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  مناجات شروع 

  نيازا عبودا مسجودا ملکا بىالها م

 ر اى کريم از يک شعلۀ نا.  نصيب مفرما و از مشاهدۀ انوار آفتار ظهور محروم مساز دوستانت را از درياى آگاهى بى

.  محبّتت عالم را مشتعل نمودى و به يک تجلّى از تجلّيات انوار َوجَهت مقّربين و مخلصين را به َمشَعر فدا فرستادى

يفعل "به اسمت رايت .  ات باز نداشت رت کائنات ترا ضعيف ننمود و شوکت ُامرا از ارادهقدکه توئى سلطانى 

نمايم دوستانت را ازکوثر معانى قسمت عطا فرما و از حيوة ابدى  در اين ليلۀ دلماء از تو مسألت مى.  مرتفع" مايشاء

.  هاى عالم از مقّر بر نيارد رت را سيالبسراجت را ارياح عاصفات خاموش ننمايد و سدرۀ ام.  نصيب کامل بخش

اى .  تر تر و اسمت در مذاق اهل وفاق از ما ِفى االٓفاق خوشتر و محبوب ذکرت در کام عّشاق از هر شهدى شيرين

 .  کريم دوستانت را حفظ فرما و بر آنچه سزاوار است تأييد نما

 ال الَه اّال أنت القوى

ُ
انّک أنت المقتدُر على ماَتشاء

  .لعليم الحکيما

  )١٠٠، ص٢آيات الهى، ج(

  

  

  

لوح مبارک حضرت بهاءا  

  هوا تعالى شأنه العظمة و االقتدار

هوى را به .  افزايد کاهد و بر روحانيت مى از نفسانيّت مى.  ايّام ايّام صيام است و مشرق ظهورات فضل مالک انام

ها در آن  حکمت.  ت نفس ِدرياق اعظم و داروى اکبر استاز براى تربي.  نمايد و جفا را به  وفا ُهدى تبديل مى

َجل َمن أَمَر الِعباَد ِبِه و َجلت عظمته َمن َحَکَم ِبِه و الّصلوة و الّسالُم عَلى الّـذى .  ن مکنونآها در  مستور و مصلحت

هورات ألطاِفِه و َعلى آِلِه و اصحاِبه الّذين ِبِه ظـَهـََرت اوامُر ا و انتشرت احکاُمُه و َنَزَلت نعمُة العرفان و َبَرَزت ظ

  نّورا ِبِهم آفاَق بالِده و َظَهرت سطوته بين عباده

  )١٢٧حديقه عرفان، ص (

  

  

  



  

نصوص مبارکه حضرت بهاءا  

ِانّه .  در جميع احوال به حکمت ناظر باشيد.  عمل مقبول نبوده و نيست انسان بى.  در صلوة و صوم اهمال نکنيد

 المتعالَامَ 
ّ
  )٣٨٩، ص٢يات الهى، جآ. (َر الُکل ِبما َنَفَعُهم و َينَفَعُهم ِانّه ُهَو الغنى

فرمايد ِاعَملوا يا اوليائى ما  نمايد و مى الزال کتاب الهى که فارق بين حق و باطل است، اهل توحيد را ندا مى

ن اعمال به مثابۀ شمس و قمر است در آسمان اوامر و صوم و صلوة مابي.  چه که مقام رجا به اعمال ظاهر.  ُاِمرُتم ِبهِ 

  )٢٢٧، ص٢لئالى حکمت، ج. (خذوُهما بقدرٍة ِمن عنِده.  و احکام الهى

قائمند بر  ؛طوبى از براى اصحابى که مترّصد اجراى اوامرا بوده و هستند؛ صائمند به امرش، آکلند به اذنش

صدهزار طوبى از براى نفوسى که مترّصد امرند و زحمت صوم را . ..خدمتش و ناطقند به ثنايش، متنّفسند به حبّش 

يا محّمد عليک بهائى و ... اند  اند و از کثير در سبيل خبير گذشته اند؛ به قليل قناعت کرده ا حمل نموده لوجه

ايد به آنچه در طلبيم نفوس آن مقام را مؤيّد فرم از حق مى.  عنايتى  ايّام صيام است و از قبل به شهرا موسوم

