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     ابهي اقدس جمال آثار از شروع مناجات -1

                  االبهي ألبهي 

 ظلّ في استَوطَنَ غريبٍ من كَم ، ندائك حالوت من انتَبه راقد نم كَم و أَمرِك نارِ من اشتَعلَ الهي يا مخمود من كَم
.  وجهِك انوارِ مطلَعِ الي سرُع و إلَيك اَقبلَ لمن طوبي.  ايامك في الحيوانَ كوثَرَ اراد ظَمأنٍ من كَم و فَردانيتك سدرة
 لمن طوبي.  بِجودك اَعطَيتَه ما سبيلك في بذَلَ لمن طوبي.  الهامك مصدرِ و وحيِك مشرقِ الي بقَلبِه اَقبلَ لمن طوبي
 اُفُقِ من طَلَع الّذي باسمك أَسئَلُك رب اي.  دونك عما وانقَطَع بِذكرِك آنَس لمن طوبي.  هواك في سواك ما نَبذَ

  . قَديرٍ يٍ شَ كُلِّ علي انت انّك.  لشَأنك يليقُ و لنَفسك ينبغي ما للكُلِّ تُقَدر بِاَن قُدرتك و بِسلطانك السجنِ

                                              

  188ص اعلي قلم مناجات مجموعه                                                                                       

 

 ثنائه جل عبدالبهاء حضرت آثار از دوم مناجات -2

 هواالبهي                          

 آن مفتون و مجنون.  تو روي آشفته و توام كوي سرگشته ولي ؛ گشتم آشيانه و النه بي و ديوانه چه اگر ، يزدانا پاك
 اين و نجويد مشكين زلف آن جز زنجيري و سالسل ، نوا بي شيداي مجنونِ اين.  فراقم از دلخون و محزون و جمالم
 سكون پر و فنون جميع جامع چه اگر ، جنون اين.  نخواهد عشق فيوضات غير به نهايي و عقل ، سامان و سر بي مفتون
 آن و نگسلد را مبارك زنجير آن كه بخش خفّتي را قوتش,  عنايتت و فضل به ، نه مقتضي وقت چون ليكن ؛ است
 فنونِ پر جنونِ نه و مقبول,  نفحات نشر از مانع زياد فرهنگ و عقل نه.  ننمايد قطع كلي به را پيچ اندر پيچ سلسله
 ع ع.  فرما عنايت توسطي و بخش اعتدالي خدايا.  محبوب,  شكن زنجير

  41ص برمه و هند بهائيان ملّي روحاني مقدس محفل التصويب حسب عبدالبهاء حضرت مناجاتهاي                
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  مباركه آثار در اعتدال مصاديق از برخي -4

  
 است ضرّ سبب شود خارج اعتدال از محبوبي امر هر

 از كه امري هـر چـون ؛ باشنـد ناظـر اعتـدال بـه ؤسـا ر بايد امور جميع در ":  تعالي قوله,  فرمايند مي بهاءاهللا حضرت
 اهل قبول به آنكـه مع,  آن امثـال و تمـدن و حريت مثالً.  شود مشاهده محروم اثر طراز از,  نمايد تجاوز اعتدال
      1 "... گردد ضُرّ علّت و سبب ، نمايد تجاوز اعتدال  حد از اگر ، است فائز معرفت

  

        انسان جسم در اعتدال

 نوع يك به منحصر غذا اگر.  باشند اعتدال به ناظـر بايـد شـرايط جميع در ":  العزيز قوله,  فرمايند مي بهاءاهللا حضرت
 خوب كيفيت با غذا واحد نوع يك كه نمايند سعي بايد,  امكانات با موافق اما ؛ است تر محبوب حق نزد در  ، باشد
  2 ".  باشد

