یاران روحانی با تقدیم اهلل ابهی و با تبریک به مناسبت فرارسیدن عید مبارک صیام و عید نوروز و با امید به قبولی

طاعات و عبادات

پیشنهاد میگردد در صورت امکان به گونه ای برنامه ریزی فرمائید که در این آغازین لحظات سال جدید ،امکان استفاده

از برنامه های هنری "با توجه به امکانات محلی" فراهم گردد

اوقاتی مملو از سرور جان و روان برایتان آرزو مینمائیم

حضرت عبدالبهاء میفرمایند:
خوش ترین روز نوروزی است که جان نو بخشد و راه پروردگار نموده گردد.
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-1مناجات شروع
ای پروردگار این دوستان یاران تو اند وسرمست پیمانۀ پیمان تو .همه پروردۀ آغوش بخششند وشیر خوار پستان دهش
خداوند آفرینش ،اگرمستمندند ولی هوشمندند ،اگر ناتوانند ولی زور مندند ،چه که تو پشتیبانی ،تو یاور مهربانی  ،در

جهان کیهان سربلند نما ودر ایوان یزدانی جای بده .در انجمن باال روسفید فرما و روز نوروز را فیروز کن .توئی توانا،

توئی بینا ،توئی شنوا ،توئی بیهمتا ،توئی مهربان.

عع

-2لوح مبارک نوروز
أنا األ ْقد ُس األ ْعظ ُم األبهی

لك الح ْم ُد يا ِإ ِلهي ِبما جعلْ ت هذا الي ْوم ِع ً
خلِ ِ
يدا لِلْ ُمق َّر ِبين ِم ْن ِعب ِ
االس ِم الَّ ِذي ِب ِه
الم ْ
ادك و ُ
صين ِم ْن أ ِح َّبتِ ك وس َّم ْيت ُه ِبهذا ْ
المن َّزل ِة
ات ُّ
س َّ
ور ب ْين األ ْر ِ
ت نفح ُ
خ ْرت األ ْشياء وفاح ْ
ور فِ ي ُص ُ
الظ ُه ِ
المق َّد ِس ِة وكُ تُ ِبك ُ
حفِ ك ُ
ض و َّ
السم ِاء و ِب ِه ظهر ما ُهو الم ْس ُط ُ
ح ُض ُروا مق َّر ع ْر ِشك وي ْسم ُعوا نِ داءك األحلی ِم ْن م ْطلِ ِع
و ِب ِه ب َّشر ُسفر ُاؤك لِي ْست ِع َّد الكُ ُّل لِلِ قائِ ك و َّ
ح ِر ِوصالِك وي ْ
ج ِه الی ب ْ
التو ُّ

جة وأ كْ ملت ِّ
ور م ْن كان ُم ِد ًّال
استق َّر علی ع ْر ِش ُّ
حم ُدك اللَّ ُه َّم يا ِإ ِلهي ِبما أ ْظه ْرت ُ
الظ ُه ِ
الح َّ
غ ْي ِبك وم ْش ِر ِق ذاتِ ك .أ ْ
الن ْعمة و ْ
حدانِ َّيتِ ك وح ِ
ح ِي ِه
الح ُضو ِرِ .من َّ
الن ِ
اكياً ع ْن ف ْردانِ َّيتِ ك ودع ْوت الكُ َّل الی ُ
اس م ْن تو َّ
جه ِإل ْي ِه وفاز ِبلِ قائِ ِه وش ِرب ر ِحيق و ْ
ِبو ْ
الم ْمكن ِ
أ ْسأ ُلك ِب ُسلْ طانِ ك الَّ ِذي غلب الكائِ ن ِ
ج ِهين
جعل أ ِح َّبتك ُم ْنق ِط ِعين ع ْن ُدونِ ك و ُمتو ِّ
ات ِبأ ْن ت ْ
ات و ِبف ْضلِ ك الَّ ِذي أحاط ُ
ج ِ
ات نُ ْصرتِ ك فِ ي ِبال ِدك.
ودك ُث َّم أ ِّي ْد ُهم علی القِ ي ِام علی ِخ ْدمتِ ك لِي ْظهر ِم ْن ُه ْم ما أر ْدت ُه فِ ي م ْملكتِ ك وي ْرتفِ ع ِب ِه ْم راي ُ
الی ُأ ُف ِق ُ