  )١٨٤-٨٥، ص١لئالى حکمت، ج. (کتاب از قلم اعلى نازل شده

  

  

  معنى فناى از نفس

  :فرمايند حضرت بهاءا  در لوح شيخ فانى مى

 اى شيخ فانى  معنى فناى از نفس و بقاى با اين است که هر نفسى که خود را در جنب ارادۀ حق فانى

قيام بر آن نمايد  ،اگر حق بفرمايد افَعل کذا، به تمام هّمت و شوق و جذب مثالً .  و الشىء محض مشاهده نمايد

 اراَدِتَک مخاطبًا ايّاهم يا : "در دعاى صوم نازل.  نه آن که از خود توّهمى کند و آن را حق داند
ِ
ولو يخُرُج ِمن فم

اين ."  ون و اليأکلون الى أن يموتونو الحدود، َفَو عّزِتک ُهم يصوم تقوم صوموا ُحبًا لجمالى و التعلُّقُه بالميقا

در کلمات مالک امکان جارى و سارى  در اين مقام درست تفّکر نمائيد تا به سلسبيل َحَيوان که.  است معنى فنا

اين .  انّه َلُهَو الفرُد الباقى العليم الخبير.  َيَزل منّزه از خلق بوده است فائز  شويد و شهادت دهيد به اين که حق لم

  . اعظم از مقامات بوده و خواهد بود مقام

  )١٧٧گنج شايگان، ص(

  

  

  



  لوح حضرت عبدالبهاء

هوا  

عبارت در نهايت مالحت و بالغت و فصاحت و امضاى شما عمومًا واصل گرديد ه ئى ب اى حزب ا نامه

  حالوت بود از قرائت نهايت مسّرت حاصل گرديد ناطق بر روزه ماه صيام بود

صيام قيام نموديد زيرا اين صيام جسمانى رمزى ه جرى داشتيد و در ايّام مبارکه بما حکم الهى را مُ حال شه خوشا ب

نفحات ه اخالق روحانى و انجذاب به از صيام روحانيست يعنى کّف نفس از جميع شهوات نفسانى و تخلّق ب

ت قلوب بود اميد از فضل و موهبت و همچنين نامه دليل بر اتّحاد و الف ؛نار محبّت سبحانىه رحمانى و اشتعال ب

شمس حقيقت گردد و احبّاى الهى مطالع انوار و  رّب جليل در اين عصر جديد چنانست که اقليم غرب شرِق 

مظاهر آثار شوند و از شبهات غافالن محفوظ و مصون مانند و ثابت بر عهد و پيمان مانند شب و روز بکوشند تا 

را از فيض ابدى نصيب  نوايان را محرم راز کنند و بى هوشيار نمايند محرومان را بيدار کنند و غافالن را خفتگان

  . الهوت خوانند جهانه بخشند منادى ملکوت گردند و اهل ناسوت را ب

خيال خويش پويان ه هوا و هوسى متحّرک و به ئى سرگردان و ب اى حزب ا امروز در اين جهان هر حزبى در باديه

نيّت خالصه ه اب عالم اين حزب اسم اعظم از هر خيالى فارغ و از هر مقصدى در کنار و بو جويان  در بين احز

آئينه که روى زمين بهشت برين گردد و جهان ناسوت  تعاليم الهى در نهايت آرزو ساعى و مجاهد تا اينه قائم و ب

  .ملکوت شود جهان جهان ديگر گردد و نوع انسان تربيت و روش و سلوک ديگر يابد 

  )۱۵۸، ص۳مکاتيب ( ۶۷، ص۱منتخباتى از مکاتيب، ج

  

  از اصول ديانت بهائى

  روزه

اى است براى حفظ از  فرمايند که نماز و روزه سبب بيدارى و هوشيارى بوده و وسيله حضرت عبدالبهاء مى

و نوشيدن خوددارى از خوردن .  گيرد بسيار اهّميت دارد حالت روحانى شخصى که روزه مى.  ها امتحانات و لغزش

ايّام روزه .  شود که ما عالوه بر موجوديت جسمانى داراى موجوديت روحانى نيز هستيم در ايّام روزه ما را يادآور مى

