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 صميمي ياران و همكاران

 . روزه نوزده ضيافت هاي برنامه جاذب و مؤثر اجراي در عزيزان آن ارزنده خدمات از قدرداني و محبت ابراز با

 مقامي اين الهي اعظم العدل بيت هدايت بر بنا كه است " ايران جامعه شريف عضو " برنامه اين اختصاصي موضوع
 به منحصر تنها بهائي منظر از جامعه در عضويت مفهوم مسلماً.  نمايند كسب بالمĤل ايران عزيز احباي بايد كه است
 انساني هيكل اعضاي مثل جامعه اعضاي بلكه ؛ نيست و نبوده آن منافع از خورداري بر و گروه يك در گرفتن قرار

 معناي به جامعه يك در عضويت. نيست تصور قابل ها آن تعامل عدم و جدائي كه هستند عميقي ارتباط چنان داراي
 .  است...  و يكديگر با تعاون و همكاري ، آنان از پشتيباني و حمايت ، اعضاء ساير به نسبت شائبه بي عالقه و محبت

         مناجات.  دريافت مباركه آثار خالل از توان مي را انساني شرافت مفهوم روحاني قسمت مندرجات به توجه با
 از كه روحاني انجذاب ايجاد بر عالوه ، شد خواهد تالوت روحاني بخش آخر قسمت در كه عبدالبهاء حضرت
 است آن از حاصله نتايج و انساني شرافت درباره دقيقي و ظريف نكات حاوي ، شود مي حاصل مباركه ادعيه تالوت

 . فرمائيد معطوف مطلب اين به روحاني بخش شروع از قبل را ضيافت محترم اعضاي توجه است مستدعي لذا. 

 : فرمائيد قرائت ، گرديده درج ذيالً كه را 2003 نوامبر 26 پيام از قسمتي است متمني اداري بخش شروع در *

     عنوان به را خود موقعيت و مقام كه آنيد آستانه در اما ، محروميد آزاداي از هنوز معنوي حبيبان شما چه اگر "
  " ... نمائيد كسب ايران جامعة شريف عضو

 

 باشيد مؤيد همواره        
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  ثنائُه جلَّ عبدالبهاء حضرت مناجات -1

 هواالبهي

 عفوت دامن به دستها اين.  فرما مؤيد است اليق آنچه به آمرزگار اي.  كن موفق است  سزاوار آنچه به پروردگار اي
  ع ع.  بخش موهبت ؛ كن عنايت.  بسته و مقيد محبتت به دلها اين و پيوسته

 43ص آلمان چاپ عبدالبهاء حضرت مناجاتهاي مجموعه                                                                      

 

  مدنيه رساله از قسمتي -3

 آن از اعظم نعمتي آيا وجود عالم در.  گردد خيري منشأ امكان مالء بين كه است آن در انسان مفخرت و شرافت
 و سعادت و راحت و آسايش سبب الهيه توفيقات به كه كند مشاهده ، نگَرَد خود در چون انسان كه است متصور
 نمائيم پرواز وهوي نفس پرِ به كي به تا.  نه اين از اكبر و اَتَم سعادتي و لذّت بلكه ؛ واهللا ال ؟ است بشريه هيأت منفعت

 آفاق در كه فرموده عنايت چشم پروردگار.  بريم بسر متوحشه امم چون كبري نكبت به جهل اَسفَلِ در كي به تا و
 دانايان و عقَال حكميه كلمات تا شده احسان گوش و نمائيم تشبث آن به است انسانيت و تمدن وسيله آنچه و بنگريم