  : االحلي قـوله,  فـرماينـد مي لوحي در عبدالبهاء حضرت

 و عصيان اوساخ از بشـر چنـانچـه اگـر.  است محقق,  جسمانيه امراض در عظيم مدخلي را عصيان الحقيقه في... " 
 شدت اين به امراض البته,  نمود مي حركت و سلوك ، شهوات اتّباع بدون خُلقي طبيعي ميزان بر و بود بري طغيان
 مركّبِ هاي طعام ، نكرد بسيطه اطعمه به اكتفا و شد شهوات در منهمك بشر زيرا ، نمود نمي استيال و يافت نمي تنوع
 لهذا ، گشت  منحرف طبيعي اعتـدال از و شـد خطايـا و رذائـل در و آن در منهمك و داده ترتيب متبايِن و متنوع
 اطعمه به چون ولي است انسان تركيب ، الجسم حيٍِث من حيوان زيرا.  گرديد حادث گوناگون متنوعه شديده امراض
 انسان به بالنسبه امراضش ، ننمايد معاصي ارتكاب و نكوشد مصرّانه شهوات اجراي در چندان و نمايد قناعت بسيطه
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,  حدوث از بعد امراض اين و است امراض در عظيم مدخلي را انسان طغيان و عصيان كه شد معلوم پس.  است قليل
   3 ".  است امراض و علل معنوي اسباب اين.  كند ديگران در سرايت و نمايد تَناسل و تَوالد و شود تركيب

 آن لزوم و بيان در اعتدال 

 نفوذ و بود نخواهد مؤثر,  نباشد نافذ اگر چه.  طلبد مي نفوذ بيان اسمي يا ":  تعالي قوله,  ميفرمايند بهاءاهللا حضرت
 نخواهد متحمل ، سامع ، نباشد اعتدال اگر چه.  طلبد مي اعتدال همچنين و بوده صافيه قلوب و طيبه انفاس به معلّق آن
  4 "...  شده نازل الواح و زبر در كه هايي حكمت به است بيان امتزاج ، اعتدال و نمايد قيام اعراض بر اول در و شد

                    375ص انوارهدايت - 2                141 ص بهاءاهللا حضرت آثار از منتخباتي -1 

                      140-141ص 5ج آسماني مائده - 3 

   22ص دانش درياي - 4
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  بياموزيم عبدالبهاء حضرت از -8

 را الهي نعمتهاي شكر انسان قدر هر.  لَاَزيدنَّكُم شَكَرتُم لَان كه فرمودند بيانات ساعت يك نزديك عبدالبهاء حضرت
 ؛ باشد متنبه و متذكّر الهي باطن و ظاهر نعمتهاي به انسان است خوب ولكن ؛ فرمايد مي عطا او به بيشتر خداوند نمايد
 استحقاق بدون قدم جمال عنايات كه كرد مالحظه و نمود تعقّل و فكر وقتي.  كند نمي تشكّر,  نباشد متذكّر تا زيرا
 كه,  آن ضد و گردد مي بركات و خير ازدياد علّت,  تشكّر آن و شود مي متشكّر وقت آن,  است گرديده حال شامل
 خياالت و افكار به بسته امورات جميع.  شود مي آخرت و دنيا در خسران علت باشد الهي عنايات از غفلت و كفران
 منتهاي و راحت نهـايت در,  بـرديم مي بسـر نفـر 13 اطاق يك در و بـوديم عبـود خانه در ما كه وقتي مثالً ؛ است

 ولكن است زياد ظاهر به محل وسعت الحمدهللا حال ولكن ؛ كرديم مي تصور كافي را آن وسعت و بوديم مسرّت
 اطاق اين,  است ميهمانخانه اطاق اين گوييم مي كه چه ؛ است نموده كم را وسعت و كـرده تنـگ را محـل,  خيال

 اختصاص اطاقها همه.  ذالك علي قس. … و است اطفال درس اطاق اين,  است خواب اطاق اين,  است ناهارخوري
 فكر از اين.  شود مي مالحظه تنگ,  روز آن به نسبت,  وسعت اين به عمارت جهت اين به ؛ دارد كاري و چيزي به

