
 همراهان روحانی اهلل ابهی

"،  تقدیم میگردد قصد دارد هر یک از ما را به  رفاه جزء در رفاه کّل است برنامه  ای که تحت عنوان"
این حقیقت بزرگ متذکر دارد که در دنیای کنونی تنها راه نیل به رفاه و آسایش فرد، تحقق رفاه و 

از این رفاه، صرفا مادی نبوده بلکه رفاه معنوی آسایش جمع است. البته به وضوح میدانیم که منظور 
را نیز شامل میگردد چه که انسان تنها در جسم و ُبعد مادی خود خالصه نمیگردد و بدیهی است ُبعد 

 دیگر حیات او که حیات روح است همواره مورد توجه می باشد.

ه ای که انسانیت او در در آئین بهائی مفهوم انسان به صورت جدیدی بازتعریف گردیده است به گون
 گرو خدمت به عالم انسانی می باشد

 حضرت بهاء اهلل می فرمایند:

"امروز انسان کسی است که به خدمت جمیع من علی االرض قیام نماید"بر این اساس اصلی ترین 
هدف در زندگی هر فرد بهائی خدمت به دیگران است و با این نگاه هرگز سعادت و رفاه را برای خود 

.والبته به این حقیقت یقین نماید بلکه سعادت خود را در گرو سعادت دیگران میداند جو نمیجست
 دارد که:

بی عدالتیهای بی  احتیاجات نوع بشر نه از طریق رقابتهای بین المللی و نه از طریق اعتراضات علیه"
شماری که دنیای امروز را مستأصل کرده است برآورده خواهد شد. یافتن راه حّل اصلی برآوردن این 

منوط به حصول تغییری بنیادی در افکار و اذهان بشری و استقبالی صمیمانه از پند و اندرز  ،نیازها
نی در خود احساس وقت آن رسیده است که هر فرد انسا جمال مبارک است که می فرمایند

 ."مسئولیت برای رفاه و سعادت همۀ همنوعان خود نماید

 امیدواریم هر کدام از ما بتوانیم در این مسیر موفق باشیم

 لطفا متن فوق در آغاز برنامه خوانده شود 
 مؤید باشی

  



 حضرت بهاء اهلل می فرمایند:

 نمايدکس خود را نيک خواه همه روی زمين آسایش هنگامی دست دهد که هر 

 رفاه جزء در رفاه کّل است عنوان:
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 مناجات شروع-1

 هواهلل

...پروردگارا کّل را تأييد فرما و توفيق عطا کن تا سبب آسايش جهان آفرينش گردند و شرق و غرب  
جميع امم را به جان و دل  .سبب الفت و اّتحاد عالم گردند و خادم نوع بشر شوند .را آرايش بخشند

ظلمات بيگانگی محو  .اديان را در نهايت روح و ريحان يار روحانی شوند ۀدوست حقيقی گردند و کافّ 
خداوندا کّل را در پناه خويش پناه ده و به الطاف بی  .کنند و آواز يگانگی در جهان منتشر فرمايند

 توئی مقتدر و توانا و توئی بيننده و شنوا. ع ع .پايان شادمان و کامران فرما

 48مناجاتهای آلمان صمجموعه                   

   

 

 

 

 

 مناجات دوم-2

 ُهو اهلل

 .پريشانيم جمعّيت خاطری عطا فرما ،ای معشوق اين شيدائيان و مقصود اين سودائيان
 .مرهمی مرحمت فرما ،مجروح و موجوعيم .درمانی عنايت نما ،دردمنديم .توانگر کن ،ستمندانيممُ 

پرتو عّزت  ،ذليليم .آشفتگانيم راحت و سکون ده. سيراب نما ،تشنگانيم .هدايت کن ،گمگشتگانيم
به  .حرارت و شوقی عطا فرما ،افسردگانيم .شادمانی بخش ،آزردگانيم .دستگير شو ،افتاده ايم .بخش

اينست  ،اينست منتهی آرزوی دل و جان .کنق نما و به عبودّيت يارانت مؤّيدخدمت دوستانت موفّ 
 منتهی آمال جنان و وجدان . ع ع 

 299مجموعه مناجاتهای آلمان ص                         

 

 

 

 

 

 



 اهللبیانات مبارکه حضرت بهاء-3

 و در کلمات فردوسّيه ميفرمايند:

 کلمُة اهلل در ورق سوم از فردوس اعلی

ْنَساِن َلْو َتُکْوُن َناِظرًا ِاَلی اْلَفْضِل َض   ْع َماَيْنَفُعَک َو ُخْذ َما َيْنَتِفُع ِبِه اْلِعَباُد َو ِاْن َتُکْن َناِظرًا ِاَلی َيا اْبَن ااْلِ
 اْلَعْدِل اْخَتْر ِلُدْوِنَک َما َتْخَتاُرُه ِلَنْفِسَک.

