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  شروع مناجات .1

  الهي الهي                                                       

 و اعمال بر نما تأييد و فرما رحم عبادت بر نموده احاطه را عالم عفوت كه كريمي آن توئي فرما حفظ را خود اولياي
 و جود آفتاب امر نير اشراقِ يك به و مواج بخششت بحر عليا كلمه يك به.  توست ايام اليق كه اقوالي و اخالق
 در نفوس اين و برآر قوت جيب از قدرت دست اند زنده كرمت اميد به و تواند بندگان همه.  هويدا و ظاهر غفران
 . العزيزالوهاب انت اال اله ال.  جود سلطان و اراده مالك توئي.  ده نجات را مانده گل

  محبوب حضرت ادعيه                                                                                                        

 

 مكنونه مباركه كلمات .2

  من كنيز پسر اي                                           

 قلب و اند نوشيده خُلد ساقي كف از باقي جام ابرار كه زيرا شو مصاحب احرار با طلبي القدس روح فيض اگر
  . نمايند روشن و منير و زنده صادق صبح چون را مردگان

 

  خاك پسر اي زينهار                                       

   . نمايد تبديل حسبان نار به را جان نور اشرار مجالست كه مجو مؤانست و مگير الفت اشرار با

  من پسر اي                                           

 اراد من و احبائه مع نس فليأُ     اهللاِ مع يانس ان اراد من.  بزدايد دل زنگ ابرار مصاحبت و بيفزايد غم اشرار صحبت
                                             . اصفيائه كلمات فليسمع اهللا كالم يسمع ان
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 عبدالبهاء حضرت مبارك لوح .3

 مطهر فم از ايام اواخر در الفداء الرقائه كينونتي و ذاتي و روحي جمالمبارك ، سينا سدره در موقده نارِ سمندرِ اي
 كه شوند مشهود مقدسي هياكل و گردند مبعوث نفوسي اسرار ملكوت ييدات تأ و مدرار فيض به كه فرمودند وعده
 انوار، مشاعل و الهامند مهابط ، تقديس انوار مطلع و توحيدند آيات مظهر ، عنايت فجر انوار و هدايتند سماء انجم
 و حقند اسم به منادي ، اعطاف وسايل و الطافند وسائط طهور، بدور و نورند سرُج باذخه اطواد و اند راسخه جبال
 راحت مضجع در.  نجويند فراغت و نبينند آالم و نگيرند آرام روز و شب نفوس اين.  اعظم بنيان سيس تأ مبادي
.  اهللا كلمة اعالء وقف را ازمان و كنند اهللا نفحات نشر صرف را اوقات.  نگردند آلوده ، ننشينند آسوده ، نيارمند

 منتشر عالم ارجا در.  اقوم اساس بر بنيادشان و است ملهم فؤادشان و منشرح قلوبشان و است مستبشر وجوهشان
 هر و نمايند تكلم لساني هر به و بيارايند مجمع انجمني هر در و درآيند محفلي هر در.  مستغرق امم بين در و گردند
 و برافروزند جمع هر شبستان در شمع چون.  كنند نشر رحماني آثار و نمايند كشف الهي اسرار.  كنند تفهيم معني
 معطر را قلوب آفاق سحرگاهي نسائم چون قلوبشان حدائق نفحات.  بدرخشند آفاق جميع بر صبحگاهي ستاره چون
 نفوس اين كه است انتظار نهايت در عبد اين.  كند مخضّر را اقليمي هر بهاري باران چون عقولشان فيوضات و نمايد
 نجوم آن كه ابتهالم و تضرع در روز و شب.  گردند پديدار و ظاهر كي مقدسه مظاهر اين و موجود كي مباركه
 غيب ملكوت بحر از توفيق امواج و رسد ييد تأ افواج.  نمايند جلوه مقدسه وجوه وآن گردند الئح و مشرق بازغه
 والبهاء.  گردند مبعوث زود قدم جمال فضل به نفوس اين كه فرمائيد تضرّع و دعا كه است اين مقصد گردد واصل
  انتهي… الملكوت افق من الالئح بالنور تنور وجه كل علي
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  منافقين با معاشرت از نهي .4

 : االحلي قوله ، فرمايند مي سائل سئوال جواب در عبدالبهاء حضرت

 و شد طرد چرا الملك تمدن  كه نموده اعتراض من بر شخصي برسان ابهي ابدع تحيت من قبل از را احباء جميع…
 اهللا بهاء حضرت مبارك نفس كه ننموده مالحظه اينقدر ولكن داشت دوست را عالم طوائف جميع بايد آنكه حال

