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 يارروحاني

با تقديم تحيات امنع ابهي , در اين برنامه سعي بر آن است که با استمداد از آثار مبارکه طلعات مقدّسه و 

, اهميت تعالي روحاني در حيات فردي  راهنمائي هاي حضرت ولي محبوب امراهلل و بيت العدل اعظم الهي

قرار گيرد و طرق وصول به آن معرفي گردد . با اميد که هر يک از ما هر يک از افراد انساني مورد بررسي 

 بتوانيم اين اصول را در حيات يوميه خويش به کار بنديم و حياتي سراسر روحاني و معنوي را تجربه نمائيم .

تي نکته بسيار مهمّي که مي بايست احباء را به آن متذّکر داريم آن است که تعالي روحاني وظيفه و مسئولي

فردي است و به واقع راهي است که هر فرد با قدم خود طي مي نمايد . جناب پيتر خان در سخنراني خود 

 اجراء گرديده است به اين نکته اشاره مي نمايند که : 2001که در اول ژوئيه 

وس باشد ... جريان توسعه روحاني اساساً يک اقدام و پيگيري انفرادي است ؛ حتّي اگر فرد در جمعي از نف "

که در فعّاليّتي مشترک همکاري مي کنند , ما مي توانيم يکديگر را تشويق کنيم ؛ مي توانيم حامي يکديگر 

, تمسک و انطباق با باشيم ؛ مي توانيم نسبت به يکديگر مهربان باشيم امّا جريان تنزيه و تقديس شخصيت 

و تالوت و زيارت مرتّب و منظّم آيات الهيّه , پرورش عادت و روحيه دعا و مناجات , تعمّق  ،احکام الهيّه

اساساً يک اقدام و پيگيري فردي است و در اين حالت , فرد بايد با احساس تنهايي و يأس که جزءِ ذاتي هر 

 "اقدام فردي است مبارزه کند ... اين تالش و مبارزه , مربوط به امروز يا حتّي هفته ديگر نيست . 

امّا راههاي نيل به اين تعالي متعدد است و بر اساس هدايتهاي موجود در بيانات مبارکه مي توان به مواردي  

 از آن به شرح ذيل اشاره نمود :

 گفتار و رفتار به موجب تعاليم مبارکه  -

 ايقان و عرفان ،ايمان -

 خدمت  -



 محبّت -

 نيّت خير  -

 تمسّک به اوامر و احکام -

 دعا و مناجات -

 زاريتضرّع و  -

 طلب بخشش گناهان  -

 و .... -

 
 
 

 

 

    

 

 

 

 

                                                          

 مناجات شروع -1

                                                          

 الها کريما رحيما                                       

توئي آن سلطاني که به يک کلمه ات وجود موجود گشت و توئي آن کريمي که اعمال بندگان , بخششتت را 

منع ننمود و ظهورات جودت را باز نداشت . از تو سؤال مي نمايم اين عبد را فائز فرمتائي بته آن ته ستبب 

 نجات است در جميع عوالم تو . توئي مقتدر و توانا و توئي عالم و دانا . 

                                                                                                               

 301ادعيه حضرت محبوب ص                                                                   

 

 



 مناجات دوم -2

  

بان چاک کردند و از پرتو هدايت , رخ روشن و تابناک نمودند . از اي يزدان پاک , اين ياران به محبّتت گري

عالم خاک گذشتند و دل بجهان افالک بستند . خاکسار درگاه تواند و عاکفان بارگاه تو . جز تو نخواهند و 

 بغير از تو نجويند و جز راز تو نگويند . ظهير شو , مجير شو و آزادي به هر اسير بخش و از سالسل و زنجير

نفس و هوي نجات ده و بر بندگي و شرمندگي و آزادگي و سادگي موفّق نما و از کودکي و آلودگي و خستگي 

و ماندگي رهائي ده . توئي مقتدر و توانا و توئي بخشنده و درخشنده در جهان غيب و عيان و عَلَيکُمُ التَّحيّةُ و 