 و سرور و راحت و جنّت,  كند تشكّر و باشد الهي نعمت به متذكّر و باشد حمال اگر انسان فرمودند بعد.  است
 اين,  باشد مستغرق افكار جهنم در دائماً ولي باشد چيز همه داراي و سلطان اگر و نيست موجود آن از بهتر آسايشي
 بر است تعالي و سبحانه حق نعماي به متشكّر و الهي عنايات به مطمئن قلبش كه حمال آن و نيارزد قاز يك به سلطنت

   . است اولي و ارجح سلطنت اين

 243 و 242 صص الهي طراز                                                                                           

 . كند مي زياد شما براي همانا كنيد شكر اگر هر كه بدرسني:  لَاَزيدنَّكُم شَكَرتُم لَان

 . كن مقايسه اساس اين بر:  ذالك علي قس
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 " حكيمانه آبگوشت " حكايت -10

 برابر در كه طور همان:  گفت مي.  كرد مي سخنراني عدالت باره در و گفت مي حكمت درس دانشمندي روزي
 و وزن و است يكسان و مساوي چيز همه نيز طبيعت قانون در ، هستند يكسان و مساوي مردم همه,  اجتماعي قانون
 و معين اندازه يك به وقتي چيزي هر.  است يكي ديگر چيزهاي ارزش و وزن با خودش جاي در چيزي هر ارزش
 و عدالت كارها تمام در و شناخت اندازه يك به بايد را چيزي هر ارزش.  است سودمند شود برده كار به معلوم

 استاد خانه در كه بود حاضر شنوندگان ميان در دلي ساده و سواد بي آشپز يك اتفاقاً...  كرد رعايت را مساوات
 هم با چيز همه گويد مي استاد كه قراري از ":  گفت خود با شنيد را ها حرف اين كه وقتي...  كرد مي طباخي
 براي,  بپزد زيره آبگوشت كه بودند گفته روز آن چون و ". باشد يكسان بايد چيزي هر اندازه و وزن و است مساوي
 وزن يك به همه را ادويه و آب و پياز و نمك و زيره و نخود و گوشت ، بود گفته استاد كه حكمت اصل رعايت
 ؟ اي پختـه كه چيست اين: گفت   استاد.  برد استاد سفره سر بر,  شد پخته چون و ريخت ديگ  يك در مساوي
اخ شده تمام آبش كه است آبگـوشتي چه اين:  گفت استـاد.  زيـره آبگـوشت:  گفـت طبـ ،  

 اندازه مگر.  است مزه بد و بو بد ادويه و زيره و پياز تندي از و زار شوره خاك مثـل شوري از ، شده خشك گوشتش
 خواستم شما حكيمانه دستور مطابق امروز ولي...  نكردم فراموش نه:  گفت  طباخ ؟ كردي فراموش را چيز هر

 به را همه گفتم كي من ، نادان اي:  گفت استاد.  ريختم اندازه يك به را همه.  باشم برده كار به را عدالت و حكمت
 چيزهاي با خودش جاي به چيزي هر ارزش و وزن كه گفتيد سخنراني در شما:  گفت طباخ ؟ بريز مساوي اندازه يك
:  گفت استاد.  كردم را كار همين هم من.  كرد رعايت بايد را مساوات و عدالت كارها همه در و است مساوي ديگر
 اين من مقصود.  باشد مساوي بايد جا همه در چيزها همه نگفتم اما ؛ خودش جاي به چيزي هر ، گفتم را اين من بله
 اندازه به چيز همه اگر.  است برابر آبگوشت پختن در نمك مثقال دو ارزش با آب كاسه يك ارزش مثالً كه بود

 ؛ نفهميدم را اين من,  آري:  گفت طباخ.  برقراراست مساوات و عدالت,  شود گرفته كار به خودش جاي در معلوم
 . است مساوي,  چيز همه ارزش كه كردم فكر و شنيدم را " مساوات " و " عدالت" كلمه چند فقط من

 نامه مرزبان هاي داستان از                                                              
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 امراهللا محبوب ولي حضرت توقيعات از قسمتهايي -5

