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 االعلي اسمه جلَّ بهاءاهللا حضرت آثار از شروع مناجات .1

  رحيما كريما  معبودا مقصودا الها

 مقصود به را قاصدان و برسان مطلوب به را طالبان.  فرما رحم ؛ موجود جودت آثار و مشهود كَرَمت آيه شيء هر در
 ظنون سبحات و نموده منع اوهام حجبات.  آملند ولكن بعيدند چه اگر ؛ ضعيفند ولكن غافلند چه اگر عبادت.  ده راه
 از را عظام مشتي.  نما عمل است بخشش سزاوارِ آنچه به و فرما نظر كرمت به كريم اي.  ساخته محروم تقرّب از

 مقتدر توئي و غفّار توئي و فضّال توئي.  مگردان نصيب بي  پاك مقرّ از را خاك قبضه و منما ممنوع بديع تازه روح
  . توانا و

 169 ص برزيل چاپ – سوم جلد – مباركه ادعيه                                                 

  ها استخوان:  عظام

 

 جاللُه جلَّ بهاءاهللا حضرت مباركه نصوص .3

 : تعالي قولُه,  فرمايند مي بهاءاهللا حضرت

 به آنكه مع آن امثال و تمدن و حرّيت مثالً.  شود مشاهده محروم,  اثر طرازِ از نمايد تجاوز اعتدال از كه امري هر "
 1 ".  گردد ضُرّ علّت و سبب نمايد تجاوز اعتدال حد از اگر است فائز معرفت اهلِ قبولِ

  : الجميل قولُه,  فرمايند مي نيز و

 نمايد تجاوز چون ؛ محبوب اعتدالش,  امور از امري هر گويم مي براستي ؛ اعلي فردوس از نهم ورق در كلمةاهللا "
 2 ".  گردد ضُرّ سبب

                                                            51ص بهائي تعاليم گلزار – 2 و 1
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 الفداء لَه ارواحنا عبدالبهاء حضرت مبارك لوح از قسمتي .4

 : االحلي قوله ، فرمايند مي عبدالبهاء حضرت

 و شوند مهربان بشر جميع به و كنند تابناك را تاريك جهان اين و گردند اعتدال سبب بايد لهيا احباي ..."
 ؛ نمايند معامله كبري رأفت به را نادانان و كنند احسان و لطف محرم را محرومان ؛ دانند آشنا را بيگانگان

 خويِ كنند مبدل وفا به را جفا و يابند رها درندگي از شايد كه كنند داللت فرشتگان صفت به را خونخواران
 و كنند آباد را جهان ؛ بگذرند فاني عالم از و بندند باقي جمال به دل ؛ پذيرند آوارگان روشِ و گيرند مظلومان
 مراتب جميع به است انساني عالم ترقّي آنچه در و گردند آفاق اهل ابدي عزّت سبب ؛ نهند بنيان موهبت اساس
 گردد ظاهر وجود شجره از ثمري تا نمايند كوشش,  سعي و جهد نهايت در و درگذرند فتور و رخاوت از ؛ كوشند

  ". ماند باقي مفقود حيات از اثري و

  82و81 صص 2 ج عبدالبهاء حضرت مكاتيب از منتخباتي                                    

 

 

  ثنائه جلّ عبدالبهاء حضرت مبارك بيان .6

 : االحلي قوله ، فرمايند مي عبدالبهاء حضرت

 حد از تجاوز ، هالكش و ممات و است موقع به حركت و اعتدال از ، شيئي هر نجات و حيات امكان عالم در"
 مضّر و قبيح كند تجاوز موقع و اعتدال از چون مفيدي كردار و گفتار و ممدوح امر هر.  موقع غيرِ به عمل و اعتدال
   ". گردد

 338 ص 2 ج – اآلثار بدايع                                                            
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 امراهللا محبوب ولي حضرت منيع توقيع از قسمتي .7

