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 مناجات شروع-۱

 ُهو اهلل

ای پروردگار اين جمع ياران تواند و به جمال تو منجذبند و به نار محّبت مشتعلند. اين نفوس را   
ناطق بخش و قلبی ثابت عطا فرما. قّوه  مالئکهء آسمانی نما و به نفحه روح القدس زنده فرما. لسانی

آسمانی ده و سنوحات رحمانی بخش و مروج وحدت بشر فرما و سبب محّبت و الفت عالم انسانی 
فرما؛ تا ظلمات مهلکهء تعصب جاهلی، به انوار شمس حقيقت محو و زائل گردد و اين جهان ظلمانی 

و اين الوان مختلفه مبّدل به يک رنگ گردد  نورانی شود و اين عالم جسمانی پرتو جهان روحانی گيرد
                                                                                           ع ع و آهنگ تسبيح به ملکوت تقديس تو رسد. توئی مقتدر و توانا .

 ۲۰3مجموعه مناجاتهای حضرت عبدالبهاء چاپ آلمان ص 

 

 

 

 

 

 مناجات دوم-۲ 

 هواهلل                                                    

ای پروردگار، این حزب مظلوم را موفق نما که به خدمت عالم انسانی مؤید گردند تا دست تطاول  ...
ظلم و عدوان کوتاه گردد و بارقه عزت ابدیه عالم انسان منتشر شود؛ عدل و انصاف تأسیس گردد؛ بنیان 

پایان به میان آید و وحدت عالم انسانی جلوه کند؛ تعصب دینی و برافتد؛ الفت بیجور و اعتساف 
وطنی و جنسی و سیاسی از میان برخیزد و یگانگی و آزادگی، بنیاد بیگانگی براندازد و روی زمین 
بهشت برین گردد و شرق و غرب آیات باهره نور مبین شود. تویی مقتدر و عزیز و توانا و تویی بخشنده 

 درخشنده و مهربان. ع ع و

 487شماره  33۹مجموعه مناجاتهای حضرت عبدالبها )اعراب شده مجموعه چاپ آلمان( ص  

 

 



 قسمتی از کتاب مستطاب ایقان -4

سالکین سبیل ایمان و طالبین کؤوس ایقان، باید نفوس خود را از جمیع شئونات عرضّیه پاک و مقّدس 
اقوال و قلب را از ظنونات متعّلقه به سبحات جالل و روح را از تعّلق به نمایند؛ یعنی گوش را از استماع 

اسباب ظاهره و چشم را از مالحظه کلمات فانیه و متوّکلین علی اهلل و متوّسلین الیه سالک شوند؛ تا 
آنکه قابل تجّلیات اشراقات شموس علم و عرفان الهی و محّل ظهورات فیوضات غیب نامتناهی گردند؛ 

گر عبد بخواهد اقوال و اعمال و افعال عباد را از عالم و جاهل، میزان معرفت حّق و اولیای او قرار زیرا ا
دهد، هرگز به رضوان معرفت رّب العّزة داخل نشود و به عیون علم و حکمت سلطان احدّیت فائز نگردد 

 .و هرگز به سرمنزل بقا نرسد و از جام قرب و رضا مرزوق نگردد

 ۱ایقان ص                                                                                                 

 

 منتخبات بیانات مبارکه حضرت بهاء اهلل-3

 :فرمايند قوله تعالیحضرت بهاءاهلل مي

حّب و البغض انسان چون به مقام بلوغ فائز شد، بايد تفّحص نمايد و متوّکاًل علی اهلل و مقّدسًا عن ال   
در امری که عباد به آن متمّسکند، تفّکر کند و به سمع و بصر خود بشنود و ببيند؛ چه اگر به بصر غير 

                                                                 .مالحظه نمايد، از مشاهدهء تجّليات انوار نّير عرفان الهی محروم ماند

 ۱۱پیام ملکوت ص 

 :نیزو 

ديده را پاک و مقّدس نما تا تجّليات انوار ال نهايات از جميع جهات مالحظه نمائی و گوش را از      
آاليش تقليد منّزه کن تا نغمات عندليب وحدت و توحيد را از افنان باقی انسانی بشنوی .... از تقييد 

 .تقليد به روضهء قدس تجريد و فردوس عّز توحيد بخرام

 ۱۲پیام ملکوت ص                                                                                       

 :و همچنین

مثل تقلید مثل سراب بقیعه در وادی مهلکه است که لم یزل تشنگان را سیراب ننموده و الیزال سقایه 
                  درآئید المثنخواهد نمود. از سراب فانی چشم برداشته به زالل سلسال الزوال بی

