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 اللهءحضرت بهابیان مبارک -2

 یفيه نعمة اللّه عل ن يظهرُلمَ  یوبظيم. طُلهذا االسم العَله اللّه عَجَ یهرالبهآء الّذلمن فاز باليوم االوّل من شَ یطوب
هور و مبدئها و فيه الشُّ  درُصَل انّه لَ حاط العالمين. قُاَ یفضله الّذ یدلّ علکراللّه بفعله المُن اظهر شُنفسه انّه ممَّ

 فآئزينانّه من ال بالرّوح و الرّيحان نشهدُ ادرکهن لمَ یمکنات طوبالمُ ینفحة الحيوة عل تمرُّ
 کتاب اقدس 111بند                                      

 
 



  حضرت عبدالبهاءبیانات مبارکه -3
 اوست دوست آسمانی

خوش ترین روز  .به باد که در این روز در جهان هستی پا نهادی و به گلستان راستی شتافتی ،ای بهرام روزتو
هستی  ۀاگر بدانی که در چه روز پر شگون جام ..نوروزی است که جان نو بخشد و راه پروردگار نموده گردد

   ع ع  شوی  از شادمانی جامه بدری و شیدا و آشفته ،راستی نوشیدی بادۀ  ،پوشیدی
 ۲۲۱صفحه  ۳پیام آسمانی جلد                                                                                                                                                                      

 
باری در اين دور بديع نيز اين روز بسيار مبارک است، بايد احبّای الهی در اين روز به خدمت و عبوديّت »..

و محبّت و يگانگی دست در آغوش شوند و به کمال فرح و سرور به  موفّق شوند، با يکديگر در نهايت الفت
ذکر جمال مبارک مشغول گردند و در فکر آن باشند که در چنين يوم مبارکی نتايج عظيمه حاصل شود و امروز 
نتيجه و ثمری اعظم از هدايت خلق نيست، زيرا اين خلق بيچاره از جميع مواهب الهيّه علی الخصوص ايران 

خيريّه معنويّه اند. احبّای الهی در چنين روزی البتّه بايد يک آثار خيريّه صوريّه يا آثار نصيب ماندهنيان بیو ايرا
بگذارند که آن آثار خيريّه شمول بر جميع نوع انسانی داشته باشد، زيرا در اين دور بديع هر عمل خيری بايد 

اص به بهائيان نداشته باشد. در جميع ادوار انبياء مول بر جميع بشر داشته باشد، اختصعمومی باشد يعنی شُ
امور خيريّه تعلّق به نفس آن ملّت داشت مگر مسائل جزئيّه مثل صدقه که تجويز شمول بر عموم داشت؛ امّا در 
اين دور بديع چونکه ظهور رحمانيّت الهی است جميع امور خيريه شمول به جميع بشر دارد بدون استثناء؛ لهذا 

ومی يعنی که تعلّق به عموم عالم انسانی دارد الهی است و هر امر خصوصی و مشروعی از مشروعات هر امر عم
عالم انسانی که تعلّق به عموم ندارد محدود است. لهذا اميدم چنانست که احبّای الهی هر يک از برای عموم 

 «بشر رحمت پروردگار باشند و عليکم البهاء االبهی.
 ۳۵۳تا  ۳۵۰ایام تسعه ص                                                                                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 



    بهائیان ایران خطاب به 177قسمتی از پیام نوروز-4
عالمیان را بس  ،رسد و آشفتگی و سردرگمیاگرچه افق عالم تیره به نظر میای یاوران جمال ابهی، …

کران الهی در هر سال جدید یادآور های بیپرور و نعمتمضطرب و پریشان نموده است امّا فرارسیدن بهار جان
، سرانجام با گرمای خورشید بهاری فرو نشیند ،این حقیقت است که سردباد زمستانی هر چند شدید است

پایان پس با توسّل به قوای بی  بیع خواهد شست.زان را نیسان رَظلمت شب را روشنایی روز در پی است و غبار خَ
روحانی نهفته در خود، جهد نمایید تا مظهر دلگرمی و امید برای خویشان و دوستان باشید، سبب قوّت قلب 

