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  اول مناجات
 

  هواهللا                                                     

 ستيو استعداد امر تيقابل يمحصورول ريغ ايمفقود است و مشكالت استقامت در بال تيخداوند مهربانا ، هر چند استعداد و قابل كتاي
و نار محبتت بر  ميدر گذر انيجهان و جهان نيو از ا ميموفق آئ يده تا به استقامت كبر تياستعداد بخش و قابل ايخدا. موهوب تو

از . برسان  انيپا يجهان اوهام برهان و به جهان ب نيرب الملكوت از ا يا. ميبخش يو روشن ميو بگداز ميبسوزو مانند شمع  ميافروز
موفق فرما سرور و  هيبدا اتيح ينما برهان و به هست يهست يستين نياز ا. كن و به مواهب ملكوت كامكار فرما  زاريعالم ناسوت ب

 تيبه لقا ميعطا فرما ، دلها را آرام بخش و جانها را راحت عطا كن تا چون به ملكوت صعود نمائ يو كامران يبخش و خوش يشادمان
 .بخشنده و توانا و دهنده يتوئ.  ميو در انجمن باال مسروروشادمان باش ميفائز گرد

 ع ع                                                                           
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  دوم مناجات
 

رجا  ديدور و بع شيو خو گانهيو از ب ميديپروردگارا از خود نوم. آزادگان  دگاهيو ملجأ آوارگان و ام يچارگاني، پناه ب مانندايب خداوند
 دياز امتحان شد. مشغول كن  تيرحمان نيمبذول دار و به لحاظ ع تيپرتو عنا ،يرب اعل ديبه فضل جد ديو ام ميدار يبه ملكوت اله
 يبخش ، دلها يجان و وجدان را شادمان م،يبارگاه ميمق م،ي، پرگناه ميدرگاه ةر بندآمرزگا يا. بخش  يرهائ ميعظ فتتانبرهان و از ا

در دو جهان كامران فرما و از فضل و جود . ملحوظ و محفوظ دار و مصون و محظوظ كن . ده  يآبو گل رهائ ديرا از ق شانيپر
 ع ع                                .نايدهنده و بخشنده و ب يمقتدر و توانا و توئ يتوئ.شادمان كن  شيخو
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 هياسيبه امور س يامراهللا را چه تعلق -1

  
 :نديفرما يمحبوب امراهللا م يول حضرت

با .  ميافكار فارغ و آزاد باش نگونهيدر كنار و از ا يكل قلباً و ظاهراً، لساناً و باطناً بكل ديو مخاصمات احزاب و دول با هياسيامور س از
 و نه ميدر آئ انينه در سلك شورش.  ميمتنازعه داخل نگرد ةفرق مختلف نياز ا يفرقه ا چيو در جمع ه مينجوئ ياسيس ةرابط يحزب چيه

و جوهر  قتيو از حق مياقدام ننمائ يامر چيبه ه هيجبر ةبه قو. ميننمائ يمداخله ا يادن يملت چيدول و طوائف و قبائل ه ةداخل ئوندر ش
در مخاصمات و  يو چه مداخله ا هياسيبه امور س يامراهللا را چه تعلق.  ميغافل نشو يامر مبارك كه اساسش مودت و وفاق است آن نيا

 .....دول و ملل ةارجمنازعات داخله و خ
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 تام باشد يريو كنارگ يدور ديموضع اهل بهاء با -2

اجتناب  يو حزب يفرقه ا ياستهايفاسد و س ياستهاياز س ديشود كه فقط با ريتعب نيچن دي، نبا هياسياصل عدم مداخله در امور س ... "
از  دينه فقط ما با. جست  يدور دياز دولتها با كيمرتبط با هر  ياسيحاكم س يستمهاياز س كيهر  ةدر بار يشود بلكه از هر سخن

