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 كبريائه جل اهللا بهاء حضرت آثار از شروع مناجات -1

  شو، ناطق كلمه اين به متعال غني با ابتهال و مناجات مقام در

 طلبيده باقي كوثر تو از و نمود توجه تو به كه را فاني عبد اين نمائي مي مشاهده آمالي غايةَ و مقصودي و محبوبي يا
 را عباد حجباتِ كه اعظم اسم به را تو كنم مي    سوال. تو ايام اليق و است تو بزرگي سزاوار آنچه فرما عنايت, 

 به را غافلين و نمائي بيدار لطف و شفقت يد به را نائمين.  بگشائي و بنمائي ايشان بر را رحمت بابِ و نمائي خَرق
ه تو به كل تا ساز آگاه لطيف بزم نداءاَي. نمايند اقبال تو به و كنند توج بم رن التَحرِمهع وضاتحابِ فُيس 

كتحممِ و ربيعِ نَسائك في الفَضلِ راماَي داَنَّ اَشه تَكحمر قَتبس ناتالكائ و تَكناين اَحاطَت عضينَ في ماالَر و 
مواتال الس لهاال ا اَنت الغَفور الكَريم .   

 355 ص محبوب حضرت ادعيه                                                                  

                                                     

 ثنائه جل عبدالبهاء حضرت آثار از دوم مناجات -2

  هواهللا                                                 

 كن رحماني را وجوه و فرما نوراني را قلوب.  فرما دمساز و همدم عبوديتت به و كن كامكار را ياران ، پروردگار اي
 دست شرق ؛ گردند مهرپرور و مفتون يكديگر به بشر نوع و گردد تأسيس انساني عالم در مهرباني و محبت بنيان تا
 و آغوش هم و داند همدم را تاجيك, تُرك ، پويد محبت سبيل درنگ بي       فَرنگ ، نمايد غرب آغوش در

 و نشود اغيار ذكرِ ؛ نماند بيگانگي ؛ نمايند مصاحبت و معاشرت يگانگي و الفت نهايت در هم با كل ؛ شمرد مهربان
 بين عداوت و بغض اين و فرما روشن روز را تار شبِ اين ، پروردگار اي.  گردند غمگسار و يار و آشنا را همدگر

.  جويد موفور نصيبِ الهي عالمِ از غرور پر جهانِ و يابد آسايش آفرينش عالمِ تا كن مبدل محبت و اُنس به را ملل
                                ع ع.  بينا و درخشنده و بخشنده توئي و توانا و مقتدر توئي

                                   52 و 51 ص آلمان چاپ عبدالبهاء حضرت مناجاتهاي مجموعه                                
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 ثنائه جل عبدالبهاء حضرت مبارك لوح -4

  هواهللا                                                

 رحمت مظهر و نمائيد الفت مهرباني نهايت به ملل جميعِ با كه است آن وقت...  ، عبدالبهاء روحاني ياران اي
اسم و قدم جمال كه يع بد دور اين در.  آدم بني هيكل در حيات روحِ و گرديد عالم جانِ ؛ شويد احديت حضرت 
 شئونِ كه نموده انسانيه حقايقِ در قدرتي و قوتي چنان كلمةاهللا فرموده تجلي نامتناهيه فيوضات به عالم افقِ از اعظم
 آن وقت حال.  فرمايد مي و فرموده مجتمع احديت بحر در را كل قاهره قُوه به.  نگذاشته نفوذي و تأثير را بشريه
 احديت بر را كل و كنند تالوت وجود مجامعِ در را الفت آيت و نمايند بلند را وحدت رايت الهي احباي كه است
.  درآرد توحيد كلمه ظلِّ در را امم جميعِ و گردد بلند امكان قُطبِ در تقديس خباء اينكه تا نمايند داللت الهي فيض
 رائحه نشر به و كنند قيام رحمانيه تعليمات موجب به الهي احباي كه نمايد جلوه اَكوان قطبِ در وقتي موهبت اين
 بود موافق يارانِ دايره در محصور ولي محبت به حكم و بود الفت به امر دوري هر در.  پردازند عموميه محبت طيبه
 نيست اي طائفه در محصور و نه حدي به محدود ، الهيه اوامر بديع دورِ اين در كه اَلحمدلهر اما  مخالف دشمنانِ با نه

