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 لوح منيع جمال قدم به مناسبت عيد اعظم رضوان -1

 هذا عيد الّله قد ظهر عن أفق فضل منيع

و الّرحمة غّنوا و تغّنوا بأحسن الّنغمات فی أعلی الغرفات بما  العّزةيا أهل سرادق العظمة ثّم يا أهل خباء العصمة ثّم يا أهل فسطاط 
عيد الّله قد ظهر بطراز عظيم (* أحرموا  المستور فی هذا الّظهور و أشرقت شمس الغيب عن أفق عّز قديم *) فيا مرحبا هذا ظهر جمال

المشعر و المقام و طوفوا و  م اّلذی تطوف حوله عرفات البيت ثّم البقاء بما ظهر حرم الكبرياء فی هذا الحر يا مأل األعلی  و يا أهل مدين
عن أفق الّله العزيز  مثلها العيون في قرون االّولين *) فيا بشری هذا عيد الّله قد طلع زوروا رّب االنام في هذه االّيام اّلتی ما أدرکت

لن يتغّير  فی هذا الّرضوان العليّ االعلی * تالّله من فاز برشح منهاالكريم (* اکرعوا يا أهل االرض و الّسماء کأس البقاءمن أنامل البهاء 
ظهور بجمال قدس عزيز *) فيا مرحبا هذا عيد الّله قد ظهر عن منظر  بمرور الّزمان و لن يؤّثر فيه کيد الّشيطان و يبعثه الّله عند کّل 

في هذا  لمنتهی في هذاالمسجد االقصی لتسمعوا نداء رّبكم الّرحمنرّب حكيم (*قّدسوا يا قوم أنفسكم عن الّدنيا ثّم اسرعوا الی سدرة ا
الّرضوان اّلذی خلق بأمر الّسبحان و خّر لدی بابه أهل خباء قدس حفيظ*) فيا مرحبا هذا عيد الّله قد الح عن أفق مجد منيع (* اّياکم 

حة القميص من غالم عّزمنير *) فيا مرحبا هذا عيد الّله قد يا قوم أن تحرمواأنفسكم من نفحات هذه االّيام و فيها تهّب فی کّل حين رائ
 158ادعيه محبوب ص     أشرق عن مشرق اسم عظيم (

 شد. افق فضل بلندمرتبه پديدار است که به راستی از اين عيدخداوند: مضمون فارسی

ش با دلنشين ترين نغمات در بلندترين ايوانها ای اهل سراپردۀ بزرگی وای اهل خيمه گاه بيگناهی  وای اهل بارگاه ارجمندی وبخشاي
بسرائيد وبخوانيد برای آنكه جمال پنهان دراين ظهور به پيدايی آمدوخورشيدغيب ازافق عّزقديم درخشيد.)پس بر شما اين 

سبب آنچه که حرم عيدخداوند که با زيوری بزرگ نمايان شده است مبارک باد(.ای اهل عالم باال وای اهل عالم ابدی احرام نمائيد به 
کبرياء دراين حرمی که گرداد آن عرفات البيت را سپس مشعرومقام را طواف می کند ،ظاهرشد وپروردگار همۀ آفريدگان رادراين 
دورانی که مانند آن راچشمان هيچ کس درسده های پيشين ادراک نكرده است،طواف و زيارت کنيد.)پس بر شما اين عيدخداوند 

تی ازافق پروردگار عزيز وکريم طلوع نمود.(ای اهل زمين و آسمان جام بقاء راازانگشتان بهاء دراين رضوان نيكو مژده باد که به راس
وبلندمرتبه بنوشيد.سوگندبه خداهرکه به قطره ای از آن دست يابد ،هرگز طی مرور زمان دگرگون نخواهد شد وحيلۀ شيطان در او 

رات جمال قدس عزيز برخواهد انگيخت.)پس برشمااين عيد خداوندکه به راستی از اثرنخواهدکرد وخداونداورادرهرظهوری ازظهو
نظرگاه پروردگاردانا نمايان شده است،مبارک باد(ای مردم،نفسهايتان را از اين دنيا پاک گردانيد سپس به سوی سدرة المنتهی دراين 