كه ممكن  يخود را از متعهد ساختن نسبت به هر گونه اظهارات ديبلكه با ميكن زيحاكم پره يستمهاياز احزاب ، گروهها و س يجانبدار
 ديموضع اهل بهاء با.  ميشود امتناع نمائ يموجود تلق ياسيس التيتشك اياز فلسفه ها و كيمخالفت با هر  اي ياست به عنوان طرفدار

 يخود م ينه آنكه آنان بدخواه دولتها. باشند ياند و نه مخالف با آنها م ياسيس يستمهايس دارآنان نه طرف.تام باشد يريو كنارگ يدور
 ياسيدهند كه در مسائل س يم حيترج يامر بهائ يو دستگاه ادار يبهائ ميمنبعث از تعال يمالحظات اساس يباشند بلكه به جهت بعض

   .رنديقرار نگ دخو هنانيهم م رينشوند و مورد سوء تفاهم و سوء تعب ريدرگ
 
به  اي حيرا به تلو سندهيبه روزنامه ها ضرورتا نو يجار ياسيمسائل س ةشود كه ارسال مقاالت در بار ياصل آشكار م نيپرتو ا در

آورد كه مورد سوء  يامكان را فراهم م نيا شهيو به عالوه هم دينما يموضوع م نيا ةوادار به اظهار نقد و نظر خود در بار حيتصر
 .نگاشته نشود يمطلب يجار ياستهايس ةكار آن است كه اصالً در بار نيبهتر نيابنا بر .  رديقرار گ استمدارانيس ريتفاهم و تعب
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 ياسياجتناب از الحاق به احزاب س -3

 " يظهور عدل اله " عيمن عيدر توق. فرموده اند  ديتأك ياسيمحبوب امراهللا مكرراً بر اصل اجتناب از الحاق به احزاب س يحضرت ول 
هر مؤمن  ةوجه مشخص دياصل با نيا: نديفرما يجلوه گر باشد ، م يبهائ ةعمالً در جامع ديكه با يهنگام صحبت از صداقت و راست

در  تيو عدم عضو ياسي، عدم شركت در مجادالت س ياسي، عدم انتساب به احزاب س ياسيت سمقاما بولنسبت به عدم ق يوفادار
 "...باشد ياسيس التيتشك
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 .ديدولت حاكم باش عيو مط ديزيچون طاعون بپره استياز س -4

  
 ميتوان يما نم.  ميكن يم يكه در آن زندگ ي، اطاعت از دولت حاكم است در كشور رديمورد توجه ما قرار گ ديكه با ياصل اساس 

 زيما ن ميكن يچيبر سر كار آمد ، از اطاعت آن سرپ يحكومت نيچن يوقت ميندار يعالقه ا يشخصاً به حكومت استبداد نكهيبه صرف ا
 ميكن يمشاهده م نيبنا بر ا.... ميونديكنند بپ يحكومت وقت شورش م هيكه بر عل يتهائياقل يعني ينيرزميز يبه نهضتها ميستيمأذون ن

دولت  عي، مط ميدر هر كجا ساكن نكهيا گريو د ميكن يچون طاعون دور ياسياز مسائل س نكهيا يكي.  ميريكه از انجام دو كار ناگز
 ميسؤال را مطرح نمائ نيا جتاًيو نت ميرا مورد قضاوت قرار ده نيدولت مع كي دنيسبه حكومت ر ةنحو ميتوان يو ما نم ميحاكم باش

مگر  ميباش عيدر تمام موارد مط ديما با. است ياسيس يكار گرفتار شدن در مهلكه ها نيا يفور ةثمر. نه  اي مياز آن اطاعت كن ايكه آ
ما .  ميجان باختن باش ةآماد ديبا ياصول روحان نيحفظ ا يبرا. مطرح باشد  يانكار امر اله رينظ يناز اصول روحا يآنكه نقض بعض

كه مسائل  رديگ يصورت م يامر با چنان سرعت نياست و ا هيدر حال تجز عايكه جامعه سر ميروبرو شو تيواقع نيبا ا يستيبا انيبهائ
 ياسيبا عالئق س نيو عالوه بر ا وشندمغش يس آور أيشدند ، اكنون به نحو  يقرن قبل از اصول واضحه محسوب م ميكه ن ياخالق

