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 : فرمايند مي عبدالبهاء حضرت

 و محبت نهايت در كه است احباب يگانگي و دوستي خبر ، نمايد شادمان را عبدالبهاء جان و دل كه اي مژده امروز«
 3 ص 283 شماره بهائي پيام                                                          ». يكديگرند آغوش در دست الفت

 » اتّفاق و اتّحاد« :  عنوان

  روحاني قسمت

 ) شود استفاده برنامه موضوع به مربوط مناجاتهاي از(  مناجات .1

  جمعي دسته ذكر .2

 بهاءاهللا حضرت مباركه نصوص .3

 عبدالبهاء حضرت مبارك نصوص .4

 اداري قسمت

 امراهللا عزيز ولي حضرت توقيعات از مننتخباتي .5

 متنوع ولي متّحد اي جامعه .6

 سليمانيه هاي كوه به بهاءاهللا حضرت هجرت سبب .7

 عبدالبهاء حضرت مبارك هيكل سالمت و سرور .8

 ) ناظمين راهنماي در مندرج(  پيشنهاد و مشورت و شور .9

 اجتماعي قسمت

 )نونهاالن انتخاب به(  الهي بوستان نوگالن برنامه .10
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  عزيز همكاران

  به نگرش با»  اتفاق و اتحاد«  عنوان با گردد مي حضورتان تقديم كه اي برنامه عزيزان آن خدمت قلبيه اشواق تقديم با
 كه شنيدند خود گوش به بارها بودند مشرّف مبارك جمال حضور كه نفوسي:  فرمودند عبدالبهاءكه حضرت بيان

 اتحاد كه حقيقت اين نيز و»  گذرم مي امراهللا از من ، گردد مي نفس دو بين اختالف باعث من امر ببينم اگر:  فرمودند
 . است گرديده تهيه ، است جامعه روحاني پيشرفتهاي ضامن اتفاق و

 . سائليم حق درگاه از را توفيقتان مزيد                         
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 بهاءاهللا حضرت مبارك نصوص .3

» فَو كزَّتحبوبي يا عني لَو مذِّبي تُعحينٍ كُلِّ ف الءبِب جديد ، بندي لَاَحثَ بِاَن عحدينَ يب كا اَحبائم ركَدي م بِههو قُلُوب 
 عما اعراضهِم و اَرضك و سمائك خَلقُ معه يقُوم ال الذي اَمرِك علَي لاتِّحادهم اال بعثتَني ما لاَنَّك اجتماعهم بِه يتَفَرِّقُ
واكهِم و سقباللَي ازِّ اُفُقِ اع كبريائهِهِم و كجلي تَوشَطرِ ا ك1» .  رِضائ 

 مرتفع توحيد علَم شما اتّحاد از كه شأني به ؛ نمائيد يكديگررفتار با دوستي و محبت و الفت كمال در كه اميدواريم «
 2» .  گردد منهدم شرك رايت و شود

  16 ص بهائي تعاليم گلزار ـ                     2     13   ص بهائي تعاليم گلزار ـ 1 

 

 

 عبدالبهاء حضرت مبارك هيكل سالمت و سرور .8

 ياران بين در نفاقي و كدورت و رسيد مي احباء از اختالفي خبر يا شد مي عارض مبارك وجود به تأثّري توق هر
 بود شقاق و معامالت اختالف از حكايت كه رسيد مي عالم نقاط از بعضي از شكوائي عريضه كه آن يا شد مي ديده
 حرارت درجه الفور في ، كردند مي متزلزل را نفوسي و شدند مي امراهللا تخريب موجب منافقين و ناقضين كه آن يا
 پيشرفت امراهللا قدمي يك كه رسيد مي خوشي خبر يك كه اين مجرد به و آمد مي تب عشري چند و رفت مي باال

 عالئم آناً ، است شده اي المنفعه عام تأسيسات جائي در يا كرده اي پرورانه نوع خدمات احباء از يكي كه آن يا كرده
 جناب و عليا ورقه حضرت اصل اين روي.  گرديد مي قطع تب و شد مي ظاهر مبارك وجود در بهجت و سرور
 مبارك هيكل سالمتي و سرور سبب كه برسانند عرض به خوشي اخبار كردند مي   سعي غالباً علي حيدر ميرزا حاجي
 642 ص 2 ج عبدالبهاء حضرت درباره يادداشتهائي                                    . بشود
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 عبدالبهاء حضرت مبارك نصوص .4

 : فرمايند مي عبدالبهاء حضرت

 و رياضند يك گلهاي ؛ وجدان يك و روان يك و دارند جان يك حكم ، هزاران كبريا حضرت صادق بندگان « 
 و نمائيد يكديگر آغوش در دست الهي ياران اي پس.  وثاق يك چراغهاي و افقند يك نجوم ؛ حياض يك امواج
 آن ؛ شود عظيمه قوت يك ، شده متّحد ، قوت هزار و گردد قوت هزار ، قوت يك تا شويد هيكل يك و حلقه يك
 صفوف كه بيارايند روحاني جنگ صف چنان نجات لشگر جوق و حيات جنود فوج اين كه نمائيد مي مالحظه وقت