 :العزيز قوله ، فرمايند مي امراهللا ولي حضرت

 درگه عبوديت به رحمن اماء و احباء امتياز پس.  المالِ و الثَّروةِ و الزّينَةِ في ال الكَمالِ و الخدمةِ في االنسانِ فَضلُ ..."
 و زندگي در بشر عموم راحت بلكه ؛ نمايد فقراء دلهاي در حسرت و حزن احداث كه ثروتي و زينت نه است يزدان
و بود ساده زندگي اوضاعِ,  رؤسا و دنيا درمردمان اگر.  زيور و زينت و آرايش و اموال تكاثُرِ نه است ساده حيات 
 تذكّر سبب شاءاهللا ان امور جميع در الهي احباي لذا.  كمتر و شد مي خفيف نيز آنان شرِّ و آشوب گمان بي ؛ مختصر

 و سادگي شئون كل در و كنند سائرين سقيمه حاالت و مضرّه رسومات به تَأَسي آنكه نه گردند ديگران تقدم و
  ". دارند منظور را اعتدال

 4 ص– 273و272 شماره بهايي پيام                                                      

 . مال و ثروت و زينت در نه است كمال و خدمت در انسان فضل:  فارسي به مبارك بيان مضمون

                                             نمودن فخر يا كردن غلبه زيادي به,  زيادشدن:  تكاثر

                                                     الهي اعظم العدل بيت منيع پيام از قسمتي .8

  : فرمايند مي 1980 فوريه 10  پيام در اعظم العدل بيت

 بايد كه عزيز ياران كه مبادا.  است زندگاني شئون جميع در اعتدال حبل به كتمس ، مقدسه وظايف جمله از "
 به را خويش حيات و بندند دل دنيا آرايش به و گردند فاني جهان اين ظواهر مفتون باشند اعتدال و انقطاع جوهر
 كاشانه و خانه و پردازند اعتدال و قناعت به و نيفتند دنيا مرُوت بي     ارباب دام در البته بهاء اهل لهذا...  دهند هدر

 و رحمن امر انتشار مركز و ياران محافل تشكيل و مؤمنان جمع تَردد محلِ ، بساطت و دلگشائي نهايت در را خويش
 "... سازند يزدان حضرت محبت كانون

 عالي معارف هاي دستخط جزوه از برگرفته                                                    
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  الهي احكام و حدود .5

 :گفتار در اعتدال •

  :تعالي قوله فرمايند مي بهاءاهللا حضرت

 اَما و.  الصافيةِ الفارِغَةِ بِالقُلُوبِ منوطَةٌ اللِّطافةُ و بِاللِّطافَةِ معلَّقٌ النُّفُوذُ اَما.  االعتدالَ و النُّفُوذَ يطلُب.  جوهرٌ البيانَ انَّ"
       ". االَلواحِ في ذَكَّرناها الّتي بِالحكمةِ امتزاجه االعتدالُ

                                            149 ص بهايي تعاليم گلزار                                                                     

 : االحلي قوله ، فرمايند مي غرب اسفار در عبدالبهاء حضرت    

  " . الزم, كلمات و معاني اداء در اعتدال و عبارات حسن. باشـد وقت اقتضاي و حضار مشـرب به بايـد بيـان"

 176 ص 5 ج آسماني مائده                                                                       

 : نُقُود رِبحِ در اعتدال •

 : العزيز قوله ، فرمايند مي عبدالبهاء حضرت

   جديد عصر و بهاءاهللا " .شود واقع انصاف و اعتدال به امر اين بايد لكن و است هرطا و طيب و حالل نقود ربح ... "

 : تجارت در اعتدال •

 :العزيز قوله ، فرمايند مي امراهللا ولي حضرت

 قدر به مداخله و حرص و عجله از اجتناب و فروش و خريد در اعتدال و امور در بيني مĤل ، آن اعضاي وظايف از "
 ، نمايد شركت اعضاي بر غلبه كار,  شود حركتي سرمايه و قوه از زياده اگر چه.  آن پيشرفت قرائن از,  پايه و مايه

 وظيفه و كار بر اعضاء كه است اين امري هر در پيشرفت عالمت لذا.  دهد روي پريشاني و استغراق حالِ بالمĤل
       " . شود مشكل آن تحمل و يابد تسلّط آنها بر كار آنكه نه باشند مسلط خويش

     267 ص جوانان مجموعه           
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 :تقديس و تنزيه .4

