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 علَي انساني عالم به نمايان خدمتي كه گردد آن بر موفق نفسي اگر ":  العزيز قوله,  فرمايند مي عبدالبهاء حضرت
 و روان گنج است اين و عظيم غناي است اين.  بزرگان عزيزترين و است سروران سرور ، نمايد ايران به الخصوص

 303 ص 2 ج آسماني پيام                                                                              ".  پايان بي ثروت است اين
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 عبدالبهاء حضرت آثار از خاتمه مناجات – 13

 

 ناظم هنمايار

 مي حضورتان تقديم برنامه اين اجراي خصوص در چند نكاتي گرامي همكار شما خدمت ابهي ابدع تحيات تقديم با
 : گردد

 شماره برنامه اجراي از قبل است متمني.  است مندرج ذيالً مدينه رساله خصوص در 2003 نوامبر 26 پيام از قسمتي -
 : گردد قرائت 5

 جا آن از.  فرمود صادر ايران ملت به خطاب اي رساله عبدالبهاء حضرت پيش سال پنج و بيست و صد يك از بيش "
 مبارك نام ذكر از آسماني كالم آن صاحب ، بود سامان آن در امان بي تعصبات گرفتار بهائي البنيان جديد جامعه كه

 كران بي مهري با حضرتش.  بود روشن و صريح كامالً اطهر هيكل پيام اما ورزيد امتناع يزداني صحيفه آن بر خويش
 ايران مردم از پرشور لحني با بود مانده محروم ديدارش از تبعيد علت به صباوت زمان از كه وطني به نسبت

 " عالم قلب منزله به ايران مملكت "      كه زماني ؛ آرند خاطر به را پيشين خوش روزگاران خرّم كه نمود درخواست
 ميثاق طلعت.  " انسانيه حميده خصائل و فضائل معدن و عظيمه بدايع و صنايع منبع و بود جليله فنون و علوم مركز " و

 مرغوب ميراث استيفاي و برانند غيرت ميدان در همت سمند و خيزند بپا كه فرمود دعوت را عظيم مدنيت آن وراث
  " . نمايند كهن

 مواردي است شده درج ناظم راهنماي در مجدداً عزيز ناظم شما استحضار جهت اي نسخه كه 6 و 7شماره برنامه در -
 از مذكور هاي برنامه خواندن از قبل لطفاً.  دارد بيشتري توجه و نظر امعان به نياز ، شده كشيده خط آن زير كه

 دقيقه 15 حداكثر آنها قرائت از پس و داده قرار توجه مورد را ها پيام مهم نكات شود خواسته جلسه در حاضرين
  : گردد مشورت و مذكورتعمق نكات پيرامون

 6 شماره برنامه
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 : فرمايند مي اعظم العدل بيت

 چشمگير افزايش ، اخير سنوات در عزيزان شما بر وارده محن تحمل و ها فداكاري ثمرات ارزشمندترين از يكي "
 و راحت و مال و جان دادن با كه گرانبها سرمايه اين.  است مبارك امر قبول براي ايران ملّت و عالم اهل آمادگي
 فتوحاتي و ترقّيات اساس و گشته حاصل جوان و پير از عزيز احباي دنيوي و مادي پيشرفتهاي كردن فدا و آسايش
 ايران مقدس جامعه.  گيرد قرار برداري بهره مورد ممكن وجه بهترين به بايد شود مي محسوب تكوين عصر در جديد

 ، رواني و فكري آمادگي از تاريخي مسئوليت اين با مقابله براي كه يابد اطمينان تا بكوشد پيش از بيش بايد... 
 در خود وظائف به خطير موقعيت اين در عزيزان شما شك بدون.  است مند بهره الزمه مهارتهاي و امري معلومات

                                      2006 جون 29 پيام  " . آگاهيد است آمادگي اين جنبه مهمترين كه انفرادي تبليغ مقابل

 76 شماره برنامه

 بسط به كمك و قلوب در روحانيت شعله احياي ، اول درجه در...  جوانان الخصوص علي اعظم اسم پيروان وظيفة "
 حكمت رعايت با اعظم العدل بيت اخير هدايات طبق بر انفرادي تبليغ طريق از بايد كه است وطنان هم فكري افق

 خدمت منظور به كه اقتصادي و اجتماعي خدمات ارائة با توأم ، مردم روحاني قواي تدريجي تجديد اين.  شود انجام
 آن احياي موجب ، معين ميقات در الهي كلّي نقشه از ناشي تحوالت كمك با و بالمĤل شود مي ارائه وطنان هم  به

