
 محبوب، همراهان و دوستان

  ابهی الله 

 این حفظ و است قلوب میان محبت و وحدت انسانی عالم برای الله بهاء حضرت پیام مهمترین میدانیم که همانگونه
 .است بهاء اهل وظایف مهمترین از یکی مکانی و زمان هر در اتحاد

 بر اعتراض دهد، قرار تأثیر تحت کنونی اوضاع در الخصوص علی را احباء میان وحدت میتواند که اعمالی جمله از
 باشد می عیبجوئی یا و و،انتقاد یکدیگر

 بهائیان که دارد ومتذکر پرداخته موضوع این بررسی به الهیه مبارکه آثار از مندی بهره با دارد سعی برنامه این
 : امرالله محبوب ولی حضرت فرموده به و دارند عهده بر انسانی عالم قبال در را سنگینی بسیار وظایف

 مشغول برادرانش ضعف نقاط با را خود یا و بیندیشد خود به نفسی که نیست آن زمان اکنون یقین و قطع طور به"
 خدمت مسیر ،در کرده متمرکز آتیه خطیرۀ وظائف روی را خود ذکر و فکر بهائی فرد هر که آنست هنگام بلکه دارد،

 ".نماید حاصل ثانویه تولد الله، بهاء حضرت به

 باد خوش جانتان        

 

 

 

 

 

 

 

 



 :فرمایند می امرالله محبوب ولی حضرت

 مشغول برادرانش ضعف نقاط با را خود یا و بیندیشد خود به نفسی که نیست آن زمان اکنون یقین و قطع طور به"
 خدمت مسیر ،در کرده متمرکز آتیه خطیرۀ وظائف روی را خود ذکر و فکر بهائی فرد هر که آنست هنگام بلکه دارد،

 317 ش 122 ص هدایت انوار    ".نماید حاصل ثانویه تولد الله، بهاء حضرت به

 

 ." است خويش نفس حيات ولمسئ تنها ما از يک هر: "عنوان

 روحانی قسمت

 شروع مناجات .1
 (جمع انتخاب به) جمعی دسته ذکر .2
 (دیگران به اعتراض از پرهیز) الله بهاء حضرت مبارکه نصوص مجموعه .3
 (عیبجوئی از پرهیز) بهاءالله حضرت مبارکه نصوص مجموعه .4
 عبدالبهاء حضرت مبارک لوح .5

 اداری قسمت

 آیم؟ فائق دیگران عیوب مشاهدۀ تمایل بر توانم می چگونه-6

  سازیم خود کار متّوجه را خویش حواس تمام و دوخته بمقصد را خود چشم باید-7

 نمائیم؟ عمل چگونه دیگران ضعف نقاط مقابل در-8

 جامعه وحدت حفظ اهمیت-9

 بهائی آثار در منکر از نهی و معروف به امر-10

 ومشورت شور-11  

 است؟ دیگران امور در دخالت مصادیق رفتارهائی چه              

 دارد؟ پی در عواقبی چه عمل این              



 نوجوانان و اطفال برنامه-12    

 اجتماعی قسمت 

 پذیرائی و الفت -13   

 )به انتخاب جمع(خاتمه مناجات 14    

 

 

 

 

 

 

 

 شروع مناجات -1

 الّله ُهو

 جدید تأییدی دمی هر در. فرما رضوان جّنت وجدان، و روح و کن شادمان جان و دل را یاران مهربان بخشندهء ای 
 و کن گویا  زبانها اعلی، مأل ُسُرج را وجوه و کن ُهدی آیات را نفوس. بفرست رحمانی َنَفس َنَفسی، هر در و بخش
 افق از و کن کوکبی را یک هر جدید، ملکوت از بدیع الحان استماع و کنند تقدیس آیات ترتیل تا نما شنوا گوشها

 و درخشنده و  بخشنده و عزیز و مقتدر توئی. بتابند اعصار و قرون بر ُهدی مشرق از تا فرما درخشنده کبری موهبت
  . الُمستعان العزیز انت ااّل  اله ال دانا

 ع ع  

 408 ص آلمان چاپ مناجاتهای مجموعه                                                         



 الله بهاء حضرت مبارکه نصوص مجموعه-3

 دیگران به اعتراض از پرهیز

 :فرمایند می الله بهاء حضرت

 و بوده حمیده اخالق و خشوع و خضوع حّق  اهل شأن. نکند قیام ُمحاربه بر و ننماید نْفسی به تعّرض  نْفسی ابدا   "
 اقتدارات مجموعه 301 ص."                                                                                                                  بود خواهد

