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 پذيرايي و الفت .15

 ثنائُه جلَّ عبدالبهاء حضرت آثار از خاتمه مناجات .16

 ابهي اقدس جمال خادمين

 ستاييم مي ضيافت جلسات بهتر چه هر برگزاري در را تالشتان و كنيم مي نثارتان را خود تحيات ترين صميمانه
 با شده سعي موضوع اهميت به نظر.  است " تقديس و تنزيه " ضيافت امشب برنامه عنوان مستحضريد كه همانگونه.

 تقديس و تنزيه مختلف وجوه تا گردد استفاده برنامه اين در مباركه نصوص از بيشتر يل ذ منيع توقيع مضامين به توجه
 جهت ضيافت برنامه شروع از قبل را منيع توقيع مهم نكات لطفاً.  شود مشخص پيش از بيش فرد هر بهائي حيات در

 و عصمت و عفت از آن مقتضيات و شئون با تقديس و تنزيه اين "     . نيد برسا ايشان اطالع به اعضاء ذهني آمادگي
 اداي و لباس و پوشش وضع از احوال و مراتب جميع در اعتدال حفظ مستلزم,  نجابت و لت اصا و طهارت و پاكي
 مشتهيات از احتراز در تام مراقبت و توجه همچنين.  است ادبي و هنري قرائح و ملكات از استفاده و كلمات و الفاظ
 از و بكاهد انسان بلند مقام از كه ايست مفرطه رذيله تفريحات و عادات و سخيفه تمايالت و اهواء ترك و نفسانيه
 آاليشهاي ساير و افيون و مسكرات شرب از شديد اجتناب مستدعي نيز و سازد متنازل ذلّت حضيض به عزّت اوج

 از خواه ؛ شود شمرده عصمت و عفّت منافي كه را امري هر تنزيه و تقديس اين.  است نااليقه دنيئه اعتيادات و مضره
 طريق بر آميزش يا و ناس مرآيِ در استتار بِال حركت و ب حجا خَلعِ طرفداران از پيروي يا و ادب و هنر مظاهر و آثار

 مجالست و معاشرت گونه هر و مشروع غير ارتباط نوع هر كلي طور به و زناشويي روابط در وفايي بي يا و مصاحبت
 غير آداب و وشئون سيئه موازين و اصول با وجه هيچ به و نمايد مي ممنوع و محكوم را الهيه سنن و احكام با منافي
 و افكار اين بطالنِ ، دليل و برهان اقامه و طريق ارائه با بلكه نداشته موافقت كنوني زوال به رو و منحط عصر مرضيه
 مقدسات و نواميس از احترام هتك و مكشوف عمالً را ها آلودگي گونه اين مفسدت و مضّار و اذكار اين سخافت
 64 و 63 صص الهي عدل ظهور" . سازد مي مدلّل و بت ثا را مضّله انحرافات و تجاوزات از منبعث معنويه

 در است متمني.  گردد مي تقديم ذيل مباركه آثار در تقديس و تنزيه مختلف وجوه از وجه دو فوق موارد بر عالوه
 : برسد عزيزان استحضار به جمع حوصله و وقت اقتضاي صورت
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 : الجميل قوله ، فرمايند مي بهاءاهللا حضرت

.  نمائيد قطع رحمن رضوان گُلِ اين از را خزان تعديِ دست و بشناسيد را دوست كه نماييد جهد انساني بلبالن اي " 
 به اگر و نمائيد حفظ شقاق اهل نفاق و مكر از را آفاق اهل و بربنديد محكم خدمت كمر ، حق دوستانِ اي يعني

 و ماند طاهر مظاهرش و ابليس مفتريات از تقديس ذيل ، شويد ظاهر عباد بين حق سجاياي ساير و خشوع و خضوع
 جميع شود مشاهده شما از مرضيه غير عمل بِاهللا نَعوذُ اگر و گردد هويدا و ظاهر عالميان بر مفتَرين كذبِ و نشود آلوده

