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سروران روحانی
الله ابهی  ،همانگونه که مستحضرید درآستانه ایام خاص ومبارک دویستمین سال تولد حضرت بهاء الله می باشیم و بنا به هدایت
بیت العدل اعظم الهی مقرر است که دربارۀ ظهور ،مقام و زندگی ایشان با دیگران به صحبت بنشینیم بنابراین دراین برنامه ونیز
برنامۀ آینده قصد آن است که مروری نمائیم برآنچه می توانیم درمورد حضرت بهاءالله با دیگران مطرح نمائیم امید آنکه به تأ یید
الهی به انجام این امرمهم موفق گردیم.
لطفا عزیزان را به بیان تجاربشان درنحوۀ معرفی حضرت بهاءالله به دیگران ،تشویق فرمائید و با تکیه بر مطالبی که دربخشهای
مختلف برنامه آمده است ،عزیزان را درکسب شهامت برای صحبت کردن درمورد حضرت بهاءالله با سایرین یاری نمائید.
موفق باشید

-1مناجات شروع
الها معبودا مسجودا
ّ
ّ
فردانیت تو و از بدایع فضلت مسئلت مینماید آنچه را که سزاوار بخشش تو است و ظهور و
وحدانیت تو و
شهادت مي دهد عبد تو به
بروزش از دفتر عالم محو نشود .سحاب اوهام او را ستر ننماید و غمام ظنون او رااز اشراق باز ندارد .ای کریم ،هر صاحب بصر و
سمعی بر کرمت شهادت داده و بر سبقت رحمتت گواه  .عبادت را از دریای شناسائی محروم منما و ازانوار وجه ظهور ،منع مفرما .
توئی بخشنده و مهربان  .ال اله ّاال أنت العزیز ّ
المنان.
ادعیۀ محبوب ص 314

-14مناجات خاتمه
پروردگارا کردگارا ای یزدان من و خداوند مهربان من این فارسیان یاران دیرینند و دوستان راستان خاور زمین .شیفته و آشفتهء روی
تو اند و سر گشته و گمگشتهء کوی تو ،سالهای دراز نگران روی تابان تو بودند و در آتش مهر سوزان تو ،پس دری بگشا و پرتوی
ببخشا تا دلها آسمان گردد و جانها گلستان .توئی توانا توئی بینا  .ع ع

مجموعه مناجاتهای چاپ آلمان ص 497

 -2لوح مبارک حضرت بهاءالله :
قصیدۀ رشح عماء
رشح عما از جﺬبه ما میریزد

سر وفا از نغمه ما میریزد

از باد صبا مشک خطا گشته پدید

این نفحه خوش از جعده ما میریزد

شمس طراز از طلعت حق کرده طلوع

سر حقیقت بین کز وجهه ما میریزد

بحر صفا از موج لقا کرده خروش

وین طرفه عطا از جﺬبه هاء میریزد

بهجت مل از نظره گل شد ظاهر

این رمز ملیح از رنه ما میریزد

نقره ناقوری جﺬبه الهوتی

این هر دو به یک نفخه از جو سما میریزد

آتش موسی بین بیضه بیضا بین

سینه سینا بین کز کف سنا میریزد

ناله مستان بین حالت بستان بین

جﺬبه هستان بین کز صحن لقا میریزد

طفح طهور است این ،رشح طهور است این

غن طیور است ،عین فنا میریزد

 -3منتخبات نصوص مبارکه حضرت بهاءالله
ّ
" مقصود از آفرینش ظهور این یوم امنع اقدس که در کتب و صحف ُ
وزبر الهی به یوم الله معروفست ،بوده و جمیع انبیا و اصفیا و اولیا
طالب لقای این یوم بودهاند "
ظهور عدل الهی ص 160
" اگر مقام این یوم ظاهر شود آنی از او را به صد هزار جان طالب و آمل شوند تا چه رسد به ارض و زخارف آن "
ظهور عدل الهی ص 16
ّ
ّ
ّ
جمیع احزاب مختلفه ارض منتظر و چون آفتاب حقیقت از افق عالم طالع  ،کل معرض اال من شاء الله  .اگر الیوم مقامات نفوس
ّ
مؤمنه ذکرشود بیم آنست از فرط سرور بعضی هالک شوند .نقطه بیان میفرماید  :نطفه یک ساله یوم ظهوراو اقوی است از کل من
ّ
فی البیان .. .اگر نفسی در بحور مستوره در این کلمه علیا تفکر نماید فی الجمله بر مقام این امر اعظم اقدس اعلی آگاه شود  .مقام
ّ
ظهور که معلوم شد  ،مقام طائفین معلوم و واضح است  .لعمر الله نفسی که از نفسی در این امر برآید  ،معادله نمینماید به او
کنوزارض  .طوبی لمن فاز و ویل للغافلین .
آیات الهی ج 1ص43

