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 سروران روحانی الله ابهی

با تبریک به مناسبت فرارسيدن ایام مبارکه رضوان و با اميد به اینكه ایام فرخندۀ پيش رو مملو از سرور و موفقيت در خدمت برای فرد 
 .فرد عزیزان باشد

به فراخور حال و با بهره گردد بدیهی است هر جمعی ميتواند برنامه تقدیمی به عنوان پروگرامی پيشنهادی ارائه مي الزم به ذکر است که
تقاضا ميگردد از قبل  هر چه بيشتر این جشن باشكوه کمک نماید.مندی از برنامه های محلی و ابتكارات فردی به پربارتر شدن 

 های محلی در عرصه های گوناگون هنری، ادبی، علمی و...صورت پذیردهماهنگيهای الزم جهت استفاده از استعداد

  و سرور برایتان آرزو می نمائيم قدر پناه تأیيداتش لحظاتی ماالمال از عش   



 مناجات شروع-1

 الها معبودا مسجودا                                                          
ت  ت تو و از بدایع فضلتشهادت ميدهد عبد تو به وحداني  مسئلت مينماید آنچه را که سزاوار بخشش تو است و ظهور و  تو و فرداني 

از اشراق باز ندارد. ای کریم هر صاحب بصر و سمعی  از دفتر عالم محو نشود سحاب اوهام او را ستر ننماید و غمام ظنون او را بروزش
انوار وجه ظهور منع مفرما . توئی  ا از دریای شناسائی محروم منما و ازو بر سبقت رحمتت گواه . عبادت ر  بر کرمت شهادت داده

ان.                   بخشنده و مهربان . ال اله اال  أنت العزیز المن 
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 مناجات دوم-2

ه  ُهو الل 
به کعبه مقصود  روان داللت فرمودی این قافله گمگشته رااین مستمند را به گنج  ای پروردگار ستایش ترا که این بينوا را بانوا کردی و  

و به هر زبان حمد و  يم نوشانيدی پس اگر در دهان صد هزار زبان بگشایمنستعين  هدایت فرمودی و این ماهی تشنه لب را از معين
داشتی  ای یزدان مهربان ثابت  اندر نيایم که چنين موهبتی مبذول فرمودی و چنين احسان رایگ ستایش تو نمایم از عهده شكر الطافت

حيم .  ع ع ای کریم توئی صاحب فضل .و در محفل اسرار همدم و ندیم کن نما و نابت کن مستقيم فرما حمن الر   عظيم ان ک انت الر 
 148مجموعه مناجاتهای چاپ آلمان ص       

  
 

 

 لوح مبارک حضرت بهاء الله-3

ی َعلی َمن ِفی ااِلمكاِن                                                 ِبسمِه الُمجلَّ

ناءِ  کِر و الثَّ حمِن. ُقم بيَن الَمََلِء ااِلنشاِء ِبالذِّ َب عيُد الرَّ ُد ِبه َقميُص ااِلمكاِن و  یا َقَلَم ااَلعلی َقد َاتی َربيُع الَبياِن ِبما َتَقرَّ ال َعلی َشأِن ُیَجدَّ
َن ملكوُت ااَلسماِء ِباسِم  هاج ِبما َتَزیَّ ُر االبتهاِج ِمن ُاُفِق َسماِء اسِمَنا البَّ امتيَن. َقد َطَلَع َنيِّ ماِء. َتُكن ِمَن الص  َک فاِطِر السَّ َبيَن ااُلمِم بهَذا  ُقمَربِّ

ابریَن... هذا یوٌم فيِه فاَض َبحُر الَحيَ  تااِلسِم ااَلعظِم و ال َتُكن ِمَن الص  موا و تعالوا یا َمََل ااَلعلی ِباالرواِح و  ةِ واِن ِمن َفِم َمشيَّ حمِن هل  الرَّ
َه القلوِب. ُقل هذا َمطلُع الغيِب المكنوِن َلو َانُتم ِمن العارفيَن و هذا َمظَهُر الكنِز المخزوِن ِان َانُتم ِمَن القاصدیَن... قُ  ِر ااِلمكاَن ِبما َتَوجَّ م َبشِّ

