
 حضرت بهاء الله می فرمایند:
 "این کیش زندگی پاینده بخشد واین آئین مردمان را به جهان بی نیازی رساند."

 250مجموعه الواح مبارکه چاپ مصرص       
 

 گويد آنچه را که رستگاری در آنست دوست يکتا پديدار مي عنوان:
 
 

 قسمت روحانی
 مناجات شروع -1
 بار5 (الکریم ذوالفضل العظیم ذکردسته جمعی )تعالی -2
 مجموعه نصوص حضرت بهاء الله -3
 مجموعه بیانات مبارکه حضرت عبدالبهاء -4
 قسمتی ازمفاوضات مبارک -5

 قسمت اداری
 لزوم عمل به موجب تعالیم مبارک-6     
 نیروی سازندگی آئین بهائی درجهت تبدیل دشمنی به دوستی-7     
 بلوغ جمعی عالم بشرّیت هستیم ءاکنون ما شاهد آغاز مرحله -8     
 )ازمیان تعالیم مبارکه کدامیک را برای معرفی به دیگران انتخاب مینمائید وچگونه آن را معرفی مینمائید؟( ترشورومشو-9     
 برنامه نونهاالن ونوجوانان عزیز-10     

 قسمت اجتماعی
 الفت و پذیرائی -11     
 مناجات خاتمه -12     

 
       

 
 روحانی الله ابهی و دوستان عزیز

همانگونه که وعده داده شده بود دراین برنامه به بررسی ومرور برخی از تعالیم مبارکه حضرت بهاءالله میپردازیم تا بتوانیم درمواقع 
 .لزوم این تعالیم را به عنوان داروی شفابخش آالم جامعه بشری به دیگران معرفی نمائیم

 موفق باشید       



 مناجات شروع-1
ای یزدان مهربان، جمیع بشر را از یک سالله خلق فرمودی تا اعضای یک خاندان گردند و بندگان حضرت تو شوند در ظّل سرادق 
فضلت مأوی بخشیدی و بر خوان نعمتت مجتمع کردی و از اشراقات انوار عنایتت منّور ساختی. ای خدا، توئی مهربان توئی ملجأ و 

ء فیض حیات. تاج انسانی را زینت هر سری فرمودی و خلعت موهبت را زیور کّل بشر تا غریق دریای رحمتت شوند. پناه و بخشنده
ای موالی مهربان، کّل را مّتحد فرما و مذاهب مختلفه را بیکدیگر الفت بخش جمیع ملل را مّلت واحده کن تا اجزاء یک خانمان شوند 

اّتحاد الفت جویند. ای خدا، رایت وحدت عالم انسانی را بلند فرما و صلح اعظم را مستقّر کن و روی زمین را یک وطن دانند و بنهایت 
ها را بنور هدایت روشن نما و قلوب را بیکدیگر التیام ده. ای خدا، ای پدر مهربان، قلوبمان را از نفحات محّبتت شادمان کن و دیده

 نایتت ملجأ و پناه بخش. اّنک انت القوّي القدیر یا سّتار العیوب و یا غافر الّذنوب "گوشها را از نغمات جانپرور متلّذذ فرما و در صون ع
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   مناجات خاتمه-12
بخش گوشها را محرم  و طربی بجانها سرمست کن و مطلع انوار هدایت فرما ولهی بدلها ده و وجد اسرار ءابرار را از باده، ای پروردگار 

 جهان بلند نمایند و سبب الفت و یگانگی جمیع راز کن و قلوب راهم آهنگ و هم آواز فرما تا یاران علم وحدت انسانی رادر این
 .توئی مقتدر و توانا و توئی بخشنده ودهنده و عالم و بینا . بیگانگان گردند

 ع ع         
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 مجموعه نصوص مبارکه حضرت بهاء الله:-3
 

 ۀگوید آنچه را که رستگاری در آنست   ...اگر بوی گلزار دانائی را بیابید جز اونخواهید  و دانای یکتا را در جام دوست یکتا پدیدار مي
 یاری بر خیزید ه تازه بشناسید و از گیتی و گیتی خواهان چشم بردارید و ب
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ه تاریکیها آزاد فرماید و ب گوش جان بشنوید تا شما را از بند گرفتاریها و تیره گیه آواز یکتا خداوند بی نیاز را ب ،دوستان یزدان اي
 روشنائی پاینده رساند 
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ش آمد و روشنائی هویدا گشت تا کردارها دیده شود و این همان روشنی است که جوه چون جهان را تاریکی فرا گرفت دریای بخشش ب
 های آسمانی به آن مژده داده شد در نامه
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 قسمتی از مفاوضات مبارک-5

