یاران الهی
با تقدیم تحیات امنع ابهی و با تشکر و سپاس از همراهی بی دریغ آن عزیزان دل و جان
همانگونه که مستحضرید بر اساس بیانات هیکل مبارک حضرت بهاء اهلل هر یک از ظهورات الهیه برای ایجاد
تغییر در حیات روحانی و فردی مردمان ظاهر گشته اند و این تغییرات را در عرصه های گوناگون حیات انسان آرزو
داشته اند
حضرت بهاء اهلل در کتاب مستطاب ایقان می فرمایند:
" مقصود از هر ظهور،ظهور تغییر و تبدیل است در ارکان عالم س ّرًا و جهرًا ،ظاهرًا و باطنًا ،چه اگر به هیچ وجه
امورات ارض تغییر نیابد ظهور مظاهر کلّیّه لغو خواهد بود".
آنگونه که از بیانات مبارکه مستفاد می گردد این تغییر نه تنها در فرد بلکه در جوامع انسانی مورد انتظار است.
در این برنامه سعی بر آن می باشدکه بر تغییرات حاصله از ظهور حضرت بهاء اهلل در حیات فردی انسانها متمرکز
شده و ضمن بررسی لزوم این تغییرات به موانع موجود در این مسیر نیز اشاره گردد که می توان از "تعصبات،
تقالید،تبعیت از عقاید پیشینیان ،درست دانستن آراء و نظرات خود و "...نام برد
در نظر است با عنایت به مطالب مطروحه در بخش شور و مشورت یاران در خصوص تأثیرات حاصله از توجه به
این هدف متعالی بر حیات فردی خویش ،به تبادل نظر و مشورت بپردازند.
امید آنکه این برنامه سبب گردد که هر یک از ما بیش از پیش برای نیل به این هدف تالش نمائیم.
موفق باشید
در صورت نیازمی توانید از حکایت زیر نیز استفاده نمائید
مردی به سرعت و چهارنعل با اسبش می تاخت  .اینطور به نظر می رسید که به جای بسیار مهمی می رفت مردی
که کنار جاده ایستاده بود فریاد زد کجا می روی؟
مرد اسب سوار جواب داد
نمی دانم از اسب بپرس!
این داستان زندگی خیلی از مردم است
آنها سوار بر عادتها و باورهای غلطشان می تازند  ،بدون اینکه بدانند به کجا می روند

حضرت بهاء اهلل در کتاب مستطاب ایقان می فرمایند:
" مقصود از هر ظهور،ظهور تغییر و تبدیل است در ارکان عالم س ّرًا و جهرًا ،ظاهرًا و باطنًا ،چه اگر به هیچ وجه
امورات ارض تغییر نیابد ظهور مظاهر کلّیّه لغو خواهد بود".
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قسمت روحانی
 -1مناجات شروع
-2مناجات دوم
-3لوح مبارک حضرت بهاء اهلل
-4مجموعه نصوص مبارکه حضرت بهاء اهلل
-5لوح مبارک حضرت عبدالبهاء
قسمت اداری
-6بیانات مبارک حضرت عبدالبهاء
-7بیانات مبارکه حضرت ولی امراهلل
-8بخشی از پیام بیت العدل اعظم الهی مورخ  19آوریل 2013
-9اول اساس بهاءاهلل تحری حقیقت است
-10حکایت
-11شور ومشورت
-12برنامه نونهاالن و نوجوانان عزیز
قسمت اجتماعی
-13الفت و پذیرائی
-14مناجات خاتمه (به انتخاب جمع)

-1مناجات شروع
الها معبودا ملكا
حمد و ثنا سزاوار تواست چه كه از مشتی تراب خلق را خلق فرمودی و گوهر بینش و دانش عطا نمودی .ای كریم
از تو میطلبیم آنچه را كه سبب حیات ابدی و زندگی سرمدیست .ما را محروم منما .وجود از جودت موجود او را
كل را به تجلّیات انوار نیّر توحید من ّور گردان .لك االمر فی المبدأ و المعاد و لك
از طراز عنایت منع مفرما و ّ
الحكم یا مالك االیجاد و مالك العباد.
ادعیه محبوب ص 328