دهد تا براى  ها است و فرصتى به ما مى ها، تعّصبات و ساير ناپاکى ها، خودخواهى براى پاک کردن خود از هوس

.  روزه يک فريضۀ روحانى براى شخص بهائى است.  و انديشه بپردازيمارشاد و تقويت حيات روحانى خود به تفّکر 

اگر کسى به علّتى از روزه گرفتن معاف است، بهتر است حرمت ايّام روزه را نگه دارد و در مالٔ عام از خوردن و 

  )٣٥کتاب اصول ديانت بهائى، ص (  .نوشيدن اجتناب کند

  



  

  مقصود از روزه

  

  :قدس در بارۀ نماز و روزه چنين آمده استدر توضيحات کتاب مستطاب ا

در يکى از آثار مبارکه مى فرمايند که   جمال اقدس ابهى. صوم و صالت دو رکن از ارکان شريعت ا است 

  .اند  احکام صالت و صوم را جهت تقّرب مؤمنين به بارگاه الهى نازل فرموده

 امرا در مورد ماه صيام که در آن از 
ّ
اکل و شرب امساک نمود چنين  طلوع تا غروب آفتاب بايد ازحضرت ولي

اى که شخص مؤمن  اى است براى تفّکر و دعا و تجديد قواى روحانى ، دوره اساسًا دوره...ايّام صيام : فرمايند  مى

بايد بکوشد تا صفاى باطن که الزمه حيات معنوى است در او حاصل شود و نيروهاى روحانى را که در ذاتش 

صوم رمزى است . بنا بر اين حقيقت و مقصد صيام اصوًال امرى است روحانى . ه است قّوت و طراوت بخشد نهفت

توضيحات کتاب اقدس، (  )ترجمه. (از کّف نفس و تذکارى است براى اجتناب از هواهاى نفسانى و شهوانى

  )۱۲۰- ۱۲۱ص

  :بهاءا و عصر جديد آمده است ۲۰۷در صفحۀ 

بهائى امر شده فوائد جسمانى بسيار دارد ولکن  که در تعاليم طوريه ادى در دست است که روزۀ ساالنه بدالئل زي 

الهى است که  ضيافت بهائى صرفًا تناول غذاى جسمانى نيست بلکه مقصد اصلى ذکر همانطور که مقصد از

تصفيۀ بدن ه هم ب که آن نبا آ ،غذاى جسمانى همين قسم روزۀ بهائى فقط امساک ازه غذاى روحانى است ب

  .اصلى اجتناب از شهوات و مشتهيات نفسانى و انقطاع از ما سوى ا است  نيست بلکه مقصد ،کند کمک مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  رمز صيام در امر بهائى

  :در مقالۀ ميس استيونس، بيانات حضرت عبدالبهاء را دربارۀ صيام نقل کرده که ترجمۀ آن چنين است

. صيام جسمانى رمزى از آن است.  صيام عبارت از اجتناب از مشتهيات نفسانى است.  استصيام رمزى 

کند، از مشتهيات و آمال  به اين معنى که همانطور که انسان از غذاهاى جسمانى امساک مى.  سبب تذّکر است

ک رمز و تذّکر است واّال اين تنها ي.  ولى تنها امساک از غذا اثر روحانى ندارد.  نفسانى نيز بايد اجتناب کند

  .  اهّميتى ندارد

پس صيام عبارت از امساک تاّم از غذا نيست و بهترين مالک براى غذا خوردن اين است که شخص 

در هندوستان جماعتى موجود است که به خود رياضت .  اعتدال الزم است.  زياده از حّد و کمتر از احتياج نخورد

.  شود رسد ولى به هوش آنها صدمه وارد مى کند تا اين که تقريبًا به هيچ مى دهد و به تدريج از غذا کم مى مى

شخص اگر مغز و جسمش بر اثر فقدان غذا ضعيف باشد، قادر نخواهد بود به آستان الهى خدمت کند و به خوبى 

  .تواند ببيند نمى

  )۲۰۷بهاءا و عصر جديد، ص(

  

  

  

  

  



  