 ۱48ص  ۱آیات الهی جلد                                                      



 :و نیز

راه راست راهی است که انسان را به مشرق بينائی و مطلع دانائی کشاند و به آنچه سبب عّزت و شرف 
رفع شود و بر بينائيش بيفزايد؛ تا بيابند و بزرگی است رساند. رجا آنکه از عنايت حکيم دانا، رمد ابصار 

اند. امروز آنچه از کوری بکاهد و بر بينائی بيفزايد، آن سزاوار آنچه را که از برای آن بوجود آمده
التفاتست. اين بينائی، سفير و هادی دانائی است، نزد صاحبان حکمت. دانائی خرد از بينائی بصر 

 . آنچه سزاوار است عمل نمايند و آگاه سازند است.  اهل بها بايد درجميع احوال به

 ۱8مجموعه الواح بعد از کتاب اقدس ص                                                            

 

 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء-5

 ُهو اهلل                                                  

يه طلب پيمودی و مجاهده فرمودی سّر حقيقت تحّری نمودی، تا ای بنده جوينده يابنده يزدان، باد
آنکه پرتو هدايت درخشيد و چشمه معرفت جوشيد؛ عين اليقين جاری شد و حّق اليقين حاصل گشت؛ 
نور مبين مشهود شد و روح مخمود، نار ذات الوقود گشت؛ سّر وجود ظاهر شد و حقيقت شهود پرده 

و روش و سلوکی گير که يگانه بنده خداوند يکتا گردی و بيگانه از نفس برانداخت. پس به شکرانه پرداز 
 عو هوی. و عليک الّتحّية الّثنآء ع

 ۲7ص  8مکاتیب حضرت عبدالبهاء جلد                                                            

 

 

 خطابه مبارک حضرت عبدالبهاء -7

است؛ یعنی باید نفوس از تقلیدی که از آباء و اجداد موروث مانده، اول اساس بهاءاهلل، تحری حقیقت 
منزه و مقدس گردند؛ زیرا موسویان تقالیدی دارند؛ زردشتیان تقالیدی دارند؛ مسیحیان تقالیدی دارند؛ 

کند که تقالید خودش حق است و تقالید ها تقالیدی دارند؛ هر ملتی تقالیدی دارد؛ گمان میبودایی
ل... اگر به تقالیدی تمسک داشته باشیم، مانع است که تقالید دیگران را درست تحری دیگران باط

نماییم؛ پس تا ترک تقالید نشود، حقیقت جلوه ننماید. شخص کامل عاقل که طالب علم است، علم 
مطلوب اوست، هر کس بیان کند؛ نور محبوب اوست، در هر زجاج بدرخشد؛ گل محبوب اوست، در هر 

وید. نباید تعصب داشت؛ بلکه باید عاشق آفتاب بود؛ خواه از مطلع موسوی طالع شود، زمین که بر



شود؟ نتیجه این است که خواه از مطلع محمدی، خواه از مطلع عیسوی... نتیجه این بحث چه می
کنند و عاقبت مالحظه اند بگذارند. آن وقت تحری حقیقت میجمیع ملل عالم باید آن چه شنیده

شود که که حقیقت ادیان الهی یکی است. اختالف در تقالید است. تحری حقیقت سبب مینمایند می
 .شوند. این یک اساس از اساس بهاءاهلل استجمیع بشر متفق می

 

 

 بیانات مبارکه حضرت عبدالبهاء-6

ای اهل ایران، چشم را بگشایید و گوش را باز کنید و از تقلید نفوس متوهمه که سبب اعظم ضاللت و 
راهی و سفالت و نادانی انسان است، مقدس گشته به حقیقت امور پی برید و در اتخاذ تشبث به گم

وسایل حیات و سعادت و بزرگواری و عزت خود، بین ملل و طوایف عالم بکوشید. نسایم ربیع حقیقی 
خلد، وزد؛ چون اشجار بوستان، به شکوفه و ازهار مزین گردید و ابر بهاری در فیضان؛ چون روضه می

سرسبز و خرم شوید. ستاره صبحگاهی درخشید؛ در مسلک مستقیم درآیید. بحر عزت در موج؛ بر شاطی 
اقبال و اقدام بشتابید. معین حیات طیبه در جوش؛ در بادیه تشنگی، پژمرده نیاسائید. همت را بلند 

دارین نیابید و از پروری جز نومیدی کنید و مقاصد را ارجمند. کسالت تا کی و غفلت تا چند؟ از تن
خردان، جز نکبت و ذلت نبینید. توفیقات الهیه مؤید شما فکران و بیتعصب جاهلی و استماع اقوال بی