 و اخالقي ، روحاني استعدادهاي كلّيه " بايد مؤمن شخص كه است نقشي چنين ايفاي در.  شد خواهد مقدس سرزمين
  . گيرد كار به را خود " عملي

 عمل ، مشورت " فرايند به توسل ، سيستماتيك روشي طريق از اقدام ، پيچيده و سنگين وظيفة اين در پيشرفت الزمه
.  است يادگيري روحيه سوي به امري تشكيالت و بهاءاهللا حضرت پيروان فكري گرايش كلّي طور به و " تفكّر و

 جمال رسالت اهداف تحقّق به اطمينان و الهيه غيبيه تأييدات به ايقان با توأم روحيه اين اكتساب و روش اين اتّخاذ
 بيش ايران مقدس كشور در خود تاريخي رسالت انجام در را اعظم اسم جامعه ، امراهللا كامل ظفر و فتح و ابهي اقدس

  توفيق و تأييد رجاي با                              2006 آگست 21 پيام     " . كرد خواهد موفّق پيش از
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 ابهي اقدس جمال آثار از شروع مناجات -1

 الهي الهي

 در را يوم دو اين تمام استقامت به تا فرما مدد را كل مقرّبين مالئكه به و منما محروم كرمت بحر از را دوستانت
  توانا و قادر توئي.  نمايند صرف خدمتت

 169 ص برزيل چاپ 3 ج  مباركه ادعيه                                                          

 

                                                                               

 عبدالبهاء حضرت آثار از خاتمه مناجات -13

 هواهللا

 اين و نمودي آتش پر را خاموش كشورِ اين كه سزاوار را تو يشنيا و ستايش ، نيكوكار آمرزگار پروردگار اي
 راه ، روان گنج به را مستمندان و دادي اُميد نويد را نااميدان.  آوردي خروش و جوش به را هوش بي افسردگانِ
 هاي نامه در چه آن ، پروردگار اي.  بخشيدي سامان و سر را بيچارگان و نمودي نوايان پر را نوايان بي.  نمودي
 بخشش و بنما يزدانيت نيروي.  فرما نمودار ، گفتي پيغمبران زبان به چه آن و كن آشكار ، فرمودي نويد آسماني
 را پارسيان اين.  زمين روي بخشِ پرتو را باختر و خاور اين و ساز برين بهشت را كشور اين.  كن آشكار آسمانيت
          . پشتيبان توئي شنوا توئي بينا توئي  توانا توئي.  افشان پرتو اختران چون را نشانها و نام بي اين و كن آسمانيان

           ع ع                                                                           

 10 ص پارسي بهائيان افتخار به مباركه الواح مجموعه                                                                       
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  مدنيه رساله از قسمتي -4

 خالصه نواياي اكليل به ، نموده مقدس و پاك پرستي خود آاليش از را او است ربانيه وديعه كه قلب ، ايران اهل اي
.  گردد الئح و طالع ، اقبال مشرق از صادق صبح چون ، باهره ملّت اين سرمديه عظمت و مقدسه عزّت تا نمائيد مزين
 عنايت و الطاف مشمول تا نمائيد جهد ؛ آيد بسر عنقريب ، است زائل ظلّ چون كه دنيويه حيات ايام روز چند اين
ت رببگذاريد اَخالف السنِ و قلوب در خود از خوشي ذكر و خيري اثر و گرديد احدي  .ل وي اجعسانَ لفي صدقٍ ل 

 در را همت گوي ، حق درگاه خاصان چون ، نموده فراموش را خود ذاتي خير كه نفسي حال خوشا اي.  اآلخرينَ
 اوج به را عظيمه ملّت اين كه گردد آن بر مؤيد ، صمدانيه تأييدات و الهيه عنايت به تا ؛ افكنده جمهور منفعت ميدان
 انساني نفوس اشجار ، روحاني بهار چون و نمايد زنده و تازه ، طيبه حيات به را پژمرده اقليم اين و رساند قديمه عزّت

  " . نمايد خرّم و سرسبز مقدسه سعادت اثمارِ و اَزهار و اوراق حليه به را

  80 ص مدنيه رساله

 

