
 :ندیفرمایاهلل محضرت بهاء

و    دیبنوش  ادشی  و به  دیبه اسمش بگوئ  ی فرح است چه که محبوب عالم و اسم اعظم بر عرش ظهور مستو  امیا  امیا "
 . دیو خلق معاشرت نمائ گر یکدیبا  انیو حکمت و ب حانی. به کمال روح و ر د یذکرش مشغول باش به
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 مناجات شروع -1

 :مقام مناجات و ابتهال با غنّي متعال به اين كلمه ناطق شو در

طلبيده   یرا كه به تو توّجه نمود و از تو كوثر باق  یاين عبد فان  یمشاهده مينمائ  ،یو غاية آمال  یو مقصود  یمحبوب  يا
و    یباد را َخرق نمائ. سؤال ميكنم تورا به اسم اعظم كه حجبات ع توست و اليق اّيام تو   یعنايت فرما آنچه سزاوار بزرگ 
و غافلين را به نداء بزم لطيف   یرابه يد شفقت و لطف بيدار نمائ  نائمين  یو بگشائ  یباب رحمت را بر ايشان بنمائ

رّب ال تحرمهم عن فيوضات سحاب رحمتك و نسائم ربيع    ی . أتا كّل به تو توّجه كنند و به تو اقبال نمايند  ی آگاه ساز 
ف  أاّيامك  یالفضل  أشهد  ف.  من  أحاطت  عنايتك  و  الكائنات  رحمتك سبقت  الّس   یّن  و  أنت  مواتاألرضين  ااّل  اله  ال   .

  .مالغفور الكري
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 یبهار معنو -2

 :ندیفرمایبهاء اهلل م حضرت

 

مرتبه ظاهر شود ،و هم    كیبه امر خالق اسما به او موکول وُمفّوض،است در سال    ا یظاهر اش  ت یکه ترب  یبهار ظاهر "
ترب  یبهار معنو  نیچن افئد  تی که  و  م  هیباق  وةیو ح  دینما  یم   رهیمن  ۀارواح  در هر هزار سنه    دیفرما  یدائمه مبذول 
تا   گر ی،د  دیفرما  یابالغ م  یربوب  یو تجلّ   ی و شهود خلعت هست  بی از غ   ای اش  ۀو بر هم   دینما  یبار جلوه م  كی  د،یاواز 
 ی م   یقدس معان  یاز باغها  یخوش روحان  یمهای،پس تا نس   دیباشد که ادراک نما  قیو چه کس ال  دیمستحق آ  یک 

ب بلبل  و  م  یبر شاخها   انیوزد  آوازها  دیبا  یو جهد  یسع  د، یسرا  یگل رضوان  از    ب ینص  یب  یرّبان   حیمل  یتا گوش 
   فرمود تیکه مرور نمود خلعت تازه دائمه عنا   ابسهیمحروم نماند ، و برهر شجر  یبهار معنو یجسم از بادها ونشود 

 3ص 2الحکمة ج  یحضرت بها ءاهلل لئال                                                                                                  

 

 

 



 مبارکه نطق فرمود  یۀلسان عظمت به سه آ -3

 :ندیفرمایبهاء اهلل م حضرت

مبارکه    یۀلسان عظمت به سه آ  ،یشد ُمستو  دهیکه به رضوان نام  یاّول که جمال قدم بر عرش اعظم در ُبستان  ومیدر  "
باطل است و    د یاّدعا نما  یظهور مرتفع است و آخر، قبل از الف سنه هر نفس   ن یدر ا  فیآن که س  یکینطق فرمود.  

به کّل    اء یبر کّل اش  ن یو ثالث، حّق جّل جالله در آن ح  است؛فقره حرام    ن یدر ا  لیو تأو  ریکامله است، تفس   ۀ سنه، سن
که آنچه    نیمقام است و آن ا  کیفقره هم با آن سه در    نیفقره از بعد نازل ولکن فرمودند ا  ن یفرمود؛ و ا  یاسماء تجلّ 

  نیللفائز  ی. طوب شوندیبه ذکر مالک قدم فائز م تا  یّ م ا  یّ تلقاء وجه ذکر شود کّل ح یاز اسام

 225، ص44شماره  ، یمجموعه آثار قلم اعل                                                                    

 

 

 

 

 

 تهنیت حضرت عبدالبهاء به مناسبت عید اعظم رضوان -4

 هواهلل                                                      

 ه یّ شعر   عیصنا  عیآستاِن اسِم اعظم، جامِع جم  یداشت و در َثنا  عی بد  یمعان  ح،یاشعار َفص  ، یمعان  ۀقیحد  بیعندل  یا
  نیتحس   شی عبد با عدم فرصت به خّط خو  ن ینمودند. ا  م یو ترن  ل یوجد و سرور ترت  تیو امآء رحمن در نها  اران یبود.  

