا -5

  حضرت عبدالبهاء در لوح جناب ميرزا ابوالقاسم گلستانه مي فرمايند:

مقصود از ضيافت الفت و محبت و تبتّل و تذكّر و ترويج مساعي خيريه است يعني به ذكر الهي مشغول شوند "
  "و تالوت آيات و مناجات نمايند و به اصالح ما بين كوشند

  

  ايند:و در بياني ديگر مي فرم

مجالس نوزده روزه را بسيار اهميت دهيد تا ياران الهي و اماء رحمان توجه به ملكوت نمايند و به ترتيل "
مناجات پردازند و طلب تاييد كنند و منجذب به محبت يكديگر گردند و بر تنزيه و تقديس و تقوي و مقاومت 

  "روحاني مستغرق گردند نفس و هوي بيفزايند. از عالم عنصري مجرّد شوند و در احساسات

  )3(مستخرجاتي از آثار مباركه درباره ضيافت نوزده روزه ص 

  

  

 

 



  

  قسمت هايي از تواقيع حضرت ولي مقدس امراهللا -6

به ضيافت نوزده روزه به عنوان مشروع مهم خطيري كه  God Passes Byحضرت ولي عزيز امراهللا در كتاب 
به تقويت و تشييد مباني نظم اداري بهايي مدد فراوان مي نمايد، اشاره مي فرمايند. هيكل مبارك تصريح مي 

  فرمايند كه برنامه ضيافت شامل سه بخش روحاني، اداري و اجتماعي است.

  

  ب به يكي از احباء مي فرمايند:خطا 1936همچنين در توقيع مورخ سي ام نوامبر 

راجع به جلسات ضيافات نوزده روزه هرچند قطعا و شديدا الزامي نيست ولي ياران بايد سعي نمايند كه مرتبا 
در جلسات مزبور حضور بهم رسانند و اين امر خصوصا از دو نقطه نظر است: اوال اين جلسات روح خدمت و 

ثاني فرصت بسيار مغتنم و مناسبي بدست ياران مي دهد كه كامال دوستي را در جامعه افزايش داده و در 
راجع به امور امريه مذاكره و تعاطي افكار نمايند و موجبات و وسائل الزمه براي پيشرفت مستمر و مداوم 

  فعاليت هاي امريه بدست آورند.

  

  
  
  مناجات شروع -2

  هواللّه
  

حب و وفاق حاضر شدند خدايا رويها را  آمدند و با كمالاي پروردگار اين جمع محض محبت به اين محفل 
را به  كبري مستبشر فرما چشم ها را به مشاهده آيات هدي روشن كن و گوشها ر كن ارواح را به بشارتمنو

كن گنه كاريم تو عفو فرما در پناه خود پناه ده  ذ فرما پروردگارا خطا كاريم تو مغفرتلتاستماع نداي اعلي م
نند ك ي حقيقتاين نفوس را از عالم اوهام برهان و به حقيقت داللت بنما تا تحرّ به غفران كامل كن نقصان را

جهان ظلماني به فضاي نوراني در آيند از ظلمات  از عالم ناسوت دور شوند و به عالم ملكوت نزديك گردند از
و مطّلع بر اسرار  مار نما از غير بيزار فرمار فرما مظاهر انوار كن و مطالع اثالمكان منو امكان برهان و به انوار

      و توانا و توئي قادر و بينا .     نما  اي پروردگار تو آمرزگاري و دانا تو بخشنده ئي
    
  ع ع                      

  
 
 



  
  مناجات دوم -2
  

 هو اهللا

ــن مجمع را تأييد كن و توفيق بخش تا عالم  اين آمرزگاراخـداوندا   نمايد  را به نور اتّحاد روشـ
ت و نور اتّفاق منومهربان دلها را به نفثات روح ء اي بخشنده  در كنشرق و غرب را به پرتو محب

شمع افروخته نما تا جهان را نوراني كنند و نفوس را رحماني  كن و رويها را مانند القدس زنده 
  توئي بخشنده توئي دهنده و توئي مهربان .   ع ع نمايند

  
  
  
  
  1989آگست  27پيام بيت العدل اعظم الهي مورخ  قسمت هايي از -7
  

 روحاني، اداري و هاي جنبه گيرد و مي بر در را بشري جامعه واحدهاي جميع بهاءاهللا حضرت جهاني نظم

 جديد تمدني ايجاد سوي به را بشري متنوعه مجهودات بخشد و مي تلفيق يكديگر با را اجتماعي زندگي

 و است جامعه اين اساس و پايه سطح در ها جنبه اين جميع حائز روزه نوزده ضيافت .كند مي هدايت
 از مقصود. دارد فعاليت دارند سكونت آن در بهاء اهل كه شهري و و قصبه روستا هر در كه است تأسيسي

  است. سرور و فرح ايجاد و تأمين پيشرفت و وحدت ترويج روزه نوزده ضيافت
 الهي امر توسعه مراحل با متناسب روزه نوزده ضيافت مفهوم و شكل تحول كه است توجه جالب نكته اين

