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 نصوص مبارکه حضرت بهااهلل -3

از  و ظهورات انقطاع و شؤونات آن کل خالص عمل ،محبّت کارهاي عجیبه و عظیمه دارد نیّت خالص  -1

                            بّت صادر و ظاهر و باهر و مشهود مح این مصدر است یعني از

 (251)گلزار تعالیم بهائي ص   

ولکن دوست معنوي شما را الجل  نظر بمصلحت خود یکدیگر را دوست داشته و دارند دوستان ظاهر -2

چنین دوست ه ب .قبول فرموده  دارد بلکه مخصوص هدایت شما بالیاي ال تحصيو  شما دوست داشته

اصبع مالک اسماء اشراق  اینست شمس کلمه صدق و وفا که از افق .بشتابید  کویشه جفا مکنید و ب

 .  الصغاء کلمة اللّه المهیمن القیّوم افتحوا آذانکم .فرموده 

 (52سيفارکلمات مکنونه )                                                                                

 

 

 

 

                            

 نصوص مبارکه حضرت عبدالبهاء-4

نفوس و مکلّف به آن هستید از مودّت جمیع  عداوت و دشمني بعضي نفوس را بهانه ننمائید و از آنچه "(1

مهرباني با جمیع خلق وصداقت با کلّ بشر و خیرخواهي عموم اهل عالم از هر ملت و مذهب وآئین رو بر 

 "نگردانید 

 (262)گلزار تعالیم بهائي ص                                                                                                     

در نهایت خیرخواهي،از دل و اي ثابت بر پیمان   با جمیع اقوام به جان و دل مهربان باشید و با کل أحزاب (2

خاطري را  و همراز هر بیچاره و آواره ،جان به کمال صدق محبت نمائید نه مدارا .همدم بیگانه و آشنا گردید 

لم انساني و سلوك در رضاي الهي مشاهده کنید اگر از کسي فضائل عا بر زبان میارید. نیازارید و کلمه اي سوء

                                        مت و سکوت اختیار نمائید واینست روش اهل بها .ا صتمجید کنید والّ

 (311ص2)پیام آسماني ج       

 

 



 امراهلل عزیزحضرت ولي  از آثار-5

ه در نفوس نماید ولي تحقّق این امر منوط ب محبّت خالصانه و صداقت و خلوص نیّت چه اثرينمیدانید که (1

 (6ص6)مائده آسماني ج                              .      فردي از افراد در هر یومي از ایّام است سعي و کوشش هر

و دني ترین اشخاص را به نفوسي آسماني رترین ترین اکسیري است که مي تواند شرو مسلماً محبّت قوي-2

تبدیل نماید .امید آن که سرمشق و نمونه شما بیش از پیش حقیقت این تعلیم زیباي امر الهي را مورد تأئید قرار 

 (162)زر و آتش صدهد .

حقیقي با نفوس مدارا نمود و کلّ  هخالص حبّتدر نهایت حکمت و مالحظه و بردباري و روح و ریحان و م باید -3

نوع بشر و تربیت عالم انساني و ه ب حقیقي بهائیان اطاّلع داد و آن خدمت هبر مبادي اوّلی را از وضیع و شریف

 (59ص3مائده آسماني ج)                                             "و تعزیز ایرانیان است. ي و معنوي ایرانترقّي مادّ

جامعه امر درست همان چیزي را بیابند که جهان  مردم هرگز امر عزیز الهي را نخواهند پذیرفت مگر آنکه در -4

 فاقد و عاري از آن است یعني محبت و یگانگي امروز

 (262تعالیم بهائي ص)گلزار

بهترین راه ،محبّتي که ما نسبت به دیگران ابراز مي داریم رفق و مدارا و تفاهم و عالقه در کمک به سایرین -5

ثار را در زندگي ما ببینند به شوق خواهند آمد که درباره امر نیز تفحّص تبلیغ امر الهي است وقتي که آنها این آ

     نمایند.