 امور در كه گشته عطا باطنيه قواي و حواس.  بربنديم آن مقتضيات اجراي به همت كمر ، گرفته پند و نموده استماع را
 در مستمراً دائماً ، شده ممتاز ، موجودات انواع و اجناس بين ، دوربين عقل به و نمائيم صرف بشريت جمعيت خيريه
 كل در و باشيم مصون و محفوظ دانايي حصين حصن در جميع تا گرديم مشغول عاديه و مهمه و جزئيه و كليه امور
 و شريف انسان چقدر و نمائيم ترويج و ايجاد بديعي صنع و تأسيس جديدي اساس بشريه سعادت جهت به احيان
 در ، پوشيده چشم جمهور منفعت از اگر است ذليل و رذيل چقدر و نمايد قيام شايد و بايد آنچه به اگر است عزيز
  .                                                                                بگذراند را گرانمايه عمر خود شخصيه اغراض و ذاتيه منافع فكر

 4 و 3 صص مدنيه رساله
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 ثنائُه جلَّ عبدالبهاء حضرت مناجات -4

 هواهللا

 هر از و كن طاهر و طيب آلودگي هر از.  بگشا موهبت ابواب و فرما عنايت تجلّي را مشتاقان آن ، پروردگار اي
 پر صبا نسيم جيب چون را خويشان و خُلق و كن معطّر يوسف پيرهن چون قميصشان.  بخش آزادي ناشايستگي

 بينات و گردند توحيد آيات تا ، متخلّق روحانيان اخالق به و كن متّصف رحمانيت صفات به.  نما عنبر و مشك
 و گردد مبدل رخا به شدتشان تا ، شوند خود قدر بزرگواري علّت و گردند تو امر عزّت سبب.  فريد رب نور اشراق
 روحانيت و نورانيت عالم از.  تنزيه مطالع و گردند تقديس مظاهر.  سرمديه موهبت و يابند ابديه عزّت ؛ غنا به فقرشان
  ع ع.  القديرُ القوي اَنت انك.  گردد گشوده وجوهشان بر جهات ازجميع ابواب تا كنند حكايت

 406 و 405 ص آلمان چاپ عبدالبهاء حضرت مناجاتهاي مجموعه                                                      

                                                                                                       

 عبدالبهاء حضرت آثار از خاتمه مناجات -10

 هواهللا

 القدس روح نفخه.  نما گرفتار جمالت محبت به و كن بيزار خود غير از ؛ نما هشيار ؛ كن بيدار مرا ، پروردگار اي
 هر از.  برافروز قلب زجاج در رحماني سراج و كن عطا روحاني قوت.  رسان بگوش ابهي ملكوت نداي و بخش
 نفوس.  نپويم تو راه دون و نجويم تو روي از غير به و نطلبم تو رضاي جز تا ، ده نجات تعلّقي هر  از و كن آزاد بندي
 چند هر.  دهم الهي شفاي را مريضان و بخشم حيات آب را تشنگان ؛ نمايم بيدار را خفته ارواح و كنم هشيار را غافله

.  گردند حيران كلّ كه فرما عنايت تأييدي.  توئي هم ظهير و معين و توئي پناهم و پشت اما ، فقيرم ، ذليلم حقيرم،
               ع ع.  بينا و دهنده و بخشنده و توانا و مقتدر توئي خدايا

  60 ص آلمان چاپ عبدالبهاء حضرت مناجاتهاي مجموعه            
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 الهي اعظم العدل بيت دستخط -5

 

 كه شماري بي هاي عدالتي بي عليه اعتراضات طريق از نه و المللي بين هاي رقابت طريق از نه بشر نوع احتياجات
 حصول به منوط نيازها اين برآوردن اصلي حلّ راه  يافتن.  شد خواهد برآورده ، است كرده مستأصل را امروز دنياي
 وقت فرمايند مي كه است مبارك جمال اندرز و پند اين از صميمانه استقبالي و بشري اذهان و افكار در بنيادي تغييري

 و سعي.  نمايد خود نوعان هم همه سعادت و رفاه براي مسئوليت احساس خود در انساني فرد هر كه است رسيده آن
 فزاينده طوري به را الزم دهي توان امري تشكيالت و احباء افراد به ، نظير بي ديدگاهي چنين اين داشتن در تأكيد
 دهند پرورش و تشخيص را غيرها به ارض تبديل براي الزمه فطري روحاني و اخالقي استعدادات كه كرد خواهد عطا
 . نمايند اهللا يوم طلوع متوجة پيش از بيش را انسان نوع و

