


همکاران گرامی

مردم  قلوب  کردن  مرتبط  یعنی  تبلیغ  است.  بهائی  هر  مقدس  وظیفه  تبلیغ 

دگرگونی  جریان  یک  مسیر  در  آنها  کردن  وارد  و  بهاءاهلل  حضرت  ظهور  به 

روحانی. این مجموعه کمکی تبلیغی بر مبنای قسمت های ۶ تا20 از فصل 

)عمل نشر نفحات – تبلیغ( از کتاب ۶ )تبلیغ امراهلل( مؤسسه روحی طراحی 

گردیده است.

ما از تمام کسانی که در تهیه این مجموعه ما را یاری کردند سپاسگذاریم.

ما در انتظار گزارشات و تجربیات شما هستیم تا یادگیری مان را غنی کنیم.

مؤسسه معارف بهائی به زبان فارسی – کانادا



 »و الّذي جعله اهّلل الّدرياق االعظم

و الّسبب األتّم لصّحته هو اإّتحاد من علی
 

األرض علی أمٍر واحد و شريعٍة واحدة«

حضرت بهاءاهّلل



مقد مه

دیانت بهائی یك دیانت جهانی است و هدفش وحدت جميع نژادها وملّيتها 

در يك آرمان بين المللی و ديانت واحد میباشد.

 بهائیان پیروان حضرت بهاءاهلل هستند، ما معتقدیم که ایشان موعود جميع 

اعصار و ادوار میباشند. تقریبا همه ملل معتقد به آینده ای هستند كه صلح و 

هماهنگی روی كره ارض تأسیس گردد ونوع بشر در رفاه زندگی نمایند. ما 

معتقدیم كه آن ساعت موعود فرا رسیده وحضرت بهاءاهلل آن شخص عظیمی 

هستند كه تعالیمشان بشریت را قادر بر ساختن عالمی جدید میسازد.  در یكی 

از آثارشان حضرت بهاءاهلل میفرمایند:

»و الّذي جعله اهّلل الّدرياق االعظم و الّسبب األتّم لصّحته هو اإّتحاد من علی 

األرض علی أمٍر واحد و شريعٍة واحدة«

مضمون بیان مبارک به فارسی چنین است:

برای  اتم  وسیله  و  اعظم  )پادزهر(  داروی  عنوان  به  را  آن  که خداوند  آنچه 

واحد  شریعت  و  واحد  امر  بر  ارض  اهل  اتحاد  فرموده،  مقرر  عالم  بهبودی 

است.



»َيا اإْبَن االِإْنَساِن اَأْحَبْبُت َخْلَقَك َفَخَلْقُتَك،
َفاَأْحِبْبِني َكْي اَأْذُكَرَك َو ِفي ُروِح الَحَياِة اُأَثبُِّتَك« 

حضرت بهاءاهّلل



خد ا

در  نباید  ما  كه  است  معنی  بدان  این  است.  درك  قابل  غير  خداوند  ذات 

انسان  یك  بصورت  را  او  نباید  مثال  بسازیم.  تصویری  خداوند  از  ذهنمان 

مجسم كنیم. بطور كلی، مخلوق قادر به درك خالقش نیست. برای مثال، 

یک میز نمیتواند به وجود نجاری كه آن را ساخته است پی ببرد. وجود نجار 

برای هرچه كه او میسازد مبهم است. 

خداوند خالق همه چيزها است. او آسمانها وزمین را و آنچه در آن است، 

ودرختان  زارها  سبزه  ها،  رودخانه  ودریاها،  صحراها  ها،  ودره  ها  كوه  از 

نوع  را هم خلق كرده وهمچنین خالق  خلق كرده است. خداوند حیوانات 

بشر است. حضرت بهاءاهلل میفرمایند كه علت خلقت كائنات، ُحب بوده.  

میفرمایند:

َو ِفي ُروِح  اَأْذُكَرَك  َكْي  َفاَأْحِبْبِني  َفَخَلْقُتَك،  َخْلَقَك  اَأْحَبْبُت  اإْبَن االِإْنَساِن  »َيا 

الَحَياِة اُأَثبُِّتَك«

مضمون بیان مبارک به فارسی چنین است:

ای پسر انسان، آفرینشت را دوست داشتم، پس تو را آفریدم. پس دوستم بدار 

تا یادت کنم و تو را در روح زندگی استوار گردانم.



 به موجب اين عهد وميثاق ابدى، خداوند
 هيچوقت ما را تنها و بدون هادى نميگذارد.

 هر وقت كه بشر از خداوند دورى كند وتعاليمش
 را فراموش نمايد مظهر ظهور جديدى ظاهر شده

و وصايا ونصايحش را بما تعليم ميدهد.



عهد و میثاق

ادراك ماست، ولی ُحّبش  از  اینكه ذات خداوندی بسیار دور  با وجود  لذا 

)عشق و محبت الهی( زندگی و وجود ما را دائما تحت تأثیر خود قرار داده 

است. عهد وميثاق سرمدى الهی راهی است برای جاری شدن ُحب او در 

وجود ما.کلمه عهد يعنی وعده و قرارداد دو يا چند نفر. به موجب این عهد 

ومیثاق ابدی، خداوند هیچوقت ما را تنها و بدون هادی نمیگذارد. هر وقت 

كه بشر از او دوری كند وتعالیمش را فراموش نماید مظهر ظهور جدیدی ظاهر 

شده و وصایا ونصایحش را بما تعلیم میدهد.





مظهر ظهور

بود.  پنهان  نشان دادن چیزی كه  یا  بمعنی آشكار شدن است،  كلمه ظهور 

مظاهر ظهور الهی همان وجودات مقدسی هستند كه براى نوع بشر وصايا و 

نصايح الهی را آشكار مينمايند. بدین ترتیب وقتی به كالم آنها گوش دهیم، 

آنچنانست كه ندای الهی را اجابت كرده ایم. بعضی از مظاهر ظهور گذشته 

حضرت کریشنا ، بودا ، عیسی و محمد بودند. مظهر ظهور زمان ما حضرت 

بهاءاهلل می باشند.

برای اینکه  مفهوم »مظهر ظهور« را درك كنیم بیایید از مثالی استفاده کنیم. 

در این عالم، خورشید مصدر كلی حرارت وروشنائی است، بدون خورشید 

زندگی بر روی كره زمین غیر ممكن میباشد. بعالوه اینكه خورشید هیچگاه 

شویم،  نزدیك  آن  به  كه  كنیم  سعی  حتی  ما  واگر  نمیكند،  نزول  زمین  به 

بكلی از بین خواهیم رفت. ولی فرض كنید كه یك آئینه پاك برداریم وآنرا 

مقابل خورشید قرار دهیم. در آئینه تصویر خورشید را میبینیم، وهر قدر آئینه    

شفاف تر باشد تصویر خورشید درآن واضح تر دیده میشود. در اینجا خداوند، 

خداوند  به  دسترسی  كه  حالی  در  ظهورش.  مظاهر  آئینه،  و  است  خورشید 

برای ما ممكن نیست، این وجودات مقدسه به تدریج برای ما ظاهر میشوند، 

بین ما زندگی میكنند، ما را هدایت می كنند، و سرشار از قوای الزمه برای 

پیشرفت مادی و معنوی می سازند.