 :العزيز قوله ، فرمايند مي امراهللا ولي حضرت

 حفظ مستلزم,  نجابت و اصالت و طهارت و پاكي و عصمت و عفت از آن مقتضيات و شئون با تنزيه و تقديس اين"
 و هنري قرائح و ملكات از استفاده و كلمات و الفاظ اداي و لباس پوشش وضع از ، احوال و مراتب جميع در اعتدال
 و عادات و سخيفه تمايالت و اَهواء  ترك  و نفسانيه مشتهيات از احتراز در تام مراقبت و توجه همچنين.  است ادبي

     ". سازد متنازل ذلّت حضيض به عزّت اوج از و بكاهد انسان بلند مقام از كه است اي مفرطه رذيله تفريحات

 288 و287 صص جوانان مجموعه                                                            

 

 

 و است لطافت به معلق ش نفوذ.  طلبد مي اعتدال و نفوذ كه است جوهري بيان:  فارسي به مبارك بيان مضمون
 . كرديم ذكر الواح در كه حكمتي به است آن امتزاج,  اعتدال اما و است صاف و فارغ قلوب به منوط لطافت
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 خانم روحيه حضرت قلم به اعتدال .9

 است شده نوشته البهاء امة حضرت وسيله به متانت و زيبايي و ظرافت نهايت در كه است مطلبي يكتا گوهر كتاب در
 خود اگر ولي فرمودند مي تشويق اعتدال به را همه مبارك هيكل.  است نهفته اسراري خدمت از مقامي هر در... 
 فرمودند مي تشويق البته كردند مي پرواز شهامت و خدمت از رتبه اعلي به نموده قيام زندگي عادي مكانهاي از آنان
 ست اينجا.  نميدهد وِفق تعادل با جانبازي و شهادت سبيل پيمودن زيرا ؛ نمودند مي فخر آنان وجود به نهايت بي و
 به را خود جان,  اعظم امرِ مبشّرِ كه است اين ما افتخارات اعظم از.  گردد مي واژگون عقل خرگاه و خيمه كه

 آن اَقدامِ اثر بر مقدس نفس هزار بيست كه است اين ما ديگر افتخار و فرمـودند فدا اهللا محبت سبيل در رايگان
شي اطهر اقدسِ وجودمي مكنونه كلمات در آنچه با و بفهمم را اعتدال حالت اين خواستم بارها.  نمودند حركت و م 
 في تَستَشهِد اَو الفراشِ علَي تَموت اَن تُحب اَ فعلك في تَدبر و اَمرِك في فَكِّر االنسانِ ابنَ يا ",  كنم مقايسه فرمايند
 روي در هنوز هواپيما كه وقتي ؛ است هواپيما مثال بهترين من نظر به مطلب اين فهم براي ".  التُّرابِ علَي سبيلي
 را چرخها وقتي ولي نمايد حركت زمين قوانين حدود در است مجبور,  چسبانده زمين به را چرخهايش و است زمين
 به و است آسماني موجودي بلكه نيست زميني قوانين تحت در و ارضي قيود به مقيد هواپيما ديگر كرد جمع فضا در

 نصايح هستيم زمين به چسبيده تا هم ما البته.  شتابد مي بعيده آفاق سوي به بينهايت سرعت با مقام همين مناسبت
 به گوش ديگر آمديم حركت به تقدير آسمانهاي علّوِ در و گذارده پا زير را زمين اگر ولي ؛ شنويم مي بسيار زميني
 افتخارات ، شجيه ارواح كه اينجاست.  پروازند در الهي عظيم قهرمانان كه اينجاست.  داد نخواهيم اَرضي نصايح
 . گردد مي منقوش ابديت ل با و پر بر آنان نام و يابند مي ابديه

 18 ص 286و285 هاي شماره بهايي پيام                                                        

 

 بر اينكه داري دوست آيا.  فعلت در كن تدبير و امرت در فكركن انسان پسر اي:  فارسي به مبارك بيان مضمون
  ؟ كني طلب شهادت خاك بر من سبيل در اينكه يا بميري فراش
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 متعادل انسان .10

.  كـرد رعـايت را تعادل بايد جا همه در و است خوب تعادل كه دانيم مي ما همه...  ؟ چيست تعادل مفهوم راستي
 بايد گويند مي كه بينيم مي طرف يك از ؟ چيست تعادل مفهوم.  است اصطالح يك اين ولي دانيـم مي همـه را اين