-2مناجات دوم
هو اهلل
ای خداوند مهربان قلوب را به نور هدایت کبری منور فرما .جانها را به بشارت عظمی حیات بخش .چشم ها را
به مشاهده انوارت روشن کن .گوشها را به استماع ندایت شنوا فرما .ما را در ملکوت تقدیست داخل نما و
بنفثات روح القدس زنده کن .حیات ابدیّه بخش .کماالت آسمانی عطا فرما .خداوندا ،جانهای ما را فدای
خود کن و ما را روح جدید کرم نما .ق ّوتی آسمانی ده ،سرور ابدی بخش ،مو ّفق به خدمت عالم انسانی نما،
مقدست
سبب الفت بین قلوب کن ،خداوندا ما را از خواب بیدار فرما و عاقل و هوشیار کن تا به اسرار کتاب
ّ
واقف گردیم و به رموز کلماتت پی بریم .توئی مقتدر توئی دهنده توئی مهربان  .ع ع
مناجاتهای چاپ آلمان ص 439

 -3لوح مبارک حضرت بهاء اهلل
مقدس نما تا تجلّیات أنوار ال نهایات از جمیع جهات مالحظه نمائی و گوش را از
ای احمد دیده را پاک و
ّ
منزه کن تا نغمات عندلیب وحدت و توحید را از افنان باقی انسانی بشنوی .ای احمد ،چشم ودیعۀ
آالیش تقلید ّ
من است او را بغبار نفس و هوی تیره مکن .و گوش مظهر جود من است او را باعراض مشتهیۀ نفسیّه از اصغای

کلمۀ جامعه باز مدار .قلب خزینه من است لئالیء مکنونۀ آنرا بنفس سارقه و هوس خائن مسپار .دست عالمت
عنایت من است آنرا از اخذ ألواح مستورۀ محفوظه ،محروم منما .بگو ای عباد فیض رحمت بی منتهایم از سماء
منزه و استقامت تمام ،باین
مکرمت بی ابتدایم چون غیث هاطل ،در نزول و جریان است با دیدۀ ّ
مقدس و گوش ّ
رحمت سبحانی و فیض رحمانی بشتابید .بگو ای بنده گان من ،بتحدید نفس و تقلید هوا خود را مقیّد و مقلّد
مسازید .چه که مثل تقلید مثل سراب بقیعه در وادی مهلکه است که لم یزل تشنگان را سیراب ننموده و ال یزال
سقایه نخواهد نمود .از سراب فانی چشم بر داشته بزالل سلسال ال زوال بی مثالم درآئید ...ای احمد از تقیید
عز توحید بخرام
تقلید ،بروضه قدس تجرید و فردوس ّ

-4مجموعه نصوص مبارکه حضرت بهاء اهلل
حضرت بهاء اهلل می فرمایند:
و اجعلوا اشراقکم أفضل من عشیِّکم و غدکم أحسن من أمسکم)1(.
"مقصود از هر ظهور،ظهور تغییر و تبدیل است در ارکان عالم س ّرًا و جهرًا ،ظاهرًا و باطنًا ،چه اگر به هیچ وجه
امورات ارض تغییر نیابد ظهور مظاهر کلّیّه لغو خواهد بود()2
ودر کلمات مکنونه می فرمایند:
یا ا ْبن ال ُّروح
تکن الي راغبًا و ال تغف ْل منه لتکون لی أمینًا و انت تو َّفق بذلک
ب عنه ان
ب األشیاء عندي اإلنصاف ال ت ْرغ ْ
أح ُّ
ْ ّ
أن تشاهد األشیاَء بعینک ال بعین العباد و ت ْعرفها بمعرفتک ال بمعرفة ٍ
کر فی ذلک کیف ینبغی أن
أحد فی البالد ف ّ
ْ
یکون ذلک من عطیّتی علیک و عنایتی لک فاجعله أمام عینیک )3(.
-1
-2

مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر ص 38
کتاب ایقان

 -3کلمات مکنونه عربی

-5لوح مبارک حضرت عبدالبهاء
ای یاران الهی...نظر بحدودی نکنید و ممنوع بقیودی نشوید زیرا حدود و قیود در ظهور کماالت انسانی،
حجاب ظلمانی گردد و آزادی سبب ظهور موهبت الهی شود .آنی سکون نیابید و دقیقه قرار مجوئید و دمی
نیاسائید .مانند دریا پر جوش گردید و بمثابۀ نهنگ بحر بقا ،بخروش آئید .صمت و سکون و قرار و سکوت،
شأن اموات است نه احیاء و از خصائص جماد است نه طیور گلشن مالء اعلی
مکاتیب ج  4ص 134
-6بیانات مبارک حضرت عبدالبهاء
حضرت عبدالبهاء می فرمایند:
"نمی فهمم چرا مردم بر این نکته اصرار می ورزند که احدی نمی تواند آنچه را که به آن عادت کرده است کنار
بگذارد.اگر کسی کامال مصمم شود و عزم جزم نماید که آن را برای همیشه کنار بگذارد ،براحتی موفق به این کار
خواهد شد .این امر صرفا به شخصیت و عزم راسخ مبتنی است )1( ".
"انسان باید در سبیل الهی سلوک نماید .هر یوم باید تالش کند که ترقی نماید .ایمان او باید تزاید یابد و راسختر
شود..صفات حسنه او و توجهش به خداوند باید بیش از پیش گردد،شعله محبت او باید درخشش بیشتر داشته
باشد،در این صورت یوما فیوما ترقی کند .چه که توقف در تر ّقی ،به منزله شروع تدنّی است.پرمده وقتی پروتز می
کند باالتر وباالتر می رود ،چه که به محض آنکه از پرواز باز ماند سقوطش آغاز می شود.هر روزه ،بامدادان
موقعی که بر می خیزید باید امروز را با دیروز مقایسه کنید وببینید که درچه شرائطی قرار دارید .اگر مشاهده می
کنید که ایمان شما قوی تر و قلبتان بیش از پیش به یاد خدا است ومحبت شما تزاید یافته و آزادی شما از این
عالم به مراتب بیشتر شده ،در این صورت به حمد و ثنای الهی بپردازید وتزاید این سجایا را بطلبید .شما باید
برای تمام خطایایی که مرتکب شده اید،به دعا و انابه بپردازید و با تبتّل و تض ّرع طلب اعانت و مساعدت نمائید
تا بهتر از دیرور شوید بتوانید سیر تر ّقی را ادامه دهید)2(".
متحجر و بی تفاوت ،بالاثر ومرده
"فکر کسی که در جستجوی حقیقت است ،متوجه و دقیق و زنده است ،فکر
ّ
است)3(".
-1زر و آتش ص 139
 -2زر و آتش ص 140
 -3به سوی کمال ص 71

-7بیانات مبارکه حضرت ولی امراهلل
حضرت ولی محبوب امراهلل می فرمایند:
قوۀ الهی می تواند سرشت و خصیصۀ ما را بالم ّره تغییر دهدواز ما موجوداتی کامال ًمتفاوت با آنچه که قبًال بوده
ایم ،بسازد .با دعا و التجاء به ساحت حق ،اطاعت از احکامی که حضرت بهاء اهلل نازل فرموده اند ،وخدمت
دائم التزاید به امر مبارکش ،می توانیم خود را متح ّول سازیم)1(".
" کل هدف دین عبارت از ایجاد تح ّول نه تنها در افکار بلکه در اعمال ما نیز می باشد.وقتیکه ما به خداوند،
پیامبرش و تعالیمش اعتقاد داشته باشیم ،رشد و تکامل می یابیم .حتی اگر احتماال احساس کنیم رشد و تح ّول
نداریم)2(.
متوجه می شدیم که بزرگترین نبردی که امروزه در عالم
"اگر ما واقعیت حقیقی امور را می توانستیم درک کنیم،
ّ
جریات دارد ،نبرد روحانی است...و این امر مستلزم آن است که تنها شرور ومکاره جاری را که در تمام عالم
تعصبات و خود خواهیهایی که ممکن است به
رواج دارد مغلوب سازیم،بلکه باید بر ضعفها ،تمسک به گذشتهّ ،
نحوی موروثی و اکتسابی در درون ما موجود باشد،غلبه نماییم ومثال و نمونه تابان و فساد ناپذیری را به همنوعان
خود ارائه نمائیم)3(.
-1زر و آتش ص 142
-2زر و آتش ص141
-3زر و آتش ص148