 گرديد اشاره بدان قبل از كه مناهي و مكاره از ابتعاد و اخالقي عاليه موازين و حدود حفظ كه داشت نظر در بايد "
 التباس و قياس قابل ، سليم عقل با منافي و افراط نحو به دنيا حياتيه شئون ترك و انزوا و عزلت اصل با هيچوجه به

 كه نيست آن مستلزم ، اند فرموده داللت و امر بدان و مقرر مقام اين در اعظم امر اين مقدس شارع كه معياري.  نيست
 نصيب بي و ممنوع ، انساني  مشروعه حقوق از و محروم الهي آالء و نعم از انحاء از نحوي به بشر آحاد از احدي
 مواهب از و مند بهره حيات لذائذ از,  سماويه سنن و احكام از اتّباع و الهيه شريعت ظلّ در توان مي بلكه ؛ گردد
 . گرديد برخوردار طبيعت

 :المتين قوله فرمايند مي نيز و

 رفتار طوري نبايد ما.  باشند متعادل و طبيعي و جامع,  الجهات جميِع من فكراً و روحاً كه كنند سعي بايد بهائيان ..."
 تمرّد و سرپيچي خود ديانت موازين و اصول از نبايستي حال عين در ولي انگارند متعصب را ما ديگران كه كنيم
 2 ".  نماييم

 31 ص بهايي حيات نمونه - 2   68 ص الهي عدل ظهور - 1

      كردن دوري,  شدن دور:  ابتعاد

  ها بدي و شرور,  ناپسند و مكروه چبزهاي:  مكاره

 كردن نافرماني,  كردن سرپيچي:  تمرّد    آميختن هم در,  نمودن مشتبه:  التباس

                                                                 

  

 



٨ 
 

 

 " احتياج در اعتدال " حكايت -9

 ولي: فرمودند.  شد عنايت او به ، نمود خواست در وجهي)  عبدالبهاء حضرت(  مبارك حضور از صبح شخصي
 مي مخارجات و تعاونات بعضي بيني مي اگر من.  نمايد سرگردان و ملول را انسان هميشه اسراف زيرا مكن ولخرجي

 و بغداد ايام در.  شد خواهد معلوم آنها نتايج بعد.  است امراهللا مالحظات و ينيه د وظيفه اداء محض جميع ، نمايم
 هم حال شدم نمي قرض به راضي ابداً و داشتم بود گسسته هم از پودش تارو كه اي ساله چند لباس و كاله من ادرنه
 براي چيزي هر.  گرفتم مي  شهر اين محلّات از محلّي تر ارزان و محقّرتر ، نبود مالحظات و امور بعضي به نظـر اگر
.  گردد علّت و مرض به منتهي و كسالت و افسردگي سبب  احتياج از زياده ولي ؛ خوراك حتّي,  است احتياج رفع

 انسان فضيلت.  سازد مشغول و آلوده زوائد اين به را خود و نمايد قناعت شئون اين به كه باشد پست بايد انسان چقدر
 .حيواني جنبه بر روحاني جنبه غلبه و اوست معرفت و الهي كماالت به

 ع ع                                

 324ص ،2مبارك،ج سفرنامه                                       
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 اعظم العدل بيت هاي پيام از هايي گزيده -6

 و زوال به رو تمدن اين مظاهر از تفريط و افراط و ل متعا غني ذيل به تمسك و است اعتدال مسلك ما مسلك بلي "
 شهوات در انهماك و آني منافع تعقيب و آز و حرص و پرستي ماده كه نماييد مالحظه.  وبال و خسران موجب بالمĤل
 و معيشت تعديل مانع چگونه را تجارت و اقتصاد و نموده تزوير و كيد ارباب جوالنگاه چگونه را سياست عالم نفساني
 و ساخته دور ملل و اقوام سالمت و سعادت و مطلوب محور از چگونه را عاليه علوم و كرده ثروت عادالنه توزيع

