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 مناجات شروع-1

بینوایان تو.عاطفتی فرما،موهبتی بخش، رحمتی مبذول   ،پریشان تو هستند و آن یاران  فای یزدان مهربان،آن جمع 
همنشین یکدیگر شوند و به بیاناتی شکرین مذاق یکدیگر را   ،دار،عون و عنایتی رایگان کن تا کل مانند خوشۀ پروین

.  ذّره را قّوت آفتاب بخشی و قطره را بخشایش دریا دهی  پرشهد و شیرین فرمایند. ای محبوب یکتا، توانائی و بینا، 
ُذباب را عقاب فرمائی و پشه را َسطوت سلیمانی عطا کنی. پس به فضل و جود این نفوِس محمود را مقّرب درگاهت 

پرتوی از انوار احدّیت افکن و تاریکی   وحات رحمانیه کن. نُ به عبودیتت موفق فرما و مظهر ُس   کن و به بارگاهت راه ده.
 و توانا و توئی واقف و بینا.  بیگانگی را به نور یگانگی مبّدل کن.توئی مقتدر
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 مناجات دوم -2

 ُهو اهلل 
ند و از  ّّ هتز از نسيم عنايت مُ   .ای پروردگار اين نفوس دوستان تو اند واين جمع ياران تو و اين انجمن پريشان تو  
جانها را زنده به بخشش و  و  ی موهبتی بخش  دلها آزاد کن  ی رحمتی کن و تسلتجل  .ر مشام معط  ،م موهبتميَش 

خلق جديد کن و    .استقامت بخش  ،بينتصيانت فرما و در امر عظيم و سلطان مُ ،  ت  ايتون حمدر ُص   .زداد نما عطای مَ 
ق  نابت و باِس   . ثابت و راسخ کن   .بسوز مختلفه  اوهام    ء پردهّب و اّتحاد در قلوب برافروز و  آتش حُ   .فريد بدمروح تَ 
 .ملکوتی شوند  ،مائی گردند موهبت نازل فرما تا َس   دِ وائِ بزم عنايت بيارا و مَ   .آرجام صفا به دور  .ابواب عطا بگشا  .فرما

 انت الکريم .   ع ع
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 بیان مبارک حضرت بهاء اهلل -3

کاِح َو َجَعَلُه ِحصنًا  َفَلّما َاراَد َنظم العاَلم َو اظهار الُجود َو الَکَرم َعَلی ااُلَمِم شرع َشرایع َو َاْظَهَر الَمناِهِج َو فیها َسن ُسّنة النّ 
جاح َو الَفالح َو َامْرنا ِبِه فیما ُنّزَل ِمْن   َمَلکوِتِه الُمقّدس ِفی ِکتاِبِه ااَلْقَدس َقوُلُه ِعّز ِکبریائه: َتزّوُجوا یا َقوِم ِلَیْظَهر ِمْنُکْم  للنِّ

ْنُفَسُکم ُمعینًا...")  ( 1َمْن َیْذُکُرنی َبْیَن ِعبادی هذا ِمْن َاْمری َعَلْیُکم اّتِخذوُه اِلَ

 



در   نظمی  که  کرد  اراده  که خداوند  روی  آن  از  دارد،  )مضمون:  اظهار  مردمان  بر  را  کرم خود  و  و جود  قرار دهد  عالم 
برای   ای  قلعه  را  آن  و  گذارد  پایه  را  )ازدواج(  نکاح  آن سّنت  در  و  نمود  آشکار  را  ها  راه  و  کرد  ایجاد  را  ها  شریعت 

قوم ازدواج  رستگاری و نجات قرار داد و ما را امر کرد به آنچه که از ملکوت مقدّسش در کتاب اقدسش نازل شده: ای  
کنید تا از شما ظاهر شود کسی که مرا بین بندگانم ذکر کند این امر من بر شما است آن را ُمعینی برای نفس خود قرار  

 دهید.(

 

 

 بیانات مبارکه حضرت عبدالبهاء-4

ن اتحادی  خداوند چنان اتحاد و اتفاقی بین زن و شوهر خلق نموده است که هیچکس نمیتواند در این دنیا باالتر از ای
را تصّور کند.شما باید دائما شجر الفت و اتحاد خود را با آب عالقه و محبت آبیاری نمائید تا در تمام فصول زندگانی  

