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 مناجات شروع-1

 هُو اللّه                        

ئون الشّ فی جمیعِ فقینَتّ و مُ حدینَتّم مُلهُاجعَ ک وئصدقااَ د نفوسَحِّو وَ کَحبّائِاَ  قلوبِ بینَف لّأَلهی إلهی إ   

ه حدالوَ واءِلِ حتَ هم تَر  احشُ وَ خلقکَ فردانیّتک بینَ هیَار لِّ ی ظِوفِ کَتِ ریَّبَ رحمانیّتک بینَ عینِلی مَعهم عَجمَا وَ

 العزیز المهیمن الکریم الرّحیم .     انّک انت المقتدر هلیّ بَ لِّ ن کُعَ کَتِمایَحِ م فی صَونِ ظهُاحفَ وَ هنسانیّاالِ

                                         عبد البهاء عبّاس                                                                     

 58چاپ آلمان ص مجموعه مناجاتهای حضرت عبدالبها                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ءلوح مبارک حضرت عبدالبها-3

نهایت ممنون و مسرور شدم که الحمد للّه آن بی سمع من رسیده اقتران شما چون ب ،ای دو اوالد عزیز من

زیرا  ؛تشکیل نمایند ئی آشیانه النه نمودند و از خدا خواهم که یک عائله محترمه دو طیر با وفا در یک

پربرکت است تا در کمال مسرّت مانند شمعها عالم انسان را  ءجهت تشکیل یک عائلهه اهمیّت ازدواج ب

 .ثمر بودمانند شجر بی ،انسان نبود جهان اگر در این ؛وجود انسانسته عالم ب زیرا روشنائی این ؛نمایند روشن

حاصل نمایند و  تعنایت طراوت و لطاف مانند یک شجر گردند و از رشحات ابر حال امیدوارم که آن دو نفس

    .باقی و بر قرار ماند و علیکما البهآء األبهی تا الی األبد این سالله ؛پرشکوفه و ثمر گردند

 117ص  1منتخبات مکاتیب حضرت عبدالبها ج                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       

 نصوص مبارکه حضرت بهاءاهلل-2

.     "تَزَوَّجُوا یاقَوم لیَظهَرَ مِنکُم مَن  یذ کُرُنی بَی نَ عِبادی هذا مِن اَمری عَلیکُمُ اتَّخِذُوهُ لِاَنفُسِکم مُعِیناً

(K63)1 

و الکرمِ عَلَی االُمم شَرَعَ الشَّرائع و اَظهَرَ المناهِج و فیها سَنَّ سُنّه النِّکاح و فَلَمّا اَرادَ نظمَ العالم و اظهارَ الجودِ 

 2قدس فی کتابهِ االقدس.جاح و الفالح و اَمَرنا بِه فیما نُزِّلَ مِن ملکوتِ المُجَعَلَهُ حِصناً لِلنَّ

 و نیز:

 3و فصل و انفصال مبغوض خُذوا ما اَحَبَّهُ اهلل. الزال وصل و اتصال لدی اهلل محبوب

 مضمون آیات مبارکه به فارسی:

عبادم ذکر کنند این امر من است بر شما او  نای قوم ازدواج کنید تا از شما کسانی ظاهر شوند که من را بی

 را برای نفسهایتان یاور بگیرید.

ا اراده نمود، شرایع الهی را تشریع فرمود و راههای و اظهار جود و کرم بر امم رزمانی که خداوند نظم عالم 

هدایت را آشکار کرد و در آن سنت نکاح را وضع نمود و آن را قلعه ای برای نجات و رستگاری قرار فرمود و 

 به آن در آنچه از ملکوت مقدس در کتاب اقدسش نازل شده امر کردیم.

 216ص تسبیح و تهلیل  -2کتاب اقدس                    -1

 94ص  1پیام آسمانی ج  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ءنصوص حضرت عبدالبها-4

حاصل شود اقتران در ذرّات  حاصل گردد امّا از اقتران کائنات همواره نتائج ممدوحه هر ضرری از افتراق"

 .رحمانست و هر چند رتبه باالتر رود اهمیّت اقتران عظیمتر گردد موجودات سبب ظهور فضل و موهبت

عقلون علی الخصوص اقتران انسان مّا ال یَو مِ همسِنفُ ن اَو مِ األرضُ تُنبُمّا تَها مِلَّ کُ زواجَاألَ قَلَسبحان الّذی خَ