و سرگون بودند در    یبود و جمال قدم با وجود آن که نف  اهلل ُظِهُرهیُ اعالن ظهور من    تیرضوان چون بدا  دی. ع نگاردی م
َاعناق    عیو اشراق به کّل آفاق فرمودند و جم  یپاشا در خارج عّکا تجلّ   بیدر باغ نج   هیّ کمال سرور و عظمت و عّزت اله

کافّ  و  بود  ا  ۀ خاضع  لهذا  خاشع،  با   اریبس  امیّ ا  نیاصوات  احّباء  است.  و    تینها  دیمبارک  دارند.    ی  ُمجر   سروروجد 
و   ینشده است که با وجود آن که حرکت اسم اعظم از بغداد به عنوان َنف  دهید  یخ یتار   چی در ه  اآلنیاهلل، الَ سبحان

نامق پاشا با    ریو ُمش   یظاهر و آشکار بود که وال  اءیر و عظمت حضرت کبر عّزت و اقتدا  یا به درجه  یسرگون بود، ول
انظار و    عیکاّفة  خاضع و خاشع بودند. "و هلِل العّزة ِمن قبل و من بعد" مشهوِد جم  شکر،و امرآء ل  تیارکان وال  عیجم

کافّ  بود.  ا  ۀابصار  به جهت حلول  را  تح   ومی  نیدوستان  عبدالبهآء  ِقَبل  از  ابه  تیّ مبارک  تهن  یابدع  ابالغ   یکبر   تی و 
 . ع عیالبهآء األبه  کی. و علدیدار 

 

 607ص 52حضرت عبدالبهآء، شماره  بیمجموعه مکات                                                       



 دیکه ملکوت وجود را به حرکت آر  دیینما یچنان وجد و سرور  -5

 :ندیفرمایعبدالبهاء م حضرت

رضوان از مشرق امکان درخشنده و تابان و جهان از َوجد و َطَرب   د یدم که کوکب ع   نیعبدالبهاء در ا  یروحان  اران ی  یا
است   یروحان  یاست و کامران  یَمشکور، شادمان  ومی  یجذب و سرور است، َوَله و ُحُبور و تجل  حان،یروح و ر   تیدر نها

نغمه و آهنگ است و ترانه و َچغانه و چنگ ، از هر جهت آثار فرح ظاهر و از هر سمت انوار جذب و َوَله    ،یو وجدان
خروج اسم اعظم است در عراق از    ومی  را یز   ؛یکامران  یدر منتها  یرحمان   اء یو اصف  یشادمان  تیدر نها  یاله  ارانیباهر،  
آن بشاشتف   شراقفرح و سرور بودند، لهذا ا  تیمشهود در نها  ومینوراء و حضرت مقصود در آن    ۀقیاهلل به حد  نةیمد

  دیع   ن یدر ا  یاله  ارانی  یامکان گشت. پس ا  ع یاعالء کلمة اهلل بر جم  روز، یملکوت وجود را احاطه نمود و در آن روز ف
فائز و    ی. لهذا عبدالبهاء به بشارت کبر د یکه ملکوت وجود را به حرکت آر   دیینما  یان وجد و سرور کل چن  دیمبارک با

را به درگ   تینها ابتهال  ابه  اهتضرع و  ر   ارانی  عیکه جم  دینما  یم  یجمال   یآرد و سرور و شادمان  حانیرا به روح و 
 بخشد 

 4منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء جلد             

 

 

