یاران و سروران روحانی

با تقدیم تحیات امنع ابهی و با تبریک ایام خجسته میالد حضرت بهاء اهلل و حضرت رب اعلی
برنامه پیشنهادی در این خصوص گزیده هائی است از آثار مبارکه و تاریخ امر الهی و بدیهی است که شما میتوانید با

استفاده از منابع موجود ،برنامه ای مناسب با نیازهای جمع خود تهیه فرمائید .و آنچه

می بایست مورد توجه قرار

گرفته و در مورد آن برنامه ریزی انجام شود ،استفاده از برنامه هایی است که میتواند اسباب فرح و سرور را فراهم

آورد بر این اساس پیشنهادات زیر را مورد عنایت قرار دهید
-1از عزیزانی برای اجرای موسیقی دعوت به عمل آورید

-2استفاده از اذکار دسته جمعی را در برنامه لحاظ فرمائید
-3از فیلمها ،کلیپها،سرودها و دیگر مطالب مناسب این ایام که در فضای مجازی منتشر گردیده است استفاده نمائید

در این لینک ،دسترسی به برنامه های هنری مربوط به دویستمین سال تولد حضرت بهاء اهلل و حضرت اعلی امکان
پذیر است.

https://www.bahaisofiran.org

-4البته مناسب است که با توجه به بیان حضرت عبدالبهاء که میفرمایند:

خيريه شمول بر
معنويه بگذارند که آن آثار
خيريه
صوريه يا آثار
خيريه
البته بايد يک آثار
احبای الهی در چنين روزی ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
جميع نوع انسانی داشته باشد .زيرا در اين دوربديع هر عمل خيری بايد عمومی باشد يعنی شمول بر جميع بشر

داشته باشد.

با عزیزان در خصوص اقداماتی که میتوان در این ایام خاص انجام داد گفتگو نمائید

-5با هماهنگی قبلی میتوانید اجرای قسمتهائی از برنامه (مثال قسمت حکایات)را بر عهدۀ اطفال و نوجوانان بگذارید

برای تک تک شما عزیزان لحظاتی شاد و مفرح و مملو از شور و اشتیاق خدمت به آستانش آرزو مینمائیم.

جانتان خوش باد

برنامه جشن میالد حضرت بهاءاهلل و حضرت رب اعلی
-1مناجات شروع(مناجات حضرت رب اعلی)

-2مناجات دوم

 -3قسمتی از لوح مبارک نازله از قلم جمال مبارک (مخصوص والدت حضرت اعلی)
 -4قسمتی از لوح مبارک نازله از قلم جمال مبارک (مخصوص والدت حضرت بهاء اهلل)
 -5بیانات مبارکه حضرت عبدالبهاء
 -6ایام طفولیت حضرت بهاءاهلل
تنفس
 -7داستانی از حیات عنصری به قلم هیکل مبارک
 -8همواره مورد تحسين و ستايش بودند
-9ایام طفولیت حضرت رب اعلی
 -10حکایتی از دایی حضرت اعلی
-11بحر طویل
-12برنامه محلی

