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 مناجات شروع-1
 الهی الهی

این عبد را از شرّ نفس و هوي حفظ فرما و بنور برّ و تقوي مزیّن دار . اي مالک من مملوکت ترا ذکر مینماید 
قسمتی عطا فرما این و الزال بصرش منتظر عنایات النهایه تو بوده و هست . پس باز کن باب رحمتت را و 

عبد متمسّکت را . از یک کلمه علیا عالم وجود را موجود فرمودي و بانواع مائده و نعمت و آالء التحصی 
 مزیّن داشتی . توئی بخشنده و توانا ال اله الّا أنت العلیّ االبهی.

 
 333ادعیه محبوب ص 

 

 

 

 مناجات دوم-2

 هواللّه
گرفتار نما از بند و کمند هوي و هوس رها  از اغیار بیزار نما و بمحبّت خویشاي پروردگار، این گنهکار را  

سرمست و مدهوش  جمال ابهی بیفکن تا آنچه غیر اوست فراموش کنم و از باده محبّتت کن و در دام محبّت
ش هر دم اي کن و این افتاده را از نفس امّاره نجات بخاي خداوند نادانم و بگمان خویش گرفتارچاره . گردم

اي خداوند تو نجات بخش ورهائی ده و بنفحات قدس . اي نهد نماید و در هر نَفَس دام تازه وسوسه اي
آب و گل رهائی یابد و در اوج رحمانی پروازي نماید و بروح انقطاع  اي کن شاید این دل از عالمخویش چاره

 بیاساید  ع ع
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 کلمات مکنونه-3

 پسر روح ) اي(
 سفَ فْس بگذر و با نَهواي قدس پرواز کن و از نَهعشق ب قفس بشکن و چون هماي 

 رحمانی در فضاي قدس ربّانی بیارام 
 

 (یا ابن الوجود)
 اعمل حدودي حبا لی ثمّ انه نفسک عمّا تهوي طلبا لرضائی

 
 اي پسران آدم ) (

جهد کنید تااعمال از غبار ریا و کدورت  * صعود نمایدمقدّسه بسمآء عزّ احدیّه  کلمه طیّبه و اعمال طاهره
وجود در پیشگاه حضور معبود  چه که عنقریب صرّافان * نفس و هوي پاك شودو بساحت عزّ قبول درآید

حکمت و معانی که از افق فم  اینست آفتاب * نپذیرند و غیر عمل پاك قبول ننمایند جز تقواي خالص
 ی للمقبلین *فرمود طوب مشیّت ربّانی اشراق

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    مجموعه نصوص حضرت بهاءاهللا -4

ایام ایام صیام است و مشرق ظهورات فضل مالک انام از نفسانیت می کاهد و بر روحانیت می افزاید هوي "

از براي تربیت نفس دریاق اعظم و داروي اکبر است حکمتها در  .را به هدي تبدیل می نماید و جفا را به وفا

 "آن مستور و مصلحتها در آن مکنون 

 126حدیقه عرفان ص         

                              
بمشتهیات نفسانیّه  الیوم بر کلّ الزمست که به رداي تقدیس و تنزیه مزیّن شوند چه که نفوسی که "

  "متوجّهند قابل مقرّ اطهر و الیق منظر اکبر نبوده و نیستند 

 آثار قلم اعلی  5ج  85ص 

تمسّک جوئید . اوست  نصرت نمائید و به تقوي اللّهبگو یا حزب اللّه ، به این جنود مالک غیب و شهود را "
طوبی از براي نفسی که رأسش به اکلیل تقوي  . قائد جنود و ناصر امر ، هیچ قوّتی با قوّت او مقابله ننماید

 ."انصاف  مزیّن است و هیکلش به طراز عدل و
 321ص2آیات الهی ج 

 

را بصبح منیر  بعد ءغفلت را از سلسبیل قدس عنایت تسکین ده و شام تیره أمن مهاجر ! عطش و ظمؤاي م"
ر گردان . بیت محبّت باقی را بظلم شهوت ، فانی و خراب مکن وجمال غالم روحانی را بحجبات قرب منوّ