رحمانیّه تأسّس  محبّت حضرت یزدان شود وحدت اصلیّه جلوه نماید و محبّته اگر ب باألخصّ ،انسانه ب

 1."حمان شودحضرت ر یقین است این اقتران سبب ظهور الطاف .جوید

 و در بیانی دیگر می فرمایند:  

ست که فکرت را ا وقف در خدمت امر اللّه نما مقصد این ام که خود راتو مرقوم نمودهه امّا عبارتی که من ب"

     ازدواج پرداز و این منافی  تعالیم و وصایا و نصایح حضرت بهآءاللّهه امر کن و شب و روز ب صر در تبلیغحَ

 2."شود مین

                                   و نیز می فرمایند: 

هنگامی که اهل بها اقدام به ازدواج می نمایند، ازدواجشان باید ارتباط حقیقی باشد اتحاد روحانی و "

جسمانی هر دو باشد. به طوری که در جمیع مراحل زندگی و در تمام عوالم الهی اتحادشان پایدار و بر قرار 

 3."این وحدت حقیقی پرتوی از نور محبت اهلل استبماند؛ زیرا 

  116ص  1منتخبات مکاتیب حضرت عبدالبها ج -1

    97ص 1منتخبات مکاتیب حضرت عبدالبها ج -2

 1266انوار هدایت شماره -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خانه محبت-5

حضرت بهاءاللّه و ه اوّل ب زن و شوهر باید معلومات خود و استعدادات خود و جسم و جان خود را در مرحله "

نورانی و قلوبشان روحانی و ارواحشان مطلع انوار  سپس بیکدیگر نثار نمایند . باید افکارشان عالی و آمالشان

هم بدبین ه جهت اتّفاقات و تصادفات فانی این زندگی تغییر پذیر نسبت به نباید ب شمس حقیقت باشد .

اختالف  وسعت جهان الهی باشد . هروقته وسیع و منشرح و ب خُلق تنگی نمایند . قلوبشان باید شوند و

حلّ کنند و نگذارند خبر آن  منتهی درجه سعی نمایند که آنرا بین خوده نظری بین ایشان تولید شود باید ب

شما باید تصوّرات و افکار ...را جبل کبیر نمایند صغیر ۀخارج سرایت کند زیرا مردم مستعد هستند که ذرّه ب

بین خود نداشته باشید . خانه خود را محلّ  یکدیگر بگوئید هیچ امر مخفی دره آسمانی خود را ب عالی و

 باشید و درِ منزل خود را بروی آشنا و بیگانه باز گذارید . هر تازه واردی را با راحتی و صفا نمائید. مهمان نواز

احساس کنند که در خانه  رفتار نمائید کهروئی متبسّم استقبال کنید و خوش آمد گوئید و طوری با ایشان 

این دنیا  خداوند چنان اتّحاد و اتّفاقی بین زن و شوهر خلق نموده است که هیچکس نمیتواند در من هستند.

اتّحاد خود را با آب عالقه و محبّت آبیاری  باالتر از این اتّحادی را تصوّر کند . شما باید دائماً شجر الفت و

م فصول زندگانی سرسبز و خرّم ماند وشیرین ترین اثمار را برای شفای آالم ملل و اقوام ببار نمائید تا در تما

ابهی شود تا هر کس  شما جلوه ای از ملکوت ۀخالصه شما دو نفر باید طوری  زندگانی نمائید که خان آورد.

خانه محبّت است اینجا کاخ برآورد که اینجا  قدم گذارد روح صفا و نزهت را احساس نماید و بی اختیار فریاد

 "...محبّت است اینجا آشیانه محبّت است

 162و161گلزار تعالیم بهائی ص                                             

 

 

 

 بیانات حضرت ولی امراهلل-6

 حضرت ولی عزیز امراهلل می فرمایند:

اصلی ازدواج بقای نسل و ایجاد فرزندانی حضرت بهاءاهلل در کتاب احکام خود تصریح می فرمایند که هدف "

است که چون بزرگ شوند بتوانند به شناسائی خداوند نائل آیند و بر طبق احکام و قوانین الهی که به واسطه 

پیامبران نازل شده رفتار نمایند. به این ترتیب بر طبق تعالیم بهائی، ازدواج در درجه اول یک عمل اجتماعی 

 "آن ورای نیازهای شخصی طرفین و عالئق والدین است.و اخالقی است که هدف 

 و نیز: 