 -5لوح مبارک حضرت عبدالبهاء
هواالبهی
ای ناظر به ملکوت الهی  ،دراین کورعظیم و قرن بدیع که روی جهان در لطافت و طراوت وصباحت و مالحت رشک روضۀ رضوان
وغبطۀ حور جنان است ،کوششی بکن که به خدمتی بپردازی و پرده ای براندازی ونغمه ای بسازی وازنارمحبت الله بگدازی وچون ماء
ّ
معین وعین تسنیم سبب حیات نفوس مقبلین وارواح طالبین گردی .این ایام قرن ظهور است وعصرمجلی برطور .وقت را غنیمت
ّ
شمر وفرصت راازدست مده .دامنی به کمرزن و آستینی بیفشان وعطایای روحانی نثارکن تا جمیع من فی الوجود رادرظل الطاف
ّ
موهوب  ،مشهود بینی وکل موجودات را سراب و فیض الهی رادریای پرموج مشاهده کنی والبهاء علیک وعلی کل ثابت علی عهدالله
و میثاقه
عع
سفینه عرفان دفتر 15

-4لوح مبارک حضرت بهاء الله
ُ
هو العليُّ العالی األعلی

ّ
ای بلبالن الهی  ،از خارستان ذلت بگلستان معنوی بشتابید و ای یاران ترابی  ،قصد آشیان روحانی فرمائید .مژده بجان دهید که
جانان تاج ظهور بر سر نهاده و ابوابهای گلزار قدم را گشوده  .چشمها را بشارت دهید که وقت مشاهده آمد و گوشها را مژده دهید که
هنگام استماع آمد .دوستان بوستان شوق را خبر دهید که یار بر سر بازار آمد و هدهدان سبا را آگه کنید که نگار اذن بار داده .
ای عاشقان روی جانان ! غم فراق را بسرور وصال تبدیل نمائید و ّ
سم هجران را بشهد لقاء بیامیزید .اگر چه تا حال عاشقان از پی

معشوق دوان بودند و حبیبان از پی محبوب روان  ،در این ّایام فضل سبحانی از غمام رحمانی چنان احاطه فرموده که معشوق طلب
ّ
عشاق مینماید و محبوب جویای احباب گشته  .این فضل راغنیمت شمرید و این نعمت را کم نشمرید  .نعمتهای باقیه رانگﺬارید و به
اشیای فانیه قانع نشوید  .برقع از چشم قلب بردارید و پرده از بصر دل بردرید تا جمال دوست بی حجاب بینید و ندیده ببینید و
نشنیده بشنوید .
ای بلبالن فانی  ،در گلزار باقی گلی شگفته که همه گلها نزدش چون خار و جوهر جمال نزدش بی مقدار  .پس از جان بخروشید و از
دل بسروشید و از روان بنوشید و از تن بکوشید که شاید به بوستان وصال درآئید و از گل بی مثال ببوئید و از لقای بی زوال ّ
حصه برید
و از این نسیم خوش صبای معنوی غافل نشوید و از این رایحه قدس روحانی بی نصیب نمانید  .این پند بندها بگسلد و سلسله جنون
عشق را بجنباند  .دلها را به دلدار رساند و جانها را به جانان سپارد  .قفص بشکند و چون طیر روحی قصد آشیان قدس کند .
چه شبها که رفت و چه روزها که در گﺬشت وچه وقتها که به آخر رسید و چه ساعتها که به انتها آمده و جز به اشتغال دنیای فانی
نفسی بر نیامد  .سعی نمائید تا این چند نفسی که باقی مانده باطل نشود  .عمرها چون برق مي گﺬرد و فرقها بر بستر تراب ّ
مقر و
منزل گیرد  .دیگر چاره از دست رود و امور از شست  .شمع باقی بی فانوس روشن و منیر گشته و تمام حجبات فانی را سوخته .
ای پروانگان ! بی پروا بشتابید و بر آتش زنید و ای عاشقان بی دل و جان بر معشوق بیائید و بی رقیب نزد محبوب دوید  .گل
ً
ّ
ّ
مستور به بازار آمد  ،بی ستر وحجاب آمد و به کل ارواح مقدسه ندای وصل میزند ،چه نیکو است اقبال مقبلین  .فهنیئا للفائزین بأنوار
حسن بدیع .