 امكانات و فردي مساعي تناسب به كه است گذاشته وديعه به فرد هر وجود در مختلف استعدادت جالله جل حق
 استعدادها اين از بعضي.  شود منتقل عمل و فعل به قوه از ، يافته پرورش تواند مي موجود اقتصادي و اجتماعي
 و شده غيره و فرهنگي هاي فعاليت    ، علم ، هنر ، صنايع مثل فكري و عملي مجهودات در فردي پيشرفت موجب
 ، تقوي ، صداقت ، احترام ، محبت همچون روحاني صفات رشد و بروز موجب اهللا كلمه خلّاقه نيروي از مدد به برخي

 از صحيح استفاده در را ما و گردد مي عاليه اهداف به وصول راه در باليا تحمل و پشتكار ، توكّل ، شجاعت
 تمركز و امراهللا خدمت در استمرار و الهيه الواح و آيات با مؤانست.  دهد مي       ياري نيز عملي و فكري استعدادات

 هدف به و محفوظ انحراف از را آن و شده صحيح راه در استعدادها اين رشد و توسعه موجب عاليه اهداف در قوا
  . سازد مي رهنمون ، است انساني عالم وحدت استقرار به خدمت همانا كه خود غائي

 اين نهائي تكامل الحقيقه في.  باشد فردي پيشرفت و تعالي فقط نبايد استعدادات اين گرفتن كار به از بهائي فرد هدف
 همچنين و انساني خانواده اعضاي ديگر و خود بين روابط ساختن غني براي را آن كه است ميسر وقتي استعدادها

 در موفّقيت و فردي روحاني تكامل بهائي فرد يك زندگي از هدف.  گيريم كار به جامعه تقليب و ترقّي جهت
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 سعي فقط انسان كه نيست كافي بهائي شخص يك نظر از بنابراين.  است الهي مدنيت تأسيس در و بشر نوع به خدمت
 بايد انسـان بلكـه ؛ است نموده احاطه را او مختلفه سيئات از پر عالمي كه حالي در باشد حسنه اخالق با فردي تا نمايد
  اي وسيلـه را خـود

 را خود محيط تا كند تالش و ببيند جامعه در و افراد در اقتصادي و اجتماعي ، روحاني مثبت تحول و تغيير ايجاد براي
 دائماً كه هستيم موظّف بهائيان ما.  باشد ثمر مثمر بشر سعادت و رفاه ، نيكي بروز راه در و داده قرار تأثير تحت

 عالم وحدت ، انصاف و عدل استقرار راه در چطور و نمائيم كمك تغيير اين ايجاد به چطور كه بياموزيم و بكوشيم
 اين تمامي الزمه.  برداريم قدمي شده نازل بشر آسايش و رفاه براي مبارك جمال قلم از كه اصولي ديگر و انساني
  2006 آگست  21  . است مختلف هاي مهارت و روحاني و اخالقي استعدادهاي پرورش ها كوشش و جهد
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 انساني عالم محيي ، فرد -6

.  است بزرگتر مراتب به فرايندي از بخشي تنها نفسه في اما ، دارد تام اهميت انساني عالم احياي براي تبليغ چه اگر
 ثروت و آسايش و دانش و فنون و علوم ابواب براي از است مفتاح كه را آنچه " فرمايند مي توضيح بهاءاهللا حضرت

 ، واقعيت از جديدي بعد بيان با و شود مي خدمت مختلف ميادين وارد انساني عالم محيي.  اند كرده عنايت " غنا و
 مكنون استعدادهاي كه كند مي كمك آنها به ؛ افزايد مي دانشمند و سواد بي ، ظالم و مظلوم ، غني و فقير آگاهي بر

