
 
 سروران روحانی با تقدیم تحیات امنع ابهی

ضمن تقدیم صمیمانه ترین تبریکات به مناسبت فرارسیدن ایام مبارکه رضوان امید داریم که هر یک از شما عزیزان در 
و علی رغم مشکالت جاری و بیماری که این روزها چهرۀجهان را دگرگون ساخته است  هدبونهایت صحت و سالمت 

بپردازید. بدیهی است که هستیم  آنارکه ای که در آغاز فارغ از اخبار حوادث به گرامیداشت ایام مب بتوانید ساعاتی
قلوب تک تک ما متوجه عزیزانیست که در این کرۀ خاکی گرفتار ابتالئات عدیده شده اند به همین سبب در این 
 ،لحظات ضمن گرامیداشت عید اعظم رضوان که مملو از سرور و امیدواری است حتما برای رفع این آالم مستولیه

 ا برمیداریم دست به دع 
با عنایت به شرایط موجود و عدم امکان برگزاری جلسات سعی نمائیم تمام عزیزانمان به نحو مقتضی این  •

 .فضا را تجربه نمایند
این برنامه صرفا یک پیشنهاد است و شما میتوانید به فراخور حال و شرایط بعضی از مطالب را حذف نمائید و  •

 یا خود برنامه ای تهیه فرمائید
کیفیت برنامه  ذوق و سلیقه عزیزان را میطلبد و میتوانید برای باالبردن مت پذیرائی و برنامه های هنری،قسمت •

 مائیدها از قبل هماهنگ فر 
 میتواند گزینه مناسبی محسوب گردداستفاده از فیلمهای موجود در اینترنت هم  •

 
 همواره جسم و روحتان از هر گزندی محفوظ باد

 
  
 
 
 
 
 
 
 

  



 :فرمایند حضرت بهاء اهلل می
 " ... را بدانيد اعصار طائف حول او، قدر اين روز امنع اقدس مبارك جميع قرون و امروز سّيد ايام است و "
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 مناجات شروع-1

 ُهو االبهی
راه دادی و اين فقيران را به کنز غنايت داللت  پروردگارا ستايش ترا سزاست که اين بی کسان را به خيام عنايتت   

          ع ع   .ای پروردگاربه عّزت قديمه هدايت کردی حمد ترا شکر ترا   فرمودی و اين ذليالن را
 146مجموعه مناجاتهای چاپ آلمان ص                                                                         

 
 
 مناجات دوم -2
 

 ُهو اهلل
 محّبتت شيرين مذاق فرما توئی توانا.  عبدالبهاء عباس بر آفاق اين اهل اشراق را از حالوت ساغر ای دل  

 10مجموعه مناجاتهای چاپ آلمان ص                                                                                   
 
 
 



 بیانات مبارکه حضرت بهاء اهلل  -3
ی پدیدار و کردارش هویدا بگو ای بندگان راهنما آمد بشتابید. بینندۀ یکتا آمده و راه راست نموده سزاوار کیش اله"

رویم به سوی . آنکه هر که این ندا را شنید به زبان جان بگوید ای پروردگار ندایت جهان را تازه نمود و زندگی بخشید
                                                                                             ".توست و جانم در آرزوی دیدار تو

 15یاران پارسی ص                        
 

 در بیان دیگر می فرمایند: 
به  ایام ایام فرح است چه که محبوب عالم و اسم اعظم بر عرش ظهور مستوی به اسمش بگوئید و به یادش بنوشید و

 .ذکرش مشغول باشید و به کمال روح و ریحان و حکمت و بیان با یکدیگر و خلق معاشرت نمائید
 222مجموعه الواح مبارکه عندلیب ص                            

 
 
 

 لوح مبارک حضرت بهاء اهلل -4
سزاوار است پی  برسيد و بآنچهبجان پاک بشتابيد شايد . و آشکار پديدار امروز روز ديدار است  چه که يزدان بی پرده"

روشنی نخستين در  .بيابيد نياز را و کردارهای ناشايسته پاک نمائيد تا راز روز بی از آب پرهيزکاری خود را  از  آز .بريد
 .و پاکی گوش از آنچه شنيده دست دهد و رستگاری پديدار شود پاکی دل و ديده بسه چيز ديدار .روز پسين پديدار

