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 اهلل ابهی
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 مناجات شروع -1

 هواهلل

ای پروردگار اين نفوس طّيبۀ طاهره را ابناء ملکوت فرما و اين وجوه نورانی را ِسراجهای رحمانی کن.  
اين قلوب زنده را سرشار از بادۀ محّبتت فرما و اين جانهای آزاد را به بشارات کبری فرح و مسّرت بی 

نها را به ذکرت ناطق کن و ديده ها را به مشاهدۀ انوار ملکوتت روشن فرما.  ای  منتهی بخش. زبا
پروردگار فيض آسمانی بخش و حيات ابدی َکَرم فرما و اين نفوس را به قّوتی ملکوتی و موهبتی 
آسمانی و اخالقی رحمانی و مواهبی سبحانی و انجذابی قلبی و بشارتی روحی و تأييدی روح 

 مؤّيد فرما توئی مقتدر و عزيز و توانا و توئی عالم و واقف و بينا . ع عالقدسی موّفق و 
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 مناجات دوم -2

و مقّدس ای خدای مهربان شکر ترا و نيايش ترا که بندگان درگاه احدّيتت را از هر آاليش پاک 
فرمودی و بتأييد ملکوت غيب جمال ابهايت، مؤّيد کردی از بادۀ آماده در خمخانهء وله و انجذاب، 
سرمست نمودی و در بزم ذکر و ثنايت َمخمور صهبای َاَلست کردی. در قلوب شمع افروختی و کّل را 

گار وقت هجوم جنود  رسم و رفتار و گفتار ابرار آموختی و جگرها را بآتش محّبتت سوختی. ای پرورد
ملکوت ابهی است و زمان تأييد و نصرت بمالئکهء مأل اعلی. آنچه وعده فرمودی وفا فرما و اين 
جامهای ُدرد آلود را صهبای عنايت افاضه کن .. . اگر حقيريم، اگر فقيريم، اگر ذليليم، اگر اسيريم، در 

 جير هر ُمستجير .       ع عسايۀ الطافت باسم مبارکت معروف و َشهير و توئی دستگير و مُ 
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 قسمتهائی از لوح مقصود-3

حکمت هيچ حکيمی ظاهر نه مگر به بيان و اين مقاِم کلمه است که از قبل و بعد در کتب ذکر شده 
مه و روح آن بمقامات عاليه رسيده اند و بيان و کلمه بايد مؤّثر باشد و چه که جميع عالم از کل



همچنين نافذ و به اين دو طراز در صورتی مزّين که هلل گفته شود و بمقتضيات اوقات ونفوس ناظر  
حضرت موجود ميفرمايد اّن البيان جوهٌر يطلب الّنفوذ و االعتدال اّما الّنفوذ معّلق بالّلطافة و  باشد

ازبرای   ّلطافة منوطة بالقلوب الفارغة الّصافية و اّما االعتدال امتزاجه بالحکمة اّلتی ذکرناها فی االلواحال
هر کلمه روحی است لذا بايد متکّلم ومبّين مالحظه نمايند و بوقت و مقام، کلمه القاء فرمايند چه که 

مه بمثابه نار است و ُاخری از برای هر کلمه اثری موجود و مشهود;حضرت موجود ميفرمايد يک کل
بمثابه نور و اثر هر دو در عالم ظاهر. لذا بايد حکيم دانا در اّول بکلمه که خاصّيت شير در او باشد 
تکّلم نمايد تا اطفال روزگار تربيت شوند و بغايت ُقصوای وجود انسانی که مقام ادراک و بزرگيست  

بيع است و نهالهای بستان دانش از او سر سبز و فائز گردند و همچنين ميفرمايد يک کلمه بمثابه رَ 
حکيم دانا بايد بکمال مدارا تکّلم فرمايد تا از حالوت بيان کّل بما ينبغی  خّرم و کلمۀ ديگر مانند سموم

 لالنسان فائز شوند

 

 

 مجموعه نصوص مبارکه حضرت بهاء اهلل-4

کاشانه خود خاموش مانده کار بجائی  ايدوست چون گوش کم ياب است چندی است که خامه در 
رسيده که خاموشی از گفتار پيشی گرفته و پسنديده تر آمده.  بگو ای مردمان سخن باندازه گفته 