 »امروز روز فضل اعظم و فيض اكبر است

 بايد كل بكمال اتحاد و اتفاق در ظل سدرة

عنايت الهی ساكن و مستريح باشند«

حضرت بهاءاهّلل



حضرت بهاءاهلل – مظهر ظهور عصر کنونی

اّما همگی  رسند،  نظر  به  متفاوت  ها  آئینه  این  تمام  است  ممکن  چه  اگر 

توانایی یکسانی در انعکاس تصویر این خورشید را دارند، تمام مظاهر الهیه، 

مانند حضرت کریشنا، بودا، مسیح، محمد و بهاءاهلل، ممکن است به اسامی 

منبع سرچشمه  از یک  اّما همگی  شوند  ظاهر  مختلف  ادوار  در  و  مختلف 

گرفته اند.

تعالیم حضرت بهاءاهلل هماهنگی زیادی با تعالیم تمامی مظاهر ظهور دیگر 

دارد، لیكن منطبق با شرایط امروزه بشر است. اگر یك لحظه به وضع اسفناك 

جدیدی  مظهر  ظهور  لزوم  به  اقرار  كه  دارم  اطمینان  كنی،  توجه  امروز  بشر 

خواهی كرد. حضرت بهاءاهلل را در مورد این روز كه ما درآن زندگی میكنیم 

می فرمایند : 

»امروز روز فضل اعظم و فيض اكبر است بايد كل بكمال اتحاد و اتفاق در 

ظل سدرة عنايت الهی ساكن و مستريح باشند«



 »هنگامی كه فكر جنك بخاطر آيد

 آنرا با فكر قويتر صلح مقابله كنيد.

 و انديشه اى از عداوت را بايد با

انديشه قويتر محبت از بين بريد«

حضرت عبدالبهاء



وحد ت نوع بشر

هدف دیانت بهائی وحدت عالم انسانی میباشد. در تعالیم بهائی است كه 

ما ميوههاى يك درختيم و برگهاى يك شاخه. با اینكه ما از نظر ظاهری و 

احساس متفاوتیم، و استعداد وتوانائیهای مختلفی داریم، ولی از یك ریشه 

بوجود آمدیم، ما همه اعضاء یك خانواده هستیم.

نوع بشر را میتوان تشبیه به گلستان وسیعی نمود كه هر طرف آن دارای گلهای 

مختلفی با رنگ و بوی متفاوت است. جذابیت وزیبائی گلستان به تنوع آن 

است. متأسفانه جنگ های زیادی در آن اتفاق افتاده و مجادله وكشمكش 

با کینه و عداوت، جهالت، تعصب و  هایی بین ملّت ها رخ داده و مردم 

خودخواهی منافع خود را به پیش می برند.

در جامعه بهائی، ما همه در تالشیم كه افكار واعمالمان را با اعتقادمان به 

وحدت عالم انسانی در یك مسیر سوق دهیم. ما باید تا آنجا كه میتوانیم بر 

تعصباتمان غلبه كنیم. حضرت عبد البهاء میفرمایند :

كنيد. مقابله  صلح  قويتر  فكر  با  آنرا  آيد  بخاطر  جنك  فكر  كه   »هنگامی 

و انديشه اى از عداوت را بايد با انديشه قويتر محبت از بين بريد«



از اوان طفوليت آثار عظمت در حضرت بهاءاهّلل ظاهر 
وارد  اى  مدرسه  در  که  نداشتند  نيازى  ايشان  بود. 
شوند، چون از طرف خداوند داراى علم لدّنی بودند. 
حضرت بهاءاهّلل از خانواده اشرافی بودند و در جوانی 
مشاغل عاليه اى در دربار شاه به حضرتشان پيشنهاد 

شد، ليكن ايشان نپذيرفتند.



حیات مبارک حضرت بهاءاهلل 

حضرت بهاءاهلل در سال 119۶ شمسی )1817 میالدی( در طهران پایتخت 

ایران متولد شدند. از اوان طفولیت آثار عظمت در آنحضرت ظاهر بود. در 

منزل آموزش مختصری دیدند، ولی در هیچ مدرسه ای وارد نشدند، چون 

از طرف خداوند دارای علم لدنی بودند. حضرت بهاءاهلل از خانواده اشرافی 

بودند و در جوانی مشاغل عالیه ای در دربار شاه به حضرتشان پیشنهاد شد، 

به  را صرف كمك  اوقاتشان  بیشتر  كه  بودند  مایل  و  نپذیرفتند.  ایشان  لیكن 

ستمدیده گان، بیماران و مستمندان نمایند، و از حق و عدالت دفاع كنند.



ْر اَأيَّاِمي ِفي اَأيَّاِمَك ُثمَّ ُكْرَبِتي وُغْرَبِتي في  »ُثمَّ َذكِّ

ْجن الَبِعيِد َوُكْن ُمْسَتِقيمًا ِفي ُحبِّي ِبَحْيُث  هذا السِّ

َلْن يَحوََّل َقْلُبَك َوَلْو ُتْضَرُب ِبُسيوِف االَأْعداِء و 

مواِت واالَأَرِضين« َيْمَنُعك ُكلُّ َمْن ِفي السَّ

حضرت بهاءاهّلل

سجن اعظم
عّکا



مشقات و مصائب حضرت بهاءاهلل

زندگی حضرت بهاءاهلل دارای دو جنبه است و من دوست دارم هریك

را جداگانه ذكر نمایم:

1. مشقات و مصائبی که حضرت بهاءاهلل از جانب ظالمین تحمل فرمودند.

2. تأثیر فوق العاده ای كه در قلوب وافكار مردم گذاشتند. 

قیام  الهی  امر  اعالم  برای  كه  شد  شروع  زمانی  بهاءاهلل  حضرت  مشقات 

فرمودند. زندگی ایشان شامل تبعید، حبس وشكنجه بود. حضرتشان مدت 4

ماه در زیر سالسل )زنجیر( در دخمه ای تنگ و تاریك در طهران قرار داشتند. 

چهار مرتبه از کشوری به کشوری دیگر تبعید شدند، و باألخره به زندان عكا 

در امپراطوری عثمانی منتقل گردیدند. آنقدر مصائب ایشان شدید بود كه به 

عكا لقب »سجن اعظم« را دادند. در یكی از الواحشان میخوانیم :

َوُكْن  الَبِعيِد  ْجن  السِّ وُغْرَبِتي في هذا  ُكْرَبِتي  ُثمَّ  اَأيَّاِمَك  ِفي  اَأيَّاِمي  ْر  َذكِّ »ُثمَّ 

االَأْعداِء  ِبُسيوِف  ُتْضَرُب  َوَلْو  َقْلُبَك  يَحوََّل  َلْن  ِبَحْيُث  ُحبِّي  ِفي  ُمْسَتِقيمًا 

مواِت واالَأَرِضين« وَيْمَنُعك ُكلُّ َمْن ِفي السَّ

مضمون بیان مبارک به فارسی چنین است:

پس بیاد آور روزگار مرا در اّیام زندگی خود، و اندوه و تنهایی ام را در این 

زندان دوردست و در دوستی با من پایمردی نما آن چنان که اگر از شمشیرهای 

دشمنان ضربه خوری و همۀ کسانی که در آسمان و زمینها هستند تو را از من 

بازدارند، هرگز در قلبت دگرگونی ایجاد نشود.