 ونیز می فرمایند:

ْنُفِسُکْم َبل ِلْلَعاَلِم     ا َما َيْنَتفُع ِبِه اْلَعاَلُم َضُعْوا َما َيْنَفُعُکْم َو ُخُذوْ . َيا َاِحّباِئي َما ُخِلْقُتْم اِلَ

 امر و خلق 3ج  202ص                                                                                 

 در بیانی دیگر می فرمایند:

آنچه سبب نفع عاَلم است هر چه باشد لدی اهلل مقبول و محبوب و دون آن هر چه باشد مردود چه  
 .هور محض نجات و اصالح و اّتحاد و اّتفاق و راحت اهل عاَلم بودهکه اين ظ

 امر و خلق 3ج  204ص                                                                                 

  همچنین می فرمایند:

 بايد از شما ظاهر شود آنچه که سبب آسايش و راحت بيچارگان روزگار است

 فضائل اخالق 130ص                                                                                    

  

  

  

  



 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء -4

ای خادمۀعالم انسانی... هر امر عمومی الهی است و هر امر خصوصی ناسوتی لهذا مبادی مظاهر 
هر انسان ناقصی خود پرست و در فکر  .عالم انسانی بودمقّدسه الهّيه جميع عمومی بود و شامل 
قدری فکرش اّتساع يابد در فکر راحت و نعمت خاندانش  راحت و منفعت خويش است چون يک

 ،ّتسع بيشتر شودافتد اگر فکرش اّتساع بيشتر يابد در فکر سعادت اهل شهرش افتد و چون افکار مُ 
در فکر  ،کمال رسد ۀر اّتساع تاّم يابد و بمنتهی درجدر فکر عّزت وطن و مّلتش افتد و چون افکا

اين دليل بر کمال  .خير جميع خلق طلبد و راحت و سعادت جميع ممالک را .لوّيت نوع انسان افتدعُ 
الهّيه در فکر عموم بودند و در حيات عموم کوشيدند و بتربيت عموم  ۀاست لهذا مظاهر مقّدس

پس شماها نيز بايد در فکر  .مول و اّتساع عمومی داشتکه ُش حصور نبود بلمقاصدشان مَ  .پرداختند
عموم بشر باشيد که نوع انسانی تربيت شود و اخالق بکّلی تعديل يابد و روی زمين بهشت برين 
شود جميع اهل اديان و ملل را دوست داشته باشيد يعنی دوستی حقيقی صميمی و اين دوستی را 

اهمّيتی ندارد اکثر بشر بلسان خير خواهند و لکن عمل امتحان  بعمل بنمائيد نه بلسان چه که بلسان
 66ص 1منتخبات مکاتیب ج                                                                                  است

 

 شور ومشورت-10

 می فرمایند: 2017بیت العدل اعظم الهی در پیام مورخ اول مارس 

شان به اجرای تعالیم الهی در های رایج در نظم کنونی محیطورای ارزش احّبا هر جا که ساکنند باید
های فردی و جمعی خود را در های مقتضی کمکزندگی روزمّره توّجه نمایند و با استفاده از فرصت

چنین   جهت عدالت اقتصادی و پیشرفت اجتماعی در محّل سکونت خویش ارائه دهند.
 نش در این زمینه خواهد شدهایی موجب رشد روزافزون داکوشش

 

  به نظر شما هر کدام از ما چگونه میتوانیم به این امر مهم موفق گردیم؟

 قسمتهائی از رساله مدنیه به قلم حضرت عبدالبهاء--6

شرافت و مفخرت انسان در آنست که بين مأل امکان منشأ خيری گردد . در عالم وجود آيا نعمتی 
ان چون در خود نگرد مشاهده کند که بتوفيقات الهّيه سبب آسايش اعظم از آن متصّور است که انس

ال واهلل بلکه لّذت و سعادتی اتّم و اکبر از اين نه .  ؟و راحت و سعادت و منفعت هيئت بشرّيه است
ت کبری چون امم متوّحشه بسر نکبه تا بکی بپر نفس و هوی پرواز نمائيم و تابکی در اسفل جهل ب

م عنايت فرموده که در آفاق بنگريم و آنچه وسيلهء تمّدن و انسانّيت است بآن ؟ پروردگار چشبريم
تشبث نمائيم و گوش احسان شده تا کلمات حکمّيهء عقال و دانايان را استماع نموده و پند گرفته کمر 