 التيو تشك يامر بهائ شرفتيخود را در جهت پ يتمام قوا ديبا انيجهت است كه بهائ نيبه هم. مخلوط و ممزوج شده اند زيمتخاصم ن
اگر . باشند  يبه آن نم يكمك ةاوضاع جهان و ارائ رييقادر به تغ يگريد قيطر چيآنان در حال حاضر به ه. آن مصروف كنند  يادار

كمك  يطرح اله ياگر به افراشتن بنا  يجهان را به منازعه كشانده ، زائل خواهند شد ول يشوند كه دولتها ريدر گ يآنان در مسائل
 .نديئه نماراه عالج ارا نيبا شكست مواجه شد ، آن را به عنوان آخر يبشر داتيتمه ةهم يتوانند وقت يكنند ، م
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 :يالعدل اعظم اله تيب اميپ كارگاه
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 عزيز روحانى، دوست

عزيز ايران در  يآن يار گرامى حاوى سؤاالتى راجع به اصولى كه بايد در شرايط كنونى راهنماى احبا 2010ژانويه  11مورخ  ةنام  
ضمن ابراز قدردانى از توجه شما به مصالح امر مبارك و . مشاركت شان در امور اجتماعى باشد به بيت العدل اعظم الهى واصل گرديد

  .مقّرّر فرمودند چنين مرقوم گردد    روحهمطعمق و وضوح سؤاالت 

همان طور كه به خوبى مستحضريد در حال حاضر در ايران، امورى اساسى راجع به عدالت اجتماعى و منافع عمومى با مسائل      
و به پيشرفت  حزبى در هم آميخته و انتخاب خطّ مشى مناسب را براى بهائيان كه به وطن خود عشق مى ورزند يها استيمربوط به س

  .اميد چنان است كه مطالب ذيل در جهت اين تصميم گيرى مفيد واقع گردد. تآن دل بسته اند مشكل ساخته اس

بهائى در سراسر عالم از اشتغال به سياست هاى حزبى دورى مى جويند، از مداخله در روابط سياسى بين دولتها  ةاعضاى جامع     
بهائيان اين خطّ مشى را بر اساس تعاليم ديانت شان، براى ايفاى . نمايند يرسيدن به قدرت پرهيز م ورزند و از تالش براى ياجتناب م

در اين . متّحد و پويا انتخاب كرده اند و گزينش آن انتقادى از احزاب سياسى و روش كار ديگران نيست يا معهنقش خود در بناى جا
  .به خشونت را نيز به كلّى مردود مى شمرند راستا بديهى است كه هر نوع فتنه جويى و يا توسل

بهائيان در عين حال موظّفند كه مجدانه در گفتمان هاى سازنده و اقدامات وسيع اجتماعى به منظور بهبود وضع عالم و وطن خود      
يادگيرى و  يةماعى و با روحها را با كمال خضوع و خشوع، رعايت حكمت، احترام به قانون و مقرّ رات اجت تياين فعال. شركت نمايند

وحدت در كثرت و نتايج درخشان هم كارى و تعاون  ةها و افراد هم فكر دنبال مى كنند، زيرا به نيروى سازند روهتشريك مساعى با گ
  .ايمان دارند

 
  يحزب ياستهايبا مسائل مربوط با س يو منافع عموم يراجع به عدالت اجتماع يامور اساس يختگيبا توجه به در هم آم -1

 ست؟يچ هياسيمناسب درخصوص اجتناب از امور س يخط مش: الف

 باشد؟ يچه م يو منافع عموم يما در خصوص احراز عدالت اجتماع يخط مش: ب
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پيمايى شركت در تظاهرات، به طور كلّى آحاد احبا در هر كشورى آزادند كه فرداً در اقدامات و يا فعاليت هايى از قبيل راه  ةدر بار 
هاى صلح آميز كه به منظور ترويج آرمان هاى سازنده مانند آزادى زنان، عدالت اجتماعى، حفظ محيط زيست، رفع تعصبات و 

