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 شروع مناجات -1

  هواهللا                                                

 و بخش القدس روح نفخه نما گرفتار جمالت محبت به و كن بيزار خود غير از نما هشيار كن بيدار مرا پروردگار اي
 آزاد بندي هر از برافروز قلب زجاج در رحماني سراج و كن عطا روحاني قوت رسان گوش به ابهي ملكوت نداي
 را غافله نفوس نپويم تو راه دون و نجويم تو روي از غير به و نطلبم تو ي رضا جز تا ده نجات تعلقي هر از و كن

 حقيرم چند هر دهم الهي شفاي را مريضان و بخشم حيات آب را تشنگان نمايم بيدار را خفته ارواح و كنم هشيار
 توئي خدايا.  گردند حيران كل كه فرما عنايت ييدي تأ توئي ظهيرهم و معين و توئي پناهم و پشت اما فقيرم ذليلم
  ع ع بينا و دهنده و بخشنده و توانا و مقتدر

 60 ص آلمان چاپ عبدالبها حضرت مناجات مجموعه                                           

                                          مكنونه كلمات -2

  حب پسر اي  

 در و گذار قدم عالم بر ديگر قدم و بردار اول قدم.  فاصله قدمي عشق ارتفاع سدره و قرب امتناع رفرف تا تو از
  . يافت نزول عز قلم از آنچه بشنو پس شو وارد خلد سرادق

 

  طريق برادران اي                                               

 جالل عرش بر بيمثال سرادق در جمال صرف ايد مانده دور يار حضرت قرب از و ايد گشته غافل نگار ذكر از چرا
 زكام به كل و هبوب در جود نسائم و وزد مي قدس روايح.  ايد گشته مشغول جدال به خود هواي به شما و مستوي
 اَثَرِ علي و اَعقابِكُم علي يمشونَ هم الّذينَ علي و شما بر حسرت زهي.  ايد مانده محروم جميع از و ايد شده مبتال

  . يمرُّونَ هم اَقدامكُم
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 الف(  مباركه نصوص -4

 

 غير من ربانيه متقنه صحف و الهيه كتب جميع در چنانچه بود خواهد و بوده آن لقاي و حق عرفان آفرينش از مقصود
 فائز احديت فجر و هدايت صبح آن به كه نفسي هر و.  است واضح و مذكور اعلي مقصد و احلي مطلب اين حجاب

 منتهي سدره وراي كه قوسين قاب مقام به و گرديد فائز است الجنان اعلي و جنت اصل كه وصل و قرب مقام به شد
 بر ظاهر در اگرچه بود خواهد و بوده ساكن است نفي حقيقت و نار اصل كه بعد امكنه در اال و شد وارد است

 و بعد شمال از را ناس     جميع كه است مقتدر و قادر حقيقت سما آن بلي باشد جالس منيعه اعراش و رفيعه اكراس
 جواهر و طيبه انفس صعود مقصود لكن و.      واحده امه الناس ليكون اهللا شا لو رساند لقا و قرب يمين به هوي

 امكنه عاكفان از ذوالجالل جمال طالبان تا شوند وارد اعظم بحر شاطي به خود ، اصليه فطرت به كه است مجرده
  . شوند ممتاز و مفصول يكديگر از اضالل و ضالل

 52 ص 1 ج الهي آيات                                                                            

                                                 بعد و قرب -6

… 

 لوح في و هوالقريب انه الحبيب سنف و بعيد من وكَم القُرب لَه نَقَرَّ ال قَريب من كَم االلواح منَ لوحٍ في نَزَّلنا قد
 از بسا و محرومند وصال از قرب عين در نفوس از بسا… هوالقريب بعيد من كَم و هوالغريب قَريب من آخركم 

 و اسما و اشارات و كلمات از منزه و حدودات از مقدس كه االحديه كينونه… فائز لقا بكوثر ظاهر بعد در كه نفوس
 مشاهده امريه هيكل از كه بشريه بعادات نظر بريه اكثر لذا ظاهر بشريه هيكل در بوده تجليات و ظهورات و صفات

  انتهي.  العالمين اله يا الحمد لك قل و لتعرف تفكر اينست قدرت اصل اينكه از غافل اند مانده محتجب نمايند مي

 

                                    214ص 4 ج مائده       
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 ب(  مباركه نصوص -4

 

 و درآئي وصل و قرب رضوان در و فرمايي طي آني به را هجر و بعد بعيده هاي باديه تا بردار روح قدم من برادر اي
  . نشود طي مراحل هرگز جسد قدم به و شوي فائز الهيه نفس با نفَسي در

 34 ص ايقان مستطاب                                                                                

 

 

  معنوي بعد و قرب -8

 

 باعلي نوشيد ابهي اطهر رحيق از اليوم نفسيكه هر مثال او از غفلت, بعد و بوده او به توجه مقام اين در بحق قرب باري
 ناطق رحمن بذكر احيان كل در چه اگر بوده انفصال و بعد درك اسفل در آن دون من و مرتقي وصال و قرب ذروه

 سائر بعد تيه در كل محرومند احديه صهباي از چون ارضند در كه مختلفه ملل اليوم چنانچه باشد عامل اوامرش به و
 و محسوب قرب اهل از او نمود توجه ايقان حرَم به كه نفسي هر مشهود و معلوم الهيه مظاهر ظهور در بعد و قرب و
 ارض در قرب شجره اصل نمانند بعيد ناس اگر ندارد بعد حق قرب بود خواهد و بوده بعيد نمود اعراض كه نفسي هر
 فرمود اشراق لقا مشرق از قريب اسم شمس وقتيكه لعالمين احاطاً فرعها و ثابت شده نازل رحمن سماء از كه بيان اين