گان بمانند و نورستگان برسند. شير باندازه بايد داد تا کودکان جهان بجهان بزرگی  ميشود تا نورسيده
               در آيند و در بارگاه يگانگی جای گزينند

 266مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر ص                

الزال اين غالم کلمه ای که ُمغاير ادب باشد دوست نداشته و ندارد االدُب َقميصی به زّيّنا َهياکَل  
 عباِدنا الُمقّربين 

  ٣١٥اقتدارات و چند لوح دیگر ص                              

بتقديس و تنزيه، حق را نصرت نمائيد. نفوذ و تاثير کلمه از تقوی و انقطاع ّمکّلم است. امروز بايد کّل 
بعضی از عباد باقوال کفايت مينمايند. صدق اقوال باعمال َمنوط و َمشروط. از عمل انسان رتبه و  

 مقامش معلوم ميشود. اقوال هم بايد مطابق بما خرج من فم ارادة اهلل فی االلواح باشد

 اشراقات و الواح دیگر 103ص                                          

 



باید کل با يکديگر برفق و مدارا و محّبت سلوک نمايند و اگر نفسی از ادراک بعضی مراتب عاجز باشد  
يا نرسيده باشد بايد بکمال لطف و شفقت با او تکّلم نمايند و او را متذّکر کنند من دون آنکه در خود 

و ُعلّوی مشاهده نمايند. اصل، اليوم اخذ از بحر فيوضاتست ديگر نبايد نظر بکوچک و بزرگی   فضلی
ظروف باشد. يکی کّفی اخذ نموده و ديگری کأسی و همچنين ديگری ُکوبی و ديگری ِقدری. امروز 

 .نظر کل بايد باموری باشد که سبب انتشار امر اهلل گردد
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 بیانات شفاهی حضرت عبدالبهاء -5

 :در سفرنامه جلد اّول مسطور است 

فرمودند بيان بايد بمشرب حّضار و اقتضای وقت باشد و ُحسن عبارات و اعتدال در اداء معانی و 
کلمات الزم. فقط حرف زدن نيست. هميشه در عّکا ميرزا محّمد علی بياناتی را که از من ميشنيد 

عينها در مواقع ديگر ذکر ميکرد ولی ملتفت نبود که هزاران ِحَکم و مصالح الزمست نه تنها گفتن. در ب
اّيام بغداد و سليمانيه شيخ عبدالحسين گفته بود که جمال مبارک ُکردها را باين وسيله جمع و جذب  

کتاب ُفتوحات َمکّيه  کردند که اصطالحات ُعرفا و صوفّيه را بيان مينمودند بيچاره شيخ مذکور رفت و
را پيدا و عبارات آن را حفظ نموده در هر جا ذکر کرد ديد هيچکس گوش نميدهد خيلی تعّجب کرد 
که چرا مردم گوش نميدهند جمال مبارک فرمودند بشيخ بگوئيد ما فتوحات مکّيه را نميخوانيم بلکه 

 الهّيه حرف ميزنيم  آيات مدنّيه را القا ميکنيم ُفصوص شيخ را نميگوئيم بل از ُنصوص
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 مبارک حضرت ولی محبوب امراهلل اتبیان-6

 هيچيک از "مهاجرين" نبايد اين اصل مهم را که الزمۀ موّفقّيت در تبليغ است ناديده بگيرد که اجناس 
و ملل مختلفی که برای هدايت و تبليغ آنان قيام کرده، دارای سوابق فرهنگی و مذهبی و طرز فکر و  
َمشرب متفاوت بوده و لذا بايد تعاليم و مبادی امر اهلل به آنان موافق حال و رعايت سوابق آنان القا  

زش و ُمجامله نمايند . در  گردد. ...بايد نه با آنان به مجادله پردازند و نه با مبادی اساسی آنان سا 
انگيخته شود بيان وجوه امتياز و تعاليم امر بايد با آنان نوعی رفتار نمايند که نه حّس مخالفت آنان بر 

و نه نشانۀ ضعف و سستی باشد. نه متعّصب باشند و نه در آزادی خواهی افراط کنند . بر حسب 
ر. ...بر حسب استعداد روحانی مخاطب  موقع محتاط باشند يا جسور، سريع العمل باشند يا صبو 