پیام الهی گشته و حیات خود را وقف خدمت امرش نموده اند و  ام زنده بهازدواج بین دو نفس که در این ای"

یر و نیز غء اشد و برای سایر احبا برای خیر عالم انسانی می کوشند می تواند قوه عظیمی در زندگی دیگران ب

 "الهام گردد. ۀبهائیان سرمشق و مای

 جزوه حیات بهائی  تهیه و تنظیم دایره مطالعه نصوص و الواح بیت العدل                                                                                 

 11و  21اعظم الهی شماره های                                               

 



 مالحظاتی درباره ازدواج-7

 حضرت ولی امراهلل می فرمایند:

باید گفت بنا بر تعالیم بهائی هیچگونه رابطه جنسی، مشروع و جائز نیست مگر از راه انجام مراسم قانونی 

ازدواج بین زوجین و در چهار چوب زندگی زناشویی؛ روابط دیگر نه مشروع است و نه مفید برای سالمت 

ائی باید از طرفی درس خودداری و تسلط بر نفس را که بدون شک اثر سودمندی بر رشد و بدن. جوانان به

تکامل اخالقی و شخصیت آنها خواهد داشت فرا گیرند و از طرف دیگر باید توصیه شوند که پیمان زناشویی 

 1را در جوانی و در بحبوحه نیروی جسمانی برقرار سازند.

 بهائی باشدغیر ن یحتی اگر یکی از طرفمراسم عقد بهائی باید برگزار شود 

اگر یک بهائی با فرد غیر مؤمنی ازدواج نماید که تمایل داشته باشد مراسم ازدواج آیینی مذهبی خود را اجرا 

 .کند این مسائل باید در ابتدا کامالً روشن شود

م آیینی طرف نخست هویت اعتقادی طرف بهائی باید مسلم و مشخص گردد و )رضایت به( برگزاری مراس

غیر نباید دال بر پذیرفته شدن مذهب دسته ی غیر از جانب آنها تلقی شود. دوم آن که این مراسم باید به 

شیوه ای باشد که طرف بهائی اعتقادی جز به امر بهائی را اظهار ننماید. در صورتی که این شروط محقق 

غیر بهائی خود مشارکت کند. طرف بهائی شود طرف بهائی می تواند در مراسم ازدواج آیینی مذهبی طرف 

 2باید به برگزاری مراسم عقد بهائی، پیش و یا پس از مراسم غیر بهائی و در همان روز اصرار ورزد.

 )نامه ای از جانب حضرت شوقی ربانی خطاب به محفل ملی امریکا(                     

 

 92ح ص ازدواج حصن نجاح و فال -2    179جوانان ص مجموعه -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 چرا اخذ رضایت والدین در ازدواج الزم است -8

 خطاب به یکی از محفل روحانی ملّی میفرمایند: 1947اکتبر  25حضرت ولی امراهلل در مکتوب 

حضرت بهاءاهلل به وضوح بیان فرموده اند که کسب رضایت کلّیه والدین در قید حیات برای ازدواج بهائی 

این حکم در خصوص والدین بهائی و غیر بهائی، والدینی که با هم زندگی میکنند یا سالها از   ضروری است.

این حکم عظیم را هیکل مبارک برای تقویت بافت اجتماعی، نزدیکتر ساختن   هم جدا شده اند جاری است.

آنها حیات  پیوندهای خانواده، گذاشتن احترام و تکریم در قلوب فرزندان نسبت به کسانی است که به

بخشیده و آنها را در سفری ابدی به سوی خالق قرار داده اند، وضع فرموده اند. ما بهائیان باید توجّه داشته 

باشیم که در جامعۀ امروز دقیقاً جریانی در جهت مخالف در حال تکوین است: جوانان یوماً فیوماً اهمّیت 

های بسیار ضعیف، عی تلقّی میشود و به بهانهکمتری به امیال والدین خویش میدهند؛ طالق حقّی طبی

شوند، بخصوص اگر یکی از نفوسی که از یکدیگر جدا می  توجیه ناپذیر و غیرمنصفانه به آن متوسّل میشوند.