اللّه اندیشه منما و معین قلب منیر را بخاشاك  نفسانی مپوش . تقواي خالص پیشه کن و از ما سوي ءتیره
دل را از جریان باز مدار . بحقّ متمسّک شو و بحبل عنایت او  ءجاریهءص و هوي مسدود مکن ، و چشمهحر

 ."فقر بغنا نرساند و از ذلّت نفس نجات نبخشد  که دون او احدي را از متوسّل باش . چه
 114دریاي دانش ص

 

 



 همکنونتبیینی از حضرت عبدالبهاء بر یکی از فقرات کلمات مبارکه  -5

 هو اللّه             
  

حضور  عنقریب صرّافان وجود در پیشگاه"که میفرماید  یه مبارکه نموده بوديآاي بنده جمال ابهی سؤال از 
 یه مبارکه مفصّل فرصت نهآمعنی این  "قبول ننمایند معبود جز تقواي خالص نپذیرند و غیر عمل پاك

ثمردر و عمل پاك در درگاه احدیّت مقبول نه شجر بی تقوين اینست که ما عداي آمختصر بیان میشود و 
تقواي  شجر و تقوي و عمل پاك بمثابه ثمر است الیوم اعظم نزد باغبان احدیّت پسندیده نیست ایمان مانند

و  رفتار و کردار و گفتار بهائیان حقیقی که مطابق وصایا الهی ثبوت بر عهد و پیمان است و عمل پاك یعنی
 است  نصایح الهی

 305ص  2مکاتیب ج

 

 

 

 لوح مبارك حضرت عبدالبهاء-6

رّع و ثیري عجیب داشت زیرا آه و فغان ازدست نفس بی امان از خصائص تضأاي ثابت بر پیمان ، تحریرت ت
تقرّب بحضرت رحمن این بصیرت سبب تنبّه است و انتباه سبب تذکّرو تفکّر  تبتّل اهل ایمان است و سبب

کّم حمعلوم است تسلّط نفس بر انسان مانند ت. میفرماید تفکّر ساعۀ خیر من عبادة سبعین سنۀاینست که 
 در پنجه آن اسیر و تحت سالسل و اغالل و زنجیر ولی امید بصون سلطنت قاهره است و ما

 مَ حِلّا ما رَ إِ وءِالسُّبِ ةٌارَمّلَأَ سَ فْنّ النَّا یق فرمودهحضرت یوسف صدّ  . حفظ و حمایت حضرت وحدانیّت داریم
 ی و تا انسان متنبّه باین قصوراست متنبّه و در سایه عنایت ربّ غفور و بمحض اینکه ادنی غفلتبِّرَ

 بوساوس نفسی و دسائس بی منتها پس شکر کن خدا را که متنبّه . یابد مربّاي غرور گردد و معدن شرور
 121ص 3منتخبات مکاتیب ج

 



 حکایت -7
شب و روز بیهوش و مدهوش بود گفت  شخصی از اهل اللّه به نفسی از دراویش بکتاشی کهحکایت کنند که 

اي  آن شخص عارف گفت . بکتاشی گفت که سخت است و زحمت دارد در جواب؟ چرا نماز نخوانی ، که 
د نمود و الفت خواهی کرد بعد ترك نتوانی نمو بکتاشی چهل روز پیروي من کن و بنماز بپرداز عادت خواهی

من نما و قدحی  شخص بکتاشی گفت چرا اینقدر طول میدهی یک شب تو متابعت . کرد و مداومت خواهی
حاال چنین است خلق با منادي شهوات زود ارتباط . بکام ریز اگر توانستی که ترك نمائی من تسلیم شوم

وخوشی و شادمانی کنند و  بازیچه و جستخیز بخوان رستخیز بنمایند فوراً بجذب و وله آیند کنند اطفال را به
در طبیعت بشر  . کامرانی دانند ولی داللت به دبستان ودرس و سبق ادیب کنند نفرت کنند و نفرین نمایند