حضرت بهاءاهّلل بيش از چهل سال باليا را، علی رغم 
 شدت آن، تحمل فرمودند تا نداى الهی را به گوش
 مردم رسانيده و آنقدر حب و محبت و انرژى روحانی به اين

عالم القاء نمودند كه موفقيت امرش مسجل شد.



پیروزیهای حضرت بهاءاهلل

كلیه كوششها در مخالفت با حضرت بهاءاهلل و تعالیمشان از طرف دو حكومت 

به  نور حقیقت  ولی   - عثمانی  و سلطان  ایران  پادشاه   - بود  مسلمان  مقتدر 

آسانی خاموش شدنی نیست. آب فراوانی كه بر این آتش ریخته مي شد تا 

شعله آن را خاموش نماید تبدیل به روغن شده آتش را با شدت بیشتری شعله 

ور میساخت. هیچ چیز نمیتوانست مانع رشد و نفوذ امر حضرت بهاءاهلل گردد. 

هر قدر مقامات حكومتی ایشان را تبعید میكردند، تعداد نفوسی كه به تعالیم 

مبارك جذب مي شدند و به عظمت و اقتدارشان پی مي بردند بیشتر مي شد.

آن، تحمل  را، علی رغم شدت  بالیا  از چهل سال  بیش  بهاءاهلل  حضرت 

و  و محبت  آنقدر حب  و  رسانیده  مردم  به گوش  را  الهی  ندای  تا  فرمودند 

انرژی روحانی به این عالم القاء نمودند كه موفقیت امرش مسجل شد.



»َمْظَهَر الِكْبِرَياِء َو ُسْلَطاَن الَبَقاِء
َماِء«  َو َمِليَك َمْن ِفي االَأْرِض َو  السَّ

روضۀ مبارکه
بهجی ، عّکا



صعود حضرت بهاءاهلل

فرمودند.  میالدی( صعود   1892( درسال 1271 شمسی  بهاءاهلل  حضرت 

مرقد مطهرشان )جایی که ایشان به خاک سپرده شده اند( در نزدیكی شهر 

عكاست، كه برای بهائیان مقدس ترین نقطه روی زمین است. 

حضرت بهاءاهلل درباره مشقات وارده به خودشان می نویسند:

لعتق  األعظم  الحصن  في  ُحِبس  و  العالم  إلطالق  القدم  جمال  ٌقيِّد  »قد 

العالمين و اإختار لنفسه األحزان لسرور من في األکوان هذا من رحمة رّبک 

الّرحمن الّرحيم قد قبلنا الّذلة لعّزکم و الّشدآئد لرخائکم يا مأل الموّحدين اإّن 

الّذي جاء لتعمير العاَلم قد أسکنه المشرکون فی أخرب البالد«

مضمون بیان مبارک به فارسی چنین است:

جمال قدم )منظور حضرت بهاءاهلل است( حبس و زندان را در سجن اعظم 

برای آزادی عالم و عالمیان قبول فرموده و بفضل و رحمت پروردگار تو، حزن 

را بخاطر سرور جهانیان و ذلّت را برای عزت مردمان و شدت را برای راحتی 

موحّدان اختیار کرده است. مشرکین کسی را که برای باز سازی عالم آمده در 

خراب ترین شهرهای جهان مسکن دادند.



بسوى  بودند  اى  دروازه  حقيقت  در  باب  حضرت 
وجود.  عالم  در  و شروع عصر جديدى  معرفت خدا 
ظهور  آماده  را  مردم  وقفه  بدون  سال  شش  بمدت 
جديد عصر  که  گفتند  مردم  به  نمود.  الهی   مظهر 
خواهد  ظاهر  اعصار  جميع  موعود  ديد،  خواهند  را 
تعلقات  از  را  خود  قلوب  كه  خواستند  آنان  از  شد. 
كه  را  الهی  ظهور  مظهر  بتوانند  تا  كنند  طاهر  دنيوى 

ظاهر خواهد شد بشناسند.



مقام حضرت باب

حضرت باب یکی دیگر از طلعات مقدسه دیانت بهائی می باشند. قبل از 

ظهور یک مظهرالهی همیشه شخصی هست که پیش آمده و آمدن مظهر الهی 

را اعالن می کند. برای نمونه چند سال قبل از اینکه حضرت عیسی خود را 

آشکار نمایند، یحیی تعمید دهنده به مردم بشارت داد که مسیح موعود به 

زودی ظاهر خواهد شد. به همین صورت چند سال قبل از اظهار امر حضرت 

بهاءاهلل، خداوند رسولی برای بشارت به ظهور ایشان فرستاد. این رسول عظیم 

در  حضرت  آن  است.  »دروازه«  بمعنای  كه  بود  باب«  »حضرت  به  ملقب 

حقیقت دروازه ای بودند بسوی معرفت خدا و شروع عصر جدیدی در عالم 

وجود. بمدت شش سال بدون وقفه مردم را آماده ظهور مظهر الهی نمود. به 

مردم گفتند که عصر جدید را خواهند دید، موعود جمیع اعصار ظاهر خواهد 

شد. از آنان خواستند كه قلوب خود را از تعلقات دنیوی طاهر كنند تا بتوانند 

مظهر ظهور الهی را كه ظاهر خواهد شد بشناسند.



»َهْل ِمن ُمفِّرٍج َغيُر اهّلل ُقْل ُسْبَحاَن اهّلل 

ُهَو اهّلل كلٌّ ِعَباٌد َلُه و كلٌّ بأمِرِه َقا�ِئُمون«

»ُقل اهّللُ َيْكِفي َعْن ُكلِّ َشْيٍء َو ال 

َيْكِفي َعِن اهّلِل َربَِّك ِمْن َشْيٍء ال ِفي 

مَواِت َو ال ِفي االَأْرِض و ال  السَّ
َبْيَنُهَما اِإنَُّه كاَن َعالَّمًا كاِفيًا َقِديرًا«

حضرت باب



حیات مبارک حضرت اعلی 

هزاران هزار مردم رسالت حضرت باب را قبول نمودند و پیروی از آنحضرت 

بر  داشتند  مردم سلطه  بر  كه  اسالم  و علمای  ایران  لیكن حكومت  كردند.  

ضد آنحضرت قیام نمودند. پیروان آنحضرت تحت شكنجه و صدمات واقع 

شدند و تعداد كثیری شهید شدند. نفس مقدس حضرت باب در سن 31

سالگی بوسیله 7۵0 نفر از سربازان بدستور دولت در میدان شهر تبریز مقابل 

رگبار گلوله قرار گرفتند و شهید شدند.

