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 روحاني همراهان و همكاران

 مي تدوين كه هايي برنامه تا نمائيد مي نثار خالصانه كه محبتي و مهر تمام از تشكر با و ابهي امنع تحيات تقديم با
 گرديده تهيه "..  االديان مع عاشروا " عنوان تحت داريد اختيار در كه اي برنامه.  شود اجرا مطلوب شكل به گردد
 قابل برنامه اين در كه اي نكته.  باشد مؤثر ديگران با ارتباط در تواند مي كه است نكاتي مرور آن هدف كه است
 اشرار مصاحبت مبادا تا باشد همراه درايت و حكمت با حال عين در بايد مي ديگران با ارتباط آنكه باشد مي توجه

 .بميراند را روح وحيات نمايد زائل را قلب نورانيت

 كه كند نمي ادعـا كسي ولي,  است نور عدم ظلمت دانيم مي ":  فرمايند مي خصوص اين در امراهللا ولي حضرت
 نمي ما و دارد وجود هم شر,  رو اين از.  دارد وجود ولي است نور عدم ظلمت اينكه عليرغم.  ندارد واقعيت ظلمت
 مشاهده اگر ؛ نماييم آن جايگزين را خوبي بايد ما.  است منفي و مخرب چه اگر ؛ بگيريم ناديده را آن توانيم
 زيرا ؛ نمائيم اجتناب او با مراوده از بايد ما پس,  نگرفت قرار ما رفتار ثير تأ تحت بدكار و شرير شخص نموديم
 ". است آور زيان او با معاشرت

 1341 شماره هدايت انوار                                                                       

 . نمائيم مي مسئلت را توفيقتان مزيد                                                              
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  كبريائُه جلَّ بهاءاهللا حضرت آثار از شروع مناجات .1

  نيازا بي ملكا مسجودا معبودا الها                                 

 شعله يك از كريم اي.  مساز محروم ظهور آفتاب انوار مشاهده از و مفرما نصيب بي آگاهي درياي از را دوستانت
 فدا مشعر به را مخلصين و مقرّبين,  وجهت انوار تجلّيات از تجلّي يك به و نمودي مشتعل را عالم محبتت نار

 راية اسمت به.  نداشت باز ات ارده از امرا شوكت و ننمود ضعيف را تو كائنات قدرت كه سلطاني توئي.  فرستادي
 از و فرما عطا قسمت معاني كوثر از را دوستانت نمايم مي مسئلت تو از دلماء ليله اين در.  مرتفع " يشا ما يفعلُ "

 مقَرّ از عالم سيالبهاي را امرت سدره و ننمايد خاموش عاصفات ارياح را سراجت.  بخش كامل نصيب ابدي حيوة
.  محبوبتر و خوشتر اآلفاق في ما از وفاق اهل مذاق در اسمت ترو شيرين شهدي هر از عشّاق كام در ذكرت.  برنيارد

 أنت اال اله ال تَشاء ما علي المقتَدر أنت إنَك.  نما تأييد است سزاوار آنچه بر و فرما حفظ را دوستانت,  كريم اي
القوي الحكيم العليم .  

 100 ص 2 جلد الهي آيات                                                                       
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 ثَنائُه جلَّ عبدالبهاء حضرت نصوص

  : فرمايند مي عبدالبهاء حضرت

 سلوك و محبت و الفت اشخاص جميعِ با ديار هر در روحانيه شئوني و رحمانيه يتين و ربانيه همتي و الهيه قوتي به
 خصوصي نه باشد عمومي بايد سلوك و روش جميع.  كامل فوز و است شامل فيض جليل دور اين در زيرا ؛ فرمائيد

 و صداقت و محبت و مروت و امانت و انصاف و عدل به مأمور,  عالم اهلِ جميعِ با انسان.  نيست ميان در استثنائي. 
 . است مهرباني و حمايت و رعايت و الفت

 119 ص 3 جلد عبدالبهاء حضرت مكاتيب از منتخباتي                                         

 

 

 : فرمايند مي نيز و

 آيت. نما معطر را مشامها و شو مشكبار ، نمائي مرور ديار هر به,  روحاني بهارِ لطيف نسيمِ مانند,  بهاء بنده اي
 و روح.  نما مالقات انقطاع پر حالت با و گَرد كبري موهبت بشارت را نفوس جميعِ.  رحماني انسانِ و باش روحاني
 از تا ؛ حالت هر متحملِ و باش وسيع,  مگرد مغموم,  مشو محزون ابداً.  كن آشكار را بشاشت نهايت و جو ريحان
                          ع ع.    الثَناء و التَّحيةُ عليك و ؛ نمائي مالحظه توفيقات و نمائي مشاهده تأييدات جهات جميعِ

                                                            6 جلد مكاتيب
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 ثَنائُه جلَّ عبدالبهاء حضرت مناجات