  حضرت بهاءاهلل یاز مثنو یقسمت-6

  جان عطرستان ز ىیبو زمان اين

  وزيد و شد معطر اين جهان بر 

   جود رضوان آن جان از مشک باز

  و برد جمله آنچه بود بروزيد

 برفت اينجا  زدست هوشىبى و هوش

 و هشيارى همه يکجا برفت  مست

  نماند هم محوى و محو هم شدصحو

 نماند  صحوى همهشيار و شد مست

  جهان رسم اين اسم و  از بود  آنچه

 آمد چونکه شد شاهم عيان  فانى



      قرن او پرد صددو گر   انکه اسما ز

  نيارد که ز قدرش بو برد مى

 گوشت شنيد هم  چشمت ديد و آنچه

  او ز جمله پاک آمد اى رشيد 

   بصر بى اى و چشم گوش  اين با توپس 

 سّر جانان باخبر شوى از  کى

      ديگر بر گشا از يار نو  چشم

  ديگر باز کن آنگه شنو گوش

      جاهل مى نبيند جز قدم چشم

 عارف بيند اسرار ِقدم چشم

   هزاران ساله راه صد  عارف چشم

 جاهل مى نبيند روى شاه  چشم

 174ص ،3ج  ،یآثار قلم اعل                        

 

 

 

  رضوان دیع -7

روز    نیا  انیاست و در سراسر جهان بهائ  ان یبهائ  ادیاع   نیرضوان از بزرگتر   دیع   لیاپر   20ماه مطابق با    بهشتیارد  اول 
  ی بهائ  نیحضرت بهاءاهلل مؤسس آئ  یروز   نیدر چن  اریگذرانند، ز   یم  یو شکرگزار   یفرخنده را جشن گرفته به شادمان

  ان یگذشته به جهان  انیو وعده داده شده اد  دیجد  نی را به عنوان آئ  ی بهائ  ن یخود را اعالم و علنا  آئ  یرسالت روحان
رضوان    د یو ملل عالم در انتظارند. ع   انیاد  عیکه جم  ی نمودند. در واقع اعالم نمود که اوست همان فرستاده ا  یمعرف
ن خاطر است  ی به ا  دیع   نیشود. ا  یآغاز م  بهشتیکشد که از اول ارد  یجهان دوازده روز طول م  انیبهائ  دیع   نیمهمتر 

حضرت بهاءاهلل را از بغداد به استانبول    دیدستور تبع  یو عثمان  رانیکه دو دولت ا  یدر حال  یالدیم  1863که در سال  
  یاز حرکت به سمت استانبول بمدت دوازده روز در خارج از بغداد در باغ   شیپ  ارانشیحضرت بهاءاهلل و    صادر نمودند، 

  یبهائ  نییسرآغاز آ  یعلن  یحضرت بهاءاهلل به گونه ا  دوازده روز،  نی روز از ا  ن یدر اول  )رضوان( جمع گشتند.  ه یبیبنام نج 



 ی مذهب  یدیتنها ع   دیع   نیاعالن نمود. اگرچه ممکن است در ابتدا ا  شیخود را به همراهان خو  نینو  یروحان  امیو پ
بهائ  یتلق به هموطنان  مربوط  فقط  و  واقع  یگشته  اما  ا  نیا  تیپنداشته شود  که  همه جهانيان    د یع   د،یع   نیاست 

رضوان حضرت    دیروز ع   ن یهمه مردم دنياست. درست است که در اول  یو برابر   یآزاد  دیرضوان، ع   دیاست چرا که ع
را بعنوان پ آ  ی( علنییایدن  یبا )رسالت  یول  یرانیا  یامبر یبهاءاهلل مقام خود  اما در آن روز حضرت بهاءاهلل    نیینمود، 

دعوت عنوان  به  را  کل  یخود  اصل  از سه  معرف  یم  لی تشک  یکه  تحل  یشود  در  از    رضوان  دیع   ینهائ  لینمود.  عبارت 
 د یمطرح گرد  یکه در آن روز توسط و  ینیرخداد و سه اصل نو  ن یباشد.حضرت بهاءاهلل از ا  یسه اصل م  نیا  لیتجل

در    ی که ندا  چراجهانيست    یفرهنگ  یدار یدار ب  عهیاست که طل  نینو  یسه اصل سر آغاز فرهنگ  نی. ادیگو  یسخن م
را به مردم جهان گوشزد    یو زمانمند  یو مذهب و خردورز   دهیعق  یحقوق همگان و آزاد  ی آن تقدس انسان و برابر 

 .در آن واحد است  یاسیو س یاستبداد مذهب یدر واقع نف انیسه ب  نیکند. ا یم

 یبهائ یجهان نیآئ یآموزه ها                                                                                    

 

 

 