-8بخشی از پیام بیت العدل اعظم الهی مورخ  19آوریل 2013
آن حضرت اعالم میدارند که "مقصود از هر ظهور ظهور تغییر و تبدیل است در ارکان عالم س ّرًا و جهرًا ظاهرًا و
اطلع بهم احد ّاال نفسه
باطنًا ".ظهور حضرت بهاءاهلل سرآغاز پیدایش نسلی از نوع انسان است که "خلقًا ما ّ
المهیمن القیّوم" است ...بهائیان در سراسر جهان در فرهنگهای متن ّوع ،با ارزشها و با روشهایی مواجه
میشوند که با تعالیم امری شدیدًا در تضا ّد است و بعضی از آنها مانند تعصب نژادی ،تبعیضات جنسی ،استثمار
اقتصادی و فساد سیاسی در بطون ساختارهای اجتماعی نهادینه شدهاند .برخی دیگر به رفتار شخصی مربوط
مخدر ،رفتار جنسی و به طور کلّی ارضای امیال
میشوند علیالخصوص در مورد مصرف مشروبات الکلی و موا ّد
ّ
نفسانی .اگر بهائیان تسلیم آداب و رسوم اجتماع شوند این شرایط چگونه تغییر خواهد کرد؟ در پیام رضوان
 2012بیت العدل اعظم توضیح داده شده که "نوع بشر از فقدان الگویی از زندگی که بتواند از آن الهام بگیرد به
ستوه آمده است" و ذکر شده که "یک فرد به تنهایی میتواند موازینی را رعایت و حمایت نماید که به مراتب
باالتر از معیارهایی است که جهان خود را با آن میسنجد ".جوانان بهائی علیالخصوص باید مواظب باشند که
مبادا گمان برند که میتوانند بر طبق رویّۀ معمول اجتماع معاصر زندگی کنند و در عین حال به خاطر آرامش
حد اقلِّ الزم رعایت نمایند زیرا به زودی خود
وجدان خود و یا برای جلب رضایت جامعه ،آرمانهای بهائی را به ّ
را در تالش برای اطاعت از حتّی ابتداییترین مبادی اخالقی بهائی و برای مقابله با چالشهای نسل خود ناتوان
خواهند یافت .حضرت بهاءاهلل هشدار میدهند که "اجنحۀ آلوده به آب و گل قادر بر طیران نبوده و نخواهد
بود ".شادی درونی که هر فردی جویای آن است برخالف احساسات و هیجانات زودگذر ،مشروط به تأثیر عوامل
بیرونی نیست بلکه کیفیّتی است منبعث از ایقان ومعرفت آگاهانۀ ناشی از قلبی پاک ،که قادر است آنچه را که
دائمی و جاودانی است از آنچه سطحی و زودگذر است تمییز دهد.

