سروران روحانی
با تقدیم تحیات امنع ابهی
همانگونه که کل شاهدیم ،عالم را غبار تیرۀ یأس و نا امیدی فرا گرفته و سحاب رخوت و سستی بر حیات کثیری از
مردمان سایه افکنده است .و این خوداز اعظم نتایج بی دینی است آنگونه که فرموده اند:
ّ
تدنی اخالق و فساد و انحالل ّ
مؤسسات انسانی
"اگر عالم از پرتو دین محروم گردد  ،انحراف طبیعت بشری و
ّ
بشدید ترین و بدترین وجه صورت پذیرد  ،طبیعت بشری بذلت گراید اطمینان سلب گردد  ،نظم و ضبط قانون از
میان بر خیزد و ندای وجدان مسکوت ماند و پردهء حیا دریده شود و ّ
ّ
مسئولیت و هم بستگی و وفا و رعایت
حس
یکدیگر خاموش گردد و نعمت آرامش و شادمانی و امید بتدریج فراموش شود".
وعدۀ صلح جهانی ص 7
در این میان آنچه می تواند وجه ممیزۀ بهائیان از سائر نفوس قلمداد گردد ،امید به آینده ای درخشان در ظل تعالیم
مبارکه است که منشأء آن اعتماد به تأییدات الهیه و باور به نقشۀ حضرت بهاء الله برای ساخت دنیایی بهتر است.
اما به هر حال طبیعی است که گاه این غبار بر وجه قلب هر یک از ما نیز تأثیر میگذارد و اسباب کدورت روح
می گردد.آنچه مسلم است آنکه می بایست خود هوشیارانه از این بلیه بپرهیزیم و با توسل به دعا و مناجات و
زیارت آثار مبارکه و خدمت به سائرین  ،متعهدانه با امید به آینده ای بسیار درخشان موانع و مشکالت را به کناری
زنیم و فراموش ننمائیم که هر یک از ما نه تنها مسئول حیات روحانی خویش می باشیم بلکه باید قوای خود را برای
امید بخشیدن به قلوب سائرین نیز به کار گیریم و باور داشته باشیم که به فرمودۀ بیت العدل اعظم الهی:
ّ
"اهل بهاء عوامل مؤثری در تقلیب ملتهای خود هستند".
امید آنکه بتوانیم مشعل امید را نه تنها در قلوب خود بلکه در قلبهای هموطنانمان فروزان نگاه داریم
جانتان خوش باد

حضرت عبدالبهاء می فرمایند:
"وقت امید است،نومید مشوید.زمان رجاء وحصول آمال است ،مأیوس و مبتال نگردید".
سفینه عرفان ج  10ص 20
عنوان:نور امید بیفشانیم
قسمت روحانی
 .1ذکر دسته جمعی (هل من مفرج غیرالله)...
 .2مناجات شروع
 .3بیانات مبارکۀ حضرت بهاء الله
 .4لوح مبارک حضرت عبدالبهاء
 .5لوح مبارک حضرت عبدالبهاء
قسمت اداری
 .6قسمتی از توقیعات حضرت ولی امرالله
 .7تأثیر امر مبارک بر حیات ملکۀ رومانیا
 .8چگونه نور امید را در قلوب سائرین مشتعل نمائیم؟
 .9از حضرت عبدالبهاء بیاموزیم
.10شور ومشورت :چگونه نور امید را ابتدا در قلوب خود و سپس در قلبهای هموطنان عزیزمان فروزان
نمائیم؟
.11برنامه نونهاالن و نوجوانان عزیز
قسمت اجتماعی
.12الفت و پذیرائی
.13مناجات خاتمه

-2مناجات شروع
هواالبهی
ای پروردگار ،ای یزدان مهربان ،یاران را مورد الطاف بیپایان کن و دوستان را مظاهر احسان بیکران .قلوب را
کاشف کروب کن و نفوس را بنیان مرصوص فرما تا بر عهد و پیمانت ثابت و راسخ باشند و در هبوب اریاح امتحان
چون جبل باذخ شامخ .آیات توحید ترتیل نمایند و نعوت ّ
رب مجید ترنیم کنند .جنود ملکوت را سیف شاهر شوند

و جیوش نفس و ٰ
هوی را غالب و قاهر .افق توحید را اختر ناهید گردند و ظلمت نومید را صبح امید شوند .در نشر
نفحات کوشند و در ترویج آیات ّبینات ّ
همت نمایند .دهقان الهی گردند و تخم حقیقت افشانند .محفل تقدیس