-1مناجات شروع از حضرت رب اعلی
حاطتنی ِمن
ک َو َا َ
ـلعتِ َ
ک َو َاثقَ لَ ت َظـهری لَ َد َ
ند َ
حـد َقـت َوجهی ِع َ
َر ّب َ َالعلَ ُم َا َّن ُذنُ ـوبی َقد َا َ
ین َط َ
حالـت َبینی و َب َ
یک َو َ
ک َای َر ِّب لَ ولَ م تَ غفِ رلی َف َمن َی ِ
فو ِد َعلی ُظ ُه ِ
رحم َعلَ َّی
قد ُر َعلی ذا َ
درتِ َ
ح َ
لک َولَ ولَ م تَ َ
طر َو َ
الو ُ
ج َبتنی ِمن کُ ِّل َط َـ َر ٍف ِب ُ
کُ ِّل َش ٍ
ورة ُق َ
ک کُ ُّل ِّ
ً
الن َع ِم ِمن ِع ِ
َف َمن َی ِ
ک
مت
ند َ
امرا َف ُسبحانَ َ
قد ُر ِبهذا َف ُسبحانَ َ
نت َر َز َ
نت خَ لَ َ
قتنی َو ما َعلِ ُ
قتنی َو ما کُ ُ
نت شیئاً َو َا َ
ک َا َ
ک...
مر َ
َوکُ ُّل الفَ ِ
ضل ِمن َخزائِ ِن َا ِ
غایت الرجاء
مضمون مناجات مبارک به فارسی
پروردگارا البته میدانی که ذنوبم مرا نزد تو سیاه رو ساخته و بر پشتم سنگینی کرده و میان من و طلعت تو حائل شده
و از هر سو مرا فرا گرفته و از هر طرف از حضور در ظهور قدرتت ممنوعم ساخته .ای پروردگارم اگر تو مرا نبخشایی  ،که
قادر است که چنین کند؟ و اگر تو بر من رحم نکنی ،چه کسی توانائی بر آن دارد ؟ پاک و مقدسی تو که مرا خلق
کردی در حالیکه هیچ نبودم و تو مرا روزی دادی در حالیکه هیچ نمیدانستم .تقدیس از آن توست که هر نعمتی از
سوی تو و هر فضلی از خزائن امر توست.

 -2مناجات دوم
ُهو اهلل
مسرت است و
توجه به ملکوت تو نموده .دل ها پر
ای پروردگار ،ای آمرزگار ،اين محفل به ذکر تو آراسته و اين جمع
ّ
ّ
جان ها در نهايت بشارت .خداوند مهربانا ،اين جمع را شادمان کن و در ملکوت خويش کامران فرما .گناه ببخش ،پناه
بده ،آگاه کن و به بارگاه ملکوت درآر  .توئی دهنده  ،توئی بخشنده و مهربان .
مناجاتهای چاپ آلمان ص391

-3قسمتی از لوح مبارک نازله از قلم جمال مبارک
مخصوص والدت حضرت اعلی
المولود ّ
الح ِ
الو ِ
اهلل ُم َب ِّش ًرا ِال ِ
ِ
االرض ِمن نَ ِّی ٍر ِبه
موات و
الس
ت
دود
سم ِه
سم
ُ
ِب ِ
ُ
ٌ
ج َعلَ ُه ُ
الذی َ
لوح ِمن لَ ُدنّ ا ٕالی لَ یلَ ٍه فیها َ
ِ
العزیز َ
َّ
الس ِ
اهلل ٓا َّی ًٔه لِلَ یلَ ِه ا ُالخری الَّ تی فیها ُولِ َد َمن ال
مین  ...ان یا َم َال َء
ِ
ج َعلَ ها ُ
ماء ٕانّ َها اللَّ یلَ ُٔه ا ُالولی َقد َ
نار َمن فِ ی العالَ َ
االرض و َّ
ا َ
سرار ِ
اهلل فی َ
الباط ِن و َی َّطلِ ُع ِباَ
ِ
الظ ِ
ِ
هذا
بق
فیهما اِ نَّ ُه َی َر ی ّ
وص ُف ِبا َال
اه َر ِط َ
عر ُف ِب َ
وصاف طوبی ل َِمن تَ فَ کَّ َر ِ
ِ
اال ِ
ذکارو ال ُی َ
ُی َ
رکان ِّ
الش ِ
الفرد
الم َتعا ِلی
صنام ا َال
انص َع َقت َا
ُّ
الم َ
ُ
ِ
وهام و ارتَ فَ َعت َ
الظ ِ
ُ
قت ِد ُر ُ
رای ٌٔه اِ نَّ ُه ال اِ َله ّاال ُه َو ُ
رک و َ
هور الَّ ذی ِب ِه ارتَ َع َدت َا ُ
ٓ
الما ِل و نَ َط َق ِ
ِ
لک لِلّ ِه
ت
بواب اللّ قاء فِ ی
ح ُه
الم َه ّی ِم ُن
االشیاء َال ُم ُ
ُ
نیع و فیها َه َّبت ِ
الم ُ
الوصال و ُفتِ َ
راي َ
ِ
الواح ُد ُ
حت َا ُ
العزیز َ
ُ
ِ
مالِ ِ
العالمین ...
حاط
سماء الّ ذی َاتی ِب ُس
اال
لطان َا َ
ک َ
ٍ
َ
نسائم رحمن ص93

