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 مناجات شروع-1

 هواهلل      

گردنها را آزاد کن و دلهای قير گون را   اين زنجير بردار و اعناق را از اغالل رهائي بخش اقتدار به قوّت و پروردگار  ای

کودکان  بي خرد را   ثدی عزيز  داللت  فرما وبه کن و بيهوشان را هوشيار اطفال رضيع را  بيدارروشن و شاد فرما خفتگان را 

خضوع  و خشوع آموز و زنجير شکن کبر و محن را آداب عبوديّت  به دبستان عنايت هدايت نما مست بادهء غرور را رسم

راه  انجام نبينند نام جويند و   دان  ندانند و نشناسند واين کودکان نو هوسان و بي خر بيچارگان نادانند و  ناي. تعليم نما 

  تا کلّ در ميثاق داللت نما ءبردار  هدايت کن  و عنايت فرما و به ظلّ  سدره  از ميان اشتباه را انتباه بخش و جفا پويند تو

ن  بلند گردد  و قدرشان ارجمند  رسند و مقامشا  ت بي پايانانيسا راحت جان يابند و کام دل جويند و به مسرّ ءشجره ءسايه

    .ردند و از پيش عنايت بيشتريابندعظيمه از آغاز سر فرازتر  گ عزّت قديمه  يابند و موهبت

 ع ع   

 273ص  4منتخبات مکاتيب ج       

 

 

 

 مجموعه نصوص حضرت بهاء اهلل-3

 حضرت بهاء اهلل مي فرمايند:

شويد از خود بگذريد و در  در سبيل او و خضوع و خشوع در حبّ او مرزوقحق جلّ جالله بخواهيد که بلذّت اعمال  از"

سائرين نگريد  منتهای جهد را در تربيت ناس مبذول داريد.امری از حقّ پوشيده نبوده و نيست اگر برضای حقّ حرکت 

 "ی و ظاهر شدفائز خواهند شد  اينست کتاب مبين که از قلم امر ربّ العالمين جار نمايند بفيوضات ال تتناهي

 222اقتدارات و چند لوح ديگرص       

 در بياني ديگر مي فرمايند: و
" 

 إنّ االنسان مرّۀ يرفعه الخضوع الي سماء العزّۀ و االقتدارو أخری ينزله الغرور الي مقام الذلّة و االنکسار

 23لوح ابن ذئب ص       

 و در کلمات مکنونة فارسي مي فرمايند:

 ه غرور را از تن بر آريدو ثوب تکبّر از بدن بيندازيدجام ای پسران آمال

 

 

 

 



  مجموعه نصوص حضرت عبدالبهاء-4

 حضرت عبدالبهاء مي فرمايند:

بندگي آستان  بزرگواری در عبوديّت جليل اکبراست نه سلطنت خاور و باختر نفوس مقدّسه همواره تمنّای ، ای بنده الهي "

 خشوع فاني محض گردد و فارغ از هر مرض جوهر خضوع شود و حقيقت بايد انسان . و بندگي حقّ در عبوديّت ياراننمايند 

 . تا آنکه سزاوار عبوديّت درگه پروردگار شود

 118ص  2منتخبات مکاتيب ج        

 در بياني ديگر مي فرمايند: و

 

عبوديّت ابرار عين سلطنت واقتدار  . دليل اقتدار خضوع و خشوع و تذلّل وانکسار بدرگاه حضرت پروردگار است ، ای مقتدر

تاتواني در مقام تبتّل و تضرّع و ابتهال و عجز و نياز استقامت  . است و الّا هر قدرتي ضعفست و هر قوّتي ناتواني محض

 . نه سينه اشراق نمايدواستقرار نما تا پرتو قدرت از شمس حقيقت در آئي

 123ص2منتخبات مکاتيب ج        

 در سفرنامه مبارک آمده است  که:

خاضع و خاشع باشيد زيرا انسان تا خود را نيک نميداند بلکه خويش را عاجز ميبيند و قاصر ميداند رو به ترقّي و علوّ است  "

  "و دُنوّ حاصل نمايد  ولي بمحض اينکه خود را خوب دانست وگفت من کامل هستم غرور

 1بدايع اآلثار جلد  251ص

 

