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 مناجات شروع-1

 الها معبودا                                     

قدرت عالم و امم از اقتدارت باز  توئی مقتدری که .معرفتت منیر فرما از توام و بتو آمدم قلبم را بنور

عالم وجود موجود . ای  کرم ظاهر و از یك تجلّی از نیّر جودت ایاز یك اشراق از نیّر کرمت دریاه. نداشت

که بخششت ئی  توئی آن بخشنده .قابل است عطا فرما ی  ایّامت نیست اخذ نما و آنچهآنچه ال پروردگار

 .بخشندهی و توئ . توئی فضّالمیطلبیم توئیم ترا میجوئیم و از تو محدود بحدود نه . عباد

 331ادعیه حضرت محبوب ص        

 

 

 

 مناجات دوم -2
 

 هُو اللّه

بر این اطفال یتیم رحم فرما ای خداوند بی  بیچارگان برس ای پاک یزدانای خداوند مهربان به فریاد     

ای داد رس به فریاد  ی خال  جهانیان این آتش افروخته را خاموش کناقطع کن  نیاز این سیل شدید را

تسلّی ده ای رحمان رحیم بر چشم گریان و دل سوزان  یتیمان برس ای داور حقیقی مادران جگر خون را

 .  فرما توئی بینا و شنوا این طوفان را ساکت کن و این جنگ جهانگیر را به صلح و آشتی مبدّل نما پدران رحم

 ع ع

 

 55مجموعه مناجاتهای حضرت عبدالبهاء ص        

 



  خاتمه  مناجات-14

 هواهلل      

و پنهان نموده  جهان حقیقت را پوشیده  خدایا تاریکی نزاع و جدال و قتال بین ادیان و شعوب و اقوام اف    

پس ای پروردگار عنایتی فرما که شمس حقیقت جهان را کران به کران روشن  محتاج نور هدایت است

 .نماید

 عبد البهاء عبّاس          

 55مجموعه مناجاتهای حضرت عبدالبهاء ص        

 

 
  

 بیانات مبارکه حضرت بهاء اهلل-4

بیان حضرت رحمن را  ادراک مفقود ، چه که اکثری از عباد حالوتگویا ذائقه در عالم قطع شده و قوه 

اند ،به نعاق مشغولند و از نیّر آفاق محجوب . از اند و آنچه از ملکوت قدرت ظاهر شد ادراک ننمودهنیافته

ه اند و به رحی  مختوم فائز گشته اند به کتاب اللّه و آیاتآشامیده ح ّ میطلبیم نفوسی که از بحر حَیَوان

زنده  متمسّك شوند ،یعنی مالحظه کنند و تفکّر نمایند و مردگان ارض را از نفحات آن به حکمت و بیان

ح ّ جلّ جالله مذکور اگر به  کنند . به یقین بدانید این نفوسی که الیوم به طراز محبّت مزیّنند و به اسم

شوند یعنی لِلّه ناط  گردند و لِلّه  تبلیغ امر الهی مشغول خدمت امر قیام نمایند یعنی به کمال حکمت به

نمودند و به  نحاسی را به عالم ذهبی تقلیب نمایند . طوبی از برای نفوسی که امروز را ادراک ذاکر البتّه عالم

 مقام طور ظاهر و ناط  . شرایط آن عمل کردند . فنای عالم واضح و مشهود و سدره ظهور بر اعلی

 211ص  2آیات الهی جلد         

 

 

ظنون و اوهام که فی الحقیقه  بگو ای قوم ! بقوّت ملکوتی بر نصرت خود قیام نمائید که شاید ارض از اصنام

سبب و علّت خسارت و ذلّت عباد بیچاره اند پاک و طاهرگردد . این اصنام حائل اند و خل  را از علوّ و 

 کبری برهاند .صعود مانع . امید آنکه ید اقتدارمدد فرماید و ناس را از ذلّت 

 87دریای دانش ص        

 



 

 لوح مبارک حضرت بهاء اهلل-5

یا ایها الطاّئر فی هوائی و النّاظر الی وجهی از برای تبلیغ امر الهی خل  شده ای به قلب فارغ و نور ساطع و 

را شفا عطا  توکل خالص و استقامت کبری به مُدُن و قُری توجه نما و به حکمت و بیان امراض نفوس غافله

کن .بگو ای عباد وقت را از دست مدهید چه که بسیار عزیز است ،قسم به لئالی بحر علم الهی که شبه و 

نظیر از برایش دیده نمی شود ، به وجوه منیره و قلوب پاکیزه بر خدمت امر قیام نمائید که شاید مردگان 

ی لِایامِ اهلل قیام نمایند امروز روز خدمت و وادی حیرت و ضاللت از رحی  هدایت زنده شوند و بِما یَنبَغ

جهد نمائید تا از بحر آگاهی بیاشامید و به آنچه سبب و علت آسایش  طاعت و پرهیزکاری و بردباری است

  عالم و نجات امم است فائز گردید

 151ص  1لئالی حکمت ج         

 