 ايران مقدس ر كشو در بها اهل تاريخي مسئوليت -6

 چشمگير افزايش ، اخير سنوات در عزيزان شما بر وارده محن تحمل و ها فداكاري ثمرات ارزشمندترين از يكي "
 و راحت و مال و جان دادن با كه گرانبها سرمايه اين.  است مبارك امر قبول براي ايران ملّت و عالم اهل آمادگي
 فتوحاتي و ترقّيات اساس و گشته حاصل جوان و پير از عزيز احباي دنيوي و مادي پيشرفتهاي كردن فدا و آسايش
 مقدس جامعه...  گيرد قرار برداري بهره مورد ممكن وجه بهترين به بايد شود مي محسوب تكوين عصر در جديد
 ، رواني و فكري آمادگي از تاريخي مسئوليت اين با مقابله براي كه يابد اطمينان تا بكوشد پيش از بيش بايد...  ايران

 در خود وظائف به خطير موقعيت اين در عزيزان شما شك بدون.  است مند بهره الزمه مهارتهاي و امري معلومات
                                  2006 جون 29 پيام     " . آگاهيد است آمادگي اين جنبه مهمترين كه انفرادي تبليغ مقابل
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 ثنائه جل عبدالبهاء حضرت مبارك نصوص -5

 مقدس ايران قبال در احباء وظائف

  : االحلي قوله ، فرمايند مي عبدالبهاء حضرت

 به و كوشند مملكت و دولت خير در غيرت و همت كمال در بايد ايران اهالي جميع امروز ، روحاني ياران اي "
 ، است كشور و دولت بزرگواري و ثروت و راحت و آبادي سبب چه آن در خيرخواهي و درستي و راستي كمال

 حال انتظامِ در كمال مستَجمعيت و است كماالت ظهور به انساني عالم منقبت و شرف كه است اين مختصر.  پردازند
 سبب ، دنيويه حالِ سعادت كه مكنيد گمان لهذا.  است جان و جسم و باطن و ظاهر عالمِ در احوال سعادت و

 الدنيا في آتنا ربنا ".  است روحانيه كماالت حصولِ از مانع و الهي قُربِ اكتسابِ عدمِ و اُخروي اَجرِ از محرومي
 توسيع و نافعه علوم تحصيل به امر ، الواح جميع در ابهي جمال حضرت ".  النّار عذاب قنا و حسنه اآلخره في و حسنه

 1 "...  فرمايد مي كشور معموريت به تَقيد و زراعت ازدياد و صناعت ترقّي و تجارت

 : المتين قوله ، فرمايند مي نيز و

 اين تا بكوشيد ايران معنويه و ماديه ترقّيات در و باشيد بينات آيات بيانِ و اهللا نفحات انتشار به مشغول بايد شما ... "
 2 ".  احباء جميع تكليف است اين.  ننمائيد مداخله سياسيه امور در ولي ؛ گيرد قوت ، رفته تحليل به بنيه

 و فرياد ، پريشاني از دلها و آمده امان به جانها.  يكديگر به مشغول خلق جميع و ويران ايران ، باري "    : همچنين
 نمايند حصر آن در را فكر جميع ؛ نگيرند آرام ئي دقيقه...  الهي ياران بايد ؛ گشته حاصل عظيم استعداد.  نمايد فغان
 3 ".  كند معطّر را ايران ، رحماني نسيم و شود بلند الهي بنياد اين كه

              86 ص 5 ج عبدالبهاء حضرت مكاتيب منتخبات – 1

 85 ص 5 ج عبدالبهاء حضرت مكاتيب منتخبات - 2

 165 ص 2 ج عبدالبهاء حضرت مكاتيب منتخبات - 3
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 . بكوشيم ايران معنويه و ماديه ترقّيات در -7

 : فرمايند مي اعظم العدل بيت

 بسط به كمك و قلوب در وحانيتر شعله احياي ، اول درجة در...  جوانان الخصوص علي اعظم اسم پيروان وظيفه "
 حكمت رعايت با اعظم العدل بيت اخير هدايات طبق بر انفرادي تبليغ طريق از بايد كه است وطنان هم فكري افق

 خدمت منظور به كه اقتصادي و اجتماعي خدمات ارائه با توأم ، مردم روحاني قواي تدريجي تجديد اين.  شود انجام
 آن احياي موجب ، معين ميقات در الهي كلّي نقشه از ناشي تحوالت كمك با و بالمĤل شود مي ارائه وطنان هم  به

 و اخالقي ، روحاني استعدادهاي كلّيه " بايد مؤمن شخص كه است نقشي چنين ايفاي در.  شد خواهد مقدس سرزمين
  . گيرد كار به را خود 1" عملي

