
 یاران معنوی الله ابهی

از جمله تعالیم مبارکه امر بهائی که قادر است منازعات میان آدمیان را از میان برده و سبب افزایش صلح ومحبت و دوستی و مدارادر بین 
بر آن متمرکز  افراد انسانی گردد، پرهیز از هرگونه تعصب وتالش برای پذیرش آراء دیگران  می باشد. آنچه که در این برنامه سعی شده

ن را شویم، بردباری در قبال نظرات و آراء و گفتار سائرین است بدون آنکه خود را برتر از ایشان تصور نمائیم و یا سعی داشته باشیم نظراتما
 بر سائرین تحمیل نموده انان را به پذیرش آرائمان مجبور سازیم.

 موضوع شور و مشورت 

ات و بیانات مبارکه، در خصوص مطلب ذیل با دوستانتان  به مشورت و تبادل نظر بر مضامین هدایتقاضا میگردد ضمن تأمل             
 پرداخته و از تجارب یکدیگر بهره مند گردید. 

 چگونه با افکار و آراء متفاوت و متضاد تعامل نمائیم؟ تجربیات خود را بیان فرمائید         

 

  در پناه تأییداتش موفق باشید         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حضرت بهاء الله می فرمایند:
 شأن انسان رحمت و محبت و شفقت و بردباری با جمیع اهل عالم بوده و خواهد بود.""

 منتخبات آثار حضرت بهاء الله          
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 مناجات شروع-1
 ُهوالله                                                  

بارد  تت بر کل  مییت تو آفتاب رحمتت بر کل  مشرق و ابر عنایوحدان ع در ظل  یم و جمیما ما بندگان آستان توئیما رحیمهربانا کر  اخداوند  
ان شامل یفرمائی و کل  را بنظر مکرمت منظور داری  ای پروردگار الطاف بی پا فظهع را محایکل  جم رازق الطافت شامل کل  است و فضلت

ه احسان فرما ابواب عرفان بگشا یات ابدیت برافروز چشم ها را روشن کن دلها را سرور ابدی بخش نفوس را روح تازه ده و حیکن نور هدا
فیحد کن و جمرا مت تت کل  یمان تابان نما در ظل  عناینور ا ک یا گردند اثمار یک در یک شمس شوند امواج یع انوار یفرما تا جم قع را مت 

 ع ع           توئی دهنده و بخشنده و توانا . ندیک انوار اقتباس نمایند از یم به اهتزاز آینس  کیک چشمه نوشند از یشجر شوند از 
 52چاپ آلمان ص موعه مناجاتهای مج                         

 

 

 مناجات خاتمه -12

ت به پروردگار ای  فرما شاد و روشن را گون ریق دلهای و کن آزاد را گردنها بخش رهائی اغالل از را اعناق و بردار ریزنج نیا اقتدار و قو 
 نما تیهدا تیعنا دبستان به  را خرد بی  کودکان و فرما  داللت  زیعز  ثدی به را عیرض اطفال اریهوش را هوشانیب و کن داریب را خفتگان

 کودکان نیا و نادانند چارگانیب نیا.  نما میتعل تیعبود  آداب را محن و کبر شکن ریزنج و آموز خشوع و  خضوع رسم را غرور بادهء مست
 و  کن تیهدا  بردار انیم از را اشتباه و بخش انتباه تو ندیپو  جفا راه و ندیجو  نام نندینب انجام  و نشناسند و ندانند  خردان بی و هوسان نو

ت به و ندیجو  دل کام و ابندی جان راحت سایان شجرهء هءیسا  در کل   تا نما داللت ثاقیم سدرهء  ظل   به و فرما تیعنا  و رسندان یپا بی مسر 
ت  ارجمند قدرشان و  گردد بلند  مقامشان     ..ع ع   . ابندیشتر یب تیعنا شیپ از و گردند  فرازتر سر آغاز از مهیعظموهبت  و ابندی  مهیقد عز 

 273ص  4منتخبات مکاتیب جلد 

 

 مجموعه نصوص مبارکه حضرت بهاء الله-3

حاد مقام است و اوست سبب ق      ران مشاهده یان آمد عالم خراب شد و و ین عباد . برتری و بهتری که بمیرتفاع آن ما باام امر و یاز جمله ات 
ن فقره یک مقام مشاهده کنند . اگر ایک ُصقع و ید خود را در یاند و بافق اعلی ناظرند بادهیان رحمن آشامینفوسی که از بحر بگشت . 