مضمون لوح مبارک به فارسی
ّ
مبشری برای اسم عزیز و َو،دود خود قرار فرمود .لوحی است از جانب مابه سوی شبی
به نام مولودی که خداوند او را
که در آن آسمان و زمین روشن شد از خورشیدی که اهل عالم از آن نورانی گشتند ....اینکه ای اهل زمین و آسمان
بدرستی که آن شب نخستی است که همانا خداوند آن را نشانه شب بعدی قرار داد که در آن متولد شد کسی که با
اذکار شناخته نمی شود و با اوصاف وصف نمی گردد .خوشا به حال کسی که در آن دو تفکر نمود همانا او ظاهر را
طبق باطن میبیند و مطلّ ع می شود به اسرار خداوند در این ظهوری که به آن ارکان ِشرک به لرزه درآمد و بت های
اوهام مدهوش شدند و بلند شدپرچم "بدرستی که نیست خدائی مگر او که مقتدر  ،عالی مرتبه ،فرد ،واحد ،مهیمن،
عزیز و منیع است" و در آن بوی خوش وصال وزید و سرانجام درهای دیدار گشوده گشت و اشیا ناطق شدند به
اینکه " ملک برای خداوند مالک اسما است که با قدرتی که عالمیان را احاطه کرده ،آمده است.

-4لوح مبارک مخصوص میالد حضرت بهاءاهلل
الرئُ ُ
اس َت ْب ِشروا فِ ی َذواتِ کُ م ِبما َظ َه َر لَ ْی ُل الّ ذی فِ ِ
الش ُه ِ
ب َو ّ
یه
حیم َا ْن یا َم َال َء َ
الغ ْی ِ
ود َان ْاف َر ُ
الر ُ
وف الکَ ُ
حوا فِ ی َانْ فُ ِسکُ ْم ُث ّم ْ
ریم ّ
ّ
وار َو ُب ِع َث ِ
کوار َو ُد ّو َر ِ
ح ِش َر ِ
الم َال ِء
هار َو
ُ
ُ
میقات ا َال ْم ِر ِم ْن لَ ُد ْن ُمقْ ٍ
لِم ْن فِ ی َ
تدر قدیرَ .فیا ُب ْشری َ
ت الّ لَ یا ِلی َو ا َالنْ ُ
ت ا َال ْد ُ
ت ا َال ُ
ا َال ْعلی َ
البدیعَ .و ِ
الرحمن
النیران َو َظ َه َر
واب ّ
ح ْ
واب َ
وح َ
الج ِ
هذ ِه لَ ْیلَ ٌة َق ْد ُفتِ َ
ُ
العزیز َ
الر ِ
نان َو ُس ّدت َا ْب ُ
ت فِ یها َا ْب ُ
رضوان ّ
بهذا ّ
وان َو َه ّبت نَ َس َم ُة ِ
فران َو َاتَ ِ
یل
بالح ّق اِ ْن َانْ تُ م ِم َن
اع ُة
ب َ
فِ ی ُق ْط ِ
َ
الس َ
اهلل ِم ْن َش ْط ِر الْ ُغ ِ
االکْ ِ
العارفینَ .فیا ُب ْشری لِهذا الّ لَ ِ
َ
ت ّ
َ
ّ
ح ِ
المالئِ کَ ُة َو
ولِه لَ یالِ َی َ
صیر َو َق ْد
الی ْعقِ ُل ذ ِل َ
الق ْدر َو نُ ّزلَ ْ
طاف ْ
االی ِام َو َ
ت فِ ی َ
ضاء ِم ْن ُه کُ ّل ّ
ک اِ ّال کُ ّل ُموقِ ٍن َب ٍ
ت فِ یه َ
الذی ْ
اس َت َ
نان ِ
الت ْسنیم َو ِ
وح ِباَ
الم ّنان...
باریق الکَ ْو َث ِر َو ّ
الر ُ
المقْ َت ِد ِر َ
فیه ُز ّی َن کُ ُّل َ
الج ِ
ِ
بط ِ
الع ِ
راز اهلل ُ
زیز َ
ّ
ایام تسعه صفحه 4۸

