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 روحاني همراهان و همكاران

 مانند كه آن به اميد با و نوروز باستاني عيد و طبيعت بهار رسيدن فرا مناسبت به تبريك با و ابهي امنع تحيات تقديم با
 ياري است اي برنامه چنين تدوين از هدف آنچه به نيل در را ما دريغتان بي زحمات با و باشيد همراهمان هميشه
 . فرمائيد

 العدل بيت هدايات و مقدسه طلعات آثار و مباركه ادعيه زيارت مدد به ايم نموده سعي برنامه اين در ، عزيز دوستان
 عاشقانه قيامي شايد تا گرديم متذكّر خويشتن به پيش از بيش ، ايم گرفته قرار آن در كه را ايامي عظمت ، الهي اعظم
 چنان آن ، زمان اين كه ننمائيم فراموش و رسانيم نوايان بي گوش به درنگ بي را دوست حضرت نداي و نمائيم
 تا و برود دست از موقعيت اين مبادا ":  اند فرموده الهي اعظم العدل بيت كه است سنگين اي گونه به وظائف و خطير
 ) 2004 ژانويه 24 پيام(  ".  نگردد باز دراز ساليان

 زمان از بيشتر چه هر مندي بهره و ها فرصت اغتنام در كه گردد مطرح مطالبي است آن بر سعي اداري قسمت در
 و ها ضعف به توجه عدم ، اهداف بر تمركز ، ها اولويت تعيين:  مضامين با 8, 7 ، 6   هاي شماره. (  باشند مي مؤثر

 نظر در الهي اعظم العدل بيت هاي دستخط ويا مباركه بيانات اول ، بخش سه اين ابتداي در منظور اين به) .  ها ناتواني
 زيارت مربوطه دستخط يا نص ابتدا ، قسمت هر در است متمني.  است شده آورده حكايتي آن از وبعد شده گرفته
 مورد حكايت ادامه در و گيرد صورت نظر تبادل آن خصوص در جمع حوصله و وقت اقتضاي حد در سپس و شود
 بيت دستخط از بخشي ، اداري  9 شماره در ، خاتمه حسن عنوان به.  شود خوانده ، مطلب آن مصداق عنوان به نظر

 ميان در جانانه اقدامي و عاشقانه قيامي جهت را الزم نشور و شور كه اميد اين با.  گردد مي زيارت الهي اعظم العدل
 حالي در و نگرند مي موجود امكانات و ها موقعيت به نوين باديدي " ايشان كه است زمان آن در.  گردد سبب احباء
 مشاهده خود چشم به را الهيه تأييدات قدرت ، گذارند  عمل مرحله به را خود هاي يادگيري تا كوشند مي    كه

 ) 2005 دسامبر 27(  ".  يابند مي   دست انتظارشان ماوراي نتايجي به كرده

 . باشيد مؤيد و موفق حق پناه در . اميدواريم همتتان به و دلگرم شما همراهي به هميشه مانند
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 ابهي اقدس جمال آثار از شروع مناجات -1

  رحيما كريما معبودا الها                               

 و نموده احاطه را عالم كَرَمت ، كريم اي.  خاشع و خاضع اسمايت از اسمي نزد عالم سالطين كه سلطاني آن توئي
 ايام اليق آنچه بر فرمايي مؤيد را عبد اين كه اعلي قلم اقتدار و عليا كلمه به دهم مي قسم را تو.  گرفته سبقت رحمتت
 و نمايد قيام خدمتت بر تا فرما مدد را او.  كرده قُصوي غايت قصد قاصدي و نموده اعلي وطن اراده غريبي.  توست

 ظلّ در را مسكين اين و منما محروم غنايت بحر از را فقير اين ، كريم اي.  گردد مشغول احكامت و اوامر انتشار به
.  دانا و عالم توئي و توانا و قادر توئي.  گردد فائز ابدي حيات به و شود تازه وحي نفحات از شايد كه ده مقرّ رحمتت

 . االعلي العلي أَنت أَلّا اله ال

 307 ص محبوب حضرت ادعيه                                                                             

                                                                        

 ثنائُه جلَّ عبدالبهاء حضرت آثار از دوم مناجات -2

                                                          هواهللا                        

 فضاي در ولي ايم شكسته پر و بال مرغ,  بيچارگان ما.  انيروح مالئكه و داري ملكوت جنود ، آسماني پدر اي
 الهوت سراج آرزوي ، ناسوتيم عالم پروانه.  طلبيم حيات آب درياي,  لبيم تشنه ماهيان.  كنيم آرزو پرواز ملكوت
 انوار سپاه تا فرما تأييد ، الجنود رب اي پس.  زنيم مي عالم صف به را خود ولي قوتيم بي و ضعف نهايت در.  داريم
 سلطنت به و نما مطّلع الهي اسرار بر و دار موفّق ملكوت خدمت به را ما.  خورد شكست ظلمات لشكر و يابد ظفر