 :فرمایند می دیگر بیانی در و

 احاطه را کّل  الهّیه رحمت و ساکن حّق  عنایت ظّل  در االرض َعَلی َمن جمیع.  مبارک و بزرگ است روزی امروز
 از کّل  تا نمودیم نهی را جمیع است عالم اهل ُضّر  سبب آنچه و فساد و خونریزی و جدال و اعتراض و اعراض. نموده
 210 ص 2 ج الهی آیات.                                                              متوّجه اعظم بحر به و باشند مسرور الهی فضل

 

 

 بهاءالله حضرت مبارکه نصوص مجموعه-4

 عیبجوئی از پرهیز

 :فرمایند می الله بهاء حضرت

 الهّیه کلمات حالوت َبرّیه اگر.  نمودیم امر اّتحاد و محّبت به را ناس یزال ال که است گواه و شاهد عزّ  و جّل  حّق      
 نموده غلبه بشأنی حّق  سّتارّیت.  نمودندمی عمل بودند مأمور بآنچه البّته نمودندمی ادراک نازل امر مصدر از که را

 که نفوسی مگر فرموده عفو بلکه ، نه جاری امر قلم از ذکرش ابدا   شود مشاهده خطا نفسی از بار هزار صد اگر که
فا و الّصدق عن الهوی َیمَنعهم ال لو گواهند و شاهد جمیع چنانچه ، حّق  عمل این.  اندنموده حّق  از اعراض  در.  الصَّ

 ذکر را نشنیده و بگویند ندیده آنکه به رسد چه تا نمایند حّق  ُمتابعت اکبرند منظر به ناظر که عبادی صورت این
 . نمایند

 366 ص 1 ج الهی آیات                                                                                                                  



 :فرمایند می نیز و

ْوِء  َتْذُکُرْوُهْم  اَل  وَ  ِباْلَخْیرِ  اْلِعَباَد  اْذُکُرْوا َقْوُم  َیا ُر  وَ  ِبالسُّ  که چه شده نهی سنه دراین هم ، سوء ذکر  ْنُفُسُهْم اَ  ِبِه  َماَیَتَکدَّ
ر و عباد ُحزن سبب که نماید تکّلم کلماتی به یا و بیاالید غیبت به است حیف است حّق  ذکر برای از لسان  "است تکدُّ

 احکام و حدود گنجینه 321 ص                                                                                                    

 

 

 عبدالبهاء حضرت مبارک لوح-5

 الّله هو

 را اسمش و نمایند وضع متانت نهایت در را غیبت اساس و نمایند دیگر یاران مذّمت ِسّر  ِسر   در احّباء از بعضی 
 از ُمضّرتر خصلتی هیچ زیرا نمائید صریح منع را جمیع و باشید  داشته را مواظبت کمال البّته گذارند، امرالله دلسوزی

 احّباء از احدی به نسبت الئق غیر اشارۀ ایکلمه نفسی نباید ابدا  . بامرالله  الخصوص علی نه عیبجوئی صفت این
 جاری زبانش از ستایش جز احدی نگذارید ابدا   و نمائید خصلت این از منع در را دّقت نهایت...  دارد اظهار الّله

 183ص 3 ج خلق و امر                                          عع.  گردد

 

 آیم؟ فائق دیگران عیوب مشاهدۀ تمایل بر توانم می چگونه-6

 آن آیم؟و فائق دیگران عیوب مشاهدۀ تمایل بر توانم می چگونه من" شد سؤال عبدالبهاء حضرت مبارک هیکل از
 :فرمودند جواب در حضرت

 هستند؟ چه من نقائص بپرس خود از و کن فکر خودت به ، کردی مشاهده دیگران را نقصی وقت هر گویم می برایت
 شوی می امتحان و اغواء نیز دیگران کردار و گفتار واسطۀ به هنگامیکه را عمل این نمائی برطرف را آنها بکوش و

 نخواهی فرصت دیگر و یافت خواهی غلبه خود نفس بر. شد خواهی کاملتر و کرده پیشرفت طریق این به.  بده انجام
 309 ش 119 ص هدایت انوار                                                            ".کنی فکر حتی دیگران عیوب به که داشت



  سازیم خود کار متّوجه را خویش حواس تمام و دوخته بمقصد را خود چشم باید-7

 :میفرمایند امرالّلهولی  حضرت

 ادا زدن شخم در را خود سهم باید خود گروه با آنها از یک هر و میزنند شخم را زمین که هستیم کسانی مانند ما " 
 خود کار متّوجه را خویش حواس تمام و دوخته بمقصد را خود چشم باید برود پیش مستقیم او شیار اینکه برای و کند

