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هراسند،  بهائیان ایران در راه تحقّق اهداف بشردوستانه، بینش معنوی خود را همواره مدّ نظر دارند، از ظلم و شقاوت نمی

طرق قانونی به احقاق حقوق خود پذیرند و با صبر و شکیبایی از  تضییقات حاصله از جهل و نادانی را با استقامت سازنده می

 پردازند می

 

 

 عنوان: استقامت سازنده در مقابل تضییقات حاصله از جهل و نادانی

 

 قسمت روحانی

 مناجات شروع -2

 مناجات دوم -1

 بار 5   "هل من مفرج غیر اهلل..."ذکر دسته جمعی  -9

 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء -4

 بیانات مبارکه حضرت عبدالبهاء -5

 قسمت اداری

 (1003فوریه  3از پیام بیت العدل اعظم الهی خطاب به احبای مهد امراهلل )مورخ  قسمتی -6

 خطاب به احبای ایران 1002اکتبر  92بخشی از پیام  -7

 2957شهریور سال  15بخشی از پیام بیت العدل اعظم الهی مورخ - -2

رسالت جامعه بهائیان ایران در ( به نظر شما مفهوم استقامت سازنده و 57)با توجه به پیام شهریور  "شور و مشورت: -3

 قبال تضییقات حاصله از جهل و نادانی ، از آن زمان تا حال تفاوتی داشته است؟

 برنامه نونهاالن و نوجوانان -20

 قسمت اجتماعی

 الفت و پذیرائی-22 

 مناجات خاتمه21

 

 

 

 

 

 



 

 مناجات شروع-2

 هم جهالء بلهاء سفهاء ال یفرّقون بیناعتسافهم و نفاقهم و شقاقهم ألنّبظلمهم و  ن ال تؤاخذ همأی ادعوک بلسانی و جنانی ربّ انّ

بأنقصهم و  بعون شهوات انفسهم و یقتدونیتّ زون العدل و األنصاف عن الفحشاء و المنکر و االعتسافو ال یمیّ رّالخیر و الشّ

لماء و الم لعبدک الواقع فی هذه البرر الظّالمحن و اآل أجهلهم . ربّ ارحمهم و احفظهم من البالء بهذا االثناء و اجعل جمیع

 یا ربّی األعلی. تی و حقیقتیفداء لجمیع األحبّاء فدیتهم بروحی و ذاتی و نفسی و کینونتی و هویّ صنی بکلّ بالء و اجعلنیخصّ

 23الواح مبارکه وصایا ص 

      

 

 

 

 مناجات دوم -1

  هواهلل     

 

گردنها را آزاد کن و دلهای قیر گون را روشن  زنجیر بردار و اعناق را از اغالل رهائی بخشاین  اقتدار به قوّت و پروردگار  ای

ثدی عزیز  داللت  فرما وکودکان  بی خرد را  به به و شاد فرما خفتگان را بیدارکن و بیهوشان را هوشیار اطفال رضیع را 

ز و زنجیر شکن کبر و محن را آداب عبودیّت تعلیم خضوع  و خشوع آمو دبستان عنایت هدایت نما مست بادهء غرور را رسم

 راه جفا پویند تو انجام نبینند نام جویند و  این کودکان نو هوسان و بی خردان  ندانند و نشناسند و بیچارگان نادانند و  نای. نما 

 تا کلّ در لت نمامیثاق دال ءبردار  هدایت کن  و عنایت فرما و به ظلّ  سدره از میان اشتباه را انتباه بخش و

و قدرشان ارجمند   بلند گردد و مقامشان رسند  نت بی پایاانیسا راحت جان یابند و کام دل جویند و به مسرّ ءشجره ءسایه   

 .عظیمه از آغاز سر فرازتر  گردند و از پیش عنایت بیشتریابند عزّت قدیمه  یابند و موهبت

 179ص  4منتخبات مکاتیب ج 

 

 

 

 حضرت عبدالبهاءلوح مبارک  -4

 هواالبهی

لقآء فائز گشتی و  پایان شدی و بشرف احدیّت مدّت الحیات آرمیدی و مظهر الطاف بی حمد خدا را که در ظلّ الطاف حضرت