وعود به آنند . یهود در تورات موعود برّب الجنود و جمیع ملل عالم منتظر دو ظهور هستند که این دو ظهور باید با هم باشد و کّل م
مسیح هستند و در انجیل موعود برجوع مسیح و ایلیا هستند و در شریعت محّمدی موعود بمهدی و مسیح هستند و همچنین 

اخبار نمودند که  زردشتیان و غیره اگر تفصیل دهیم بطول انجامد . مقصد اینست که کّل موعود بدو ظهورند که پی در پی واقع شود و
درین دو ظهور جهان جهان دیگر شود و عالم وجود تجدید گردد و امکان خلعت جدید پوشد و عدل و حّقانّیت جهانرا احاطه کند و 
عداوت و بغضاء زائل شود و آنچه که سبب جدائی میانه قبائل و طوائف و ملل است از میان رود و آنچه که سبب اّتحاد و اّتفاق و 

ست بمیان آید . غافالن بیدار شوند کورها بینا گردند کرها شنوا شوند گنگها گویا گردند مریضها شفا یابند مرده ها زنده شوند یگانگی ا
جنگ مبّدل بصلح شود عداوت منقلب بمحّبت گردد اسباب نزاع و جدال بکّلی از میان برخیزد و از برای بشر سعادت حقیقی حاصل 

سوت سریر الهوت گردد کّل ملل مّلت واحده شود و کّل مذاهب مذهب واحد گردد جمیع بشر یک شود ملک آیینه ملکوت شود نا
خاندان شود و یک دودمان گردد و جمیع قطعات عالم حکم یک قطعه یابد و اوهامات جنسّیه و وطنّیه و شخصّیه و لسانّیه و سیاسّیه 

 ائز گردندجمیع محو و فانی شود کّل در ظّل رّب الجنود بحیات ابدّیه ف
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 مجموعه بیانات مبارکه حضرت عبدالبهاء-4
 مرّبی عالم در این عهد مي عالم و اّول حضرت را اّول معّلم حضرت بهآءالّله چه اعتقاد دارید بگوئید آن اگر سؤال نمایند که در حّق  

پنجاه سال پیش صادر و در ایران  تعالیم دیگر از قلم حضرت بهآءالّلهدهید که این تعالیم صلح عمومی و  دانیم و این را شرح و تفسیر
ستحیل کّلی م  ه داشت چه که ب صلح عمومی استیحاش ۀدر بدایت هر کس از کلم .عالم انتشار یافت و هندوستان طبع شده و در همه

جمیع ملوک فرمودند  هکه ب د و از خطابهائياز آثارعجیبی که از او ظاهر ش ...بحث کنید و  دانستند دیگر از عظمت جمال مبارک مي
 وتحّقق یافت و از نفوذ امر مبارک صحبت بدارید
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 بیانی دیگر میفرمایند: در و
بود در خون یکدیگربودند ظلمت اندر ظلمت ۀافق شرق بسیار تاریک بودو ملل در نهایت بغض و عداوت با یکدیگر و ادیان تشن"

فرمود از جمله تعالیم اعالن صلح  انوار این تعالیم ایران را روشنه از افق شرق مانند آفتاب طلوع کرد و ب چنین زمانی حضرت بهآءالّله
ئی که محافل عظیمه  درجهه نمودند ب کردند از هر مّلت و از هر دین و مذهب در نهایت محّبت اجتماع عمومی بود کسانیکه پیروی

یک مّلتست و یک تعالیم و یک  دید شد مي شد که از جمیع ملل وادیان شرق مرّکب بود هر نفسی داخل انجمن مي تشکیل مي
بود که معاونت و تأیید  تعالیم کثیره.حضرت بهآءالّله منحصر در تأسیس صلح عمومی نبود زیرا تعالیم،مسلک است و یک ترتیب 

این قمیص رثیث  .حقیقت پی برده لم انسانی از ظلمت تقالید نجات یابدو باز جمله تحّری حقیقت تا عا0نمود   صلح عمومی مي
بپوشد و چون حقیقت یکیست تعّدد  حقیقت بافته شدهۀ و پیرهنی که در نهایت تنزیه و تقدیس در کارخان ر بیندازدوهزاران ساله را بد

جمیع بشر  یم حضرت بهآءالّله وحدت عالم انسانیست کهفکر واحد گردد .و از جمله تعاله مختلفه منتهی ب لهذا افکار،قبول نمیکند 
دهد و  مي اغنام مهربانست زیرا کّل را خلق فرموده و پرورش داده و رزق احسان جمیعه این شبان ب ،اغنام الهی وخدا شبان مهربان