 .الثَّناءُ 

                                                                                            

 181ص  3منتخبات مکاتيب حضرت عبدالبهاء ج                                                     

 

 

  

 

                                                              

 نصوص حضرت بهاءاهلل جَلَّ جَاللُهُ-4

  مي فرمايند , قولُهُ المتين : حضرت بهاءاهلل

 "ايّام مثل برق در مرور است . بر هر نفسي الزم در اين ايّام معدوده , کسب مقامات عاليّه باقيّه نمايتد ...  "

1 

 و نيز مي فرمايند , قولُهُ تعالي :

اش به مطلع به جناحين عرفان در هواي محبّت رحمان طيران نما که شايد از رحمت سابقه و فضل محيطه  "

اسماء حُسني و مرجع صفات عليا فائز شوي . قدم ظاهر , اين مسافت را طي ننمايد و پرهاي ظاهره از طيران 

در اين هواي روحاني عاجز ماند . پس به پر معنوي و قدم حقيقتي آهنتم مقصتود کتن . ايتن منتهتي ستفر 

 2 "قاصدان و منتهي وطن عاشقان بوده و خواهد بود... 

 348 ص 2 ج الهي آيات – 2                            261ص  2الهي ج  آيات – 1

 

 



 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء جَلَّ ثَنائُهُ -5

 حضرت عبدالبهاء مي فرمايند , قولُهُ العزيز :

. مقصد از ايمان و ايقان , تزيين حقايق کماالت است و استفاضه از فيوضات اکتساب ،... اساس دين اهلل "

ني به فيض کماالت ربّاني است . اگر اين , حصول نيابد حقيقت حرمان است و عذاب نيران . پس بهائيان انسا

بايد نظر به اين امر دقيق نمايند که مانند ساير اديان به عربده و هاي وهوي و لفظ بي معني کفايت ننمايند ؛ 

ربّاني قيام کنند و ثابت نمايند که  بلکه به جميع شئون از خصائل و فضائل رحماني در روش و رفتار نفوس

بهائي حقيقي هستند نه لفظ بي معني و بهائي اين است که شب و روز بکوشد تا در مراتب وجود , ترقّي و 

صعود نمايد و نهايت آرزوي هر يک اين باشد که نوعي روش و حرکت نمايد که جميع بشر از آن مستفيض 

لق و خوي حق باشد و روش و سلوکش سبب ترقّيات نامتناهيه و منوّر گردند و نقطه نظرگاهش همواره خُ 

، انسان گردد . چون به اين مواهبموهبت عالم  ،مت عالميان شود و به قدر استعدادگردد . به قدر قوّه , رح

عبارت  ،يمانکه فخر قرون و اعصار است ا موفّق شود مي توان گفت که بهائي است ؛ والّا در اين دور مبارک

                                                           "قرار به وحدانيّت الهيّه نه ؛ بلکه قيام به جميع شئون و کماالت , ايمان است . از ا

  4 – 5ت بهائي ص منتخبات نصوص مبارکه درباره حيا                                               

  

 

 

 زندگي مبارزه اي است مستمر-9

 قوله الجليل : ،يز امراهلل در مکتوبي مي فرمايندحضرت ولي عز

 "بلکه بتاالتر از همته عليته نه تنها عليه نيروهايي که ما را احاطه کرده اند ؛  .زندگي مبارزه اي است مستمر

د . ما هرگز نمي توانيم به آن چه که داريم متکّي باشيم ؛ زيرا طولي نمي کشد کته بته ميتان خو"نفس امارّه

سيالب تند کشيده خواهيم شد . بسياري از نفوسي که از امر الهي کناره مي گيرند به اين دليل استت کته از 

س , خودپسند يا بي تفاوت شده و در نتيجه از جذب قوّه و نشاط روحاني ترقّي و تقدّم باز مانده اند . اين نفو