 (                    22)حیات بهائي ص                                                                                                             

 

 محبت بدون تزویر  -6

 میفرمایند : حضرت عبدالبهاء  

شئون و احوال سماحت داشته باشد ع د در جمیتعالیم حضرت بهاءاللّه اینست که انسان بای ءاز جمله "     

 بغض راند نه آنکه دشمن را دشمن بداند و مدارا نماید و مُ خیرخواه بدا دشمن را دوست شمرد و بدخواه را

حقیقت ندارد بلکه شما باید دشمن  میفرماید اینگونه عمل نمودن تزویر است .بغض بداند و حسن اخالق بنمایدمُ

بدانید و باین دستورالعمل معامله کنید یعني محبّت و مهرباني و  بدخواه را خیرخواهرا دوست ببینید و 

 (97)بهااهلل و عصر جدید ص   "یک درجه تزویر استه شما حقیقي باشد نه مدارا زیرا مدارا ب خیرخواهي



 عبدالبهاء : حضرت خطابه مباركقسمتي از -7

  محبت بدون تظاهر 

پندارید ولي دشمنان را دوست و بد خواهان را خیرخواه بدانید.هرگز بد نبینید و بد ندانید .زیرا اگر کسي را شریر 

.بایستي به ظاهر به او محبّت ورزید ،این تظاهر است و تظاهر ابداً ممدوح و پسندیده نیست بلکه حرام است 

با آنان معامله کنید.بطوري رفتار نمائید که خیر خواه بدانید و به همین نحو دشمنان را دوست و بدخواهان را 

قلبتان بالکل از شائبه بغض و کره مقدّس و منزّه باشد .هرگز از احدي آزرده خاطر مباشید و اگر نفسي به شما 

بیخ و درگذرید و زبان به شکایت احدي مگشائید . از تو خطائي ورزید و یا جفائي روا داشت في الحین از او

سرزنش بالکل بیزاري جویید و اگر خواستید شخصي را اندرز دهید و یا نصیحتي القا نمائید به نحوي باشد که 

خاطر احدي را ابداً مستمع رنجور و دل آزرده نگردد. افکار را حصر در تسریر خاطر نفوس کنید.مبادا مبادا 

ي و آرامش هر محزوني گردید ،هر ضعیفي را .حتي المقدور به عالم انساني مساعدت کنید .موجب تسلّبیازارید 

،هر فقیري را یاور گردید و هر مریضي را پرستار شوید ،هر افتاده اي را بلند کنید و هر مرعوب دستگیر شوید 

 .هراسان را ملجاءو پناه گردید

 ( 156)زر و آتش ص                                                                                      

 

 

 

 مثل محبت اطفال خالص باشد محبت قلوب باید -1

ل ها حت فضل و احسان درآمدند بعضي از آن طفبا اطفالشان چون به سااول صبح جمعیّتي از دوستان 

که صبح بسیار زود این بچّه ها گریه مي فوراًدویده دست به دامن مبارك زدند .صاحبان أطفال عرض مي نمودند 

فرمودند :ببینید محبّت أطفال چقدر کردند که مي خواهیم نزد عبدالبهاءبرویم طفل ها را در آغوش عنایت گرفته 

خالص است قلوبشان چگونه پاك است از صورتهاشان نمایانست که چطور محبّتشان خالص است .باید محبّت 

جلوه نماید دلها بي نهایت صاف شود مانند احباءالهي چون محبت اهلل قلوب این نوع باشد علي الخصوص قلوب 

احساساتشان بر قوّه اراده شان غالب است .اگر کسي را دوست بدارند و غش ندارد و  قلوب أطفال که هیچ غلّ

   .شوند هیچ حیله و تزویر نمي کنند مي  فوراً دورپیداست وقتي هم دوست ندارند 

 (264ص2)بدایع اآلثار ج                                     



 قسمتي از تقریرات جناب اشراق خاوري-9         

و الغالم یحبک ان الّذین حولک یحبونک النفسهم "جمال قدم در لوح ناصرالدین شاه خطاب به او مي فرمایند:

دور و بر تو هستند ،افراد بسیاري از درباریان و از  اشخاص زیادي درن شاه ی.مي فرمایند اي ناصرالدّ"لنفسک

آنها محبّت و دوستي مي کنند اما این دوستي وزراء و امراء اطراف تو را گرفته اند و همه نسبت به تو اظهار 

مي دارند،مي خواهند از تو منافعي به طرف  شخصاً و مستقیماً راجع به شخص تو نیست،اینها خودشان را دوست 

خودشان جلب و جذب بکنند،براي اینکه این منافع به آنها برسد نسبت به تو تعظیم مي کنند،تکریم مي کنند 

ظاهري است ،حقیقتي ندارد،قلب آنها عالقه به امّا همه این اظهارات محبّت آنها اظهاراتي ،اظهار محبّت مي کنند،

زندان عکّا مخاطب قرار مي دهم و به طرف خدا دعوتت مي کنم با اینکه رفتار تو تو ندارد ،امّامن که تو را از این 