 حيوان رتبه به را انسان چـگونه مفرطه حريت فرماييـد مالحظه باالخره.  آورده بوجود را بشر دمار و خرابي موجبات
 و ساخته منفور و مكدر را صنعت و هنر و موسيقي و ادب و شعر چهره چگونه اش كـريهه مظاهر انعكاس و داده تنزّل

 امور در نظر يك حتي نموده متزلزل ، است انساني جامعه اساس اس كه را خانواده بنيان چگونه اش مهيبه تأثيرات
 پايه بي تجمالت به تظاهر و مايه بي زخارف به تعلّق و پوشاك و خوراك و ست برخا و نشست قبيل از ثانويه جزئيه

 پيروان اما. معدوم و است مفقود كلي به بشريه جامعه در اعتدال اساس كه دارد معلوم ، همسايه با ورقابت تفاخر و
 و تنزيه جوهر و شوند تجريد و انقطاع آيت جويند، بيزاري عالم اين از بايد اند عنايت يد پرورده كه مبارك جمال
 روشن ايقان و عرفان پرتو به را وجدان و جان.  روحاني سنوحات  مظاهر و گردند رحماني صفات مطلع يس، تقد

 دور نظـر از هرگز را عالم محبوب انذار  اين و بخشند نجات مظفراً ناجحاً مهالك اين جميع از را خويشتن و سازند
 ضُرّ سبب نمايد تجاوز چون محبوب اعتدالش امور از امري هر گويم مي راستي به ":   بيانُه عـزّ قـولُه,  ندارنـد
 1 "... گردد

 جميع در اعتدال حبل به تمسك,  مقدسه وظايف جمله از و ":  فرمايند مي هدايت اينگونه  ديگري دستخط در و
 گردند فاني جهان اين ظواهر مفتون ، باشند اعتدال و انقطاع جوهر بايد كه عزيز ياران كه مبادا.  است زندگاني شئون

,  شده عنايت آنان به كه را آنچه بايد,  ثروتند اهل اگر.  دهند هدر به را خويش حيات و بندند دل دنيا رايش آ به و
 بهاء اهل لهذا...  نمايند فراموش را اعلي قلم نصايح و پذيرند تعلّق رنگ آنكه نه ؛ سازند كبرياء درگاه به تقرّب وسيله
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 دلگشايي نهايت در را خويش كاشانه و خانه و پردازند اعتدال و قناعت به و نيفتند دنيا مروت بي ارباب دامِ در البته, 
 يزدان حضرت محبت كانونِ و رحمن امر انتشار مركز و ياران محافل تشكيل و مؤمنان جمعِ تردد محلِْ ، بساطت و

 نيابد استيحاش يا رعب,  آنان كاشانه و خانه به ورود از مرئوس و رئيس از,  نفوس از صنف هر كه نحوي به,  سازند
 2 ".  نماند باز ريحان و روح به معاشرت از و
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  مقاله -7

     حاضر عصر در تعادل عدم                                                     

 ضروري,  است ميان در روحاني عوالم و اخالقي سجاياي از جستن دوري و پـرستي مـاديت از سخن كه هنگامي
 : دهيم شرح بشر دهشتناك بيماري سه يا ، تملّك حس و پرستي خود ، آز و حرص باره نيزدر مختصري كه است

 طمع و حرص

 ها دستگاه     ، ها ماشين ، البسه از جديد مدلي و مد روز هر,  قرن اين در ولي ؛ نميباشد جديد اي پديده آز و حرص
 مردم,  كوبنده قدرتي با تبليغات نيرومند دستگاه و شود مي عرضه بازار به گوناگون و رنگارنگ كاالهاي و ادوات ،

 گاندي مهاتما گفته به.  نمايد مي ترغيب و تشويق بودن حريص نتيجه در و ميل و حيف و بيهوده مصرف به را خبر بي
 قاصر و عاجز آنان آز و حرص ارضاء از ولي ؛ سازد برآورده را زمين روي مردم تمام نيازهاي است قادر ما زمين ": 