ست که مورد نياز خود از امر مبارک , ممنوع    شده اند ... به طور کلّي نُه دهم مشکالت احبّاء به اين علّت ا

الهتي رفتتار ارتباط با هيأت هاي اداري يا در زندگي خصوصي خود بر وفق تعتاليم  ،ها در ارتباط با يکديگرآن

 .نمي کنند

 140زر و آتش ص                                                                                                           

 



 نصوص مبارکه حضرت عبدالبهاء ارواحُنا لَهُ الفداء-6

 حضرت عبدالبهاء مي فرمايند , قوله االحلي : 

 1 "نورانيّت امکان به ديانت است و ترقّي و فوز و سعادت خلق , در متابعت احکام کتب مقدّسه الهيّه .  "

 و نيز مي فرمايند , قولُهُ العزيز : 

مئن نگردد و روح انسان جز به ذکر يزدان مستبشر نشود . قوّت قلب انسان جز به عبادت رحمن مط "

 2 "عبادت به منزله جناح است ؛ روح انساني را از حضيض ادني به ملکوت ابهي عروج دهد . 

 هم نين مي فرمايند , قولُهُ المتين : 

يفان نمايد و در چون جسد به خدمت عالم انساني پردازد , يعني مثالً پرستاري مريضان کند و تقويّت ضع "

سبيل الهي شهيد شود و فدا گردد , اين , سبب ترقّي روح است و هم نين چشم جسماني چون مشاهتده 

روي احبّتا کند و گوش جسمتاني چون وصايا و نصايح جمال مبارک استماع نمايد و نداي آسماني شنود , اين 

يقان و عرفان است و گفتار ورفتار به موجب , سبب ترقّي روح است و وسيله اصليّه ترقّي روح , ايمان و ا

 3 "تعاليم بهاءاهلل . 

 و نيز مي فرمايند , قوله االحلي :

سبب حيات ابديّه و عزّت سرمديّه و نورانيّت کليّه و فوز و فالح حقيقي , اوّل عرفان الهي است ... عرفان  "

نساني و مدنيّت ربّاني و تعديل اخالق و الهي سبب ترقّي و انجذاب روحاني و بصيرت حقيقي و علوّيت عالم ا

نورانيّت وجدان گردد و ثانياً محبّة اهلل است که به عرفان حق نور محبّة اهلل در زجاجه قلب برافروزد و اشعه 

ساطعه اش آفاق را روشن نمايد و وجود انسان را حيات ملکوتي بخشد ... اگر محبّة اهلل نبود , کماالت عالم 

ود بود ... و ثالث منقبت عالم انساني نيّت خير است و نيّت خير اساس اعمال خيريّه است ... انساني محو و ناب

 4 "زيرا نيّت خيريّه نور محض است و از شوائب غرض و  مکر و خدعه , منزّه و مقدّس ... 
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 يوماً فيوماً بايد براي ترقّي تالش کرد .-8

نمي فهمم چرا مردم بر اين نکته اصرار مي ورزند که احدي نمي تواند آن چه را که بته آن عتادت کترده  "

است کنار بگذارد . اگر کسي کامالً مصمم شود و عزم , جزم نمايد که آن را براي هميشه کنار بگتذارد , بته 

  "سخ , مبتني است . راحتي موفّق به اين کار خواهد شد . اين امر صرفاً به شخصيّت و عزم را

                                                                                    

 137 ص آتش و زر –منسوب به حضرت عبدالبهاء                                                       

   

 

 

 

 

 اگر قوّه معنوي بيشتر باشد انسان ترقّي کند .-7 

 ضرت عبدالبهاء در بيانات شفاهي خود مي فرمايند , قوله المتين : ح

اميدوارم هر يک از شما آن قدر عظمت يابيد که هر يک به هدايت ملّتتي برردازيتد ... ستجاياي معنويّته  "

نامحدود است ؛ لهذا شما نبايد به صفت واحد قانع باشيد . بايد جدّ و جهد نماييد تا به جميع سجايا متّصت  