حواس و قوای باطنّيه عطا گشته که در امور خيرّيهء جمعّيت  .هّمت باجرای مقتضيات آن بربنديم
ت صرف نمائيم و بعقل دوربين بين اجناس و انواع موجودات ممتاز شده دائمًا مستمّرًا در امور بشريّ 

صين دانائی محفوظ و مصون صن حَ کّلّيه و جزئّيه و مهّمه و عاديه مشغول گرديم تا جميع در حِ 
نع بديعی ايجاد و ترويج باشيم و در کّل احيان بجهت سعادت بشرّيه اساس جديدی تأسيس و ُص 

نمائيم . چه قدر انسان شريف و عزيز است اگر بآنچه بايد و شايد قيام نمايد و چه قدر رذيل و ذليل 
است اگر از منفعت جمهور چشم پوشيده در فکر منافع ذاتّيه و اغراض شخصّيهء خود عمر گرانمايه را 

 1رسالۀ مدنیه ص                                                                                            بگذراند

خود چشم پوشند و خيِر خود را فدای خير عموم نمايند ااّل به  ۀممکن نيست که نفوس از منافع ذاتيّ 
ن حقيقی چه که در طينت انسانّيه محّبت ذاتّيه خود مُ  ت بدون اميدواری اجِر و ممکن نيس ،ّمرخَ تديُّ

ولکن شخص موقن باهلل و مؤمن بآيات او  .جسمانّيه خود بگذرد ۀجزيل و ثواب جميل از فوائد موّقت
ادت درجات عثوبات کّلّيه اخروّيه است و جميع ِنَعم دنيوّيه در مقابل عّزت و سچون موعود و متيّقن مَ 

و منافع خود را ابتغائًا ِلَوْجِه اهلِل ترک نموده در نفع  لهذا راحت ،اخروّيه َکَاْن َلْم َيُکْن انگاشته گردد
 114رساله مبارکه مدنّيه ص                                               عموم دل و جان را رايگان مبذول دارد

 

 بیان مبارک حضرت عبدالبهاء -5

نوش  آسايش خويش نبودند بلکه محض نورانّيت عموم از هميشه نفوس طّيبه در بند راحت و
ل از هر نفسی برآيد ن و تناُس ه و تهاوُ ل و ترفُّ . راحت و خوشی و تکاُس گذشتند و تحّمل نيش فرمودند

د و ولی تعاون و تعاضد و تحّمل و تجلُّ  .بلکه در اين ميدان هر کس نهايت قّوت و اقتدار بنمايد
 همل ناتواننادان و مُ  یّ بنه هر غَ  .اين مختّص به نفوس مبارکه است ،جانفشانی کار هر نفسی نيست

 ،چه جسمانی و چه روحانی ،مالحظه نمائيد از هر جهت نفوس بلند هّمت چه زمينی و چه آسمانی.
 .همواره متحّمل مشّقات عظيمه بودند و تا چنين نکردند موّفق نگشتند ،چه خاکی و چه افالکی

 186ص  3منتخبات مکاتیب ج                                                                       

 

 قسمتی از توقیعات حضرت ولی محبوب امراهلل-7

فی الحقيقه جهان بسوی سرنوشت خويش روان است بگذاريد رهبران نيروی تجّزی بخش و تفرقه 
. اّما واقعّيت اينست که امروز مردم و ملل جهان متقاباًل محتاج انداز جهان هر چه بخواهند بگويند

. امروز بشر لزوم وحدت اقتصادی جهان را الل محض برای هيچ کس امکان ندارديکديگرند و استق
 .سبب مشّقت کلّ  ،شناخته و فهميده و دانسته است که رفاه جزء در رفاه کّل است و مشّقت جزء

هاءاهلل انسان را پرواز جديد آموخته و عالم را قدرت سير بسوی وحدت آئين بهائی بفرموده حضرت ب
 88-89ندا به اهل عالم ص                                                                             . عطا فرموده



 2017بخشی از پیام اول مارس -

در جهانی بیش از پیش به هم وابسته،شرایط اجتماعی همۀ مردمان مورد توجه بیشتری قرار میگیرد 
و اوضاع هر یک نمایان تر می شود.با وجود پیشرفتهای امید بخش هنوز مسائل بسیاری هست که 

استثمار آفت جان بشریت است...هر باید بر وجدان نوع بشر سنگینی نماید.نابرابری، تبعیض، و 
فسیکه قلبش مجذوب تعالیم جمال مبارک شده باشد نمیتواند نسبت به این عواقب بی تفاوت ن

 بماند....