 سرسبز و خرم ماند و شیرین ترین اثمار را برای شفای آالم ملل و اقوام به بار آورد

 19ازدواج بهائی ص                                                                                  

واقع شود خاندانی  میان  در  اّتفاق  و  اّتحاد  نمایید چون  مالحظه  و  "  ترّقی  چقدر  و  گردد  آسان  و  امور سهل  چقدر   ،
راحت و آسایش میعلوّیت حاصل شود و  گردد  منتظم  امور  مَ ّسر شود.  ماند. خاندان  حفــوظ شود،  ، مقام مَ حظوظ 

 لوّیت و عّزت ابدیــــه بیفزاید . "   بطۀ عموم گردد و روز به روز بر عُ سبب غِ 

                                                                         

 بیانات مبارکه حضرت عبدالبهاء )قسمت دوم( -5

، ولی باید نهایت دّقت بنمایند و بر اخالق همدیگر واقف بین طرفین است و تعّلق خاطر بین جهتین   عقد بهائی ارتباط
 شوند و عهد وثیِق ارتباط ابدی حاصل شود و مقصد الفت و رفاقت و وحدت و حیات سرمدی باشد ... 

تا  گردد  تام حاصل  التیام  روحًا جسمًا  بین طرفین  باید  که  اینست  بهائیان  اّتحاد    عقد حقیقی  الهی  عوالم  در جمیع 
 . این است عقد بهائی . ابدی داشته باشند و حیات روحانی یکدیگر را ترّقی دهند

 115، صفحۀ  1منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء ، جلد           
 

تعمق نمایید که در حین وجود    ، اختالف و افتراق در یک عائله تفکر کنید و بعد در برکات و مواهب  ۀ در اثرات مضرّ 
عائلهء    بر  خّوت استقرار یابد چه منافع و برکاتیاتفاق بین اعضا مختلف خانواده بر آنها نازل می گردد. اگر وحدت و اُ 

 عظیم بشری نازل خواهد شد. "  

 15البهاء، به نقل از طیور حدیقه وفا، ص حضرت عبد                      



 حضرت ولی امراهلل بیانات مبارکه -6

در اثر افراط در تعلق یاران به امر و عدم بلوغ فکری سوء تفاهماتی ایجاد میشود. بنابراین باید در رخورد با یکدیگر  
 نمائیم. صبر و محبت را پیشه سازیم و سعی نمائیم که وحدت را در خانواده بهائی حفظ 

 1944اکتبر  17توقیع مورخ                             

بیشتر در محیط خانواده است ایجاد همبستگی  بهائی  امر  اهداف  از  عبدالبهـــاء در چنین  یکی  این حضرت  بر  بنا   .
ح که  کنید  دعا   . فرمودند  توصیه می  را  مناجات  و  دعا  به  توّسل  و  مقابل  رعایت خواسته های طرف  قیقت مواردی 

تدریج بر شوهرتان روشن گردد و در عین حال به نحوی عمل نمایید که نزدیک تر گردد نه اینکه تعّصبش برانگیخته  به
 شود . چون یگانگی حاصل شود قادر خواهید بود بدون مشکل به خدمت پردازید

 192ژانویه  15توقیع                            

 

 

 

   عظم الهیی از بیانات بیت العدل ااتمنتخب-7

خانواده اّتحاد  و  اند  شده  ظاهر  جهان  در  اّتحاد  ایجاد  منظور  به  بهاءاهلل  است  ، حضرت  بنیادی  و  اساسی  .  اّتحادی 
بسیار مهم است که شما وقت خود را طوری تنظیم   ...بنابراین باید اذعان کنیم که هدف امراهلل استحکام خانواده است

 . نمایید که حیات خانوادۀ شما متعادل باشد و اعضای خانواده تان از توّجه الزم برخوردار باشند

. ما نباید تصّور کنیم که این روش  پرارزش منحصر به  اندت مشورت تأکید فرمودهحضرت بهاءاهلل همچنین بر اهمیّ 
مؤّسسات اداری امری است . مشورت خانوادگی با استفاده از بحث و گفتگوی کامل و صادقانه همراه با آگاهی از لزوم  