بخاطر اینكه بدانی بیانات حضرت باب چقدر مؤثر است، دو تا از بیانات 

آنحضرت را برایت تالوت میكنم:

»َهْل ِمن ُمفِّرٍج َغيُر اهّلِل ُقْل ُسْبَحاَن اهّلِل ُهَو اهّللُ كلٌّ ِعَباٌد َلُه و كلٌّ بأمِره َقا�ِئُموَن«

مضمون بیان مبارک به فارسی چنین است:

آیا کار گشایی جز خدا هست؟ بگو پاک و منّزه است خداوندگار، اوست 

خدا، همه بندگان او هستند و همه به فرمانش ایستاده اند.

»ُقِل اهّللُ َيْكِفي ُكلِّ َشْيیٍئ َعْن ُكلِّ َشْيیٍئ َو ال َيْكِفي َعِن اهّلِل َربَِّك ِمْن َشْيیٍئ ال 

مَواِت َو ال ِفي االَأْرِض َو ال َبْيَنُهَما اِإنَُّه كاَن َعالَّمًا كاِفيًا َقِديرا« ِفي السَّ

مضمون بیان مبارک به فارسی چنین است:

بگو تنها خداوند است که همه چیز را از همه چیز بی نیاز می سازد، و هیچ 

چیزی، نه در آسمانها و نه در زمین و نه در میان آن دو، مرا کفایت نمی کند 

مگر خداوند که داننده و بی نیاز و توانا است.



مقام اعلی
کوه کرمل ، حیفا

يا َکرِمل َبّشرْي َصْهُيون ُقولی
 

َاَتی الَمکْنوُن بُسلطان َغَلَب العالَم
َو بُنور ساِطٍع به اشرقت االَأرض 



مرقد مطهر حضرت باب 

جائی  از  احبایش  بوسیله  مطهرشان  جسد  باب،  حضرت  شهادت  از  پس 

كوه  به  باآلخره  و  بود  انظار دشمنان مخفی  از  و همیشه  منتقل شد  بجائی 

كرمل در ارض اقدس منتقل شد. 

حضرت بهاءاهلل درباره کوه کرمل می فرمایند:

بُنوٍر  َو  العالَم  َغَلَب  بُسلطاٍن  الَمکْنوُن  َاَتٰی  ُقولي  َصْهُيون  َبّشرْي  َکرِمل  »يا 

ساِطٍع به أشرقت االَأرض َو َمْن َعليها اإّياک أْن تُکوني ُمَتَوقَِّفًة في َمقاِمک 

َو َکعَبة اهّلِل الّتي کاَنْت  مآء  ُنزَِّلت ِمَن السَّ الَّتي  أْسرعي ثّم ُطوفي َمديَنة اهّلِل 

َمطاف المقّربين َو المخِلِصين َو الَمالئکة العالْين َو أحبُّ أْن أَبّشَر کّل ُبقعٍة 

ُهور الَّذي ِبه اإنجذَب فؤاُد  ِمْن بقاع االَأرض َو کّل َمديَنٍة ِمْن َمدائنها ِبهذا الظُّ

ْدَرة  الُملک َو الملُکوت هّلل َرّب األرباب« الّطور َو ناَدِت السِّ

مضمون بیان مبارک به فارسی چنین است:

ای کرمل، صهیون را مژده ده و بگو  آنکه پنهان بود، با قدرتی که بر جهان چیره 

گشت، آمد و با درخشش نوری که زمین و آنچه را که در آن است، روشن ساخت. 

تو را چنان مباد که بر جایگاه خویش درنگ ورزی. بشتاب، سپس بر گـِرِد شهر 

پروردگار که از اسمان فرود آمده و بر گـِرِد کعبۀ خداوند که جایگاه طواف نزدیکان 

و بی ریا پیشگان و فرشتگان جهان باال بوده، طواف کن. و دوست می دارم به

همۀ شهرها و جایگاه های جهان مژده دهم به این ظهور که قلب ]کوه[ طور 

مجذوب او گشته و درخت شعله ور ندا بر آورده که پادشاهی این جهان و آن 

جهان خداِی خدایان است.



»اُأنُظُروا ما أنَزلناُه في ِكتاِبَي األقَدس )اإذا ِغْيَض َبحُر 

ُهوا اإلٰی  الِوصاِل َو ُقِضَي ِكتاُب الَمبَدِء ِفي الَمآِل َتَوجَّ

َمن أراَدُه اهّللُ الَِّذي اإنَشَعَب ِمن هَذا األصِل الَقديم( 

مقصود از اين آيۀ مباركه غصن اعظم بوده«

حضرت بهاءاهّلل



عهد و میثاق حضرت بهاءاهلل

با همدیگر  پیروانشان  امر،  وفات مظهر  از  بعد  ادیان گذشته،  از  بسیاری  در 

اختالف پیدا كرده، باعث تقسیم دیانت بشعب و مذاهب مختلفه می گردیدند. 

حضرت بهاءاهلل امر خود را با دمیدن قوائی یكتا و فرید از چنین تقسیم بندی 

كتبًا  مبارك،  صعود  از  قبل  است.  میثاق  و  عهد  قوه  آن  و  فرمودند،  حفظ 

بوضوح مرقوم فرمودند که پس از ایشان، تمام بهائیان باید توجه به حضرت 

فرزند  پیروی کنند. حضرت عبدالبهاء  راهنمائی هایشان  از  و  عبدالبهاء كنند 

ارشد حضرت بهاءاهلل بودند و تنها مبّین آیات و مركز عهد و میثاق الهی منصوب 

شدند. حضرت بهاءاهلل بنفسه آن حضرت را پرورش فرمودند. ایشان از صغر 

سن به مقام پدر بزرگوارشان پی بردند، و شریك رنجهای پدر بزرگوار بودند.

حضرت بهاءاهلل در کتاب عهدی میفرمایند:

»اُأنُظُروا ما أنَزلناُه في ِكتاِبَي األقَدس)اإذا ِغْيَض َبحُر الِوصاِل َو ُقِضَي ِكتاُب 

اإنَشَعَب ِمن هَذا األصِل  الَِّذي  اإلٰی َمن أراَدُه اهّللُ  ُهوا  َتَوجَّ الَمبَدِء ِفي الَمآِل 

الَقديم( مقصود از اين آيۀ مباركه غصن اعظم بوده«

مضمون بیان مبارک به فارسی چنین است:

بنگرید به آنچه که در کتاب اقدسم نازل شده: زمانی که دریای وصال و لقای 

من فرونشست و کتاب ظهور من به انتها رسید، به کسی که خواسته خداوند 

است و از این اصل قدیم منشعب شده توجه کنید. مقصود از این آیه مباركه 

كسی جز غصن اعظم )حضرت عبدالبهاء( نیست.