 ملحوظی پس باید مظهر رحمت الهیّه باشی و مطلع جود و فضل سلطان مورد عنایات الهیّه گردیدی و بلحظات عین رحمانیّت

سنانی بپهلوی مبارک زد آن روح مقدّس فوراً مناجات  روحی له الفدا را چون بدار زدند شخصی سپاهیاحدیّه حضرت روح 

 ع   لهذا عفو فرما ع بیامرز این نفوس را زیرا نادانند اگر بدانند نمیکنند ولی نمیدانند پروردگار فرمود که ای

 103-120ص  2مکاتیب حضرت عبدالبهاء ج 



 مناجات خاتمه-21

 هواهلل

 

باطل نسیم جان بخشی  متالشی و  این غمام حائل را تأیید بخش و توفیق عنایت کن این ابر تیره را زائل کن و ای پروردگار

حقائق   تازه نما حدائق قلوب  را جنّت  ابهی کن و ببار و این گیاه  افسرده را تر و بوزان و دلهای مرده را زنده کن باران رحمتی

 . توئی بیهمتا ای قدیر رجای این عبد بپذیر  توئی توانا . مأل اعلینفوس را ریاض  

 179ص  4منتخبات مکاتیب ج        

 

 

 

 حضرت عبدالبهاء ۀمبارک بیانات  -5

 حضرت عبدالبهاء می فرمایند:

متنبّه  نفوسگشته و قوای شهوانی جمیع بشر را اسیر غل و زنجیر کرده و  نادانی عالم انسانیرا سبب اضطراب و پریشانی

 ای یاران از طوفان . شهواتند و اسیر نفس و هوی لهذا کلّ منهمک در ثباتست و تعلّق قلب را نشاید نگردند که این حیات بی

سراسر گرفته ظلمت عدوانست که محیط بر جهانست  جهل و عمی موج بغضا برخاسته و سیل عداوت کبری شرق و غرب را

ه اینست که در جهان فخر ب .نفسی انصاف ندهد و شخصی از اعتساف نگذرد در دست اهل خطاست و تیغ جفاست که

و جدال  مالحظه نمائید که خون بسی بیچارگان در میدان جنگ .و پلنگی خونریزیسته درندگیست و تیزچنگی و مباهات ب

 بسی نهالهای بیهمال .و در چه سبیل خون خویش را فدا مینمایند مانند سیل روان ولی ندانند که بجهت چه جان افشانند

 های رنگین نشکفته مقطوع انسانی ندرخشیده خاموش گردد غنچه چراغهای عالمعنفوان شبابی از ریشه بر افتد و انسانی که در

لهذا احبّای الهی باید سبب اعتدال گردند و این  . و عدوان شود و ریاحین طیّبه معدوم گردد این چه اعتسافست و این چه ظلم

را محرم لطف و احسان کنند و  محرومان آشنا دانند را جمیع بشر مهربان شوند و بیگانگانه ک را تابناک کنند و بتاری جهان

ه داللت کنند که شاید از درندگی رها یابند و جفا را ب صفت فرشتگانه را ب رأفت کبری معامله نمایند خونخوارانه ب را نادانان

را آباد کنند  باقی بندند و از عالم فانی بگذرند جهان جماله وش آوارگان پذیرند دل بکنند خوی مظلومان گیرند و ر وفا مبدّل

ترقّی عالم انسانیست در جمیع مراتب کوشند از  موهبت بنیاد نهند سبب عزّت ابدی اهل آفاق گردند و در آنچه و اساس

وجود ظاهر گردد و اثری از حیات مفقود  ند و در نهایت جهد و سعی کوشش نمایند تا ثمری از شجرهررخاوت و فتوردر گذ

 .باقی ماند

 22ص 1منتخبات مکاتیب ج      

 

 و در بیانی دیگر می فرمایند:

میخواهد مقاومت نور کند  هم بلند شد * زیرا همیشه ظلمت ندای شیطان از بدایت عالم تا امروز هر وقت ندای الهی بلند شد

 *  جهانست عادت مستمره اهل این مقاومت علم نماید * این عدل نماید جهل میخواهد ظلم میخواهد مقاومت

 226ص  2خطابات مبارکه ج 



 (1003فوریه  3قسمتی از پیام بیت العدل اعظم الهی خطاب به احبای مهد امراهلل )مورخ -6