مان خداوند بی نياز آفريده شد ودرپيشگاه اواهل خيمه گاه مسجداالقصی بشتابيد تا ندای پروردگارمهربان رادراين رضوانی که به فر
قدس حفيظ سجده کردند،بشنويد.)پس بر شما اين عيد خداوند که به راستی ازافق بزرگواری بلندمرتبه درخشيد،مبارک باد.(ای 

وی پيراهن)يوسف(ازوجوه غالم مردم برحذر باشيد ازاينكه خودرا از بوی دلپذير اين روزها محروم نمائيد ودرهرلحظه از اين ايام ب
 ارجمند تابان می وزد .)پس برشما اين عيدخداوند که به راستی از مشرق اسم عظيم درخشيد مبارک باد.( 
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 لوح مبارک حضرت بهاءالله-3

 ان ای عارفان آن غيب در اظهار شدعارف ای                   ای بلبالن ای بلبالن فصل گل و گلزار شد

 شد ديدار در مطلوب طالبان ای طالبان ای             ای عاشقان ای عاشقان معشوق رخ بنموده عيان

 شد سيار هوا در تا رهيد بايد تن حبس از                    صبح جمال حق دميد انوار مطلق شد پديد

 شد بازار و کوچه در کنون مصری يوسف چون                 آن دلبر پرده نشين و آن خسرو چرخ برين

 اينک چو خورشيد سما بردشت از کهسار شد                    آن غيب در قاف بقا پوشيد بد صد دهرها

 عطار شد ۀچون دکّ ،لعلش عيان  ر  شكّ  وز               تر فشان مشكت بازار جمله عاشقان از زلف

 تا جام حق سرشار شد، شد نوش کشنده زهر             هی مدهوش شدعقل ون   ،مها همه در جوش شدخ  

 ار شدّم در کوچه خ   ،او روی زعشق زاهد                            تزوير بر باد آمده،ار آمده نّ تسبيح ز  

 شد رفتار در کبک چون جهان در قدش سرو تا              سالوس آمد لب گزان ،تقوی بيک سو شد نهان

 ستار شدرق همه ا  خ   ،شد اسرار همه کشف                 سيمرغ جان طاير شده ،کنز خفی ظاهر شده

 اغيار جمله يار شد ،دويد بهندستان طوطی                    شاخ گل پريد عاشق ببحر دل رسيده بلبل ب

عز ربانی  ۀافق جان طالع شد و نار هدايت موسوی از سدرای بلبالن گلزار احديه و ای طايران گلستان صمديه صبح بشارت الهی از 
المع گشت و رضوان الهی ببدايع رياحين معنوی تزئين گرديده و شجر حيات قدمی در اعلی الجنان روئيده و نخل قامت جانان در 

خروشند و عاشقان رياض جان چون سرو بوستان قامت کشيده و بلبالن گلستان حقيقی از تابش جمال گل و جوشش خمهای مل در 
روی دوست از پرتو طلعتش و نغمات عندليب گلزار منصعق و مدهوشند و صالی سروش حق را در آن فضای جانفزای سينای احديه 
بگوش هوش نيوشند پس ای طالبان جمال ذوالجالل و ای سالكان طريق سلطان بيمثال کمر همت بر بنديد که از اين فيض کليه و 

يد و ازين دريای بی پايان فضل عميم سلطان احديه نصيبی برداريد و بهره ازين خوان نعمت جاويد بريد رحمت منبسطه قسمتی بر
که جميع آفاق را احاطه نموده و بر کل ذرات وجود بمقتضای عدالت حضرت معبود افاضه گرديده جهدی بايد که انشاءالله بعنايت 

ين شاطی بحر اعظم وارد گرديد و ازين عين صافی و کوثر باقی بنوشيد کل حق در اين گلشن قدسی چون اطيار عرشی بر پريد و بر ا
 97  ص 36مجموعه آثار قلم اعلی شماره               ذلک من فضل الذی کان فی ايام الله مشهودا و من سماء القدس منزوال.

