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 مناجات شروع  -1 

 هواالبهی      

کن تا به وصايا و نصائحت قيام نمائيم و  ی پاک يزدان قوّت و قدرتی عنايت فرما و عون و عنايتی مبذولا  

اعظمت جهان ايجاد پر ازلئالی  به احيای عالم و امم پردازيم  به موجی از امواج بحر لق و خويتبه نفحات خُ 

گردد پای استقامتی عنايت فرما و  حکمت گردد و به فيضی از بحر رحمتت فضای امکان رشک روضه جنان

سبب اعالء کلمه امر تو است قيام نمائيم و بر هدايت من علی االرض  ه ثبوت و رسوخی ببخش تا بر آنچهقوّ

 ع ع.  بايستيم

 71ص  مناجاتهای حضرت عبدالبهاء    

 

 



 مناجات خاتمه-14

 

 هُو اللّه

 علی بينَ ألأل االمَ نَدی م الهُ  شر لی نَم عَقهُوف  ری وَالوَ ينَالء بَبّ و الوَلی الحُصفياء عَألاک د عبادَرَبِّ رَبِّ اي ّ  

 ع ع .نّانالمَؤف ُلرّ ا طيفُاللَّ  اب و انّک انت الکريمُالمقتدر العزيز القویّ القدير الوهّ ها انّک انترض کلَّألاهل ا

 11مناجاتهای حضرت عبدالبهاء ص    

 

 مجموعه نصوص حضرت بهاء اهلل-3

 حضرت بهاء اهلل می فرمايند:

لعن احدی مياالئيد  و سبّه عنايت الهی بوده و هستيد . لسان را ب يا اهل بهاء شما مشارق محبّت و مطالع  "

آنچه را دارائيد بنمائيد ،اگر مقبول افتاد مقصود حاصل و الّا . نيست حفظ نمائيد و چشم را از آنچه اليق

تعرّض باطل .ذروه بنفسه مقبلين الی اللّه المهيمن القيّوم .سبب حزن مشويد تا چه رسد بفساد و نزاع .اميد 

يک شجريد و  شويد و بما اراده اللّه عامل گرديد . همه اوراق عنايت الهی تربيت ءهست در ظلّ سدره

 "ای يک بحر .هقطره

 4ص  1آيات الهی ج        

 و در بيانی ديگر چنين می فرمايند:

. شأن انسان نبوده و نيست ، فساد و جدالايدمار عالم از عدم به عرصه وجود آمده. از برای ع بگو ای عباد "

نبوده .... اصل مذهب که از کانَ ، لَدَی المظلوم محبوب  اليوم اگر نفسی سبب حزن نفسی شود ، م ن اَیِّ ملّۀ



مقصود اتّحاد و اتّفاق خلق بوده . يا طبيب ، حال مالحظه کن که اين گوهر پاک  سماء امر الهی نازل شده

ما بين عباد اهلل  که سبب و علّت بغضا  به غبار اوهام آلوده گشته و از ظلم نادانان به مقامی رسيده چگونه

نفسی که تقرّب جست و  طوبی از برایملکوت علم الهی جاری گشته . شده . اين است زالل کوثر بيان که از

اهل بها بما اَرادَ اهلل فائز شوند و مطالع الفت و اتّحاد گردند که  به اسم حقّ از او نوشيد . اميد چنان است که

 عنايت الهی و فيوضات رحمانی سبب اصالح عالم و تعمير آن گردند . شايد به

 91ص 2آيات الهی ج 

 

 

 مجموعه نصوص حضرت عبدالبهاء-4

 حضرت عبدالبهاء می فرمايند:

 

کند علی الخصوص در کنائس  در اين ديار نفسی نتوانست ذکری از حضرت رسول عليه الساّلم تا بحال"

يک فقره  .مفتريه در السن خلق منتشر بود که جميع مستهزآنه ذکر ميکردند بلکه حکايات و روايات عجيبه

شنيده ميشود که فالن قضيّه مثل قضيّه محمّد  نمايم تا سبب تبسّم شود  و آن اينست که مّتصلرا ذکر 

عليه السّالم در اين بالد منتشر  است بعد ازفحص معلوم شد که از جمله مفترياتی که در حق حضرت رسول

 ؟ميخواهيد ی  خواستند فرمودند چها ادّعای نبوّت فرمودند قوم معجزه است اين است که چون حضرت

پيغمبران متکبر نيستند اگر کوه نزديک نيايد من  :اين کوه را بگو حرکت کند و نزديک آيد فرمودند :گفتند

از اين قبيل روايات بسيار است  ولی حال الحمدللّه در صدرکنائس اثبات نبوّت حضرت  .نزديک ميروم

