حضرت بهاءالله می فرمایند قوله تعالی
یا حزب الله به کمال همت و حکمت و اتحاد بر نصرت امر مالک ایجاد قیام نمایید وقت را غنیمت شمارید چه که
در قرون و اعصار به آنی از آن معادله نمی نماید .
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همراهان همیشگی با تقدیم تحیات امنع ابهی
"اتحاد و رسالت مشترک " عنوانیست که اینبار در خصوص آن به تأمل در آثار مبارکه پرداخته و سعی خواهیم نمود با تبادل نظر
ومشورت راههای کسب اتحاد را در مسیر انجام رسالت روحانی خود در ایام حیات مورد بررسی قرار دهیم
همانگونه که معلوم و واضح است و در نقشه های مکرر و هدایات متتابع مرکز جهانی امر بهائی

بیت العدل اعظم الهی مورد توجه

می باشد رسالت هر فرد بهائی در این برهه خاص از تاریخ ،ابالغ پیام مقدس حضرت بهاء الله به دیگران است واین رسالت سنگین
ومبارک ،به عنوان هدفی مشترک در میان بهائیان عالم قلمداد میگردد .بدیهی است تحقق هدف مشترک منوط به تحقق وحدت در
فکر ،اندیشه وعمل است وهرگز نمیتوان افرادی را یافت که بدون ایجاد وحدت در افکار ،اندیشه ها و اعمالشان بتوانند به هدفی واحد
دست یابند .از این روست که می بایست توجه نمائیم آنچه در این ایام خطیر حتی از نفس هدف ،که تبلیغ آئین الهیست،مهمتر به
شمار می آید ،وحدت در تمامی سطوح در میان احباء رحمن است .در این صورت است که هر فرد بهائی میتواند درحد وسع خویش
به این خدمت بزرگ مبادرت نماید اینجاست که حمایت و پشتیبانی از اقدامات ،جای هر گونه قضاوت و پیشداوری در خصوص
دیگران را از میان میبرد و قوای تمام احباء صرف رسالتی مشترک میگردد.
جانتان خوش باد

 -1مناجات شروع
هوالله
خداوند مهربانا این جمع در ظل رحمت تواند و این نفوس متوجه به ملکوت تو خدایا بندگانیم کرم عنایت کن فقرائیم از کنز آسمانی
بخش نادانیم به حقایق اشیاء داللت کن ضعیفیم قوت آسمانی رسان فانی هستیم به عالم بقا در آر محتاجیم و منتظر تأیید تو اگر
عنایتت رسد قطره دریا شود ذره آفتاب گردد اگر از الطافت محروم ماند از هر چیز بی بهره و نصیب شود پس عنایت کن و مرحمت
فرما تا علم وحدت عالم انسانی بلند نمائیم و نورانیت آسمانی شرق و غرب را احاطه کند جمیع احزاب متحد شوند و حیات ابدی
جویند و ترویج وحدت عالم انسانی نمایند و صلح عمومی انتشار دهند توئی کریم توئی معطی توئی مهربان .

عع

مجموعه مناجات های حضرت عبدالبهاء ص 46

-10مناجات خاتمه
ُ
هو الله
إلهی إلهی ألف بین قلوب احبائک و وحد نفوس اصدقائک و اجعلهم متحدین و متفقین فی جمیع الشئون و اجمعهم علی معین
ُ
رحمانیتک بین بریتک وفی ظل رایة فردانیتک بین خلقک و احشرهم تحت لواء الوحدة االنسانیة واحفظهم فی صون حمایتک عن کل
بلیة انک انت المقتدر العزیز المهیمن الکریم الرحیم  .عبدالبهاء عباس
مجموعه مناجات های حضرت عبدالبهاء ص 53

 -2لوح مبارک حضرت بهاءالله
به نام دوست یکتا و مقصود یکتا و محبوب یکتا
 ...انشاءالله باید به کمال الفت و اتحاد به ذکر مالک ایجاد مشغول باشید  .از حق می طلبیم جمیع را در ظل سرادق یگانگی
ُ
جمع نماید  .هر امری به اسباب منوط و معلق است کذلک قدر من لدن مقتدر قدیر  .مشاهده در انسان نمایید که صاحب
دو دست و دو رجل و دو چشم و دو گوش است و به این اسباب مسبب االسباب ظاهر فرموده آن چه که بر هیچ بصیری
پوشیده نیست و اگر در این اجتماع ارکان تشتتی واقع شود ،انسان بی اثر و ثمر خواهد ماند  .باید نفوسی که از کوثر حیوان
آشامیده اند و به افق رحمن ناظرند به کمال اتحاد و حکمت قیام نمایند  .آفتاب قدرت از افق اتفاق ُمشرق است و قمر قوت
از آسمان اتحاد الئح .جهد نمایید تا آن چه از قلم اعلی ظاهر شده بیابید و عمل نمایید .
یادنامه فاضل یزدی ص 177