 



 مظاهر مقدسه لم يزل حقايق نورانيه بوده و هستند  -4 

حضرت عبدالبها درباره اين بيان مبارک حضرت بهاالله که می فرمايند "انی کنت کاحد من العباد و راقدا علی المهاد مّرت علّی نسائم 
 الّسبحان و عّلمنی علم ما کان" چنين توضيح می فرمايند: 

ه است اين تعبير و تمثيل است ا و منزّ ّر اين مقام تجلی است اين محسوس نيست معقول است و اين از زمان ماضی و حال و استقبال مب
مثال نوم .مجاز است نه حقيقت و نه حالتی است که مفهوم انسانست يعنی خواب بوده بيدار شده بلكه انتقال از حالی به حالی است 

ور، حال سكون است و بيداری حال حرکت .نوم حالت صمت است و بيداری حالت نطق. نوم حالت خفا هست و بيداری حالت ظه
مثال در فارسی و عربی تعبير می شود که زمين خواب بود بهار آمد بيدار شد يا زمين مرده بود بهار آمده زنده گشت اين تعبير تمثيلی 

لی در ذات آن ها حاصل است و تشبيه و تأويل در عالم معانی. باری مظاهر مقدسه لم يزل حقايق نورانيه بوده و هستند تغيير و تبّد 
 مانند بيدار. ،نائمند و بعد از ظهور ناطق و شارق ،که قبل از ظهور چون ساکن و صامت مانند آن است نگردد نهايت

 364نفحات ظهور حضرت بهاالله جلد دوم ص 

 

 چگونگی نزول وحی برحضرت بهاءالله-5

پرهيجان رساالت الهيه جمالقدم خاطرۀ ممّرد حضرت ولی مقدس وبيهمتای امرالهی دربارۀ نزول وحی وتجلی روح اعظم برصدر
 (1درخاطرمجسم می سازد.)،م واعظم آن دراين دورافخم ابدع امنع مشهودگرديده رادرادوارسابقه وظهورات ماضيه که ات  

 حضرت بهاء الله درلوح مشهدی علی عليه بهاءالله می فرمايند:

ه بشارت عروج ميداد.اين انقالب تادوازده يوم متتابع دردوم ماه مولود قبل از طلوع ،جميع اطواروذکروفكر منقلب شدانقالبی ک "بغتة  
(مقصود 2ومتوالی نازل وظاهر .بعدامواج بحربيان مشهود وتجليات نيراطمينان مشرق وموجود الی ان انتهی االمر الی حين الظهور...")

 1852ری قمری مطابق با سال هج 1269حضرت بهاءالله در آيۀ فوق که می فرمايند دوم ماه مولود منظور روزدوم ماه محرم سنه 
 می باشد که در آن روز در سياهچال طهران نخستين باروحی الهی برايشان نازل شد.

 حضرت ولی محبوب وبيهمتای امرالله دربارۀ سياهچال می فرمايند:

رظهورات دو "درچنين لحظه ای شديد وساعت خطيرورهيب روح اعظم الهی به نحوی که آن مظهر مقدس رحمانی خودتسميه فرموده
برقلب ،زردشت وموسی وعيسی ومحمد به ترتيب به آتش مقدس وشجرۀ موقده وحمامۀ الهيه وجبرئيل امين تعبير وتشبيه گرديده 

 (3ر ومجّسم گرديد.)اعّز اخفايش متجلی شد و به صورت حوريه ای درمقابل آن هيكل بقا وسّباح بحربال مصوّ 
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 عكا  ۀروز نهم عيد اعظم رضوان در قشل--6

عكا نازل شده است ....حضرت بهاالله در اين  ۀلوح مبارکی از حضرت بهاالله موجود است که در روز نهم عيد اعظم رضوان در قشل
از مومنين دعوت شده بودند که منزلش را به قدوم خود مزين و در لوح مبارک بيان می فرمايند که چگونه در آن روز به وسيله يكی 

مراسم برگزاری جشن عيد رضوان شرکت فرمايند. اصحاب در آن روز خجسته به راستی از رحيق لقای هيكل مبارک سرمست بودند. 
حضرت بهاالله در اين لوح  .يی نمايدآن روز سعی کرده بود با بهترين خوراکی که می توانست فراهم کند از هيكل مبارک پذيرا،ميزبان 

به اين واقعه اشاره و ضمنا اضافه می فرمايند که ياران ديگر نيز در ايام عيد از آن حضرت دعوت به عمل آورده بودند و هر يک به 
يرايی کرده فراخور توانايی خود خوراکی تهيه نموده و بعضی هم که چيزی در بساط نداشتند تنها به فنجانی چای از آن حضرت پذ

بودند. حضرت بهاالله در اين لوح اصحاب را مورد عنايت فراوان قرار می دهند و دعا می فرمايند که آنان در امر الهی ثابت و مستقيم 
 مانند و با هم در نهايت وحدت و يگانگی باشند.