 ". و صامت هستندو جميع گوش ميدهند و ساکت  ميشود و ابداً نفسی اعتراض ننمايد

 91ص  4مکاتيب ج        



 و در بيانی ديگر می فرمايند:

مجادله  با کسی ، ير جايز نهقتح سيق نبوده و نيست و تزييف وفت باری ای دوستان الهی در دين اهلل تکفير و"

 نفسی را مخواهيد و رّمطلبيد  و نام نفسی را به وهن مبريد و ضُ برای احدی منازعه نکنيد وذلّت از ننمائيد و

 ".طعن  کسی نياالئيد لسان را به

 251ص  4منتخبات مکاتيب ج       

 و نيز می فرمايند:

آنچه گفته می شود ما را مقصد بيان حقيقت است .توهين عقايد ملل ديگر نيست.مجرد بيان واقع است و "

 "بس واال به وجدان نفسی تعرّض ننمائيم و اعتراض روا نداريم.

 141ص2خلق ج  و مرا      

 

 لزوم ترک تعصبات -5

)حضرت عبدالبهاء( احباء را به وحدت اساس اديان الهی دعوت می فرمودند و تحذير از اختالفات و "

بايد اهل اديان و اوطان و اجناس جميع ملل عالم ترک تعصبات باطله و امتيازات "تعصبات می کردند که:

کنيسه های هر امت و ملتی بروند زيرا در جميع کنائس و مساجد ذکر الهی وهميه نمايند حتی در معبدها و 

...جميع امم يک خدا را پرستش می نمايند. هيچيک عبادت شيطان نمی نمايد....من در معابد نصاری و است

  يهود و مسلمان همه جا می بينم يک خدا را ستايش می کنند هر يک نبی و پيغمبر خود را واسطۀ فيض الهی 

ی داند و دين اهلل را سبب ترقی و سعادت و محبت عالم انسانی می خواند.در اين صورت جميع در اصول م

ما به االختالف که  متحدند چه ضرر دارد که براين اساس که سبب يگانگی و اتحاد است مجتمع شوندو از



قدسه الهی پی برند ...اين است که مورث بيگانگی و جدال است صرف نظر نمايند تا به مقصد اصلی مظاهر م

حضرت موسی امم اسرائيليان را به خدای قديم،اله آباء و اله ابراهيم دعوت نمود و حضرت مسيح فرمود 

إ نَّ ":من برای تخريب نيامده ام بلکه به جهت ترويج آمده ام در قرآن نيز به کمال صراحت نازل شده که

مْ اْ وَالنَّصَارَى وَالصَّاب ئ ينَ مَنْ آمَنَ ب اللَّه  وَالْيَوْم  اآلخ ر  وَعَم لَ صَال حاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ ع ندَ رَبِّه الَّذ ينَ آمَنُواْ وَالَّذ ينَ هَادُو

 ".وَالَ خَوْفٌ عَلَيْه مْ وَالَ هُمْ يَحْزَنُونَ

 214ص  2بدايع اآلثار ج      

 

 از توقيع حضرت ولی محبوب امراهلل قسمتی-6

بهاءاللّه موجد و مصدر آنست هرگز اديان سابقه را انکارنمی نمايد و  بايد دانست که دين بهائی که حضرت 

سازد ، بلکه تخفيف مقام و يا حقيقتشان را دگرگون نمی کاهدای از قدر و منزلتشان نمیهرگز حتّی بقدر ذرّه

باشد تقبيح می کند .  دين بهائی هرگز با انبياء گذشته و تحقير حقايق جاودانی تعاليمشان را بهر نوع که 

جوهر دعوت پيغمبران پيشين مخالفتی ندارد و هرگز نمی خواهد اساس  ايمان پيروانشان را متزلزل سازد ، 

بلکه مقصد اصليش آنست که پيروان هر يک از اديان پيشين از حقايق دين خويش خبری بيشتر گيرند و 

ای که در آن تصنّعاً بهترين تعاليم اش را به عنوان مجموعهحقائق مکنونهدين بهائی  .معرفتی روشنتر يابند

عالم را در يکجا جمع کرده باشد عرضه نمی کند و نيز ندايش را بانخوت و غرور به جهان اعالن و ابرام نمی 

نی نمايد بلکه تعاليمش بر اين محور دور می زند که حقايق دينی امری نسبی است نه مطلق و آئين يزدا

تجديد پذير است نه جامد و نهائی ، وبيدرنگ اعالن می نمايد که تمام اديان اساسشان الهی است ،هدفشان 



واحد است ، هر يک مکمّل ديگری است ، منظور ومقصدشان استمرار دارد و نوع بشر سخت بدان نيازمند 

 77توقيع نظم جهانی بهائی ص                                                  .است

 

 

 

 

 شور و مشورت:-9

مقابله با هيچيک از اديان و  درتوصيه جناب ابوالفضائل را نقل فرمود مبنی بر اينکه هرگزجناب فيضی "

مذاهب سخن نرانيد فارغ از اينکه آن دين يا مذهب در دنيای کنونی چه وضعيتی دارد.مذاهب امروز باقی 

 "ماندۀ روزهای باشکوه و بی همتای آن مذاهب هستند.