 1» .  شود ظاهر الغالبونَ لَهم جندنا انَّ و شكند هم در يك يك عالم قبائل و شعوب و الوف و

  : نيز و

 مقاومت توانند تا.  شوند جان يك و دل يك يكديگر با كه است الهي احباي اتّفاق و اتّحاد امور اهم امروز «
 كه نمايند تفهيم را بشر افراد از فردي هر.  نمايند ازاله را مذاهب و ملل جاهليه تعصبات و كنند عالم اهل خصومت

 سائره احزاب كه توانند چگونه ، نيابند كلي اتّفاق و اتّحاد احبا نفس تا ولي ؛ شاخسار يك برگ و داريد يك بار كل
 ؛ بخوانند اتّفاق و اتّحاد به را

 2 ".  بخش هستي شود كه تواند كي                     بخش هستي از يافته نا جان"

 : فرمايند مي همچنين

 و بيفزائيد اتّفاق و اتّحاد بر خواهيد را عبدالبهاء وجدان راحت و جان آسايش و حبور و سرور اگر الهي احباي اي « 
 هوا يك در ؛ جوشن يك هاي حلقه و گرديد گلشن يك گُلهاي ؛ نهر يك قطرات و گرديد بحر يك امواج جميع
 3» .  سرمدي جان و قلب راحت و ابديست سرور سبب اين.  ساز ترنّم آواز و نغمه يك به و نمائيد پرواز

 18 ص بهائي تعاليم گلزار ـ 3      17 و 16 ص بهائي تعاليم گلزار ـ      2 3 ص 283 شماره بهائي پيام  ـ 1 
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 امراهللا عزيز ولي حضرت توقيعات از مننتخباتي .5

 : فرمايند مي امراهللا عزيز ولي حضرت

 از و باقي توقّف حالت در الهي عزيز امر ، نگردد ثابت و محكم و ننمايد جلوه احباء بين در كامل اتّفاق و اتّحاد تا «
 1» .  محروم و ممنوع ظفر و فتح

 : نيز و

 از را اغبرار و برودت و اختالف شائبه ادني ممكن نحوي هر به بايد خواهانيم را امراهللا سريع تقدم و صيانت اگر « 
 و تقديس نفحات ، يگانگي و ريحان و روح كمال در طاهر و طيب و پاك و صاف قلوبي با و سازيم محو خود ميان
 و نمايد تأييد سلب احباب جمع در گفتگوئي ادني.  رسانيم عالم اهل آلوده مشام به را الهيه محبت و خلوص و تنزيه
 به بتَمامها را مبذوله مساعي و مجهودات.  نمايد اخراج برق چون مريض جمع آن هيكل از را امراهللا منعش مجرّد روح
 2» .  نمايد احاطه جهات جميع از و يابد ازدياد فĤَناً آناً اضمحالل و تجزّي و انحطاط و تقهقر اسباب و دهد باد

 

 : همچنين و

 سوي به بهاءاهللا حضرت خاطر به را خود قلب و كنند فراموش را خود شخصي اختالفات قوا تمام به ياران اگر »
 شده افزوده وسيعي نحو به آنها قدرت بر كه كرد خواهند مالحظه ، سازند مفتوح دارند يكديگر به كه عميقي محبت
 3» .  نمايند تسخير را مردم عامه قلوب كه بود خواهند قادر آنها و است

 

               19 ص بهائي تعاليم گلزار ـ 1
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   متنوع ولي متّحد اي جامعه .6

  
  : فرمايند مي اعظم العدل بيت 

 

 به ، يافته آگاهي احباء بين كدورت عالئم كوچكترين وجود از تا مترصدند اي عده كه شود مي استنباط چنين اخيراً
.  پردازند روحيه تضعيف به طريق اين از و نمايند ايجاد انشقاق و اختالف ، جامعه در خود تصور به و زنند دامن آن
 يك طي در شما روحاني اسالف.  است امور اعظم از جامعه وحدت استحكام و حفظ كه واقفيد البتّه عزيزان شما
 چه و نمودند قيام الهي امر با مخالفت به علناً كه كساني چه ، دشمنان مداوم حمالت با رويارويي در گذشته نيم و قرن

 دنبال اهللا احباء بين در اختالف و تشتّت ايجاد براي را خود مزورانه مقاصد ميش لباس در گرگ چون كه نفوسي
 فرموده به كه دانيد مي خوبي به نيز شما.  شدند فائق تاريكي و ظلم قواي بر ميثاق قوت به نموده مقاومت ، كردند
 خود رفتار و اعمال هادي را الوري مولي حضرت بيان و»  انتشار در تأخير سبب و است بنيان هادم اختالف«  مبارك

   »گردد شكسته نفاق اهل كمر اتّفاق و اتّحاد به.  اتّفاق وقت و است اتّحاد يوم اليوم «:  فرمايند مي كه ايد داده قرار