  " . شد خواهد مشركين مفتريات مثبِت ، اعمال همان و است راجع قدس مقرّ به

   4 ص -  دوم سال – 6 ش – عندليب مجله                                                                               

 : االحلي قوله,  فرمايند مي عبدالبهاء حضرت

 خدمتي حسن كه نما جهدي ساعيست و خادم اول ، القدس روح كه الهي امر اين در ، هدايت انوار از مستشرق اي " 
 من تأييد مظهر و شوي ابهي ملكوت عنايت و توجهات مشمول و گردي اعلي مالء نظر منظور تا بنمايي همتي علّوِ و

دعي بِاسمي الناس نَّهنّي فَارُ و مظهي نهعجِزُ ما مي نهن علي مو تنزيه از عبارت امراهللا خدمت.  گردي كُلُّها االرضِ ع 
 انسان قديمه عزّت خدمت اين اثر و ثمر و انساني مالء بين در رحماني شئون به ظهور و است تفريد و تجريد و تقديس
 خاك جهان در حتي كه نما مالحظه است مراتب نازلترين و پست كه تراب نقطه در حتّي الهي عوالم جميع در است

 ئي دانه جهت به دام اين در كي تا.  گير عبرت و كن قياس اين از و است مشهود و موجود نفوسي چه آثارِ ، جماد و
  . العظيمِ الغمِ هذا من نَجني و الَيك اَرفعني رب.  نيم بما محزون و مسجون اي حبه اميد به قفس اين در و باشيم گرفتار

 180 ص – 2 ج – عبدالبهاء حضرت مكاتيب از منتخباتي                                                             

 شود مي      ظاهر او از و است من از او كه درستي به پس خواند مي من اسم به را مردم كه كسي... :  الناس يدع من
 . عاجزند آن انجام از ارض كره ساكنين همه كه چه آن

 بعني رباشيد حق پناه در      . ده نجاتم عظيم غم اين از و كن بلند خودت سوي به مرا پروردگارا... :  اَرف 
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 ابهي اقدس جمال آثار از شروع مناجات -4

  الهي الهي                                                          

 نمايد مي ذكر را تو مملوكت,  من مالك اي.  دار مزين تقوي و بِرّ نورِ به و فرما حفظ هوي و نفس شرِّ از را عبد اين
 عبد اين فرما عطا قسمتي و را رحمتت باب كن باز پس.  هست و بوده تو نهايه ال عنايات منتظر بصرش الزال و

 داشتي مزين تُحصي ال آالء و نعمت و مائده انواع به و فرمودي موجود را وجود عالم عليا كلمه يك از.  را متمسكت
 . االَبهي العلي اَنت اال اله ال.  توانا و بخشنده توئي. 

  334 و 333 ص – محبوب حضرت ادعيه                                                                            

 

 جاللُه جلَّ بهاءاهللا حضرت مبارك لوح -4

 ايام در كه بيان كوثر از تنزيه و تقديس كمال با جميع تا فرمايد مي ذكر را خود احباي اعظم سجن در اعلي قلم
 ادراك ينبغي كَما را الهيه كلمات معاني و اند نشده فائز اقدس ساحت به احبا از اكثري.  شامند بيا است جاري رحمن
 عامل شنيعه اعمال به نفسانيه مشتَهيات به بعضي همچنين و اند مانده محروم الهيه اوامر شريعه از اليوم لذا ؛ اند ننموده
 صراط از نفوس آن متابعت به,  اند نبوده مطلّع امر اصل از كه بيچاره عباد و اند داده نسبت حق به را آن و اند شده

 هواهاي آاليش از را ضعيفه نفوس و نمائي قيام امر خدمت به كه است واجب و الزم تو بر.  اند مانده دور مستقيم
 بايد.  ظاهر حجاب و ستر بي آن در الهيه اوامر و نازل,  مقدس ملكوت از اقدس كتاب. نمائي مقدس و مطهر نفسانيه
 از مقدس الهي امر كه نمايد مي    ادراك,  نمايد تفكّر و تعقّل الجمله في كه عاقلي هر.  شوند عامل آن به كل