                                                                    نکوشیدو تأییدات ربانیه موفق؛ از چه به جان نخروشید و به تن 

 73رساله مدنیه ص 

 :زو نی

م؛ تا توانيد در خير عموم کوشيد و محبت و الفت در کمال خلوص به جميع نمايمن شما را نصيحت مي
افراد بشر نمائيد. تعّصب جنسی و وطنی و دينی و مذهبی و سياسی و تجاری و صناعی و زراعی، 

                                                  نساانجيمع را از ميان برداريد، تا آزاد از جميع جهات باشيد و ُمشّيد بنيان وحدت عاَلم 

 تعالیم بهایی گلزار

حضرت بهاءاهلل ما را از هر تعّصبی نجات داد. تعّصبات است که عاَلم را خراب کرده. هر عداوت و نزاعی 
وطنی، يا از تعّصب و هر کدورت و ابتالئی که در عاَلم واقع شده، يا از تعّصب دينی بوده، يا از تعصب 

جنسی، يا تعّصب سياسی. تعّصب مذموم و مضّر است، هر نوع باشد. وقتي که امر تعصّبات از عاَلم 
 .کوشيمدور شود، آن وقت عاَلم انسانی نجات يابد. ما برای اين مقصد عزير مي

 365تعالیم بهایی ص  گلزار                                                                         



 حضرت ولی امراهلل بیانات مبارکه -8

یاران الهی بایست در تمام موارد این موضوع را به گوش هوش بسپارند که آنان در واقع چون سربازانی 
برد. نفرتها هستند که معرض حمله و هجوم دشمنانند. جهان امروز در ظلمت روحانی روزافزون بسر می

وناگون عنقریب جهان را نابود خواهد ساخت. از سوی دیگر ما که پاسداران نیروهای و تعصبات گ
مخالف نفرت و تعصب، یعنی محبت و اتحاد و صلح و یگانگی هستیم و بایستی همواره آماده و بیدار 
باشیم مبادا فردا و یا جمعا، وسیله انتقال این نیروهای مخرب و منفی به داخل جامعه خویش گردیم؛ 

عبارت دیگر بایستی هوشیار باشیم تا مبادا تباهی جامعه خارج، بال اراده در رفتار و نظرات ما منعکس  به
و مؤثر گردد. محبت به یکدیگر و احساس این که ما ترکیبی جدید، مطلع انوار در افقی جدید و حارسان 

همیشه دعا کنیم که از نظام جدید جهانی هستیم، باید حیات بهایی ما را مداوما شاداب سازد. باید 
 .شود، بر کنار و مصون بمانیمای که هر روز مبتالی تعصبات جدید میآلودگی جامعه

 33منتخبات آثار مبارکه حضرت ولی امراهلل ص  -حیات بهایی                                

 

 

 ادامه جستجوی حقیقت-۱۰

خود را از اصول و مفاهیم دینی مانند درک  همچنین الزم است دین پیروانش را تشویق نماید که درک
  .های علمی رو به رشد و در حال تکامل ببینند نه ثابت و مطلقاز یافته

مندی از قوای عقلی که به انسان با توجه به لزوم جستجوی حقیقت به طور مستقل برای هر فرد و بهره
ده است، در دیانت بهائی جایی ندارد؛ داده شده، تقلید از مراجع دینی که در برخی ادیان قبل رایج بو

  .تفکر کند به مطالعه کالم الهی بپردازد و در معانی آن بلکه هر فرد وظیفه دارد خود

 "سایت "بهائیان ایرانبرگرفته از وب                                                                  

 

 العدل اعظم بیت ۲۰۱7دسامبر  ۲7فرازهایی از پیام -۹

دارد. حضرت تعالیم بهائی اصل یکتایی خداوند و وحدت جمیع ادیان را با صراحت کامل اعالم می
فرمایند که مردم عالم از هر نژاد و هر دینی بدون شک از یک منبع الهی الهام بهاءاهلل تصریح می

ان بزرگ عالم انسانی، همگی گذاران ادیان جهان، این مربیگیرند و بندگان یک خداوند هستند، بنیانمی
حضرت  ... .در یک هدِف مشترک که مّتحد نمودن نوع بشر و پیشرفت تمّدن است شریک و سهیمند



فرمایند "ضغينه و بغضای مذهبی بار تعّصبات مذهبی این چنین انذار میبهاءاهلل در مورد تأثیرات زیان
هی ناس را از اين بالی عقيم نجات بخشد" سوز و اطفای آن بسیار صعب؛ مگر يد قدرت الناريست عالم