 و ،عمل مشورت " فرايند به توسل ، سيستماتيك روشي طريق از اقدام ، پيچيده و سنگين وظيفة اين در پيشرفت الزمة
 اتّخاذ.  است يادگيري روحيه سوي به امري تشكيالت و بهاءاهللا حضرت پيروان فكري گرايش كلّي طور به و " تفكّر
 اقدس جمال رسالت اهداف تحقّق به اطمينان و الهيه غيبيه تأييدات به ايقان با توأم روحيه اين اكتساب و روش اين
 از بيش ايران مقدس كشور در خود تاريخي رسالت انجام در را اعظم اسم جامعه ، امراهللا كامل ظفر و فتح و ابهي
  " . كرد خواهد موفّق پيش

 2006 آگست 21 پيام

 . شود مراجعه آگست 21 پيام اصل به استعدادها اين توضيح براي -1
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 محمودي هوشنگ جناب مجيد شهيد سروده                                                                           ايران   -8

            دليرانم و پهلوانان جايگاه               انگيزم دل من             مشكبيرم سرزمين

 ايرانم من          ايرانم من

             عشقم آتشگاه و زرتشت حضرت سرزمين

 ايرانم من         افسونم دل         آرامم دل      انگيزم دل من

 آمد پيغمبران نامه در دادشان صيت كه                         دادم پرورش خود دامنِ در شهان

              خورشيد ، خاورم سوي ز

                       مردم دلِ بر پاشَد عشق نورِ 

        عالم هستي ، نورش به

                   دلها گرمي ، مهرش به 

              من پهنِ دشتهايِ هايِ الله گلگون به 

               قرمز همه           عالم صورت تمامِ

              من مشكبير بادهاي بوي به

  تازه همه ، عالم چهره تمامِ 

                       من آفرينَم هستي كه

          من آفرينَم مستي كه

 ايرانم من                    افسونم دل                  آرامم دل                  انگيزم دل
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     بخشم زندگي ، آبم به               آيد مشك بويِ ، خاكم ز

                خود جالل خورشيد نورِ ز پرتو يك به

 مهربانانم كمال اوج تا ذره رسانم

 ايرانم من                    افسونم دل                  آرامم دل                انگيزم دل

               من بهايِ بخشِ روشني نور به                خرّم همه ، عالم دلِ          من وجود گرمايِ به

  روشن همه ، آدم دل 

                      تابانم مهرِ جاودانه آن من كه

  ايرانم من                     ايرانم من

  آيد من زِ اَب بوي گفت عيسي كه جا آن منم                 آيد من زِ حق بوي گفت موسي كه جا آن منم

 رب آمد و         اَب آمد و          حق آمد و                 آيد من زِ رب بوي گفت احمد كه جا آن منم

 ايرانم من         افسونم دل         آرامم دل             ايرانم من             ايرانم من         بويم عنبرين مشكبيز خاك ز

 68 ص   اميد چون رخشنده ، فراق چون سوزنده                                                                
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 ثنائُه جلَّ عبدالبهاء حضرت آثار از دوم مناجات -2

 مهربان يزدان نام به

 همواره ، خاورش از.  ريز گوهر و خيز دانش و شورانگيز و فرمودي مشكبيز آغاز از را ايران خاك,  يزدانا پاك
 گياه و گُل پر ، آسايش بهشت دشت و پرور مهر ، كشورش.  نمايان ، تابان ماه ، باخترش در و نورافشان خورشيدت

 ، جوشش و سروش پيغام ، هوشش ؛ بهشت باغ رشك ، زارش چمن و تر و تازه ميوه از پر كُهسارش و پرور جان
   زير در پنهان بزرگواريش اختر و شد خاموش دانشش آتش كه بود روزگاري.  خروش پر ، ژرف درياي چون

 آواره ، نازنينش بزرگان و گشت شور ، شيرينش چشمه.  خارزار ، دلربايش گلزارِ و شد خزان ، بهارش باد ؛ روپوش
 و آمد جوش به بخششت درياي كه آن تا.  باريك آب رودش و شد تاريك پرتوش.  دورِ  كشور هر در به در و

  كشور.  تابيد مهرپرور مهرِ آن پرتو.  باريد بهمن ابرِ و وزيد جانپرور باد و رسيد تازه بهارِ.  دميد در دهش آفتاب
.  گشت بلند آوازه و شد تازه جهاني ، جهان.  گشت بوستان رشك ، سياه خاك و شد گلستان خاكدان و بجنبيد
 آسماني پيغام ؛ است شادماني هنگام.  شدند همدم آهنگ و ترانه به ، چمن مرغان و شد خرّم و سبز ، كُهسار و دشت
 گروهي و شده فراهم انجمني حال ، بزرگوار پروردگار اي.  شو بيدار ؛ شو بيدار ؛ است جاوداني بنگاه ؛ است