دریای دانش ص29

-6قسمتی از خطابات مبارکه حضرت عبدالبهاء
ّ
هوالله
در جمیع کتب ّ
الهیه از جمیع ملل روزی موعود است که آن روز جمیع بشر در امن و امان راحت خواهند بود و عالم انسانی اتحاد و
اتفاق حاصل خواهد نمود نزاع و جدال نخواهد ماند جنگ و حرب نخواهد بود جمیع ملل با هم ارتباط خواهند یافت و وحدت عالم
انسانی جلوه خواهد کرد * حال مالحظه میکنیم که آن روز صبحش دمیده است پرتو بارقه اش در آفاق منتشر گشته در عالم بشر
یک هی جان عظیم حاصل شده * جمیع ملل عالم شهادت میدهند که تا وحدت عالم انسانی حاصل نگردد از برای بشر راحت و
سعادت حاصل نخواهد شد * محبت است که سبب حیات عالم انسانیست اتحاد است که اسباب سعادت بشر است لکن هر چیزی
منوط باسبابست تا اسبابش مهیا نشود حاصل نمیشود ...ما میخواهیم در میان بشر محبت حاصل شود محبت را روابطی الزمست *
یک وقتی است روابط روابط عائله است * یکوقتی است که اسباب محبت روابط وطن است * یکوقتی است اسباب محبت وحدت
لسانست * یکوقتی است روابط محبت روابط جنسی است * یکوقتی است که روابط محبت وحدت منافع است * یکوقتی است که
ً
اسباب محبت تعلیم و تعلم است * یکوقتی است که سبب محبت وحدت سیاسی است * این اسباب جمیعا خصوصی است محبت
عمومی حاصل نخواهد شد ....نمیشود که روابط جنسی و تجارتی و سیاسی و وطنی اسباب ارتباط عمومی شود * زیرا روابط جسمانی
ّ
است مادی است و روابط مادیه محدود است * زیرا ماده چون محدود است روابطش نیز محدود است * پس معلوم شد اعظم روابط
و وسیله بجهت اتحاد بین بشر قوه روحانیه است چونکه محدود بحدودی نیست * ...توجه بخداست که سبب اتحاد عالم میشود
دخول در ملکوت است که سبب اتحاد اهل ارض میشود و چون اتحاد حاصل شد محبت و الفت حاصل می شود
خطابات مبارکه ج 1ص 64

- 7قسمتی ازپیام  6اوت  2017بیت العدل اعظم الهی
دویستمین سالگرد میالد حضرت بهاءالله فرصتی گرانبها برای عاشقان جمال اقدس ابهی است تا با گفتگو در بارۀ ظهور ،مقام و
زندگی پیامبر الهی برای این عصر مشعشع یزدانی و شرح اثرات سازندۀ تعالیم وحدتبخش آن حضرت در سراسر عالم ،قلوب را به
ّ
منور سازند .این قبیل اقدامات در ایران ّ
نور امید و شادمانی ّ
البته باید با رعایت کامل حکمت ،با در نظر گرفتن حرمت شرایط محل
اقامت از طریق اقدامات فردی و جمعی ولی بدون تحریک احساسات عمومی انجام شود .هر فرد و هر خادم مؤمن باید شرایط خود را
ّ
بسنجد تا در صورت امکان تعداد هرچه بیشتری از اقوام ،دوستان ،همسایگان ،همکاران و آشنایان خود را از ظهور نفس مقدسی که از

ّ
میان هموطنانشان برخاسته است مطلع سازد ،نفسی که پیام مبارک او حال سرلوحۀ زندگی فردی و اجتماعی تعداد کثیری از مردم
عالم از هر قوم ،قبیله و نژاد و رنگی میباشد.