و مضمون لوح مبارک به فارسی:

به نام مهربان بخشنده و رحیم ای اهل غیب و شهود ،شادی کنید در نفس های خودتان سپس در ذات خویش
مسرور شوید به خاطر آنکه ظاهر شد شبی که در آن محشور شدند کُ ورها و به گردش آمدند ُدورها و برانگیخته شدند
(مأل اعلی) است به
شبها و روزها و
ِ
زمان حکم و فرمان از جانب توانای قدیر .پس بشارت باد بر هر که در عوالم الهیه َ

عزت و جدید .و این شبی است که در آن باز شد درهای بهشت و بسته شد درهای دوزخ و ظاهر شد
این روح با ّ
بهشت پروردگار در مرکز عوالم هستی و وزید نسیم پروردگار از شطر بخشش و رسید ساعت (قیامت) اگر شما از
یقین دارندۀ بینا.
عارفین باشید .بشارت باد بر این شبی که نور گرفت از آن همه روزها و درک نمی کند این را جز هر
ْ

طواف نمود در حول آن ،شبهای قدر و نازل شدند در آن مالئکه و روح با جامهای کوثر و چشمه های بهشتی و در آن

ِ
خداوند توانای عزیز و بسیار بخشنده.
زیور
زینت یافت همه بهشت به
ِ

 -5بیانات مبارکه حضرت عبدالبهاء
اين است عقيده ثابته راسخه و حقيقت معتقدات واضحۀ صريحۀ اين عبد و اهل ملكوت ابهی كه جمال مبارك شمس

ِ
ِ
حقيقت المع از برج حقيقت .يعنی آن نور حقيقت و مصباح
حقيقت ساطع از برج حقيقت و حضرت اعلی شمس

السموات و االرض َمثل نوره كَ ِمشكاة
رحمانيت و اين ِمشكوة
احديت در اين ُزجاجۀ
ّ
نور َ
ّ
ّ
وحدانيت ساطع و المع "اهلل ُ ُ
غربية  "...و
شرقية و ال
در ی يوقد من شجرة مباركة زيتونة ال
ّ
ّ
فيها ِمصباح المصباح فی ُزجاجة الزجاجة كأن ّّها كوكب ّ

وحدانيت ظاهر و
فردانيت ساطع و هم در اين مشكاة
آن نور حقيقت در وقت واحد و زمان واحد هم در اين زجاجۀ
ّ
ّ
نير اعظم اشراق .اين مشكاة  ،مصباح عالم باال و اين
واضح و المع ....اين مشكاة شمس آفاق است و اين زجاجّ ،

تعدد بحسب ظاهر باز حقيقت
زجاج ،كوكب مأل اعلی .اينست كه با وجود وجودشان در زمان واحد و عصرواحد و
ّ
واحده بودند و كينونت واحده جوهر توحيد بودند و ...چون در نور نگری نور واحد بود چه كه در زجاج و مشكاة هر

رحمانيه و حقيقت
تعدد مشاهده شود و ُزجاج و ِمشكاة بينی و همچنين اين زجاجۀ
بهويت نگری،
دو ساطع و چون
ّ
ّ
ّ
تحقق
شاخصه بدرجه لطيف و نورانی و شفاف و رحمانی كه با نور حقيقت بقسمی تعاكس يافته كه حقيقت واحده
ّ
نموده و صرف توحيد رخ گشوده ...