ت ابهی د  ق گردد عالم جن  ه الهی محق  حق  موجود و لکن خود  ءهیز است ، چه که در کل  آیده شود .بلی انسان عز یثابت شود و بحول و قو 
حاد مز یر . طوبی از برای نفوسی که بطراز ایست کبیدن خطائیافضل و اتقی و ارفع د  را اعلم و ارجح و  نند .ین ات 

    216ص 1آیات الهی ج           



ه یبه طاهره مرضین سردار است اخالق و اعمال طیق ایم تقوی سردار اعظم است از برای نصرت امر الهی و جنودی که ال یگو براستی می  
ت اختالف مساز یشانی منمائیگو ای عباد اسباب نظم را سبب پر بوده و هست . ب ت ات حاد را عل   ءد آنکه اهل بها بکلمه مبارکهید . امید و عل 

ه " ناظر باشند و ا نه و بغضاء که در قلوب و صدور مکنون و مخزون یاء نار ضغفست از برای اطبا بمثابه آین کلمه علی" قل کل  من عند الل 
 شوند .قی فائز مییحاد حقن کلمه واحده بنور ات  یمختلفه از ااست . احزاب 

 30ص 1آیات الهی ج              

ا َسَلَف از بعد بایاالئیزشت م ر است او را بگفتاریم لسان از برای ذکر خیگو یبراستی م ه َعمَّ م نما یْنَبغِ ید کل  ِبَماید. َعَفا الل  ند از لعن و یتکل 
ُر بِ یطعن و َما ْنَساُن اجتنابَتَکدَّ  ند ". ینما ِه ااْلِ

 کتاب عهدی               

د کل با یست  لذا بایه نبوده و نین ظهور اعظم علی ما هو علیقسم بامواج بحر معانی که از ابصار مستور است که احدی قادر بر وصف ا
ت سلوک نمایکدی د بکمال لطف و شفقت با یده باشد بایا نرسیباشد  ند و اگر نفسی از ادراک بعضی مراتب عاجزیگر برفق و مدارا و محب 

م نما ی مشاهده نمایاو تکل  ر کنند من دون آنکه در خود فضلی و علو   ند.  یند و او را متذک 
 221ص  اقتدارات                                             

 
 
 مجموعه بیانات مبارکه حضرت عبدالبهاء-4

حضرت بهاء الله فرموده اند که هرگاه اهل بهاء اختالف کنند ولو دربارۀ خود بهاء الله باشد در صورت اختالف هردو باطلند و کل را به 
 رجوع به بیت العدل امر فرمودند 
 307ص 4جلد  امروخلق                     

د بیگر نید  د مللین عقایقت است . توهیان حقیشود ما را مقصد بی" آنچه گفته م ض یست . مجر  ان واقعست و بس واال  به وجدان نْفسی تعر 
 م ".یم واعتراض روا ندار یننمائ

 مفاوضات                   

ع نیا"  ت موجب دیبا انسانی جامعه در تنو  فاق هیما و گانگییو  محب   و ابدی بیترک مختلفه الحان چون که قییموس بمثابه گردد کرنگیی و ات 
عه اصواِت  ذویدلپذ آهنگ و دیآ فراهم عیبد نغمه شود، موزون و مقترن متنو                  نماید محظوظرآذانرامتلذ 

 80ظهور عدل الهی ص                      

 



