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 مناجات شروع

 

 هواهلل                                                              

اهر از هر آلودگی طیّب و ط .موهبت بگشا ی عنایت فرما و ابوابتجلّ را مشتاقان آن پروردگار ای   

یشان را خو قمیصشان چون پیرهن یوسف معّطر کن و خلق و .آزادی بخش کن و از هر ناشایستگی

رحمانیّت متّصف کن و به اخالق روحانیان  به صفات .پر مشک و عنبر نما ،صبا نسیمِ چون جیبِ

 علّت و سبب عزّت امر تو گردند ؛گردند و بیّنات اشراق نور ربّ فرید تا آیات توحید ؛تخلّقم

ت ت ابدیّه یابند و موهبعزّ  ؛و فقرشان به غنا گردد مبدّل رخا به شدّتشان تا ؛خود قدر بزرگواری

تا جمیع  ؛حکایت کنند از عالم نورانیّت و روحانیّت ؛تقدیس گردند و مطالع تنزیه مظاهر ؛سرمدیّه

 ع ع   اّنکَ انتَ القویّ القدیر . .گردد ابواب از جمیع جهات بر وجوهشان گشوده

 
 ۴۰۵ لمان صآمجموعه مناجاتها چاپ                                                                                                   

 

 

 

                                                                       ۲ 

 مناجات دوم

 هُو االبهی                               

 ؛الجی دهمحتاجیم ع ؛ای پروردگار مستمندانیم مرحمتی کن و فقیرانیم از بحر غنا نصیبی بخش  

ن نعمتت روزی خوار و جمیع کائنات از فیض از خوا جمیع طیور و وحوش ؛ذلیالنیم عزّتی ببخش

ویش خ را از توانائی ناین ضعیف را از فیض جلیل محروم مفرما و این ناتوا .عنایتت بهره بردار

از دون تو  تا مستغنی ؛برکتی احسان فرما معیشت ضروری را ؛رزق یومی را رایگان ده .عنایتی بخش

وانای مهربان و توئی ت .راز تو گوئیم .روی تو جوئیم .پوئیمراه تو  .گردیم و بکلّی به یاد تو افتیم

 انسان .   ع ع توئی رازق عالم
 ۳۴۴ص   لمانآمجموعه مناجاتها چاپ                                                                                                                                 



                                                                ۳ 

 اهللءنصوص حضرت بها

 مالحظه ضعفا الزم و اعانت فقرا از الزم امور لدی الغفور بوده و خواهد بود .
 ۳۶۷ص  ۳امر و خلق ج                                                                                                            

ای دوستان حق، همتتان خدمت احبای حق باشد. مالحظه ضعفا الزم و اعانت فقراء از الزم امور لدی 

الغفور بوده و خواهد بود. قسم به آفتاب عز تقدیس که از مشرق سجن طالع است که ندای مظلومین 

د ی نمودنحق را ادراک م شانوثر بوده و خواهد بود. اگر ناس از احبای حق و فقرای از دوستان او م

 شد که سبب غنای کل گردد.هر آینه امری ظاهر می ،گشتندو به شطراهلل متوجه می

 ۲۴۳صفحه  ۲آیات الهی جلد                                                                                                     

پس امانت مرا درست حفظ نمایید و به راحت نفس  ؛ی اغنیای ارض فقرا امانت منند در میان شماا

                    خود تمام نپردازید.
 کلمات مکنونه فارسی                                                                                                             

 

نْهُ عَمّا رُّش ََ مِ لَا َتفُِروْا عَنْهُ ثُمَ اقعُدُْوا مَعَهُ وَ اسَْتفْسُِروْا ،مَتْرَبَۀٍ یَا مَلَاَء الْاَغْنِیَاءِ اِنْ رَأیْتُمْ مِنْ فَقیْرٍ ذِی اَنْ

لَیْکُمْ َو یُصَلِّیَنّ عَ ءِ الْاَعلَی وَفِی تِلْکَ الْحَالَۀِ یَشْهَدَنّکُمْ اَهْلُ مَالَ تَاللّهِ .عَلَیْهِ مِنْ رَشَحَاتِ َابُْحرِ الَْقضَاءِ

 ۰"فَصِیْ ٍَ  یُمَجَِدنّکُمْ بَاَلْسُنٍ ُمقَدَّسٍ طَاهِرٍ یَسْتَغْفِرَنَّ لَکُمْ َو یُذکِرَنّکُمْ وَ
 ۲۳۴صتعالیم بهایی گلزار                                                                                                     