 

 2010دسامبر  28قسمتي از پيام بيت العدل اعظم الهي مورخ -5

 بيت العدل اعظم الهي مي فرمايند:

 و وظيفه هر گيرد،مي صورت خاضعانه يادگيریِ حالت با که مشارکتي اداری، و تبليغي امور در روزافزون مشارکت با احبّا  

گيری پيشرفت و موهبتي برای همراهي يکديگر در ميدان خدمت به امر هر تعاملي را بايد فرصتي برای همکاری در جهت پي

 تقليب پيچيدۀ فرايند يک تقليل به تمايل و يافت خواهد کاهش تعليم در رویزياده به گرايش طريق اين از  اهلل بدانند.

 مرتبط مشترک ایزمينه در پراکنده اقدامات  يک دستورالعمل برطرف خواهد شد. مقرّرات طبق بر ساده گام چند به روحاني

 شودمي نمايان روزافزون طور به خدمت ميدان در روحاني قوای کردعمل  .شودمي پرمعنا هاگام ترينکوچک حتّي و گرددمي

 گردد.مي تقويت مستمرّاً دارد حياتي جنبة رشد صحيح الگوی يک برای که دوستي پيوندهای و

 

 



 2010بخشي از پيام بيت العدل اعظم الهي مورخ رضوان -6

 در شدن وارد با که ایواژه است، احبّا بين مکالمات در "همراهي"نشانة اين تکامل در آگاهي جمعي استفادۀ روزافزون از واژۀ 

گير فرهنگي است که در گر تقويت چشمنمايان واژه اين  .است يافته جديدی مفهوم بهائي جامعة در متداول لغات مجموعة

ای از مردم در کوششي متّحد برای به ای که باعث مشارکت آگاهانة تعداد فزايندهآن يادگيری شيوۀ عمل است، شيوه

امراهلل غايت گردد، تمدّني که تأسيس آن به فرمودۀ حضرت وليّکارگيری تعاليم حضرت بهاءاهلل در بنای تمدّن الهي مي

 اجتماعي نظام يک زوال به رو روش و روحاني ورشکستگي با رويکردی چنين  .است مقدّس دور اين اعالی مقصد و ٰ  ویقص

 تصرّف و دخل يا و افراد در کاریگناه حسّ ايجاد يا و طمع و آز يا جوييسلطه با اغلب که نظامي است، تضادّ  در شديداً کهنه

 باشد.ی بشری ميقوا بر تسلّط خواهان امور در رياکارانه

 عمل شيوۀ يک صورت به يادگيری  شود.تجلّي اين تحوّل فرهنگي در روابط بين احبّا در کيفيّت تعامل آنان مشاهده مي

 توکّل کند،مي فراموش را خويش نفس انسان آن در که حالتي گيرند پيش در فروتني و تواضع همگي که است آن مستلزم

داند اش مطمئن است و به يقين مبين ميکي به قدرت و حمايت اوست، به تأييدات الريبيّهمتّ دارد، پروردگار حضرت بر تام

 با پيوسته نفوس حالتي چنين در  که تنها حيّ توانا است که قادر است پشة ضعيف را عقاب قویّ و قطره را بحر عظيم نمايد.

های خويش بلکه در پيشرفت و خدمات ديگران آورددست در چندان نه را خود سرور و شادی و کنندمي فعّاليّت هم

  يابند.مي

 

 

 بخشي از سخنراني دکتر فرزام ارباب-7

 

قوۀ روحاني وقتي متمرکز باشد شما را به انجام دادن امور مختلفه قادر مي سازد .باز هم اين انسان اخالقي هدفمند نياز به "

ز پاکي برسد .بزرگترين امتحان و بزرگترين خطر اين است که پاکي و خلوص دارد ،بايد هر روز سعي کند به سطح باالتری ا

موقعي شخصي سخت کار مي کند ،تالش مي کند،کوشش مي کند تا صفات مختلفه را پرورش دهد ،وسعي مي کند سيمای 

نشان دهد.من نازيبای نفس امّاره را از خود دور کند ،بعد نهايتا سعي مي کند نازيباترين چهره اش را در قالب غروروخودبيني 

