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 مناجات شروع  -1
 الها معبودا مسجودا مقتدرا

موجودات موصوف نگردی ادراكات عالم و عقول امم    اذكاره  وصف ممكنات معروف نشوی و به  شهادت ميدهم كه تو ب
از افق اعاليت منع نمود و از    اسما را  ۀغی راه نيابد و پی نبرد . آيا چه خطا اهل مدين نب  لی ما ي  قدست ع    ساحته  ب

از كتابت اّم البيان و يك كلمه از آن موجد امكان . چه ناسپاسی از    بحر اعظمت محروم ساخت؟ يك حرفه  تقّرب ب
باز داشتی؟  عبادت از شناسائيت  را  كّل  نار ج  يك قطر  ظاهر كه  از دريای رحمتت  را بيفسرد و يك ج  ه  نار حيم  از  ذوه 
بحر علمت متوّجه. توئی  ه و اگر چه جاهليم ب كرمت متشّبثه  عالم را برافروزد . ای عليم اگر چه غافليم ولكن ب  محّبتت

زال مفتوح بوده ال  از عطا باز ندارد و اعراض اهل عالم نعمتت را سّد ننمايد . باب فضلت  راوآن جوادی كه كثرت خطا ت
غنای حقيقی  ه  فرمايد و رشحی از بحر جودت تمام وجود را ب   طراز تقديس مزّينه  شبنمی از دريای رحمتت كّل را ب.

اسم اعظمت بر كّل تابيده . عبادت را    ای سّتار پرده بر مدار الزال ظهورات كرمت عالم را احاطه نموده و انوار .فائز نمايد
فضلت   بدايع  آگاهیاز  و  منما  ب   محروم  تا  ده  شناسائی  و  دهند  گواهی  وحدانّيتت  بر  تا  بشتابنده  بخش    .سويت 

هر چه    .ور طلب و طمع ظاهر ح  بحر بخششت ب    رحمتت ممكنات را احاطه نموده و فضلت كّل را اخذ كرده از امواج
قديمت را ميطلبيم و   هر حال آمرزشذكر نه ااّل بالّدخول فی ظّلك و الورود فی بساطك . در  هستی توئی مادونت اليق 

فضلت محروم نسازی و از طراز عدل و انصاف منع ننمائی . توئی    فضل عميمت را ميجوئيم . اميد چنان كه نفسی را از 
 .كرم و مالك عطا و المهيمن علی من فی األرض و الّسماء  سلطان

 ۳۲۳تا  ۳۲۰ادعیه حضرت محبوب ص                                                                                                     

 

 

 

 حضرت بهاء اهلل مبارکه  بیانات -2

اِرِفْين   ْم ِمن  اْلع  ْنت  ْو ا  فْوِس ل  لَّ اْلن  اِفق  ک  و  ه  ي  ْدِل و  ِانَّ اء اْلع  ْم ِبِرد  ک  اِکل  ي  ْوم  ه  ا ق  ْوا ي  ن  يِّ  ۲۱۱گلزار ص                                     " ز 

 ۶۷گلزار ص                                        انصاف بوده اگر دارای اين ثمر نباشد اليق نار است"  انسانی عدل و ثمر سدره "

رّيه مشی نمائيد و با کمال  کمال استغنا و سکون ما بين ب  ه  جهد نمائيد تا صفات و اخالق الهّيه از شما ظاهر شود و ب
امانت و غيبت را به تزکيهء نفس و ظلم را به عدل و غفلت را به  ه  عدل و انصاف با يکديگر معامله کنيد . خيانت را ب

 ۳۳۹ص  ۱آیات الهی ج                                                                                           .       ذکر تبديل نمائيد

ب  را  از حق جل جالله میطلبد عالم انسان  از شئونات عدل  ه  این خادم  عدل وانصاف مزین فرماید اگرچه انصاف هم 
 ...كند سراجي است كه انسانرا در ظلمت دنیا راه مینماید واز خطر حفظ می است وعدل 

 156آیات الرحمن ص                                                                                                                          



 هادی نفوسند و حافظ وجود " ،را وصیت می نماییم در جمیع امور به عدل و انصاف .این دو  و"ت

 ۲۲۰ص  ۲پیام آسمانی ج                                                                                                                    

 