حضرت عبد البهاء

 مرکز عهد و ميثاق

مبّين آيات حضرت بهاءاهّلل



حیات مبارک حضرت عبد البهاء

حضرت عبدالبهاء در همان شبی كه حضرت باب در سال 1223 شمسی 

در  سالگی   77 در سن  و  یافتند  تولد  فرمودند  امر  اظهار  میالدی(   18۴۴(

بهاءاهلل  حضرت  فرمودند.  صعود  میالدی(   1921( شمسی   1300 سال 

بهائی  یک  خصوصیات  و  صفات  داشتن  در  را  عبدالبهاء  حضرت  بنفسه 

حقیقی آموزش دادند. ایشان ذیقیمتی ترین هدیه  بعالم بشری و مثل اعالی 

تعالیم مباركه اند، ما از ایشان صفات روحانی مانند عشق، محبت، صبر و 

بردباری، که حضرت بهاءاهلل از همه نوع بشر می خواهند آن را کسب کنند، 

میآموزیم. 

بعد از صعود پدر بزرگوارشان، مسئولیت جامعۀ بهائی بر روی دوش ایشان 

قرار گرفت، و ایشان شبانه روز بانتشار امر الهی در شرق و غرب عالم مشغول 

شدند. هزاران نامه )لوح( به افراد و گروههای مختلفه در نقاط مختلفه عالم 

نمودند.  واضح  و  روشن  را  بزرگوارشان  پدر  مباركه  تعالیم  و  فرمودند  مرقوم 

تفسیرها و تبیینات ایشان هم اكنون از اساسیترین آثار امر بهائی است. 

با امعان نظر در مقام حضرت عبدالبهاء بعنوان مركز عهد و میثاق حضرت 

داشته  بهائی  تا حیات  كوششند  و  در سعی  متحدانه  عالم  بهائیان  بهاءاهلل، 

باشند و مدنیت جهانی نوینی بسازند.



حضرت بهاءاهلل درباره احكامشان میفرمایند كه:

»اإنَّ أواِمري ُسُرَج ِعناَيتي َبيَن ِعبادي 

َو َمفاتيح َرحَمتي ِلَبريَّتي... أن اإعَملوا 

ُحُدودي، ُحبًا ِلَجمالي«



احکام بهائی

همه مظاهر ظهور الهی احكام و قوانینی برای هدایت بشر براه راست میاورند. 

بعضی از احكام و قوانین ابدی است و قابل تغییر نیستند و بعضی دیگر با 

پیشرفت بشریت تغییر میكند. در امر بهائی ما نباید احكام بهائی را بعنوان 

تعدادی از قوانین خشك امر و نهي در نظر گیریم. حضرت بهاءاهلل راجع به 

احكام ایشان میفرمایند كه:

»اإنَّ أواِمري ُسُرَج ِعناَيتي َبيَن ِعبادي َو َمفاتيح َرحَمتي ِلَبريَّتي«

مضمون بیان مبارک به فارسی چنین است:

و  من  عباد  برای  از  است  من  عنایت  چراغ های  من  احکام  که  راستی  به 

کلیدهای رحمت من است از برای مردمان من.

اطاعت از این احكام نباید بخاطر ترس از مجازات باشد. در كتاب مستطاب 

أقدس واضحًا میفرمایند:

 »أن اإعَملوا ُحُدودي، ُحبًا ِلَجمالي«

مضمون بیان مبارک به فارسی چنین است:

عامل شوید به احکام من بخاطر عشق به جمال من.

برای درک بهتر این افکار، ما به سراغ چند مثال از احکام بهائی می رویم.



د عا و مناجات گفتگو با خد اوند است. اگر شخصی 
به ديگرى محبت دارد آرزويش ابراز آن محبت است 

و اينکه در حضور آن شخص حاضر شود.



د عا و مناجات

در عالم جسمانی، بشر محتاج به خوراك روزانه است. این یكی از احتیاجات 

جسم انسان است، اگر به آن توجه نکنیم مریض شده و بزودی خواهیم مرد. 

پس میتوانیم بگوئیم، كه خوردن خوراك روزانه حكمی برای وجود جسمانی 

ما است كه باید اطاعت شود. 

بهمین ترتیب یكی از احكام حضرت بهاءاهلل این است كه باید روزانه دعا و 

مناجات بخوانیم. مانند جسم ما، روح مان نیز احتیاج به تغذیه مستمر دارد. 

کردن خداوند  دعا  با  ما.  روحانی  پیشرفت  برای  غذائیست  مناجات  و  دعا 

به کار و تالش انسان برکت می دهد و او را در هر چیزی کمک می کند. 

مناجاتهای زیبائی است كه توسط حضرت باب، حضرت بهاءاهلل و حضرت 

عبدالبهاء نازل شده كه میتوانیم در تنهائی و یا در جلسات بخوانیم. بعضی از 

این ادعیه خاص هستند و بعضی از دعاها واجب هستند مانند نماز.

دعا و مناجات گفتگو با خداوند است. اگر شخصی به دیگری محبت دارد 

آرزویش اظهار آن محبت است و اینکه در حضور آن شخص حاضر شود. 

بنابر این به عنوان نشانه ای از عشق به خداوند، فرد بهائی آرزو دارد تا با 

پروردگار گفتگو کند، به بیانی دیگر اینکه، هر روز دعا کند.



نماز

»أشَهُد يا اإلهي ِبأنََّك َخَلقَتني ِلِعرفاِنَك َو ِعباَدِتَك أشَهُد 

 في هَذا الحيِن ِبَعجزي َو ُقوَِّتَك َو َضعفي َو اقِتداِرَك
َو َفقري َو َغنا�ِئَك ال اإلَه اإاّل أنَت الُمَهيِمُن الَقّيوُم«

حضرت بهاءاهّلل



نماز )صالت(

نماز كوچك )صالت صغیر( كه  مانند  نماز است  از دعاهای واجب  یكی 

بهائیان هر روز از ظهر تا غروب آفتاب یكبار میخوانند:

»أشَهُد يا اإلهي ِبأنََّك َخَلقَتني ِلِعرفاِنَك َو ِعباَدِتَك أشَهُد في هَذا الحيِن ِبَعجزي َو 

ُقوَِّتَك َو َضعفي َو اقِتداِرَك َو َفقري َو َغنا�ِئَك ال اإلَه اإاّل أنَت الُمَهيِمُن الَقّيوُم«

مضمون بیان مبارک به فارسی چنین است:

ای خدای من،  گواهی می دهم به این که مرا برای شناسایی و پرستش خود 

آفریدی. در این لحظه گواهی می دهم به ناتوانی خویش و توانایی تو و ضعف 

خود و اقتدار تو و نیازمندی خویش و بی نیازی تو. نیست خدایی جز تو که 

نگهدارنده و استوار است.



اگر در شخصی ده صفت خوب ديديم و يك عيب 
ده  اگر  و  كنيم.  او  ده صفت خوب  روى  دقت  بايد 
عيب در شخصی ديديم و يك صفت خوب بازهم 

بايد دقت روى يك صفت خوب او كنيم.



غیبت و عیب جوئی

حضرت بهاءاهلل غیبت و افتراء را منع میفرمایند. این خیلی مهم است زیرا اگر 

بآن فكر كنی میبینی یكی از بزرگترین دشمنان وحدت و اتحاد غیبت است. 