حمن اِلی ا وَر ااَلعظم ِلحيو الرَّ ا َجَعلناَک الصُّ تی َجَعَلَها اللُه َعرَش الِجناِن ِان  ِه الَّ ضواِن ُثمَّ اهِد الناَس اِلی الجن  ُرِقَم  ةُ العالميَن. قل ِتلَک َجن ةلرِّ
ها َلَجنَ ة  علی َاوراِق ما ُغِرَس فيها ِمن رحيِق البيان. َقد َظَهَر المكنوَن ِبُقدر  ماِء َتسمَ  ةُ و سلطان  ِانَّ ُع ِمن َحفيِف َاشجاِرها یا مَلَء االرِض و الس 

لُملُک ِلله و ِمن خریِر ماِئها َقد َقد َظَهَر ما ال َظَهَر ِمن قبُل و َاتی َمن کاَن غيبًا مستورًا فی َاَزِل اآلزاِل و ِمن َهزیِز اریاِحها َقد َاَتی المالُک و اَ 
ِت العيوُن ِبما َکَشَف الَغيُب المكنوُن   َعن َوجِه الَجماِل ِستَر الجَلِل... َقرَّ

 28و  27منتخبات آثار حضرت بهاءالله ص                                                                                



 لوح مبارک حضرت بهاء الله خطاب به جناب سمندر-5

ر مستوی به اسمش بگوئيد و به یادش بنوشيد و به ذکرش مشغول "ایام ایام فرح است چه که محبوب عالم و اسم اعظم بر عرش ظهو 
 باشيد و به کمال روح و ریحان و حكمت و بيان با یكدیگر و خلق معاشرت نمائيد. در هيچ حالی از احوال از حكمت غافل نشوید.

 200یادنامۀ ابن ابهر ص                       

 

 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء-6

ل جمال قدم است و قرن عظيم اسم اعظم لهذا باید دوستان در ای دوستان  الهی موسم بهار روحانی است و فصل ربيع رحمانی عصر او 
ی حجازی و عراقی بلند فرمایند تا حجر و شجر و گئی الهی آغاز کنند و آهنجدید زنند و پرتوی تازه ظاهر نمایند نغمه ئیهر دمی شعله

تی قليله روی مدر بوجد و طرب آیند تا چه ر  سد ببشر. قسم بعنایت اسم اعظم که اگر نفوس چنانكه باید و شاید مبعوث گردند در مد 
 زمين بهشت برین گردد و

ت ابهی شود  این توده غبرا جن 

 56ص  5مكاتيب ج                               

 

 

 

 

 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء-8

امر الله  در اطراف منتشر   گشودند و صَلی  عمومی  زدند و ندای الهی بلند شد و صيتدر را بغداد   اسم اعظم  محض ورود به
محضر حاضر و سؤال و جواب مستمر  و جميع  به قناعت از جواب  معترف تا کار   گشت .  رؤسا و علمای  جميع ملل  شب و روز  در

ث کرد و   دنمو  ین شاه را بی صبر و قراربه جائی رسيد که خوف و هراس ناصرالد   به خط  خویش به سلطان  و به جميع وسائل تشب 
پر حذر و عاقبت ضرر به هر دو   و رجای نفی جمال مبارک را از بغداد کرد  که ایران در خطراست و حكومت  عبدالعزیز نامه نوشت

 ولی در   سرگون بود نفی و ءن که مسئلهو قرار بر سفر جمال مبارک گردید با وجود آ   وارد این بود که فرمان  عبدالعزیز رسد . دولت 
یافت و والی نامق پاشا و جمع ارکان  به قسمی امر الله اعتَل آنجا  دوازده روز در نقل مكان فرمودند و به باغ نجيب پاشا نهایت اقتدار

ت شب و روز به زیارت می آمدند و مشر    و اردو  ن که به ظاهر سرگونی بود ميشدند و حال آ   فوالیت و علمای مملكت و وجهای مل 
ام  امر الله در نفوذ ولی از ام چنان به سرور و حبور الله نفحات انتشار الله و معدوده و علو  کلمة آن ای  گذشت  که عيد رضوان شد   آن ای 

 .جميع  خلق عراق  گواه  و شاهدندو به کمال اقتدار  حرکت  فرمودند و 
 217ص 4منتخبات مكاتيب ج                           



 خطابه مبارک حضرت عبدالبهاءبه مناسبت عيد رضوان-9
ه ظاهر و باهر شد  دليل ثانی  ل یومی است که عظمت امر الل  ه یوم سروری اعظم از این نميشود بدليل چند  دليل او  اء الل  از برای احب 