نخواهد ماند و در درگاه ایزد مطمرن باشید که تحمّل این مصائب بیشمار و فداکاریهای شما از انظار هموطنان شریفتان پنهان 

یکتا مقبول خواهد افتاد. با کمال ثبوت و رسوخ و روح و ریحان در انجام وظایف روحانی خود کوشا باشید. در جمیع امور، 

حمایت و تشویق یکدیگر را پیشۀ خود قرار دهید و در استحکام پایه های اتّحاد از هیچ کوششی دریغ ننمایید. در احقاق حقوق 

خود از طرق قانونی با صداقت کامل بکوشید، دشنام را با تحیّت و سالم پاسخ گویید و حتّی با ظالمان به رأفت و مهربانی حقّۀ 

و صبر و شکیبایی مقابله نمایید. در میادین خدمت به وطن همچنان فعّال باشید و با مشارکت در گفتمانهای سازنده با 

یز خود در ترقّی جامعه سهمی بسزا بر عهده گیرید تا ابواب تأییدات الهی را بر همسایگان، همکاران، دوستان و آشنایان عز

 وجوه خود بیش از پیش مفتوح یابید و آثار عنایات حضرت پروردگار را به چشم ظاهر و باطن مشاهده فرمایید.
 

 1003فوریه  3       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 به احبای ایران خطاب 1002اکتبر  92بخشی از پیام -7

 دوستان عزیز و محبوب،

ضمیر در دفاع از  سابقۀ ایرانیان روشن در چند ماه اخیر بهائیان عالم با مسرّت و امتنان فراوان شاهد اقدامات شجاعانه و بی

زیچۀ دست اند. از طرفی دیگر به قرار اطاّلع، عدّۀ معدودی از مردم آن سرزمین با وطنان بهائی خود بوده حقوق شهروندی هم

اند. در موقعیّتی که  های بیشتر برای جامعۀ بهائی شده ای برای ایجاد محدودیّت نیروهای عناد و تعصّب قرار گرفته و وسیله

های عمومی  رسی به رسانه گردد و بهائیان از دست سابقه منتشر می اکاذیب و افترائات مختلف در بارۀ دیانت بهائی با شدّتی بی

 توان حمل بر قصور کامل این قبیل افراد نمود. ومند، چنین اقدامی را نمیبرای دفاع خود محر

رغم مشاکل فراوان با رعایت حکمت به رفع این سوء تفاهمات  شما عزیزان که به درایت ملّت شریف ایران ایمان دارید، علی

نباشید و ناامیدی به خود راه ندهید. اشاعۀ اید. در انجام این کار از پا ننشینید، از شدّت این گونه حمالت نگران  همّت گماشته

آور آن به نحوی است که خنثی نمودن آن مستلزم تکرار و استمرار و صبر و بردباری است ولی   تهمت و افترا و اثرات زیان

 نتیجۀ نهایی روشن است. سرانجام نور صداقت بر ظلمت کذب فائق آید و شمس حقیقت ابرهای تیرۀ فریب را زائل سازد.

های خارجی دارد و بهائیان ایران در جهت مصالح  ز جمله اتّهامات وارده این است که دیانت بهائی وابستگی سیاسی به دولتا

وطنان عزیزتان مکرّراً توضیح دهید که هر نوع دخالت در سیاست حزبی و یا  کنند. به هم کشور و دولت خود حرکت نمی

المللی در دیانت بهائی اکیداً و شدیداً منع و نهی شده است. مفهوم حکومت  و بین گیری سیاسی در تمام سطوح محلّی، ملّی جبهه

های بارز  در مقام نهادی برای تأمین رفاه و ترقّی جامعۀ بشری و اصل اطاعت از آن و تبعیّت از قوانین مدنی از جمله ویژگی

نت خود، خیرخواه همگان هستند و در هر کشوری که ورزند و بر اساس تعالیم دیا آیین بهائی است. بهائیان به ایران عشق می

برد رفاه عمومی باشند. به  کوشند که شهروندانی مفید برای پیش کنند، از جمله موطن جمال مبارک، به جان و دل می زندگی می

خود و دیگران از  کاری با دیگران در راه ایجاد الفت و یگانگی و برقراری صلح و عدالت اجتماعی مأمورند. برای احقاق حقّ هم