عزیزان روحانی همانگونه که مستحضرید درآستانه ایام خاص ومبارک دویستمین سال تولد حضرت بهاء الله می باشیم و بنا به
هدایت بیت العدل اعظم الهی مقرر است که دربارۀ ظهور ،مقام و زندگی ایشان با دیگران به صحبت بنشینیم بنابراین دراین برنامه
ونیز برنامۀ آینده قصد آن است که مروری نمائیم برآنچه می توانیم درمورد حضرت بهاءالله با دیگران مطرح نمائیم امید آنکه به تأ
یید الهی به انجام این امرمهم موفق گردیم.

 -10هدف اصلی پیامبران گﺬشته بشارت به ظهور حضرت بهاءالله بود
با ظهور حضرت بهاءالله از جالل ظهور الهی که تمام انبیای سلف به آن بشارت داده بودند پرده برداشته شد .در حقیقت هدف
اصلی پیامبران گﺬشته در ادوار سابقه بشارت به ظهور حضرت بهاءالله و آماده کردن عالم انسان برای آن بوده است .حضرت محمد
آخرین پیامبری بود که بشارت به ظهور امر بدیع داد .آن حضرت خود را خاتم النبیین معرفی نمود زیرا شریعی که تاسیس نمود
آخرین دور دینی در کو نبوت بود .کور نبوت با ظهور حضرت باب پایان یافت و آن حضرت ظهور حضرت بهاءالله را اعالم نمود.
رسالت حضرت بهاءالله بشارت به حلول یوم الله نبود بلکه تحقق خود آن توسط مظهر ظهور کلی الهی بود.
نفحات ظهور ج  1ص73

 -8بهاءالله کیست
بهاءالله در سال  1817دریک خانوادۀ سرشناس وثروتمند متولدگردید.امابه جهت آوردن پیام الهی ازهمۀ دارایی و ثروت خود
گﺬشت .بهاءالله به خاطر آئینش شکنجه شده ،درسیاه چال زندانی،ومشقات زیادی رادرزنجیر اسارت متحمل شد.اوازکشورش برای
همیشه تبعید وسرگون گردید وسالهای زیادی اززندگانی خود را درزندان به سربرد.اما این مشقات موجب انتشار بیشترتعالیم او
درمیان مردم گردید.با همه این مشکالت وزندان توانست پیام الهی را به اهل عالم برساند.پیام وحدت،صلح وعدالت برای همه
مردمان وملتها.

بهائیان معتقدند که خداونددرهرعصری پیامبری برای بشر می فرستد.معلمینی چون کریشنا،موسی،بودا،مسیح ومحمد ازجملۀ این
پیامبران هستند.آنهادربارۀ خداوند واینکه انسان چگونه باید زندگی کند به ما تعلیم داده اند.
بهائیان بر آنند که هر پیامبری تعالیم خویش رابرپایۀ آنچه پیامبران قبل ازاو آورده اند بنا مینهد .ما ،مانند شاگردان یک مدرسه ،
ازهرمعلم تعلیم بیشتر می آموزیم تا روح ما به سوی کمال روحانی پیش رفته وجامعۀ انسانی درجهت تساوی،سعادت و صلح رشد
نماید.
درادوارگﺬشته همۀ پیامبران وعده داده اند که در آینده یک معلم جهانی خواهد آمد تا عصر صلح عمومی را برای بشر به ارمغان
آورد.بهائیان معتقدندکه بهاءالله همان موعود جمیع پیامبران گﺬشته بوده وهمان روح الهی که درانبیای گﺬشته تجلی نموده بود
اکنون در حضرت بهاءالله برای این زمان تجلی کرده است.
نام بهاءالله به معنی جالل الهی است .این نام در بشارات بسیاری از کتب مقدسه قبل آمده است.بهائیان معتقدندکه بهاء الله همان
شاهزادۀ صلح است که اشعیاء به قوم یهود وعده داده،برای مسیحیان او رجعت مسیح درجالل پدر ،برای شیعیان رجعت امام
حسین،برای اهل سنت نزول روح الهی ،برای هندوها برگشت کریشنا وبرای بودائیان ظهور بودای پنجم است.
برگرفته از کانال ندای صلح بهایی