 بِما و گردند ناظر اعلي افق به تنزيه كمال به و بياشامند تقديس كوثرِ از كل تا نما جهد.  هست و بوده نفسانيه هواهاي
 70 ص – 2 ج – الهي آيات    " . شوند عامل اهللا عند من نُزِّلَ

 زشت:  شنيعه.                          است سزاوار كه همانطوري:  ينبغي كما

 . است شده نازل خداوند جانب از آنچه به... :  نزل بما                           دل خواهشهاي:  نفسانيه مشتهيات
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 جاللُه جلَّ بهاءاهللا حضرت نص -5

 مسكرات شرب از منع

 : فرمايند مي االعظم ذكرُه جلَّ قدم جمال

 بِها تَتَقَرَّبوا ال اَنتُم و البديعِ العزيزِ اهللاِ وجه عن الوجه يقلب و العقلَ يخامرُ لاَنَّها اَنفُسكُم بِخَمرِ اهللاِ خَمرَ تُبدِلوا اَن اياكُم "
 " . العظيم العلي اهللاِ لَدي من علَيكُم حرِّمت لاَنَّها ؛

 82 ص – اخالق فضائل درباره لواحا منتخبات                                                                      

  

  فارسي به مبارك بيان مضمون

 وجه از را صورت و اندازد مي شك به را عقل آن زيرا ؛ كنيد تبديل نفسهايتان شراب به را الهي)  باده(  شراب مبادا "
 شما براي عظيم مرتبه بلند خداوند جانب از آن زيرا مشويد نزديك آن به شما و گرداند مي بر بديع عزيز خداوند
 " . است گرديده حرام
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 فروتن جناب خاطرات از -12

  

 اصطالح به مبارك امر به ايمان از قبل كه ساله 19 دختري,  كانادا در كلمبيا بريتيش در واقع تابستانه مدرسه در
 بهائي امر در آيا كه كرد مي سئوال من از دخان شرب به راجع,  بوده فراري خانواده از سال دو و داشته هيپي بِمشرَ
 كرده مي آتش سيگار قوطي چند روزي ولي گفته ترك را سائره مخدرات استعمال زيرا.  است چگونه آن حكم
 فرمايند مي بهاءاهللا حضرت ولي ؛ نيست حرام بهائي امر در دخان شرب كه دادم جواب احتياط كمال به من.  است
 بهاء اهل كه فرمايند مي     عبدالبهاء حضرت و نشوند آلوده دخان به كه نمود تربيت نوعي كودكي از را اطفال بايد
 دخان از و جويند رهائي عادت هر قيد از و يابند نجات مكروه هر ارتكاب از و باشند آزاد و پاك آلودگي هر از بايد
 با بايد من صورت اين در پس:  گفت عميق تأثري با شد مفهوم كامًال مطالب اين كه اين از بعد.  كنند پرهيز نيز

 ديدگان مقابل در و آورد بيرون را سيگارش بسته و برد فرو كيفش به دست و كنم وداع نيز خودم عادت آخرين
 . انداخت دور به,  كرده تكه تكه من حيران

  3 شماره نوار از استخراج                                                                                                       
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  عبدالبهاء حضرت مبارك لوح -6

 مي دوري فطرت پست نفوس با معاشرت از راسخند و ثابت كه روحانيه مباركه نفوس چرا كه بودي نموده سؤاالتي "
 امراض چنين هم و دارد سرايت سرطان و سل نظير جسماني امراض كه چنان هم كه است آن جهت به اين جويند؟
 آن سالمت و صحت,  شود سالم و صحيح شخص هزار با معاشر,  مسلول شخصِ يك اگر.  دارد سرايت نيز روحاني

 مسلول اين ولي ؛ نجويد ت نجا سل مرض از و ننمايد ثير تأ مسلول مريضِ شخصِ اين در سالم و صحيح نفرِ هزار
 اين.  كند سرايت سل مرض,  سالمه نفوس آن از جمعي به زماني اندك در,  نمايد نفس هزار آن با معاشرت چون
 كماالت,  كنند معاشرت فطرت پست       نفسي با بزرگوار شخص هزار اگر چنين هم و واضح و بديهي است امري
 حضرت لهذا.  شود ها آن ضاللت سبب فطرت پست اين بلكه ننمايد ثير تأ فطرت پست شخص اين در نفوس آن