  )۱(حکايتى از ايّام صيام 

  اشراقات سجن روزۀ سى روزه بود يکى از

  خان افروخته  دکتر يونس

اى است که از لسان عظمت دربارۀ  کلمه" اشراقات سجن"کردند  به قرارى که احبّاى طائفين حکايت مى

يکى هم روزۀ سى روزه بود که بر حسب ... از جمله اشراقات سجن ... مصائب و متاعب مخصوصۀ عّکا نازل شده 

رک بايستى تا انقضاء دورۀ سجن اعظم به يادگار اين مسجونيت باقى بماند و هر مؤمن مخلص امر جمال مبا

  .صديقى به طيب خاطر در عکا آن را ُمجرى و معمول دارد

اين روزۀ سى روزه که مطابق به اصول اسالمى در ماه رمضان معمول بود تا يوم ارتفاع سجن، يعنى تا سنۀ 

از براى طائفيِن مسافرين و مجاورين، که زندگانى ماليم و آرام و آسوده داشتند، مسيحى امتداد داشت و  ۱۹۰۹

ولکن براى وجود مبارک مرکز ميثاق، با آن زندگانى پرمشغله و تعب، معلوم است که چه .  البتّه زحمتى نداشت

رين دولتى روز را به نمود، مخصوصًا در ماه رمضان که مسلمانان عّکا، حتّى تمام مأمو زحمت و مشّقتى توليد مى

شبها بعد از افطار و اداى نماز، دسته دسته به درب خانۀ مبارک براى .  خوابيدند شب تبديل نموده به راحتى مى

نمودند، تا هنگام سحر مزاحم وجود مبارک بودند در حالتى که فردا صبح قبل از طلوع  نشينى هجوم مى شب

  . بايستى بپردازند ارى دائمى مىآفتاب آن هيکل نورانى صمدانى به کارهاى ج

لهذا در ماه رمضان به هيچ وجه راحتى ميّسر نبود؛ عالوه بر اين که آن مقدار َاکل و ُشرب قليل معمولى 

لهذا جسم مبارک بسيار .  گرفت شد و روزۀ مبارک گاهى بى افطار و گاه بدون سحرى انجام مى گاهى فراهم نمى

اعظم به تمام معنى وجود مبارک را به تحليل و انحطاط " اشراقات سجن"ضعيف و نحيف ميشد، به طورى که 

  .بارها هيکل مبارک را در ايّام صيام به قدرى ضعيف مشاهده نمودم که رّقت حاصل شد.  کشانيد مى

  

  

  

  

  

  



  

  )۲(حکايتى از ايّام صيام 

نات مبارک آثار کسالت و در بيا.  تا اين که يک چنين روزى بنده را براى امرى در بيرون احضار فرمودند

هاى بيت مبارک به تأنّى باال رفتند و آثار کسالت  کم کم از پلّه.  فرمودند آهسته آهسته مشى مى.  ماللت هويدا بود

ام؛ افطار هم  ديشب سحرى نخورده.  حالم خوب نيست"سپس فرمودند، .  به اظهار انزجار و ماللت منجر گرديد

  ."  راحت الزم دارمحاال قدرى است.  اشتها نداشتم

لهذا در مقام جسارت بر آمده .  چهرۀ مبارک به قدرى زرد بود که من بسيار مشّوش گشتمدر اين حال 

با اين کسالِت وجود "عرض کردم، ."  خير، شايسته نيست"فرمودند، ."  خوب است افطار بفرماييد"عرض کردم، 

احبّاى الهى "عرض کردم، ."  کنم رد؛ قدرى راحت مىَنقلى ندا"فرمودند، ."  مبارک، روزه هم سزاوار نيست

بعضى فرمايشات مؤثّر در جواب فرمودند که مرا ." توانند وجود مبارک را اينقدر ضعيف و نحيف مشاهده کنند نمى

  .قانع کنند؛ قانع نشدم، بلکه بر جسارت افزودم

دانم چه کيفيتى در  نمى.  قبول نفرمودند بعد از اصرار و ابرام زياد، کار به گريه و زارى منجر گرديد؛ باز هم

باز .  فرمودند، ساکت شوم وجود من پيدا شد که نتوانستم در مقابل دالئلى که براى لزوم ادامۀ صوم خود اقامه مى