فائق است اطفال چون بمقام رشد رسند  زندگانی و آزادي وحش و بقر است ولی تربیت الهی عاقبت میل به
 سفاهت بی نیازي نمایندخود ترك بازي کنند و از

 113ص 3نتخبات مکاتیب جم

 

 

 
 
 
 
 از هدایات حضرت ولی محبوب امراهللا-8

شرب امساك نمود  حضرت ولیّ امراللّه در مورد ماه صیام که در آن از طلوع تا غروب آفتاب باید ازاکل و
 :چنین می فرمایند

که شخص مؤمن باید  اياي است براي تفکّر و دعا و تجدید قواي روحانی ، دورهایّام صیام ...اساساً دوره
بکوشد تا صفاي باطن که الزمه حیات معنوي است در او حاصل شودو نیروهاي روحانی را که در ذاتش 

و مقصد صیام اصوالً امري است روحانی . صوم رمزي  نهفته است قوّت و طراوت بخشد . بنا بر این حقیقت
 . (ترجمه)شهوانی براي اجتناب از هواهاي نفسانی و است از کفّ نفس و تذکاري است

 
 121توضیحات کتاب مستطاب اقدس ص       



 و نیز می فرمایند:

مع االسف همه کس به سرعت و سهولت بر نفس غالب نمی شود.آنچه هر مؤمن مخلصی چه قدیم،چه "

جدید باید دریابد اینست که امر الهی حائز قدرت روحانی براي تجدید حیات ما می باشد.مشروط بر آنکه 

نمائیم امکان تأثیر پذیري از این اقتدار را فراهم سازیم و در این زمینه دعا و مناجات بیشترین سعی 

ما باید از جمال اقدس ابهی تمنا کنیم یاریمان فرماید بر نقائص اخالقیمان غلبه یابیم  مساعدت ممکنه است

 و قدرت ارادة خودمان را در تسلّط بر خود اعمال نمائیم

 394ایت ش انوار هد        

 

 

 یک ساعت تفکر(از سخنرانیهاي جناب هوشمند فتح اعظم) -9

به مقتضاي ایمان باشد نه براي اینکه پیش مردم چگونه جلوه کنیم.این داستان را شنیده اجراي احکام باید 

ن اید که مردي بود ظاهر الصالح با نمایش نماز خوانی و عبادت ، خود را مستجاب الدعوه جلوه داده و مریدا

بسیاري جمع کرده بود .این مرد هر روز در مالء عام جانماز انداخته و وقت و بی وقت به اقامۀ صلوة مشغول 

بود روزي دو نفر راهگذر از کوچه رد می شدند و دیدند که او با چه حرارتی به خواندن نماز مشغول است 

داشتنی است که حتی خارج از موقع نگاه کن این آقا چقدر مؤمن و روحانی و دوست ".یکی به دیگري گفت :

نماز با چنین حرارتی به اداي فریضه مشغول است .نمازگزار شنید و نمازش را برید و رو به آنها کرده و 

 "روزه هم هستم"گفت:

عبادت امري است وجدانی که رابطه اي بین یک انسان با خداي مهربانش برقرار می کند نه اینکه براي 

یعنی "اعملوا حدودي حبا لجمالی"بهاءاهللا به پیروان خویش سفارش فرموده که  خاطر مردم باشد .حضرت

عمل به احکام مرا به خاطر عشق به جمال من انجام دهید.معنی اش اینست که اگر نماز می خوانید ، اگر 

روزه می گیرید، به خاطر وصول به بهشت نباشد به عشق وصال به جمال ازلی باشد.به عبارت دیگر فلسفۀ 



احکام در دیانت بهائی محبت است، عشق است ، نه خوف و رجاء اینست که در این مرحله هر اطاعت از 

فردي مختار است و هر فردي آزاد است و هر فردي خود مسئول پیش خداي خویش است.این است که امر 

کرد که چرا نماز  به معروف و نهی از منکر در جامعۀ بهائی لزومی نمی یابد زیرا به کسی نمی توان اعتراض

 نمی خوانی یا روزه نمی گیري زیرا او با خداي خود طرف است نه با خلق خدا

 2006فوریه  22یک ساعت تفکر        