جن ع ْرشاً لِم ْملكتِ ك وسم ًاء لِ سمواتِ ك
حم ُدك يا ِإ ِلهي ِبما جعلْ ت ِّ
الس ْ
كيم .أ ْ
يم الح ُ
المه ْي ِم ُن العلِ ُ
المتِ عا ِلي ُ
المقْ ت ِد ُر ُ
ِإنَّ ك أنْ ت ُ
وم ْش ِرقاً لِمش ِارقِ ك وم ْطلِ عاً ِلمطا ِل ِعك ومبد ً
جس ِ
اد ب ِر َّيتِ ك .أ ْسأ ُلك ِبأ ْن تُ و ِّفق أ ْصفِ ياءك علی العم ِل فِ ي
ءا لِ فُ ُيوضاتِ ك و ُروحاً أل ْ
ح ُّب ُه ِرض ُ
ض ِدي ِارك ما ال ُي ِ
ِرضائِ ك ُث َّم ق ِّد ْس ُهم يا ِإلهي ع َّما يتك َّد ُر ِب ِه أ ْذي ُال ُهم فِ ي أ َّي ِ
اؤك وتر ى الَّ ِذين
ي ر ِّب تر ى فِ ي ب ْع ِ
امك أ ْ

ي َّد ُعون مح َّبتك ي ْعم ُلون ِبما ع ِمل ِب ِه أ ْعد ُ
خلِ ِصين
الم ْ
المق َّر ِبين ِم ْن خلْ قِ ك و ُ
ي ر ِّب ط ِّه ْر ُه ْم ِبهذا الك ْوث ِر الَّ ِذي ط َّه ْرت ِب ِه ُ
اؤك أ ْ
المه ْي ِم ِن علی
حت ِ
ِم ْن أ ِح َّبتِ ك وق ِّد ْس ُهم ع َّما ي ِض ُ
يع ِب ِه أ ْم ُرك فِ ي ِدي ِارك وما ي ْ
ج ُ
اس ِمك ُ
ي ر ِّب أ ْسأ ُلك ِب ْ
ب ِب ِه أ ْه ُل ِبال ِدك .أ ْ
اجعلْ ُهم أي ِ
ادي أ ْم ِرك لِ ت ْنت ِشر
اع َّ
النفْ ِ
س والهوى لِي ْ
جت ِمع الكُ ُّل علی ما أم ْرت ِب ِه فِ ي ِكت ِابك ُث َّم ْ
حفظ ُهم ع ِن ِّاتب ِ
األ ْسم ِاء ِبأ ْن ت ْ
وم.
ِب ِه ْم آياتُ ك فِ ي أ ْر ِضك و ُظ ُهور ُ
ات ت ْن ِز ِ
المه ْي ِم ُن الق ُّي ُ
المقْ ت ِد ُر علی ما تش ُاء ال ِإله ِإ َّال أنْ ت ُ
يهك ب ْين خلْ قِ ك ِإنَّ ك أنْ ت ُ
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-3بیان مبارک حضرت بهاءاهلل
ً
عیدا لکُ م بعد اکمالها کذلک
النیروز
"یا قلم االعلیُ ،قل یا مالء االنشاء قد کتبنا علیکُ م الصیام ایاماً معدودات و جعلنا ّ

شمس البیان من افق الکتاب من ل ُدن مالک المبدأ و المأب
اضائت
ُ

کتاب اقدس ،آیه 40

مضمون :ای قلم اعلی ،بگو ای مَل انشاء ،ایام معدودی را به صیام (روزه داری) بر شما نوشتیم و بعد از اکمال آن ،نوروز
را عید برای شما قرار دادیم .چنین روشن کرده است آفتاب بیان از افق کتاب از جانب مالک مبدأ و مآب.

-4بیان مبارک حضرت اعلی
خداوند عالم در ميان ّايام يومی را منسوب به خود فرموده و آن را يوم اهلل خوانده و آن يومی است که شمس منتقل

اقل از عدد واحد آالء نباشد
حوت به حمل .در حين تحويل چه ليل واقع شود ،چه نهار ،سزاوار است که ّ
مي گردد از ُبرج ُ

ظهر ُه اهلل که يوم ّاول ،يوم اوست و مثل او ِمثل شمس
و فوق ُمستغاث  ....و ّ
کل اين ظهورات از برای اينکه در يوم من ُي ُ
ایام تسعه صفحه ۳۴۶
است در نهار به او هدايت يافته".