 ملكوت عالم مشاهده تا نما بينا را ديده و كن گويا را زبان.  بخش نصيب و بهره ، ابديه حيات از و ده بشارت سرمدي
  عباس عبدالبهاء.  مهربان و بخشنده توئي.  نمائيم تو كمال و جمال ستايش ، فصيح نطق به و كنيم

 308 ص آلمان چاپ عبدالبهاء حضرت مناجاتهاي مجموعه                                                                         
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 الفداء له ارواحنا عبدالبهاء حضرت ارآث از مناجات -3

 هواهللا                                                       

 مؤيد و بخش توفيق و تأييد ؛ شده تشكيل القدس روح  و كلمةاهللا نصرت جهت به انجمن اين ، مهربان پروردگار اي
.  كند روشن را اطراف و دارد مبذول رحماني انوار و برافروزد نوراني شعله چون انجمن اين تا نما آسماني قوه به

 به و نمايد منسلخ طبيعت عالم ظلمات از را نفوس.  كند خدمت انساني عالم وحدت به و نمايد ترويج آسماني تعاليم
 عباس عبدالبهاء.  بخشد ابديه حيات و نور و روح به تعميد  نمايد روشن الهيه نورانيت

  175 ص آلمان چاپ عبدالبهاء حضرت مناجاتهاي مجموعه                                                                       
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 اعظم العدل بيت 2006 رضوان پيام از بخشي -9

 ؟ نكنيم نقشه اهداف تحقق وقف را خود استعداد و قوا تمامي و مائيمنن قيام جان به...  است ممكن چگونه

 : فرمايند مي الهي اعظم العدل بيت

 نيز اين.  است افزايش به رو نظر هر از تحليل مخرّبة قواي كه كرد انكار توان نمي را واقعيت اين ، عزيز دوستان "
 به بايد حال و است ازدياد حال در مستمرّاً الهي غيبي يد تأييدات با اعظم اسم پيروان جامعه توانائي كه است واضح
 اين با.  است روشن ، كرده معين ساله پنج نقشه كه مسيري.  بخشد فزوني را خويش منابع و بيفزايد خود اعضاي شمار
 تاريخ حركت جهت به و واقف انسان عالم بار اسف وضع به كه بهاء اهل از نفوسي است ممكن چگونه ، حال

 بيان كه است اين نه مگر ؟ نكنيم نقشه اهداف تحقّق وقف را خود استعداد و قوا تمامي و ننمائيم قيام جان به ؛ آگاهيم
 همان امروز ؛ شد صادر مبارك قلم از ساله هفت نقشه اولين ايام در كه " مهيا خدمت ميدان "  امراهللا ولي حضرت

 وقت ":  فرمايد مي كه بشنويد جان سمع به را مباركش كالم كه باشد ؟ بود صادق زمان آن كه است صادق قدر
 " ".  است نظير بي فرصتي چنين اين " ".  نيست ارتياب و شك براي جائي " 1 ".  منمائيد درنگ ؛ است تنگ

  " . است عظيم ظفر و فتح ضامن ، جزم عزم و اهميت

 . باشيد مطمئن خود صيانت و عون و هدايت براي مقدسه اعتاب در جمع اين متتابعه ادعيه به

 اعظم العدل بيت                                                                                        

 225 ص 1939 - 1927 مباركه توقيعات - 1
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 عبدالبهاء حضرت مبارك لوح -5

                                هواالبهي                       

 به زندگاني صبح و گردد منطَوي حيات اين بساط و آيد سر به ايام و بگذرد سالها ، رباني دوستان و الهي ياران اي
 شجر و رود باد بر راحت و مسرّت بنياد و اُفتد بر عافيت بنيان.  ناتواني خزان به جواني بهار و شود تبديل ظلماني شام

 عظام ، قويه بنيه ؛ سنجيده ، اعمال حقيقت و گردد پيچيده  آمال دفتر.  اثر بي ، مشهود كينونت و ماند ثمر بي ، وجود
 راحت به و مدهيد دست از را وقت ، حقيقي ياران اي پس.  هشيم و خاشاك چون ، متين محكمِ وجود و شود رميم
 و آئيد حركت به قدري.  اعلي اطهر ذيل به توسل و جوئيد ابهي ملكوت به تعلّق.  مبنديد دل ، دل مسرّت و جسم
 حدائق از و نمائيد معطّر مشامي ، ملكوت نفحات از ، بگيريد اوجي ، بزنيد موجي ، بنمائيد پروازي.  بگشائيد پري