باید تعلیم کردو اگر ،النی باشند مهربانست و اگر در بین این اغنام جاه جمیع اغنامه فرماید شبهه نماند که این شبان ب محافظه مي
 باید مانند طبیب .ره و عداوتی داشتباید درمان نمود نه اینکه ک  ، بلوغ رسند و اگر بیماری باشده باید تربیت نمود تا ب ،اطفالی باشند

محّبت باشد اگر سبب  الفت ورا معالجه نمود  .و از جمله  تعالیم حضرت بهآءالّله اینکه دین باید سبب  مهربان این بیمارهای نادان
لزومی ندارد .و از جمله تعالیم بهآء الّله اینکه دین باید ،و اگر درمان سبب درد گردد  کلفت گردد لزومی ندارد زیرا دین درمانست

لیم بهآء الّله تقالید باشد .و از جمله تعا تا در قلوب انسانی نفوذ نماید اساس متین باشد نه اینکه عبارت از مطابق علم و عقل باشد
تا این تعّصبها موجود عالم  هادم بنیان انسانیست،سیاسی و تعّصب اقتصادی و تعّصب وطنی  تعّصب دینی و تعّصب جنسی و تعّصب

 .انسانی راحت ننماید
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 لزوم عمل به موجب تعالیم مبارک-6
 ۀشما حال باید هم.عمل و اجرا آید. هنوز از صدیکی اجرا نشده  موقعه میشود که ب" عظمت تعالیم حضرت بهاءالّله وقتی معلوم 

 این باشد که این تعالیم مبارکه را اجرا دارید". فکرتان
 بدائع اآلثار( 1ج  226)ص                                                                             

 
 
 
 
 بهائی درجهت تبدیل دشمنی به دوستینیروی سازندگی آئین  -7

جهت تحقق وحدت انسانها،وحدت وجدان الزم است.وحدت وجدان امری است عاطفی ونیازمند قدرتی است که بتواند درحقیقت 
وجود انسان تأثیر کند وهمه احساسات مخرب تفرقه انگیز راازمیان برداردوتمامی نیروهای نهفته دروجود آدمی را درراه تحقق وحدت 
بشر بیداروبسیج کند .اینجاست که نقش دین نمودار میگردد ونیازبه نیروی الهی پدیدار میشود که بی تأثیر قدرتی روحانی که بتواند 
برقلبهاووجدانهای انسانها نفوذ کند، تحقق وحدت روحانی جهان غیرممکن می نماید .بهائیان معتقدند که همانگونه که تاریخ روحانی 

لیم روحانی ادیان جدا ازفلسفه سازیها واندیشه های بشری همواره نقشی سازنده درراه ایجاد محبت ووحدت بشرنشان میدهد تعا
داشته اند.امروزه نیز آئین بهائی نقش بزرگ وجهانی درجهت ایجاد محبت ووحدت بین مردمانی دارد که تاکنون دوراز یکدیگر زیسته 

به سرزمینهای هم تاخته وخونها ریخته اند.این بزرگترین نقش سازندگی آئین  وبریکدیگر به چشم بیگانه نگاه کرده اند وگهگاه
بهاییست که بسیاری از بشردوستان را به تحسین وگاه به شگفتی واداشته است.وهمین نیروی سازندگی آئین بهائی درجهت تبدیل 

ی و روحانیست که بهائیان آن را نیروی یزدان دشمنی به دوستی ،جدائی به یگانگی بزرگتر، دلیل برخورداری آن از یک نیروی معنو
می شمارند...بهائیان یگانگی انسان رادرقلب خود احساس میکنند، بدان ایمان دارند ودرراه بسط وگسترش آن کوشش وفداکاری می 

همه باریک دارید و نمایند.حضرت بهاءالله می فرمایند :"ای اهل عالم سراپردۀ یگانگی بلندشد به چشم بیگانگان یکدیگررا مبینید 
 برگ یک شاخسار."
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 بلوغ جمعی عالم بشرّیت هستیم ءاکنون ما شاهد آغاز مرحله -8  
بشر نگردند نخواهند توانست بر مشکالتی که هم اکنون با آن درگیرند فائق آیند  اءتا روزی که افراد انسانی قائل به وحدت ذاتی ابن 

راحت  وفرمایند که : " ... این اصالح تا چه رسد به آن که در حّل مسائل آینده دورتر توفیق حاصل کنند. حضرت بهاءالّله تأکید می
 حاد و اّتفاق ... " ظاهر نشود مگر به اتّ 

مظاهر الهی در  ءنیاید بشر نخواهد توانست خصوصّیات متنّوع فردی خویش را کاماًلپرورش دهد . همه ...تا وحدت حقیقی بدست
 اند .دمت کردهخق روزی که فقط یک گله و یک شبان باشد قّ طول تاریخ برای وصول به این هدف یعنی تح