آنها سرپرستی کامل فرزندان را داشته باشد، بسیارمایلند اهمّیت وجود همسر در زندگی مشترک را، که برای 

این جهان مسئول است، قلیل جلوه دهند. بهائیان باید، با تمسّک تام به احکام و  قدم نهادن فرزندان به

تعالیم بهائی، با این قوای فرساینده که به سرعت در حال نابود کردن حیات عائله و جمال روابط خانوادگی و 

 ,Compilation of Compilations –از هم گسیختن بنای اخالقی جامعه است، مبارزه نمایند. )ترجمه 

vol.1, Preserving Baha’i Marriages) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وظایف والدین در امر ازدواج فرزندانشان -9

حصول آشنائی کامل با خصلتها و اخالق طرف مقابل مستلزم صرف وقت و بذل مساعی است و به این علت 

باید نه تنها "تصمیم به ازدواج دارند  والدین باید زوجین را از اقدام عجوالنه به ازدواج منع نمایند .زوجی که

ثیری که بر یکدیگر دارند بلکه به تأثیرات خصائل آنها بر فرزندانی که ثمرۀ ازدواج آنها خواهند بود نیز أبه ت

 (1)"بیندیشند.

آنچه که ممکن است سبب حیرت شود این نکته است که والدین به اندازۀ خود زوجین موظفند در رابطه با 

 نسبت به ویژگی ها و خصلتهای زوجین اقدام نمایند. حصول شناخت

ت کسب اطالع در مورد اخالق و خصوصیات افرادی را که قصد ازدواج  دارند به عهدۀ لیّواحکام بهائی مسئ"

 (2)"می گذارد،هر دو طرف و نیز والدین آنها که باید برای ازدواج رضایت دهند

خالق و رفتار شخصی که فرزندشان قصد ازدواج با او را دارد و این بدان معناست که والدین طرفین باید با ا

نیز خصوصیات رفتاری فرزند خود آشنا شوند.ممکن است این سخن غریب به نظر بیاید که والدین باید با 

ه از قبل این آشنائی را دارند.اما کاخالق فرزند خود نیز آشنا شوند،زیرا آنها فرض را بر این قرار خواهند داد 

فرزندی بوده و با بزرگ شدن و بالغ شدن فرزندشان احتماال با والدین خود -طۀ آنها با فرزندشان،رابطۀ والدراب

به نحوی و با همتایان خود به نحو دیگری رفتار خواهند نمود.لهذا والدین باید اخالق و رفتار فرزندشان را در 

 جدد قرار دهندرابطه با شریک انتخابی زندگی اش و نه خودشان مورد بررسی م

  29رضایت والدین اثر جان اف سکیف ص     

 

 از طرف معهد اعلی به یکی از احباء 1981آوریل  19مکتوب  (1)

 "1231ترجمه بیان معهد اعلی  انوار هدایت ش (2)
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 حضرت حرم )روحیه خانم( ازدواج پدر و مادر 

ویلیام)ساترلند ماکسول( به همراه راندولف)برادر خانم می بولز( نخستین مالقات آن ها زمانی پیش آمد که 

صیل و در مدرسه هنر های زیبای پاریس تحویلیام و راندولف هر د برای صرف ناهار به خانه بولزها وارد شد.

 می کردند. او جوانی بود سرو قامت، چهار شانه، آمیزه ای از نژاد اسکاتلندی و کانادایی، با گونه هایی سرخ

ی، روی در هم گون، چشمان آبی درخشان و موهای بلوطی موّاج. وقتی که او خانه بولزها را ترک کرد مِ 

راندولف که ویلیام را بهترین دوست  "دیگر این کانادایی غول پیکر را به خانه نیاور."کشید و به برادر گفت 

به خاطر این که از ابتدا تا "اسخ داد ی پخود می دانست از این اولتیماتوم برآشفت و دلیلش را جویا شد. مِ

ی او بعد ها دریافت که دلیل نگاه خیره ی ساترلند، تصمیم او برای ازدواج با مِ "انتها به من خیره شده بود.

ی احساس راندولف نیر به گفته خواهرش پایبند نماند و ساترلند را بارها به خانه آورد تا این که مِ  بوده است.

نهاد ازدواج کم گو و خجول، وقتی قصد کرد تا پیش قلبش جوانه زده است. اما ساترلندِ کرد بذر مهر او در

گفت: هانش خارج می شدند. عاقبت مِی،ه رو شد. کلمات به سختی از دخود را مطرح سازد با مشکل رو ب

 ".می پذیرم"گفت:و مِی، "بله"ویلیام جواب داد: "ی؟ساترلند آیا تو به من پیشنهاد ازدواج می ده"
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