 فرمايد مي.  الحكيم العليم يأمرُكُم كَذلك منها اجتَنبوا اَنِ دفراء رائحه هناك تَنتَشرُ سوف:  فرمايد مي الواح در بهاءاهللا
 حكيم عليم حضرت و نماييد اجتناب كريهه رائحه آن از بايد ؛ شود مي منتشر اي كريهه رائحه شهر آن در عنقريب
 اي پس:  فرمايد مي بهاءاهللا حضرت باز...  است نقض رائحه,  دفراء رائحـه آن و انتـهي.  نمـايد مي امـر را شمـا چنين
 است غافلين و مشركين به معاشرت كه عقيمه ارياح و خبيثه اَنفُس سموم از را خود,  من عنايت قدس رضوان اشجار
 بايد كه است اين.  انتهي.  نگردد محروم اُنسيه روحات و قدسيه نفحات از معبود جود از وجود اشجار تا نماييد حفظ

 " . معاشر ابرار به و نمود اجتناب اشرار از

 194 ص – 5 ج – عبدالبهاء حضرت مكاتيب از منتخباتي                                                            

 )راح:  مفرد(  ها سرخوشي,  ها شادي:  روحات)                               گنديده(  بو بد بسيار:  دفراء

                      كردن دوري:  اجتناب                   آسايش,  همدمي,  بهجت,  فرح:  سيهاُن

وفرُ سو دانا خداوند چنين اين.  نمائيد دوري آن از.  گردد مي منتشر بد بسيار بوي جا آن در بزودي.... :  تَنتَش 
 . نمايد مي حكم خردمند
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  ثنائُه جلَّ عبدالبهاء حضرت مبارك نصوص -7
 دخان شرب از منع •

  : العزيز قولُه,  فرمايند مي عبدالبهاء حضرت

 را اعصاب و نمايد معلول كلّي به را اجسام.  است مشهود و واضح,  سود و نفع بي دود اين زيان و ضرر الحقيقه في "
 اموال و بگذرد بيهوده شُربش به اوقاتي.  نمايد محروم عِلوِيه احساسات از را مغز يعني دماغ و بخشد سستي و رَِخاوت

 همواره و نمايد هائل مضرِّ اين ترك البته عاقل شخص.  كند زائل گرسنگي نه و بنشاند تشنگي نه.  گردد صرف بيجا
 1 ".  بپردازد است سالمتي و صحت سبب آنچه به

  افيون شرب از منع •

 : االحلي قولُه,  فرمايند مي الوري مولي حضرت

 و است عجيب قدر چه اهللا سبحانَ.  تر پوسيده,  رميم عظمِ از و كند تر پست خاك از را نفوس,  ترياك قضيه اما "
 چگونه اين وجود با و نبيند اثر,  ضرر جز و كند پژمرده و افسرده و نمايد مرده,  زنده را خود انسان كه غريب قدر چه
 مرتكب كه است آن از بهتر,  نشيند قبر در زنده,  انسان اگر هو اال اله ال الَّذي اهللاِ و ؟ گردد ضرر اين حصول بر مصرّ
 ممانعت قَبيح عملِ اين از و نمائيد نصيحت را بيگانه و خويش البته البته.  گردد فنون الجنُونِ مظهرُ و گردد اَفيون شُرب
 البليه و العظيمِ الضُّرِّ هذَا من اياكُم و اهللاُ اَعاذَنَا.  است ترياك شُرب,  محرَّمات اعظم,  مقدس آستان در اليوم كه كنيد
 2 ".  الجسيم للبنيانِ هادمه الَّتي

 85 و 84 ص – اخالق فضائل درباره الواح منتخبات - 2  86 و 85 ص – اخالق فضائل درباره الواح منتخبات - 1