 بهاءاهللبیان مبارک حضرت -3

 ب  ح  عليا از قلم ابهی نازل :   يا ابن الّروح ا    ۀمکنونه اين کلم   عدل و انصاف ناظر باشيد در کلماته  در جميع احوال ب
االنصاف  ت    .االشياءعندی  ع  رغ  ال  ت    نه  ب  اليَّ ک  ان  ت    ن  ال  و  لتک  ل مِ غف  راغبًا  ا    ون  نه  ا    ميناً لی  ت    ّفق  و  ت    نت  و  ان  شاهد بذلک 

نبغی ان تکون ذلک من يف ي  ر فی ذلک ک  کَّ فی البالد ف    عرفها بمعرفتک البمعرفة احد  ين العباد و ت  ال بع    ينک  االشياء بع  
عليا قائمند انوار بّر و    ۀرتب  مام عينيک    اصحاب انصاف و عدل بر مقام اعلی وا    له  عنايتی لک فاجع    ليک وطّيتی ع  ع  

 . بالد از انوار اين دو نّير محروم نمانند اميد آنکه عباد و .تقوی از آن نفوس مشرق والئح

 19لواح بعد از کتاب اقدس صمجموعه ا                                                                                                  

 

 

 حضرت عبدالبهاء مبارکه  بیانات-4

منافع  " التزام  و  التفات  عدم  آن  و  است  حّقانّيت  و  عدل  کمالّيه  صفت  بدون    ثانی  و  خود  شخصّيه  فوائد  و  ذاتّيه 
طلق احکام حّق نمودن و نفس خود را چون افراد بندگان غنی م  مالحظه و مراعات جهتی از جهات ، بين خلق اجراء 

ت  أد از جمهور نجستن و خیر عموم را خیر خویشتن دانستن. خالصه هیشمردن و جز امتیاز معنوی در امری از امور تفرّ 
ر ث  أت مجسمه انگاشتن و الم و تأشخص واحد پنداشتن و نفس خود را عضوی از اعضای این هی  ۀجمعیت را به منزل
 ن نمودن است ."     ت بالبداهه تیقّ أم کل اجزا هیهر جزئی سبب تالّ 

 4۶رساله مدنیه ص                                                                                                                            

 

نهايت هّمت در فکر اجراء عدل  ه  مکافات ابدی داشته باشد البّته اين نْفس به  ب  قوبت ابدی و اميداگر نْفسی خوف ع  "
م باقی ب  عّذب ميشود البّته از ظلم وم    عذاب الهیه  است و بيزار از ظلم زيرا انسانی که معتقد است اگر ظلم کند در عال 

 اعتساف اجتناب نمايد.«  

 426گلزار ص                                                                                            

 

 



 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء -5

است انسان  مقّدس  حضرت  ممکنات  جمله  را    از  ملکوتی  حضرت  اين  بکه  الهوت  و ه  حضرت  خصائص  و    فضائل 
خصائلی مشّرف و ممتاز فرموده است که عين اعين موجودات است وروح حقائق ممکنات . از جمله خصائص ملکوتی 

او عنايت شده که در  ه  ب   و اين قوای الهّيه  .عقل و هوش است و عدل و انصاف از فيض سروش  اين حقيقت مقّدسه
 فکر ثاقبه  مثاًل عقل عنايت شده است که در مبادی و عواقب امور ب . عّطل انگاردو م  ل  هم  جری دارد نه م  ّيز فعل م  ح  

عدل و انصاف  ه  دهد و مضّر و نافع را ادراک کند و ب  قيم را امتيازتعّمق نمايد و تأّمل کند تا اعمال و افعال صحيح و س  
عقل و عدل دو آيت    ۀقدسيّ   ۀ قوّ   دومظهر لطف رحمن شود و مطلع انوار رحمت حضرت يزدان و اين    حرکت نمايد و

 . برای رّب مّنان استک  

 108ص  3منتخبات مکاتیب ج                                                

 

 

 1388آذر  بیت العدل اعظم الهی مورخ3پیام قسمتی از -6

اجتماعی است. فرزندان باید آن چنان تعلیم عدل و انصاف در خانواده اقدامی اساسی در جهت رفع این نارسایی بزرگ 
نوع خود دانسته گرامی تربیت شوند که هر انسانی را بدون در نظر گرفتن دین، قوم و یا هر گونه تعّلق دیگری هم