 نفوس از بسا شود مي مشاهده چنانچه.  است اقرب و اقدم ظاهر قرب از معنوي قرب و نموده احاطه را آفاق جميع
 از كه چه نفرموده نفوس آن حق در قرب تصديق حق لكن و مشرف ظاهر در  اشراق و عشي در و اند بوده حق با كه

 كلمه او حق در باشد ناظر بحق و ساكن بالد اقصي در نفسي اگر و ساتر و عالم حق اند بوده محروم معنوي قرب
 .شود مرزوق دو بهر كه نفسي براي از طوبي يا و حبذا يا لكن و نازل قرب

 59 ص 1 جلد مائده                                                                        
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   قربيت حصول چگونگي -7

  هواهللا                                                         

 انسان براي از كه, موهبتي هر, فضيلتي هر, شرفي هر, عزتي هر است الهيه قربيت انساني عالم در موهبت اعظم…
 و گريه كه شبها چه خواستند مي را الهي قربيت رسل و انبيا جميع گردد مي ميسر الهي قربيت به گردد مي ميسر
 نيست آسان حصولش الهيه قربيت ولي طلبيدند را الهيه قربيت و نمودند ل ابتها و تضرع كه روزها چه كردند زاري
 مگر نشد فائز هيچكس مقام اين به و بودند الهيه قربيت طالب بشر جميع شد ظاهر مسيح حضرت كه يومي در

 الهيه قربيت است اهللا محبت به مشروط الهيه قربيت زيرا شدند فائز الهيه قربيت به مباركه نفوس آن.  حواريون
 فداي به الهيه قربيت است جانفشاني به الهيه قربيت است اهللا سوي ما از انقطاع به است اهللا معرفت حصول به مشروط
 هر كه فرمايد مي انجيل در زيرا است ماء و نار و روح تعميد به الهيه قربيت است شئون جميع به مال و جان و نفس
 دانست بايد حال و يافت تعميد روح و آتش به بايد فرمايد مي ديگر جاي در و يابد روح و آب به تعميد بايد نفسي
 مقصود.  اهللا محبت نار آتش از مقصود و است القدس روح ، روح از مقصود و است حيات آب ، آب از مقصود كه

 قربيت ثالثه مقامات اين حصول به تا يابد تعميد اهللا محبت نار و القدس روح و حيات ماء به بايد انسان كه اينست
 حاصل جانفشاني به بهائيان هزار بيست مثل به الهيه قربيت نگردد حاصل آساني به الهي قربيت گردد حاصل الهيه
 به سرور نهايت در و كردند فدا را خود جان كردند فدا را خود راحت كردند فدا را خود اموال بهائيان زيرا شود

 رفت يغما به اموالشان نمودند خراب را هايشان خانه كردند پاره پاره را جسدشان شتافتند كبري شهادت قربانگاه
 الهي قربيت جانفشاني چنين به كردند قبول شادماني و سرور درنهايت را بليات اين جميع و شدند اسير اطفالشان
 به الهيه قربيت است قلب صفاي به الهيه قربيت نيست مكاني و زماني الهيه قربيت كه است معلوم اين و شود حاصل
 صد ولو است نزديك آفتاب به است آزاد آاليش زنگ از و صاف چون آئينه كه نماييد مالحظه است روح بشارت
 و صاف چون قلوب همينطور بتابد مرآت آن در آفتاب ، لطافت و صفا مجرد به است ميان در مسافت مليون هزار
 فتوحات ابواب و زند شعله او در اهللا محبت نار و بتابد او در حقيقت شمس و گردد نزديك خدا به شود لطيف
 شود مشهود ملكوت عالم و نمايد روحانيه اكتشافات برد پي الهي اسرار و رموز به انسان گردد گشوده او بر معنوي
 و هوي از بكنيم مقدسه نفوس آن متابعت بايد نيز ماها پس نمودند حاصل را الهيه قربيت وسائط اين به انبيا جميع
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 او از كبري هدايت انوار و گردد آئينه مانند قلوب تا شويم خالص بشري عالم آلودگي از بگذريم خويش هوس
 آن است من منزلگاه تو قلب فرموده اوليا و انبيا واسطه به خداوند كه ميفرمايد مكنونه كلمات در بهااهللا حضرت بتايد
 پس گيرم جا آن در من تا كن مقدس و پاك را آن است من منظر تو روح و شوم داخل او در تا كن منزه و پاك را

 عالم خدمت به الهيه قربيت است اهللا ملكوت در دخول به الهيه قربيت است اهللا الي توجه به الهيه قربيت كه فهميديم
 به الهيه قربيت است واديان امم جميع اتحاد و اتفاق به الهيه قربيت است بشر محبت به الهيه قربيت است انساني
 قربيت است فضائل و علوم تحصيل به الهيه قربيت است حقيقت تحري به الهيه قربيت است انسان جميع به مهرباني

 و عزت و مال و جان انفاق به الهيه قربيت است تقديس و تنزيه به الهيه قربيت است عمومي صلح خدمت به الهيه
 … است منصب

 94 تا 91 صص 2 ج خطابات                                                                     

  

                                       

 

 بعيد و قريب تعريف -5

 

  

 بعيد غفلت حين در است غافل مجلي از كه شود مي بسا است رحماني تجلي مقر و رباني ظهور محل كه قلب و...
  جاري او بر قريب اسم و است نزديك حق به تذكر حين در و صادق او بر بعيد اسم و است

 57 ص 1 ج مائده                                                                                                       