خود منحرف شده به حركتى  ةاما اگر احياناً چنين اقداماتى به تدريج از مقاصد اولي. مى شود شركت كنند رگزاررعايت حقوق بشر ب
 .ديل گردد، البتّه در چنين شرايطى بايد از مشاركت در آن دورى جستسياسى و يا خشونت تب

  ست؟يدر خصوص شركت احبا در تظاهرات چ يالعدل اعظم اله تيب تيهدا -2
مؤسسات . با ديگر شهروندان براى ترويج عدالت و رفاه عمومى  البته امرى طبيعى است يجوانان بهائى ايران براى همكار اشتياق

بهائى است و افراد معموالً براى  ةادارى بهائى وسيله اى براى جهت بخشيدن به نيروى احبا و سازماندهى امور دينى و اجتماعى جامع
ولى شرايط كنونى ايران بهائيان اين كشور را در . ت مى نمايندخدمات خود، با اين مؤسسات مشور چگونگىدر مورد  يريگ ميتصم

بهائى از اندرزها و خدمات گرو ههاى غير رسمى كه با اطّالع دولت به تمشيت  ةتا يك سال قبل جامع. وضعى استثنايى قرار داده است
و تعطيل شدن  2009ستان كلّ كشور در فوريه به دنبال اظهارات داد. مند مى گرديد رهامور روحانى و اجتماعى احبا مشغول بودند به

و با توكّل به  گريكديها، بيت العدل اعظم به احباى ايران اطمينان دادند كه با توسل به نيروى اتّحاد و حمايت از  ئتيكار اين ه
د و به خدمت به وطن و هم وطنان امور روحانى و اجتماعى خود بيابن ةادارخواهند توانست راه هاى مناسبى براى  هياله يةبيتأييدات ال ر

معهد اعلى احبا را تشويق فرمودند كه با هم ديگر مشورت نمايند و مطمئن باشند كه با رعايت اصول مشورت بهائى، . خود ادامه دهند
كه راجع به  سؤاالتى ةبهائى مى توانند در بار وانانحال نيز ج. تصميمات و اقدامات شان به زيور درايت و حكمت مزين خواهد گشت

 .مشاركت خود در فعاليت هاى اجتماعى دارند با والدين،فاميل و كسانى كه به قضاوت آنان اطمينان دارند مشورت نمايند

خود  يو اجتماع يامور روحان ةادار يمناسب برا يتوانند راه ها ي، احبا چگونه م يادار التيشدن تشك ليبا توجه به تعط -3
 به خدمت به وطن وهموطنان خود ادامه دهند؟ ابندويب

  رد؟يصورت پذ ديبا يامر چگونه و با چه كسان نيو نقش مشورت ، ا تيبا توجه به اهم -4
نيز واقفند كه براى آنها شركت در تظاهرات تنها راه و يا  تيخدمات اجتماعى، احبا البتّه به اين واقع ةدر مشورت هاى خود در بار 

طاهره و  ةاعمال طيب"انجام وظايف روحانى فردى و ترويج . اجتماعى نيست يشرفتهايترين وسيله در جهت كمك به پحتّى مؤثّر
و  ديبه منظور اصالح عالم، شركت در گفتمان هاى هدفمند مانند نوشتن مقاالت مناسب كه شما پيشنهاد كرد ه ا "مرضيه ةاخالق راضي

ى و اجتماعى از جمله اقداماتى است كه بهائيان مى توانند از آن طريق دوش به دوش هم وطنان اقتصاد ةاشتغال به فعاليت هاى توسع
  .عزيز خود در پيشبرد منافع عمومى كشور خويش كوشا باشند

 "، ستين ياجتماع يشرفتهايدر جهت كمك به پ لهيوس نيمؤثر تر يحت اياز آنجا كه شركت در تظاهرات تنها راه و " -5
 شده است؟ هيتوص يچه اقدامات