 ايجاد ، توليد تكاپوي در دائماً,  امان بي  كوششي با بايد ، نماند باز مادي تمدن كاروان از آنكه منظور به فرد ".  است
 گذاشت بايد را حرص ، هوي ساذج اي ":  فرمايند مي مكنونه كلمات در بهاءاهللا حضرت.  باشد آن مصرف و ثروت

 " . مقبول و محبوب قانع و بوده محروم حريص,  الزال كه زيرا ؛ شد قانع قناعت به و

 انسان نيست ممكن,  اند شده مدنيت زوائد اسير مـردم بس از ":  فرمايند مي اول جـلد سفرنامه در عبدالبهاء حضرت
 خود خيلي  مردم  ، شده پيدا اي تازه اسباب و است ناقص بيند مي باز,  كوشد مي چه هر.  ببيند كامل تهيه و تدارك

.  طبيعتند عالم غرق معدودي نفوس مگر,  عالم اهل جميع امروز ":  فرمايند مي ونيز" اند انداخته  زحمت در را
 " ... بقاء منازعه و حرص و است حسد نمايي مي مالحظه كه اينست

 گرايي خود يا خودپرستي

.  گردد مي شخص مطلوب كمال ، شخصي نفع جستجوي آن موجب به كه است اخالقي روش يا فلسفه,  خودگرايي
 نفس حبس از و بخش رهايي را خود ملك بند از,  من بنده اي ":  فرمايند مي مكنونه كلمات در بهاءاهللا حضرت

 شخصيه منافع به معطوف و مصروف را خود هم تمام كه فرمايند مي انذار حكمت لوح در و "...  كن آزاد را خود
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 فارغ هوي و نفس سالسل از عباد هاي گردن " تا فرمودند هموار خود به را سجن مشقّات مبارك جمال...  ننماييد
 . " شود

 تملّك شهوت

 زيادت  خصلت و نيافته استيالء بشريت روح بر پايه بدين تا تصاحب و تملك احساس,  اعصار از دوراني هيچ در
 حضرت باره اين در.  است نگشته نافذ,  آدميان جسماني حيات پود تارو در حد بدين تا,  حرص و شهرت و طلبي
 بدان را جان و ايد داشته نگاه و ايد يافته آنرا خود خواهش به كه شماست چيزهاي شما دشمنِ ":  فرمايند مي بهاءاهللا
 " . ايد آلوده

 معنوي و مادي پيشرفت ميان تعادل عدم

 به را روحاني ترقّي و تكنولوژيكي العاده خارق پيشرفت بق تطا عدم...  فرانسوي نام به فيلسوف,   برگسون هانري
 جسم توانايي ، نيرومند وسائل و ابزار مانند به,  اخير انگيز حيرت ابداعات و اختراعات:  كند مي تشبيه چنين,  استعاره
 كه ساخته قادر را چشمانش تلسكوپ ، افزوده نش دستا قدرت به جرثقيل مثال براي ؛ نموده چندان صد را آدمي

 بلكه ؛ نيافته تعالي تنها نه انسان روح ولي ؛ بخشيده يش پاها به تصور مافوق سرعتي اتومبيل ، نوردد در را ها كهكشان
 و گرفته جاي نيرومند و سترگ جسمي در محقّر و رنجور رواني حقيقت در و شده تر نحيف و تر زبون حدي تا

 پديد را امروز اجتماعي دهشتناك هاي ناهنجاري و ها دشواري از بسياري ، روح و جسم ميان تعادل عدم همين
 گشته بيگانه خود همنوعان و آفريدگار و خود با انسان,  روان و تن ميان تفرقه اين اثر در ل حا عين در.  است آورده
 . است

 253 ش بهايي پيام ، زرگرپور هوشنگ جناب نوشته                                            
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 االعلي اسمه جل بهاءاهللا حضرت مبارك مناجات مضمون