 عالم طوايف جميع با بلي فرمايند مي منافقين معاشرت از تحذير نهايت مبارك كلمات در و نمودند طرد را نفوسي
 امر در منافقين شود واقع امر بر مضرت زيرا نيست ممكن الفت و معاشرت منافقين با ولي داشت دوستي نهايت بايد
 قميص در را ماري انسان كه آنست مانند منافقين با الفت براندازند ريشه از را الهي امر اساس كلي به و نمايند رخنه
 همچنين و نمودند اجتناب يوطي اسخر يهودا از مسيح حواريين جميع دهد منزل درآستين را عقرب يا بپروراند خود
 موسي حضرت از بعد همچنين و است كرده منافقين با معاشرت از منع چقدر كه نماييد مطالعه پولس مكاتيب در
 نهايت به آنان با بايد آيا شود واقع چنين اگر حال پرستيدند گوساله اسرائيل منافقين كه نماييد مالحظه السالم عليه

 درميان فسادي چه رحبعام زمان در منافق ياربعام يك است باطل فكر چه اين نمود؟ متابعت و كرد آميزش محبت
 به نهايت را اسرائيل بني اسباط اكثر گشت خونها ريختن سبب چقدر شد فساد سبب چقدر انداخت اسرائيل بني

 چنين از را نفوس بايد آنكه يا ؟ نمود الفت و محبت و آميزش نهايت را انساني چنين بايد آيا كرد مبتال بعل عبادت
 نه ، دانند نمي كه نفوسي يعني باشيم مهرباني و محبت نهايت در بايد عالم ملل جميع به ولي نمود محفوظ اشخاص
 الملك تمدن كه است اين نهايتش نداريم نزاعي كسي با ما آيد ميان در عظيمي فساد شود سبب منافق زيرا منافقين

 فساد باز توبه از بعد كرد توبه بكرات برافتد الهي بنيان بكلي بود نزديك كه اي درجه به انداخت فتنه اصحاب بين
 چنين اگر و نيست جايز او با معاشرت است توحش الملك تمدن كه گشت مرقوم او حق در تلغرافي نهايت كرد
 ماري اگر اما نه انساني عالم عموم خير جز مقصدي را عبد اين گشت مي منهدم طهران در بكلي الهي بنيان شد نمي
 … مسئولم عندالحق و عنداهللا نكنم اگر و كنم بيدار را احباء كه برآنم مجبور كند هجوم الملك تمدن مثل
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  نيكان با معاشرت .6

 از طبقات كليه با آميزش و معاشرت حسن به والريحان بالروح كلها االديان مع عاشروا محكم حكم به بهائيان افراد
 با الفت و انس از دانسته اكبر خالق بندگان را بشر جميع انزجار و تنفر ابراز اندك بدون و مور مأ نژادي و دين هر

 با معاشرت و مصاحبت راه از و دانسته جامعه سعادت را خود واقعي سعادت هميشه بلكه نيستند روگردان هيچكس
 را بهايي مقدسه ديانت در مودوعه كماالت و فضايل و اخالقي حقايق وغش غل بي خلوص و محبت ابراز و نفوس

 حشر بخصوص و گردند مي مĤلوف و مأنوس همه با و داده نشان بشر افراد عموم به صميميت و عشق كمال با
 براي اند آراسته اخالق و علم زيور به كه را اشخاص چنين محضر از استفاده و شمرده مغتنم را نيكان با وآميزش

 از انسان االمتيازهاي مابه جمله از روحاني ملكات و اخالقي صفات اينگونه كه معتقدند و شمارند مي عظيم فوز خود
 زيرا جويند احتراز ناجنس اشخاص معاشرت از كه نمايند مي ومواظبت مراقبت نيز ديگر جهت از ولي است حيوان
 به كه نفوس قبيل اين ، حيوان هر از تر پست سيرت در ولي انسان بصورت كه موجودند مردم بين در هنوز كساني
 اند گرفته خو طبيعي غرائز و نفساني مشتهيات از پيروي به و كنارند در پروردگار امر اطاعت از و دچار اخالقي ذمائم
       مريضي شخص مانند و اند گشته آن از تر پست بل حيوانات همرديف و داده تنزل را خود انسانيت مقام حقيقت در
 چاره صورت اين در نمايند مي آلوده تماسي اندك به را خود اطرافيان و شده ساريه امراض به مبتال كه باشند مي
 و مسلول مانند واگير امراض به مبتال مريض از همچنانكه كه است چنين حال مقتضي و نيست اجتناب و دوري جز

 مخصوصاً نماييم مي اجتناب جسته بيزاري نيز اشخاص چنين مصاحبت و نزديكي از كنيم مي اختيار فرار جذامي
 خود رفيق و معاشر انتخاب در است تابناك و مبرا آاليشي هر از و پاك حوادث زنگار از آنان دل آيينه كه جوانان
 ممتاز معنوي و صوري كماالت جهت از منظور شخصِ نمايند سعي هميشه و برده بكار را مراقبت و دقت نهايت بايد
 معاشر بمن بگو معروف المثل ضرب و گردد مي معلوم او معاشرين از, هركس علمي و اخالقي شخصيت زيرا باشد
  . گشايد مي خود زيباي چهره از نقاب مقام اين در كيستي تو كه بگويم تا كيست تو
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  است ناقص حس ميزانِ .7