 ره راه اوست بيابيد و گفتار گفتانمودار را آمد گفتارش از گفتارها پديدار و راهش ميان راهها بگو ايدوستان راه نما
روشنی ميبخشد و بخود راه مينمايد جوانمرد انکه  بشنويد امروز ابر بخشش يزدان ميبارد و خورشيد دانائی اوست
و گوش  بيندبگمان را دريد تا چشم  توانای يزدان پردهای ن دستايدوستا  .گمان را گذاشت و راه خدا گرفت راههای

 بشنويد گفتار دوست يکتا را و بآنچه سزاوار است رفتارنمائید امروز روز شنيدن است .از شنيدن باز نماند
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 خطابه حضرت عبدالبهاء-5

ظاهر و باهر  يومی است که عظمت امر اهلل ،دليل اّول   ،يوم سروری اعظم از اين نميشود بدليل چند اهللاز برای احّباء 
جمال مبارک در  ،دليل رابع  .الّلهی گرديد اعالن من يظهره،دليل ثالث  .جميع اعداء اهلل خاضع شدند ،دليل ثانی  .شد

مالحظه کنيد که جمال مبارک در آن سرگونی چه سروری  .نهايت سرور و روح و ريحان چنين سفر مبارکی فرمودند
در يوم  را نمودند  ديگر نظير ندارد هيچ مثل و نظير ندارد که مظهر امر اهلل امر الهی داشتند که در آن اّيام اعالن

 ،تمبارک است که بظاهر ظاهر ذلّ  سرگونی باين سرور و بهجت اعالن امر خود را بنمايد اين از جمله خصائص امر 
چون عظمت امر اهلل  ...از برای جمال مبارک عّزت کبری شد ،بود سرگونی از برای هر نفسی ذّلت کبری  .عّزت کبری شد
  علّوّيت کلمة اهلل واضح شد و اسرار کتب مقّدسه اکمال گرديد و جمال مبارک در نهايت فرح و سرور نمودار گرديد و

 .تر  از اين نميشودرضوانست لهذا از برای احباب اّيامی مبارک بودند اين دوازده روز روز عيد 
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 اظهار امر در باغ رضوان-6  
است که به تدريج برخی از اصحاب را بر امری  حضرت بهاءاهلل مالحظه نمودند که زمان آن رسيده 1863مقارن سال   

جديدی از  بدان مأمور گشته بودند آگاه سازند . اين تصميم حضرت بهاءاهلل با مرحلهء چال طهرانکه در ظلمت سياه
و نمايندگان دولت ايران با حّدت و شّدتی هر  مخالفت با ايشان مصادف گرديد . مخالفتی که از طرف علمای شيعه

عرب دربارهء  مدح و ثنای زائرين و مسافرين متنّفذ در عراق حکومت شاه ايران از اين که. شدگيری میچه تمامتر پی
ور سازد بين عاّمهء مردم ايران مجّددًا شعله حضرت بهاءاهلل ممکن است آتش شوق و شور نسبت به ايشان را در

ای نقطه ن بهدولت عثمانی اصرار و تأکيد نمود تا حضرت بهاءاهلل را از مرز مجاور ايرا خوفناک گرديد و به اوليای امور
فشار تن در داد و از حضرت بهاءاهلل که در تبعيد  در داخلهء قلمرو عثمانيان منتقل سازند . عاقبت دولت مزبور به اين

وجود لحن  دعوت نمود تا اقامتگاه خود را در اسالمبول پايتخت آن کشور قرار دهند ، با بودند چون مهمان دولتی
دعوت آن است که نّيت دولت در انتقال آن  ماًل آشکار بود که مقصود از اينمؤّدب و محترمانهء اين دعوت ، کا
از اصحاب را  یااسالمبول بودند عدهشرف عزيمت ب در که حضرت بهاءاهلل یزمان...حضرت لزومًا معمول و مجری گردد 

را به آنان  خود رسالت یو اساس یبعدًا باغ رضوان ناميده شد دعوت نمودند و حقيقت اصل که یاجتماع در باغ  یبرا
 یحضرت شوق یيعن یبهائ ، بنا بر نوشتهء مرجع معتبر امر  یجزئيات دقيق و کامل اين ابالغ خصوص ...اظهار داشتند 