 61نفحات ظهور جلد سوم ص 

 

 

 

 

 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء--7

 تجديد ،وعالم امكان مانند موسم بهار،.اين عصر عصرموعوداست،حشرونشوراست وقيامت عظمی ای منجذب به ملكوت الهی..
فصل دی منقضی شد سال نو پيداشد وبهارروحانی آمد خاک سياه روضۀ  موسم خزان گذشت وافسردگی   قميص مينمايد.پژمردگی  

آهنگ مالء اعلی ،ن پديدارشدومرغان گلشن م  موکب سرووس  ،چمن رف  مراء گشت وازط  پرازگلشن گل ح  ،خضراء شد ودشت وصحراء 
بلند نمودند وبه بشارت قدوم نوبهار روحانی دم بگشودند وچنان شهناز و آوازی بلند نمودند که حقايق جميع اشياء را به اهتزاز 

الح وص   ّب وح   هيچ دانی که آهنگ آن مرغان ازچه مقام وآواز است؟صلح وسالم است وعدل وامان است،آوردند .ای رفيق روحانی 
است واتحاد واتفاق است وعنقريب اين آهنگ ملكوتی عالم انسانی را سرمست نمايد وبنيان بغضاء برافتد ومحبت واتحاد شاهدانجمن 
گردد ودلبر محبة الله دراين جشن عظيم جلوه نمايد مالحظه نما که حق چه روح حياتی مبذول داشته که جسم امكان حياتی جاودان 

 ع ع                       ابهی به کمال شكوه درقطب عالم خيمه افرازد ...ت يابد وجنّ 
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 امرمبارک مراحل اظهار-8

به وقوع  1963حضرت بهاالله به تدريج و در مراحل مختلف پرده از مقام خود برداشتند اظهار امر آن حضرت در باغ رضوان در سال 
پيوست و در آن واقعه تاريخی که می تواند مرحله اولی در اعالن طلوع يوم الله محسوب شود آن حضرت عظمت فائقه مقام خويش 

ويش آشكار فرمودند. بسياری از بابيان که در روز عزيمت آن حضرت به اسالمبول برای ادای آخرين را تنها به چند تن از اصحاب خ
احترام در باغ رضوان اجتماع کرده بودند از اين اظهار امر اطالعی نداشتند و ماه ها بعد از آن خبردار شدند. ميرزا اسد الله کاشی در 

ست....وی داستان عزيمت حضرت بهاالله را از باغ رضوان و حالت احبائی را که در خاطرات تقريری خود به اين حقيقت اشاره کرده ا
 بغداد مانده بودند چنين توصيف می کند: 

حضرت بهاالله از احباب خواسته بودند که به دنبال اصحاب از بغداد خارج نشوند ولكن من که به هيچ وجه نمی توانستم ديده از 
سه ساعت در دنبال قافله آن حضرت دويدم. جمال مبارک مرا ديدند و در حالی که از اسب فرود  وجه بی مثال جمال مبارک بردارم

می آمدند منتظر ايستادند و به لحن مليحی فرمودند که به بغداد برگردم و به مدد احباب و با جديت تمام خدمات خود را آغاز 
ه عزم داشتيم طبق وصايای آن حضرت زندگی کنيم....ميرزا اسد کنم....با چشمان اشكبار به جانب بغداد روی آورديم در حالی ک

الله سپس توضيح می دهد که چگونه پس از مدت ها يكی از احبا لوحی از ادرنه آورد و با زيارت آن ياران عراق از صحت جمال مبارک 
 و اظهار امر آن حضرت در باغ رضوان و نيز اعالن عمومی امر در ادرنه آگاه شدند.