بیارایند و سراج تجرید روشن کنند .انجمن تقدیس را شاهدان سیمینتن گردند و جشن میثاق را ساقیان گلپیرهن.
سرمست جام تو شوند و و اله و شیدای تو گردند .آهنگ مأل اعلی بلند کنند و درس مقامات توحید دهند و بانگ
ِ
ّ ُ
ّ
ّ
ّ
َ
َ
َ
ملکوت ابهی بر َآرند و جمیع خفتگان را بیدار کنند .انک أنت الکریم؛ انک أنت ّ
الرحیم؛ انک أنت الفضال القدیم.
عع
آهنگ بدیع ،سال پنجم ،شماره 2

-13مناجات خاتمه

هو الله
الموفور و ادخلنا فی َج ّنة السرور و ُ
َ
اسمح بالفضل ُ
َر ِّب َی ِّسر األمور و اشرح الصدور و َ
برحم ِتک یا عزیز و یا
الحبور
غفور .ع ع
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-3بیانات مبارکۀ حضرت بهاء الله
حضرت بهاء الله می فرمایند:
"امروز روزی است که بحر رحمت ظاهر است و آفتاب عنایت مشرق و سحاب جود مرتفع باید نفوس پژمرده را
ّ
بنسائم ّ
مودت و میاه مرحمت تازه و ّ
خرم نمود
محبت و
منتخبات آثار حضرت بهاء الله ص 5
و در بیان دیگری می فرمایند:
"دنیا وآنچه در اوست در مرور است وآنچه باقي ودائم خواهد ماند ،آن خدمتي است که در این ایام از دوستان حق
ظاهر شود .بکمال شوق واشتیاق نفوس پژمرده را بنار شجرۀ الهیه مشتعل نمائید" " ...
آیات الرحمن ص73

-4لوح مبارک حضرت عبدالبهاء
ای یار با وفا  ،همچو گمان مفرما که از یادت آنی فارغم ال و ّالله هر دم با کمال وفا بذکر تو پردازم و از درگاه ّ
احدیت
ّ
آنچه سبب راحت و رستگاری توست طلبم ّ .اما حکمت بالغه بسیار .هر کس مطلع بر اسرار نه ،رحمت ُمنبسطه و
ّ
ّ
حکمت ّکل ّیۀ ّ
بشریه از ادراک آن عاجز و قاصر  .اگر تنگی و آزردگی و مشقت متزاید
الهیه مقتضیاتی دارد که عقول
است غم مخور لطف و عنایت ّ
حق نیز متتابع  .چه بسیار که انسان از امری گریزان و بامر دیگر در نهایت آرزو
امیدوار عاقبت واضح و آشکار شود که امر مرغوب ّ
ضار و ّ
مضر و امر منفور نافع و موافق  .پس ره تسلیم بپیما و خود

را تفویض کن از هیچ محنتی دلتنگ مشو و به هیچ ِمنحتی امیدوار مگرد .آنچه خدا خواهد بآن مسرور و راضی باش
ّ
مشقت بگذرد و راحت جان و ّ
تاراحت دل و جان یابی و ّ
مسرت
مسرت قلب و وجدان جوئی  .عنقریب این زحمت و
وجدان حاصل شود.
منتخبات مکاتیب ج  2ص123

-5لوح مبارک حضرت عبدالبهاء
هواالبهی
ای ناظر به منظر اکبر الیوم افق وجود به کوکبی تابان گردد که انوارش اعالء کلمة الله و اشراقش نشر نفحات
ُ
حضرت کبریاء.حرارتش،نار محبة اللهَ ،مطلعش صبح هدی .پس ای دوستان الهی و ای یاران معنوی وقت امید
است،نومید مشوید.زمان رجاء وحصول آمال است ،مأیوس و مبتال نگردید...همت را عظیم و مقاصد را جلیل
نمائید تا امکان را از خاور تا باختر روشن و نورانی نمائید.
سفینه عرفان ج  10ص 20

 -7تأثیر امر مبارک بر حیات ملکۀ رومانیا
حضرت ولی محبوب امرالله می فرمایند:
ّ
"از جمله نامه خصوصی آن ملکه عالیمقام است که بخط خویش باین عبد مرقوم نموده و بعباراتی دلنشین و کلماتی
ّ
ّ
چون شهد شیرین اظهار ما فی الضمیر فرموده اسرار لدنی در آن رساله منطبع و انوار شناسائی از آن منعکس رائحه
ّ
ّ
ّ
متضو ع و آثار خلق جدید از فحوای آن ظاهر و باهر از جمله میفرمایند "حقا که پیام
عبودیت کبری از مضمونش
ّ
نورانیتی عظیم در من احداث نموده و این بشارت چون بشارات عظیمه وقتی
حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء

