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 حضرت هباءاهلل: 
 "  حياناأل مجيع ويف حوالاأل کلّ  يف وشکره اللّ  نعمهأ مبا العبد ظهارإ هو حساناإل رأس"  - 1
 (اخلري کلّ  اصل اي روؤس مبارک لوح)
  
  "  فاشکر حوالاأل کلّ  يف بل فاصطرب ضرّ  يصبک نإو  رّبک فاشکر خري ميّسک نإ"  - 2
  (اعلی قلم آاثر ٤ ج ٨1 ص احلجّ  سورة)
 
 اّل إ هلهإ من ما نّهإو  الغفلة بئر عن وجّناک القدرة ييدأب يدک خذأو  مجعنيأ اخلالئق من حدأ عرفه ما ال عّرفک مبا اللّ  اشکر"  - 3

 (اعلی قلم آاثر ٤ ج 1 ص - حبيب لوح اي االصحاب سورة)"  املقّربني لولّ  نّهإو  هو
 
 "  منوده احاطه را کلّ  ظهور انوار که چه انطقند اهلی شکر و محد به کلّ  اهبی فردوس طلعات و اعلی مأل امروز"  - ٤
 (اعلی قلم آاثر ٧ ج 33٩ ص)
 

 
 

 حضرت عبدالبهاء: 
 سلطان که حکايتيست ابشد شاکر ميتواند نفسی هر نعمتحببوحه در زيرا الزم زمحت و سختی هنگام اهلّيه نعما شکر"  - 1

 خربزه آن از قدری  خود سلطان چون آخر.  ممينمود سرور و شکر اظهار و ميخورد اايز.  داد زااي به و بريد را ای خربرزه حممود
 از من که گفت جواب نياوردی مالل و خوردی چگونه را تلخی ابين خربزه که پرسيد اايز از.  است تلخ بسيار ديد چشيد
. کنم مالل اظهار و بينم تلخی يکمرتبه که ندانستم ارسزاو  هلذا بودم خورده شريين و لذيذ بسيار گوانگون نعمتهای سلطان دست

 "  کند فراموش را اهلّيه مواهب و شود متأثّر نبايد بيند زمحتی جزئی وقتی اگر است اهلی نعماء غرق که انسانی پس
 (اآلاثر بدائع 1 ج 222 ص)
  
 استعدادات و قوا چه ، است لطيفی نسيم و هوا چه.  تبّصر وسيله تذّکر و است تذّکر سبب چقدر اهلّيه نعماء در تفّکر"  - 2

 صالح و صلح ترويج و انسانی عامل وظائف ابداء ، منايد قيام بشکرانه و بداند را ها نعمت اين قدر انسان خوبست چه ، عجيبی
 (اآلاثر بدائع 2 ج 3٠٧ ص)  "  پردازد اهلی بندگان عموم جناح و رفاهّيت و
  



     ُشکر

www.oceanoflights.org 

 منود هدايت را مشا خدا که ابشيد مسرور خيلی ابيد کرده انتخاب خود حمّبت جبهت را مشا خدا که هستيد نفوسی از مشا"  - 3
 (اآلاثر بدائع 2 ج 2٦3 ص)  ..."  کنيد شکر را خدا خيلی ابيد.  گذارد مشا سر بر ابدی عّزت اتج
 
 و هبره او فيض ملکوت از و هستيد او ظلّ  در که گرديد مسرور و مشغول مبارک مجال بذکر ابشيد بيدار ابشيد متذّکر مشا"  - ٤

 هستيد او عهد و ميثاق بر اثبت و درآمديد او لواء حتت در للّ  احلمد مشا اّما کر  گوشها و است کور چشمها مجيع.  داريد نصيب
 شکر هزار کي هر را الطاف اين.  شده مبذول مشا حقّ  در الطافی چنني که الزم شکرانه هزاران ای دقيقه هر در را موهبت اين. 

 (اآلاثر بدائع 2 ج 1٦1 ص) "  واجب
 

 