این بندگان آستان   را مشعل متین شوید.هیب عشق حبیب همگان و عامل تسکین درد دردمندان گردید، و لَ
ضمن اظهار همدردی با همۀ اهل جهان و مردمان شریف ایران، شما عزیزان دل و جان را به ادعیۀ خالصۀ قلبیّه 

دهیم و با این استغاثۀ حضرت عبدالبهاء به درگاه کبریا، در اعتاب مقدّسۀ علیا برای گشایش امور اطمینان می
"در   نماییم:امش و آزادگی برای همگان از درگاه حضرت یزدان صمیمانه مسئلت میسالمتی و آسایش و آر

 امید بگشا و از بخشش آسمانی بهره بخش شب تیره را روز فرما و روز نوروز را فیروز کن."
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 بهائیان از هر قوم و نژاد نوروز را گرامی میدارند-5

دبیرکل سازمان  ۲۰۱۴مصوبات سازمان ملل متحد پذیرفته شد. در سال در یکی از  ۲۰۱۰روز جهانی نوروز در سال 
ملل متحد گفت: این جشن را متجاوز از سه هزار سال است که در اولین روز سال رعایت می کنند و بر پای می 
دارند. من برای این روز بین المللی از هر فردی چه مرد و چه زن خواهش دارم که حامل پیام صلح و وحدت و 

جدید گردد.کشور مقدس ایران هزاران سال است که این یادگار فرخنده را نوروز فرخ روز می نامند، بسیار ت
گرامی می دارند و بر آن ارج می نهند. نوروز در ایران بیش از آنکه جشنی موکول به زمان و مکان باشد، جشن 

یرون می آید و جامه ای زمردین بر طبیعت این سرزمین است، زمین از پوشش سپید برف و نفس سرد زمستان ب
نوروز جشن شروع   تن می کند. خورشید به اعتدال بهاری باز می تابد و نور آفتاب مالیم و دلنواز می شود.

گردش طبیعت است و می توان گفت از آن زمان که ایرانیان گردش سال و گردش طبیعت را یافتند نوروز را 
 آغاز آن نهادند.

این که برای بهائیان ایران جشن ملی است، روزیست مقدس برای همه بهائیان عالم چون  عید نوروز گذشته از
آئین جضرت   اولین روز تقویم این آئینی شمرده می شود از جمله افتخارات بهائیان بر این است که در سایه

ه ارض که بوی بهار بهاءالله عید نوروز از عید ملی به جشن جهانی تبدیل شده است و حتی در دورترین نقاط کر
را گرامی داشته و جشن می گیرند و در این روز مبارک از سراسر  وزرهم در کار نباشد بهائیان از هر قوم و نژاد نو

 جهان توجه به کشور مقدس ایران می نمایند.

نزد ایرانیان یادآور مفاخر باستان است. می فرمایند: وقایع بسیار »نوروز چنان که حضرت عبدالبهاء فرموده اند 
هزار سال است که این روز را فیروز شمرده  ۵-۶لهذا همیشه ملت ایران قریب … عظیمه در روز نوروز وقوع یافت

 «اند و شگون داشته اند و روز سعادت ملت شمرده اند.

چون روز مبارکی است نباید آن روز را مهمل گذاشت که ثمر آن محصور در سرور و شادمانی »می فرمایند: و باز
این « ماند. در چنین روز مبارکی باید تأسیس مشروعی گردد که فوائد و منافع آن از برای ملت دائمی ماند

یا هر خدمتی که مفید بشریت مشروع می تواند تأسیس مؤسسه ای باشد، کاری انسانی و عام المنفعه باشد 
 …باشد

 نشریه اینترنتی شهروند                                                                                                                                                                                      

                         



 بهار خوب آزادی شعر           
 

 دوباره ابر میگرید
 دوباره غنچه میخندد

     زمین و آسمان گویند:
  بهاری تازه در راهست! 