  بود؟ بنديپا يبه چه اصول ديدرنوشتن مقاالت با  4 ةشمار عيمحبوب امراهللا در توق يحضرت ول تيبر اساس هدا -6
پردازند و اجازه دهند كه نظريات متفاوت يا  گريالبتّه ممكن است برخى مرتكب اشتباهاتى نيز بشوند ولى احبا نبايد به انتقاد از يكد    

 ستهيشا. ديمحروم نما گريرد موافقت ديگران نيست به اتّحادشان لطمه وارد سازد و يا آنان را از عشق و محبت به همدعملى كه مو
احباى عزيز بايد همواره اين نكته را نيز به خاطر داشته باشند كه . اقدامات خود درس گيرند جيخود ادامه دهند و از نتا رآنكه به كا



٧ 
 

از جمله با توسل به دروغ و افترا،  . نمايند يبهائى استفاده م ةبعضى از مسئولين امور از هر وسيله اى براى لطمه زدن به موجوديت جامع
م   و  عامل دولت هاى بيگانه معرفى مى نمايند و به گمان خود با بهائى خواندن ديگر سياسى   و مخالف اسال سازمانىبهائى را  ةجامع

 ياخير عد ه ا يريبا دستگ. ايرانيانى كه براى بهبود وضع ايران تالش مى كنند، مقام و موقعيت اجتماعى آنان را خدشه دار مى سازند
رسانه هاى عمومى به دروغ بهائيان را به سازمان دهى تظاهرات و داشتن روز عاشورا، سعى دارند در  عاز جوانان بهائى در پى وقاي

هدف اصلى اين تالش ها . اسلحه و به خطر انداختن مصالح مملكت و اقدام به اين قبيل امور به دستور مؤسسات امرى متّهم سازند
جتماعى است و مسئولين امور در هر حال خواهند مشاركت در فعاليت هاى ا ازتعصبات در بين مردم و دل سرد كردن بهائيان  ةاشاع

دست گيرى و زندانى نمودن . فعاليت هاى احبا را واژگون جلوه دهند  نيكوشيد تا با مقاصد غر ض آلود خود، حتّى    شايسته تر
م كرده بودند از جمله بضاعت قيا يخانواده هاى ب ازكه به خدمات مورد عالقه و نياز كودكانى  2006جوانان عزيز شيراز در سال 
  .شواهد بارز اين روند است

 ند؟يتوانند اتحاد خود را حفظ نما يچگونه م تيموقع نياحباء در ا -7

  ست؟يچ يبهائ ةدروغ و افتراء نسبت به جامع ةاشاع ياز تالش برا يهدف اصل -8
مردم شريف ايران نيز به درك بيشترى . بور نموده استدشوارى ع ياز فراز و نشيب ها للهبهائى مهد امر ا ةطى سى سال گذشته جامع

ايرانيان منصف، حال به واهى بودن . بسيارى از مسائل اجتماعى نائل آمد ه و تحوالت فكرى عميقى را پشت سر گذاشته اند ةدر بار
انى مى شمرند و بهائى خواندن ايرانيان حقوق انس يةبهائيان واقفند و آنان را در مقام شهروندانى وفادار، مستحقّ كل برتهمت هاى وارده 

جوانان بهائى كه عشق به وطن و تعلّق خاطر به مردم آن سرزمين . روشن فكر خدشه اى به موقعيت اجتماعى اين افراد وارد نمى سازد
بيت . ن تغيير بوده انددر ايجاد اي ياست و طبيعتاً از انرژى و پويايى خاصى برخوردارند، عامل مهم دهمقدس همواره محّرك آنها بو

العدل اعظم جوانان عزيز بهائى را تحسين و تمجيد مى نمايند و مطمئن هستند كه دعا و مناجات و تشويق و حمايت كلّىِ بزرگ ساالن 
جهت تحقّق تعهدا تشان نسبت به پيشرفت اجتماعى و تمسك آنها به حكمت در  انهاز آنها كمكى مهم در راه گزينش روشى خردمند