 133ص اياديان فراموش ناشدنی امر       

 با عنايت به اين مطلب و مطالب خوانده شده،

به  نظر شما چگونه می توانيم اين حقيقت مهم را در تعامالت و ارتباطات خود با ديگران مورد توجه قرار 

 دهيم ؟

 توجه به چه نکاتی را در اين خصوص ضروری می دانيد؟
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ايد بدون شک شما آماده .شمرندجای تأسّف است که اهل افترا بهائيان را مخالف و حتّی دشمن اسالم می"

ياد « شريعت مبارکۀ غرّا»که آثار بهائی را با اين قبيل افراد در ميان گذاريد که در آن از اسالم به عنوان 

به ارادۀ الهی »که « نيّر آفاق»و « سرور کائنات»، «سراج وهّاج نبوّت کبری»ص( را )شود، حضرت محمّد می

 "بدر منير افالک علم و معرفت"نمايد و از حضرت اميرالمؤمنين )ع( به وصف می« از افق حجاز اشراق نمود

لم نفس نامۀ مخصوص حضرت سيّدالشّهداء را که از قزيارت .کندياد می« سلطان عرصۀ علم و حکمت»و 

فخر "شارع امر ابهی نازل شده با آنها زيارت کنيد که در آن حضرت بهاءاهلل مقام آن حضرت را با القاب 

ستايند. خطابات حضرت عبدالبهاء را که حدود صد سال می« نيّر االنقطاع من افق سماء االبداع»و  "الشّهداء

شمندان راجع به مقام و اهمّيّت اسالم ايراد ها و در جمع دانپيش در اروپا و امريکا در کليساها، کنيسه

فرمودند برايشان بخوانيد. شرح مراسم تشييع و تدفين حضرت عبدالبهاء را که در آن عدّۀ کثيری از اهالی 

منطقۀ شام، از جمله هزاران نفر مسلمان، برای ادای احترام به مقام ايشان حضور داشتند و سخنان مفتی شهر 

 ".سلمانان در بزرگداشت آن حضرت را با آنان در ميان گذاريدحيفا و ديگر رهبران م

 

 جزئی از طرح بزرگی برای تربيت و وحدت عالم انسانی است. هر يکانبياء -1

رسالت حقيقی از طرف خدا بودند و هرکدام از  ديگر حضرت بهاءاللّه تعليم ميفرمايند که همهء انبياء حاملين

تربيت کردند  ليمی را بحسب استعداد نفوس بآنها دادند و مردم را طوریعاليترين تعا آنها در دورهء خود

و از پيروان هر يک از اديان دعوت ميفرمايند نه  که مستعدّ اخذ تعاليم ديگر از طرف پيغمبران بعدی باشند

و اذعان  دپيغمبر خود انکار نکنند بلکه آنرا در مورد همهء پيغمبران تصديق نماين تنها الهام الهی را نسبت به

جزئی از طرح بزرگی برای تربيت و  کنند که تعاليم همهء آنها از جهت اصول با هم موافق بوده و هر يک

وحدت عالم انسانی است. اين است که از پيروان جميع فرق مختلفهء مذهبی دعوت ميفرمايند که ايمان و 



تحقّق آن وحدتی  که حيات خود را وقفرا نسبت به پيغمبران خود از اين راه باثبات رسانند  احترام خود

 .ل آن تحمّل مصائب و باليا کردندنمايند که جميع انبيا برای حصو

 139-141بهاء اهلل و عصر جديدص      

 

 گزيده ای از بيانات شهيد مجيد دکتر علی مراد داوودی-11

ايراد می گيرند و چون ما را تصديق ندارند ،چون ما را قبول ندارند ،چون ما را  مخالفان ما حمله می کنند،"

در مورد ما بد می گويند مقدساتمان را تحقير می  .هرگونه اهانت...صرف نظر نمی کنندبر حق نمی دانند از 

م می برند ...اما ما چه حق داريم که به کنند طلعات قدسيه ای را که مورد احترام ماست بر خالف احترام نا