 و اتّحاد عبدالبهاء حضرت مكتب در شما ، تالشند در زيستي هم اوليه مراحل به رسيدن براي هنوز دنيا مردم اگر
 تحكيم الزمه چه آن درباره پيش از بيش پس.  داريد ايمان آن سازنده قواي به و آموزيد مي را اقوام بين يگانگي
 با.  نمائيد الهي تأييدات طلب و فرماييد تأمل و تفكر است كنوني سخت شرايط در احبا بين محبت و الفت روابط
 پايه استقرار به كمك و امراهللا خدمت مورد در نظر وحدت به ، امر مرجع هدايات به توجه و رباني آيات به تمسك
 به.  نشمريد كم را آن بهاي و ارج و بدانيد را ارزشمند آورد دست اين قدر.  ايد شده موفّق       روحاني تمدني هاي
 و حكمت رعايت و فهم در ، عمل طرز در ، كارآيي و استعداد در احبا افراد كه آگاهيد نيز عملي و مهم نكته اين

 زندگي هاي اولويت و سليقه در چنين هم و فداكاري و گذشت براي آمادگي و تعهد ميزان در و روحاني انضباط
 متّصل و مرتبط كل ، ميثاق حبل هاي رشته همچون ، متنوع ولي متّحد اي جامعه اعضاي عنوان به پس.  متفاوتند
 شما روي به خدمت از جديدي باب روز هـر آن بـركت به تا باشيد يكديگر پشتيبان و مشوق شئون جميع در.  بمانيد
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 به.  نماييد زائل وفا و حب نور به را جفا و جور ظلمت ، خود آشنايان و همسايگان و دوستان كمك با و شود گشوده
 از بيش بتوانيد تا جوئيد ياري»  مقدسه طاهره اعمال و طيبه كلمه«  تأثير و نفوذ و اتّحاد قوه از و نكنيد توجه شايعات
 احباي از يك هر كه قدمي هر.  گرديد خود عزيز وطنان هم بين در و جامعه در يگانگي و محبت و الفت اسباب پيش
 به اش مخصوصه عنايات با و مزين مبارك آستان در قبول طراز به مطمئناً ، بردارد حقّ راه در نيت خلوص با الهي

 . « كند آفتاب را ذره و دهد دريا حكم را قطره«  كه اوست.  شد خواهد مؤيد آسماني فيوضات

 200 اكتبر 31 پيام                                                                             
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 سليمانيه هاي كوه به بهاءاهللا حضرت هجرت سبب .7

 كرده پيدا داني و عالي از بغداد ساكنان بين در بهاءاهللا حضرت كه نفوذي و عظمت و قدرت مشاهده با يحيي ميرزا
 دچار ، بود شده ايجاد بيگانه و آشنا ميان در حضرت آن براي كه افزوني روز احترام و شخصيت مالحظه با و بودند
 برجسته پيروان از بسياري كه چه ؛ بود شده نگران سخت خود مقام دادن دست از براي و گرديده حسد و غبطه

 عدم و دلسردي دچار ، وي حيله و جبن مشاهده با و يحيي ميرزا معلومات بودن سطحي به بردن پي با باب حضرت
 شك بذر افشاندن به شروع ، بدنام و لَئيم اصفهاني محمد سيد ياري به يحيي ميرزا ترتيب بدين.    بودند گشته رضايت

 اعتبار به مختلفه وسايل به كه بود آن پي در و نمود بودند شده بهاءاهللا حضرت مجذوب كه نفوسي ميان در ترديد و
 حقيقت خالف ، بود انحطاط حال در كه بابيان جامعه احياي در را مبارك هيكل مساعي و زند لطمه حضرت آن

 حصر و حد بي امتحانات و مصائب با بخش زيان و سوء هاي دسيسه اين اثر در كه بهاءاهللا حضرت... دهد جلوه
 و بردند پناه كردستان بعيده جبال به و ترك را بغداد ، مباركه عائله اطّالع بدون حتي روز يك باالخره.  بودند محاط
 مي چنين باره اين در ايقان كتاب در اءاهللابه حضرت.  گزيدند انزوا گوشه ، صفحات آن در سال دو تقريباً مدت

  : فرمايند

 علّت و نشوم احدي ضرّ سبب و نگردم اصحاب انقالب مصدر و نشوم احباب اختالف محلّ كه نبود اين جز مقصود«
 »نگردم قلبي حزن

 بر اكثراً ، شده نازل حضرتشان مهاجرت از قبل و عراق در اقامت اول سال در بهاءاهللا حضرت لسان از كه الهي آيات
 يادگار به بعد هاي نسل براي و مثبوت الواح صورت به بيانات اين از كه چه آن ولي ؛ است نشده ثبت اوراق صفحات

 اَعوانِ از بعضي و يحيي ميرزا بيوفائي از مبارك هيكل كه ايست العاده فوق اندوه و حزن از حاكي ، است مانده
  . اند فرموده مي احساس وي فرومايه

 65 و 64 صص ظهور نفحات                                                                 