کنم تا به نيت خود نائل گردم،  در دل گفتم، هرچه باداباد؛ اينقدر التماس و التجاء مى.  هم بيشتر اصرار ورزيدم

در حين استدعا و تمنّا و تضّرع و ابتهال، .  توانستم مشاهده کنم کل مبارک را تا اين درجه ضعيف نمىزيرا هي

گذشت، مثل اين که خواسته باشم مراتب مقبوليت در عبوديت و رقيّت خود را  افکار عجيب و غريب از خاطرم مى

اء که قلبًا هم به روضۀ مبارکه التجاين بود .  در آستان احديت سنجيدم باشم و اين موّفقيت را به فال نيک پندارم

چه "فرمودند، ."  پس بياييد يک کار بکنيد"تا اين عبارت بى اختيار از زبانم جارى شد؛ عرض کردم، .  بردم

بياييد يک روز روزۀ خودتان را بخوريد تا قلب يک مؤمن گناهکاِر جمال "با چشم اشکبار عرض کردم، "  کنم؟

  ."اييدمبارک را مسرور نم

  

  

  

  



  

  )۳(حکايتى از ايّام صيام 

.  دانم اين کلمه از کجا بر زبانم جارى شد که آن جوهر رأفت و شفقت را به اهتزاز آورد نمى! ا سبحان

آن قورى کوچک را "فورًا نصير را صدا زده فرمودند، ."  به چشم؛ به چشم؛ به چشم"يک مرتبه بلند بلند فرمودند، 

سپس دست مبارک را به روى شانۀ من گذاشته ."  اى حاضر کن و بياوردر يک فنجان چآب کن، بجوشان؛ به ق

من هم يک پياله چاى .  حاال از من راضى شدى؟  حاال اگر ميل دارى، برو مشغول کار خود باش"فرمودند، 

  ."کنم خورم، تو را دعا مى مى

دانم  مى"وز کرد که فرمودند، لى از من بردانم چه حا در اين هنگام از شّدت شعف و مسّرت، نمى

پس از آن کاغذ و ."  خواهى در افطار من حاضر باشى و با چشم خود مشاهده کنى؛ بسيار خوب، بيا بنشين مى

در اين اثناء مرحوم آقا رضا براى .  کردم قلمدان گرفته در اطاق کوچک اندرونى مشغول تحرير شدند و من تماشا مى

خواهم افطار  بنا به خواهش يک نفر از اولياء مى.  من امروز حالم خوب نبود"د، فرمودن.  انجام امرى مشّرف شد

  ."کنم

جناب "فرمودند، .  خالصه، همين که آقارضا مرّخص شد، قورى چاى با استکان و قند حاضر گرديد

مجبورًا  شدم و کردم، يقينًا مريض مى اگر حاال افطار نمى.  خدا پدرت را بيامرزد! خان، عجب کار خوبى کردى

پس از آن برخاسته .  فرمودند آميز مى نوشيدند، يک کلمۀعنايت بالجمله، هر جرعه که مى."  کردم افطار مى

  ".کنم کار؛ تو را دعا مىروم دنبال  حاال که حالم خوب است، مى"فرمودند، 

جناب "فرمودند،  . در بيرونى کسى نبود مگر مرحوم آقا سيّد احمد افنان.  ها سرازير شدند بارى، از پله

خواستم راحت کنم و به بنا به خواهش يک نفر از اولياى رحمانى افطار  افنان  من امروز حالم خوب نبود؛ مى

روم به کارهاى امرى  مى.  حاال حالم خوب است.  اّما خوب شد که روزه را شکستم واّال ناخوش ميشدم.  کردم

  .پردازم مى

جناب افنان از فرط مسّرت و شعف شعلۀ غريبى در چشمشان نمودار .  داين را فرمودند و بيرون تشريف بردن

بنده هم از اين فتح نمايان به قدرى "  خدايا اين اولياى رحمانى کى بوده تا جانم را قربانش کنم؟"فرمودند، .  شد

  ."بنده بودم، بنده"اختيار عرض کردم،  سرمست و سرشار بودم که بى