ه خاضع شدند دليل ثالث اعَلن من یظهره ا هی گردید  دليل رابع جمال مبارک در نهایت سرور و روح و ریحان چنين جميع اعداء الل  لل 
ام اعَلن امر الهی  را نمودند  دیگر  سفر مبارکی فرمودند مَلحظه کنيد که جمال مبارک در آن سرگونی چه سروری داشتند که در آن ای 

ه در یوم سرگونی باین سرور و بهجت اعَلن امر خود را بنماید این از جمله خصائص  نظير ندارد هيچ مثل و نظير ندارد که مظهر امر الل 
ت کبری شد   ت کبری بود از برای جمال مبارک عز  ت کبری شد  سرگونی از برای هر نفسی ذل  ت عز  امر مبارک است که بظاهر ظاهر ذل 

ام مصيبت عظمی بود احيان احزان شدید بود چرا ؟ یوم سرگونی بو  ه نمودار گردید و باری این دوازده روز که ای  د چون عظمت امر الل 
سه اکمال گردید و جمال مبارک در نهایت ه واضح شد و اسرار کتب مقد  ی ت کلمة الل  فرح و سرور بودند این دوازده روز روز عيد  علو 

امی مبارک  331رساله ایام تسعه ص                    از این نميشود.  تر رضوانست لهذا از برای احباب ای 
  

 

 اظهار امر به عنوان پاسخ به فرهنگ ظلم-7

زندگی و سخنان حضرت بهاء الله به طرد انواع جور وستم معطوف است.اعَلن مقام و پيام ایشان در سه مرحلۀ پياپی صورت 
یعنی در زمان تبعيد 1863در سياهچال طهران جمالمبارک به گونه ای نهفته اعَلن ظهور نوین را فرمود.در سال  1852پذیرفت.در سال 

در زمان تبعيد به عكا  1868موریت و پيام پيامبر ایرانی به گونه ای آشكار اعَلن شد و سرانجام در سال از بغداد به استانبول وادرنه مأ
حضرت بهاء الله مأموریت و پيام خویش را به گونه ای کامَل صریح و جهانی به همۀ مردم بشر ابَلغ کردند.زمان سه اظهار امر 

ه به نظر می رسيد که ظلم و جور نسبت به ارزشهای نوین روحانی و جامعه ای پدیداری تصادفی نبوده است ...به طور کلی هرگاه ک
و...با اعَلن که نمایندۀ آن است به اوج خود رسيده ...حضرت بهاء الله بر آن می شدند که این شكست را به پيروزی بدل کنند 

ایشان در وسط  ۀری نمایند...اظهار امر نهفتفرهنگ مهر و تكامل و یگانگی انرژی روحانی نوینی در جامعۀ پيشرو و ستمدیده جا
زندان در سياهچال طهران صورت ميگيرد و این در زمانی است که ناصرالدین شاه  وفقهاء دست به یكدیگر داده و به نسل کشی بابيان 

ی را زنده نموده به نشر و ترویج پرداختند.به همين سان و در دنبالۀ اظهار امر نهفته حضرت بهاء الله در دوران تبعيد بغداد ...جامعۀ باب
شهرت آئين نوین و جذبۀ خَلق آن ، پادشاه و فقهای ایران را چنان به ترس واداشت که هر فرهنگ مهر و یگانگی و صلح پرداختند...

ز بغداد و دو با جدی ت کوشيدند تا دولت عثمانی را نيز عليه حضرت بهاء الله بدبين کنند و وزرای آن کشور را به اخراج ایشان ا
تبعيدشان به نقطه ای دوردست وادار نمایند ...در این زمان به نظر می رسيد که نه تنها با چنين تبعيدی بار دیگر آتش خَلقيت فرهنگی 
و روحانی خاموش می گردد بلكه از اکنون آئين نوین مورد تهدید و ستم نه تنها زمامداران ایران بلكه به عَلوه زمامداران عثمانی هم 

رار می گيرد. دقيقا در همين هنگام و در بحبوحۀ این بحران است که حضرت بهاء الله بَلفاصله پس از خروج از بغداد در خارج شهر ق
روز در باغی قرار می یابند و این مدت را به اعَلن آشكار ظهور نوین ...تخصيص می دهند ...و باالخره در زمانيكه دو  12به مدت 

نی دست به دست یكدیگر داده و با تبعيد نهائی ایشان به عكا به قلع و قمع پيام نوین اقدام می کنند، پاسخ زمامدار ایران و عثما
حضرت بهاء الله به این ستم ارسال نامه هائی به زمامداران جهان به گونه ای عمومی و جهانی و اعَلن ندای یگانگی عالم انسانی و 

 صلح عمومی می باشد.

