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 االذکار مشرق
 

 حضرت هباءاهلل: 
 وزيّنوها مبا ينبغي هلا ال ابلّصور واألمثالن ء عّمروا بيوات أبكمل ما ميكن يف اإلمكان ابسم مالك األداين يف البلداآاي مأل اإلنش"  - 1
 ( 31بند  –تاب اقدس )ك"   دور وتقّر األبصاروالّرحيان أال بذكره تستنري الصّ   ابلّروح مثّ اذكروا فيها رّبكم الّرمحن 

 
 إلصغآء آايت هللا امللك العزيز احلميد ملن توّجه إىل مشرق األذكار يف األسحار ذاكرا متذّكرا مستغفرا وإذا دخل يقعد صامتا طوىب"  - 2
 (115بند  –دس )كتاب اق"  قل مشرق األذكار إنّه كّل بيت بين لذكري يف املدن والقرى كذلك مّسي لدى العرش إن أنتم من العارفني  

 
 "  عّلموا ذرايتكم ما نّزل من مسآء العظمة واالقتدار ليقرئوا ألواح الّرمحن أبحسن األحلان يف الغرف املبنّية يف مشارق األذكار"  - 3

 ( 150بند  –)كتاب اقدس 
 
  سؤال : از ذکر در مشرق االذکار فی االسحار."  - 4

ه ولکن در اسحار و طلوع فجر و بعد از طلوع فجر الی طلوع آفتاب و دو جواب : اگر چه در کتاب اهلی ذکر اسحار شد
 ( 15)رساله سؤال و جواب، "   ساعت هم بعد از آن لدی اّلّل مقبول است.

 
 

 
 حضرت عبدالبهاء: 

 ترتيل و تالوت و حق فکر بذکرو حمافل و جمامع آن در که شايد جممعی و ابيد حمفلی را دوستان حق روی عاشقان ای"  - 1
 نوراء جمامع آن بر اعلی افق پرتو و اهبی ملکوت انوار و گردند مألوف و مشغول الفداء الحّبائه روحی مبارک مجال آاثر و آايت
 چون و شود أتسيس قراء و ُمُدن مجيع در ابيد که است گرديده مقّرر و تعيني اعلی بقلم که است اذکار مشارق حمافل اين و بتابد
 (خلق و امر 4 ج 14٨ ص)."    .. شود منسوخ خصوصی امعجم ايبد تقّرر

 
 :ميفرمايند ، مکان و زمان مقتضيات و حکمت مبراعات امر از بعد و
 جمامع مجيع انسخ او و بس و است االذکار مشرق عمومی تالوت جممع و عبادت حملّ  اهلّيه شريعت در که اينست مقصود"  - 2
  ..."  واجب و الزم بلکه جايز نيز انفعه حماضر و شوريّه جمالس و خرييّه جمامع و معارف حمافل ولی عبادتّيه حمافل و
 (خلق امرو 4 ج 14٨-٩ ص)
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 و کنند آغاز مناز و منايند اجتماع ملکوتّيه جمامع آن در چون نفيسه نفوس.  ابرار جممع و است االنوار مطلع االذکار مشرق"  - 3
 مأل در احلمدّللّ  که برآرند ُبشری اي و طوبی اي فرايد و منايند استماع اعلی مأل ،اهل مناجات ترنيم و گردد آايت ترتيل احلان ببدايع
 ".   مينمايند آايت ترتيل تقديس حمفل در و منودند قيام دعا و مبناجات اهبی ملکوت مالئکه از نفوسی ادنی

 (احکام و حدود گنجينه 231 ص)
 
 رکني رکن االذکار مشرق. آمرزگار حضرت عظيم اساس سّ  ا االذکار مشرق.  است گارپرورد  اتييد مغناطيس االذکار مشرق"  - 4

 مشرق. نيکوکار هر قلوب مفرّح تسبيحش و هتليل االذکار مشرق.  اّللّ  کلمة اعالء سبب اتسيسش االذکار مشرق. گردگار  آئني
 مصابيحش االذکار مشرق. احرار عموم خبش حيات جانپرورش نسيم االذکار مشرق.  ابرار کلّ  خبش روخ قدسش نفحات االذکار