جوابگوئی آنها مطابق روش خودشان بپردازيم ما نمی توانيم اين کار را بکنيم ما که آنها را قبول داريم چطور 

می توانيم به ايشان بد بگوئيم؟خيلی صريح است ما ديانت اسالم را قبول داريم ،پيغمبر اکرم را تکريم می 

تجليل می کنيم ،قرآن را تقديس می کنيم همه کتب و آثار اسالمی را به ديدۀ احترام کنيم ،ائمۀ اطهار را 

نگاه می کنيم ...سعی می کنيم به کسانيکه مسلمان نيستند و می خواهيم تعاليم بهائی را القاء بکنيم، حقانيت 

س چطور می توانيم وقتی اسالم را هم ضمنا اثبات بکنيم.عقايدمان را بالفاصله بعد از حلقۀ اسالم می دانيم پ

کسی از حضرت بهاء اهلل بد می گويد،ما هم در قبال او خدای نکرده زبانم الل و خاکم بر دهن از حضرت 

محمد رسول اهلل بد بگوئيم؟ميشود همچو کاری کرد؟...کار ما با کار او هيچ تفاوتی ندارد چون او هم کاری 

کاری کرديم که مخالف معتقدات ماست.او به ما تاخته  ما هم در اين مقامکرده که مخالف معتقدات ماست 

ما هم به نوبت خودمان به خودمان تاخته ايم...پس پيداست که ما در اين مقام نمی توانيم خودمان را قرار 

و بهاءاهلل حقيقت واحده است و چون اينطور است بنابر اين  دهيم....برای ما بودا،برهما،موسی،عيسی،محمد،باب

ز اينها حرمت همه اينهاست.و ما نمی توانيم هتک اين حرمت را بکنيم و خودمان را بهائی حرمت يکی ا

 .بناميم

 162مقاالت و رسائل در مباحث متنوعه ص



 بخشی از نوشته مارکوس باخ در مالقاتش با حضرت ولی امراهلل-11

می رسيد به  به نظر ،گرم و دوستانهکوتاهبا نگاهی  .شتياق وی ترديدی نمی شد روا داشت... در صداقت و ا"

زمانی بود که من هم مانند تو به طلب و جستجو مشغول بودم .من نيز در پی يافتن "لسان حال می گويد:

 "چيزی بودم.چيزی که بتوانم واقعا زندگی خود را وقف آن سازم.

يافته است،باعث شد سری به  عالقه به ديانت که در جستجويی عمق و وسعت"...اولين سؤال من يعنی 

...او ناگهان به آرامی مرا به قلب امر بهائی برد و اگر چه بسيار از آنچه را که  دنشانۀ درک مقصود تکان ده

ب آسمانی بلکه ابيان می داشت قبال از بهائيان ديگر شنيده بودم ،مالقات يک رهبر مذهبی که نه از يک کت

بلکه برای جميع موعودهای منتظَر بحث و  ،ه برای يک موعود منتظَراز جميع کتب آسمانی دفاع می کرد، ن

نه به يک طريق بلکه به طرق مختلف برای وصول به خداوند اشاره می کرد ،تجربه ای ،استدالل می کرد 

 جديد برای من محسوب می شد.

ادن انبياء سَلَف ديانتی که به حضرت بهاء اهلل منسوب است هر گونه قصد و نيتی برای بی اهميت جلوه د"

يا ازالۀ  ، ،برای تقليل و تحليل هر يک از تعاليم آنها ،تيره و تار ساختن   هر چند اندک تشعشع ظهور آنها

محبت آنها در قلوب پيروانشان ،نسخ و ابطال اساس و بنياد نظريه های آنها،کنار گذاشتن کتب مُنزلۀ سماوی 

 می نمايد. متمسکين به عُروۀ وُثقای آنها را از خود سلب آنها،يا سرکوب کردن آمال و آرمانهای مشروع 

حضرت بهاء اهلل با ردّ ادعای هر ديانتی که مدعّی خاتميت ظهورات الهيه برای انسان باشد،و به اين ترتيب با 

سلب خاتميت از ظهور خود ايشان،اصل اساسی نسبيّت حقيقت دينی ،وحدانيت ظهورات الهيه،و تجربۀ 

می فرمايند.مقصود حضرت بهاء اهلل اتساع اساس جميع اديان مُنزلۀ الهيه و مکشوف ساختن  مذهبی را القاء

 "...ستااسرار و رموز کتب و صُحُف آنها

ايشان به اين ترتيب امر بهائی را توصيف فرمود و به من عرضه داشت.آن را تسلسل ظهور اديان ناميد و 

 خود را وسيله ای برای تحقق اين جريان خواند.

 