 عيد رضوان و دیالكتيک وصال و فراق به قلم جناب نادر سعيدیمقالۀ              



 رضوان و پيام مهر و صلح-10

دولت عثمانی را برای تبعيد حضرت بهاء الله از بغداد به استانبول و ادرنه جلب در زمانيكه دولت ایران باالخره موفق شد که حمایت 
تاریخی حضرت بهاء الله خود چنين می فرمایند:"در یوم اول که جمالقدم بر کند، اظهار امر رضوان تحقق یافت.در توصيف این حادثۀ 

عرش اعظم در بستانی که به رضوان ناميده شد مستوی، لسان عظمت به سه آیۀ مبارکه نطق فرمود:یكی آنكه سيف در این ظهور مرتفع 
ه در آن حين بر کل اشياء به کل اسماء تجلی است.وآخر ،هر نفسی قبل از الف سنة ادعا نماید باطل است...و ثالث حق جل جَلل

 "فرمود.

می پذیرد.اولين بيان مبارک مربوط  با ذکر سه گفتار صورت 1863ر سال چنانكه می بينيم اظهار  امر حضرت بهاء الله در باغ  رضوان د
اصل هوشياری تاریخی حضرت  دومين گفتار بيانگر می شود.ير در این ظهور برداشته  به نفی فرهنگ خشونت است یعنی آنكه شمش

بهاء الله است یعنی آنكه کَلم الهی پدیداری  زنده و پویا ست و برای آن پایانی قابل تصور نيست .همۀ پيامبران یک حقيقتند و همۀ 
شری کتابهای آسمانی یک کتاب ولی این حقيقت واحد در زمانهای گوناگون خود را به شكل تازه ای منطبق با درجۀ تكامل جوامع ب

آشكار می نماید همانند آدمی که در سالهای گوناگون شكلهای گوناگون به خود می گيرد بزرگ می شود و رشد ميابد اما همان آدم 
است.پس ایشان آخرین پيامبر نيستند...گفتار سوم حضرت بهاء الله بيانگر اصل روحانی برای اعَلن ظهور انسان و رهائی از عرصۀ 

ی ميكند و ت.تنازع بقا و ددمنشی اس در روز نخست رضوان در هنگام استوای بر عرش ،خداوند بر همۀ اشياء با همۀ نامهای خویش تجل 
صفات و اسماء خدا را جستجو کرد یعنی همه  بدین ترتيب است که از نظر مبارک همه چيز آئينۀ خدا شده است و بایددر هر چيزی

س برخچيز و همه کس پاک و مقدس و زیباست و همه کس از ک  ردار است.و رامت و حقوق و تقد 

 مقالۀ عيد رضوان و دیالكتيک وصال و فراق به قلم جناب نادر سعيدی              

 

 

 حكایت:-11

بعد از ظهر از اندرون حرکت فرمودند و قبل از حرکت نقل مكان به باغ نجيب پاشا بيرون دروازۀ معظم که تقریبا ده دقيقه از بغداد دور 
عكا تا باغ رضوان بلكه نزدیكتر و نفوسی که به مأموریت این خدمات مأمور بودند جميع اسبابها را نقل مكان کردند و است مانند 

 سراپردۀ سلطنت جليل الهی را در وسط باغ زدند و اطناب چادرها را در اطراف باغ کوبيدند.

ن به اوراد و زهور و گلهای گوناگون و الله های رن م و در وسط سراپرده حوض آب در  گارنگ و درختهادر آن  وقت باغ مزی  سبز و خر 
نهایت لطافت و نظافت و صفا و در خارج آب روان از هر طرف جاری و ساری وجميع احباب اهتمام تام را در نظم و ترتيب امور می 

ف شد و در همان یوم اول عيد  پرداختندبه قسمی که در هيچ وقتی باغ چنين رونقی نداشت ...تقریبا عصر باغ به قدم مبارک مشر 
رضوان بر عالميان چون شمس تابان اشراق فرمود و دوازده روز توقف فرمودند و در این دوازده روزه علی الدوام در سراپردۀ الهی 

ف بودند و شبها به منزل خویش می رفتند باز صبح در باغ حاضر می گشتند   .بزرگان امراء و علماء و فقهاء به حضور مبارک مشر 

  تقریرات جناب آحسين آشچی                           