و نگریزید؛ امضمون بیان مبارک به فارسی: ای گروه اغنیا اگر فقیری را دیدید که زمین گیر است از 

سپس کنار او بنشینید و از او استفسار کنید درباره آنچه که بر او از قطرات دریاهای قضا پاشیده شده 

ند و فرستدهند و درود میشما شهادت میاست. قسم به خداوند در این حالت البته اهل مال اعلی بر 

کنند و با زبانهای مقدس و طاهر و فصی َ شما را کنند و شما را ذکر میبرای شما طلب آمرزش می

 کنند.تمجید می

 

 

 

 

 



                                                               ۴   

 نصوص حضرت عبدالبهاء 

هتر و دلکشتر چه که این ب ؛دیگر بلکه در حق عموم بشر جان فشانی نمایندباید در تعاون و تعاضد یک

 .            بخشد و به مثابه روح در جسم بشر اثر نماید و حیاتی جدید
 ۱۳۹ص  ۱پیام آسمانی ج                                                                                                                                               

 :فرمایندمی ۱۹۱۲جوالی  ۲۳حضرت عبدالبهاء در خطابۀ 

دارای ماهیت الهی و مرتبط با عالم دل و جان است. این موضوع به  ،مبانی کلّ شرایط اقتصادی"

ضاع توان اوطور کامل در تعالیم بهائی توضی َ داده شده است، و بدون اطّالع از اصول آن ابداً نمی

ق فتنه و آشوب البتّه نه از طری ؛اقتصادی را بهبود بخشید. بهائیان این بهبودی را تحّقق خواهند بخشید

بلکه صرفاً از راه ایجاد رفاه و آسایش. قلوب  ؛ی عنصری و نه از طریق جنگ و جدالبه قواو توسّل 

باید با یکدیگر متّحد شود، محبّت باید غالب گردد و ثروتمندان با کمال میل به فقرا مساعدت 

خواهند کرد و برای تثبیت دائمی این اصالحات اقتصادی قدم بر خواهند داشت. اگر به این طریق 

چه که در این صورت است که در سبیل  ؛صود حاصل شود، بسیار ممدوح و مستحسن خواهد بودمق

شود. مثالً چنین خواهد شد که سکنۀ الهی و محض خدمت به حق است که این اقدام انجام می

نه منصفانه و نه مشروع است که ما دارای ثروت عظیم باشیم و در این »ای بگویند، ثروتمند مدینه

و بعد با کمال میل بخشی از ثروت خود را به فقرا خواهند داد « باری حاکم باشدقر فالکتجامعه ف

  "قدر برای خود نگه خواهند داشت که به راحتی زندگی کنند.و آن
 ۲۳۹ ص، The Promulgation of Universal Peace –رجمه ت                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    ۵ 

 قسمتی از بدایع اآلثار

کمال انسان در اینست که بقدر وسع، اوالد فقرا و اطفال سائرین را هم تربیت نماید و آنها را مانند 

تر خدمت و او را بیش ،بلکه هر طفلی هوشیارتر است ؛اوالد و اطفال خود داند و ابداً فرقی میان نبیند

ربیت اگر انسان تنها طفل خود را ت تربیت نماید تا مصدر کماالت و مروّج فضائل عالم انسانی گردد.

ولی هرکس بالطّبع این کار را مایل  ،هرچند این عمل مبرور است و جاذب عنایات ربّ غفور ،نماید

کس و اوالد فقرا در تربیت اطفال بی ،و خیر خواهی عالم انسانی و راغب است. پس امتیاز و افتخار

گونه اطفال همیشه ممنون و متشکّر آن مردمان خیر خواه شوند و بیشتر خوشنود که آن؛و ضعفا است 

بعکس اطفالی که خود را وارث و مستحق میدانند و پدر و مادر را مجبور بر تربیت  .و قدردان گردند

شوند که سائر حریص در تعلیم و ممنون مرّبی نمیدانند و چنان چندان قدر نمی ،خویش می بینند

ای که بر این خوشابحال نفوس مبارکه حالت در اغلب مشهود است. شوند و ایناطفال بی پرستار می

 ه اداء این وظیفه عامل.خدمت موفّق و مؤّیدند و در عالم وجود ب
 ۳۱۵ص ۲جلد ثاربدایع اآل                                                                                                             

 

                                                                      ۶ 

 زندگی ساده و ترک تکبر هر صعوبتی را سهولت بخشد

که  ؛راءفق خصوصاً با ،عمومه بزرگان نسبت ب ثالث حُسن سلوک و مماشات اغنیاست و خضوع "