 تو نداي شيريني از كـه اي خفتـه بسيار چه و شد مشتعل تو امر آتش از كه اي افسرده بسيار چه,  من معبود اي
 هشيارگرديد

 تو ايام در را تو زندگاني سرچشمه كه اي تشنه بسا چه و گزيد وطن تو فردانيت درخت سايه در كه غريبي بسا چه
 نمود اراده

 به قلبش با كه نفسي حـال بـه خـوشـا شتافت رويت انوار مطلع سوي به و نمود اقبال تو سوي به كه آن حال به خوشا
 محـل

 او به خـودت جـود با كـه را آنچـه تـو راه در آنكـه حال به خوشا.  آورد روي تو الهام صدور محل و تو وحي اشراق
 ارزاني

 تو ياد با كه كسي حـال به خوشـا.  كرد رها تو هواي در توست غير آنچه كه نفسي حال به خوشا.  كند نثار داشت
 شد همدم

 شد طالع قدرتت و سلطنت با زنـدان افق از كـه اسمت به طلبم مي تو از من پروردگار اي.  بريد توست غير آنچه از و
 اينكه, 

 . توانائي و قادر چيزي هر بر تو كه بدرستي.  توست مقام اليق و تو نفس سزاوار كه را آنچه همه براي نمائي مقدر
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  ناظم راهنماي

 پيوست به كه مطالبي,  ها برنامه بهتر چه هر ارائه در موفّقيت به اميد با و ابهي امنع تحيات تقديم با,  روحاني همكار
 رفيع ساحت هاي دستخط و مقدسه طلعات مباركه آثار پرتو در را اعتدال امر كه دارد آن بر سعي گردد مي   تقديم
 و گيرد قرار احباء آحاد يوميه حيات بخش زينت پيش از بيش نيكو صفت اين كه اميد اين با.  دهد قرار توجه مورد

 مورد ديگري جوانب از را مقوله اين كه گردد مي درج خصوص اين در نصوصي ذيالً. شود حال شامل آن ثمرات
 : برسد احباء سمع به نيز مطالب اين مقتضي نحو به امكان صورت در شود مي   پيشنهاد.  دهد مي قرار اشاره

  نقود ربح در اعتدال

 به امر اين بايد وليكن ؛ است طاهر و طيب و حالل,  نقود ربح...  ":  االحلي قوله,  فرمايند مي عبدالبهاء حضرت
 1 "...  شود واقع انصاف و اعتدال

  تجارت در اعتدال

 فروش و خريد در اعتدال و امور در بيني مĤل,  آن اعضاي وظائف از ":  المتين قوله,  فرمايند مي امراهللا ولي حضرت
 حركتي سرمايه و قوه از زياده اگر چه ؛ آن پيشرفت قرائن از پايه و مايه قدر به مداخله و حرص و عجله از اجتناب و

 امري هر در پيشرفت عالمت لذا ؛ دهد روي پريشاني و استغراق حال بالمĤل,  نمايد شركت اعضاء بر غلبه كار,  شود
 ".  شود مشكل آن تحمل و يابد تسلّط آنها بر كار كه آن نه ؛ باشند مسلّط خويش وظيفه و كار بر اعضاء كه است اين
  تقديس و نزيهت

 پاكي و عصمت و عفّت از آن مقتضيات و شئون با تنزيه و تقديس اين ":  العزيز قوله,  فرمايند مي امراهللا ولي حضرت
 و الفاظ اداي و لباس و پوشش وضع از احوال و مراتب جميع در اعتدال حفظ مستلزم,  نجابت و لت اصا و طهارت و

 نيه نفسا مشتهيات از احتراز در تام مراقبت و توجه همچنين.  است ادبي و هنري قرائح و ت ملكا از استفاده و كلمات
 عزّت اوج از و بكاهد ن انسا بلند مقام از كه ايست مفرطه رذيله تفريحات و عادات و سخيفه تمايالت و اهواء ترك و
 . باشيد مؤيد همواره                   3 "...  سازد متنازل ذلّت حضيض به