نمایان که  بیان  این  به  و  "سراپردهشمرند  باشند:  ناظر  است  زمان  این  روح  بیگانگان    ٴگر  چشم  به  شد  بلند  یگانگی 
مبینییک را  فرا  دیگر  تربیت  اثر  بر  کودکان  چطور  که  فرمایید  مالحظه  شاخسار."  یک  برگ  و  دارید  یک  بار  همه  د 
میمی  بیشتر  تربیت  با  باشند.  خویش  خانوادۀ  افراد  حقوق  فکر  به  که  و  گیرند  همسایگان  حال  رعایت  که  آموزند 

تر یاری دهد تا با بینشی وسیع  تواند به آنانخدمت به آنان را نیز واجب شمرند. در سطحی برتر، تربیت درست می
البّته   رسد  کمال  درجۀ  منتهی  به  بینش  وسعت  این  که  هنگامی  و  دهند  قرار  نظر  مّد  را  مّلت خویش  و  وطن  عّزت 
پیشرفت نوع انسان و خیر و صالح تمامی مردم جهان را یکی از اهداف زندگی خود قرار خواهند داد. خانواده محیطی  

های برومندی تربیت تواند پرورش یابد و بدین ترتیب نسلشمول میمند جهانلند و شکوهاست که در آن، این افکار ب
 .شوند که ترّقی و پیشرفت خود را در سعادت و عّزت دیگران بینند

 

 

 قسمتی از بیانیه رفاه عالم انسانی -7

آغاز شده، به اراده ای جمعی  عدالت تنها نیرویی است که می تواند خود آگاهی بشر به وحدت و یگانگی را، که تازه  
تبدیل نماید تا بدین وسیله بتوان با اطمینان خاطر مؤّسسات الزم برای زندگانی جامعه ای جهانی را بر پا نمود. عصری  
ترکیب   بر  عنوان اصل حاکم  به  را  افکار است عدالت  و  اّطالعات  انواع  به  افزون مردم جهان  روز  که شاهد دسترسی 



باید روز به روز موّفقّیت آمیز اجتما آبادانی کرهء ارض تنظیم می شود ناچار  ع می شناسد و طرحهایی که به منظور 
 . بیشتر با شرایط و ضوابطی که عدالت ایجاب می نماید منطبق گردد

عدالت عبارت از آن نیروی روح انسان است که شخص را قادر می سازد تا حقیقت را از غیر آن باز    ،در سطح فردی
"* زیرا عدالت و انصاف سبب احّب االشیاء عندی االنصاف"ضرت بهاءاهلل این حقیقت را تأکید فرموده اند که  شناسد. ح

می شود که انسان با چشم خود ببیند نه با چشم دیگران، و خود کشف حقایق نماید نه آنکه به دانسته های اطرافیان  
مراعات بیطرفی در رفتار با دیگران را ، و به این ترتیب در   مّتکی باشد . عدالت ، انصاف در قضاوت را ایجاب میکند و

 . زندگانی روزانه مونسی است دائمی ولی سخت گیر 

، زیرا تنها وسیله برای حصول وحدت  در سطح گروهی ، عدالت به منزلهء شاخص و از لوازم تصمیم گیری جمعی است
بنام عدالت اجراء می شده، یعنی تشویق گرایش به سوی  فکر و عمل محسوب می شود . عدالت با آنچه در گذشته  

تنبیه و مجازات، تفاوت فاحش دارد. عدالت عماًل این نکته را جلوه گر می سازد که در راه پیشرفت بشرّیت، مصالح 
 ومنافع فرد و جامعه به نحو تفکیک ناپذیری به یکدیگر مرتبطند. هرچه بیشتر عدالت وسیلهء راهنمایی در ارتباطات
انسانی شود به همان نسبت بیشتر فضا و جّوی برای مشورت و مذاکره فراهم می گردد که می توان انواع امکانات را  
بی غرضانه و بدون جانبداری بررسی کرد و مسیر مناسبی برای اقدامات مقتضی انتخاب نمود. در چنین جّوی تمایالت 

  .ممکن است در جریان تصمیم گیری مؤّثر واقع شوددیرینهء توّسل به تزویر و دسته بندی به مراتب کمتر  

که   میشود  آن  از  مانع  عدالت  رعایت  دارد.  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعهء  در  عمیقی  تأثیرات  الّذکر  فوق  مالحظات 
وسوسهء فدا کردن رفاه عاّمهء بشر و حّتی کرهء زمین به طور کّلی به خاطر منافعی که ممکن است از پیشرفتهای فّنی 

تی نصیب اقّلّیت مرّفه گردد، توسعه و عمران واقعی به شمار آید. رعایت عدالت همچنین سبب می گردد که در  و صنع
 طرح ریزی و تنظیم 