 بیان مبارک حضرت عبدالبهاء-5

 نیآراء و افکار و ادراکات و احساسات بن تفاوت یمتفاوت و ا ن و احساساتیکه حقائق نوع انسان مختلف است و آراء متبا واضح است
نامتناهی است. پس محتاج  مراتب وجود کائنات از لوازم وجود است که منحل  بصور را تفاوت دریست ز یافراد نوع انسان منبعث از لوازم ذات

هء کل  یب ت ا م که آن غالبیه هستیک قو  ع افراد را در یحکمی نماند و جمرا  ن اختالفیبر احساسات و آراء و افکار کل  گردد و بآن قو 
ت در عالمیانسانی در آرد. و ا تحت نفوذ وحدت عالم ة ن واضح و مشهود است که اعظم قو  الله است ملل مختلفه را بظل  انسانی محب 

ه و متباغضه را نها گانگییمهء یخ تیآرد و شعوب و قبائل متضاد   477کوت ص پیام مل              تالف بخشدیو ا ت محب 

 
 لزوم وحدت در کثرت-6

، مانع از شناخت این حقیقت میمفاهیم رقابت ت در مسیر مشترکی پیش میآمیز در مورد برتری یک گروه خاص  رود که در گردد که بشری 
ت انسانی و اصل وحدت عالم انسانی چه تفاوتی اساسی گسیختههممالحظه نمایید که بین چنین مفهوم از  آن همه همکارند. ای از هوی 

ات خانوادۀ بشری است بدون آنکه یگانگی آن را نفی نماید موجب غنای آن در این چشم  وجود دارد. انداز، کثرت که از خصوصی 
ع و کثرت است که آن را از هم وحدت از نظر آیین بهائی در بر  گردد.می با   سازد.نواختی متمایز میشکلی و یکدارندۀ مفهوِم الزمۀ تنو 

ت نسبت به همۀ مردمان و با ترجیح دادن مصالح عمومی بر وفاداری های بیشمار های محدودتر است که وحدت عالم انسانی و جلوهمحب 
ق می ع نوع بشر به بهترین وجهی تحق   2019ژانویه  18پیام بیت العدل اعظم الهی        .پذیردتنو 

 
 

 حکایت
بسُتن  در عبدالبهاء حضرت یوقت .دیبگو  خواهدیم تنگش دل آنچه هر زائر تا دادند یم اجازه .پرداختند ینم حتینص و وعظ به چگاهیه

 و هنرمند و ساله پنج و هفتاد شانیا پدر .شدند مشرف حضور مبارك به پدرش با بود نیمؤمن از یکی که کاپ استانوود داشتند، فیتشر 
 آمده دست به فرصت از (دو هر) ".هستم ریپ یلیخ دهیعق رییتغ یبرا من پسرم، :گفت یم خود پسر به دائما   و بود یحیمس یمذهب یمرد

ف نیا در .بودند مسرور و خرسند اریبس مالقات جهت  داشت یسع و بود وحده متکلم و گرفته بدست را کالم رشتة کاپ استانوود پدر تشر 
 و محبت کمال با عبدالبهاء حضرت .بخشد فکر یروشن یروحان مسائل در را حضرتش و دینما مقررات و قانون وضع حضرت آن یبرا

 را آنها که یحال در فرمودند، ینم یتینارضا و یناراحت یادن معکوس مصاحبت نیا از حضرت آن و کردند یم استماع را او مطالب رأفت
م ندرت به شانیا پدر اظهارات مقابل در و نموده جلوس تبسم حالت با بودند نموده مستغرق خود قیعم محبت یایدر  در  .فرمودند یم تکل 

 از یبزرگ درس مبارك رفتار نیا بوده. یخوب و مصاحبت جالب کرد یم احساس که یحال در آمد، رونیب مبارك محضر از شانیا پدر باالخره
 .ندینما کمك گرانید  به هستند یخوب مستمع که لهیوس نیبد فقط توانند یم یافراد مواقع یاریبس در داد یم نشان که بود آنها یبرا یفروتن