انی در کشف نقاب از مقام آن جمال بی مثال اعالن آن در ميان افراد جامعه بابی از طريق نزول الواح متعدده در ادرنه و نيز مرحله ث
اقدامات تبليغی بعضی از اصحاب برگزيده بود. حال مرحله نهايی آن، اين اعالن امر خطير خطاب به عالميان از طريق سالطين و امرا 

 درت زياد برخوردار بودند و همراه روسای دين بر افكار رعايای خود تسط کامل داشتند.بود که در آن زمان از ق
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 آنچه واقع شد و بغداد نيت اعداء جمال مبارک از تبعيد آن هيكل اطهر از -9

ايشان منجرشود.اما عكس اين نيت مصداق يافت.خبر نيت اعداء جمال مبارک آن بود که تبعيد آن هيكل اطهر ازبغداد به تحقير  
 شد.حضرت ولی امرالله می فرمايند: شهر آشوب در عزيمت قريب الوقوع ايشان سبب نا آرامی و

چنان که اهالی  مرتبه ای برای ادای احترام وعرض توديع به محضراقدس روانه شد. طبقه و هر دوستان و آشنايان از "سيل نفوس از
رد ،ازاعيان ورجال ک   عجم و عرب و اغيار، و بزرگ ،يار کوچک و زن و و مرد و ا کمتر مشاهده نموده بودندمثيل آن ر و بغداد نظير

ف وصنعت تا مستضعفين عباد ازفقراء  وايتام ومساکين بعضی متعّجب وحيران وجمعی  ر  مدينه وعلماء وعّمال دولت وارباب ح 
 حول بيت مبارک مجتمع گرديدند وهريک آرزو داشتند درگروهی به سائقۀ وجدان  دلشكسته وگريان وبرخی از پی تحقيق روان و

محبت  نفوذ و اقوال قلوب اهالی را از وضيع و شريف تحت سيطره و افعال و اثر آخرين وهله به جمال منيری که طی ده سنه در
 (304خويش وارد نموده نظراندازند وديده از وجه صبيحش روشن سازند.)قرن بديع ص

ضرت گرد آمد سبب شد سرور اعداء حضرت بهاءالله به يأس وندامت تبديل شود.والی ،نامق پاشا،به اجتماعی که برای وداع با آن ح
 (307حضرت بهاءالله گفت:"پيش اصرار به رفتن شما داشتند حال بسيار اصرار به ماندن شما.")قرن بديع ص

بهاءالله بيت مبارک را ترک کردند ووارد باغ روز بعدازوصول دعوت عالی پاشا برای ترک بغداد،حضرت  26، 1863آوريل  22روز 
نجيبيه شدند ومدت دوازده روزدرآنجا توقف فرمودند.از نشانه های مرجعيت الهی که هيكل مبارک تجّسم آن بودند ،تاج طلعت 

شان وداع اطهربودکه به نحوی زيباوظريف سوزن دوزی شده بود .دوستان واصحاب،درصفوف متوالی ،به حضور مبارک رسيدند وبا اي
کردند.ازجمله کسانيكه آمدند نامق پاشا ومفتی بغداد بودند.شرايط محيط برآن لحظه چنان بود که حضرت بهاء الله تصميم 

 گرفتندرسالت مظهريت خويش را علنا اعالم فرمايند.حضرت ولی امرالله اهميت اين واقعه را چنين توصيف می فرمايند:

ستان نجيبيه که بعدا از طرف اصحاب وپيروان آن حضرت به باغ رضوان موسوم "با نزول اجالل حضرت بهاءالله به ب
رقع ازرخساربرکشيد  گرديد،بزرگترين ومقدس ترين عيدازاعياد بهائی آغاز شد .دراين يوم اقوم افخم جمال قدم واسم اعظم ب 

يرازيک طرف کمال غايی وجلوۀ نهايی ومآموريت مقدس ومهيمن خويش را به اصحاب واحباب اعالم فرمود.اين اظهارامرعظيم وخط
اشراقات وبروزات ساطعه از آن هيكل قدم پس از مراجعت از کردستان محسوب واز طرف ديگرمقدمۀ اعالن عمومی امرالله و ابالغ 