 يكبار روز نوزده هر الهي احباي ايران در امراهللا اوليه مراحل در اهللا بهاء حضرت حكم قبال در .است بوده

 امري مسائل در مذاكره و آيات تالوت به دوستان از پذيرائي ضمن و دادند مي مهماني ترتيب خود خانه در

 اجتماعي و روحاني جنبه حضرت عبدالبهاء يافتند توسعه و رشد بهائي كه جوامع تدريج به .پرداختند مي

 حضرت محلي روحاني محافل تعميم از پس .دادند قرار تأكيد مورد فرموده و مشخص را روزه نوزده ضيافت

 بهائي جامعه مؤسسات از يكي را آن و افزودند روزه ضيافت نوزده برنامه به را اداري قسمت امراهللا ولي

 اما است رسيده كمال حد به مرحله سه در آهنگي دلنواز چون روزه نوزده ضيافت گوئي داشتند محسوب

 و اساس زيرا داشت محسوب يك مؤسسه تدريجي جلوه نبايد فقط را روزه نوزده ضيافت تكامل و تحول
 كه دانست حاالتي از تركيبي بديع توان مي را روزه نوزده ضيافت.  است نظر مورد هم تر وسيع اي زمينه

 و شادي و جشن ,عبادت يعني بشري جامعه زندگاني اوليه عناصر بالمال و است تاريخي جرياني كمال حد
 .است ادغام نموده هم در جليل و بديع نحوي به طوالني زماني طي از پس را مؤانست و مجالست انواع سائر

است  نوراني عصر اين در جامعه حيات هاي جلوه تكامل از جديدي مرحله از حاكي روزه نوزده ضيافت
 فرموده اند. معرفي جهاني بديع نظم اساس و شالوده را روزه نوزده ضيافت امراهللا ولي حضرت
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 و شود ابالغ احباء به المللي بين و ملي تشكيالت پيامهاي كه آورد مي فراهم فرصتي روزه نوزده ضيافت
 ايست واسطه حلقه روزه نوزده ضيافت علت اين به .گردد منتقل مزبور مقامات به آنان نظرات و پيشنهادات

 ضيافت اگر حتي .سازد مي مربوط بهائي اداري نظم هيكل با سازنده و خالق نحوي به را محلي جامعه كه

 هر زيرا .است فراوان خاطر مسرت و اعجاب سبب هم باز آوريم نظر در محلي محيط همان محدوده در را

 نوزده ضيافت . است جامعه حيات ابقاء و ايجاد سبب كه سازد مي مرتبط گروهي جرياني به را بهائي فرد

 و محلي روحاني محفل واحد سطحي در يعني . است جامعه پايه و ريشه در فكري آزاد يتجل صحنه روزه
 نمايند ارائه ديگران به را خود افكار تا آزادند افراد و آيند مي هم گرد مشترك اجتماع يك در جامعه اعضاء

 توان مي لذا . مترقّي تمدني آوردن وجود به براي مؤثّر و مفيد انتقاداتي يا باشد جديد افكاري اينكه از اعم

 روحاني اهميت از نظر صرف شده تشكيل جامعه افراد و آحاد كليه از كه اي مؤسسه اين كه كرد مالحظه

 عضوي كدام هر تا كنند مي شركت درآن كه است نفوسي تربيت براي الزم اجتماعي هاي جنبه بر مشتمل

 , دوستي با همراه يعني واقعي نوازي مانمه بر اساسش روزه نوزده ضيافت .شوند خود جامعه براي مسئول

 اساس و مايه نوازي مهمان و پذيرائي كه نكته اين . است معاشرت حسن و خدمت , متقابل احترام , محبت
 به سطوح و مراحل جميع در بشري جوامع امور اداره در را جديدي كامالً رويه است مهمي مؤسسه چنين

 يعني دارد انساني عالم وحدت اصل تحقق در حياتي و حساس بسيار نقشي كه اي رويه .آورد مي وجود

 در. فرمودند تحمل شمار بي مشقات و صدمات آن تأسيس جهت نازنين آئين اين مؤسسين كه اصلي همان

 .شود مي نهاده اي سابقه بي واقعيت چنين يافتن تحقق اساس كه است آسماني ضيافت و جشن اين

  
  
  
  
  

  مناجات خاتمه -11
  

  هو االبهي
رهائي ده جميع ما بخش و از دام خود پرستي  اي پروردگار توانا اين بندگان نا توانت را از قيود هستي آزادي

نفس و هوي  يت از شئونمأوي ده و كلّ ما را در كهف حفظ و حراست و انقطاع و حرّ را در پناه عنايت منزل و
تو آئيم و از صراط گذشته در جنّت ابهي  حد شده در ظلّ خيمه يك رنگفق و متّنجات بخش تا جميع متّ

  ع ع      له اّلا انت القوي القدير .انت الرّحيم ال ا نّكالكريم ا نتنّك اَا داخل گرديم يهوحدت اصل
 
 
 