بمن رسید که حزن و المی شدید و اضطراب و انقالب باطنی و پریشانی خاطر گرفتار بودم لذا چون تخم پاک در
ارض دل تم ّکنی تام یافت کوچکترین ّ
صبیه من نیز تقویت روح و تسلیت خاطر موفوری از تعالیم این دو موالی
محبوب احساس مینماید او و من هر دو این پیام را از فم بفمی میرسانیم و بهر نفسی که ابالغ میگردد فی الفور
ّ
ّ
ّ
بنورانیت
سطوع انوار در وجهش المع و نمایان گردد و مشاکل معضلهاش حل و معلوم شود و افکار مظلمهاش مبدل
و امیدواری بیمثیل گردد".
مائدۀ آسمانی ج  3ص 72

-6قسمتی از توقیعات حضرت ولی امرالله
حضرت ولی امرالله می فرمایند:
"حرف بدون عمل هیچگاه قادر نخواهد بود که روح امید را به قلوب این نسل نومید و بد بین بدمد".
نمونۀ حیات بهائی ص29
و در بیانی دیگر چنین می فرمایند:
" عالم امکان مأیوس و ناتوانست باید در این عصر مجید بهائیان عالم علی الخصوص یاران شرق بروح ایمان نفحه
بقوه روح القدس این ضعف و ناتوانی را ّ
امید در جسد امکان دمند و ّ
بصحت و توانائی تبدیل نمایند دول و ملل عالم
بجدال و خونریزی و قتال مشهور و مألوف و معتاد گشته بساط صلح و آشتی دائمی حقیقی را بعید المرام بلکه در این
احباء الله است که ّ
عصر و قرن ممتنع و مستحیل پندارند یوم یوم ّ
بقوه بیان و اعالن و اثبات آثار مبارکه ّاولین انوار
شفق صبح صلح عمومی را بدیده جنگجویان و مأیوسان عالم بنمایند و باظهار و شرح وعدههای محکمه و بشارات
ّ
لزومیت تأسیس صلح اعظم را بمنکرین و معترضین بدالئلی مقنعه اثبات نمایند افراد بشر در شرق و غرب و
مبارکه
جنوب و شمال چنان غافلند که محو و ازاله ّ
تعصبات ّ
متنوعه متزایده عالم را بهیچوجه قابل االجرا و ممکن الوقوع

دانسته تأسیس عصر طالئی موعود را مظنون و موهوم شمرند روز روز یاران حضرت عبدالبهاست که باعمال و رفتار
ًّ
ّ
کال یک یک در حیات خویش ّ
مجسم نمایند و هر یک بشیر آن عصر مشعشع
سماویه را
و گفتار و کردار تعالیم

ّ
ّ
مادیون عالم را بایقان و اقبال و ّ
توجه تام
نورانی گشته ندا بقرب وقوع آن یوم مبارک نمایند و تردد و انکار و اعتراض
ّ
تبدیل دهند این است ّاولین وظیفه هر شخصی که خود را نسبت بامر حضرت بهاءالله دهد و باین نام مقدس مبارک
ّ
ّ
در میان اهل عالم معروف شود و اال اگر کردار ممد و مثبت گفتار نشود روح الهی از نفوذ و تأثیر باز ماند و از جلوه و
ًّ
شکوه ممنوع گردد .در این سبیل ّ
مستمرا جهدی
همت موفور شرط ّاول است و هر صبح و شام بلکه هر دقیقه و آنی

بلیغ الزم و واجب اگر سعی و کوشش مبذول گردد و صبر و شکیبائی و بیداری و هوشیاری از نظر محو نشود و بدعا
ّ
و ّ
منضم گردد شبههای نیست که تأییدات پی در پی رسد و بهائیان من
تضر ع و استغاثه و استعانه از ملکوت الهی
جمیع الوجوه چنان ممتاز از سایرین و فائق بر رجال گردند که ندای اسم اعظم عالمی را مجذوب نموده از وضیع و
ّ
شریف کل ساجد و خاضع این امر رحمانی شوند".
مائدۀ آسمانی ج  3ص 26

 -8چگونه نور امید را در قلوب سائرین مشتعل نمائیم؟
بیت العدل اعظم الهی می فرمایند:
متأسفانه عالیم اشاعۀ روزافزون یک بیماری وخیم روح و روان به چشم میخورد .چقدر درخور ّ
در جهان امروز ّ
توجه
ِ

است که در بحبوحۀ زمانی که مردم جهان در غیاب عالجی واقعی رنج میبرند و بیتابانه از امیدی واهی به امید
ّ
جد ّیت وسیلهای را ّ
تهیه و تلطیف مینمایید که قلوب را با کالم ابدی
واهی دیگری روی میآورند شما با متانت و

ّ
الهی مرتبط میسازد .شایان ّ
تأمل است که در میان جنجال عقاید جزمی و منافع متضاد که در همه جا در حال