 كشيدن جا اين در:  شرب      مرتبه بلند,  بااليي,  رفيع:  علويه   سستي,  شدن ونرم سست:  رخاوت  : لغات معاني
          پوسيده استخوان:  رميم عظم         بزرگ و يمعظ,  سخت و شديد,  انگيز هول:  هائل
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 عصمت و عفت •

 : العزيز قولُه,  فرمايند مي امراهللا ولي حضرت

,  آن از بعد و مطلق عصمت و عفت,  ازدواج از قبل.  شود مي مربوط ازدواج از بعد و قبل به عصمت و عفت ”
 1 ".  عمل و قول در وفاداري و زناشوئي روابط در وفاداري ؛ همسر به صرف وفاداري

 اين به تنها نه.  شود رعايت مرد در هم و زن در هم شديداً,  عصمت و عفت بايد "  : الجميل قولُه,  فرمايند مي نيز و
 و شاد زناشوئي زندگي براي راه تنها,  روش اين كه آن سبب به بلكه ؛ است مقبول بسيار اخالقي نظر از كه دليل

  2 ".  است آميز موفقيت

 الكلي مشروبات به شده معطّر اغذيه خوردن از منع •

 مي غيره و شراب,  كنياك نظير الكلي مشروبات وسيله به شده معطّر غذاهاي آيا اينكه بر مبني شما سؤال به عطف "
,  كنند ب اجتنا ها آن استعمال از بايد احبا نتيجه در و گيرند قرار آور سكر و الكلي مشروبات رديف در بايست
 3 ".  شوند مي منع اكيداً اي اشربه و اغذيه چنين ؛ بدانند احبا عموم كه مايلند امراهللا ولي حضرت

  باشند داشته محجوبانه پوشش بايد رقص دهندگان انجام

 : المتين قولُه,  فرمايند مي امراهللا ولي حضرت

,   كنندگان رقص كه شود مبذول و معطوف بسيار دقّت و توجه است الزم اما ؛ است مجاز رقص عمل انجام "
 در معمول طور به.  نباشد عاميانه و پست وجه هيچ به ها رقص چنين هم و باشند دارا شايسته و محجوبانه پوششي
 4 ".  ندارد مانعي نوازي تك يا و خواني تك انجام البته اما ؛ شود انجام نبايد رقص,  بهائي منظم جلسات

 1157 ش – هدايت انوار – 2                                              1212 ش – هدايت انوار – 1

 130 ص – هدايت انوار – 4                                                  1175 ش – هدايت انوار3–
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 " بيند مي كه مبارك جمال "  10

 

 زماني دير از او كه شد معلوم احبا با مجالست و مؤانست از پس و كرد اقبال مبارك امر به متَنَفِّذي شخص اصفهان در
 مي جواب.  كند ترك را عادت اين كه گويند مي او به حزم كمال با دوستان.  است بوده معتاد,  مسكرات شرب به

 شما چون كه كنند مي خيال بفهمند مردم اگر ":  گويند مي.  است متَعسر تركش و است مبتلي سالهاست كه دهد
 ":  گويند مي ".  فهميد نخواهد شماها جز هيچكس ":  گويد مي ".  دهيد نمي اهميت را شرع خالف ايد شده بهائي
 اين در را او دوستان چون ".  ندارد كاري من خلوت به مبارك جمال ":  گويد مي ".  بيند مي كه مبارك جمال
 از و شود مي   فراهم قدم جمال محضر به تشرّفش موجبات كه آن تا شوند نمي متعرّضش ديگر بينند مي حالت