کوشند. از نزاع و تهاجم شدیداً برکنارند، از  آمیز و با استفاده از مجراهای قانونی موجود با امانت و صداقت می طرق صلح

زنند  کنند و برای براندازی هیچ دولتی نه خود دست به اقدامی می کشمکش برای دسترسی به سلطه و اقتدار دنیوی پرهیز می

 شوند. تاریخ صد و شصت سال گذشته مؤیّد این ادّعا است. دسیسۀ دیگران وارد میو نه در توطره و 
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ای مختارین ملکوت از اشتعال نار امتحان و افتتان در این عالم امکان متزلزل مگردید،چه که ید غیبی در کار است و جمیع "

حوادث روزگار ممد تأسیس شریعت پروردگار .تابش برق و غرش رعد اگر چه طفالن مهد را از خوف به فریاد و گریه وادارد 

قل ان "آبیاری باغ و کشتزار باشد.این است که جمال قدم جل جالله می فرمایند:اما دهقان رشید را بشیر باران بهار و 

قل ان االعراض من کل معرض مناد لهذا االمر و به انتشر امراهلل و ظهوره "و"القضاءمؤید لهذا االمر و البالء معین لهذا الظهور

رد و خللی وارد نسازد ولکن چه بسا در دل نفوسی که بلی آتش امتحان در بنیان مرصوص امر یزدان البته در نگی"بین العالمین.

عطش طلب ایجاد نماید و اینجاست که باید احباء عزیز الهی آب حیات را که از ، به آتش افروزی و یا به تماشا آمده اند 

 سرچشمۀ نجات جاری گشته بر تشنگان بادیۀ طلب بنوشانند و سیراب نمایند و به آسایش جاودانی رسانند.

اهلل والهان جمال کبریا در آن کشور مقدس طوفانهای شدید بسی دیده اند و بار محنتهای بسیار کشیده و در جمیع احوال الحمد

به حبل استقامت متمسک بوده و در قضایای وارده صابر و شاکر و کل به تجربه دیده اند تا طوفان نیایدو بحر تالطم نیابد و 

در قعر دریا همچنان در آغوش صدف پنهان ماند و بر ساحل مقصود نیفتد پس یاران  امواج نیاشوبد چه بسا لؤلؤ الءالء که

بلیغ امراهلل سعی و  کوشش بیشتر تفرداً فردا ً باید مترصد باشندو در مواقع ابتالئات مستولیه در عین حکمت و محبت در 

بب هدایت نفوس گردند.بالیا را عنایت جمال ابهی دانند هم غموم و هموم خویش را تسکین بخشند و هم سه نمایند تا از آن را

و متوجها الی اهلل و متوکال علیه به ادامۀ وظائف روحانیۀ خویش پردازند و از صراط مستقیم نلغزند و سر موئی از تعالیم جان 

شبث به مبادی سامیه و پرور امر الهی تجاوز نکنند .در جمیع احوال حفظ خویش را در اطاعت از نصایح و وصایای الهیه و ت

استمداد از تأییدات مال اعلی جویند ال غیر.باید کل قدر این موهبتی که نصیب گشته بدانیم و اجر جزیلی را که جمال مبارک 

قیوم برای ما محتوم فرموده هرگز از خاطرنبریم و از خدمات و جانفشانی و قبول قربانی در طریق محبت دلبر سبحانی مسرور 

امروز بابی مفتوح است اوسع از سموات و ارض و لحاظ فضل مقصود عالمیان متوجه "یم .زیرا به فرمودۀ قلم اعلی و مفتخر باش

عمل بسیار جزئی در مرآت علم الهی اکبر از جبل مشاهده می شود .یک قطره آب اگر در سبیلش داده شود ، در آن .کل 

فر معلوم و زاد و توشه مهیا .پس ای کاروان هدایت حرکتی و ای بحمداهلل مقصد معین است و طریق س"مرآت دریا دیده شود.

سالکان سبیل محبت همتی و ای عاکفان کعبۀ سعادت جهدی تا مراحل باقیه نیز طی شود و در بحبوحۀ اطمینان و سرور به 

 سرمنزل مقصود رسیم و در ظل عنایت حضرت معبود وارد گردیم و الی االبد بر مسند عزت نشینیم.  

 