 

 

 

 

 

 بیانات مبارکه حضرت عبدالبهاء-6

 استعالج هدایت خل   اوّل  

و ناتوان گشته دیده نا بینا شده و گوش نا  ای یاران الهی عالم مانند شخص انسان است مریض و ضعیف"

و بموجب تعالیم الهیّه این  حسّی بتمامه بتحلیل رفته  یاران الهی باید طبیب حاذق گردند شنوا گشته قوای

که بتحلیل  د و شفای ابدی یابد و قوائیشاید انشاءاللّه صحّت حاصل گرد بیمار را پرستار شوند و عالج کنند

چنان یابد که در نهایت صباحت و مالحت جلوه  رفته تجدید شود و شخص عالم صحّت و طراوت و لطافت

الهی کنند و بگوشی شنوا و بچشمی  عالج هدایت خل  است تا توجّه بح  یابند و استماع نصایح نماید  اوّل

الهیّه برروش و اخالق و  التأثیر استعمال شد پس باید بموجب تعالیمداروی سریع  بینا مبعوث شوند چون این

شائبه بغض  مواهب ملکوت ابهی تشوی  و تحریص کرد  قلوب را بکلی ازه ب اعمال مالء اعلی داللت نموده و

و محبّت بعالم انسانی پرداخت تا شرق و غرب مانند دو  و کره پاک و منزّه نمود و براستی و آشتی و دوستی

 "دست در آغوش نمایند و عداوت و بغضاء از عالم انسانی برخیزد و صلح عمومی تقرّر یابد . اش ع

 124ص 4مکاتیب ج        

 



 امکان بگذارد اللّه باید که اساس وحدت انسانی را در عالمه کلم ءقوّه

و اخوّت بنی آدم را در  امکان بگذارد و عمومیّت بشر کلمۀ اللّه باید که اساس وحدت انسانی را در عالم ءقوّه

میثاق ندا به صلح و سالم  کلمۀ اهلل و ثبوت بر ءحال تو توجّه به ملکوت کن و بقوّه . ترویج نماید عالم وجود

الفت و محبّت در جمیع اقطار عالم علم بر افرازد آن وقت البتّه علل تا جنگ و جدال از میان بر خیزد ونما 

فصیح بنمائی و اقامه حجّت و برهان  نمائی و نط  بلیغ بگشائی و بیانوامراض را بدون اجر و مزد معالجه 

 گردی جهد کن تا باین مقام رسی . کنی و سبب زینت عالم انسانی

 78-79ص  3منتخبات مکاتیب ج        

 

 

 

 بیانات حضرت ولی امراهلل-7

 دقیقه ای فتور در ترویج امر بهاء ظلمی است عظیم

 

ساکت نشینیم و این عالم پرفتنه و آشوب را به حال خود گذاریم و درد  و آالم مزمنه اش را  چرا خموش و

درمان ننمائیم امید وحید شعوب و قبائل و طوائف ممتحنۀ عالم توجه به مدنیت الهیه است و یکتا حافظ و 

ر چنین است دقیقه حامی این خل  بیچاره از هجوم و تسلط قوای مهلکۀ مادیه حصن حصین امر الهی است اگ

ای فتور در ترویج امر بهاء ظلمی است عظیم و اهمال و عدم اهتمام در انتشار این نور مبین فتور و 

 قصوریست شدید.

 82ص  1926-1922توقیعات مبارکه        

 لحظه ای آرام نگیریم

 

د روی عالم منقلب و معذب است و تأسف بارترین حادثه این است که آموخته است از خال  خو"

گرداند.خداوندی که فقط هم او قادر است از مصائب و آالم نجاتش دهد .این وظیفۀ ماست، ما که عهده دار 

به کار بردن داروی شفابخش ملکوتی حضرت بهاء اهلل می باشیم،که توجهمان را بر انجام چنین وظیفۀ خطیره 

ان الهی وعده داده شده کامال و ابدا ای متمرکز کنیم و لحظه ای آرام نگیریم تا صلحی که توسط پیامبر

 "مستقر گردد.

 1421انوار هدایت شماره        



 

 اهل بهاء باید بدانند که وظیفۀ مقدسۀ آنان ابالغ سریع پیام نجات است

 

آنان بالیا و محن بسیار است و نیاز به عالج حقیقی عاجل و عظیم و اهل بهاء باید بدانند که وظیفۀ مقدسۀ "

پیام نجات است به همنوعان خود در حد اکثر ممکن .اگر آنان در این امر خطیر کوتاهی کنند ابالغ سریع 

 ،تا حدی مسئول استمرار رنج و عذاب عالم انسانی خواهند بود.