مکاتیب ج  2ص250

-6ایام طفولیت حضرت بهاءاهلل
محرم  1233هجری قمری) در طهران پايتخت
(دوم
نام مباركشان ميرزا حسينعلى است در  12نوامبر سال  1817میالدی ّ
ّ
ايران متولّ د شدند .پدر ایشان  ،جناب ميرزا بزرگ ،مردى محترم و سرشناس بودند كه منصبي عالى در دربار شاه ايران
طفوليت آثار عظمت و علم و حكمت خارق العاده از حضرت بهاءاهلل ظاهر و آشكار بود .ايشان
داشتند .از همان اوان
ّ
به مدارس عادى تشريف نبردند و فقط بعضى از تعليمات ابتدائي را در منزل فرا گرفتند .حضرت عبدالبهاء در باره

طفوليت حضرت بهاءاهلل ميفرمايند:
« جمال مبارك ،حضرت بهاءاهلل ،از اشراف و اعيان ايران بودند .از ابتدای كودكى در بين اقوام و دوستان ممتاز و
برجسته بودند .آنها ميگفتند  «:اين طفل داراى قدرت خارق العاده است ».در حكمت ،هوش و ذكاوت از هم ساالن
خود و اطرافيان ممتازومانند منبعی از علم و دانایی بودند .هر كس ايشان را مى شناخت از نبوغ ايشان در شگفت بود
و معموال ميگفتند كه اين طفل زياد عمر نخواهد كرد زيرا باور عمومی بر اين بود كه اطفال نابغه به سن بلوغ
نميرسند( ».ترجمه )
مظاهر ا لهيه داراي علم لدني بوده و احتياجى به كسب علم و دانش در مدارس و دانشگاهها ندارند .آنها مربى هستند
و نه متربی .حضرت بهاءاهلل ميفرمايند :
أراد"...
أظه َرني كَ َ
يف َ
أظه ُ
اهلل َ
رت نَ فسي َب ِل ُ
" اين مظلوم مدارس نرفته مباحث نديده .لَ َعمري اِ نّ ي ما َ
(مضمون قسمت عرب ی به فارسی چنین است  :قسم به جانم من خود را ظاهر نساختم بلکه این خداوند بود که مرا
آنگونه که اراده نمود ظاهر ساخت ).
کتاب  4روحی

 -7داستانی از حیات عنصری به قلم هیکل مبارک
حضرت بهاء اهلل می فرمایند:

جدۀ غصن اعظم را نموديم در ّايامی که ضلع مرحوم ميرزا اسمعيل وزير
در ّايام
طفوليت روزی از روزها قصد مالقات ّ
ّ
حجاب مخصوص ،ورقۀ
بوده بعد از ورود مشاهده شد شخصی با عمامۀ کبير نشسته و نفسی هم با او بوده از َخلف
ِ

مقدسه تحقيق مينمود .از جمله ذکر نمود بايد بدانيم و بفهميم که جبرئيل باالتر است يا قنبر امير المؤمنين اين
مؤمنۀ
ّ
تعجب نمود از عقل آن دو غافل .باری شخص مذکور بخيال خود امثال
مظلوم با انکه ببلوغ ظاهر نرسيده بود بسيار
ّ

اين بيان را از معارف ميشمرد و بگمان خود باعلی مقام عرفان ارتقا نموده غافل از آنکه از عبدۀ اسماء لَ دی اهلل مذکور
و محسوب .بعد از ّ
الروح
توقف چند دقيقه اين مظلوم ذکر نمود اگر جبرئيل آنست که در کتاب مبين ميفرمايد نزل به ّ
توجه بارض قم نموديم همين شخص در آن ارض
االمين علی قلبک آقای قنبر هم در آن مقام نبوده .و هنگامی هم که
ّ
مکرر امثال اين کلمات در چند مقام از او اصغا شد از جمله يومی ذکر نمود بايد بدانيم سلمان باالتر است يا
موجود
ّ
عباس آيا از برای اين گفتگو چه ثمر و اثری مالحظه نمودهاند و حاصل اين ذکرها چيست مقصود آنکه حزب اهلل
ّ

جل جالله در ّايام ظهور محروم گشتند رجا آنکه
بدانند که آن قوم عبده اوهام بوده اند و باين جهت از عرفان حق
ّ
امثال اين امور در اين ظهور ظاهر نشود حق را حق و خلق را خلق دانند طوبی للمنصفين
اشراقات ص38