-9نظر برخی از دانشمندان و مشاهیر عالم درباره آئین بهائی:
استاد محمد اقبال الهوری میگوید ” :همه خطوط و سیر های متنوع فکری ایرانی را بار دیگر به صورت یک ترکیب جامع در نهضت
دینی بزرگ ایران جدید می توان یافت ،یعنی در آئین بابی و بهائی”.
 ...پروفسور بنیامین جوت استاد دانشگاه آکسفورد و مترجم آثار افالطون اظهار می دارد ” :نهضت بهائی شاید تنها امید آینده باشد”
و همچنین ،مهاتما گاندی ،رهبر نامدار هندوستان میگوید ” :دیانت بهائی امیدیست برای همه بشر”.
“اروین الزلو“ي فرانسوي نیز که عضوکلوپ رم وشخصیت معروف جهاني ومشهور درسازمان ملل است ،پس ازخواندن بیانیه “بیت
العدل اعظم” ،مرکز جهاني بهایي ،تحت عنوان ” وعدهء صلح جهاني” ،مورخ اکتبر ،1985در بیانیهء خود می نویسد ”:دراین لحظات
حساس ،ما تنها درصورتي مي توانیم به بقاي نوع انسان وشکوفایي وغناي تمدن وفرهنگ او امیدوارباشیم ،که شیوهء تفکر وتلقي
متعارف خود را تغییر داده و از بینش بدیعي که منبعث از تعالیم ودیدگاه هاي دیانت بهایي است ،وتازه ترین اکتشافات علوم تجربي
نیز بر آن مهر تأیید زده اند ،برخوردارگردیم”.

هلن کلر ،نویسنده و سخنران نامدار آمریکائی ،نیزپس از مطالعه کتاب “بهاءالله و عصر جدید” به خط نابینایان ،چنین اظهار نظر
نموده ” :دیانت بهایی شایستگی دارد که حد اعالی توجه ما را به خود معطوف سازد… چه موضوعی اصیل ترو شایسته تر از اتحاد و
امنیت ملت ها است… پیام صلح عمومی بهایی سرور قلبی ما راایجاد می نماید .اشخاصی که با این پیام روحانی الهی مبارزه کنند یا به
خیال خود برضد آن قیام نمایند ،غافلند که هر قدم و عملی که برای مبارزه با نور خدا بردارند ،بیشتر در توسعه و نشر آن خواهند
کوشید و خود سبب تبلیغ آن می گردند .زیرا این دین تأسیس الهی است و دارای نیروی زنده فعاله است که آسمان جدید و زمین
جدید تولید نموده و در قلب هر فرد انسانی حس مقدس محبت و خدمت به نوع را ایجاد و سبب سرور واطمینان قلبی می گردد”.
همچنین ارنست رنان ،ف لسفه دان و نویسنده معروف فرانسوی که اروپا از نوشته های او در نیمه دوم قرن نوزدهم تحت تاثیر قرار
گرفته و پایه گﺬار فلسفه مقایسه ادیان میباشد ،درکتابی به نام ” زندگی مسیح” می نویسد ” :در زمان آخر هنگامی که دوره امتحانات
الهی به آخر رسید بهشت حقیقی که ظهور موعود کلی خدا است صورت خواهد گرفت .مومنین به این ظهور بسیار صاف و پاکدل می
باشند .یک ملت ،یک زبان ،یک قانون و یک دولت جهانی در سایه دستورات این دین به وجود آمده .اختالفات و تعصبات را از میان
برخواهد داشت .این تأسیسات جهانی به وسیله دو پیغمبر ایرانی حضرت باب و حضرت بهاءالله تأسیس وتمدن تازه به وجود خواهد
آمد”.
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