 (309کلمة الله درارض سّر به اهل عالم وملكوت ورؤسای امم تلّقی می گردد)قرن بديع ص
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 نخستين تجليات قلم اعلی--10

برطبق اطالعات موجود نخستين لوح مبارکی که از قلم حضرت بهاءالله صادرشده قصيدۀ رشح عماء بوده که درزندان سياهچال 
طهران اندکی پس از نزول روح اعظم برهيكل مبارک به لسان فارسی نازل گشته است اين قصيده فی الحقيقه سرود ظفروشادمانی 

وگرچه به لسان رمزوتلويح نازل شده به روشنی مكاشفۀ روحانی حضرت بهاءالله را بيان می کند حضرت بهاءالله درهربيتی از است 
ابيات اين شعربهای الهی را که حضرتش مظهرآن بوده می ستايند ودرهرمصرعی از آن عوالم روحانی را که در آن اوان درروح آن ذات 

 ی سازند.مقدس متجلی وظاهربوده آشكار م

اين قصيده گرچه نوزده بيت بيشترندارد ولی فی الحقيقه ازکتاب عظيمی حكايت می کند .ازخالل ابيات اين قصيدۀ مبارکه جالل 
وعظمت وحقايق وقوا وخصائص مكنونۀ مودوعه درآثارمقدسه که مقّدر بوده درطّی چهل سال رسالت حضرت بهاءالله ظاهر شود 

يک چنين اثرحيرت انگيز وشادی بخش درسياه چال طهران درحينی که حضرت بهاءالله قدشان در  کامال مشهود می باشد...نزول
ضان روح تسخيرناپذير آن حضرت محسوب می شود نكتۀ قابل  ب  زير مصائب وزحمات خم شده بود نشانۀ ديگری از صالبت ون 

که حضرت بهاءالله درمولدخوديعنی سرزمينی که مورد  ذکرديگر اينكه تا آنجا که اطالعات ما اجازه می دهد اين شعرتنهااثری است
 عالقه ومهدظهور امرحضرتشان بوده نازل فرموده اند.

 ابياتی از اين قصيده مبارکه را تيمنا زيارت می نمائيم که می فرمايند:

 هوالله     

 سّروفا از نغمۀ ما ميريزد    رشح عماءازجذبۀ ما ميريزد

 اين نفحۀ خوش ازجعدۀ ما ميريزد    ازبادصبامشک ختا گشته پديد

... 

 سينۀ سينا بين، کزکّف سنا ميريزد   آتش موسی بين،بيضۀ بيضاء بين

ستان بين  جذبۀ هستان بين،کزصحن لقاء می ريزد    نالۀ مستان بين،حالت ب 

 رّنۀ نائی بين کزکلک بهاء می ريزد    غنچۀ هائی بين، طّرۀ بائی بين

 غّن طيوراست اين،کزعين فنا ميريزد  ت اينطفح طهوراست اين،رشح طهوراس
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 جمال يار ظاهر شد:-11

نبسط وحضرت غصن الله مام آستان شبی ازشبها که به ليلة القدر از ميمنتش قدرومنزلت عنايت شده درحجره ای بساط ميهمانی خّد 
ن ...مانند بلبال ،سرو آزاد آن چمنستان واصحاب بغداد وکربالاالعظم که سن مبارکش هجده سال بود ،مهماندار خوان احسان و

مخاني  ذب ح  الطف احلی ،کوثرع   ۀثناخوان .بعداز صرف مائد، بيان بديع رحمن به ميان آمد به الحان جذب ونغمات روحانی  ۀوان ازخ 
شدند تا تالوت لوح "ازباغ الهی"آغاز حورروح غوطه ور واز عالم هستی بی خبر اردر ب  آن الواح صمدانی چنان تالوت شد که حّض 

ار از انوار اشتياق و ذوق گرديد وباب راز گشوده گشت وعوالم غيبی بروجه اهل شهود مشهود گشت.همه غرق دريای شوق بودند ونوّ 
انی نگاه وچون به اين بيانات رسيدند که می فرمايد:"منجمدان رادردی،محتجبان رامرگی،شاهنشه ايام آمد"همه به سيد محمد اصفه