 -۸همواره مورد تحسين و ستايش بودند
خط نويسى که در ميان درباريان هنر ارزنده و ممتازى شمرده
پدر آن حضرت از رجال طراز ّاول دربار شاه بود و در ّ

خط
مدت کوتاهى کسب نمودند ولی در ّ
مىشد اشتهار داشت .حضرت بهاءاهلل در کودکى تعليمات سادهاى براى ّ
خط زيباى آن حضرت اکنون در داراآلثار بينالمللی بهائى در کوه
حد ممتاز رسيدند نمونههائى از ّ
نويسى مانند پدر به ّ
کرمل موجود است.
حضرت بهاء اهلل در نوزده سالگى با دخترى از يک خانواده اصيل بنام آسيه خانم ازدواج نمودند آن حضرت از اين
ازدواج هفت فرزند داشتند که از بين آنان تنها سه تن يعنى حضرت عبدالبهاء ،حضرت ورقه مبارکه عليا و حضرت ميرزا
طفوليت درگذشتند.
بقيه در
مهدى غصن اطهر
ّ
بسن رشد رسيدند و ّ
ّ
در آن ّايام مأمورين دولتى از تمام مزاياى وابستگى به يک حکومت استبدادى بهرهمند بودند و روش خشونتآميز و
حتى فقط با حضورشان مىتوانستند در ميان مردم بيگناه ايجاد ترس و وحشت
متکبرانهاى داشتند اين مأمورين ّ
ّ
نمايند از اين رو نفوسى که حضرت بهاءاهلل را در جوانىشان مالقات مىنمودند دچار اعجاب مىشدند اينان در شگفت
بودند که چگونه جوانى که پدرش مقام عالیرتبه در دربار شاه داشت و خود نيز در ميان درباريان علیالخصوص در نزد
محبت و
تکبرآميزى داشته باشد مظهر
صدر اعظم از احترام
ّ
خاصى برخوردار بود و انتظار مىرفت روش ظالمانه و ّ
ّ

شفقت بود .حضرت بهاءاهلل پدر مهربان براى يتيمان ،يار و مددکار ستمديدگان و ملجأ و پناه فقيران و نيازمندان بودند
آن حضرت به سبب اين خصائص آسمانى که از ّايام کودکى داشتند همواره مورد تحسين و ستايش نفوسى که نام

شخصيت نافذشان تماس داشتند قرار مىگرفتند.
آنحضرت را شنيده و با
ّ

گرچه در اين جامعه مأمورين دولتى بودند که قدرت فرمانروائى در دست داشتند با وجود اين علماى مقتدر بديده

حقارت به آنان مىنگريستند و آنها را شايسته و اليق ورود در حوزههاى علم و معرفت نمىدانستند در چنين شرايطى
متعدده در حضور علماى دين بعضى از احاديث پيچيده و مرموز را به آسانى و بالغت تشريح
حضرت بهاءاهلل در موارد
ّ
و تفسير نموده آنان را از عمق معلومات و قدرت بيان خود دچار اعجاب ساخته بودند.

نفحات ظهور ج 1ص28

 -9ایام طفولیت حضرت رب اعلی
محرم  1235هجری قمری) در
محمد است ،در تاريخ  20اكتبر ( 1819اول
سيد على
حضرت باب كه نام مباركشان ّ
ّ
ّ
شهرشيراز كه در جنوب ايران و در منطقه فارس واقع است ،متولّ د شدند .اكثر مردم ايران تابع مذهبی از اسالم مي-
باشند كه منتظر ظهور موعودى بنام حضرت قائم است .و كلمۀ «قائم» يعنى كسى كه قيام مى نمايد .
اصل و نسب حضرت باب به حضرت محمد رسول اكرم راجع و خاندان ايشان به نجابت و اصالت معروف و موصوف
بودند  .حضرت باب هنوز طفل بودند كه پدرشان صعود كرد لذا در دامن دایی بزرگوار خود پرورش يافتند  .دایی ،آن
حضرت را در سنين كود كى به مدرسه فرستادند .اگر چه حضرت باب از علم لدنى برخوردار بوده و احتياج به تعليمات
ً
فورا متوجه استعداد
اما معلّ م ايشان ،شيخ عابد،
بشرى نداشتند ،ولي با وجود اين به ميل دایی بزرگوار رفتار نمودندّ .
عظيم هيكل اطهر شد و متوجه شد كه هيچ چیزی براى تعلیم به اين طفل خارق العاده ندارد .او داستان ذيل را از