 در را اوقات و گذراندند اغالل و سالسل تحت در را ايام ، اعظم اسم و قدم جمال.  معنبر دماغي ، جبروت رياض
 به را يك وهر آموخت عبوديت طريق را ما و برآورد فرياد قيود زير در و فرمود ندا سيوف تحت در.  زندان تنگناي
 تربيت جهت به را ابتالئي و مصيبت هر و فرمود تحمل عباد هدايت جهت به را بالئي و مشقّت هر و آزمود طريقي

 حال.  گشت روشن زمين روي مشكات در عليين سراج و بتافت مبين افق از يقين انوار كه آن تا نمود حمل دوستانش
 آيا ، درگاه آن برده و آستانيم آن بنده كه ما ، فرمود نقاب در رخ و نمود حجاب در سر ، توحيد افق شمس آن چون
 انصاف اين ؛ واهللا ال ؟ بشويم محروم و بمانيم مخمود و بخواهيم آرام ، بجوئيم راحت و نشينيم ساكن كه است جائز
 انجمني هر در.   اهللا نفحات نشر اسباب و گرديم اهللا نارمحبت ازدياد سبب بايد حال ما.  خارج عقل و خرد از و نيست
  ع ع...  نيابيم راحت ساعتي و نجوئيم آرام اي دقيقه.  گلشن نفسي هر براي از و باشيم روشن

 161 - 162 ص 2 ج آسماني پيام                                                                                 
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 . داد ترجيح مهم بر بايد اليوم را اهم -6

  : العزيز لهقو ، فرمايند مي عبدالبهاء حضرت

 نشر در حصر را احوال و اذكار و اوقات كلِّ بايد عباد اين كه است يومي اليوم.  داد ترجيح مهم بر بايد اليوم را اهم "
 جمال گرفتار كلي به و نمائيم فراموش را شان مراتب و مقامات و را خود غير و خود كلّي به.  نمائيم اهللا نفحات
           ".  كنيم خدمت را وحدانيت شجره اصل.  نينديشيم او جز ؛ نبينيم او غير ؛ ندانيم او جز.  گرديم مبارك
 247 ص 8 ج عبدالبهاء حضرت مكاتيب

 چنين بهائي جامعه در جديد روحاني فرهنگ توسعه هاي فعاليت باب در هچر ويليام پروفسور جناب : حكايت
 : فرمايند مي حكايت

 كه چه.  برويم سينما به فيلمي تماشاي براي گرفتيم تصميم هفته چند از پس من و جوديت ، همسرم قبل شب چند "
 تصميم كه تصديق تازه احباء از يكي منزل از خروج از قبل.  داريم عالقه آن به دو هر كه است تفريحاتي از يكي اين

 همان در دارد قصد كه گفت و زد تلفن ، نمايد برگزار روحاني مباحث در تأمل و دعا جلسات از اي سلسله بود گرفته
 به بنابراين و نمائيم حمايت را اقدام اين كه ماست وظيفه كه كرديم فكر بالفاصله.  نمايد منعقد را جلسه اولين شب
 بسيار بحثي و پرداختيم مناجات و ادعيه به.  ام گذرانده كه بود شبهائي سرورترين پر از يكي شب آن.  رفتيم جلسه
 سال ساليان كه مشكالتي و مسائل از بسياري به كه نموديم روزمره زندگي در روحاني اصول اجراي باب در عميق
منشي عنوان به داوطلبانه طور به و داشت حضور جلسه در بهائي غير دوستي.  شد پرداخته بود ديگران و من بِه مبتالء 

 كه بود آن از بهتر مراتب به لحاظ هر از شب آن.  نمود مطرح را مهمي بسيار مطالب و نمود مي ثبت را مشاورات
 اين آغاز تا يافت ادامه حياتم قدر آن كه گزارم مي      شكر را بهاءاهللا حضرت.  باشد توانست مي فيلم آن ديدن

 بيت اعضاء مخلصانه اقدامات از ناشي را حاصله توفيقات همچنين و باشم شاهد مبارك امر در را روحاني فرهنگ
  " . دانم مي المللي بين دارالتبليغ و اعظم العدل

 جديد روحاني فرهنگ توسعه هاي فعاليت باب در هچر ويليام پرفسور تأمالت
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 نقشه اهداف بر قوا  تمركز لزوم -7