متأسفانه غیبت عادتی در بین مردم شده است كه راجع به عیوب دیگران 

در غیابشان صحبت كنند. وقتی مردم فقط به اشتباهات دیگران عالقه نشان 

بزرگتر  زمان  بمرور  آنها  تکرار  و  صحبت  حین  در  اشتباهات  این  میدهند، 

درست  كه  میخواهند  ما  از  عبدالبهاء  حضرت  میشود.  داده  نشان  بزرگتر  و 

برعكس این عادت رفتار كنیم. اگر ده صفت خوب در شخصی دیدیم و 

یك عیب میبایست دقت روی ده صفت خوب او كنیم. و اگر ده عیب در 

شخصی دیدیم و یك صفت خوب بازهم میبایست دقت روی یك صفت 

خوب او كنیم.



 » اي رفيق عرشی

بد مشنو و بد مبين، و خود را ذليل مكن و عويل 

برميار، يعنی بد مگو تا نشنوى، و عيب مردم را 

بزرگ مدان تا عيب تو بزرگ ننمايد، و ذلت نفسی 

مپسند تا ذلت تو چهره نگشايد.  پس با دل پاك 

و قلب طاهر و صدر مقدس و خاطر منزه در ايام 

عمر خود كه اقل از آنی محسوبست فارغ باش تا 

بفراغت از اين جسد فانی بفردوس معانی راجع 

شوى و در ملكوت باقی مقر يابی«

حضرت بهاءاهّلل



بد مشنو و بد مبین

حضرت بهاءاهلل میفرمایند:

»اى رفيق عرشی بد مشنو و بد مبين، و خود را ذليل مكن و عويل برميار، 

بزرگ  تو  عيب  تا  مدان  بزرگ  را  مردم  عيب  و  نشنوى،  تا  مگو  بد  يعنی 

پاك  با دل  تو چهره نگشايد.  پس  تا ذلت  مپسند  نفسی  و ذلت  ننمايد، 

و قلب طاهر و صدر مقدس و خاطر منزه در ايام عمر خود كه اقل از آنی 

محسوبست فارغ باش تا بفراغت از اين جسد فانی بفردوس معانی راجع 

شوى و در ملكوت باقی مقر يابی«



»َيا اإْبَن الرُّوِح
َخَلْقُتَك َغِنّيًا َكْيَف َتْفَتِقُر َو َصَنعُتَك  َعِزيزًا ِبَم  

َتْسَتِذل َو ِمْن َجوَهِر الِعْلِم اَأْظَهرُتَك ِلَم َتْسَتعِلم 

َعْن ُدوني و ِمْن ِطين الُحبِّ َعَجْنُتَك َكيَف 

َتْشَتِغُل ِبَغيِري َفاَأْرِجِع الَبَصَر اِإَليَك ِلَتِجَدِني
 

ِفيَك َقا�ِئمًا َقاِدرًا ُمقَتِدرًا َقّيوما«

حضرت بهاءاهّلل



حرمت مشروبات الکلی و مواد مخدر

كه  است  اجتماعی  امراض  اعظم  از  یكی  واقعًا  الکلی  مشروبات  نوشیدن 

صحت  پاشیدن  هم  از  اصلی  علتهای  از  یكی  دارد.  وجود  عالم  در  امروز 

هدیهای  است،  کرده  عطا  هدیهای  ما  به  خداوند  است.  خانواده  حیات 

مخصوص که ما را از حیوانات متمایز می سازد. این هدیه عقل و فهم است. 

وقتی ما مشروبات الکلی را استفاده میكنیم، این هدیه  را از دست دهیم، 

و مانند حیوانات می شویم حتی گاهی اوقات قادر خواهیم بود دوستی را 

رفتار  آوری  باعث میشود مردم بطور شرم  الکلی  نوشیدن مشروبات  بکشیم. 

است. كرده  خلق  شریف  و  عزیز  خدا  را  انسان  الواقع  فی  كه  وقتی  كنند،  

حضرت بهاءاهلل می فرمایند : 

»َيا اإْبَن الرُّوِح َخَلْقُتَك َغِنّيًا َكْيَف َتْفَتِقُر َو َصَنعُتَك  َعِزيزًا ِبَم  َتْسَتِذل َو ِمْن َجوَهِر 

الِعْلِم اَأْظَهرُتَك ِلَم َتْسَتعِلم َعْن ُدوني و ِمْن ِطين الُحبِّ َعَجْنُتَك َكيَف َتْشَتِغُل 

ِبَغيِري َفاَأْرِجِع الَبَصَر اِإَليَك ِلَتِجَدِني ِفيَك َقا�ِئمًا َقاِدرًا ُمقَتِدرًا َقّيوما«

مضمون بیان مبارک به فارسی چنین است:

ای پسر روح  تو را بی نیاز آفریدم، چگونه است که خود را محتاج مینمائی، 

تو را عزیز آفریدم به چه سبب طلب ذلت میکنی. تو را از جوهر علم ظاهر 

ساختم، چرا از غیر من طلب علم می نمایی. تو را از خاک محبت سرشتم، 

چگونه خود را به غیر من مشغول می سازی، پس چشم را بگشای و خود را 

بنگر تا مرا در وجود خویش قائم، قادر، مقتدر و قیوم یابی.



»بنابرين ياران الهی و اماء 
رحمانی بايد اطفال خود 
تربيـــــــت  دل  و  جان  با  را 
كنند و در مدرسه كماالت 
اين  در  نبايد  تعليم دهند. 
كار اهمال كنند. با مهارت 
شود.   انجام  بايد  كار  اين 
در حقيقت اگر طفل اصال 
زنده نباشد بهتر از آنست 
كه جاهل پرورش يابد چون 
ايـام  گناه در  آن طفل بي 
آتيه دچار نقائص بيشمارى 
خواهد شد، مسئول و مورد 
سؤال پروردگار قرار خواهد 
مواجه  مردم  با  گرفت، 
ميشود و از او كناره گيرى 
گناه  چه  نمود.  خواهند 
بزرگی است و چه اهمـالی«

حضرت عبدالبهاء



تعلیم و تربیت اطفال

ما  است.  اطفال  تربیت  و  تعلیم  بهاءاهلل،  حضرت  احكام  از  دیگر  یكی 

معتقدیم که تعلیم و تربیت اطفال وظیفه والدین و جامعه است. همانگونه که 

اطفال تعلیم های مادی میبینند به همان صورت باید آنها را تربیت روحانی 

نمود. این یک فریضه است. حضرت بهاءاهلل به والدین میفرمایند که وظیفه 

دارند بکوشند تا اطفال صفات روحانی را همانند علوم و فنون نافعه کسب 

کنند،  زیرا بدین ترتیب قادر خواهند بود که زندگی سازنده ای داشته باشند.

