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 مناجات شروع-1
 االبهیُهو             
ای پروردگار توانا این بندگان نا توانت را از قيود هستی آزادی بخش و از دام خود پرستی رهائی ده جميع ما را در پناه عنایت منزل   

حد شده در فق و متّ ّیت از شئون نفس و هوی نجات بخش تا جميع متّ ومأوی ده و کّل ما را در کهف حفظ و حراست و انقطاع و حّر 
له ااّل ال ا   ،انت الّرحيم ّنک  ا  ،الکریم  نت  ّنک ا  داخل گردیم ا   ّيهوحدت اصل،یک رنگ تو آئيم و از صراط گذشته در جّنت ابهی  ۀظّل خيم

 ع ع  انت القوّي القدیر .
 40مجموعه مناجاتهای حضرت عبدالبهاء ص                            

 
 

 

 حضرت بهاءاللهبيان مبارکه -3

 ظهور برای از مبين ستا بابي منزله آیات از آیه هر و گشوده را قلوب و افئده ابواب اعلی قلم مفتاحه ب جالله جّل  حّق  لّله لحمد"ا
 نازل آنچه به طّرا   عالم اهل باید ، نيست و نبوده ایمدینه یا و مملکتی مخصوص ذکر این و ندا این.  مقّدسه اعمال و روحانّيه اخالق

 ...  شوند فائز حقيقی آزادی تابه نمایند تمّسک گشته ظاهر و شده

 

 

 

 بيان  مبارک حضرت عبدالبهاء-4
"در این قرن عظيم جميع اصول قدیمه پوسيده بکلی متروک شده .در هر خصوص افکار جدیده به ميان آمده مثال  معارف قدیمه 

سياسيات جدیده مقبول . ، علوم قدیمه بکلی متروک ،علوم جدیده متروک ،معارف جدیده مقبول .سياسيات قدیمه متروک، 
جدیده و اکتشافات جدیده و تحقيقات جدیده و اختراعات  مرغوب.آداب قدیمه فراموش شده ،آداب جدیده به ميان آمده .مشروعات

 جدیده حيرت بخش عقول گردیده .جميع امور تجدد یافته."
 332ص  3مکاتيب عبدالبها ج                                       

 

 

 



 از جمله امتيازات امر مبارک-5

 حضرت ولی امرالله می فرمایند:

سخن می گوئيم دليلش فقط آن نيست که این ظهوری که مبتنی بر تعاليم حضرت  باید دانست اینکه از امتياز مخصوص امر بهائی  
بر خوردار است بلکه امتيازش در این نيز هست که بر خالف ظهورات بهاءالّله و حضرت عبدالبهاء است از کمال صّحت و اعتبار 

گذشته که بدون هيچ مجّوزی از طرف شارع، رسوم و حدودی در آنها داخل و وارد گشته ،در این ظهور از ورود امثال آن بدعتها از 
مراسم  غير مجاز که مربوط بمسائلی از قبيل غسل برکت وجود آثار صریحهء  نازله از قلم حضرت بهاءالّله جلوگيری شده است . مثال 

زوجات و سلطهء روحانّيون و تشریفات مفّصل دیگر می گردد همه  تعميد و عشاء رّبانی و اعتراف بگناهان و ترک دنيا و جهاد و تعّدد
کيهء روحانی انسان الزم را حضرت بهاءالّله منسوخ ساخته و ضمنا  به تعدیل بعضی دیگر از احکام رائج از قبيل حکم روزه که برای تز

 است پرداخته و از سختی و شّدتش کاسته است .