ضعفا را امانت حّق  فقرا و بلکه ،. نه تنها ترک تکبّر و تفاخرتواضع ز گردن فرازان نکوست :اندهگفت

 .حسرت و مالل آنان گردندآرایش مزید ه ب نه آنکه ؛دانند و امانت الهیّه را محفوظ و مسرور دارند

 چندان ؛ایندنم شایسته نهد که رؤسای دنیا در نهایت سادگی زندگیترقّی ه انسانی رو ب عالموقتی 

یرا ز ؛مسرور نماید نه ملول که آن طرز زندگی برای عموم رعایا نیز سهل الحصول شود و فقرا را

عدل و  هبخشد و ظلم و اعتساف را ب زندگی ساده و ترک تکبّر و آرایش هر صعوبتی را سهولت

. پس سزاوار آن است که احبّای حقّ فعاًل برهاند از احتیاجات شدیدهانصاف مبدّل کند و عالَم را 

 ۰ "تعدیل اوضاع زندگی برخیزند  سرمشق دیگران شوند و جدّاً بر
 ۶۸ص  ۱۹۲۲ - ۴۸ ، ۳عات مبارکه ج توقی                                                                                                             

 



                                                                  ۷ 

 قسمتی از دستخط بیت العدل اعظم الهی

سامان وضع ناب دهیاز مردم جهان گرد یریجمع کث ریبانگیکه گر یمشاکل نیترجمله بزرگ از

ثروت به  ۀمنصفان عیعدل و انصاف در توز تیرعا نیتضم یاست.  فقدان ضوابط الزم برا یاقتصاد

را  یگانزند ۀو روزمرّ یضرور حتاجیما نیتأم یکه حتّ یو فقر منجر گشته، به حدّ یکاریب ۀاشاع

چه در  ،یو غن ریفق نیب قیعواقب شکاف عم دشوار ساخته است. ایاز مردم دن یقشر بزرگ یابر

جمال  یاو باوف نیریشما بندگان د ان،یم نیدر ا .ستیملل، قابل وصف ن نیدرون کشورها و چه در ب

 راجهان  یکنون ثباتیب تیّاز وضع یناش یهایو سخت امدهایمانند همگان پ نکهیعالوه بر ا نیمب

 نیا .دیابوده زیو مظالم فراوان ن امانیب قاتییدر معرض تض یمتماد انیسال یّدر ط د،یمتحمّل

آن به  یاداقتص یۀو از جمله فرسودن بن رانیا انیبهائ ۀجامع فیو مظالم به منظور تضع قاتییتض

 .گرددیاعمال گشته و م شده یزیرمنظّم و برنامه یصورت

 ۷ورّخ م امیدر پ اران،یسابق  ئتیمحترم ه یاعضا تیّو مسجون یریسال پس از دستگ کی حدود

 میشد ادآوری رانیدر کشور مقّدس ا یجمال اقدس ابه زیعز یخطاب به احبّا عیبد ۱۶۶شهرالنّور 

 اجیاحت یمال تیخود به حما ۀمندانتالش شرافت رغمیکه عل ییهاکه مراقبت از افراد و خانواده

 میخواست ایجمال کبر دگانیاهل بهاء است و از آن برگز یمقدّس و ضرور فیاز جمله وظا ،ارندد

در پاسخ  رانیا یبهائ ۀبعد، جامع انیسال یّآنچه در طباشند.  گریکدیراه معاضد و مساعد  نیکه در ا

و با وجود  یبهائفقدان مؤسّسات  رغمیعل العقول است. ریّمح قتاًیظهور رسانده حق ۀندا به منصّ نیبه ا

و با  یامکانات، افراد و جامعه توانستند با پشتکار و فداکار تیّ و محدود شماریب یهایعدالتیب

 امیق شیاز پ شیب گریکدیمبرم و اعانت  اجاتیرفع احت یابر رینظیب یتیّو خلّاق ریناپذخلل یعشق

و با  است دهیمشکالت عد لو حلّا یجوامع بشر یبا تمّسک به حکم مشورت که راهگشا .ندینما

متقابل  تیمافرهنگ ح تیبه تقو ایمختلف آن، شما بندگان آستان کبر یکردهایتأمّل و تعمّق در رو

ن و از سالمندا ینگهدار ،یو تا حدّ امکان در کمک به رفع مشکالت شغل دیدر جامعه کمر بست