 توحيدش آايت ترتيل االذکار مشرق.  است اعلی مأل ارواح مفرح آهنگش االذکار مشرق . است آفاق روشنی صباح نور مانند
 است االذکار مشرق أتسيس اهلی مقّدس آستان در خدمات اتّ  و امور اعظم اليوم است اهبی ملکوت اهل حبور و سرور سبب

 (خلق و امر 4 ج14٩-150 ص)".   شود واقع حکمت خمالف که بقسمی نه ولی
 
 مباشرت ااّيم اين دوستان هبّمت احلمدّللّ  گردد بنيان االذکار مشرق آنسامان در که چنان آرزو را عبدالبهاء که بود مّدتی"  - 5

 استقامت و ثبوت و احباءاّللّ  رحيان و حرو  سبب االذکار مشرق زيرا مقبول بسيار احدّيت حضرت آستان در خدمت اين گرديده
 مشا حال االرض حتت ولو ابشد االذکار مشرق حمّلی ابيد ای دهکده هر در حّتی .... است مهمّ  بسيار مسأله اين.  اصفياست

   " منائيد قيام حتليل و بتسبيح و گرديد مشغول ابذکار اسحار در و منائيد اتسيس که شديد آبن موّفق احلمدّللّ 
 (آمريکا ط مکاتيب از منتخباتی 1 ج ٩2 ص)
 
 االذکار مشرق ابيد ابشند احبا نفر دو که دهکده هر در که  گشته عني فرض و است منوده حاصل امهّيت ااّيم اين در"  - 6

 (خلق و امر 4 ج 151 ص)  ".گردد مشاهده مستحسنه نتائج رمستقبل د ات ابشد زمني زير ولو شود تعيني
 
 در. گردد نفوس اجتماع و قلوب الفت سبب و دارد روحانی اتثري ولی جسمانيست بنيان بظاهر چند هر اراالذک مشرق"  - 7

 اماکن آن در زيرا نفوس اطمينان سبب و بود قلوب تثبيت و ترويج سبب شد أتسيس معبدی رآن د که ای مدينه هر ظهور ااّيم
 در عظيم أتثريی االذکار مشرق بنای اّللّ  سبحان.  نه خمتار ربّ  بذکر جز قرار و سکون قلب برای از و بود دائم و مستمر حقّ  ذکر
 االذکار مبشرق مسّمی ای خانه ای قريه در اگر حّتی.  گشت آشکار و ظاهر چنني و شد جتربه شرق در. دارد مراتب مجيع

 (آمريکا ط مکاتيب از منتخباتی 1 ج ٩3 ص)  ". آن أتسيس و بنا به رسد چه ات داشت ديگر أتثريی گشت
 
 "   مقبول واحده بلده در االذکار مشرق تعّدد . جائز اعلی و احسن مبحّلی االذکار مشرق حملّ  تبديل"  - ٨
 (احکام و حدود گنجينه 234 ص)
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 هر و دارد اطراف در دوازه ٩ و آب های فّواره اب حوض ٩ ابغچه ٩ خياابن ٩ است شکل دائره و مدور االذکار مشرق"  - ٩
 داخل.  است االذکار مشرق لوازم از که اينها امثال و کلّيه و ابتدائی مدرسه - دارالّشفاء - ايتام حملّ  مثل مريود حّلیمب خياابنی

".  داد ميتوان آجنا در هم خطابه ولی عبادت و مناجات  خمصوص خطابه  کرسی و بود خواهد غرفات و ارغنون االذکار مشرق
 (اآلاثر بدائع 1 ج 352 ص)
 

 ابسی ابشد گذاشته صندوقی اگر اعانه جبهت خمصوص حمّلی در ولی ابشد خزانه و صندوق از مقّدس ابيد االذکار شرقم"  - 10
 ".  شود صرف العدل بيت داد بقرار ابيد اعانه صندوق نقود و است عمومی عدل بيت به راجع قرار اين و نيست

 (خلق و امر 4 ج 152 ص)
 