 پرورشَت نيروي به را خود كودكان و دهند ياران به بهره ، بخششت باران آن از تا بكوشند جان به كه گشته همداستان
 اي پس.  كنند آشكار يزداني بخشش و بياموزند آسماني آئين ؛ نمايند دانشمندان رشك ، پرورده هوش آغوش در

 آن و درگذرند بيش و كم از و رسند خويش آرزوي به تا بخش بازو نيروي و باش پناه و پشت تو ، مهربان پروردگار
  ع ع.  نمايند باال جهان نمونة چون را وبوم مرز
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 حيات معناي -9

  

 اليوم كه است خدمتي ، است پاينده و باقي حق دوستان براي از چه آن و شد خواهد معدوم و فاني عنقريب دنيا "
 8 ج آسماني مائده                                                                               ".  شود ظاهر ايشان از لوجهِه خالصاً

 عبدالبهاء حضرت.  بود خانمها از يكي تولّد روز اتّفاقاً ، بوديم عبدالبهاء حضرت حضور عكّا در كه روزهايي از يكي
 حدس را خانم آن سن كه شد خواسته ايشان از.  بود مقدسي محل چنان در روزي چنين در كه گفتند تبريك او به

 لطف از سرور نهايت با خانم آن.  فرمودند ، بود كه چه آن از جوانتر را او سن ، تبسم با عبدالبهاء حضرت.  بزنند
 تا را شما خواهد مي دلم من ":  فرمودند عبدالبهاء حضرت.  است آن از پيرتر او واقع در گفت و كرد تشكّر ايشان
 كه قبل سال نُه از كه گفت او ".  باشيد داشته الهي امر به خدمت براي بيشتري سالهاي تا كنم جوانتر است ممكن
 سال نُه اآلن شما واقع در.  است طور همين ":  فرمودند ايشان.  شود مي جوانتر كند مي احساس روز هر ، شده بهائي
 ، زد مي قدم باغش در كه طور همان بزرگي پادشاه روزي":  فرمودند تعريف را زير داستان بعد ".  نداريد بيشتر
 طول قدر چه پرسيد پادشاه.  بود درختي كاشتن مشغول و گذشت مي سنش از سال نود حدود كه شد پيرمردي متوجه
  : داد   جواب ؟ بدهد ميوه درخت اين كه كشد مي

 پيرمرد            ؟ بچشي اش ميوه از تا بود نخواهي زنده وقت آن تا كه تو ولي...  سال بيست گفت پادشاه.  سال بيست
 را اش ميوه ديگران تا كارم مي من حال خورديم ما را اش ميوه و كاشتند درخت ما از قبل مردمان:  داد جواب
 و كرد تشكّر پادشاه از و افتاد زانو به پير باغبان.  داد او به پاداشي و آمد خوشش ، او جوابِ اين از پادشاه.  بخورند
 آن و  كردم برداشت نيز را آن ميوه زودي همين به بلكه داشتم را درخت اين كاشتن سعادت تنها نه من:  گفت
 به باغبان دوباره.  داد او به ديگري انعام و آمد خوشش بسيار جواب اين از شاه.  داديد من به شما كه است پاداشي

 درختهاي  كه حالي در دهند مي ثمر سال در بار يك درختها اغلب ، كنم تشكّرمي شما از هم باز:  گفت و افتاد زانو
.  سال دوازده:  داد جواب پيرمرد ؟ دادي سال چند:  پرسيد او از و شد خوشحال شاه.  اند داده محصول دوبار من
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 مردم قبلي پادشاه زمان در:  گفت باغبان.  پيرتري خيلي تو ؟ است ممكن چيزي چنين چطور:  پرسيد تعجب با پادشاه
 ولي ؛ بياورم زندگي حساب به را سالها آن توانم نمي من براين بنا.  بود بدبختي و جنگ هميشه و بودند غمگين خيلي

 سال دوازده شما سلطنت زمان از چون و هستند صفا و صلح در و خوشحالند مردم ، ايد رسيده سلطنت به شما وقتي از
 داد او به پولي دوباره ، شده خوشحال بسيار پيرمرد سخن اين از شاه.  دانم مي ساله دوازده را خود هم من ، گذرد مي
 ، بمانم اين از بيش اگر كه است خوشايند برايم قدري به تو حرفهاي چون ؛ بمانم جا اين نبايد ديگر من:  گفت و
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