-5قسمت هایی از سخنرانی حضرت عبدالبهاء در نوروز  1291خورشیدی در مصر

چون در روز نوروز از برای ايرانيان امور عظيمه ای واقع شد ،لهذا ملّ ت ايران يوم نوروز را فيروز دانستند و آن را عيد ملّ ی

قرار دادند .فی الحقيقه اين روز بسيار مبارک است زيرا بدايت اعتدال ربيعی و ّاول بهار جهت شمالست و جميع کائنات

ارضيه چه اشجار ،چه حيوان ،چه انسان ،جان تازه ای يابد و از نسيم جان پرور ،نشاطی جديد حاصل کند .حياتی تازه
ّ
يابد و حشر و نشر بديع رخ بگشايد .زيرا فصل ربيع است و در کائنات حرکت عمومی بديع.
و چون روز مبارکی است نبايد آنروز را ُمهمل گذاشت ،بی نتيجه نمود ،که ثمر آنروز محصور در سرور و شادمانی ماند.

السن و تاريخ
در چنين يوم مبارکی بايد تأسيس مشروعی گردد که فوائد و منافع آن از برای ملّ ت دائمی ماند تا در ُ
تحر ی نمايند که
مشهور و معروف گردد که مشروع خيری در فالن روز عيد تأسيس يافت .پس بايد دانايان تحقيق و
ّ
احتياج ملّ ت در آن روز به چه اصالحی است و چه امر خيری الزم و وضع چه ُا ّسی از اساس سعادت ملّ ت واجب تا آن
ّ
ال اگر مالحظه کنند که يک ملّ ت محتاج تحسين اخالق
اصالح و آن امر خير و آن اساس در آن روز تأسيس گردد .مث ً
احتياج به انتشار علوم دارد و توسيع دائرۀ معارف الزم
است اساس تحسين اخالق را در آن روز تأسيس کنند .ملّ ت اگر ّ

،در آن روز در اين خصوص قراری بدهند يعنی افکار عموم ملّ ت را ُمنعطف به آن امر خير کنند و اگر چنانچه ملّ ت احتياج
به توسيع دائرۀ تجارت يا صناعت يا زراعت دارد ،در آن روز مباشرت وسائلی نمايند که مقصود حاصل گردد .يا آنکه

ملّ ت محتاج به صيانت و سعادت و معيشت ايتام است از برای سعادت ايتام قرار ی بدهند و قس علی ذلک ،تأسيساتی
که مفيد از برای فقرا و ضعفا و درماندگان است تا در آن روز از الفت عموم و اجتماعات عظيمه نتيجه ای حاصل گردد و

ميمنت و مبارکی آن روز ظاهر و آشکار شود.

-6نوروز در قلعه ماکو
مال حسین در چهارمین نوروز پس از اظهار امر حضرت باب ،هنگامی که حضرت باب در قلعۀ ماکو مسجون بودند ،به
ّ

مشرف شد.
حضور موالی محبوبش
ّ

تشرف به حضور حضرت
تشرف به حضور حضرت باب در ماکو از خراسان به طهران رفت و پس از
مال حسین برای
ّ
ّ
ّ
بهاءاهلل عازم آذربایجان گردید.
مال حسین نذر کرده بود تمام راه مشهد تا قلعۀ ماکو را پیاده طی نماید.
ّ

حضرت باب دم در قلعه ایستاده بودند.

مال حسین به اطاق مبارک
مال حسین وی را در آغوش گرفته و دست وی را در دست خود گذاشتند و همراه ّ
پس از دیدار ّ

تشریف بردند و امر فرمودند که مراسم نوروز (مارچ  1848میالدی ،نوروز  1227شمسی) در حضور مبارک برگذار شود و به
تشرف دادند.
اصحاب اجازه
ّ
از میوه ها و شیرینی ها به دست مبارک خویش به حاضران عنایت فرمودند.
مرخص و به امر آن حضرت عازم مازندران گردید و حضرت باب دیگر
مال حسین نه روز پس از نوروز از محضر مبارک
ّ
ّ

مال حسین نفرمودند.
تشرف را در این عالم به جناب ّ
وعده
ّ

تاریخ نبیل ،مطالع االنوار