حضرت عبدالبهاء میفرمایند:

»بنابرين ياران الهی و اماء رحمانی بايد اطفال خود را با جان و دل تربيت 

با  كنند.  اهمال  كار  اين  در  نبايد  دهند.  تعليم  مدرسه كماالت  در  و  كنند 

نباشد  زنده  اصال  اگر طفل  در حقيقت  انجام شود.  بايد  كار  اين  مهارت 

بهتر از آنست كه جاهل پرورش يابد چون آن طفل بيگناه در ايام آتيه دچار 

نقائص بيشمارى خواهد شد، مسئول و مورد سؤال پروردگار قرار خواهد 

گناه  نمود. چه  كناره گيرى خواهند  او  از  و  ميشود  مواجه  مردم  با  گرفت، 

بزرگی است و چه اهمالی«



 کار بهائیان ساختن یك
مد نّیت جهانی است



کار یك فرد بهائی

امر بهائی تنها مجموعه ای از افكار جالب نیست بلکه یک دیانت است. در 

حقیقت دیانت بهائی دیانتی بسیار منظم است و هدف آن چیزی کم تر از 

استقرار وحدت عالم انسانی نیست. بنابر این كار بهائیان ساختن یك مدنیت 

جهانی است.

 بیت العدل اعظم الهی میفرمایند كه در این کار سه شركت كننده وجود دارد 

و هر كدام وظیفه مهمی دارند:

فرد  .1

جامعه  .2

تشکیالت امری  .3



براى رسيدن به پيشرفت روحانی خود، ما بايد عمل 
كنيم، به هم نوع خود خدمت كنيم و دانشی را كه 

کسب ميکنيم با ديگران در ميان گذاريم.



فرد

تا  كند  بماند، سعی  ثابت  الهی  میثاق  و  عهد  در  كه  است  فرد  وظیفه  این 

حیات خود را با تعالیم حضرت بهاءاهلل تطبیق دهد، به عالم انسانی خدمت 

و  نمیشود  تمام  مرگ  با  كه حیات  باشد  این حقیقت  متوجه  و همیشه  كند 

رابطه فرد با خدا ازلی و همیشگی است. 

پس از مرگ روح ما آزاد میشود و بسوی خدا مستمرًا پیشرفت میكند. زندگی 

ما در این دنیا مانند حیات جنین در رحم مادر است. بمدت نه ماه جنین 

در  تا  میكند  ایجاد  مانند چشم، گوش، دست و … در خود  خصوصیاتی 

باید  دنیا  این  در  ما  ترتیب  بهمین  كند.  استفاده  آنها  از  دنیا  این  در  آینده 

خصوصیات روحانی در خود ترقی دهیم تا برای پیشرفت خود در عوالم بعد 

از آنها استفاده كنیم. البته فقط با نشتن و با تفكر در باره این مسئله كاری 

انجام نداده ایم. باید عمل كنیم، به هم نوع خود خدمت كنیم و دانشی را 

كه کسب میکنیم با دیگران در میان گذاریم.



» َيا اإْبَن الّروِح
ُرَك َفاْسَتْبِشْر ِبِه، َو اِإلی َمَقرِّ الُقْدِس   ِبِبشاَرِة النُّوِر اُأَبشِّ

ْن ِفيِه، ِلَتْسَتريَح اِإلی اَأَبِد االَأَبد« اَأْدُعوَك َتَحصَّ

حضرت بهاءاهّلل



زند گی پس از مرگ

بهائیان معتقد هستند که در این زندگی ما باید همه فضائل را کسب کنیم و  
روح خود را آماده سازیم تا پس از مرگ بتوانیم به خداوند نزدیکتر شویم.

بیایید به مثالی فکر کنیم. پرنده ای را تصور کنید که در قفسی زندانی است. 
او میخورد و رشد می کند. روزی قفس شکسته میشود و پرنده آزاد میگردد 
تا پرواز کند. اگر بالهایش قوی باشند، او به مکانهایی پرواز خواهد کرد که 
هرگز تصورش را هم نمیکرده. ما همانند آن پرنده ایم، بدن ما همانند قفس 
است که در پایان میشکند. در مرگ بدن ما در این دنیا میماند و متالشی 
میشود در حالی که روان ما به عالم روح می رود. در این مثال ما میبینیم که 
مرگ نیستی یا مجازات نیست، اگر چه طبیعتًا انسان وقتی که کسی را که 
دوستش دارد از دست میدهد غمگین میشود، ولی وقتی انسانی از خداوند 
آگاه باشد و از تعالیمش پیروی کند روح او، بعد از جدایی از بدن، به خداوند 
نزدیکتر خواهد شد، و اگر او مطابق احکام الهی زندگی نکرده باشد مطمئنًا 
او از محضر پروردگار دور خواهد بود. و هنگامی که یک انسان در جوار الهی 
است او در بهشت است، و هنگامی که انسان از خداوند دور باشد، او در 

تاریکی و پشیمانی عظیم )جهنم( بسر میبرد.

حضرت بهاءاهلل در کلمات مکنونه میفرمایند:

اَأْدُعوَك  الُقْدِس  َمَقرِّ  اِإلی  َو  ِبِه،  َفاْسَتْبِشْر  ُرَك  اُأَبشِّ النُّوِر  ِبِبشاَرِة  الّروِح  اإْبَن  »َيا 

ْن ِفيِه، ِلَتْسَتريَح اِإلی اَأَبِد االَأَبد« َتَحصَّ

مضمون بیان مبارک به فارسی چنین است:

ای پسر روح، به بشارت نور تو را مژده میدهم، پس به آن شادمان شو و به سوی

جایگاه قدس تو را می خوانم، در آن پناه گیر تا جاودانه در آن بیارامی.



»قد ُقّدر لکّل نفس تبليغ هذا األمر من القلم 

األعلٰی... اإّنه ُيلهم الّذين اإنقطعوا عّما سوٰيه و يجري من 

قلوبهم سلسبيل الحکمة و البيان  اإّن رّبک الّرحمن 

لهو المقتدر علٰی ما يشاء و الحاکم علٰی ما يريد«

حضرت بهاءاهّلل



تبلیغ

موهبت دیگری که بهائیان در ارتباط با دیانت خود دارند ابالغ پيام حضرت 

بهاءاهّلل و شرح حيات ايشان به ديگران است. بهائیان نباید بدین منظور در 

مدرسه ای مخصوص کسب معارف کنند. هر کسی بر مبنای توانایی اش حضرت 

گذارد. می  میان  در  دوستان خود  و  با خویشاوندان  را  تعالیمشان  و  بهاءاهلل 

حضرت بهاءاهلل می فرمایند:

الّذين  ُيلهم  اإّنه   ... األعلٰی  القلم  من  األمر  هذا  تبليغ  نفس  لکّل  ُقّدر  »قد 

اإنقطعوا عّما سوٰيه و يجري من قلوبهم سلسبيل الحکمة و البيان  اإّن رّبک 

الّرحمن لهو المقتدر علٰی ما يشاء و الحاکم علٰی ما يريد«

مضمون بیان مبارک به فارسی چنین است:

قلم اعلی تبلیغ را بر هر نفسی مقّدر کرده ... منقطعین را الهام میبخشد و از قلوب 

آنان چشمه های حکمت و بیان جاری میسازد، براستی که پروردگاِر رحمانت 

توانا است بر آنچه که اراده کند و حاکم است بر آنچه که بخواهد.



جامعه جهانی بهائی مستمرًا د ر حال گسترش بوده و 
مرد مان كثيرى از اد يان و مليتها و نژاد هاى مختلفه را 

بسوى خود جذب ميكند.



