مشرق االذکار
حضرة هباءاهلل:
ابلصور واألمثال
عمروا بيوات أبكمل ما ميكن يف اإلمكان ابسم مالك األداين يف البلدان وزيّنوها مبا ينبغي هلا ال ّ
 " - 1اي مأل اإلنشآء ّ
وتقر األبصار " (الكتاب االقدس – الفقرة )31
الرحيان أال بذكره تستنري ّ
الصدور ّ
ابلروح و ّ
الرمحن ّ
 مثّ اذكروا فيها ربّكم ّ
توجه إىل مشرق األذكار يف األسحار ذاكرا متذ ّكرا مستغفرا وإذا دخل يقعد صامتا إلصغآء آايت هللا امللك العزيز احلميد
 " - 2طوىب ملن ّ
كل بيت بين لذكري يف املدن والقرى كذلك مسّي لدى العرش إن أنتم من العارفني "
 قل مشرق األذكار إنّه ّ
(الكتاب االقدس – الفقرة )115
الرمحن أبحسن األحلان يف الغرف املبنيّة يف مشارق األذكار "
 " - 3علّموا ذرايتكم ما ّنزل من مسآء العظمة واالقتدار ليقرئوا ألواح ّ
(الكتاب االقدس – الفقرة )150
 " - 4سؤال  :خبصوص ال ّذكر يف "مشرق األذكار يف األسحار".
جواب  :مع أ ّن كلمة األسحار ذكرت يف كتاب هللا ،لكن ال ّذكر يف األسحار ،وعند طلوع الفجر ،وبعد طلوع الفجر إىل طلوع
وحّت بعد ذلك بساعتني ،مقبول عند هللا( ".رسالة سؤال وجواب)15 ،
ّ
الشمسّ ،

بیت العدل:

يتكون منها "مشرق األذكار"
كل منها مركزا جملموعة من املنشآت ّ
 " - 1دور العبادة البهائيّة هي أماكن ّ
مكرسة لذكر هللا ،ويعترب ّ
خمصصة للخدمات االجتماعيّة واإلنسانيّة
الّذي سيشمل عند اكتمال منائه مستقبال – ابإلضافة إىل دار العبادة – ع ّدة ملحقات ّ
ويل أمر هللا أبنّه
وّ
الّتبويّة والعلميّة .ويصف حضرة عبد البهاء "مشرق األذكار" أبنّه "من أعظم املؤسسات يف العامل" ،ويرى حضرة ّ
البهائي .ويتوقّع أن يق ّدم "مشرق األذكار" يف املستقبل ،عند اكتمال
ميثّل بصورة ملموسة التّكامل بني العبادة واخلدمة يف ال ّدين
ّ

حت ّققه" ،النجدة للمنكوبني ،والعون للمعوزين ،واملأوى ألبناء السبیل ،والغوث للملهوفني ،والعلم لغري املتعلمني".
كل قرية ومدينة( ".الكتاب االقدس – الشرح )53
وستشيّد دور العبادة البهائيّة مستقبال يف ّ
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[مّتجم]

البهائي
ابلرغم من أ ّن الوقت احمل ّدد يف كتاب هللا لتالوة األذكار يف مشرق األذكار – وهو دار العبادة
 " - 2أابن حضرة هباء هللا أنّه ّ
ّ
– هو "يف األسحار" إالّ أ ّن تالوة هذه األذكار مقبولة عند هللا من "طلوع الفجر ،وبعد طلوع الفجر إىل طلوع الشمس ،وحّت بعد
ذلك بساعتني( ".سؤال وجواب ( ".)15الكتاب االقدس – الشرح )142
الفارسي .فقد هنى حضرة الباب عن ارتقاء املنابر إللقاء اخلطب واملواعظ أو تالوة
 " - 3وردت سابقة هذا احلكم يف كتاب البيان
ّ
منصة لكي تكون آايت هللا مسموعة للجميع.
اآلايت .وأمر عوضا عن ذلك ،أن جيلس القارئ على
كرسي فوق ّ
ّ
ويل أمر هللا أب ّن مراعاة هذا احلكم يف مشرق األذكار – حيث ال يسمح إالّ بتالوة اآلايت
كل من حضرة عبد البهاء وحضرة ّ
ونبّه ّ
منصة غري اثبتة .ويف اجملامع خارج
– جتيز ملن يتلو الوقوف أو اجللوس ،وإن كان ضروراي – لكي يسمع بوضوح – ميكن اعتالء ّ
منصة واقفا أو جالسا .وأ ّكد حضرة عبد البهاء يف أحد ألواحه الّيت ورد فيها منع
مشرق األذكار جيوز للقارئ أو املتح ّدث أن يعتلي ّ
استعمال املنابر على وجه اإلطالق أ ّن على أحباء هللا أن يلقوا أحاديثهم يف اجملالس "مبنتهى اخلضوع واخلشوع واحملو الصرف"
(الكتاب االقدس – الشرح )168
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