-4نصوص مبارک حضرت عبدالبهاء
حضرت عبدالبهاء می فرمایند قوله االحلی
َّ
ُ
"الیوم نصرتی از برای میثاق الهی اعظم از اتحاد و اتفاق نه و همچنین اهانتی اعظم از اختالف و شقاق نیست والل ِه ال ِذي ال ِاله ِاال هو

اگر اتحاد و یگانگی در میان مابه کمال درجه چنانکه رضای جمال قدم است حاصل نگردد کور اعظم نتیجه نبخشد بلکه این حزب
چون احزاب سابقه باشد بلکه بکلی محو گردد"1 .

و در بیانی دیگر می فرمایند :
" ای یونس دریای انس  ،خدمت امر الله الیوم الفت و محبت احباء الله است  .باید در کمال فقر و فنا و محو و صفا و خضوع و خشوع
و وفا با یکدیگر الفت نمائیم و در نشر نفحات بکوشیم زیرا استعداد الیوم فوق الحد است  .اگر چنانچه تأخیری افتد از قصور ماست و
سبب این قصور فتور در اتحاد و اتفاق2" .

مآخذ :
 -1گلزار تعالیم بهایی ص 330
 -2منتخبات مکاتیب ج  2ص 131
-3مجموعه نصوص حضرت بهاءالله

حضرت بهاءالله می فرمایند :
" انشاء الله امید چنان است که کمر خدمت را محکم ببندید و در اتحاد احباب سعی بلیغ مبذول دارید و در آنچه از قلم اعلی جاری
شده تفکر فرمائید و ِمن غیر مالحظه خود و عالم به آن عامل شوید  .آن وقت لذت عبودیت و لذت اطاعت را می یابید و او را بر
جمیع لذائذ دنیا اختیار می نمائید و بعد از ارتقای به این مقام بلند اعلی عنایت حق را مشاهده می فرمائید و در آن وقت به این مقام
ُ
فائزید که فرموده  " :ا ِلق نفسک ثم تعال " .و هر نفسی به این مقام فائز شد او از بحر وصال آشامیده و از لقای الهی که اول و افضل و
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اعظم از جمیع اعمال است قسمت برده".

و نیز می فرمایند :
َّ
بذیل االصطبار باسمی الصب ِار العزیزالحکیم  .قدر این ایام را بدانید و خود را از
" یا احبائی  ،تم َّسکوا
بحبل االستقام ِة بقدرتی و تشبثوا ِ
ِ

فیوضات نامتناهیه محروم نسازید  .به کمال اتحاد بر امر الله قیام نمائید  ،یعنی به ذکر و ثنا و تبلیغ امرش مشغول باشید  .امری که
الیوم سبب و علت اعراض نفسی شود و یا علت حزن گردد نزد حق مقبول نه  .به کمال روح و ریحان با عباد رحمن سلوک نمائید .
آیات الهی ج  2ص 173
"این خادم فانی از حق سائل و آمل ایشان را تایید فرماید بر تبلیغ امر و این خدمتی است که الزال ذکرش در کتب و صحف و الواح
مخلد بوده و هست امید آن که از کوثر بیان بیاشامند و ساقی رحیق الهی گردند  .ان ربنا هو السامع المجیب  ....توفیق می طلبم تا
ً
ً
کل از کاس وحدت بیاشامند و متحدا متفقا بر اصالح عالم و تهذیب نفوس امم قیام نمایند " .
یادنامه مصباح منیر صص 25 -26
و هم چنین :
" و اینکه در باره اتحاد سؤال نمودید اتحاد در رتبه اولیه اتحاد در دین است و این اتحاد الزال سبب نصرت امرالله در قرون و اعصار
بوده و اجتماع سیف معنوی الهی است " .
گلزار تعالیم بهایی ص 14
و در بیانی دیگر :
" ای دوستان قدر و مقام خود را بدانید  ...شمایید انجم سماء عرفان و نسایم سحرگاهان  .شمایید میاه جاریه که حیات کل معلق به
آنست و شمایید احرف کتاب به کمال اتحاد و اتفاق جهد نمایید که شاید موفق شوید به آن چه سزاوار یوم الهیست  ...جمیع همت را
در تبلیغ امر الهی مصروف دارید " .
لئالی حکمت ص 312