 لیال، تشکاشتغ ،یرآموزکا یمختلف برا التیسو و فراهم کردن تسه کیاز  نیبه ملهوف یدگیرس

 دیآنچه سبب شعف و تمج .دیکوشا گشت گرید یجوانان از سو یۀعال التیتحص ۀخانواده و ادام

ود اکتفا خ ۀدشوار به امور جامع طیشرا نیدر ا یمشتاقان گشته آن است که حتّ نیا شیاز پ شیب

المقدور  یخالص حتّ یتیّو ن پاک یواال و قلب یمتفاوت، با همّت یمتعدّد و از طرق یدر موارد ننموده،



 انیب مصداق شیو با اقدامات خو دیبرخاست زیخود ن ازمندیهموطنان ن ریو سا گانیهمسا یاریبه 

 کمُعِمنافِ یصروا األمور علقتَال تَ" ندیفرمایکه م دیارک حضرت بهاءاهلل در لوح حکمت گشتمب

فرسا، اقتط یحتّ یصعب است و در موارد اریالبتّه تحمّل مشکالت و صدمات وارده بس  ".ۀیّالشّخص

 ترقیعم یاز همبستگ توانیم انیسال نیدر ا رانیا یبهائ ۀدرخشان جامع یآوردهااز دست یول

 ییوفاو شک یاز تعاون اجتماع یدیو بروز ابعاد جد گریکدیبا  شتریب یجمال قدم، همراه روانیپ

 اتیّببه اقدامات و تجر نیبا اعجاب و تحس ندگانیدارد که آ نانیجمع اطم نیا ابتکارِ عمل نام برد.

 .ستیدوران خواهند نگر نیشما در ا

 
 ۱۳۹۷آبان    ۲، ۱۷۵شهرالعلم    ۹                                                                                             
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 کنی فقر در جهت دستیابی به توسعۀ پایدار برای همگانریشه

 .های اجتماعی و اقتصادی استگذاریدادن به فقر مستلزم اقدامی بیش از اصالح سیاست پایان

این امر نیازمند بازاندیشی عمیق مسئلۀ  ؛ریزی و اجرا شوندا مهارت برنامههرقدر هم که این اقدامات ب

نجاه و پفقر و رویکرد به آن است. این ایده، محورسخنان نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در افتتاحیه 

 ه اجتماعی سازمان ملل متحد بود.ششمین کمیسیون توسع

عه های غیردولتی در زمینۀ توسآقای دانیل پرل، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی و رئیس کمیتۀ سازمان

زمانی که هر گروهی به بهروزی و »اجتماعی در جلسۀ افتتاحیه این اجالس در نیویورک گفت: 

عدم « »بیند.حیات جمعی بشر صدمه می ،اندیشدیگانش میسعادت خود جدا از سعادت همسا

نفعت شوند که همگی برایمان کامالً آشنا هستند. مپذیرش این حقیقت بنیادین، منجر به معضالتی می

ز شود. مقادیر گزاف و غیرقابل قبولی اشخصی به قیمت زیر پا گذاشتن مصلحت عمومی تمام می

 «گردد.شدید و زننده نمودار می ن فقرشود و در مقابل آثروت انباشته می



ای را برای کمیسیون آماده کرده است که خواستار تغییری عمیق در نحوۀ جامعۀ جهانی بهائی بیانیه

ی به توسعۀ کنی فقر در جهت دستیابریشه»تفکر است. این بیانیه با اشاره به هدف کمیسیون برای 

ادی ئله صرفاً به معنای بسط میزان دسترسی به منابع ماین مس»دهد که توضی َ می« پایدار برای همگان

تاری کنی فقر تالش جهت تحول ساخبرانگیز باشد. ریشهتواند چالشنیست، هرچند که آن خود می

به فرد  نسبت سابقه است. عظمت این کار حاکی از نیاز به درک جدیدیو اجتماعی در مقیاسی بی

 «و کل اجتماع است.

پول کافی وجود "در سط َ سیستماتیک، این فرضیه که »نویسد: در این بیانیه میجامعۀ جهانی بهائی 

ای هطور فزاینددهد. منابع مالی بههای جهان به دست میاز اساس خوانشی اشتباه از واقعیت "ندارد

ها یابد؛ بنابراین چالش کمبود منابع نیست، بلکه انتخابهای خاصی از اجتماع تمرکز میدر بخش

 «هایی است که باید بر تخصیص منابع حاکم باشد.شو ارز
 نگاه نو                                                                                                                    

 