 31نظم جهانی بهایی ص                

 

 

 

 بخشی از توضيحات کتاب اقدس -6
حکم نماز جماعت مثل صالتی که در اسالم معمول است و مردم روزهای جمعه در مسجد به امام جماعت اقتدا می نمایند در امر 

تنها نماز جماعتی که در این امر حکمش نازل شده صالت مّيت است. این صالت را یکی از  .و تحریم گردیده است بهائی منسوخ
حّضار، بدون آنکه توّجه به سمت مخصوصی داشته باشد، تالوت می کند و سایرین ساکت ایستاده استماع می نمایند. در موقع اداء 

ز نمازهای سه گانه که اداء آن در طول مّدت شبانه روز فرض است انفرادی برگزار می این صالت توّجه به قبله الزم نيست. هر یک ا
 .شود نه به طور جماعت

برای تالوت سایر ادعيه نيز در امر بهائی هيچ طریق خاّصی وجود ندارد. احّبا مختارند ادعّيه غير مفروض را چه در اجتماعات و چه 
در این خصوص حضرت ولی امرالله می فرمایند:...گرچه یاران مختارند که در این مورد طبق در تنهائی به نحو دلخواه تالوت نمایند. 

تمایالت خود عمل نمایند...باید بسيار مراقب باشند که هر طریقی را که اّتخاذ می نمایند حالت تصّلب پيدا نکند و به صورت آداب 
ظر داشته باشند که مبادا از طریق واضحی که در تعاليم مبارک ارائه شده مرسومه درنياید. این نکته ای است که احّبا باید هميشه در ن

 منحرف گردند.)ترجمه (
 115توضيحات کتاب اقدس ص       

 
 



 )قسمت اول( درخصوص آداب و سنن بهایی-7

 دیانت بهائی دارای احکام و قوانين اساسی و آئين و رسوم ساده و بی پيرایه است 

دیانت بهائی مراسم و آئين خاصی ندارد زیرا مراسم ازدواج و تشييع جنازه بهائی نمونه هایی از چنين  که گردد بيان نيست صحيح
درهر صورت صحيح می باشد بيان گردد که دیانت بهائی دارای احکام و قوانين اساسی و آئين .آئينها در تعاليم ما محسوب می شوند

حضرت بهاالله تشریع گردیده ... در انجام فرائض و احکام دیانت ،نيز دوستان  و رسوم ساده و بی پيرایه است که توسط شارع دیانت،
                                                                     دبایستی هميشه رعایت غایت سادگی و انعطاف در امور و موضوعات جزئيه را بنماین

  
 460انوار هدایت شماره                                                                 

 
 درآداب مربوط به تدفين رعایت نهایت انعطاف و سادگی الزم است 

 
صورت در خصوص آداب امرّیه مربوط به تدفين : این آداب بی نهایت ساده است زیرا که فقط خواندن نمازی را قبل از دفن، به 

جماعت دربر می گيرد ... الزم است که محفل روحانی مّلی شما بسيار مواظب باشد که مبادا برنامه متحدالّشکلی با تشریفاتی در 
رابطه با موضوع توسط احبا اقتباس یا بر آنها تحميل شود .خطر موجود در این کار ،همانند برخی موارد دیگر مربوط به عبادات بهائی 

رعایت نهایت انعطاف و سادگی الزم  .ابی مشخص یا رسوم وتشریفاتی غير قابل انعطاف در بين یاران رایج گردد،این است که آد
 .است

 658 انوار هدایت شماره 
 

  باید به ساده ترین وجه ممکن برگزار گرددمراسم ازدواج 
 

د متذکر شویم همانطور که خود مّطلعيد در این درباره سوالی که آن جناب در نامه خود،پيرامون ازدواج بهائی مطرح کرده اید ،بای
مراسم، مطابق حکم کتاب مستطاب اقدس، هيچگونه آداب خاصی وجود ندارد و حضرت ولی امراالله بسيار مشتاقند که در حال 

ده ترین وجه حاضر هيچگونه ترتيب و آدابی ابداع و یا شکلی کلی ویژه ای پذیرفته نشود ایشان معتقدند که این مراسم باید به سا
به این صورت که طرفين عباراتی را که حضرت بهاالله مقرر فرموده اند، بر زبان رانده و سپس در صورت تمایل،  .ممکن برگزار گردد