است فائز شود ... در انسان دو قوّه وجود گرديد . هر يک از ما بايد خود را ارتقاء بخشد تا به آن ه که اکمل 

دارد ؛ يک قوّه او را رفعت بخشد ؛ اين انجذاب الهي است که سبب رفعت انستان شتود . در جميتع مراتتب 

وجود به اين قوّه ترقّي نمايد . اين قوّه روح است . قوّه ديگر سبب هبوط انساني شود . ايتن طبيعتت حيتواني 

جذب ملکوت سازد . قوّه ثاني او را به عالم امکان هبوط دهد . حال بايد مالحظته است . قوّه اوّل انسان را من

نماييم کدام يک از اين قوا نيرومندتر است . اگر قوّه معنويّه تسلّط يابد , انسان آسماني شود, نوراني گتردد , 

, مانند حيتوان شتود . لهتذا رحماني شود ؛ امّا اگر قوّه دنيويّه سلطه يابد , انسان ظلماني شود , شيطاني گردد 

 1 ", انسان صعود و ترقّي مي کند . بايد به طور مستمر ترقّي کند . مادام که قوّه معنويّه اعظم قوي است 

 قوله العزيز :  ،و نيز مي فرمايند

او  لهذا مي گويم که انسان بايد در سبيل الهي سلوک نمايد . هر يوم بايد تالش کند که ترقّي نمايد . ايمان "

بايد تزايد يابد و راسخ تر شود . صفات حسنه او و توجّهش به خداونتد بايتد بتيش از پتيش گتردد . شتعله 

. در اين صورت يوماً فيوماً ترقّي کند ؛ چه که توقّ  در ترقّي , به او بايد درخشش بيشتر داشته باشد محبّت

و باالتر مي ورد ؛ چه که به محض آن که از پرواز  مي کند باالتر منزله شروع تدنّي است . پرنده وقتي پرواز



باز ماند , سقوطش آغاز مي شود . هر روزه , بامدادان موقعي که برمي خيزيد بايد امروز را با ديروز مقايسته 

کنيد و ببينيد که در چه شرايطي قرار داريد و اگر مشاهده مي کنيد که ايمان شما قوي تر و قلبتان بتيش از 

خدا است و محبّت شما تزايد يافته و آزادي شما از اين عالم به مراتتب بيشتتر شتده , در ايتن پيش به ياد 

صورت به حمد ثناي الهي برردازيد و تزايد اين سجايا را بطلبيد . شما بايد براي تمام خطايتايي کته مرتکتب 

ييد تا بهتر از ديروز شتويد و شده ايد به دعا و انابه برردازيد و با تبتّل و تضرّع , طلب اعانت و مساعدت نما

 2 "بتوانيد سير ترقّي را ادامه دهيد . 
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 عوامل مؤثر در ترقّي روحاني-10

 مي فرمايند : 1954اکتبر  16مراهلل در توقيع مورّخ حضرت ولي ا

وقتي که فردي به امر بهائي ايمان مي آورد , عمالً حاصل کار اين است که بذر معنوي در قلب او شروع بته 

مي نمايد و اين بذر بايستي به فيوضات روحُ القُدُس آبياري گردد . وصول  اين مواهب معنوي نيز از  روييدن

حاصل متي شتود ... مستلّماً در  عا و تفکّر و شناسايي امر و آيات الهي و خدمت به آستان مقدّسشدطريق 

حيات روحاني , مراحل اندوهبار و پرمشقّت و حتّي امتحانات شديدي پيش مي آيد ؛ در ايتن قبيتل متوارد , 

اً مطالعه و مورد نظر قرار دهد شخص اگر ثابتاً راسخاً به سوي مظهر الهي رو آوَرَد و تعاليم ملکوتي او را دقيق

, از بَرَکات روحُ القُدُس بهره وَر گشته و پي خواهد برد که در حقيقت اين امتحانات و مشقّات , مواهب الهيه 