ورود به آن قرار گرفته است .  ءانسان در آستانه فرمایند که وصول بدین هدف آن مرحله از تمّدن است که اینکحضرت بهاءالّله می 
یکی از پر معناترین تمثیالتی که نه تنها در آثار حضرت بهاءالّله بلکه از قبل در بیانات حضرت باب نیز مذکور بوده مقایسه نشو و 

ود مراتب مختلفی را پیموده است ی و تکامل خانسانی با مراحل تکامل فردی بشر است . عالم انسانی در راه ترقّ  عالم ءنمای مجموعه
بلوغ جمعی عالم بشرّیت  ءکه یادآور دوران نوزادی ، کودکی ، جوانی ، بلوغ و پختگی یک فرد است . اکنون ما شاهد آغاز مرحله

که ما  ای نمودار خواهد شدسابقهای که در آن استعدادها و قابلّیت های نوینی خواهد شکفت و فرصت های جدید و بیهستیم ، دوره
فکری درک این که چرا در تعالیم حضرت بهاءالّله به اصل وحدت و یگانگی  ءاکنون فقط به اندکی از آن آگاهی داریم . با چنین زمینه

فرمایند که انسان نوع واحد است و نظرات کهنه مبنی بر اینکه حضرت بهاءالّله تأکید می ...دشوار نیست .  تاولوّیت داده شده اس
ء پیامبران الهی به منزله ءدی بر اقوام و نژادهای دیگر برتری داردعاری از پایه و اساس است . به همین ترتیب چون همهقوم یا نژا

 عموم بشر تعّلق دارد و هر فردی بر روی زمین وارث بر حّق  اند ، تعالیمشان بهعّمالی هستند که به تنفیذ مشّیت واحد الهی کمر بسته
الهی برای  ءاست و هم با آنچه اراده ست . اصرار و ابرام در مورد هر گونه تعّصب هم مضّر به مصالح جامعهروحانی ا آن سنن ءّیهکلّ 

 این عصر مقّرر فرموده تناقض دارد .
بلوغ است . بشر این مراحل را از واحد خانواده ،  ءصباوت به مرحله ءتکامل سازمان اجتماعی مستلزم ورود عالم انسانی از مرحله  

شهرنشین و سرانجام  ءقّیت بیش و کم توانسته است مراحل تشّکل قوم ، قبیله ، جامعهر گوناگونش ، شروع کرده و با موفّ در صو
ی بشر نشود استعدادهای نهاتر میتر و در عین حال پیچیدهطی کند . در این محیط اجتماعی که به تدریج وسیع اتشّکل مّلت ر

اند و این توسعه و پیشرفت به نوبه خود باعث تغییر مداوم در بافت جامعه گردیده پیدا نموده موقعّیت الزم را برای بروز و توسعه
انواع گونگیهای بشر  ءاست ، بنابراین به بلوغ رسیدن عالم بشرّیت مستلزم تغییر کّلی در نظام اجتماعی است . تغییری که باید همه

 اند بهره جوید ....فرهنگی تلطیف شده ءا که در طيّ هزاران سال تجربهرا در بر گیرد و از انواع مختلف استعدادها و بینش ه
فرمایند که مهمترین وسیله برای ایجاد تغییر اجتماعی و رسیدن به وحدت عالم انسانی برقراری عدل و حضرت بهاءالّله تصریح می 

 شود ...محسوب می ءالّلهانسانی است . این موضوع از ارکان اصلی تعالیم حضرت بها ءانصاف در امور جامعه
اند . آن حضرت ی صریح بیان فرمودهوحضرت بهاءالّله در آثار بعدی خویش این اصل را در ارتباط با بلوغ عالم انسانی به نح 

د بر : " اناث و ذکور عند الله واحد بوده " و از لوازم ضروری ترّقی و پیشرفت تمّدن آن که انتظام امور اجتماعی بای که فرمایندمی
 اساس اجرای این اصل باشد .



بشر تعّلق دارد نه فقط به یک قوم خاص . پاداش افراد به میزان سعی و کوشش آنان در راه بهبود  ءخاک به همه ءمنابع طبیعی کره
نظر از  رفاه اقتصادی عموم جامعه بستگی دارد ، ولی ثروت و فقر مفرط که امروز گریبان گیر بیشتر ملل روی زمین است باید قطع

 میان برداشته شود . نظام اجتماعی و اقتصادی حاکم بر این ملل از
 44تا 39ص بیانیه جامعه جهانی( حضرت بهاءالله )                                             