 ت یحکا-8

  م یمشّرف شد  گریدر آنجا مشّرف شدند من و چهار نفر د  نیروز اّول رضوان در قصِر َاطَهِر َبهجى اطاقى را که زائر   در
رشت    النیاهلل که در محبس گ حضرت بهاءُ   یۀاهلل بودند. از اصحاب اّولغفراُن   هِ یَعل  بیاز آن اشخاص مرحوم عندل  کىی
از اصحاب   گر ید  کىیاهلل و از حضرت عبُدالبهاء دارند.  الواح از حضرت بهاءُ   د ُمَجل    کیسال زندانى بودند و به قدر  دو
  ۀ کشتى بودند و عائلُمعّظمه هم  ۀابوالحسن بودند که در کشتى با حضرت َاعلى  در راه مکّ حضرِت َاعلى  حاجى    یۀاّول

پنج  دانم  نمى  گر ینفر د  دهقان و دو اّول دستهکه بودند ما  ع   رکه د  میاى بودنفر  اّول به حضور    دیروز  اعظم رضوان 
  نیزمجالس بودند و ما در محضر مبارک به زانو بر    ری. جمال مبارک در َسر میااَلعظم ُمشّرف شدَجماِل ِقَدْم َجل  ِذکُرُه  

نبود، زندان بود. جماِل مبارک به   ی. فرش نبود، قالایبود، بور   ر یوقت فرش اطاق مبارک فقط حص. آن  مینشسته بود
آسمانى.   عیتالوت فرمودند؛ با لحن بد رانیشاه پادشاه ا نیاز لوح مبارک سلطان ناصرالدّ  قهیدق ست یساعت، ب مین درق

آن حالت   ىکیشد  اقدس مشاهده مى  کلیکرد و در تالوت دو حالت از ه  دایکه تالوت مبارک خاتمه پ  ن یپس از ا
. بعد  دیکرد  ارتیو ز   دیدر الواح و آثار مبارک همه خواند  ه ُکبرى ک   تیّ آن مظلوم  کىی  ه، یعظمت و قدرت و اقتدار اله

بده؛ گل هاى معّطر که در روى    کىیاز حضرات    کیگل ها به هر    ن ی. برخاستم فرمودند از ازی فرمودند ِطراز افندى برخ
  ک یگل دادم و با    کینفر که در محضر مبارک مشّرف بودند به هر کدام  چهار    نیآن تشک مبارک در اطاق بود. به ا

هم بردم حضور مبارک    کىیحالت مخصوص و مسّرت مخصوص فرمودند، سهم ما را هم بده؛ سهم ما را هم بده. ِلهذا  
اعظم رضوان    دیاز جلسات ع   کىی  نیَاماِن اهلل. اهم خودت بردار. بعد فرمودند فى   کىیند  . فرمودستادمیکردم؛ ا  میتقد

 .افتی هشروع و خاتم نطوری بود که من ُمشّرف بودم؛ ا

 یجناب سمندر  یاز خاطرات شفاه                 



 ق رضوان عش  شعر -9

 آمد دلها شده ُگلخانه  دیآمد و ع  دیع 

 مستانه   ۀ ، با نعر اهویو بزن  ز یبرخ

 ی ، شدموسم آزادیطرب وشاد وقت

 ، از خواب زمستانه داریهمه ب  اشجار

 یروحان ۀُگل ناز آمد ، با نفح یبو

 وانه یبه وجد آمد ، عاقل شده د وانهید

 یروحان یو هرصحرا ُپر از م  یواد هر 

 مانه ی، هر باده و پ ز یعشق بها لبر  از

 جمال حق   ادیهمه ُپرگشته ، از  دلها

 در دل احبابش ، هرگز نکند خانه غم

 یی، وز جام طهورا یالهوت ۀنغم با

 همه عالم از باده خمخانه  سرمست

 شده رنگارنگ از الله و از ُسنبل صحرا

 دردانه  ۀبه نهان دارد ، صدُغنچ  هرُگل

 ییبایهمه ز   نیبه رقص امد ازا پروانه

 حانه یکند ما را عطر گل و ر  مدهوش

 ی، بلبل به غزلخوان  یبه نوا خوان یُقمر 

 شده در جّنت ، از چهچه مستانه  غوغا 

 گریغم د ختهیوسرور آمد ، بگر  یشاد

 دانه یع  ۀدل احباب ، از نغم ُپرگشته

 از نو شد  دهمهیُپرُگل شد ، ع  اهمهیدن

 مانهیاست با لطف کر   زدانیتحفه  نیا

 ، هنگام وصال آمد  زیتو به پا برخ ینور 

 ی شعر از جناب مهرداد نور                                                              گانهیب  دنی، بوس ارانی یدلدادگ 