 : فرمايند مي مشاروين به خطاب2005 دسامبر 27 پيام در الهي اعظم العدل بيت

 در جامعه مساعدت ، داشت خواهد احتياج معاونت هيئت اعضاي و شما توجه به چيز هر از بيش كه اي وظيفه "
 از يكي ، آمده دست به متوالي هاي نقشه طي در متدرجاً كه توانائي اين.  است تمركز حفظ براي مجهوداتش
 كه حالي در و انديشي دور ، تعهد ، انضباط رعايت با امري مؤسسات و اهللا احباء كه است هائي سرمايه ترين ارزشمند
 . اند آورده دست به فراوان زحمت با ، نمايند گيري پي را افواج دخول فرايند پيشبرد هدف يگانه چگونه اند آموخته

" 

 در همه ، بود حاكم فلسطين بر اضطراب و ترس ، ناآرامي تفتيشيه هيئت مأمورين حضور علّت به كه زماني:  حكايت
 داشتند ايمان احباء چه اگر.  بردند مي سر به مطلق آرامش در كه الوري مولي حضرت جز به بودند هراس و وحشت

 موالي به آنها عشق كه بود وخيم حدي به اوضاع ، رسيد نخواهد مبارك هيكل به گزندي هيچ كه دانستند مي و
 مي قوي بسيار را بادبان ":  فرمودند ها آن به ايشان.  باشند خويش مراقب كه بخواهند ايشان از شد باعث محبوبشان

 روي پيش در را هدف بعد و كنم مي كامل درجه نهايت در را چيز وهمه سازم مي      محكم و سفت را طنابها و كنم
 موجي با اگر.  سازد منحرف مسيرم از مرا نيست قادر طوفاني هيچ.  كنم مي حركت سوي آن به و بينم مي روشني به

 از آنها اگر.  است منتشر همه در كه كنيد نگاه آفتاب اشعه به.  شد نخواهد حاصل توفيقي هيچ ، دهم تغيير را مسيرم
 بر جوش آب روي از كه بخاري به.  دهد مي روي اشتعال و احتراق ، شوند متمركز نقطه يك در و بگذرند عدسي

 حركت سبب ، ناتوان و ضعيف بخارِ همين صورت اين در.  كنيد متمركز نقطه يك در را آن ؛ كنيد نگاه خيزد مي
 " . شد خواهد ها كشتي و قطارها

 36 ص دلها فاتح                                                                                                            
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 خود ضعف به نه باشيم ناظر حق فضل به -8

 : فرمايند مي امراهللا محبوب ولي حضرت

 پيام انتشار در خود هاي ناتوانائي و ها ضعف به شما حد از بيش توجه ، تبليغ ميدان در شما موفّقيت عدم دليل شايد "
 ننگريم خويش نقائص به كه اند فرموده توصيه ما به مكرراً الوري مولي حضرت و بهاءاهللا حضرت.  باشد مبارك امر
 ، گرديم الهي الطاف نزول براي فعال اي وسيله    و كنيم قيام ما اگر.  نمائيم اعتماد و توكّل خداوند به تماماً و

  " ... آمد خواهد ما مدد به حضرتش
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 در ترو ميسنر.  بود عكا بندي قلعه زمان ، 1907 سال در شد نائل عبدالبهاء حضرت زيارت به كه بار اولين ترو ميسنر
 درخواست اين و آمريكا در معبدي تهيه اجازه كسب براي داشت همراه آمريكا احباي طرف از درخواستي ، روز آن
 و داشت خاطر به را فرخنده روز آن ، زندگاني دم آخرين تا مشاراليها.  بود رسيده آمريكا احباي از نفر هزار امضاء به
 مبارك حضور آمريكائي دوستان كه هدايائي تقديم به و كردم مخفي خود پشت را درخواست ابتدا من:  گفت مي

 از را عريضه و مـن سـر پشت به رسيدند و گرديدند اطاق دور عبدالبهاء حضـرت اما.  نمودم اقدام ، بودند فرستاده
 ".  كند مي خوشحال بسيار مرا كه است چيزي اين ":  فرمودند و داشتند نگه هوا در كرده بلند را آن گرفته من دست
 " . است بزرگي بسيار كار اين.  كن اقدام االذكار مشرق براي و كن مراجعت...  كن مراجعت ":  فرمودند بعد

 حضرت.  بود تكليف يك اين ولي.  دهد انجام را بزرگي كار چينين تواند  مي چگونه كه كرد فكر خود با ترو ميسنر
 خود چيز همه كن شروع تو ؛ كن نقشه اين وقف را خودت ":  فرمودند و انداختند او به عميقي بسيار نگاه عبدالبهاء

  ". شود مي درست خود به

  2 – 3 ش 24 سال بديع آهنگ                                                                                          