  هواهللا                                                

 كلِّ در حقيقت شمسِ پرتو و منتشر ليم اقا جميعِ در عظيم نبأ صيت.  توانا و مقتدري و شنوا و بينائي  يزدانا پاك
 و همدم ذكرت به زبانها.  تابان مه آن رويِ منجذبِ,  دوستان و ريحان و روح نهايت در,  ياران.  باهر و ساطع آفاق
 نداي.  تو جوي تشنه جگرها و تو كوي اسير دلها و تو سوي همه رويها,  دمبدم.  مستبشر قدست نفحات به قلوب
 و تَبتُّل نهايت در كل مقبالن.  افراخته غرب و شرق بر علَم اَتَمت كلمه قوت و انداخته آفاق در زلزله اعظمت اسمِ

 آسايشِ سببِ تا كن عطا توفيق و فرما تأييد را كلّ پروردگارا.  جمال ملكوت به تضرّع كمالِ در مؤمنان و ابتهال
.  شوند بشر نوعِ خادمِ و گردند عالم اتّحاد و اُلفت سببِ.  بخشند آرايش را غرب و شرق و گردند آفرينش جهانِ
.  شوند روحاني يار ريحان و روح نهايت در را اديان كافّه و گردند حقيقي دوست,  دل و جان به را اُمم جميعِ

 به و ده پناه خويش پناه در را كلّ خداوندا.  يند فرما منتشر جهان در يگانگي آواز و كنند محو بيگانگي ظلمات
ع ع.   شنوا و بيننده توئي و توانا و مقتدر توئي.  فرما كامران و شادمان پايان بي الطاف 

 47ص آلمان چاپ عبدالبهاء حضرت مناجاتهاي مجموعه                                        

                                              

 

                                                

 هواهللا                                   خاتمه مناجات

 محتاجِ جهان.  نموده پنهان و پوشيده را حقيقت افقِ,  اقوام و شعوب و اديان بين قتال و جدال و نزاع تاريكي خدايا
.            نمايد روشن  كَران به كَران را جهان حقيقت شمس كه فرما عنايتي پروردگار اي پس.  است هدايت نورِ

 عباس عبدالبهاء

 55 ص آلمان چاپ عبدالبهاء حضرت مناجاتهاي مجموعه                                        
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 كبريائُه جلَّ بهاءاهللا حضرت مبارك نصوص

 : فرمايند مي اقدس مستطاب كتاب در بهاءاهللا حضرت

 كُلٌّ البريةِ بينَ الجاهليةِ حميةُ تَأخُذَكُم أََن إياكُم.  الرَّحمنِ عرف منكُم ليجِدوا الرّيحانِ و بِالرَّوحِ االَديانِ مع عاشرُوا "
ءدنَ باهللاِ م و ودعي ليها نَّها ءبدو الخَلقِ لَم رجِع144 شماره                       ".  العالَمينَ م 

 : فرمايند مي نيز و

 از شما دون كه جوهريست يا كلمه شما نزد اگر.  نمائيد معاشرت ريحان و روح به عالم اهلِ جميعِ با بهاء اهل اي "
 و گذاريد او به را او واال حاصل مقصود,  نمود اثر و شد قبول اگر ؛ نمائيد القا شفقّت و محبت لسانِ به,  محروم آن

 مانند و الفاظ براي از معانيست مثابه به و روح مائده و است قلوب جذّابِ شفقت لسانِ.  جفا نه نمائيد دعا او درباره
 ". دانائي و حكمت آفتابِ اشراقِ براي از است افق

 150 ص بهائي تعاليم گلزار                                                                       

 : فرمايند مي نيز و

 و اتّحاد و هست و بوده اتّفاق و اتّحاد سببِ معاشرت كه چه ؛ نمايند معاشرت ريحان و روح به عالم اهلِ جميعِ با"
 و ضغينه از و متمسكند رأفت و شفقت حبلِ به كه نفوسي براي از طوبي.  است اُمم حيات و عالم نظامِ سببِ اتّفاق
 ". آزاد و فارغ بغضا

 257 ص بهائي تعاليم گلزار                                                                        
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 الهي اعظم العدل بيت دستخط از قسمتي

 جميعِ از و سازد استوار و محكم بشر افراد جميع با را اقوِف و اُخُوت و وِداد و محبت هاي رشته بايد بهائي فرد هر "
 محبت و گشاده چهره با.  كند احتراز اجتماع نااميديِ و يأس و تند و افراطي واعمالِ واهيه افكارِ و سخيفه موازينِ
 تقويت در كه باشد نفوسي راه فرا فروزان مشعل و برافروزد جمع در شمع چون.  افكند نظر همسايگان به خالصانه
 326 و 325 ص جوانان مجموعه            " ... دارند تعالي و تقدم قصد معنوي كماالت كسبِ و روحي قواي

 " صفا شمعون " 

 بيان و وعظ بناي ورود مجرد به.  رفتند انطاكيه شهر به امراهللا تبليغ جهت به روح حضرت حواريونِ از نفر دو "
 زجر و حبس منتَج ، عفز و جزع اين.  نمودند فَزَع و جزَع,  بودند خبر بي الهي مسائل از كلّي به چون اهالي.  نمودند