مستور است که کشف  ی" در پردهء ابهام داشته ، یو عميق کامل که خود نسبت به مدارک و اسناد آن اّيام اّطالع یرّبان
از  توانیماهّيت اين اعالن و ابالغ را مبود . "  نخواهد از صعوبت و اشکال  یخال یموّرخين آتيهء امر بهائ یبرا آن 

 ، ادراک نمودانداز آثار خويش به رسالت خود اشاره نموده یبهاءاهلل که متعاقبًا در بسيار حضرت بيانات عديدهء
 (یالعدل اعظم اله تیب نیحضرت بهاءاهلل )تدو              

 
 
 
 
  )قسمت اول( سه بيان مهّم از لسان جمال اقدس ابهى-7

آقاجان موجود است که بشخصى بنام اهلل کاماًل آشکار نيست ولی لوحى بخّط ميرزاگرچه جريان اظهار امر حضرت بهاء
کند مطابق نّص اين لوح اهلل را در آن روز مبارک روشن مى ضرت بهاءرضا خطاب شده و بعضى از خطابات حآقامحّمد

مطلب اّول   انداهلل در روز اّول رضوان به بيان سه مطلب مهّم خطاب به اصحاب خود ناطق بودهمبارک حضرت بهاء
در دور بيان مؤمنين بحضرت باب در برابر مهاجمين خود بدفاع  منع استعمال سالح در اين دور بديع است

اهلل اين عمل را بصراحت نهى فرمودند آن حضرت در بسيارى از الواح مؤمنين را خاستند ولی حضرت بهاءبرمى
يند که کسى فرمااهلل در يکى از الواح مىحضرت بهاء ...اهلل را با حکمت و تدبير تبليغ کنند، فرمايند که امر نصيحت مى

شود چه که در بيان او قدرتى بوديعه ترين شمشير براى وى محسوب مىکند لسانش برندهکه به تبليغ امر قيام مى
در اثر اين نصايح و مواعظ حکيمانه تغيير شديدى  .تواند حجاب جهل را از قلوب نفوس برکنار کندگذاشته شده که مى

در دوران رسالت حضرت  .شان بغالف راجع گرديدبرنده و ديگر سالحهاى در روش و اطوار بابيان ايجاد شد و شمشير 
اهلل و قيادت حضرت عبدالبهاء بهائيان به تعداد بسيار در کشور ايران بشهادت رسيدند ولی هرگز بزور متوّسل بهاء

ى از آنان در حين نشدند و به مقابله برنخاستند اين نفوس جانفشان برغبت و رضا جان خود را نثار نمودند و بسيار
ولی نبايد .کنندفدا شهادت دادند که خون خود را براى اعالن امر الهى که براى اين عصر رحمانى تشريع گشته ايثار مى

تّصور نمود که مقصد از اين تعليم اين بوده که اهل بهاء در مقابل اقدامات دشمنان دست روى دست گذاشته و 
عدل يکى از تعاليم اساسى اين امر اعظم است و بهائيان در موارد لزوم در  .داقدامى در حفظ جان خود بعمل نياورن

 . اندحفظ و صيانت خود در برابر حمالت دشمنان بتمام وسائل قانونى متوّسل گرديده
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  )قسمت دوم( سه بيان مهّم از لسان جمال اقدس ابهى -8
اند اين بوده که تا انقضاى اهلل در روز اّول رضوان بيان فرمودهمطلب ديگرى که طبق نّص لوح مبارک فوق حضرت بهاء

يکهزار سال ظهور جديدى مبعوث نخواهد شد جمال مبارک در کتاب بديع که در ادرنه از قلم اعلی نازل گشته اين 
 :اندتاب مستطاب اقدس بار ديگر با عبارت زير تأييد فرمودهاند و بعد هم در ک مطلب را تصريح نموده

 ...من يّدعى امرًا قبل اتمام الف سنة کامله اّنه کّذاب مفتر 
اند اين بوده که در حين ابالغ اين بيانات احلی اهلل در روز اّول رضوان بآن نطق فرمودهموضوع سومى که حضرت بهاء