 -5قسمت هایی از توقیعات حضرت ولی عزیز امرالله
" اگر اخوت حقیقی باحسنها و اجملها و اکملها در بین احبا تحقق نیابد تأسیس وحدت عالم انسانی چگونه ممکن  .اگر اختالف در بین
یاران که هر یک حامل پیام نجاتند زائل نگردد امیدی دیگر نه و تبلیغ را دیگر اثر و فائده ای و لزومی نبوده و نخواهد بود 1" .
ً
ً
" تا این دو شرط یعنی خلوص نیت و حکم به نفس و مشتهیات آن عموما کامال در جامعه بهایی تاسیس و استقرار نیابد اتحاد و اتفاق
در هیچ نقطه ای و در هیچ امری غیر ممکن  .و تا اتحاد و اتفاق کامل در بین احبا جلوه ننماید و محکم و ثابت نگردد امر عزیز الهی در
حالت توقف باقی و از فتح و ظفر ممنوع و محروم 2 " .

" اعظم وسیله نجاح و فالح در مهام امور و حصول و وصول به مقصد و مرام در جالئل اعمال باالخص در خدمات مفروضه امریه
اتحاد است چون جمیع افکار  ،فکر واحد و آراء  ،رای واحد و مقاصد  ،مقصد واحد و نوایا  ،نیت واحد گردد آن مشروع و آن مقصود
عاقبت به اوج رفعت و عال رسد و به درجه کمال و مقام اکمال بالغ شود و فوائد مستحسنه و نتایج ممدوحه مرضیه به دست آید و
حاصل این کیفیتی است بدیهی و حقیقتی است واضح و جلی ...امید چنان است که به خدمات فائقه آن جمع محترم موید و موفق
گردند و نفوس مستعده را به شاطی ایمن روح داللت و هدایت فرمایند و به سر منزل مقصود رسانند 3 " .

مآخذ
 -1گلزار تعالیم بهایی ص 334
 -2توقیعات  1922 -1926ص 192
 -3توقیعات مبارکه  1922-1948ص 73

-6قسمتی از پیام بیت العدل اعظم الهی
اگر مردم دنیا هنوز برای رسیدن به مراحل اولیۀ همزیستی در تالشند شما در مکتب حضرت عبدالبهاء اتحاد و یگانگی بین اقوام را
میآموزید و به قوای سازندۀ آن ایمان دارید .پس بیش از پیش در بارۀ آنچه الزمۀ تحکیم روابط الفت و محبت بین احبا در شرایط
سخت کنونی است تفکر و تأمل فرمایید و طلب تأییدات الهی نمایید .با تمسک به آیات ربانی و توجه به هدایات مرجع امر ،به
وحدت نظر در مورد خدمت امر الله و کمک به استقرار پایههای تمدنی روحانی موفق شدهاید .قدر این دستآورد ارزشمند را بدانید و
ارج و بهای آن را کم نشمرید .به این نکتۀ مهم و عملی نیز آگاهید که افراد احبا در استعداد و کارآیی ،در طرز عمل ،در فهم و رعایت
حکمت و انضباط روحانی و در میزان تعهد و آمادگی برای گذشت و فداکاری و همچنین در سلیقه و اولویتهای زندگی متفاوتند .پس
به عنوان اعضای جامعهای متحد ولی متنو ع ،همچون رشتههای حبل میثاق ،کل مرتبط و متصل بمانید .در جمیع شئون مشوق و
پشتیبان یک دیگر باشید تا به برکت آن هر روز باب جدیدی از خدمت به روی شما گشوده شود و با کمک دوستان و همسایگان و
آشنایان خود ،ظلمت جور و جفا را به نور حب و وفا زائل نمایید .به شایعات توجه نکنید و از قوۀ اتحاد و نفوذ و تأثیر «کلمۀ طیبه و
اعمال طاهرۀ مقدسه» یاری جویید تا بتوانید بیش از پیش اسباب الفت و محبت و یگانگی در جامعه و در بین هموطنان عزیز خود
گردید.
 10آبان 1387

شور و مشورت
تقاضا میگرددپس از مطالعه قسمتی از دستخط بیت العدل اعظم الهی خطاب به ا حبای کشورمقدس ایران در خصوص مطالب زیر
مشورت نمائید
-1به نظر شما توجه به چه اموری الزمه تحکیم روابط الفت ومحبت بین احباء در شرایط سخت کنونی است؟
-2چگونه می توانیم درمورد خدمت به امرالله وکمک به استقرار پایه های تمدنی روحانی به وحدت نظر نائل شویم؟
-3می فرمایند ":که افراد احبا در استعداد و کارآیی ،در طرز عمل ،در فهم و رعایت حکمت و انضباط روحانی و در میزان تعهد و
آمادگی برای گذشت و فداکاری و همچنین در سلیقه و اولویتهای زندگی متفاوتند ".این تفکر چگونه میتواند به حفظ وحدت در میان
احباء کمک نماید؟

