
 یاران روحانی   
 مبارک باد. جاناعیاد مبارکۀ صیام و نوروز بر شما عزیزان   ، اهلل ابهی 

، آستان الهی را شاکریم که با تکیه بر تأییدات با قلوبی مملو از عشق به معبوددر این ایام دلنشین و لحظات روحانی  
  ، رهرو سبیل خدمت به امر محبوبش گردیم  و امید داریم در این سال فرخنده  ،النهایه اش میتوانیم  پرتوان تر از قبل
و آرزو مینمائیم سال  جدید   در مسیر اهداف متعالی نقشه الهی صرف نمائیم.اوقات حیات خویش را بیش از پیش  

 مملو از صلح و دوستی برای عالمیان  و شور و نشور روحانی برای آدمیان باشد. 
 
 

 نتان خوش باد جا             
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 مناجات شروع-1

 هواهلل 
 فور.  و یا غَ   ک یا عزیزُ ور. برحمتِ ة الُسرور والُحبُ االمور و اشرح الُصدُور و اسمح بالفضل الُموفور. وادُخلنا فی َجنّ  َرّب َیِسر 

  ع ع
 

 2۹۴ص  2۶۴مجموع مناجات های حضرت عبدالبهاء شماره                                                                              
 

آسان کن و سینه ها را گشاده نما و به فضل فراوانت ببخشای و به رحمت خودت   ، کارها رامضمون: ای پروردگار من 
 و ای بخشاینده ، ای عزیزبهشت سرور و شادمانی داخل فرما ما را در

 



 لوح مبارک حضرت بهاءاهلل-2

 بنام آفتاب معانی 
احّبای  ، چه که بهجت و سرور در حقیقت اّولّیه از برای  یادش مسرور باشیده  ، به ذکرش مشغول و بای دوستان الهی 

و فقیرند اگر چه    ،م باشندتنع  ، اگر چه به تمام نعمتهای ارض مُ زن بوده و خواهند بودحّق خلق شده و دون ایشان در حُ 
قلبش مکنون شود و مسرور آن است که به یادش  ۀ  ّب الهی در خزانؤ حُ ؤلُ . عند اهلل غنی آن است که لُ وز گردندنُ مالک کُ 

جن  فس رحمن خود تحّمل نموده ، چنانچه در این ِس . و فی الحقیقه احزان دوستان را نَ از جمیع عالمیان منقطع گردد
بحان بنوشید و به وصفش واصف . شما به کمال فرح و اطمینان از کوثر ُس عداء مبتالستبعید مسجون و در دست اَ 

 . گردید
 1۸2ص  2پیام آسمانی ج                                                                                                                   

 
  
 
 حضرت بهاءاهلل ۀ بیانات مبارک  -3
 

ص سیر نمایند و تفح  ّرم باش و به ذکرش مسرور. قسم به جمال ِقَدم که اگر ناس در جمیع سموات و ارض  به یادش خُ 
ّبش مابین امآءاهلل مزّین گردی. و الّروح  ّبش. پس جهد نما که به اکلیل حُ کنند، ابدًا فرح و سرور نخواهند یافت ااّل در حُ 

 علیک. 
 

 ۸1صفحه  ۳۸   مجموعه آثار قلم اعلی شماره                                                                                             
 

ذکر اول آنکه باید در جمیع احوال با فرح و نشاط و انبساط باشی و ظهور این مقام محال بوده و هست مگر به ذیل  
وم و  مُ وم و غُ مُ اقسام هُ ریاق اعظم است از برای انواع و  این است شفای امم و فی الحقیقه دِ ،  ل کامل توّسل نمائی  توکّ 
 ل حاصل نشود مگر به ایقان، مقام ایقان را اثرهاست و ثمرها دورات و توکّ کُ 

                                                                                                                                                                                      
 96ص 1پیام آسمانی ج 

 
 هموم ننمایند.هرگز محزون نشوند و خود را مَ ،ر در عنایات الهیه نمایند نیع شاهد و گواه است اگر فی الجمله تفک  مَ  حّق 

                                                                                                                                                                                                                                                                    
 96ص 1پیام آسمانی ج 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 بیانات مبارکۀ حضرت عبدالبهاء-4

پژمردگی و افسردگی    .قلب را احاطه کند  ۀکاشان   ،ذکر جمال قدم کن تا روشنایی  ، لمت احزان هجوم نماید"هر وقت ُظ 
ستبشر باش و پر روح و ریحان  زائل گردد و لطافت و طراوت بی منتها حاصل شود و در ظل عنایت اسم اعظم مسرور و مُ 

 گرد." 
 12۳صفحه    ۷مکاتیب حضرت عبدالبها جلد                                                                                                  

 و در بیانی دیگر میفرمایند:
راد او  بر وفق مُ   ، غموم نشود ولو حوادث دنیادر هیچ حالی محزون و مَ ،  چون انسان سرورش به فیوضات الهیه باشد "

 ترویج آمال و افکار او ننماید..." ، نباشد و گردش روزگار
                                                                                                                                                                                                   

 5َنمی از َیم، ص 
 

 
 ئمیسرور دا -5

 
 روحانی فرمودند که: تبیانی از سرور الهی و مسرّ  نطق و ،شرف لقا مشرف گشتنده  چون جمعی از احباب ب

نچه  آرزويی جز آی رساند که با وجود سعی و اهتمام در امور، یتوکل و اعتماد به اراده و مشیت الهی انسان را به جا ...  
خود بیند   ۀن حالت جمیع امور را موافق میل و ارادآ، ننماید. در میآیدپیش  آنچه  واقع میشود ندارد و خواهشی غیر از