 : االحلي قوله فرمايند مي عبدالبهاء حضرت

 است اين سبب اند شده     مبتال فكر پريشاني به بكلي حال و اند پرداخته هدايت به و اند نموده تصديق كه نفوسي
 مؤانست و گرفتند الفت اشرار با نموده الهي صريح نص مخالفت و اند گشته معاشر غافله نفوس با اشخاص اين كه

 شخص كه نيست ممكن زيرا.  نمايد تبديل حسبان نار به را جان نور اشرار مجالست:  فرمايند مي كه است اين جستند
 اسير حيوان مانند كه بيخردان جمعي امروز نكند سرايت علت و نمايد الفت مجذومي يا و مسلولي شخص با سالمي
 نفوس در مهلك سم اين كم كم نمايند شبهات القاء كنند الفت نفسي هر با ندارند خبر الهي جهان از و طبيعتند

 …است ناقص ، حس ميزانِ و است حس ، ادراك ميزانِ را ايام اين غافلينِ زيرا كند ثير تأ مستمعيني
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  است امرهللا حصين حصن محافظه اول شرط .8

 : الجليل قوله ، فرمايند مي عبدالبهاء حضرت

 در تدبر و نظر و بيداري و هوشمندي و كامله فراست به جز آن و است امراهللا حصين حصن محافظه اول شرط
 ملل و دول كل با آشتي و صدق و سياسيه امور در تداخل عدم و بهاء امر ترويج در حكمت و اعتدال و امور عواقب
 اظهار وقار و عزت و رزانت و برهان و دليل به را امريه حقايق. متجاسر نه ولي باشيم بيدار كل بايد نپذيرد تحقق عالم
 نمائيم معاشرت ريحان و روح به اديان جميع با… ننمائيم مجادله و اصرار و الحاح ، اقناع و اثبات درحين ولي داريم

 ولي سازيم محشور را خود نفوس طبقات اياز طبقه هر با و نمائيم مكالمه و مخالطه يك هر مختلفه فرق و ملل با و
 ابرص و شود داخل بهاء اهل جمع در بنيان مخرب و يابد راه الهي اغنام صف در خونخوار گرگ كه زنهار زنهار
 اهل تمام از ابرار با مجالست و الفت و معاشرت كه محكم حكم دو اين اگر يابد تقرب امراهللا سليم هيكل به سقيم
 مستمع هر بهاء امر جانفزاي نداي كه نگذرد چندي گردد معمول متماديا كامال است اغيار و اشرار مجانبت و عالم

 از و اغيار آفت از امراهللا مؤيده جنود اين و نمايد هدايت ، نموده جذب عالم اهل اكناف و طبقات تمام از را هوشمند
 . ماند مصون و محفوظ خارجه خلل
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  عمل بد اشخاص با معاشرت چگونگي .9

  : است آمده چنين 65 صفحه امريك سفرنامه در عبدالبهاء حضرت شفاهي بيانات از

 صاحب خود به ضرش قسمي است قسم دو نيز آن فرمودند كردند عمل بد اشخاص با معاشرت چگونگي از سئوال
 را او بايد است مريض نمود تربيت و آگاه را عمل بد شخص حكمت به بايد البته نيست متعدي و است راجع عمل
 اين در شود مي اخالق سوء سبب شخص چنان با معاشرت و رسد مي ديگران به ضرش كه است قسمي اما داد شفا

 تعديل سبب االمكان حتي و باشند غالب و قادر تربيت و منع بر كسانيكه براي مگر نه جائز نفوس آن با حشر صورت
 و عدل مراكز به راجع ، اشخاص آنگونه اعمال مضرات از اجتماعيه هيئت حفظ اال و گردند اطوار تحسين و اخالق

 منع هم و است انسان عالم وحدت و اديان با معاشرت محكم حكم هم مبارك جمال الواح در كه اينست.  است داد
 . انتهي انكار و نفي اهل از احتراز لزوم و اشرار با الفت
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 خاتمه مناجات .15

  هواهللا                                                           

 را ابرار پروردگار اي بنما نوراني جمال و بيارا رباني بزم ، ساز مهيا روحاني عيش بنواز، را هوشمند ياران ايخداوند
 چشميرا هر و كن يادت همدم را دلي هر ده انتشار انوار و نما پديدار اسرار كن آشكار ابدي فيض و كن بزرگوار
 و  نما انجمن شاهد و كن جمع شمع را يك هر نما تميز و فرهنگ با را ياران و كن عزيز را دوستان.  بينا و روشن
 فيض پرتو به جبين و نمايند منتشر مبين نور اين و بخشند تزئين را جهان تا نما گلشن اين طاوس و كن چمن اين سرو
   ع ع الفضال المعطي الرحيم الكريم انت اال اله ال بينا و بخشنده و دهنده توئي و وتوانا مقتدر توئي.  بيارايند قديم