و تنظیم برنامه های توسعه و عمران منابع محدودی که موجود است صرف اجرای اقداماتی شود که موافق مصالح و 
باشد. مهمتر از همه آنکه تودهء مردم که اجرای برنامه های عمرانی را بر  اولوّیتهای اساسی اجتماعی و اقتصادی جامعه 

عهده دارند خود را متعّهد برنامه هایی می دانند که پاسخ گوی نیازهای آنان و دارای اهدافی عادالنه و منصفانه باشد.  
جرای مطلوب برنامه های مزبورند  عالقه به کار و داشتن روحّیهء همکاری که الزمهء ا  سایر صفات انسانی مانند امانت،

هنگامی ممکن است برای تحّقق هدفهای مشترک به نحوی شایسته به کار گرفته شود که هر یک از اعضای جامعه و  
در واقع هر یک از گروههای موجود در اجتماع اطمینان یابند که در پناه ضوابط و معیارهایی قرار دارند که در مورد  

 .کار می رود  همه یکسان و عادالنه به

 

 

 ۷تا  ۶رفاه عالم انسانی صفحه                                                                                             

 



 چگونه فرد بهائی باید "قهرمان عدالت" باشد؟-8

با گستره    به عنوان قّوه روح انسانی،  کند. در سطح فردی،و انصاف در هر دو سطح فردی و اجتماعی تجّلی میعدل  
نگرش از صفات و  راستی،  ها،وسيعی  روايات    صداقت،  از جمله  و  به سنن  کورکورانه  تمّسک  و  تعّصب  قيد  از  آزادی 

بشر، نوع  جمعی  حيات  در  است.  و  مرتبط  نظم  عدالت  و  می   انصاف  موجب  را  توضيح  ثبات  بهاءاهلل  شود. حضرت 
سازد و پرچم محبت را به فرمايند که انصاف و عدالت قوه نيرومندی است که قلوب و نفوس بشری را مجذوب می می 

"ال انسان اال باالنصاف و ال    فرمايند،آورد. هدف از آن ظهور و استقرار وحدت است. حضرت بهاءاهلل می اهتراز در می
 "...ال باالتحاد قوة ا

حامی حقيقت و قهرمان عدالت بودن داللت تلويحی به تمسک به اعمال و رفتاری دارد که اساسا با    برای يک بهائی،
آنچه که در کل اجتماع پذيرفته شده متفاوت است. نزاع و جدال وسيلهء مناسبی برای برقرار عدالت نيستند و عدالت  

برای حصول عدالت مستلزم حمايت تقليدی از مواضيع مورد عالقه يا امور    هم ثمره جريان خصمانه نيست. فعاليت
از   شخص  که  وقتی  نيست.  شخصی  منافع  و  مصالح  تأمين  برای  دستاويزی  عدالت  نيست.  زمان  اين  توجه  مورد 

دور از    طلبانه از راه های موجه و فريادهای حقبا خشم و رنجش  های زندگی مرفه برخوردار باشد،ها و راحتیآسودگی
اقدام مداوم و   با صبر و شکيبايی،  تواند عدالت را طلب نمايد و استقرار بخشد. بلکه در عوض،جانب مظلومين نمی

محبت تربيت  و  عدالت،می  آميز،تعليم  برقراری  و  ايجاد  جريان  در  کرد.  کمک  آن  ترويج  به  متحمل    توان  انسان 
  .دی است صادق بر اين حقيقتشود. حيات حضرت بهاءاهلل شاهها می عدالتیبی

موقعی که برای استقرار نظام عدالت حضرت بهاءاهلل    جامعه ی متشکل از افرادی که حامی حقيقتند و قهرمان عدالت،
انسانی فعاليت می  کّل عالم  آرامش و خويشتن  کنند،برای  با معضالت،با  آزار و اذيت روبرو    ها،سختی  داری  و حتی 

 .شوندمی 
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مهم از  یکی  در هم عدالت  عدالت  بکارگیری  و  برقراری  به  وابسته  تمدن  پیشرفت  و  است  بهائی  آئین  اصول    ۀ ترین 
های زندگی فردی و اجتماعی است. الزمۀ درک تعالیم حضرت بهاءاهلل دربارۀ عدالت، پذیرفتن اصل یگانگی نوع  حیطه

