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 مناجات شروع-1

 بودی پس مناجات کن و بگو خواستهدعائی بجهت وسعت معیشت 

جمیع  .عزّتی ببخش ذلیالنیم،عالجی ده ،محتاجیم  .از بحر غنا نصیبی بخش، ای پروردگار مستمندانیم مرحمتی کن و فقیرانیم

خوار و جمیع کائنات از فیض عنایتت بهره برداراین ضعیف را از فیض جلیل محروم  طیور و وحوش از خوان نعمتت روزی

را برکتی احسان فرما تا  و معیشت ضروری رزق یومی را رایگان ده .ین نا توان رااز توانائی خویش عنایتی بخشمفرما و ا

مهربان و توئی رازق  و از تو گوئیم توئی توانای،تو جوئیم  روی ،راه تو پوئیم ،تو گردیم و بکلّی بیاد تو افتیم از دون ستغنیمُ

 و علیك التحیّۀ و الثناء عالم انسان

 ع ع             

 96-97ص  2مکاتیب حضرت عبدالبهاء ج 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموعه نصوص حضرت بهاء اهلل-3

 نقش امانت درکسب برکت ونعمت

کل را به صنعت و اقتراف امر نمودیم و از عبادت محسوب داشتیم،ولیکن در اول امر باید ثوب امانت را از ایادی عطا که "

 "اول باب برکت و نعمت. مقام قبول است بنوشی چه که اوست

 3ص178پیام بهائی ش         

 ادای حقوق اهلل اسباب برکت

اهلل نازل شكّ نتوان نمود که هر انچه از قلم ابهی نازل، اعم از احکام یا مناهی، نفع آن به خود مؤمنین راجع. از جمله حقوق -"

ایت فرماید و هم آن مال نصیب خود آن شخص و ذرّیّهء و اگر ناس به ادای آن موفّق شوند، البتّه حق جلّ و عزّ برکت عن

 "شود.

 84مجموعه حیات خانواده فقره 

 پرهیز ازاختالف

 "سبب و علت تأخیر و تعویق و فقر و سستی اختالف بوده و هست."

 88ص 2آیات الهی ج 



 مجموعه نصوص حضرت عبدالبهاء-4

 اتحاد اسباب حصول برکت

موهبت آسمانی عظیمتر شود و ابواب برکت حتی در کسب و تجارت گشوده شود و صیت امراهلل  هرچه اتحاد شدیدتر گردد"

 "بلند گردد.

 50مجموعه الواح به افتخار بهائیان پارسی ص      

 لزوم اتحاد در خانواده 

حاصل شود امور  علویّتواقع شود چه قدر امور سهل و آسان گردد و چه قدر ترقّی و  چون اتّحاد و اتّفاق در میان خاندانی "

بر  محفوظ ماند مقام محفوظ شود سبب غبطه عموم گردد و روز بروز منتظم گردد و راحت و آسایش میسّر شود خاندان

 "علویّت و عزّت ابدیّه بیفزاید 

 267منتخبات مکاتیب ص

 و نیز می فرمایند:

خانواده ترقّی کند، نورانی شود و روحانی گردد؛ امّا اگر عداوت ای ظاهر و مشهود گردد، آن اگر محبّت و اتّفاق در خانواده -"

 (1912مه  25خطابه  -و نفرت در آن وجود داشته باشد البد بر این است که نابود شود و متالشی گردد.  )ترجمه

 اصول روحانی در شراکت

ا حقوق جمیع ناس محافظه نماید و تأسیس هر شرکتی باید بر مبادی الهی باشد.اساسش امانت و دیانت و صداقت گردد ت"

روز به روز مغناطیس امانت سبب شود و تأییدات رب العزّه رخ بگشاید.وهمچنین شرکت مشروعه باشد که آنچه در قوه 

دارد در حفظ حقوق جزئی و کلی خلق مُجری دارد و امور شرکت را به نهایت اتقان و درستکاری و صیانت اداره نماید.چون 

نیست که آن شرکت مظهر برکت شود و آن انجمن مغناطیس تأیید حضرت ذو المنن گردد و در صون  چنین گردد شبهه

 "حمایت اسم اعظم از جمیع آفات محفوظ و مصون ماند.

