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  من بندگان اي                                                     

 كه الزم كل بر لذا  شوند منتفع شما از ديگران و خود تا شويد ظاهر منيعه بديعه اثمار به بايد منيد رضوان اشجار شما
 يغنيكُم اهللاِ فَضلُ و بِأسبابِها معلَّقَه االُمور انَّ و االلباب اولي يا غنا اسباب است اين.  گردند مشغول اكتساب و صنايع به
 . بود خواهد و بوده نار اليق ثمار بي اشجار و بها
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                                                                                        شروع مناجات -1

 هواهللا

 نما بيدار را خواب نفوس كن زنده را مرده دلهاي نما شنوا ار كوشها كن روشن را بصيرتها مهربان خداوند اي
 و بشناسيم را تو كه فرما عنايتي خداوندا كن داللت خويش نامحدود جهان به و فرما آزاد قيدي هر از را ما خداوندا
 انتشار گلي هر از باشيم طيبه رائحه طالب ، شود طالع افقي هر از باشيم حقيقت شمس جوياي باشيم تو جمال عاشق
 مشاهده و نمائيم سلوك تو سبيل در تا رسان خويش نامحدود جهان به و ده نجات محدود عالم از را ما خداوندا يابد

                          ع ع.  توانا و قادر توئي مهربان توئي بخشنده توئي كنيم تو كمال و جمال
  آلمان چاپ - عبدالبها حضرت مناجات مجموعه

 

 

                                                           عبدالبهاء حضرت مبارك لوح -2

  االبهي بهاءاهللا عليه علي آقا جناب خان يونس جناب بواسطه

 هواهللا

 و است عنايت چه كه فرما مالحظه گشته شمرده المع جمال عبادت از جامع ، دور اين در صنايع بدايع حق بنده اي
 قرب از مانع و است آفت بلكه است غفلت صنعت كه مينمودند گمان پيشينيان.   است عبادت صنعت كه موهبت چه

  گلخن و كرد نعيم جنت را جحيم چگونه عظمي موهبت و كبري رحمت كه فرما مالحظه حال.   احديت حضرت
 صنايع در و دارند اظهار مقدسه بعتبه شكرانيت هزار صد دم هر در بايد صنعت اهل نمود نوراني گلشن را ظلماني
 جلوه عالم عمومي معرض در ظرافت و لطافت نهايت در صنعت ابدع تا نمايند مجري را دقت و همت نهايت خويش
 . الثنا و التحيه عليك و نمايد

                      

  ع ع                                                                       
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                                                                                            1 شماره نص

 : الجليل قوله ، ميفرمايند عبدالبهاء حضرت

 لهذا است ادبي و مادي فنون و علوم تحصيل ، انساني عالم فضائلِ اعظم ، منيع حقِ عرفان از بعد بديع دور اين در
 . است اخالق تحصيل ، تحصيل اعظمِ اس ولي.  نمايند بليغ سعي تحصيل در الهي احباي بايد

                      

  222 ص  -  بهايي تعاليم گلزار          

 

 

                                                                                              2 شماره نص

 : المتين قوله ، ميفرمايند امراهللا ولي حضرت

 ينيهد و ادبيه و علميه معاهد تأسيس براي از اوليه تمهيدات ، واليات و اياالت كافه از اي وبلده قصبه و قريه هر در…
 احكام و شعائر و رسوم و آداب به و بياموزند را كتابت و قرائت مبادي استثناء دون من بهايي اطفال و گردد مجري

 شعائر و آداب و زكيه حميده اخالق و عصريه فنون و مبادي و علوم در و گردند آشنا و مأنوس اهللا كتاب منصوصه
 خويش اطفال طبيعي و كليمي و مسيحي و زردشتي و اسالم از طوائف عموم كه گردند سايرين از ممتاز چنان بهائيه

  . سپارند بهايي مربيان دست به و گذارند بهائيه عاليه معاهد آن در تمام رغبت و خاطر طيب به را

                      

 225 ص - بهايي تعاليم گلزار             
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                                                                            مباركه نصوص .6

 :العزيز قوله ، فرمايند مي عبدالبهاء حضرت

 و حرَف ساعيانه و دارند مبذول را خود جهد نهايت … آن هر در جهان صنعتگران جميع كه است چنان شايسته
 انظارِ در را كمال و جمال اعالي حد كه شود چيزي توليد سببِ ايشان تالشهاي تا نمايند پيگيري را خود فنون

  . سازد عيان و ظاهر عالميان

                      

  195 ص -  فضائل راهنماي                           

  :الجميل قوله  ميفرمايند، نيز و

 يكي به.  است حواس تفريق سبب ، صنايع تعدد ، بوديد نموده متعدده صنايع در اتْقان عدم از شكايت ، الهي بنده اي
 همه متعدده صنايع كه است آن از بهتر اين.  نمايي اتقان تا كن كوشش و جهد و نما كلي اهتمام ، ها صنعت اين از

  . ماند ناقص

                      

 307 ص 2 ج - خلق و امر                             
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                                                                                                    علوم ظهور .7

  : االحلي قوله ، ميفرمايند ثنائه جل عبدالبهاء حضرت

  هواهللا  ، االبهي اهللا بهاء عليه آقاخان ميرزا جناب نيريز،

  نيست ملفوف حرف حديث عبارت از مقصود.  نما قناعت رمختص جواب به مجال عدم از ابهي ملكوت به متوجه اي
 از نمود جلوه شهود عرصه در و پيوست ظهور بحيز انساني عالم فضائل از اولي قرون در آنچه كه  اينست مقصود
 اما.  حرفست دو بمنزله كل ، موجودات حقايق و كائنات اسرار و مشروعات و اكتشافات و مخترَعات و فنون و علوم
 سر و انساني عالم معلومات و بدايع و صنايع و اشياء حقايق و عالم اسرار از شد خواهد ظاهر قائم ظهور از بعد آنچه