ّايامي كه حضرت باب به مدرسه می رفتند نقل کرده است:
الرحيم است تالوت كنند .فرمودند" :من
الرحمن ّ
" من يك روز به حضرت باب گفتم جمله ّاول قرآن را كه بسم اهلل ّ
تا معنى اين جمله را ندانم تالوت نمي كنم ".من اينطور وانمود كردم كه معنى آن را نمي دانم .فرمودند" :من
معنى آنرا مي دانم .اگر اجازه مي فرمایید بگويم ".آن وقت شروع به بيان فرمودند .چه بيان عجيبى بود .سرا
مخيلۀ من موجود است .چاره نديدم جز اينكه
پاى مرا حيرت فروگرفت ...هنوز شيرينى گفتار آن حضرت در
ّ

جد ّيت فراوان به
ايشان را نزد جناب خال ببرم و سفارشهاى الزمه را به ايشان بنمايم كه در حفظ اين امانت ّ

خرج دهد .به جناب خال گفتم من خودم را اليق نمي دانم كه به اين طفل درس بدهم .جناب خال تنها بودند.
كسى آنجا نبود .به ايشان گفتم من اين طفل را آوردم كه به شما بسپارم .اين طفل مثل سايرين نيست .من
قوه نيست .لهذا الزم است خيلى
قوه اى در اين طفل مي بينم كه جز در حضرت صاحب ّ
الزمان در سايرين آن ّ
ّ

توجه كنيد .بگذاريد در منزل بماند .زيرا حقيقتاً احتياج به معلّ م ندارد .و لكن جناب خال به حضرت باب تأكيد
ّ
كردند كه به مكتب بر گردند و درس بخوانند و با لهجه مالمت آميزى به حضرت گفتند ":مگر به شما نصيحت
نكردم كه مانند ساير اطفال رفتار كنى و به هرچه معلّ م مي گويد گوش بدهى؟" براى مراعات خاطر خال ،حضرت
باب به مكتب مراجعت كردند و روح آن حضرت بسيار قوى بود .روز به روز آثار علم لدنّ ى و حكمت و دانش
خارج از حدود بشرى در آن حضرت آشكارتر ميشد" .

باالخره دایی حضرت باب ،تصميم گرفتند كه ايشان مي توانند مدرسه را ترك كنند .و حضرت باب به همراه دایی در

شهربوشهر واقع در جنوب غربی شيراز مشغول تجارت شدند .در اين دوره از زندگی ایشان بود كه ازدواجشان واقع

گرديد

روحی کتاب چهارم

 -10حکایتی از دایی حضرت اعلی
یکی از دایی های حضرت اعلی ( حاج میرزا حسن علی) از برادر خود (خال اعظم) که سرپرستی آن حضرت را به عهده

داشت سوال نمود که چرا شما از دین اجدادی خود دست کشیده و پیروی همشیره زاده خود مینمائید؟ حضرت خال
جت را به من تمام فرموده آنچه خودم از بدو طفولیت به رأی العین دیده و
شهید فرمودند که خداوند علی اعلی ُ
ح ّ
بعد از بلوغ به علم الیقین فهمیده ام جای تردید باقی نیست برای هیچکس خصوصا من  .بعد فرمودند آیا فراموش
نمودید وقتی که ایشان طفل بودند سفری به منطقه سبزپوشان که امامزاده ای در وسط کوههای جنوب در دوازده

کیلومتری شهر شیراز واقع بود ،رفتیم  .اشخاص پر ُبنیه هم پس از قطع مسافت به واسطۀ بدی و سختی راه وقتی که
به آنجا میرسند زیاد خسته میشوند  .جماعتی بودیم ایشان هم نه سال داشتند و همراه ما بودند  .پس از آنکه وارد
شدیم خیلی خسته بودیم تطهیر کرده و وضو گرفته فریضه مغرب و عشا به جای آورده زیارت نموده و شام صرف شده