  ع ع...  فرمايد مي امر امم جميع به مهرباني و عنايت و رعايت و محبت و الفت به را ياران جميع

 305-304 صص 3 ج عبدالبهاء حضرت مبارك مكاتيب                                     

                                                     

 امراهللا عزيز ولي حضرت منيع توقيع -5

 شناسيد نمي را آنها اصالً كه كساني به نسبت وافي عالقه و كشش پيوسته كه داريد مي متذكر را حقيقت اين شما ...
 اغيار و يار بايد بهائيان ما.  دارد ابراز بايد بهائي فرد هر كه است محبتي و عشق همان اين مطمئناً.  نمائيد مي احساس

 كنند مي آرزو اهللا بهاء حضرت كه است محبتي و عشق همان اين بداريم دوست را بشر ابناء همه و آشنا و بيگانه ،
 احساس ديگري به نسبت فردي اينكه دليل.  گردند مند بهره آن از عالم اهل همه كه محبتي يابيم دست بدان ما كه

 است عظيمه تأثيرات داراي و شده ارزاني او به كه است خصوصيتي و موهبت همين بخاطر نمايد مي محبت و عالقه

. 

  511 ص هدايت انوار از نقل – 1937 نوامبر 20 توقيع از استخراج                         
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 : دلنشين حكايات -7

 

 نشستن براي جائي لكن ، شد وارد اغيار از شخصي.  بود منعقد مجلسي ، حسينقلي جناب منزل در روزي •
 امر همين.  نشاند محبت با را او و انداخت ايشان پاي زير را خود قيمتي جبه ، موزون جناب.  نكرد پيدا

                                             . شد شخص آن تصديق باعث

  

 1 ج خلق امرو از تلخيص                                                                 

 :فرمودند •

 با اهللا بهاء حضرت بيان موجب به من.  رفتم مسيحي دوستان از بعضي ديدن به.  بود مسيح حضرت مولود روز امروز"
 و بالروح كلها االديان مع عاشروا" فرمايند مي مباركه آيات در.  كنم مي معاشرت ريحان و روح به اديان جميع

 ايجاد اي شُبهه قلوب در بخواهد كسي اگر " مگير الفت اشرار با زنهار زنهار" فرمايند مي ديگر جاي در و " الريحان
  كرد اجتناب و جست بيزاري شخص چنين از بايد نمايد دعوت لعب و لهو به و كند

   شفاهي گفتار جزوه                                                                       

 مي ديني تعصب و مذهبي بغض آتش در كه رمزي ميس به مسماه بود پيرزني پروتستاني مبلِّغات از نفر يك •
.  نمودند فراهم آتشه دو دشمن يك تا زدند دامن اينقدر را او كينه آتش ، شدند خبردار ناقضين.  گداخت

 عبوراً وقت هر و بود پروتستاني دكتر خانه به مبارك بيروني از مرتبه چهار سه روزي عبورش راه قضا از
 مي افكنده زير به را سر و كرد مي گره را پيشاني ، پيچيد مي خود بر افتاد مي مبارك هيكل به چشمش
 را او من آنكه حال و آيد مي بدش من از چقدر رمزي ميس بينيد مي فرمودند احباب به بار چند.  دويد
 مي   رمزي ميس فرمودند زدند صدا را او نمود مي عبور مالل پر حال اين با كه يكبار.  دارم دوست خيلي
 آيد مي بدت من از تو كه قدر همان:  فرمودند ؟ چطور:  كرد عرض ؟ دارم دوست را تو چقدر من داني
   دو تعجيل به و افتاد لكنت به خانم زبان