اوجگیری است ،تمرکز شما در جذب نفوس به ساختن جوامعی است که پناهگاه وحدت و یگانگی میباشد .پس
ً
ّ
تعصبات و خصومتهای جهان ،بدون آنکه شما را ابدا ناامید کند ،یادآور این ضرورت باشد که با
شایسته است که
ّ
نفوس اطراف شما به مرهم شفابخشی نیاز دارند که تنها شما میتوانید به آنان عطا نمایید.
چه فوریتی ِ

رضوان 2016
ودر بیانی دیگر چنین می فرمایند:
در این ّایام که یأس و ترس ،عالمیان را از شش جهت احاطه نموده و سبب قطع امید بخصوص در بین نسل جوان
گشته ،الحمد لله شما عزیزان مظهر دلگرمی و اطمینان برای اهل امکانید و در حلقۀ هموطنان و اطرافیان خود چون
چراغی تابان ،آیت مهر و الفتید و در هر جمعی نماد ّ
تحمل و حسن ّنیت ،با الهام از تعالیم جمال قدم در گفتمانهای
سازندۀ اجتماعی مشارکت مینمایید و هموطنان خویش را یاری میدهید تا به بینشی فراسوی مشکالت کنونی نائل
ّ
آیند ،به پرورش ّ
قابلیت و استعدادهای الزم برای پیشبرد مادی و معنوی اجتماع خود بپردازند ،و با اطمینان و
ّ
مترقی گام بردارندّ .
البته ادای چنین رسالتی ممکن نیست مگر به ّقوۀ ّ
محبت
امیدواری در ساختن جامعهای پویا و
ّ
الله و ایمان راسخ به تحقق نوایای الهی در خصوص آیندۀ درخشان ایران و ایرانیان .
پیام مورخ  2آبان  97خطاب به احبای مهد امرالله

-9از حضرت عبدالبهاء بیاموزیم
مردی وارد سالن شد...همینکه شروع به صحبت کرد گوئیکه سخت در تحت فشار و رنج و محنت بوده و به کمال
صراحت از اعماق تیره بختی سخنی می راند گفت":شب گذشته تصمیم گرفتم که به این زندگانی بیهوده پر از رنج و
نکبت خود که برای خلق و برای خدا غیر مفید است خاتمه دهم...سخت در تصمیم خود و اجرای آن مصمم بودم
ناگهان از خالل پنجره ای که متعلق به دکان روزنامه فروشی بود چهره ای یافتم ایستادم و به تماشای این شمایل
مشغول شدم گوئی بالکل مفتون آن جمال گشتم و به نظرم می آمد که او مرا به خود دعوت می کند در این حال
روزنامه را درآورده عکس را به من نشان داد دیدم تصویر حضرت عبدالبهاء است که این تأثیر عجیب را در دل و
جان او نموده بعد ادامۀ سخن داده گفت :در همین روزنامه خواندم این شخص در منزل شماست...بنابر این پس از
ّ
تفحص و پرسش زیاد اینجا آمدم که او را بیابم بگوئید ببینم آیا او اینجاست و او همه کس حتی مانند من بیچاره را
قبول می نماید؟ ...همینکه در اطاق را زدم هیکل مبارک بنفسه در را باز فرموده آغوش مبارک را گشاده چنان وی را
غرق محبت و الطاف فرمودند گوئی مهمانیست که بسیار در انتظارش بوده اند....آن مرد بیچاره در حالیکه لرزه
تمام اندامش را فراگرفته بود روی صندلی کوتاهی که در پائین پای حضرت عبدالبهاء قرار داشت جلوس نمود و
قادر نبود کلمه ای ّ
تفوه نماید میهمانهای دیگربسیار تعجب کردند که چگونه جمیع عواطف هیکل اطهر متمرکز در
این میهمان جدیدالورود شده"خوشحال باش،خوش حال باش"این کلمات را به او می گفتند در حالیکه با نهایت
مالطفت دست روی موهای ژولیدۀ او می کشیدند و با آن لبخندهای جانانه که به هر مرده ای جان میدهد ،با وی
صحبت می داشتند":.چون مواجه با صدمه و عذابی می گردید نا امید نشوید فضل خداوند نا محدود است هر
کس و همه کس برای خود از آن نصیبی دارد همیشه در پی مسرات روحانی باشید آگر آن را یافتید ،با وجود آنکه
روی زمین راه می روید ولی گوئی در آسمانها در گردشید،با آنکه فقیرید ولی در عوالم ملکوت غنی می باشید".این
ّ
بیانات تسلی بخش مانند قوۀ محرکه و داروئی مؤثر به این مرد تأثیر بخشید و چنین به نظر می آمد که به گرمی
محبت حضرت عبدالبهاء سحاب تیرۀ احزانش از یکدیگر متالشی گشت و زندگی از سر گرفت.
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