خوابیدیم  .طولی نکشیده بیدار شدم نیمه شب بود دیدم ایشان نیستند خیلی مضطرب شدم و متوهم گشتم که مبادا
از کوه پرت شده باشند تا باالخره پس از گردش زیاد شنیدم صدای نماز و مناجات با خدای متعال از زیر کمر کوه می

آید پس از آن که به تعقیب صدا رفتم دیدم آن طفل با خدای خود در نیمه شب در میان کوه و بیابان مشغول راز و نیاز
است  .اخوی جان با این حال دیگر جای تردید باقی است؟

حضرت نقطه اولی ،ص 84-83

ّ
مبشر آئین بهائی
-11
در میانۀ قرن نوزدهم – یکی از پرآشوبترین دورهها در تاریخ عالم – تاجری جوان اعالم کرد حامل پیامی است که
متحول سازد .پیام او در کشورش ایران که دچار انحطاط گستردۀ اخالقی بود ،در بین
مقدر است حیات نوع انسان را
ّ
ّ

تمامی طبقات اجتماع شور و امید برانگیخت و به سرعت هزاران نفر را جلب نمود .او لقب «باب» را برای خود برگزید.

وضعیت فقرا،
توجهشان به ارتقاء جایگاه زنان و
فراخوان حضرت باب برای اصالحات روحانی و اخالقی و
ّ
ّ

دستورالعملی انقالبی در جهت احیای روحانی بهشمار میآمد .ایشان ،در همین حال ،دیانتی مستقل تـأسیس نمودند
متحول ساخته و مصدر قهرمانیهای عظیم گردند.
و پیروانشان را الهام بخشیدند تا زندگی خود را
ّ
حضرت باب اعالم فرمودند که نوع انسان در آستانۀ عصر جدیدی قرار دارد .رسالت ایشان ،که تنها شش سال به طول
انجامید ،آماده ساختن شرایط برای ظهور حضرت بهاءاهلل ،آن مظهر ظهور الهی بود که طبق وعدۀ همۀ ادیان الهی
مقدر است ،طلیعهدار عصر صلح و عدالت باشند.
ّ

-12بحر طویل (مهرداد نوری)
همراز هر پیر و جوان از آسمان از المکان

میالد حق شد این زمان ،آمد ز یزدان نور جان

باری گران ای همزبان ای مهربان

آرام درد این جهان

آورده با خود ارمغان

ای چارۀ افتادگان

اینک که میالدت شده فکری به حال عالم بیمار کن

ای مظهر امر خدا  ،جانا جمال کبریا  ،جانم به پای تو فدا  ،ما را بکن از غم رها
سرچشمۀ مهر و وفا  ،درد جهان از تو دوا  ،ای خالی از رنگ و ریا ،زخم دلم با تو شفا ،
بر شاخسارت آمدم  ،ای بی ریا  ،ای خوش نوا در باز کن بر روی من  ،حال پریشانم ببین
روح مرا از عشق خود سرشار کن ای مردمان شادی کنید  ،از نور حق یادی کنید ،
جشنی به هر وادی کنید آمد به عالم چاره ساز  ،با نغمۀ زیبای ساز  ،آن بی نیاز  ،آن سرو ناز
ای محرم اسرار و راز  ،ای سر فراز  ،روی نیاز میخوانمت وقت نماز
خیزان به سویت آمدم  ،حیران به کویت آمدم  ،ترسم روم بیراهه را
این کوره راه سخت را هموار کن
حکمت همه احکام ناب  ،ای ُمرسل صاحب کتاب  ،بی پرده بودی و نقاب
ُ
بر مردمان کرده خطاب  ،دیگر نیست هنگام خواب  ،آید ز نو روز حساب باید رها شد از عذاب ،
بی پرده و ستر و حجاب  ،عطر کالمت چون گالب  ،ای خوش نوا ،
شیپور بیداری بزن این مردمان خفته را بیدار کن