  3-4ص 178پیام بهائی ش        



 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء-5

 چرا بعضی فقیر و بعضی غنی هستند؟

 حضرت عبدالبهاء می فرمایند:

مبتال آیا این از آثار تقدیر است یا خوداز سوء و سؤال فرموده بودید که بعضی از نفوس غریق بحر غنا نفوسی دیگر پریشان 

تدبیر آیا جزای عمل است و یا خود قضا و قدر ؟حقیقت این مسئله آن است که از مقتضیات نظام عمومی الهی در این کون 

وجودباشد اگر کلّ غنی گردند نظام کون بهم خورد و اگر کلّ فقیرشوند رابطه نامتناهی آن است که غنی و فقیر هر دو م

کائنات از هم بگسلد پس این فقر و غنا ازمقتضیات سلسله کائنات و روابط محکمه موجودات است با وجوداین سؤ تدبیر را 

جزای عمل اوفقر است و در مواقعی نیز اثری و همچنین حصول فقر در مواضعی جزای عمل است مثالً هر فاسق مقامرا البتّه 

 فقر موهبت الهی و رحمت پروردگاراست و آن اینست که نفس مبارکی در سبیل الهی در امتحان

بر "به افتخر"گوید و "الفقر فخری "ی رسد که اشدید افتد خانمان بتاالن و تاراج دهد و فقر و ضرورت حاصل گردد تا بدرجه

ل علیه السالم در مکّه خانمان بتاراج دادند و فراراً هجرت بمدینه  نمودند در مدینه  لسان راند چنانکه اصحاب حضرت رسو

در نهایت فقر و فاقه ایّامی میگذراندند کار بجائی رسید که در محاربه خندق قوتی جز آب نماند نفس مبارک حضرت از 

هبت ربّانی زیرا از عقب غنای مطلق شدّت جوع سنگ بر احشاء مبارک میبستند شبهه نیست که این فقر فخر بود و مو

 داشت و مورث ثروت ابدی.

 86-87ص 2مائده آسمانی ج       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 از هدایات حضرت ولی امراهلل -6

 حل مشاکل اقتصادی به موجب ترتیب و تعالیم رحمانی گردد

ناله و ضوضای فقراء از طرفی و زیادی ثروت و مال اغنیاء از جهتی و این مُشاده و اخذ و ردّ همین قسم باقی خواهد ماند تا "

وقتی که احکام و اوامر صادرۀ از قلم اعلی در این خصوص به موقع تنفیذ و اجراء گذارده شود و حل مشاکل اقتصادی به 

یانۀ غنی و فقیر یعنی رنجبران و سرمایه داران صلح و آشتی شود.به این معنی که موجب ترتیب و تعالیم رحمانی گردد و م

برسد و غنی در مال و ثروت خود مطلق التصرّف و از خوف و فقیر به حقوق خود که رفع  احتیاجات ضروریۀ الزمۀ اوست 

 خطر جان و مایملك خود برهد و آزاد ماند.

 شمسی 1343سال  5اخبار امری ش       

 نت الهی در دسترس است.اعا

 حضرت ولی امراهلل می فرمایند:

،ولی همانطور که اظهار داشته اید اگر یاران بیاموزند که بر طبق تعالیم حضرت راه سخت و ناهموار است و امتحانات شدید

اعانت الهی در بهاء اهلل زندگی کنند متوجه خواهند شد که حقیقتا قوای غیبیّه شامل حال آنها گشته و همواره حمایت و 

 "دسترس است و موانع مرتفع و در خاتمه موفقیت حتمی و قطعی است.

 48-49نمونه حیات بهائی ص       

 

 بهترین کار به جای غصه مشکالت را خوردن -7

بعد از همه ما به معضالت بی ارزش مادی در این حیات مبتال هستیم و نمی توانیم کامال از آنها رهائی یابیم.بهترین کار "

آنکه همۀ کوشش های ما برای خالصی از این مشکالت بی نتیجه مانده ،آن است که فکر و ذکرمان را به تنها چیزی که 

شما باید به درگاه الهی شاکر باشید که شما را موفق به شناسائی  .قی به قلوب می بخشد ،متمرکز کنیمشادی و آرامش حقی

مر الهی مطمئنا تنها منشاء سرور و تسلی خاطر شما در هنگام رنج و سختی است.آیا امر عظیمش نموده است،چه که ایمان به ا

توصیه حضرت ولی امراهلل به شما این است که تا حد امکان  چیزی با ارزشتر از کوشش در راه تبلیغ پیام الهی وجود دارد؟

الهی نمائید.شما عالقه و اشتیاق و ایمان و مشکالت مادی خود را فراموش کنید و توجه خود را حصر در مطالعه و نشر تعالیم 

 توانائی الزم را دارید و جای تأسف خواهد بود اگر از این خصوصیات ارزنده به نحو کامل بهره برداری ننمایید.