 يقين حاال من,  حضرات ":  گويد مي,  روند مي او ديدن به احبا كه مراجعت در.  رود مي اقدس ارض به اصفهان
 من لهذا و ندارد فرقي مقدسشان ذات براي جلوت و خلوت و هستند الخَفيات و السر عالم مبارك جمال كه دارم
 در كه كند مي حكايت چنين و ".  دانم مي ناظر و حاضر هميشه را ايشان زيرا.  آاليم نمي مسكرات به لب ديگر
 مشغول و فرمودند مي مشي قـدم جمـال و بوديم ايستـاده حضـور در زائران از جمعي با مبارك محضر به تشرّف اولين
,  هستند كلي مظهر قدم جمال گفتم خود با بودم شده مبـارك خـرام و مشي محـو كـه من.  بودنـد نُصحيه بيانات
 مرسل را خودشان مقام,  الواح از بعضي در كه اين اما ؛ درست و صحيح,  اُممند و ملل كل موعود ؛ خوب بسيار
 من سوي به مشي حين در قدم جمال,  فكر اين خطور محض به ؟ دارد تفسيري چه اند خوانده كُتُب منزلِ و رسل
 كُتُب منزِل و رسل مرسل,  بلي ":  فرمودند مخصوصي عظمت و ابهت با,  گذاشته ام شانه روي را مبارك دست آمده

 دروني افكار كه مقدسي نفس گفتم خود با واقعه اين از بعد.  نفهميدم را خود حال ديگر من ". ماست مقام و شأن, 
  . بيند مي هم مرا بروني افعال و اعمال پس خواند مي مرا

:  خفيات         دشوار و سخت:  متعسر      53 و 52 صص – ابهي اقدس جمال عنصري حيات از داستانهايي        
 رفتن راه:  مشي                          آشكار و واضح:  جلوت                ها پنهان,  ها پوشيده
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 الهي اعظم العدل بيت دستخط -8

 مخدر مواد  استفاده از نهي

 مواد استعمال از احتراز و افيون شُرب از تام ب اجتنا,  تنزيه و تقديس لوازم از كه اند فرموده امراهللا ولي حضرت "
 اين از موادي مشتقّات و ها عصاره همه و دي اس ال و پيوتي و ماروانا و حشيش,  هروئين.  است آور اعتياد مخدره
 " . شوند مي حرمت اين مشمول,  قبيل

 219 ص – اقدس كتاب منضمات                                                                              
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 " شادي منبع "  11

 براي.  بپردازند تحقيق و تجسس به بهائي امر درباره كه گرديدند مصمم)  فرزند و مادر يك(  فرانسوي خبرنگار دو
 متن.  كردند مصاحبه بهائي افراد با جا آن در و نموده ديدار حيفا شهر در بهائي جهاني مركز از,  مقصود اين به وصول
 : باشد مي افراد اين از يكي با ايشان مصاحبه حاصل ذيل

 كامرون اهل - ساله 33 - زوك تي تي

 مذهب اين به جا آن در و رفتم پروتستان مدرسه يك به.  آمدم دنيا به كامرون در مسلمان خانواده يك در من
 روزي.  پرداختم تحصيل به اقتصاد رشته در آنجا در و رفتم ياموندي دانشگاه به دبيرستان دوره اتمام از بعد.  گرويدم

 گوش ها آن مكالمات از قسمتي به توانستم من و كرد دعوت من اطاق به را بهائي مهاجر يك عموهايم پسر از يكي
 خوب.  نوشيدم مي مشروب زياد سابقاً...  آوردم ايمان بهائي امر به كه اين تا...  پرداختم ها آن  آثار مطالعه به.. .  دهم

 آدم كردم مي احساس.  كشيدم دست خواري مشروب از.  بود خرما شراب فروش و تهيه پدرم كار چون ؛ بود طبيعي
 مشروب انسان وقتي اما.  بود مشكل برايم عصمت و عفت مسئله البته.  بودم خوشحال حيث اين از و ام شده اي تازه

 در.  كند مي پيدا ديگري مفهوم چيز همه صورت آن در و كند غلبه خود اميال و احساسات بر تواند مي بهتر نخورد
 با مقايسه در پردازيم مي آن بابت كه قيمتي و امروزي دنياي در مخصوصاً ؛ است نعمتي,  قوانين و مقررات اين واقع