   نویدش را، پرستوهای خوش آواز
 ال دادند!به همراه نسیم صبحدم، هر سو صَ

   جهان پیر دیگر بار
 زهستی می شود سرشار! 
   بجای خار و خارستان 

 نبینی جز بهارستان!
  گل و پروانه و بلبل

  به بزم الله و سنبل 
  بهار روشنی ها را 

 دوباره جشن میگیرند!
     دل بی تاب من اما

    «الهام»مرا میگوید: ای 
  ای بی صبر و بی آرام

   رسد آیا پیامی زان
  کبوترهای تنها مانده اندر دام؟                  

  رسد آخر به پایان،
  این شب یلدای بی فرجام؟                  

  صدای آشنایی میزند در گوش جانم زنگ!
  غمم را میکند بی رنگ!

  تو ای ناخوانده اسرار الهی را!
  تو ای نادیده پایان سیاهی را!



  ز فضل حق مشو نومید!
  رها کن دامن تردید!

  «بسی گردش کند گردون»
   «بسی لیل و نهار آید»
  داد پاییزی!پس از بی 

  فرح افزا بهار آید!
  بهار خنده و شادی!

  بهار خوب آزادی!
 فرهمند مقبلین )الهام(                                         
 ۸ص  ۳۷۶پیام بهایی شماره                                         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 یاران روحانی

 با تبریک به مناسبت اعیاد مبارکه صیام و نوروزبا تقدیم تحیات امنع ابهی و 
همان گونه که میدانیم ایام نوروز فرصت بسیار مناسبی برای تازه کردن دیدارها و مالقات با عزیزانمان می باشد 

همواره مورد نظر بوده است و این امر جزء سنتهای زیبای نوروزی  است که علی الخصوص در ایران مقدسمان  
میتوانیم با برنامه چگونه است که هر یک از ما بتوانیم به خود یادآور شویم که  وتاه سعی بر آن ه کدر این برنام

وضمن احیاء  ریزی از این اوقات سرور و شادی برای گشودن باب دوستی و معاشرت با سائرین اقدام نمائیم
 روابط پیشین، دائره دوستیهایمان را نیز گسترش دهیم 

 آغاز زیبایی برای تمامی اقداماتمان در سال جدید باشدامیدواریم این ایام 
 تأییدات الهی حول اقدامتان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



توجه نموده می فرماید در جمیع احوال به آنچه سبب آسایش خلق است ء وجه حق از افق اعلی به اهل بها
که به محبت تمام با  کل اهل یک عالمید و از یک کلمه خلق شده اید نیکوست حال نفسی… مشغول باشید

 عموم انام معاشرت نماید.
 لئالی الحکمه جلد سوم ۳۸۲صفحه                                                                                                                                                  

  
  مستبشره با یکدیگر معاشرت کنید.ۀ عنوان: با وجوه ناضر                                                    

 
 قسمت روحانی

 مناجات شروع-1
 حضرت بهاءاللهبیان مبارک  -2
 حضرت عبدالبهاءبیانات مبارکۀ  -3

 قسمت اداری
 بیت العدل اعظم الهیقسمتی از پیام  -4
 حکایت -5
 برنامه نونهاالن و نوجوانان عزیز-6
 شور و مشورت-7

 چگونه میتوان از ایام پیش رو برای معاشرت بیشتر با سائرین نهایت استفاده را نمود؟
 قسمت اجتماعی

 انس و الفت-8
 مناجات خاتمه)به انتخاب جمع(-9
 
 
 
 
 
 
 



 شروع مناجات-1
مطار علم والسّماء از تو مسئلت می نمایم که از ابر خود اَمحبوب من فی االرض و یا الهی و اله االشیاء و محبوبی 

برقدرتت گواهی  ،نفوس موقنه عطا فرمایی و مبذول داری تا کل به یقین ثابت جازم ۀو عرفان بر اراضی طیب
عتدین و ظالمین را به تو راجع نمایند و خود به کمال شفقت و رحمت با اهل عالم معاشرت دهند و جزای مُ