ب گرفتار شده ام مع ذلک من نسبت به من بسیار ناشایسته بوده است به امر تو در این محبس عجیب و غری

محبّت مغشوش را محبّت واقعي به تو دارم که تو را به طرف خدا دعوت مي کنم .اي پادشاه فرق محبّت خالص و 

بدان و به آنکه حقیقتاً دوست تو است و هلل و في اهلل تو را به خدا دعوت مي کند از روي محبّت واقعي توجّه کن 

                                      ،اینها دردي را براي کسي دوا نمي کنند.نه به این دوستان لساني ظاهري 

 (117ص  اق خاورياز تقریرات جناب اشرـــ   )یادگار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نیکوکاري خالي از شائبه ریا -11

مخصوصاً مي فرمودند  درباره ي نیکوکاري و خوشرفتاري و ابراز مهرباني و خدمت به نوع انساني فرمایشات بسیار

ر خدمت وقتي مفید و مقبول و الیق شئون ایماني است که مقدّس و ،این بود که ابراز محبت و اظهاتأکید شدید 

ملحوظ شود ولو آن مقصود و منظور هر قدر مبرّا از شائبه ي ریا باشد واال اگر مقصود و منظوري هم در ضمن 

مقبول و مقدس باشد باز هم این نیکوکاري آلوده به ریاکاري است و في سبیل اهلل محسوب نه و في حد ذاته 

باران رحمت الهي مشروط به وجود ندارد مثل اینکه سطوع نور و حرارت شمس و ریزش ان تأثیر در عالم چند

منظوري در بین نه و انسان بهائي باید مظهر اینگونه رحمتهاي الهي باشد مانند شمس بر هیچ شرطي نیست و 

ي الهي شامل حال جمیع  کل بتابد و بر هر سرزمیني فیض خود را نثار نماید مي بینید که رحمت واسعه

به شرط و به اهل بهاءباید مظهر اینگونه رحمت باشند نه اینکه مشروط ممکنات است و ابداً تبعیض نمي شناسد 

ي خوبي کنند بلي این رحمت است که طبیعت را سبز و خرّم مي نماید من مي خواهم که شما اهل منظورنظر

ادني جنت ابهي معطوف کنید و فیضان  برکت وجود شما این عالمبه چنین موهبت عظیمي نائل شوید تا از  بهاء

یکسان نازل آن وقت مي دانید که چگونه باید باران رحمت الهي را مشاهده نمایید که چگونه بر عاصي و مطیع 

آیت این رحمت الهي باشید و در هنگام ریزش و عطا به هیچ قیدي و به هیچ شرطي قائل نشوید ولو اینکه آن 

مثالًمالحظه کنید هیچ نیّتي و هیچ اقدامي باالتر از نیّت تبلیغ و مقدّس تر از هدایت نفوس هلل باشد  قید هم

معذلک اگر به کسي خوبي کنید و منظور این باشد که به این وسیله او را بربایید و تبلیغ نمایید این هم نیست 

ةً هلل ندهید تا خدمت و مالطفت شما حقیقمي نمایید این ریا را هم در دل راه  ریاست .اگر به کسي خدمتي 

کنید و منتظر نتیجه هم نباشید آن باشد البته تأثیر آن بیشتر خواهد بود شما هر قدر مي توانید بي ریا خوبي 

 وقت است که عالم وجود از برکت همت شما آیینه ملکوت ابهي گردد.

 (361)خاطرات نه ساله ص                                                                                             

 

                           

 

 

 

 



 قسم است محبّت دو-11

اهلل ... وقتى نشستم اظهار داشتند، من از احبّاى قزوین  فرمودند، بسم...امروز عصر در چادر بحضور مشرّف شدم 

این است که احبّاى  لسان عظمت بیان فرمودند که جهتْ . بعد به"نجد و از یاران نجدبازگو از "راضى هستم. 

کردن  قسم است یکى محبّت نمایند. و بعد فرمودند محبّت دو محبّت و صفا و روحانیّت رفتار مى قزوین با هم به

القات و زیارت داشتن، دست گیرى کردن، رفتن، آمدن. یکى این است که از م بیکدیگر، خدمت کردن، دوست

شوند یعنى اگر انسان حزنى داشته باشد محض زیارت احبّاء حزنش مرتفع شود و غم و  یکدیگر ملتّذ و مهتّز مى

                 اندوهى و یا هرچه داشته باشد بعد از مالقات رفع شود و از زیارت احباب تازه و زنده و مسرور شود.

 (211ص1)طراز الهي ج

 