 تهیه و  تنظیم مرکز جهانی مجموعه ای از نصوص مبارکه حیات بهائی   

 



 حکایت-10

 ته تأیید هم از خداوند طلبیدکار را باید کرد و باید انجام داد و الب

سؤال این بود که کار را باید کرد یا باید به خداوند واگذاشت تا توفیق عنایت فرماید و وسیلۀ انجام فراهم گردد؟ناگهان "

تو )منظور جناب عزیزی هستند( چرا این حرف را می زنی؟انسان باید کوشش کند و "روی مبارک را برگردانیده و فرمودند:

 "کاری استقامت و پشتکار داشته باشد.کار را بایدکرد و باید انجام داد و البته تأیید هم از خداوند طلبید.برای هر 

 391خاطرات جناب عزیزی ص      

 

 

 

 

 

 

 ثمرات دنیای مادی صرفا انعکاسی از احوال روحانی است.-8

 می فرمایند: 1992نوامبر  26بیت العدل اعظم الهی در پیام  مورخ 

ستجوی راه حل برای جمگر زمانی که در   ائی که پایه و اساس جامعه را در هم می کوبد آرام نخواهد نشست،طوفانه"

 "مبانی و اصول روحانی به نحوی فعال و مؤثر به کار گرفته شود. ،مشکالت اجتماعی

 می فرمایند: 1976جوالی  7ودر پیام 

در جهت  ،احوال روحانی است و مادامی که احوال روحانی تغییر نیابدما می دانیم که ثمرات دنیای مادی صرفا انعکاسی از "

 "بهبود امور مادی تغییری پایدار حاصل نگردد.

 

 

 

 



 

 

 از جمله وظائف ما در این زمان -9

، بعضی از وظایف جمعی آن جامعۀ ممتحن را ذکر نموده به اهمّیّت رعایت حال احبّای نیازمند اشاره  2009می  19در پیام 

نمودیم. شیوع فقر و بیکاری البتّه یکی از مشکالت امروز ملّت ایران است ولی با فشارهای اقتصادی که در چند سال گذشته 

به شهروندان بهائی آن سرزمین وارد آمده، توجّه مخصوص  برخالف موازین عدل و انصاف از طرف بعضی از مقامات مسئول

به وضع کسانی که علیرغم تالش شرافتمندانۀ خویش به حمایت مالی احتیاج دارند ضروری است. بنا بر این مراقب باشید که 

س را با کمال حزم و افراد و خانواده ها برای امرار معاش و رفع احتیاجات مبرم زندگی مشکلی نداشته باشند. این وظیفۀ مقدّ

مهربانی و توجّه کامل به اصول روحانی و اخالقی و رعایت کامل حرمت و شأن احبّای نیازمند انجام دهید. عالم بشریّت با 

چالش ریشه کن کردن فقر رو به رو است و تا این مشکل به نحوی عادالنه حلّ نشود عواقب این بی عدالتی بزرگ گریبان 

از جمله تکالیف اهل بهاء این است که در این راه ورای جامعۀ بهائی نیز بیندیشند و تا حدّ امکان  گیر همگان خواهد بود.

 کمك هایشان را برای نیل به این هدف ارزشمند در بین هم وطنان خود با خلوص نیّت ارائه دهند

 1388خرداد  21پیام       

 

 

 مناجات خاتمه:-14

 هواهلل

ب و طاهر کن و از هر ناشایستگی مشتاقان را تجلی عنایت فرما و ابواب موهبت بگشا.از هر آلودگی طیّای پروردگار آن 

آزادی بخش قمیصشان چون پیرهن یوسف معطر کن و خُلق و خویشان را چون جَیب نسیم صبا پرمشك و عنبر نما.به صفات 

ت امر تو نات اشراق نور ربّ فرید.سبب عزّند و بیّف کن و به اخالق روحانیان متخلّق تا آیات توحید گردرحمانیت متصّ

گردند و علت بزرگواری قدر خودتا شدتشان به رَخا مبدل گردد وفقرشان به غنا .عزت ابدیه یابند وموهبت سرمدیّه،مظاهر 

ه تقدیس گردند و مطالع تنزیه،از نورانیت و روحانیت حکایت کنند تا جمیع ابواب از جمیع جهات بر وجوهشان گشود

 گردد.انك انت القوی القدیر  ع ع 

 59-60ص  3مجموعه مناجات حضرت عبدالبهاء ج      