خوب هستم و بعد اين به همه چيز منتهي ميشود.داستان پدر و پسر را به خاطر بياوريد آنها مشغول دعا بودند در حاليکه 

سائرين مشغول صحبت بودند و ادني توجّهي نمي کردند .پسر به پدر گفت:پدر آيا ما بهتر از آنها نيستيم؟پدر گفت:تا وقتي 

 ،بهتر بوديم.که اين حرف را نزده بودی 

اگرتواضع و فروتني نباشد،هر آنچه که گفته ايم هباءً منثورا است.حال اين تواضع و فروتني در مقابل همه چيز بايد خضوع و 

خشوع در مقابل خداوند باشد.اين خضوع و خشوع بايد ناشي از درک عظمت خداوند باشد.اين نيز به سائر صفات مربوط مي 

،از آنها برای عشق ورزيدن به خدا کمک مي گيرد،برای شناخت عظمت خدا،برای درک قدرت او شود،آنها را تعديل مي کند

ضعف خودمان از آنها کمک مي گيرد...در اين اجتماع ما و اين عالم جميع اين نظريه های بزرگ  و بنابراين برای درک



ه ما مي گويد که شما بزرگيد،شما محشريد،شما روانشناختي مرتبا به ما مي گويند که به خود اعتماد داشته باشيم.همه چيز ب

اگر خودتان خدا نباشيد مثل خدا هستيد.بله شما مي توانيد هرکاری انجام دهيد ...اعتماد به نفس بزرگترين مسأله ای است 

نکار که هر کس در جامعة نوين داردخوب،من مايلم بدانم که،اگر ما ضعيفيم،احساس ضعف کردن چه عيبي دارد...چرا آنرا ا

کنيم؟نکته اينجاست که اين به خاطر خداوند است،اگر ما ضعف خود را بپذيريم و اينقدر به خود ناظر نباشيم و به قدرت 

خداوند ناظر باشيم و به قدرت تأييدات الهيه ناظر باشيم او از وجود ما استفاده خواهد کرد تا انواع کارهای شگفت انگيز را 

اين اعتماد و اين اطمينان آنقدر به خود ما نيست بلکه به تأييدات الهيست.علم ما نسبت به انجام دهد.واقعيت اين است.پس 

ضعفمان خيلي خوب است با آن نوع تواضع و فروتني باز هم واقعيت است،کذب نيست.اما از لحاظ واقعيت است که منبعث 

،گردوغبار برمي خيزد ،خورشيد بر غبار مي تابدو باد مي وزد از وقوف ما بر ضعفمان است.بر اينکه هيچ نيستيم،اما حتي وقتي

آن ذرات ريز غبار شروع به رقصيدن مي کنند و در اين نور آفتاب است،که با ارادۀ الهي و به ريح الهي ما مي توانيم به 

 رقص در آئيم.

 43-44تعليم و تربيت اخالقي ص      

 

 

 تنها راه دخول در ملکوت الهي-8

وبا تمام وجود به خدمت امر اعظمش ،به نحوی که ايشان مقرر مي فرمودند  متوجه عهدوميثاق الهي نمائيم بايد قلوب خود را

عمل کرده براثراقدام مبارک مشي نمائيم.وقتي از آن حضرت سؤال کردند که چرا کلية رودخانه ها و نهرهای عالم به 

 اقيانوسها مي ريزند؟ در پاسخ فرمودند:

 اين تنها راه دخول در ملکوت الهي است. "يانوسها پايين تر از سطح زمين است.برای آنست که سطح اق"

 89مبشرين ميثاق در غرب ص            

 

 

 

 

 از حضرت عبدالبهاء بياموزيم-12

 

 هواالبهي

ای حبيب،طبيب روحاني باش و آيت رحمت حضرت نامتناهي.هيکل خضوع شو و حقيقت خشوع.فقر محض باش و فنای 

وصف وجود به کلي عاری شو و در مغرب نيستي متواری گرد تا در افق هستي چون ستارۀ صبحگاهي بدرخشي و در  بَحت.از

 ظلّ وجه داخل گردی و عليک التحية و الثّناء

 ع ع           

 414بشارۀ النّور ص       