جامعه

بتنهائی زندگی كند. ما بطور دسته جمعی  نوع انسان خلق نشده است كه 

زندگی میكنیم و باید با هم كار كنیم تا مدنیت جدیدی را بسازیم. نزدیكترین 

یا قریه ما را نیز در بر  جامعه به ما جامعه محلی ما است كه بهائیان شهر و 

با  و  كنیم  كار  هم  با  میگیریم  یاد  كه  است  محلی  جامعه  این  در  میگیرد. 

هستیم  محلی  جامعه  حالیكه عضو  عین  در  شویم.  متحد  و  كنیم  رشد  هم 

بوده  بهائی كه مستمرًا در حال گسترش  و جامعه جهانی  عضو جامعه ملی 

را بسوی خود جذب نژادهای مختلفه  و  ملیتها  و  ادیان  از  كثیری  مردمان  و 

میكند نیز هستیم.



عالی ترين مؤسسه امر بهائی بيت العدل اعظم است. 
در هر کشور،بهائيان سالی يكبار محفل روحانی ملّی، 
و در هر محل، محفل روحانی محلی انتخاب ميكنند. 
محفل روحانی محلی است كه جامعه را هدايت ميكند 

و مواظب صحت روحانی افراد احباء است.



مؤسسات بهائی

حضرت بهاءاهلل نظم اداری خود را تاسیس فرمودند، و بر خالف ادیان گذشته 

كه مؤمنین بندرت میدانستند چطور جامعه خود را اداره كنند، حضرت بهاءاهلل 

به ما فرموده اند که چه مؤسساتی باید تأسیس کنیم و این مؤسسات چطور باید 

كار كنند و مدیریت جامعه انسانی چگونه باید باشد.

عالی ترین مؤسسه امر بهائی بیت العدل اعظم است. در هر کشور، بهائیان 

محلی  روحانی  محفل  محل،  هر  در  و  ملّی،  روحانی  محفل  یكبار  سالی 

را هدایت  كه جامعه محلی  روحانی محلی است  میكنند. محفل  انتخاب 

افراد احباء است. محفل روحانی محلی  میكند و مراقبت صحت روحانی 

از 9 عضو تشكیل میشود كه در یک جو روحانی و از طریق رأی مخفی و 

بوسیله افراد بالغ جامعه انتخاب میشوند. محافل روحانیه اهمیت زیادی برای 

بهائیان دارند. از طریق این محافل است كه میآموزیم چگونه امورات بشری 

اداره بشود و چگونه یک نظم نوین جهانی در جامعه میتوان تأسیس گردد، 

نظمی كه به نظم بدیع جهانی حضرت بهاءاهلل شناخته خواهد بود.



»بجميع شئون از خصائل و فضائل رحمانی در روش 
و رفتار نفوس رّبانی قيام کنند و ثابت نمايند که بهائی 
حقيقی هستند نه لفظ بی معنی و بهائی اين است که 
شب و روز بکوشند تا در مراتب وجود ترّقی و صعود 
باشد که نوعی  اين  آرزوى هر يک  نهايت  و  نمايند 
روش و حرکت نمايد که جميع بشر از آن مستفيض 
و منّور گردند  و نقطه نظرگاهش همواره ُخلق و خوى 
حق باشد و روش و سلوکش سبب ترّقيات نامتناهيه 
گردد بقدر قّوه رحمت عالميان شود و بقدر استعداد 
موّفق  مواهب  باين  چون  گردد  انسان  عالم  موهبت 

شود ميتوان گفت که بهائی است«

حضرت عبدالبهاء



کالم آخر

این شرح مختصری از دیانت بهائی بود. برای بهائی بودن الزم نیست که از 

تشریفات ویژه ای گذشت. چیزی که ضروری است این که شخص قلبًا بپذیرد 

که حضرت بهاءاهلل مظهر ظهور الهی این عصر هستند و اینکه ایشان کلمات 

و هدایات الهی را نازل فرموده اند. مهم است که درک کنیم یک بهائی 

پس از قبول حضرت بهاءاهلل، آگاهانه تعالیمشان را در زندگیش بکار میبرد 

افرایش دهد. بهائی  دیانت  از  را  و فهمش  تا درک  میکوشد  روز  و  و شب 

حضرت عبدالبهاء میفرمایند: 

»بجميع شئون از خصائل و فضائل رحمانی در روش و رفتار نفوس رّبانی 

قيام کنند و ثابت نمايند که بهائی حقيقی هستند نه لفظ بی معنی و بهائی 

اين است که شب و روز بکوشند تا در مراتب وجود ترّقی و صعود نمايند و 

نهايت آرزوى هر يک اين باشد که نوعی روش و حرکت نمايد که جميع 

بشر از آن مستفيض و منّور گردند  و نقطه نظرگاهش همواره ُخلق و خوى 

حق باشد و روش و سلوکش سبب ترّقيات نامتناهيه گردد بقدر قّوه رحمت 

عالميان شود و بقدر استعداد موهبت عالم انسان گردد چون باين مواهب 

موّفق شود ميتوان گفت که بهائی است«



د عا به جهت ترّقی روحانی

 »هواهّلل

اى خداوند مهربان اين دل را از هر تعلقی فارغ نما 

و اين جان را به هر بشارتی شادمانی بخش از قيد 

آشنا و بيگانه آزاد كن و به محبت خويش گرفتار نما 

تا بكلی شيداى تو گردم و ديوانۀ تو جز تو نخواهم و 

جز تو نجويم و بغير از راه تو نپويم و بجز راز تو نگويم 

مانند مرغ سحر در دام محبت تو گرفتار گردم و شب 

و روز بنالم و بزارم و بگريم و بگويم يابهاء االبهی

ع ع«



د عا به جهت ترّقی روحانی

»هواهّلل

از هر تعلقی فارغ نما و اين جان را به هر  اى خداوند مهربان اين دل را 

بشارتی شادمانی بخش از قيد آشنا و بيگانه آزاد كن و به محبت خويش 

گرفتار نما تا بكلی شيداى تو گردم و ديوانۀ تو جز تو نخواهم و جز تو نجويم و 

بغير از راه تو نپويم و بجز راز تو نگويم مانند مرغ سحر در دام محبت تو گرفتار 

گردم و شب و روز بنالم و بزارم و بگريم و بگويم يابهاء االبهی

ع ع«



»تاهّلل الحّق من يفتح اليوم شفتاه فی ذکر اسم رّبه 

لينزل عليه جنود الوحي عن مشرق اسمي الحکيم 

العليم و ينزلّن عليه اهل مأل األعلٰی بصحاف من الّنور 

و کذلک قّدر فی جبروت األمر من لدن عزيز قدير«

حضرت بهاءاهّلل

مضمون بيان مبارک به فارسی چنين است: قسم به خدا، کسی که امروز 

به ذکر نام پروردگار خويش لب بگشايد، لشگريان وحی بر او نازل خواهند 

اين چنين  ميشوند.  نازل  او  بر  نور  از  با صحيفه هائی  اعلی  اهل مأل  و  شد 

است تقديرات الهی در عالم جبروت.



مسیر تبعید حضرت بهاءاهلل