   403 ص عكا ساله نه خاطرات                                                               
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 از ايشان  شد همراه الصفا اخوانُ جناب با بود فقير و بيچاره خيلي كه...  نام ابراهيم محمد يزدي جواني وقتي •
 مي پريشاني به روزگارم و نكردم پيدا كاري وطن در چون گفت ؟ چيست تو مسافرت علت پرسيدند او

 هستيد دينداري مردمان كه يزد اهل شما گفتند او به.  ام شده بيابانگرد و دربِدر معاش تحصيل براي گذشت
 در.  شويد آواره وطن از نان لقمه يك براي بايد چرا پس برديد ثواب خيلي و كشتيد خوب را بابيها و

 بالجمله و كشيم -مي عذاب اينطور گذاشتيم زنده را بعضي و نكشتيم را آنها تمام چون:  گفت جواب
 چون و خورانيد او به غذا و كرد محبت خيلي بود چنين معتقداتش كه جوان آن با الصفا اخوانُ جناب

 خوابانيد خود نظيف و پاك رختخواب در بود شپش از پر و كثيف خيلي آنكه با را او شب ، باالپوشنداشت

.     

 

 68 ص 4 ج هدايت مصابيح                                                              
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 كبريائه جل بهاءاهللا حضرت مباركه نصوص مجموعه -3

 : الجليل قوله ، فرمايند مي بهاءاهللا حضرت

 و بِالرّوحِ كُلُّها االديانِ مع عاشروا:  قَولَنَاالحق و قُلنا نموده باز اتحاد و محبت ابواب ، آيات از يك هر در اعلي قلم
 . برخاست ميان از بود تفريق و اختالف علّت و اجتناب سبب آنچه بيان اين از.  الرَّيحانِ

 289 ص مباركه الواح مجموعه                                                               

 : العزيز قولُه,  فرمايند مي نيز و

 به عالم اهل جميع با.  تاريكي براي از باشيد نور مثابه به و ظلماني عالم براي از باشيد سراج منزله به,  دوستان اي
 . شده منع اعظم ظهور اين در كلّ,  فساد و جدال و اجتناب.  كنيد رفتار محبت كمال

 257 ص مباركه تعاليم گلزار                                                                  

 : المتين قوله,  فرمايند مي همچنين و

 مقصودي امم تهذيب و عالم اصالح و عمار جز اهللا حزب,  نموده اشراق عالم افق اعلي از كه حقيقت آفتاب به قسم
 پوشيده امر حقيقت. ظاهر نفسِ ، باطن و باطن عينِ ، ظاهرِشان اند بوده صفا و صدق به ناس جميع با ندارند و نداشته

 را ظهور صبح انوار بصري صاحب هر امروز.  مقال اين گواه اعمال نفس.  هويدا و ظاهر وجوه اَمام.  نه پنهان و
 شأني به ظاهر اوج كمال به الهي رحمت بحر امواج.  نمايد اصغا را طور مكَلِّم نداي سمعي صاحب هر و كند مشاهده

 نفاق به آفاق اهل از مقدار چه.  موانس و جالس ، حجاب و پرده بي احزاب جميع با بينات مطلع و آيات مشرق كه
 شايد كه ، معاشر قسم يك به ظاهر در مطيع و عاصي با.  مفتوح كل وجوه بر فضل باب.  خارج وِفاق به و داخل

 اَخيار از نمود مي گمان بدكار كه ظاهر قسمي به ستّار اسم تجلّيات.  برند پي پايان بي بخشش درياي به بدكاران
      ... نه ممنوع مقبلي هيچ و نماند محروم قاصدي هيچ.  محسوب

 174 ص آلمان چاپ بهاءاهللا حضرت آثار از منتخباتي                                           