صحبت دارند. مالحظه ننمايند که شخص از طبقهۀ اشراف است يا از َعوام، شمالی است يا جنوبی، از 
مردم عادی است يا از اصحاب کليسا، سوسياليست است يا طرفدار سرمايه داری، سياستمدار است 

پيام حضرت بهآءاهلل نه تزلزلی بخود راه دهند و نه  يا شاهزاده، هنرمند يا گرفتار فقر و فاقه، در ارائۀ
احساس ضعف کنند، نه فقير را بديدۀ تحقير بنگرند، نه غنی را بچشم تعظيم، در بيان حقائق نه بيش 

ای بکاهند، خواه ُمستمع از دستگاه سلطنت  از حّد اصرار ورزند و نه از حقيقتی که دفاع ميکنند، ذّره
ا، اهل سياست باشد يا تجارت و يا شخص عادی. بايد بجميع از عالی و  باشد و يا از ارباب کليس

دانی، غنی و فقير علی السوّيه با دست باز و قلب منير و نطق فصيح و صبر النهايه و خلوص تام و  
پذير اين کأس نجات را در اين ساعات خطير بحرانی به کمال حکمت با جرأت و شهامتی خلل نا

 31حصن حصین شریعة اهلل ص       .ندجمهور پريشان ...برسان

 

 بیت العدل اعظم الهی  2019دسامبر  1قسمتی از پیام -7

های عمومی به بغض تر اجتماع، تنّزل مداوم گفتمان های آشکار بیماری روز به روز وخیمیکی از نشانه
نظرها است.  از جمله خصوصّیات  ساز در نقطههای تفرقهگیریافزون است که نمایانگر جبهه عناد روز و 

های امروزی انحطاط سریع اختالفات سیاسی به توهین و استهزاء است.  اّما وجه رایج چنین گفتمان 
دیدگاه جهانیان   ها در برابرتمایز عصر حاضر از دوران گذشته اینست که قسمت اعظمی از این گفتمان 

های اجتماعی و وسایل ارتباطی مربوطه بیشترین اشاعه را برای مسائل رسانه گیرد.صورت می
دهد تا هر چه را که توّجه آنان را  سازد، و همین وسایل به افراد اجازه میانگیز میّسر میمشاجره 

های را نسبت به گرایش جلب کرده در سطح وسیعی فورًا منتشر سازند و حمایت و یا مخالفت خود 
نظیری که شرکت در چنین مناظرۀ عمومی را گوناگون بطور صریح یا ضمنی نشان دهند.  سهولت بی

سازد و نیز ماهّیت این تکنولوژی، احتمال اشتباه و لغزش آنی در قضاوت و رفتارهای غیر  ممکن می
مفاهیم و مقتضیات خاّصی برای   سازد.این مسئلهمحتاطانه را بیشتر و پیامدهای آن را پایدارتر می
شان آنان را ملزم به اجتناب از مداخله در هرگونه بهائیان دارد که به خوبی آگاهند که اصول دیانت 

 .نمایدمباحثه و مجادلۀ سیاسی می
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یرات عمیقی بر رفاه همگانی دارد، بهائیان باید از در خصوص ... مسائل اساسی که پيامدها و تأث  
های متداول در گفتمان جاری از جمله گرایش به ایجاد کشیده شدن به ورطۀ تبعّیت از گرایش 

دوگانگی، گرفتاری در دام رقابت برای کسب قدرت، و درگیر شدن در مباحثۀ لجوجانه که مانع یافتن  
ت، احتراز جویند.  بهترین و مؤّثرترین طریق خدمت به های عملی برای مشکالت عالم اسراه حلّ 

بشرّیت کنار نهادن مجادالت حزبی، توّسل به اقدامات مشترک که از بهترین شواهد علمی موجود 
بهره برده و بر مبنای اصول روحانی استوارند، و بازبینی دقیق و اصالح آن اقدامات در پرتو تجربّیاِت 

ها به جای تکیه بر نکات مورد اّتفاق نظر، نمایی تفاوتر ایجاد و بزرگ کسب شده است.  تمرکز دائم ب
شود که به خشم و سردرگمی دامن زده، قابلّیت و ارادۀ حّل مسائل حياتی را زائل به اغراقی منجّر می

