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 حضرت هباءاهلل: 
 "  ء إن هللا أراد أن يؤّلف بني القلوب ولو أبسباب الّسموات واألرضنيآقد رقم علیكم الّضیافة يف كّل شهر مرّة واحدة ولو ابمل"  – 1

 ( 57بند  –)كتاب اقدس 
 
  سؤال : "رقم علیکم الّضیافة" واجب است اي نه."  – 2

  (48رساله سؤال و جواب، )"  جواب : واجب نه.
  

 
 

 حضرت عبدالبهاء: 
 امهّیت هنايت لذا فرمود حتريص و تشويش و امر مبارک مجال و بنمود أتسیس ابب حضرت روز نوزده از روزی مهمانی اين"  - 1
 (خلق و مرا ٣ ج 1٣٩ ص)"  گردد دائمی و مقّرر آنکه ات بدهید امهّیت و بنمائید آن در دّقت کمال البّته دارد را
 
 نوزده هر در ايران گردد جمری ضیافت اين شايد و ابيد چنانچه اگر.  قلوبست سرور و فرح سبب بسیار روزه نوزده ضیافت"  - 2

 (آمريکا ط عبدالبهاء حضرت مکاتیب منتخبات 1 ج 8٩ ص) "  جويند روحانی قّوتی و ايبند جديدی روح روزی
 
 ترويج و تذّکر و تبّتل و حمّبت و الفت ضیافت اين از مقصود.  بوديد منوده سؤال هبائی شهر هر در ضیافت خصوص در"  - ٣

 جمری  الفت و حمّبت هنايت يکديگر اب و منايند مناجات و آايت تالوت و شوند مشغول اهلی بذکر يعنی.  است خرييّه مساعی
  "  کوشند  بني ما ابصالح و منايند دعوت را دو هر حاصل اغرباری احّباء از نفر دو میان اگر و دارند

 (احکام و حدود گنجینه157 ص)
 
 اتءيیدات حصول و آمسانیست مائده نزول سبب حمافل آن گرديد سرور سبب بودی منوده مرقوم روز نوزده هر میهمانی از"  - 4

  (آمريکا ط عبدالبهاء حضرت مکاتیب منتخبات 1 ج88 ص)  " رمحانی
 
 حممود و ممدوح اهلی احّبای جبهت مائده متديد و حمبوب و مقبول ضیافت دوری و کور هر رد قدم مجال صادق بندگان ای"  - 5

 مشرده احلقیقه فی حقّ  پرستش جمالس و ذکراللّ  حمافل از زيرا دارد را ستايش هنايت که کرمي کور و عظیم دور اين در اخلصوص علی
 هنايت در نفوس و میشود خوانده اهلّیه نعوت و حمامد و ائدقص و میگردد تالوت اهلّیه آايت ضیافت جمالس در که چه میشود
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 جسمانی عالَ  ات میگردد صرف نیز غذائی ابلّتبع ضمن اين در و است رمحانّیه سنوحات اين مقصود اصل. میگردد مبعوث اجنذاب
 حبال خوشا ابری.  شود کامل نیز جسمانّیه نعم است سابغ روحانّیه نعم مهچنانکه گريد جان حکم تن و گردد روحانی عالَ  مطابق

  "  ع ع میشويد احّباءاللّ  رحيان و روح و تنّبه و تذّکر سبب و میداريد جمری را لطیف حکم اين که مشا
 (احکام و حدود گنجینه 157 - 8 ص)
 

 
 

 حضرت ولی امر اهلل: 
 روزه نوزده ضیافات مؤّسسه منوده فراوان کمک اهلی نظم مبانی تشیید و  تقويت در که خطريه مهّمه مشروعات از ديگر"  - 1

 و است برقرار و دائر انتظام و اتقان بنهايت غرب و شرق در هبائی جوامع اکثر در و حمسوب اداری نظم قويّه ارکان از که است
 "  میباشد مجمند و مندرج کامالا  اجتماعی و اداری و روحانی ثالثه های جنبه يعنی جامعه حیات مشخّصه شؤون آن برانمه در
 (مصوب ترمجه - بديع قرن کتاب 4 ج ٦٣ ص)

 
 

 
  بیت العدل: 

بتنی بر اين حکم مبارک است . در کتاب مستطاب بیان عربی حضرت اعلی به مؤمنني "  – 1فات نوزده روزه انعقاد جلسات ضیا
ّبت و مهمان نوازی ضیافتی ترتیب دهند . دور بیان امر فرموده بودند که هر نوزده روز يک ابر جمتمع گردند و برای اظهار حم

اند . حضرت عبدالبهاء و حضرت ويّل حضرت هباءالّل اين حکم را أتيید و مقصد از آن را ترويج احّتاد و أتلیف قلوب مقّرر داشته
یت جنبه روحانی و معنوی اند . در ابتدا حضرت عبدالبهاء امهامرالّل امهیت تشکیالتی اين حکم را به تدريج تبیني و تشريح فرموده

ضیافت را بیان فرمودند . سپس حضرت ويّل امرالّل ، عالوه بر تشريح جنبه های روحانی و اجتماعی ، قسمت اداری ضیافت را 
اضافه فرموده آن را حتت نظامی خاص درآورده و لزوم مشاوره در امور جامعه و ابالغ اخبار و بشارات و پیامهای مؤّسسات امريّه 

در اپسخ به سؤالی که آاي حکم ضیافت از واجبات است اي نه ، حضرت هباءالّل می  .اند ر جلسات ضیافات أتکید فرمودهرا د
( . حضرت ويّل امرالّل در توقیعی که حسب االمر هیکل مبارک صادر گرديده می 48فرمايند واجب نیست )سؤال و جواب ، فقره 

واجب نیست ولی بسیار امهیت دارد . هر يک از ايران ابيد حضور در اين جلسات را از  فرمايند  : شرکت در ضیافات نوزده روزه
 ( 82شرح  –)كتاب اقدس "  وظايف خود دانسته و شرکت در آن را موهبتی به مشار آرد . )ترمجه(

 

 