 شّک  بدون بگیرد ایراد آنها زدن شخم از و میکنند چکار زید و َعْمرو ببیند بخواهد و شود اطراف متوّجه گاه هر.  سازد
 8 ص بهائی حیات نمونه                                                                              ." شد خواهد معّوج و کج او خود شیار

 

 نمائیم؟ عمل چگونه دیگران ضعف نقاط مقابل در-8

 ننموده، انتقاد هرگز بکوشیم اگر کنیم، ارائه تفاهم و دیگران،شکیبائی ضعف نقاط مقابل در اگر هستیم، بهتر ما اگر"
 واسطۀ به حقیقتا توانیم می که است صورت این در و کرد خواهند چنین نیز دیگران نمائیم، ترغیب و تشویق بلکه

 309 ش 120 ص هدایت انوار                      ".کنیم خدمت الهی امر به خود روحانی قدرت و عملی نمونۀ

 

 جامعه وحدت حفظ اهمیت-9

 :فرمایند می 2015 دسامبر 7 مورخ پیام در الهی اعظم العدل بیت

 ولی. است ساخته مشکل بسیار را امور انجام ایران در بهائی اداری تشکیالت وجود عدم که بود واقف باید البته ..."
 کمال در هم و دهند انجام را خود انفرادی روحانی وظائف هم بپردازند، خود جامعۀ امور ادارۀ به باید هم احباء

 و میثاق قدرت به ایمان با که اینست راه این در موفقیت الزمۀ. نمایند تشویق و حمایت را یکدیگر مهربانی و محبت
 نظم به مجددا اعظم اسم جامعۀ امور و رفت خواهد بین از موجود موانع که باشند مطمئن پیش از بیش الله کلمة قوۀ

 جزئیات نبودن روشن وجود با که آنست گیرد قرار خاص توجه مورد باید آنچه یافت خواهد تمشیت دلخواه ترتیب و
 از که آنست رحمن حضرت دوستان مسئولیتهای ترین اساسی از یکی ایام این در احباء آحاد برای امور از بسیاری در

 و فشارها رغم وعلی باشند داشته اطمینان یکدیگر نیت ُحسن به بپرهیزند، همدیگر رفتار تحلیل و تجزیه یا و انتقاد
  .نمایند حفظ را جامعه وحدت وارده، تضییقات



 بهائی آثار در منکر از نهی و معروف به امر-10

 کنند هدایت راست راه به را او و کرده قضاوت دیگری رفتار مورد در دهد اجازه افراد به که حکمی بهائی دیانت در
 اصول. است دیگران شخصی زندگی در مداخله جواز عدم بمعنی بهائی دیانت در افراد حقوقی برابری... ندارد وجود

 ....باشد توأم عقل حکم و آزاد ارادۀ و آگاهی با باید بلکه نمود برقرار اجتماع در خشونت و جبر با توان نمی را اخالقی

 حضرت زیر بیان در. بشر به بشر نه کند می ابالغ بشر به خداوند تنها را منکر از نهی و معروف به امر حکم -
 :دارند می برحذر دیگری کار در دخالت از را افراد و کرده اشاره الهی حکم به بهاءالله

 علیا کلمه این الواح بعضی در. نهی منکر از و فرموده امر معروف به را اولیاء اّیام و لیالی در اعلی قلم الّله سبحان"
 مشاهده ضّری اگر. کنند قیام مکافات به بینند کسی از نیکوئی اگر. نگوید و بشنود که نفسی برای از طوبی:  نازل
 (368 صفحه الهی آیات". ... )گذارند بخدا و نمایند صبر کنند

 به شخصی هر وجدان حکم باید و است وجدانی ای مسئله الهی، احکام اجرای یعنی منکر از نهی و معروف به امر -
 .باشد او امارۀ نفس

 الّلهخشیة که چه عاَلم اهل آسایش و حفظ برای از متین است حصنی و مبین نوریست دین: "فرمایند می اشراقات در
 (اشراقات..." ) یابد راه مرج و هرج ماند مستور دین سراج اگر. نماید نهی منکر از و امر معروف به را ناس

 به خدا از ترس یا الله خشیُت . است انسان وجدان بر گذاشتن تأثیر دینی تعالیم هدف که گردد می واضح بیان این از
 ماست اعمال داور خداوند که است معنی این

 نظر نقطه سایت از برگرفته دوستدار فرح دکتر خانم      