رقص ونوا حضارراخندان وبعضی را حيران نمود.درآن ميان باب حجره باز شد وجمال وهم محض نمايش برخاست وبه نمودند وا
مشهور وطلعت نور با گالب پاش بلورالله اکبر گويان ورود نموده فرمودند:"ديدم مجلس خوشی داريد آمدم تا شماراگالب دهم ولكن 

ومجلس رابرهم نزند.دورگرديدند وهريک را گالب بخشيده خداحافظی فرمودندواصحاب بعداز احدی ازجای خودحرکت نكند 
بازمشغول تالوت آيات الهيه گرديدند .شبی بود که چشم امكان نديده وبه قلب عالم چنان انجمنی  ،تشريف بردن مبارک باشورووله

های خودرا منقلب ومنجذب نمود.آن شب نه خواب اب ذره خطورننموده .قريب نيمه شب بود که آفتاب جهان تاب جمال وهّ 
درچشم مشتاقان بود ونه تاب دردل عشاقان،تا طلوع آفتاب همه ناطق به ذکر ودلدادۀ فكرحق بودند واين ذره چون آن مجمع روحانی 

 مبارک ....انشاءنمودوعنايتی بی مانند دانستم،...اشعاری درهمان صباح نورانی درکنار گل رازقی در بيرونی بيت  را بی مثل ديدم

 ازشوق دلنشسته با يكدگرمحبان  حفلی بوداندربساط جانان       جانبخش م

 پروانگان به گردش مدهوش ومست وحيران   آن شمع آتشين رخ درآن ميانه روشن

رقع زرخ گشوده  سرگرم عشق بازی گرديده عندليبان   سلطان گل به گلشن ب 

 الله اکبر آمد تكبير وصل گويان    شمس افق برآمددرمحفل اندرآمد

 مهرجمال سرزد هرسايه شدگريزان   سيمرغ روح پرزد بر مرغها شررزد

 دريای عطروعنبر مواج گشته در آن    دردست آن سمنبر،ابريقها معطر

 آمد به بلبالنش آن گل گالب ريزان   ازجودبيكرانش وزلطف بی بيانش 

 کمترک زحيوان ه سرکه پستی ایخاکت ب   بعدازچنين الستی ای دل هنوز هستی

 شاهی چنين تو ديدی قربان نكرديش جان   آن مصريان غالمی ديدندوکف بريدند
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 لوح گل و بلبل -13

 هوالعلي العالي االعلي

بي مقدار . پس ازجان بخروشيد و از اي بلبالن فاني در گلزار باقي گلي شكفته که همه گلها نزدش چون خار و جوهر جمال نزدش …
صه بريد دل بسروشيد و از روان بنيوشيد و از تن بكوشيد که شايد به بوستان وصال درآئيد و از گل بي مثال ببوئيد و از لقاي بي زوال ح  

 ۀقدس روحاني بي نصيب نمانيد . اين پندها بندها بگسلد و سلسل ۀسيم خوش صباي معنوي غافل نشويد و از اين رايحو از اين ن
چون طير روحي قصد آشيان قدس کند . چه وبشكند  سقف .جنون عشق را بجنباند . دلها را به دلدار رساند و جانها را به جانان سپارد 

و چه وقتها که به آخر رسيد و چه ساعتها که به انتها آمده و جز به اشتغال دنياي فاني نفسي بر شبها که رفت و چه روزها که درگذشت 
. نيامد . سعي نماييد تا اين چند نفسي که باقي مانده باطل نشود . عمرها چون برق مي گذرد و فرقها بر بستر تراب مقرو منزل گيرد

بات فاني را سوخته . اي پروانگان بي ج  بي فانوس روشن و منير گشته و تمام ح  ت . شمع باقي سديگر چاره از دست رود و امور از ش
معشوق بياييد و بي رقيب نزد محبوب دويد . گل مستور به بازار آمد . بي  ر  ب  ،پروا بشتابيد و بر آتش زنيد و اي عاشقان بي دل و جان 

 .هنيئا للفائزين بانوار حسن بديعقبلين . فاست اقبال م  تر و حجاب آمد و به کل ارواح مقدسه نداي وصل مي زند چه نيكو س  

 212آموزه های نظم نوين جهانی ص       

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 