عی کنند تا شوهران خود را تحت  . زنان نباید س، می تواند نوشداروی اختالفات خانوادگی باشدمیانه روی و اعتدال 
 تسّلط خود درآورند و به همین ترتیب شوهران نیز نباید بکوشند تا همسران خود را زیر سلطۀ خویش گیرند

 1978اوت   1                                                                                       

 و در دستخطی دیگر میفرمایند: 

بها ُعلقۀ  اهل  تا  دارند  مبذول  بلیغ  جهد  است  الزم  و  باشند  آگاه  و  مطلع  عمیقا  ازدواج،  تقّدس  و  تعالی  از  باید  ء 
و   کوشش  مستلزم  امر  این  تحقق  اما  سازند.  مبّدل  و هماهنگی،  وحدت  از  ابدی  ارتباطی  و  پیوند  به  را  ازدواجشان 

 فداکاری و درایت و از خودگذشتگی است.   

 1303انوار هدایت ش                          



 )به قلم دکتر نادر سعیدی(  نقش خانواده در اندیشه بهائی

یعنی آنکه امر بهائی    است.  ، وحدت در کثرتاما الگوی آن از وحدت  ...امر بهائی متوجه وحدت عالم انسانی است.
  ،مشترک مساوات و مواسات ببخشد   را عین یکدیگر بنماید بلکه میخواهد به آنها آرمانها و ارزشهای  نمیخواهد آدمها
ص آنها را از میان ببرد. خانواده در امر بهائی یکی از ستونهای وحدت در کثرت است...خانواده  د و تشخ  بدون آنکه تفر  

وسیلۀ اتحاد است .از طرفی اتحاد زن ومرد است و از طرف دیگر اتحاد خانواده ها و بدین جهت است که رضایت  
نهاد    چروحانی آن بسیار اساسی است و هی  صین است و لذا وظیفۀ اخالقی وصن حَ خانواده حِ والدین شرط است...

وسیلۀ اتحاد انسان با خدا و ارزشهای روحانیست...خانوادۀ  ه  ن را در این مورد بگیرد. خانواددیگری نمیتواند جای آ
ن تساوی حقوق رجال و نساء است. این  بهائی نه تنها مبتنی بر تقّدس خانواده و ارزشهای روحانی است بلکه اساس آ

امر حتی از ذکر زن و مرد برای عقد واضح است. بدین معنا که مرد نمیگوید من تو را نکاح میکنم و زن بگوید قبول  
بلکه هر میکنم کّل هلل راضیات" است  ،  "انا  "انا کّل هلل راضون" و  تنها   .  دو به طور فعال سخن واحدی میگویند و آن 

اما این را    .در تآنیث و تذکیر آنست و آن به این معنی است که ازدواج بهائی نافی تذکیر و تآنیث نیستتفاوت ذکر  
 وسیله ای و مبنائی برای تساوی و وحدت میداند....حضرت عبدالبهاء میفرمایند:

رقت جسمانی عاقبت ، زیرا فُ است و این اّتحاد و اّتفاق موّقت استدر میان خلق ازدواج عبارت از ارتباط جسمانی  "
زیرا هر دو سرمست یک  باشد  روحانی هر دو  و  ارتباط جسمانی  باید  بهاء  اهل  ازدواج  لکن  و  مقّرر و محتوم است 

. این روابط روحانّیه است و اّتحــاد  اند و روشن از یک انوار . زنده به یک روحجامند و منجذب به یک طلعت بی مثال 
ی نیز ارتباط محکم متین دارند . ارتباط و اّتحاد و اّتفاق چون از حیثّیت روح و  ابدی است و همچنین در عالم جسمان

، البته موّقت ، اّما اگر اّتحاد مجّرد از حیثّیت جسم باشد . لهذا ابدی است، آن وحدت حقیقی استجسم هر دو باشد
، اّتحاد حقیقی و ارتباط معنوی و ازدواج در میان آید  ۀ. پس باید اهل بهاء چون رابط ّققفارقت مح است و عاقبت مُ 

اجتماع روحانی و جسمانی باشد تا در جمیع مراتب وجود و در جمیع عوالـــم الهی این وحدت ابدی گردد زیرا این  
 ." وحدت حقیقی جلوه ای از نور محّبت اهلل است

        

 

 