 و مقاالت نوشتن ، ترتيب اين به.  كنند بنا را اجتماعي جديد نظم كه سازد مي قادر را آنها و بخشند توسعه را خود
 و اجتماعي توسعه فعاليتهاي در شدن وارد ، نمايد عرضه بالقوه هاي حل راه و سازد روشن را مسائل كه سودمند كتب

 براي هايي راه آنها جميع ، بهائي مفاهيم با انديشه رهبران بر گذاشتن تأثير براي هايي طرح در مشاركت و اقتصادي
 از نيز آنها در بهاءاهللا حضرت تعاليم القاء و جامعه از خارج ارزشمند مساعي در مشاركت.  است انساني عالم احياء
 و بنفسه اين كه " باشند داشته اطمينان بايد احباء كه فرمايند مي اعظم العدل بيت  . است برخوردار مقام و شأن همين
 هاي طرح وقف مستقيماً را خود كه صورتي در تنها كه كنند فكر آنها نبايد و است الهي امر به عظيم خدمتي نفسه في

 " . اند پرداخته امر خدمت به نمايند امري

 و راحت و آسايش اسباب به جهت هر از و زد غيرت كمر به همت دامن بايد ":  فرمايند مي توصيه عبدالبهاء حضرت
 و خالصه نيت زالل از تا نمود تشبث بشريه جمعيت منزلت علو و شرف و عزّت و صنايع و تمدن و معارف و سعادت
 خرّم و سرسبز حميده خصائل حقائق شقائق و ذاتيه فضائل رياحين به انسانيه قابليت اراضي ، كوشش و جهد سلسال
 عالي او دستاوردهاي قدر هر ، گردد نائل منشي بزرگ و شرافت به فرد قدر هر كه است واضح بنابراين "...  گشته
 باقي اساسي اي وظيفه همچنان عالم اهل احياء به نسبت تعهد ، باشد باال عالم اهل انظار در او توانمندي قدر هر ، باشند
 : نيست بهاءاهللا حضرت ظهور هدف تنها شخصي رستگاري زيرا ؛ ماند مي

 " . العالم محيي لنَجعلَكُم تعالوا نَقولُ اَليوم و االنسان صيادي الَجعلَكُما تَعاليا قال)  مسيح حضرت(  نَّهِ ا "
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 خورده پيوند اجتماعي محيط به ناپذير تفكيك نحوي به نمايد صعود آن به تواند مي انسان روح كه اي عاليه مدارج
 وقتي ؟ است معني چه به منفـرد شخصــي بـودن عـادل ، كند مي ظلم نفوس از كثيري به اجتماعي نظام وقتي. است
  يك كه

 ؟ باشد موفقيت از مظهري تواند مي مادي سعادت آيا ، كنند مي زندگي نمير و بخور حقوقي با انسان نوع از سوم
 يك رهايي ، كند مي تضمين را آن و اعالم را نژادپرستي قربانيان بودن پست و حقارت جامعه ساختار نفس كه وقتي
 و نجاح بخواهيم اگر " كه فرمايند مي  توضيح امراهللا ولي حضرت ؟ دارد آنها براي سودي چه تعصبات شرّ از نفر

 " . گردد متحول بايد اش ظاهري زيست محيط نيز و انسان باطني حيات ، گردد تأمين بشر فالح

 صفات به اتّصاف ، الهي عبادت و عرفان – شده توصيف بهائي مباركه آثار در كه زندگي اهداف ، ديدگاه اين با ...
 انساني عالم محيي.  است مشاهده قابل پيوسته هم به كلّ يك از هايي بخش عنوان به – عالم اصالح و سجايا و

 اجتماعي نظام ساختن متحول و ديگران كردن بيدار جهت در وقفه بال كه است اي جامعه سازنده و مبلّغي از عبارت
 42 – 43 صص جديد تفكري خلق       . كند مي فعاليت