 فالني.  دارد شهامت خيلي فالني يعني تعادل گويند مي ؟ چه يعني تعادل گوئيم مي وقتي و باشيم داشته تعادل
.     است خير زيادي فالني گويند مي مثالً.  است الزم امري هر در تعادل ؛ خير گوئيم مي.     دارد شهامت زيادي

 دزد نيمه باشيم داشته افرادي بايد ما باشد درست معني اين اگر پس.  است الزم امري هر در تعادل ؛ خير گوييم مي
 چه اين پس.  است خوب اش نيمه چيز همه اينكه يعني,  تعريف اين اساس بر چون. دروغگو نيمه و ترسو نيمه و

 اين از كدام هر كه شويم متوجه شدن عميق با است ممكن بعد ؟ دارد چيزي هر اعالي حد به رسيدن با ارتباطي
 وقتي كماالت اين از كدام هر كه است اين تعادل معني و برسد خودش اعالي حد به بايد ما در كماالت و صفات

 انسان كه شود مي   باعث اينها يك به يك وجود.  بخشند مي تعادل را همديگر,  رسيد خودش اعالي حد به ما در
 وقتي.  برسد اعاليش حد به بايد هم حكمت ولي برسد اعاليي حد به بايد شجاعت مثالً.  آيد بوجود متعادلي
 است شده زيادي شجاعت كه كنيم مي فكر ما وقت آن,  باشد نداشته وجود حكمت ولي برسد اعلي حد به شجاعت

 چقدر كه شويم مي متوجه اكنون.  است حكمت عدم از اشكال بلكه نيست زيادي شجاعت از اشكال جا اين در. 
 همه كه است اين ما مشكالت از يكي معموالً.  كنيم فكر خودمان مورد در بايد ما چقدر.  است پيچيده مسأله اين
 كه حالي در.  را خوبيها همه نفر يك و دارد را بديها همه نفر يك كنيم مي فكر ؛ بينيم مي سفيد و سياه را چيز

 بايد ما و نشوند ديده و بشوند پنهان يكديگر پشت بد و خوب صفت چند است ممكن اوقات گاهي و نيست اينطور
 و است انسانيت عاشق و دارد انسان نوع به العاده فوق محبت نفر يك مثالً. كنيم پيدا را آنها چگونه كه شويم متوجه

 به او خضوع و ندارد خضوع,  دارد هم غرور ضمن در ولي است رسيده بشر نوع به محبت و عشق از بااليي حد به
 است سخت بسيار.  است باالتر همه از ضمن در ولي است همه عاشق حقيقت در.  است نرسيده خودش اعالي حد
 پدرانه احساس انسان حالت اين در چون است سخت بسيار.  كند پيدا خودش در را غرور انسان حالتي چنين در

 به همه چون داريم دوست را همه,  خوبند همه ؛ فهمند مي و هستند مساوي او با اينكه نه كند مي پيدا همه به نسبت
  نشود متحول.  نكند پيشرفت هرگز جامعه كه شود مي موجب حالت اين.  هستم آنها پدر مثل من دارند احتياج من
 نمي بالغ كس هيچ و شود نمي حاصل پيشرفتي هيچ اما ؛ كند مي زندگي خوبي به سالها و سالها فرزندانش با پدر



٩ 
 

 حد به هم را خضوع بايد ؟ بخشد تعادل را غرور و زياد محبت و مهر بايد چيز چه بنابراين.  گذارد نمي او چون شود
 حالت دو مورد در فقط ما جا اين در.  شود مي كامل نتيجه كه است صورت اين در چون.  برساند خودش اعالي
  : دهد مي دست به حالت چهار كه كرديم عنوان را حالت دو فقط,  كرديم صحبت

 ؛ است مغرور و دارد كامل محبت كه كسي

  ؛ است خاضع و دارد كامل محبت كه كسي

 ؛ است خاضع و دارد تنفّر كه كسي

 ؛ است مغرور و دارد تنفّر كه كسي

 فكر خودمان مورد در بايد ما چقدر است زياد ها بعضي و است كم ها بعضي صفات ها ده وقتي كنيد فكر حال ....
 بوجود خودمان در را تحول و تغيير اين بتوانيم تا بشويم متوجه عميق و دقيق را مفاهيم اين بايستي چقدر و كنيم

 . بياوريم

 تصرف و دخل اندكي با ايدلخاني جناب سخنراني از نقل                                         