 است عبادت حملّ  اگرچه االذکار مشرق.  است بسيار تفّرعاتش و انسانيست عالَ  ساتأتسي اعظم از االذکار مشرق"  - 11
 االذکار مشرق هر.  است عاليه علوم تدريس مدرسه و ايتام اطفال   مکتب   و مسافرخانه و خانه اجزا و اسپيتال به مربوط ولکن
 اجزا و مدرسه و مکتب و اسپيتال بتدريج و شود أتسيس االذکار مشرق حال آمريک در که اميدوارم است چيز پنج ابين مربوط
 مهمّ  چقدر االذکار مشرق که بدانند ات بفهمانيد را تفصيل اين اهلی بياران. ايبد ترتيب انتظام هنايت در نيز مسافرخانه و خانه
 ".     است مکمل جهت هر از بلکه نيست عبادت حملّ  از عبارت جمّرد.  است

 (آمريکا ط عبدالبهاء حضرت تيبمکا از منتخباتی 1 ج ٩7 ص)
 

 
 

  بیت العدل: 
است که در آتيه عالوه بر حمّل  معبد هبائی خمتّص به ستايش و عبادت حّق است . اين معبد بنای مرکزی مشرق االذکار"  - 1

داشت . حضرت اجتماعی ، بشر دوستی ، تربيتی و علمی اختصاص خواهد  عبادت شامل ملحقاتی خواهد بود که به فّعاليتهای
امراّلّل آن را منونه ابرزی از ارتباط و  االذکار را از اعظم أتسيسات عال انسانی توصيف می فرمايند ، و حضرت ولّ  عبدالبهاء مشرق

می فرمايند . در جای ديگر نظر مبارک را به آتيه اين مشروع معطوف داشته می  امتزاج عبادت حّق و خدمت به خلق معّرفی
ی شود ، مسافران را مأوی دهد ، غم زدگان را تسلّ  معبد هبائی و متفّرعات آن عاجزان را آسايش خبشد ، فقرا را دستگريکه   فرمايند

 " در مستقبل ااّيم در مهه مدن و قری معابد هبائی بنا خواهد شد  منايد . )ترمجه( عطا کند و انداانن را تربيت
 ( 53شرح  –)كتاب اقدس 

 
کتاب اهلی ذکر اسحار شده ولکن در   به مشرق االذکار در اسحار حضرت هباءاّلّل می فرمايند : اگر چه دردر ابره توّجه "  - 2

آفتاب و دو ساعت هم بعد از آن لدی اّلّل مقبول است )سؤال و جواب ،  اسحار و طلوع فجر و بعد از طلوع فجر الی طلوع
 ( 142شرح  –)كتاب اقدس  " ( 15فقره 
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منظور موعظه و اداء خطابه اي تالوت  حکام در کتاب بيان فارسی است . حضرت اعلی ارتقاء بر منابر را بهسابقه اين ا"  - 3
جهت شخص انطق صندلی بر سريری هناده شود ات کل بتوانند آايت اهلی را به  اند که  بهآايت هنی و به جای آن دستور فرموده

االذکار موعظه ممنوع و  امراّلّل در تبيني اين حکم می فرمايند که در مشرق حضرت عبدالبهاء و حضرت ولّ  منايند . وضوح استماع
نشسته اي ايستاده آايت را تالوت منايند و برای اينکه آايت  هبرت استماع  فقط تالوت آايت اهلی جايز است . افراد خمتارند در حال

در مورد جلساتی که در حمّلی غري از  منرب جايز نيست . توانند از سرير کواته قابل انتقالی استفاده کنند ولی وجود شود ، می
می تواند نشسته اي ايستاده ابشد و اي از سرير استفاده منايد . حضرت عبدالبهاء  مشرق االذکار منعقد می گردد انطق اي خواننده

ی اهلی انطقني ابيد در کمال حموّيت و جمامع احّبا يکی از الواح مبارکه ، پس از أتکيد حرمت استفاده از منرب می فرمايند که در در
 ( 16٨شرح  –)كتاب اقدس  " خضوع و خشوع تکّلم منايند 

 

 