نمایند که بکوشند تا "جدال و نزاع مذهبی از بين اهل عالم مرتفع شود و محو و بهائیان را دعوت می
 ".گردد

باشد و هرگاه به نام دین، نزاع و تعّصب و نفرت ایجاد هدف دین واقعی پیدایش ثمرات مفیده می
توان بر است که با تحّری حقیقتی که در ذات هر دین است میشود ناشی از تعبیرات نارسای بشری 

تعّصب مذهبی، حائل و مانعی عظیم در راه پیشرفت و رفاه نوع بشر است.  این .این مشکل فایق آمد
کند و به نحوی سیستماتیک بر تعّصب همراه با دیگر تعّصبات عدیده، در ساختار اجتماع رخنه می

گذارد. تعّصب دینی براستی عمدًا و اغلب از طریق دسیسه و تبلیغات وجدان فردی و جمعی تأثیر می
های سیاسی و هایی که حقیقت را نادیده گرفته و منافع شخصی و دستورالعملبا به کار بردن روش

 .گیردنماید، مورد سوء استفاده قرار میغیره را ترویج می

توانند بیاموزند که بالی تعّصب مذهبی را ان میاّما بهائیان اطمینان دارند که مردم جهان به مرور زم 
کن سازند.  همه مردمان باید از حّق آزادی وجدان و عقیده و ابراز آن برخوردار تضعیف و مآاًل ریشه

توانند با احترام باشند. آن وقت است که میباشند و موّظف به رعایت همان حقوق در قبال دیگران می
های مشترک خود یک مقصد همگانی و وحدت عمل بیابند که د، در ارزشمتقابل با یکدیگر تعامل کنن

کوشد که الگوهایی از چنین مدارا، به بنای جهان بهتری کمک کند. جامعه بهائی به سهم خود می
 .همکاری و دوستی را به طرق مختلف ترویج دهد

 

 جستجوی حقیقت-۱۰

تر از واقعیت در تمام ابعاد تجوی فهمی عمیقشوِق دانستن، میل ذاتی هر انسانی است که او را به جس
کند. دعوت می -از جمله شخصیت خود، اجتماع، عملکرد نیروهای مادی و معنوی و اسرار جهان –آن 

کنند که توانایی جستجوی حقیقت، قابلیتی است که نوع بشر با آن خلق حضرت عبدالبهاء بیان می
است و به همین جهت هر فرد نه تنها آزاد است که  شده است. خداوند به انسان، عقل موهبت نموده

  .خود به جستجوی حقیقت بپردازد، بلکه در پیشگاه خداوند در این ارتباط مسئول است

کند به شناخت خود و ماهیت واقعی خویش بپردازد و آنچه را که جستجوی حقیقت، به فرد کمک می
آگاهی ما نسبت به ماهیت انسان و نیز است، تشخیص دهد. هرچه  سبب ارجمندی و یا فرومایگی

 آوریم که بر رفتار، تصمیمدست می شود، درکی از رابطه خود با کل هستی بهجهان اطرافمان بیشتر می



گذارد. به بیان دیگر، این میل درونی به کشف حقیقت، ابزاری است برای و اهدافمان در زندگی اثر می
 .پیوسته به آن نیازمندیم پیمودن مسیر پر فراز و نشیب زندگی که

بشر، همواره در طول زمان، در جستجویش برای حقیقت، از دو نظام دانش علم و دین کمک گرفته 
پای علم به تالش بشر برای دستیابی به حقیقت کمک کند که تواند هماست.  دین در صورتی می

  .ر میان آنان ترویج دهدپیروان خود را از تقلید کورکورانه آزاد نماید و جستجوی حقیقت را د

شود شود و باعث مینمایند که تقلید کورکورانه مانع رشد فکری فرد میحضرت عبدالبهاء تأکید می
  .اجتماع، اشتباهات گذشته خود را تکرار کند

تواند محصول چنین پرستی و هراس از تحقیق و استفاده از هر آنچه جدید و مثبت است، میسنت
عی باشد. برای رهایی از تقلید کورکورانه، پیروان دین به جای اینکه مجبور به فضای فکری و اجتما

  .پذیرش باورهای مشخصی شوند، باید خود برای جستجوی واقعیت و کشف حقیقت فرصتی یابند

همچنین الزم است دین پیروانش را تشویق نماید که درک خود را از اصول و مفاهیم دینی مانند درک 
  .لمی رو به رشد و در حال تکامل ببینند نه ثابت و مطلقهای عاز یافته