 .مامى فعاليت هايشان خواهد بودت

 باشد؟ يچه م يبهائ ةوارده بر جامع يمنصف نسبت به تهمتها انيرانينظر ا -9

  ست؟ينگرش هموطنانشان نسبت به امر مبارك چ رييدر تغ ينقش جوانان بهائ -10

عليا به ياد خواهند داشت تا به  ةخود در اعتاب مقدس ةمطمئن باشيد كه معهد اعلى شما و جوانان عزيز آن آب و خاك را در ادعي     
  .آنچه رضاى الهى و سبب ترقّى و تعالى مادى و معنوى ايرانيان است بيش از پيش موفّق و مؤيد گرديد

  
 

 تقديم تحيات با

 بيت العدل اعظم داراالنشاء    
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   ياهللا ابه زيعز دوستان
 
واصله از معهد  يتهايهدا يبر رو يشترياست كه با دقت ب ياحباء ضرور انيو لزوم حفظ وحدت م يتوجه به شرائط حساس كنون با

 : اساس نيبر ا ميتأمل نمائ ياله ياعال

آن آماده  ةمهم عيمطالعه فرموده و با دقت در مواض دهيگرد ميتقد مهيرا كه به ضم 2008 يةفور 4 اميمحبت فرموده پ -1
 .ديباش هياسيه در امور سكمك به احباء در دركشان نسبت به لزوم عدم مداخل

را  كيهر  تاًيباشند عنا يبر خوردار م        يا ژهيو تيخطوط و عبارات پررنگ شده، از اهم يمعهد اله اميو پ عيدر تواق -2
 .ديمورد توجه قرار ده

 :رديمد نظر قرار گ ريمطاب ز اميدر خصوص پاسخ به سؤاالت كارگاه پ -3

از  زيپره ياست و برا دهيگرد نيعج هياسيبا امور س يو مسائل اقدامات اجتماع ميامركه امروزه مفاه نيلزوم توجه به ا •
 .ستيمباركه ضرور ميبر اساس تعال يخط مش نيي، تع يسردر گم

احباء مجازند كه  يو مشخص شود كه در چه صورت و با چه شرائط رديسازنده مورد بحث قرار گ يمفهوم آرمانها •
 .نديت شركت نمادر تظاهرا

 ژهيبه و.برخوردار است يا ژهيو تيآن از اهم  ةو نحو يادار التيالخصوص در نبود تشك يتوجه به لزوم مشورت عل •
 زيافراد مورد مشورت ن ايالبته فرد .باشد  نيمز تيحكمت و درا وريبه ز ستيبا يمشخص گردد كه حاصل مشورت م

  .توان به ان اشاره نمود يداشته باشند كه م يو خصائص هايژگيو ستيبا يم

 اتيتجرب ايتوان به نقل شواهد و  يو مؤثر بودن در اجتماع م ياجتماع يتهايانجام فعال يبرا گريد يدر خصوص راهها •
راه و نه تنها راه  نيآماده نمود كه شركت درتظاهرات نه مؤثرتر قتيحق نيا رشيپذ يرا برا نهيپرداخت و زم يفرد
 .است

تواند مورد بحث و تبادل نظر  يم شانيا انيحفظ اتحاد و محبت م ياست وراهها ديمورد تأك اريلزوم اتحاد احبا بس •
تواند مشكالت را  يانتقاد نه تنها نم رايز.است  گرانياز انتقاد از اشتباهات د زياز آنها پره يكيكه مطمئناً . رديقرار گ
 .خواهد رفت انياز م زين تيو حما تمحب يةبلكه با توسل به آن روح ديحل نما

 .باشد يم اريبس تيرابطه حائز اهم نيمنصف در خصوص افترائات و توجه به نقش جوانان در ا انيرانيتفكرات ا رييتغ •
 
 
  