 425انوار عدایت شماره                                        

 چشمان مردم جهان متمرکز بر ماست 

 

ند متوجه و متمرکز ما می شوند و همچنانکه وضع اسفبار بشریت از بد به بدتر چشمان مردمان جهان دار"

می گراید مردم دقیقتر و جدی تر ما را تحت نظر می گیرند تا ببینند آیا مؤسساتمان را با تمام قلب و روح 

و قوانینمان برقرار می داریم یا نه ؟آیا اهل خل  بدیع هستیم یا نه؟آیا لفظا و عمال مطاب  عقاید و اصول 

زندگی می کنیم یا نه ؟ اما مع االسف ما در حدّ مقبول متوجه و دقی  نیستیم و به میزان مطلوب نمونه و 

 سرمش  ارائه نمی دهیم.

 4انوار هدایت شماره        

 
 

 

 

 

 

 وظیفه جوانان  -8

 حضرت ولی امراهلل می فرمایند:

سرنوشت خود در این ایام خطیر و بحرانی دقیقا آگاه  احبای جوان بایستی از وظیفه و هدف دیانت بهائی و"

شوند.چه که وظیفۀ مهم سازندگی آینده بر خرابه هائی که لزوما نتیجه جبری اضطرابات و آشوبهای کنونی 

آنها باید وظیفۀ خویش را با نهایت جدیت در نظر جهان می باشد ، به عهدۀ جوانان محول گردیده است .

 یفۀ دائم التزاید خود گردند. موالی محبوب امیدهای فراوانی به جوانان بهائی دارند.گیرند و آمادۀ تحمل وظ

 1941نوامبر  22توقیع        



 بیانات بیت العدل اعظم الهی -9

 

 ملجائی جز خداوند وجود ندارد

 

نساء ایمان اینك اغتشاش و آشوب جهانی رو به پایان ندارد بلکه با گذشت ایام فزونی می گیرد و رجال و "

جلوه گر می شود که ملجائی جز  خود را به عالجهای بشری از دست می دهند اندک اندک این حقیقت

خداوند وجود ندارد .این همان فرصت طالئی است.مردم مشتاقند و در بعضی مناط  بسیار راغبند که به 

 "عالجهای روحانی گوش بسپارند.

 1965پیام رضوان        

 بر پیام الهی متمرکز باشد باید همه وجود ما

 

اغلب مردم درک روشنی نه از جهانی که می خواهند بسازند دارند و نه از نحوۀ ساختن آن .لهذا حتی آنان "

که نگران بهبود اوضاع هستند ، کارشان به مبارزه با مفسدۀ نمایانی که توجهشان را جلب کند تقلیل می 

د سلحشورانه نمایشی و تك به تك با مفاسد و مصائب جهانی ،نوعی یابد....در نظر یك فرد بهائی ورود به نبر

اتالف وقت و انرژی است .به جای این، همه وجود اومتوجه و متمرکز است بر ابالغ پیام حیات بخش 

 حضرت بهاء اهلل و تجدید حیات روحانی همنوعانش و متحد کردن آنها در ظل نظمی الهی و جهانی

 168زرو آتش ص        

 

 باید در حیات یومیه خود  صفات و ملکاتی را که مرضیّ آستان مقدسش است به منصۀ ظهور آوریم

خل  بهاء که به فیض قطعی و هدایت الهیش مطمئنند یقین دارند که هر یك از این بلیات معذبه را علتی "

ر ناپذیر الهی بر این ،مقصدی و نتیجه معینی است و تمامیشان ابزار الزمی هستند برای استقرار مشیت تغیی

خود دارند هرگز گسترۀ خاکی...بنابر این احبای عزیز الهی که چنین منظری روشن و وسیع در برابر دیدگان 

از چنین وقوعات کوبنده مشوش نخواهند شد و از این اصوات پردمدمه مضطرب نخواهند گشت و در مقابل 

ی یك لحظه از ایفای وظائف انیز هرگز حتی بر چنین بلیات و تشنجاتی ترسان و هراسان نخواهند بود و

مقدسۀ خود باز نخواهند ماند.و یك مورد از این وظایف مقدسه خطیره این است که در حیات یومیه 

 خودشان ان صفات و ملکاتی را که مرضیّ آستان مقدسش است به منصۀ ظهور آورند.

 424انوار هدایت شماره        



 شعر: -11

   جهد اندر ره ارشاد بشر باید کرد 

 جامه عفت و تقدیس به بر باید کرد

 عالم از خودسری و جهل و خطا مسموم است

 سعی موفور پی رفع خطر باید کرد

 گر زاطراف ببارد همه جا تیر بال 

 در ره امر بهائ سینه سپر باید کرد

 حب جاه و هوس و آرزوی منصب و جاه 

 به در باید کردبعد از این از سرو از قلب 

 محکم و منقطع و پاکدل و جان بر کف

 طی این راه پر از خوف و خطر باید کرد

 از امارات و اراضی و حطام دنیا 

 با همه جلوۀ آن صرف نظر باید کرد

 همچو شمعی پی تبلیغ امم باید سوخت

 عالمی زآتش خود پر ز شرر باید کرد

 غالم اهلل صفائی خلج آبادی      

 16سال  11گ بدیه شآهن        

 