شان در کند... مفاهیم و اصول مشورت بهائی باید راهنمای نحوۀ تعامل احّبا با یکدیگر و مشارکت می
ای است برای وصول به درک مشترک و های اجتماعی و اقدام اجتماعی باشد.  مشورت وسیلهان گفتم

آورد؛ و تالشی است آزادانه، منصفانه، توأم با احترام و وقار از جانب نحؤه اقدام جمعی را فراهم می
نظر  شان تبادل نظر، کشف حقیقت و سعی در حصول توافق است.  تفاوت گروهی از افراد که هدف

اّولّیه نقطۀ آغازی است برای بررسی موضوع و نیل به درکی بیشتر و حصول توافق، و نباید سبب 
تواند به بوتۀ خصومت، بیزاری و کدورت گردد.  با وحدِت عمل تصمیم در مورد اقدامی خاّص می

در غیر این    امتحان درآمده، در صورت لزوم طّی یک فرایند یادگیری مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد.
صورت بنا بر فرمودۀ حضرت عبدالبهاء "اصرار و عناد در رأی منجّر به منازعه و مخاصمه گردد و 

 ".حقیقت مستور ماند

از دیگر شرایط چنین مشارکتی، توّجه شایسته و عمل به منوّیات حضرت بهاءاهلل در خصوص اصل 
اعتدالش محبوب چون تجاوز نماید سبب ضّر گردد."  گویم هر امری از امور اعتدال است "براستی می

اين ندا به خصوص شامل اعتدال در طرز صحبت است تا آنکه تصميماتی عادالنه اّتخاذ گردد "اّن 
فرمايند "یک کلمه بمثابه ربیع است و البیان جوهر یطلب الّنفوذ و االعتدال."  حضرت بهاءاهلل می 

دیگر مانند سموم … حکیم دانا باید به کمال مدارا  ٴخّرم و کلمه  های بستان دانش از او سرسبز ونهال
تکّلم فرماید تا از حالوت بیان کّل به ما ینبغی لالنسان فائز شوند."  منظور از اعتدال در آثار حضرت  

بهاءاهلل، هرگز به معنای مصالحه، فدا کردن حقیقت و يا حصول توافقی تصّنعی یا خیالی نیست.  
های مخّربی است که برای بشرّیت  کاریاش خاتمه دادن به افراطتدالی الزمهبلکه چنین اع

پایان گرديده است.  اعتدال در مشورت و عمل،  های بیآفرین بوده و سبب منازعات و آشفتگی فاجعه
نقطۀ مقابل تحمیل خودسرانۀ عقاید از طریق ِاعمال زور یا اصرار بر یک مرام فکری خاّص است که هر 

عدالتی خواهند بود.  اعتدال در نگرش، دیدگاهی ع جستجوی حقیقت و سبب تداوم بیدو مان
اصولی و عملی است که نظرات صحیح و خردمندانه را فارغ از منبع آن تشخیص داده و بدون 
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باشد که های متداول در اجتماع ... میدان دیگری از مجهودات امر مبارک میمشارکت در گفتمان "
از  —های هدفمند اجتماع پیشرفت قابل توّجهی نموده است.  در سطح مّلی، مشارکت در گفتمان 

زیستی بین ادیان، جمله تساوی زن و مرد، مهاجرت و ائتالف، نقش جوانان در تقلیب اجتماعی، هم
گیرد.  به عالوه، احّبا از هر سّن و پیشینه، نان، کارآیی و بینشی روزافزون انجام می با اطمی —و غیره 

های های ارزشمندی به گفتمان خوانند، کمککنند، و یا درس میمیباشند، کار هر جا که ساکن می
ر وسیع  نمایند که بر اصول و تعالیم ظهوخاّص نموده توّجه اطرافیانشان را به دیدگاه واالیی جلب می

 ".حضرت بهاءاهلل استوار است

بیت العدل اعظم الهی برای گفتمانهای اجتماعی سرفصلهائی مانند " تساوی زن و مرد، مهاجرت و  
 زیستی بین ادیان و غیره" را مورد اشاره قرار داده اندائتالف، نقش جوانان در تقلیب اجتماعی، هم

 شنهاد می نمائید؟ها پی شما پرداختن به چه موضوعاتی را در گفتمان 