 لهو الغالب القادر اآلخذ المقتدر القدیر کنند. انّه
 ۲۹صفحه   ۷مجموعه آثار قلم اعلی جلد                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 حضرت بهاءاللهبیان مبارک  -2

 طراز دوم

اصحاب صفا و وفا بايد با جميع اهل عالم بروح و ريحان معاشرت نمايند چه که معاشرت سبب اتّحاد و …
اتّفاق بوده و هست و اتّحاد و اتّفاق سبب نظام عالم و حيات امم است طوبی از برای نفوسی که بحبل شفقت و 

ل عالم را وصيّت مينمايد ببردباری و نيکوکاری رأفت متمسّکند و از ضغينه و بغضا فارغ و آزاد اين مظلوم اه
 اين دو دو سراجند از برای ظلمت عالم و دو معلّمند از برای دانائی امم طُوْبَی لِمَنْ فَازَ وَ وَيٌْل لِلْغَافِلِينَ.

 

 

 



 حضرت عبدالبهاءبیانات مبارکۀ -3

احبّای الهی طبیبان رحمانیند و پزشکان خانه است و جمیع خلق دردمند و بیمار، "الیوم عالم امکان مریض
سبحانی، باید مریضان را معالجه نمایند و بیماران را به نهایت مهربانی مداوا کنند، زیرا امراض و علل روحانی 
است، عالج و درمان معنوی باید و دِریاق فاروق الهی شاید. لهذا با جمیع بشر مهرپرور گردید و به مهربانی به 

از نفسی شکایت نکنید و به کسی عتاب منمایید. با کلّ به نهایت خوشی و محبّت و  ..ازیدنوع انسانی پرد
 رفتاری و مالیمت و راستی و امانت معاشرت کنید."ؤانست و خوشمُ

 ۱۳۰مکاتیب عبدالبهاء، جلد نهم صفحه                  

 
راوده و اختالط است تا است محتاج مُ فرمایند: "نوع انسان محتاج تعاون و تعاضد " حضرت عبدالبهاء می

 کسب سعادت و آسایش کند و راحت و آرایش یابد

 31ص  2خطابات ج                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 بیت العدل اعظم الهی-4
 

دوان اهمیت ندهید و بالعکس علی رغم وضع بحرانی موجود و با الهام از تعالیم الهی به اعراض و ظلم و عُ 
معامله نمایید. فکرتان را در این محصور سازید که سبب خیر و نفع به اطرافیان خود باشید. به هم وطنان خود 

صمیمانه ،ستم و تضییقات گوناگون می باشند هنگی غنی و انسانی هستند و خود نیز گرفتار ظلم وکه وارثان فر
آنچه که  ۀصدق و صفا معاشرت کنید و دربارخدمت کنید. از هر گونه اختالف و انشقاق بپرهیزید و با عموم با 

پرشکوه ایران و به  ۀامید، ایمان و اطمینان به آیند ۀمذاکره و تبادل نظر نمایید و شعلذهن آنهاست  ۀمشغل
 در قلوب شان برافروزید." ،سرنوشت درخشان نوع بشر را که خود معتقدید مآالً تحقق خواهد یافت

 2008جون 3، 1387خرداد  14  پیام                       



 حکایت-5

ء فرمودند، "محبّت دو قسم است؛ جناب سمندری در خاطرات خود نوشته اند که روزی حضرت عبدالبها
یکی این است   یکی محبّت کردن به یکدیگر، خدمت کردن، دوست داشتن، دستگیری کردن، رفتن، آمدن.

زنی داشته باشد، محض زیارت احبّاء، که از مالقات و زیارت یکدیگر ملتذّ و مهتزّ میشوند. یعنی اگر انسان حُ
چه داشته باشد بعد از مالقات رفع شود و از زیارت احباب تازه و زنده زنش مرتفع شود و غم و اندوهی و یا هرحُ

 (218، ص1و مسرور شود." )طراز الهی، ج

 
 