هم وابسته و هماهنگ است. یابد که بپذیریم هیکل جامعۀ انسانی، یک کل بهانسان است. عدالت آن هنگام معنا می 
اعضای مندی توان همۀ  به  متعلق  بشریت  استعدادهای  و  رنج  ها  و  درد  و همچنین  است  مبتال آن  را  همه  آن  های 
که میمی  است  این چارچوب  در  عمیقکند.  به درک  را  توان  عدالت  از  که هدف  رسید  بهاءاهلل  از سخن حضرت  تری 

 .کنند تا نوع بشر بتواند به عنوان یک موجود و یک هیکل زندگی کندها ذکر میایجاد اتحاد بین انسان

 سایت بهائیان ایران                                                 
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برای   الهی  ادیان  و  داد  نمیتوان  به خدا نسبت  را  و شّر  رنج  و  و درد  عادل است و وجود ظلم  بهائی خدا  از دیدگاه 
عدالتی میدانیم چون    ابقه بسیاری از آنچه ما امروز بیبرقراری عدالت به مقتضای زمان به عالم آمده اند و در ادیان س

نابرابری میان مؤمن و غیر مؤمن ، میان انسان آزاد و انسان برده،میان زن و مرد،میان افراد متعلق به نژادها و اقوام  
،احترام به   مختلف پذیرفته بود یا مورد مسامحه قرار داشت . اما امر حضرت بهاء اهلل هدف اصلیش اعتالء مقام انسان

افراد و ایجاد جامعه ایست که بر همۀ جنبه های آن عدالت حکمرانی   ۀشرافت و کرامت ذاتی و حقوق انسانی هم
کند از جمله در عرصۀ سیاست)دموکراسی(، اقتصاد)توزیع عادالنۀ ثروت(، روابط انسانی)اصل مساوات و حتی مواسات  

فر  به  )احترام  خود(،فرهنگ  بر  دیگری  ترجیح  غیر  یعنی  و  قوانین  وضع  داوری،  و  ،قضاوت  اقلّیت(  زبان  و  هنگ 
باید در  فرد بهائی  یا مظاهر عدالت است بسیار تکیه میکند و  ور  از ص  بر مفهوم اعتدال که یکی  آن،اخالقیات بهائی 

 .همۀ شئون حیات میانه رو باشد

می  ، عاطفه  و  عشق  و  عقل  میان  روحانی،تعادل  زندگی  و  مادی  زندگی  بین  و  اعتدال  خود  به  بین خدمت  روی  انه 
به طور عام شعار بهائیان همان است که از زبان حضرت بهاء اهلل نقل کردیم که فرموده    .بستگان خود و خدمت خلق

ا اْلم   اِدن  ْين  ِعب  ْم ب  اِلک  ْفع  ْدِل ِمْن ا  ر  آثار  اْلع  ْظه  ی الّناِس ِلي  ل  مَّ ع  ْم ث  ِسک  ْنف  ی ا  ل  ْوا ع    . ِلِصْين  خْ اند ان اْعِدل 
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ببارد و نسيم    ای خدای مهربان ياران جانفشانند و دوستان ساعی به دل و جان  ابر رحمت  بتابد و  پرتو حقيقت  تا 
خارستان    .عرفان شود  گلزار  ،گلشن توحيد گردد و خار زار جهل  ،ن امکانبه مشامها رساند گلخ    جّنت ابهی بوی خوشی

تا جميع بشر در  ،بغض و کين رايت محّبت اهلل جمع و ح    بهشت برين شود  م  ظّل  مدود احاطه به  شر گردند و ظّل 
  . دلبر حّب و انصاف جلوه نمايد  . نماند  آثار اعتساف   .ر سايه افکندغب  ا    ۀ رادق صلح اکبر بر اين تودکند و س    جميع وجود 

افروزد بر  مهربان   ای دلبر   ،ای پروردگار توفيقی بخش  ،ای پروردگار تأییدی کن  .بسوزد  پردهء بيگانگی  .شمع يگانگی 
  ،بيسر و سامانيم   ، آوارگانيم  ، بيچارگانيم   ، درماندگانيم .اشراقی فرما    ای آفتاب جهانبان از ملکوت پنهان  ،جلوه ای فرما

بر عبودّيت کن توئی مقتدر و عزيز و توانا و    موّفق بر خدمت نما و مؤّيد  ، مستحّق عنايتيم و مستعّد ظهور حمايت
 توئی بخشنده و تابنده و مهربان .     ع ع 
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