 عظيمه امور چه قائم ظهور از بعد كه نمايي مي مالحظه چنانچه.  حرف پنج و بيست بمنزله مصون رمز و مكنون
 مالحظه ماديات در.  نمايد نمي آن از يكي با مقابلي بود انساني معلومات سابق در آنچه جميع كه است شده حاصل
 قوه يك به مقابلي اولي قرون در مادي اكتشافات و انساني عالم اختراعات جميع مثالً است روحانيات عنوانِ كه كن

 عليك و ذلك علي قس و كند نمي سيم وسايط بدون مخابره و كهربايي ، تلفون ، غرافي فتو ، غرافي فنو ، تلغرافي
  عباس عبدالبهاء االبهي البهاء

  : االحلي قوله نازل قمي خان تقي ميرزا لوح در و

 كه اينست مقصود گردد ظاهر ديگر حروف جميع قائم ايام در ولي صادر حرف دو سابق ايام در كه وارد حديث اما
 دو بمنزله شده ظاهر سابق ايام در انساني عالم كماالت و صنايع و  بدايع و قانون و احكام و علوم و آثار از آنچه
 بدرجه نامتناهي فنون و علوم و انساني عالم فضائل و كماالت  ، منيع  كنز بروزِ و بديع ظهور اين در ولي بوده حرف

 چنانچه.  دارد فرق و امتياز اينقدر سابق دورهاي از بديع دور اين يعني باشد ديگر حروف جميع بمثابه كه رسد اي
 آمده شهود عالم به غيب حيز از كائنات اسرار چقدر قليله مدت اين در است اول قرن هنوز كه نماييد مي مالحظه

 تحقق اشياء حقايق و اسرار از اكتشافها چه و شده ظاهر بوده امكان غيب در كه مصون رمزهاي و مكنون سرّهاي چه
 اين بدمد دولتش صبح تا باش.  شد خواهد چه بعد من كه نما مالحظه ديگر نموده جلوه بدايع و صنايع چه و يافته
  9 و 8 صص - 2 ج آسماني مائده                                .                                    انتهي.  است سحر نتايج از همه
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                                                                                   اشتغال و انقطاع .8

  : است مسطور اول جلد سفرنامه در كار و بكسب اشتغال و انقطاع از سوال جواب در

 نفسي بر كه است چگونه نازل الهيه  الواح در دنيا از انقطاع به امر كه وجودي با كه پرسيد شخصي مجلس آخر در
 و صنعت به اشتغال نفسي هر بر بهاءاهللا امر در فرمودند ؟ نيست ضد دو اين آيا.  است شده فرض صنعتي و كسب
 و صداقت نهايت با اگر است عبادت عين اين ديگر صنعت شما و دانم مي   بافي حصير من مثال است فرض كسبي
 حوادث از و باشد نداشته دنيا اين به تعلّقي و تقيد قلب اگر مشغوليت وجود با اما است ترقي سبب اين و باشد امانت
 در اال و انسانست كمال اين شود محزون فقر از نه و ماند ممنوع انسان نوع خدمت از عالم ثروت با نه  نگردد، متألّم
.  انسان جود و تذكر و تربيت بر دليل نه آسان است قولي نمودن عدل ادعاي ضعف حال با و كرم اظهار فقر حالت
 95 ص - 2 ج آسماني مائده        انتهي

                                                                                                     حكايت .9

 كمتر لي و بوده عام و خاص زبانزد بافي قالي فن در كه زيسته مي بافي قالي كار استاد كاشان شهر در ميگويند
 شدند مي معرفي او به كه كارآموزي نفر ده از بسا چه و بوده كار در او گيريهاي سخت تحمل به قادر كارآموزي

 قرار بر را فرار اول روزهاي همان در بقيه و داشته را او خشن برخوردهاي و سخت شرايط تحمل نفر يك فقط
 . زدند مي باز سر او شاگردي از و داده ترجيح

 كاري بافي قالي:  گفت جواب در كار استاد ، شد جويا را امر اين علت وي از و رفته او نزد به سفيدي ريش روزي
 و منظم ، دقيق ، صبور افرادي بايد كار اين پويندگان لذا است هنر نوع يك حال عين در و است ظريف و دقيق بس
 و بزنم محك را آنها  اينكه براي من ، گيرند فرا احسن نحو به را فن اين بتوانند تا باشند هنر اين عاشق حال عين در

 اول روزهاي نه يا هست هم هنر اين عاشق حال عين در و منظم و دقيق ، صبور فردي جديد هنرجوي آيا كه ببينم
 مي مرا خشن برخوردهاي تحمل باشد هنر و فن اين فراگيري طالب واقعاً مزبور فرد اگر ، ميگيرم سخت او بر را امور
 نشان و اول روزهاي در سخت شرايط تحمل صورت در ، كند مي شغل اين ترك وگرنه ميشود همراه من با و نمايد
 دارم توان در كه را آنچه مهرباني و مالطفت با و داده نشان خوش روي او به  كم كم من ، صبوري و پشتكار دادن
  . سالمت به را ما خير به را او وگرنه سازم مي كاردان و اليق فردي او از و دهم مي آموزش او به