 فرصت باشند، یا دهیعق هر یرایپذ باز ییرو  با که آموختند یم را نفحات نشر لهیوس نیبد ییبها فرد كی به عبدالبهاء حضرت واقع در .
 9سفینۀ عرفان جلد                            .نپردازند حتینص و وعظ به دهند، مقابل به طرف را صحبت



   مدارا از دیدگاه تعالیم بهائی-7 
یکی ازعلل اصلی اختالفات دینی وجنگهای مذهبی در تاریخ ادیان برتری جوئی و فرق گذاشتن بین افراد مؤمن و غیر مؤمن است. پیروان 

کافر و مشرک و مرتد و یا بعبارتی از دشمن دگراندیش خود ترسیم کرده و آنرا وسیله تبعیض و خشونت قرار  ادیان هریک تصویری از
 میدهند. دراین زمینه تعالیم بهائی عواملی را که موجب تبعیض و دشمنی گشته از میان برداشته و فرهنگ نوینی را بنیان میگذارد که در آن

بات و تقالید یا اعتقادات مسئله فرق گذاشتن بین آشنا و بیگان ی از میان برداشته شده. مهمترین مانع مدارا در جوامع وجود تعص  ه بکل 
ب به هر گونهای که مطرح گردد، دینی، نژادی، جنسیتی و غیره در آئین بهائی نفی شده. بهائیان خود و فرزندان خود  کورکورانه است. تعص 

ب و کینه را برای جامعه اصول دیگری که مدارا و فراتر از آن شفقت و بردباری را چه در .و دشمنی تربیت میکنند ورزی ای بری از تعص 
 :برابر دگراندیشان و چه در درون جامعه بهائی تقویت میکند عبارتند از

ل وظیفه هر انسانی جستجوی حقیقت و انتخاب باور شخصی خود است.  –تضمین آزادی وجدان -1  طبق اصول اعتقادات بهائیان، او 
بر طبق اعتقادات بهائی هیچ فردی حق تحکیم و امر به دیگری را ندارد. امر به معروف و  -برداشتن حکم امر بمعروف و نهی از منکر-2 

اره خویش را مهارکرده و به معروف امر و از  نهی از منکر مسئلهای درونی ف است در درون خود نفس ام  و وجدانیست. هر فردی موظ 
 منکر نهی نماید

تصمیمگیری از دیدگاه تعالیم بهائی بر اساس همکاری و نفع همگانیست.  -مشورت و تصمیمگیری جمعی و نهی از اقتدارگرائی فردی-3
فن د نظریات خود را با کمال آزادی و شفافیت بیان کنند و چنانچه نظر مخالفی ابراز شد اعتراض شرکت کنندگان در مشورت بهائی موظ 

 .ننمایند و هدف را خیر عمومی قرار دهند نه امیال شخصی
 –نهی از مجادله در قول و اعمال خشونت و جنگ وجدال -4

کوئی از ید. اگر نیدهد: "طوبی از برای نفسی که بشنود و نگو این بیان حضرت بهاءالله بطور مختصر و گویا اصول روش بهائیان را نشان می
ی مشاهده کنند صبرنماینند به مکافات قیکسی ب ند و بخدا گذارند. ضرب و شتم و جنگ و جدال و قتل و غارت کار یام کنند. اگر ضر 
ا." )آیات الهی، جلیشهء ظلم و نادانی است. اهل حق  از جمیهای بدرنده س و مبر  ( و در جای دیگر: " کل عباد را 367صفحه  1د ع آن مقد 
 192صفحه   3جلد   امر و خلق "دیم که احدی متعرض احدی نشود و نفسی با نفسی مجادله ننمایحت نمود یح مشفقه نصیبه نصا

احبای حق القا ای سلمان بر »بفرموده حضرت بهاءالله درلوح سلمان : ..–مسئولیت فردی و نهی از مداخله در مسائل شخصی دیگران -5
 «دیده شفقت و مرحمت مشاهده کنیه د ده اعتراض مالحظه منمائید بلکه بیکن که درکلمات احدی به د 

 
 
 
 

 