مستخرجاتی از ادعيه و آیات مبارکه، نيز زیارت گردد. هيچگونه تلفيق و تداخلی از آداب و رسوم قدیمی با مراسم ساده و بدیع حضرت 
 ه قابل قبول نيستبهاالل

                                                                
 1298انوار هدایت شماره 

 



 
   )قسمت دوم( درخصوص آداب و سنن بهایی -8

 رعایت اعتدال و پرهيز از دو بی نهایت 

نمایند:یکی دوری وجداکردن بی جهت خودشان "...احباءباید احتياط الزم را  دررعایت اعتدال نموده وازدوبی نهایت احتراز 
ازمراسم و آئينهای بيضرر فرهنگی وبيگانگی خودشان از خانواده ها و دوستان غيربهائی ودیگری ادامۀ عادت وُعرف مخصوص 

ان آئينهاورسوم ظهورات قبل وبنابراین تضعيف استقالل دیانت بهائی وایجاد امتياز نامطلوب مابين خودشان و دوستان وپيرو
 بهائی

 464هدایت ش  انوار       

 

 دردیانت بهائی شعائر مذهبی به حداقل تقليل یافته وهيچگونه عقائد ساختۀ دست بشروجودندارد 

دیانت بهائی دارای آیينهای معدود ساده ایست که توسط حضرت بهاءالله تجویز شده است نظيرنمازهای واجب ،مراسم ازدواج 
ت ولی تعاليمش عليه سوق دادن این تعاليم به سيستمی از شعائر خشک ومتحدالشکل که متضمن ،وقوانين مربوط به تدفين اموا

 اعمال و تشریفات ساخت دست بشر می باشد مانند آنچه درسایرمذاهب وجوددارد."

 1573ش هدایت  انوار       
 
 
 
 
 
 
 روح محّبت و اّتحاد با یکدیگر مّتحد می شوند. عادات و رسوم اقوام به قّوه الهی ازهم فصل می شود و از جهتی دیگر با یک-9
 

جناب طراز در یکی از سخنرانی های خود ...می گویند : ممکن نيست فصل شود و سروصدائی نداشته باشد مگر به استقامت و 
ا دارد. ثبات. یک تّکه کرباس را پاره می کنی چون فصل شود صدا می کند. یک چوب نازک را می شکنی چون از هم فصل شود صد

عادات و رسوم اقوام چندین هزارساله به قّوه الهی ازهم فصل می شود و از جهتی دیگر با یک روح محّبت و اّتحاد و ارتباط خلل ناپذیر 
 با یکدیگر مّتحد و مّتفق شده بهم پيوند می شوند. پس" فاستقم کما امرت " را شعار خود کنيم

 1طراز الهی  547ص                                                                                                                                                        



 مشورت و شور -10

 حضرت ولی محبوب امرالله می فرمایند:

ایمان به کمال تعّلق و شهامت و ثبات و متانت  حال وقت آن است که یاران صميمی مخلص پروفا و متمسکين به عروه الوثقای ایقان و
و فرزانگی و رزانت و انقطاع و خلوص نّيت با قلبی فارغ از شهوات نفسّيه و تعّلقات و تمایالت مذهبّيه و صدری ممّرد از حماست و 

ّویه منسوخه و افکار واهيه باليه حمّيت جاهلّيه و تعّصبات فارغه و ذیلی مقّدس از رسوم و اوهام و عادات و تقاليد شرائع و مذاهب مط
عتيقه خود را از قيود عالم قدیم رهائی دهند و شریعت این یوم موعود را جلوه دهند و نصرت نمایند. در صراط مستقيم که منهج 

 اعتدال است و شاهراه عّزت و سعادت بيزوال سالک و متحّرک گردند
 (1939-1927توقيعات مبارکه ) 19ص                                                  

 
 

 به اعتدال باشيم؟ امورخود ناظر به نظر شما چگونه ميتوانيم در
 دارد؟   عاداتی را می شناسيد که مرسوم شدنشان در جامعه ميتواند ما را از طریق اعتدال باز شما چه رسوم و

 
 