 صفا شمعون " به خبر اين چون و گشت مقطوع الفت و معاشرت راه,  نيافته خبر تفاصيل از نفوس وجه هيچ به و شد
.  باخت محبت نَرد سروران و سران با تا پرداخت الفت و معاشرت به اول شد وارد چون.  نمود ديار آن عزمِ,  رسيد "
 آن سلطانِ با آنكه تا ؛ يافت شهرت قليله مدتي در انساني عالمِ خصائلِ و فضائل تبيان و بيان و تقوي و ورع و زهد به

 ذكرِ مناسبتي به شبي,  نمود حاصل او حقّ در را اعتقاد و اعتماد نهايت مذكور ملكِِِِِ چون و گشت آشنا مملكت
 حرفهاي بناي و شدند شهر اين وارد پيش چندي خردان بي جاهالنِ از نفر دو كه نمود ذكر پادشاه.  شد حواريين

.  نمود ايشان مالقات ميلِ اظهارِ شمعون حضرت.  نموديم زنجير و غُل اسير,  گرفته را آنها لهذا,  گذاشتند فساد
 جواب در ؟ ايد آمده كجا از و كيستيد شما كه كردند سوءال و فرمود َتجاهل,  حكمت مقتضاي به.  كردند احضار
 ؟ كيست او نمودكه روح حضرت از سوءال.  آييم مي اورشليم از و هستيم اهللا روح حضرت بندگان ما كه گفتند
 كرد مجادله,  نمود سوال مسائل كلّي و ازجزئي معارض نوعِ به بعد.  عباد جميعِ مقصود و است تورات موعود گفتند

 و نمـود ذكر فـرداً فـرداً را قـوم شُبهات كه است اين مختصر.  بدهيد جواب چه كه فهمانيد مي      سوال نفسِ از و
 از هم او كه نشوند ملتفت كه كرد مي بيان رامشكالت بعضي و نمود مي قبول را بعضي گـاهي.  دادند جواب

 و مباحثه دمي و مصادقه گهي و مجادله گاهي.  گذراند جواب و سؤال به منوال اين بر شب چند خالصه.  آنهاست
 ليله در.  شد زائل داشتند شُبهات آنچه و شدند باخبر الهيه مطالبِ اُس از حاضرين جميعِ تا فرمود مي محاوره وقتي
 اين كه فهميدند وقت آن.  نمودند تصديق جميع و است صحيح گفتند آنچه كه است اين حقيقتش كه گفت اخيره
   474 و 473 ص 1 جلد عبدالبهاء حضرت مكاتيب  " .           است اثنين آن رفيقِ ثالث
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 " جهان شهروند "

 و افتاده بيماري بستر در بومي مرد جنگل از اي گوشه در.  زند مي لبخند,  غريب سرزمين اين سياه آسمان در ماه
.  كنند يش رها خبيثه ارواح كه شايد ؛ طلبند مي كمك به را ارواح و كرده آغاز را سنّتي رقص خويشانش و دوستان
 پوست سفيد مرد يك.  كند مي جلب را توجه اند آمده گرد آتش بدور كه جمع اين در عادي غير چيزي ناگهان

 قلب به كه كرده جرأت چطور ؟ آمده كجا از پوست سفيد اين اما ؛ شده آميزي رنگ بوميان سبك به صورتش كه
 چهـره آن با,  پوست سفيـد مـرد و گيـرد مي پايان رقـص سـرانجام ؟ بگذارد پا تمدن از دور مهجور سرزمين اين

 مي را كيفش درِ,  شود مي خيره چشمانش در مهر با,  گيرد مي را نبضش,  رود مي مريض سراغ به,  عجيب رنگـي
 بند و قيد در هرگز.  مهاجر رحمت دكتر:  منتاواي قبايل ميان در پزشكي.  آورد مي بيرون قرص و شربت و گشايد
 در دوست كه بود اي رشتـه آن اسيـر...  پردرآمـدش شغل نه و پزشكي رشته در تحصيالتش نه...  نبود مكان و زمان

.  نگريست مي چشمـاهـايشـان در,  گـرفت مي را بوميـان دست...  مطمئـن و بـود منقطـع...  بود افكنـده گـردنش
 جانبخشي نسيم...  بود اُمم تهذيب و عالم اصالح بند در...  داشتند مي دوستش عاشقانه و داشت مي دوست عاشقانه

 و رسوم و آداب به.  آورد مي بيني روشن و صحت و سالمت خود با و وزيد مي بومي قبايل ميان در كه بود
 در.  گذاشت مي احترام,  داشت عادت بدان خود كه بود هايي شيوه با مغاير و عجيب چقدر هر كس هر اعتقادات
 رحمت دكتر جناب.  داشت مي دوست بودند كه همانطور را آنها و بود همراه آنها با.  كرد مي شركت آنها مراسم
 كه مملكتي و رنگ و مذهب و نژاد هر از مردم همه آن در كه داشت دنيـا وسعت به قلبـي امراهللا عزيز ايادي,  مهاجر
  . جهان شهروند,  بود ايراني مهاجر جناب.  گرفتند مي جاي بودند

 مهاجر دكتر بزرگداشت مخصوص شماره بهائي پيام                                        

 