 به منظور آمادگي نمو و شکفتن او بوده است ... 
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 مناجات خاتمه از آثار حضرت عبدالبهاء جَلَّ ثَنائُه16ُ  

 اي پروردگار بي نياز                                               

از جميع خلق روي بگردانيديم و به سوي تو توجّه نموديم . از کلّ , بي نيتاز شتديم تتا همتدم و همتراز تتو 

يم و تتو را گرديديم . چون تو را يافتيم , خود را از خويش و آشنا , بيگانه ساختيم . تو را شناسيم و تو را ستائ

پرستيم . اي پروردگار , گناه بيامرز و کمال بياموز . پرده بسوز و روي بنما تا مشاهده جمال و کمال تو نمائيم 

نصيب يابيم . خدايا , ما را به خود مأنوس کن و به نفحات  ،هره گيريم . از خُلق و خوي حبيبو از بحر عطا ب

 شنوا نما . توئي مقتدر و توانا و توئي بخشنده و مهربان . قدس , مألوف نما . ديده , بينا کن و گوش ,
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در ادبيات فارسي کتابي وجود دارد که معتادل آن در ادبيتات هيچ زبان ديتگري يتافت نمتي شود . اين 

 کتاب با اين بيت 

 شروع مي شود :             بشنو از ني چون حکايت مي کند         از جدائي ها شکايت مي کند

. او را از نيستان جدا کرده اند و در حکايت مي کند ،ني که به نِيِستاني تعلّق داشتهزيرا داستان هايي را از زما

. روح به عالم  اين جا تنها متروک و غريبه است . اين بيت در بدايت اين کتاب توصي ِ وضعيت روح است

. حال مي گويد که به اين جا آمده و هي کس نيست که با او هم کالم شود . حال چون به ديگري تعلّق دارد

. ما بايد اين دو جريان را بگذرانيم . اوّل , جريان را طي کند تا به کمال برسدمرحله و  شکل ني است بايد دو

جريان تطهير است . ما ني را از سواحل رودخانه مي بُريم و به خانه مي آوريم . مغز گياه درون آن را پُر 

ميله اي آهنين برداريد و چندين . بنابراين بايد نمي رسددميد , هيچ طنيني به گوش ر آن مي کرده است . د

مرتبه به درون ني برانيد تا تمام مواد اضافه و غير ضروري از درون آن خارج شود . اين جريان تطهير است 

. ني پاک و طاهر مي شود . بعد نوبت فرايند رنج کشيدن مي رسد . همان ميله آهني را درون آتش مي 

چند نقطه روي ني قرار مي دهيد . بعد از آن , ني آماده است گذاريد ؛ وقتي که داغ و سرخ شد آن را در 

از ني نيست ؛ بلکه از  ،ر آن ه که از ني مزبور مي شنويدکه روي لبهاي يک استاد نوازنده قرار گيرد . بعد ه

يعني تطهير و رنج  ،و جريان را در امر الهي طي کنيمدهان نوازنده است که خارج مي شود . اگر ما اين د



. اگر بود که حضرت بهاءاهلل مي نوازند دن را بگذارنيم , در اين صورت فم و لسان ما همان ني خواهدکشي

اراده خود را در اراده او فاني سازيم , اگر خود را براي تحقّق خواسته هاي ايشان در اين عالم عنصري مهيا 

شد که اغلب دست آن حضرت را  نمائيم , باور کنيد آنقدر به حضرت ولي محبوب امراهلل نزديک خواهيد

احساس خواهيد کرد که شما را به پيش مي راند وصداي ايشان , آواي شيرين و مليح ايشان را خواهيد شنيد 

که به شما مي گويد : نگران نباشيد . پيش برويد . به سوي هدف خود پيش برويد و شما هميشه موفّق 

 خواهيد بود . 

                                                                                                                               

 19 – 20فاتح دلها ص 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 


