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 شروع مناجات -1

 هواالبهي

 تو و حقيريم و فقير و اسير.  آمرزگار تو و گنهكارانيم.  بزرگوار تو و خاكساريم بندگانِ ما,  مانند بي خداوند اي
 عونِ و صون و فرما حفظ فضل محضِ.  اَثير فلك سريرِ حشمت پر سليمانِ تو و ضعيفيم موران.  دستگير و مجير

 ؛ بخش قوت و كن حراست را ما.  حديد زبرِ بنيانِ هادمِ افتتانت و است شديد امتحانت خدايا.  مفرما دريغ خويش
 ع ع.  نما موقق آستان عبوديت بر عبدالبهاء چون و ده شادي ؛ فرما مسرور

 167 ص آلمان چاپ عبدالبهاء حضرت مناجاتهاي مجموعه

 

 

 

 كبريائُه جلِّ بهاءاهللا حضرت مبارك لوح -2

 معاني آفتاب نام به

 احباي براي از اوليه حقيقت در سرور و بهجت كه چه ؛ باشيد مسرور يادش به و مشغول ذكرش به الهي دوستان اي
 اگر فقيرند و باشند متنعم ارض هاي نعمت تمام به چه اگر ؛ بود خواهند و بوده حزن در ايشان دون و شده خلق حق
 است آن مسرور و شود مكنون قلبش خزانه در الهي حب لُوء لُوء كه است آن غني عنداهللا.  گردند كنوز مالك چه
ل خـود ، رحمن نفسِ را دوستـان احزانِ الحقيقه في و گردد منقطع عالميان جميع از يادش به كه ؛ نموده تحمـ 

 سبحان كوثر از اطمينان و فرح كمال به شما.  مبتالست اعداء دست در و مسجـون بعيـد سجـن اين در چنـانچه
 . گرديد واصف وصفش به و بنوشيد

 1997 مارس 208 شماره بهائي پيام
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 ثَنائُه جلَّ البهاءعبد حضرت نصوص -3

 : االحلي قولُه,  فرمايند مي عبدالبهاء حضرت

 شايد,  پرداخت نامه اين نگارش به و افتاد رحماني دوستان ياد به عبدالبهاء نوراني صبح اين در,  روحاني ياران اي
 بايد.  نه ياران قلوب در سرور القاي از مبرورتر عملي احديت درگاه در زيرا ؛ گردد ياران قلوب ريحان و روح سبب
 يك هر بلكه ؛ ندارد دريغ مال و جان.  كوشد همگنان شادماني و تسرير و تفريح در ودل جان به دوستان از يك هر
 اهللا ميثاق در ثبات و استقامت و صداقت برهان است اين و اهللا دين اساس است اين ؛ نمايند فدا جان ديگري سبيل در

. 

 1997 مارس 208 شماره بهائي پيام

 : ميفرمايند نيز و

 در مدخَليت سرور زيرا متخلق رحماني اخالق به و محشور,  سرور و انبساط اهل با و باشي مسرور هميشه بايد تو
 رحماني اخالق و است روحانيت است دائمي سرور مايه آنچه شود توليد امراض ، كدورت از و دارد صحت حفظ
 . است تبديل و تغيير هزارگونه تحت در جسماني سرور اما ندارد پي در حزني كه

 161-160 صص 5 جلد آسماني مائده
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 حكايت -5

 آمريكا در مبارك قلب آيا نمود عرض حضار از يكي ، مبارك ورود حين) ...  1913 فوريه 2( صفر 25 روز
 آنكه ديگر و ندارد انفكاك ، است من با جا همه من قلب سرور:  فرمودند) .  پاريس(  اينجا در يا بود مسرورتر
.                           است تر شادمان قلب البته بيشتر الها نفحات نشر به مشغوليت جا هر.  است اهللا كلمة من سرور اسباب
 17 صفحه روحاني نشاط و سرور جزوه

 

 

 ثَنائُه جلَّ عبدالبهاء حضرت مبارك خطابه -4

 باشد الهيه فيوضات به سرورش انسان چون.  الهي عوالم جميع در جان و دل انبساط سبب و است دائمي سرور اين "
 او افكار و آمال ترويج روزگار گردش و نباشد او مرام وفق بر دنيا حوادث ولو نشود مغموم و محزون حالي هيچ در

 آرزوئي امور در اهتمام و سعي وجود با كه رساند جائي به را انسان الهي مشيت و اراده به اعتماد و توكل بلكه ننمايد
 و ميل موافق را امور جميع حالت آن در ننمايد آيد مي پيش آنچه از غير خواهشي و ندارد شود مي واقع آنچه جز
 و جنگ صفا و صلح از غير و نيابد اضطرابي اطمينان جز شمرد خويش آسايش و عزت مروج و بيند خود راده

 به خواهم مي را مقام اين شما براي از من. ابدي حيات سبب مقامي چنين و است دائمي سرور چنين.  نجويد جفائي
 او البد است جسماني امور از كه سروري باشد تبديل و تغيير قابل كه سروري نه شود حاصل فالح و نجاح مقام اين
 زماني ، محتاج ديگر وقت و است غني وقتي ، مريض ديگر روز است سالم روزي انسان كه چه نمايد اخذ انقالب را

 لكن و معذب غذابي به روحش آني هر و است مشوش فكرش هميشه ، زحمت مبتالي ديگر زمان و است راحت
 انساني عالم غمخوار ، بندد الهي جهان به دل اعلي افق فيوضات به سرورش و باشد اهللا ملكوت به متوجه قلبش چون
 " انتهي.  رحماني اسرار و آثار مروج و گردد

 958-958 صص عبدالبهاء حضرت درباره يادداشتهايي
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 عيد شب كانيت خانه -6

 كردند داني و عـالي از پاكيـزگي فـكر                كـردنــد تـكانـي خـانـه همـه عيـد شب در

كردند زباني چـرب پلـو ز هـم انـدكي             بـود شيـرينـي صحبـت,  دهنـان شيـرين وِرد 

 كردند همداني چرم چو سخت خود روي           ظريف كفش خَرم و سست كنم درِكيسه كه تا

 كردند خواني مرثيه طـرب اربابِ بسكه             شد انـگيزي غـم رقـصِ كنم رقـص خواستم

 كـردنـد تبـاني كـار اين سرِ الحق خوب              مـن چـاپيـدن پـي از شـدنـد همـدست همـه

 كـردنـد تكـاني خـانه جا همه از زودتر             مــرا جيـبِ تَـه,  عيـد شب بهـر,   مختصــر

 

 352 ص – اول جلد - بهائي اول قرن شعراي تذكره