الم خلق بکمال تمام ظهور نمود اين بيان مبارک اشاره به طلوع يوم جديد و حلول کّلّيه اسماء و صفات حّق در تمام ع 
 .باشدروح بديع در تمام موجودات عالم امکان مى
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 (احمد در حضور حضرت بهاء اهلل) حکایت-9

 حیاتش را در جستجوی این سرچشمه عظیم روحانی بود تشرف به حضور جمال برای مردی چون احمد که تمام ایام
مبارک تجربه ای خطیر و مهیج به شمار میرفت ...حضرت بهاء اهلل به وی اجازه فرمودند در بغداد بماند و محل 

لهی زندگی انسان بیش از این دیگر چه میخواهد؟ در زمان مظهر کلی ا ..اقامتش را در جوار بیت مبارک قرار دهد.
کند، او را بپرستد. مورد محبت و تفّقد حضرتش واقع شود و این چنین از لحاظ قلب و روح و حتی مسکن و مأوی به 

بهاء اهلل از او سؤال  قایع سالهای اقامتش در جوار بیت مبارک حضرتیکبار هنگامیکه در بارۀ و. عبودش نزدیک باشدم
ایام به راستی وصف ناپذیر و عظیم و مهیمن بود...وقتی که حکم سلطان دائر بر ترک بغداد و قایع آن کردند ...گفت: و

یوم سی و دوم نوروز به سمت باغ نجیب پاشا پشت سر اهلل بغداد را در عزیمت به استانبول واصل شد، حضرت بهاء
گذاشتند. در همان یوم رودخانه طغیان کرد و در روز نهم بود که عائله مبارکه توانستند در باغ مزبور به ایشان 

پس از آن مجددا رود طغیان کرد و در روز دوازدهم فروکش کرد و همه به سوی حضرتش شتافتند. احمد  بپیوندند.
مستدعی شد که در سرگونی به استانبول از همراهان هیکل اطهر باشد لیکن حضرت بهاء اهلل با این تقاضا  ملتمسانه

عده معدودی را به منظور همراهی انتخاب فرمودند تا امر را تبلیغ و حراست کنندو تأکید فرمودند  .موافقت نفرمودند
بازماندگان گرد هم جمع شدند و تحت غلبۀ جنود  که این کار برای حفظ و صیانت امراهلل است. در هنگام جدائی

 :حضرت بهاء اهلل مجددا به ایشان نزدیک شده با این بیان آنها را تسلی دادند .موع از عیون جاری ساختنداحزان، دُ 
 "... "برای امر اینطور بهتر است

 فاتح دلها                                                
 
 
 
 
 
 
 



 خانم مهوش ثابت )رضوان(  از شعر -10
 اندیشه نو و پیشه نو و درس و سخن نو   میهن نو و قانون کهن نو وعالم نو 

 خورشید نو و ماه نو و دشت   و دمن نو   افسانه نو و خانه نو و باغ و چمن نو
 دنیا اگر از عطر نفسهای تو آکنده نباشد به چه ارزد؟    

 وج  شدیم  و به هوای  تو    پریدیمدر ا  رضوان شد و خود پرده بر افکنده و دیدیم  
 هستی همه در شعشعۀ عشق تو دیدیم   آوای طرب از دل هر ذره شنیدیم 

 دولت اگرت دولت پاینده نباشد به چه ارزد؟   
 عالم  همه در پنجۀ  تقلیب  زمان  بود   فرمان تو چون لرزه به اندام جهان بود
 خزان دیده دگر شاد و جوان بود رگلزا   ایران وطن پاک شهیدان و شهان بود

 دل گر ز تمنای تو شرمنده نباشد به چه ارزد؟   
 گلهای شقایق دگر از سنگ بروید   پیمان بهارین تو با دشت چه گوید

 باران تو خونابه ز رخساره بشوید   عاشق گل امید ز دست تو ببوید
 این غنچه اگر بر لب او خنده نباشد به چه ارزد؟          

 ای چشمۀ جاری سر دیدار که داری؟    باد بهاری خبر یار چه آری؟ ای 
 ای ماه دالرا ز چه افسرده و تاری؟   ای بلبل بیدل دگر از هجر که زاری؟

 شوق تو اگر ساری و بالنده نباشد به چه ارزد؟   
 485پیام بهائی  شماره        

 
 