 -9اول اساس بهاءاهلل تحری حقیقت است
معنای این که انسان به صورت و مثال الهی خلق شده است این است که هر کدام از ما استعداد بالقوۀ انعکاس
صفات الهی را داریم .چنانچه جمیع صفات و اسمای الهی از مظاهر انسانی به نحو اکمل و اشرف ظاهر و هویدا
وکل این اسماء و صفات راجع به اوست .ولی صفات الهی را تا آن حد میتوانیم منعکس سازیم که آینۀ
است
ّ

روح و ذهنمان توسط دعا و مناجات ،مطالعه و بکارگیری آثار مقدس ،کسب دانش ،تالش برای بهبود رفتار،
غلبه بر مشکالت و امتحانات و خدمت به بشریت صیقل خورده باشد .
در میان نیروهایی که ما را در پرورش خصائص روحانی که در وجودمان نهفته است همچون مهربانی ،عدالت،
صداقت و امانت یاری میکنند ،میتوان از عشق به خدا ،کشش به زیبایی و شوق به دانش نام برد .این نیروها و
سایر نیروهای سازنده به تقویت حس هدفمندی ما کمک میکنند و ما را به تقلیب خود و مشارکت در تحول
اجتماع بر میانگیزانند ....شوق به دانش هر انسانی را به جستجوی فهمی عمیقتر از واقعیت در تمام ابعاد آن از
جمله شخصیت خود ،اجتماع ،عملکرد نیروهای روحانی و عالم خلقت ،دعوت میکند .حضرت عبدالبهاء بیان
میدارند :اول اساس بهاءاهلل تحری حقیقت است .یعنی باید انسان تقالیدی که از آباء و اجداد موروث مانده را
کنار بگذارد و خود جستجوی حقیقت کند زیرا نمیداند آنچه که میشنود مطابق حقیقت است یا خیر .هر کجا
که حقیقت را یافت باید به آن متمسک شود و از هر چه غیر آن بگذرد .زیرا آنچه غیر از حقیقت است؛ فقط
اوهام صرف است و خرافات.

-10حکایت(شاهینی که پرواز نمیکرد )
پادشاهی  2شاهین کوچک به عنوان هدیه دریافت کرد .آنها را به مربی پرندگان دربار سپرد تا برای استفاده در
مراسم شکار تربیتشان کند .یک ماه بعد ،مربی نزد پادشاه آمد و گزارش داد یکی از شاهینها به خوبی تربیت
شده و آماده شکار است اما شاهین دوم از روزی که تحویل او شده روی شاخۀ یک درخت نشسته و هیچ عالقهای
به پرواز از خود نشان نداده است .این موضوع کنجکاوی پادشاه را برانگیخت و دستور داد تا حکیمان و مشاوران
دربار ،برای شاهین گریزان از پرواز کاری کنند .اما هیچکدام از این تدبیرها کارگر نیفتاد .عاقبت پادشاه دستور
داد در شهر جار بزنند هر کس بتواند شاهین را به پرواز درآورد پاداش خوبی دریافت خواهد کرد .صبح روز بعد به
پادشاه خبر دادند شاهین دوم با چاالکی تمام در باغ در حال پرواز است .پادشاه که از شنیدن این خبر بسیار
خوشحال شده بود دستور داد تا معجزهگر شاهین را نزد او بیاورند .درباریان پیرمرد کشاورزی را نزد پادشاه آوردند و
گفتند اوست که شاهین را به پرواز درآورده است .پادشاه از پیرمرد پرسید« :آیا تو شاهین ما را به پرواز درآوردی؟
چگونه این کار را کردی؟ شاید جادوگر هستی؟» کشاورز با لبخند جواب داد« :اینطور نیست .در واقع کار
سادهای بود .من فقط شاخه ای را که شاهین روی آن نشسته بود بریدم .شاهین فهمید که بال دارد و شروع به پرواز
کرد .گاهی باید شاخه عادتها و باورهای غلط رو ببریم تا بتوانیم رها زندگی کنیم

-11شور و مشورت
حضرت بهاء اهلل می فرمایند:
" مقصود از هر ظهور،ظهور تغییر و تبدیل است در ارکان عالم س ّرًا و جهرًا ،ظاهرًا و باطنًا ،چه اگر به هیچ وجه
امورات ارض تغییر نیابد ظهور مظاهر کلّیّه لغو خواهد بود".
با توجه به این حقیقت که هدف از ظهورات الهیه ایجاد تغییر است:
به نظر شما توجه به این هدف در زندگی فردی چه تأثیراتی در پی دارد؟