وقتی هر   ناپذیر با رفاه کل به هم آمیخته است.رفاه هر بخشی از مردم جهان به نحوی جدایی
دی را اندیشد و یا منافع اقتصاگروهی بدون در نظر گرفتن آسایش همسایگانش تنها به رفاه خود 

کند، حیات جمعی کنندۀ معاش همگان است دنبال بدون توّجه به تأثیرش بر محیط زیست که تأمین
مند پس مانعی سرسخت در راه پیشرفت هدف  شود.خوش آسیب مینوع بشر است که دست

ثروت در   یابد.طلبی شخصی اغلب بر رفاه همگانی غلبه میحرص و منفعت  :اجتماعی قرار دارد
ثباتی حاصل از آن بر اثر توزیع نامتعادِل درآمد و شود و بیری وجدانًا نامعقول اندوخته میمقادی

اّما اوضاع الزامًا نباید چنین   گردد.می ترها، وخیمها و هم در درون مّلتامکانات، هم در بین مّلت
ن کند و حّتی اگر آورد تاریخ است ولی نباید مسیر آینده را تعییهرچند چنین شرایطی دست  باشد.

های مرحلۀ نوجوانی نوع بشر بوده است قطعًا برای رویکردهای اقتصادی رایج جوابگوی نیازمندی
هیچ دلیلی برای تداوم بخشیدن به   رفع احتیاجات دوران طلوع عصر بلوغ او نارسا خواهد بود.

  است قابل توجیه نیست.هایی که آشکارا از تأمین منافع همگان عاجز ساختارها، قوانین، و سیستم
تعالیم دیانت بهائی جایی برای شک و شبهه باقی نگذاشته است که کسب، توزیع و استفاده از ثروت 

 . و منابع، ُبعدی اخالقی در بر دارد

 

 

 رسم ره این است )به قلم دکتر علیمراد داوودی(-9

اساس آن ایثار و مواسات است آيين بهائی از شما می خواهد که این زندگی را با اخالق بهائی که 
منطبق سازید.از شما میخواهد که به نام بهائی بدون پرده پوشی وظاهرسازی در میان دیگران، 
کسانیکه چنین نامی را با خرسندی و خشنودی نمیشنوند، زندگی کنید. با ُحسن سلوک و ُحسن نیت 

، با بدان به سر برید و بد نگوئیدبد  ببینید و بد نکنید،بد بشنوید و دخود مبّلغ امر بهائی باشید. ب
و شما در مکتب بهاء اهلل این درس را بسیار آسان  ...نشوید، با بدیها دربیفتید و بدخواه بدان نباشید 

می آموزید و بسیار نیکو به کار میبندید. در مدرسه ها دانش می آموزید و می بینیم که در این راه 
ین دانش آموزان و مستعدترین دانشجویان را در میان شما می چه پیروزیها به دست می آورید. بهتر 



یابیم و از اینکه چنین است سر باال میگیریم و افتخار میکنیم، این تنها بدان سبب نیست که شما 
درس میخوانید و دانش می اندوزید بلکه از آنجا است که در چهره های شما به عیان می بینیم و در 

می خوانیم که این دانش را به قصد تحری حقیقت، به قصد روشن ساختن  رفتار و گفتارتان آشکارا
افکار، به قصد تهذیب اخالق، به قصد رهائی دادن فرزندان سرگشته و راه گم کردۀ آدم و خالصۀ کالم 

بلیغ امر بهاء می آموزید. اگر کاری به دست می آورید، از آن کار ثروتی فراهم می سازید، با به قصد ت
قدرتی تحصیل می کنید، جملگی به نّیت خدمت به عالم انسانی است.علم شما برای  این ثروت

تعلیم دیگران، اخالق شما برای نجات دیگران، ثروت شما برای رفاه دیگران، قدرت شما برای خالص 
دیگران، صحت شما برای بهبود دیگران، سرانجام با یک کلمه توان گفت که وجود شما وقف وجود 

اه که شما به درگاه واالی محبوب روی آورده و مهر او را در دل گرفته اید، آنگاه که او به آنگ دیگران.
ت گذاشته و این محبت را پذیرفته است، شرطی بزرگ با شما کرده و این کمال فضل خود بر شما منّ 

و شرط را با نغمۀ دل انگیز جانفزای خود به زبان آورده است.چه شرط سنگینی است و شما چه نیک
این شرط را دریافته و چه آسان بدان گردن گذاشته اید. آری عاشقید و عاشقان را جز این چاره 

 نیست.
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