 آن در كه اي جامعه و هستيم ضعيف ها ماانسان. است ناچيز بسيار شود مي خودمان عايد آن اطاعت از كه منافعي
 ؛ كرد نخواهيم فشار و اجبار احساس ديگر شويم خودچيره ضعف نقاط بر بتوانيم وقتي.  است فاسد كنيم مي زندگي
  . بود خواهد شادي منبع ما براي نفساني قواي بر ما تسلّط بلكه

 67 ص – خدا بهشت باغبانان                                                                            
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 الهي بوستان نوگالن برنامه    13

  ابهي اهللا

 مي اجرا ترتيب اين به ها برنامه.  هستيم شما خدمت در " تقديس و تنزيه " ي برنامه با امشب كه حاليم خوش بسيار
  : گردد

 ( كننده تالوت انتخاب به.  (  شود مي تالوت                        توسط كه شروع مناجات – الف

  . گردد مي زيارت                         توسط عبدالبهاء حضرت مبارك بيان – ب

  . خواند مي ما براي                          را حكايت – پ

 . متشكرم.  ببريد لذّت امشب هاي برنامه از اميدواريم

 ) . بنويس را ها برنامه مجريان اسامي خالي جاهاي در لطفاً محترم ناظم (

 

 ب                                                                 

 

  عبدالبهاء حضرت مبارك بيان

 ساده و صاف بسيار اطفال قلوبِ.  مليحند خيلي كه اطفال اين الخُصوص علَي ؛ اند سفره زينت,  اطفال,  الحقيقه في "
 " . پاكيزه و پاك آاليشي هر از و باشد اطفال قلوبِ مانند قلبش بايد انسان.  است

 311 صفحه – 1 جلد – اآلثار بدايع                                                                                                   
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 پ                                                               

 " بهترين و بدترين " حكايت

 چند هر.  كرد مي خدمت او به لُقمان.  خريد بندگي به را او كسي روزي.  داشت تيره و سياه اي چهره,  حكيم لُقمانِ
 تصميم روزي.  بود شده لقمان سرشارِ هوِش ي متوجه كه بود مدتي او اربابِ.  داشت عالمانه سخناني و رفتار كه

 ".  بياور من برايِ را آن اعضايِ بهترين و بِكُش گوسفندي:  گفت لقمان به.  كند آزمايش را او دانائي و علم گرفت
 و بكُش گوسفندي و برو حال:  گفت ارباب بعد روزِ.  آورد ارباب نَزد را آن زبانِ و دل و كُشت را گوسفند لقمان
 ارباب.  آورد ارباب براي را آن زبان و دل باز و كُشت را گوسفند رفت لقمان.  بياور من نزد را آن اعضاي بدترين
 چيز هيچ و باشد پاك اگر,  نيست زبان و دل از بهتر چيز هيچ:  داد پاسخ لقمان ؟ بدترين يا است بهترين اين پرسيد
  . باشد ناپاك اگر,  نيست آن از بدتر

 62 صفحه – الطايف لطايف,  شيرين هاي لطيفه                                                                 
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  هواهللا                                                           

 و كن رها هوس و هوي كمند و بند از.  نما گرفتار خويش محبت به و نما بيزار اغيار از را گنهكار اين,  پروردگار اي
 اي.  گردم مدهوش و سرمست محبتت باده از و كنم فراموش اوست غير چه آن تا ؛ بيفكن ابهي جمال محبت دام در

 وسوسه دم هر.  بخش نجات اماره نفس از را افتاده اين و كن اي چاره.  گرفتار,  خويش گمان به و نادانم,  خداوند
 اي چاره خويش قدس نفحات به و ده رهايي و بخش نجات تو,  خداوند اي.  نهد اي تازه دام نَفَس هر در و نمايد اي
           ع ع.  بياسايد انقطاع روح به و نمايد پروازي رحماني اوج در و يابد رهائي گل و آب عالم از دل اين شايد ؛ كن

 216 ص – آلمان چاپ – عبدالبهاء حضرت هاي مناجات مجموعه

 . كند مي وسوسه ناشايست كارهاي به را انسان كه شيطاني نفس منظور:  اماره نفس