سایش خویش شمرد؛ جز اطمینان، اضطرابی نیابد و غیر از صلح و صفا، جنگ و جفايی نجوید. چنین  آوج عزت و  و مرّ 
جاح و  مقام نَ سبب حیات ابدی. من از برای شما این مقام را میخواهم. به این    ،می است و چنین مقامیدائ سروری  

الح حاصل شود نه سروری که قابل تغییر و تبدیل باشد. سروری که از امور جسمانی است البد او را انقالب اخذ نماید؛  فَ 
دیگر محتاج؛ زمانی در راحت است و زمان  دیگر مریض؛ وقتی غنی است و وقت    چه که انسان روزی سالم است روز

ب؛ ولکن چون قلبش متوجه به  نی روحش به عذابی معذّ ت و هر آحمت؛ همیشه فکرش مشّوش اسدیگر مبتالی ز
زاد شود؛ دل به جهان الهی بندد؛ غمخوار عالم انسانی آملکوت اهلل باشد و سرورش به فیوضات افق اعلی از هر حزنی  

 ۳۳۳و  ۳22صص  2بدایع اآلثار جلد                                                                                               گردد ....
 
 
 

  خطاب به احبای ایران1۳۹۴قسمتی از پیام نوروز -6
رغم شرایط  است که علیکسانی  الحمد هلل شما از موهبت شادی و مسّرت حقیقی برخوردارید، کیفّیتی روحانی که از آِن ِ 

کوشند، به فکر بهبود و رفاه همگانند، ماّدی و اجتماعی، برای تقّرب به درگاه حضرت احدّیت و درک و ترویج کالم الهی می 
حّتی ظلم و ستم و اسارت و زندان هم آنان    ،دارند و هیچ مانعیبا از خودگذشتگی در راه ترویج عدل و انصاف گام برمی

این شادی و این مسّرت حقیقی است که قلوب را اهتزاز بخشد، روح را به     سازد.معنوی محروم نمیرا از این نشاط  
شعلۀ اشتیاق را برای اقدامات   آفریند وپرواز آرد، بر قوای انسان بیفزاید، نیروی افکار و ادراکات را تقویت کند، امید  

القای سرور   ،اعمال  ولتریناست که در نزد اهل بهاء از مقب چنیناین  نماید. فروزان ،در مسیر بهبود رفاه عمومی فمند هد
فرمایند "تا توانید قلوب انسانی را فرح و شادمانی بخشید و از برای جمیع  حضرت عبدالبهاء می در قلوب دیگران است.

 " بشر کامرانی طلبید.



 
 مسّرت چیست؟-7

بیت   در  را  که شب  بهائیانی  از  تن  دو  از  یکی  که  بود  مانده  آفتاب  آمدن  بر  به  بیدار  دو ساعت  مرا  بودند،  گذرانده 
جوشید و چای برای بهره بردن ما آماده بود. تشنۀ "چای روحانی" حضرت عبدالبهاء برخاسته بودند؛ سماور می   کرد. 

در اطاق     ر کرده در میان تاریکی بامدادی به بیت دیگر رهسپار شدم.بودم که مرا بیدار ساخت و شتابان جامه به بَ 
حضرت عبدالبهاء در جای همیشگی خود روی نیمکتی در گوشۀ اطاق کنار پنجره     وارد شدم.  مبارک را گشودم و سرزده 

بخشید. سکوت و آرامشی برقرار بود و نور  نشسته بودند. شمعی تنها روی میز روبرو که پوشیده از کتاب بود روشنی می
 افزود.مالیم بر اسرارآمیزی اطاق و سحرآمیزی آن لحظات می

حاسن مبارک نورانی بود؛ آرامش ژرفنای وجودشان بر سیمای ایشان پرتو افکنده، البهاء بسته و مَ دیدگان حضرت عبد
گون ایشان،  رات مبارک نقرهعَ شد بر رأس حضرتشان قرار گرفته و َش ای بر آن دیده نمی مولوی سفید مبارک که هیچ لّکه

 ن آن حضرت مّواج بود. های پهموقعی که نیک نگریستم، دیدم که به نحوی بس زیبا بر شانه
 صدای محبوب قلوب شنیده شد که فرمودند: ،از میان آن سکوت و آرامش وصف ناکردنی  

طعام رّبانی روح انسانی و شهد بهشتی ارواح بشری است که موهبت فناناپذیری و مرحمت بصیرت روحانی   ،"مسّرت
رود   ،وربُ سرور و حُ   الذ جاودانی مبارکی رساند.ستارۀ صبح است که گمراهان را به ملجأ و مَ  ،سرور   بخشد.به انسان می

وایای عالیۀ باقیۀ  روان است و سبب شود در ساحلش نَ زاللی است که از کوهستان آسمانی به بهشت افکار و اذهان  
بخشد که معجزۀ ایثار را تحّقق  مسّرت، مالئکۀ حّی قدیر است که نوع بشر را الهام می    ز عمل در آید.عالم انسانی به حی  

است که دنیای  ترّنم به نغمۀ زیبایی  دوستی عاری از هر تعّصبی را جامۀ واقعیت درپوشد. مسّرت عندلیبی مُ بخشد و نوع
ّباح در  بحر مّواجی است که َس   ،خروی رّبانی تبدیل نماید. مسّرتزن و اندوه را به عالم درخشان مسّرت اُ تیره و تار حُ 

رای بهشتی است که در آن سوسن  َس ،مسّرت     های وارستگی و انقطاع را یابد.اعماق آن ُدراری تسلیم و رضا و مرجان
زّین به سّیارات درخشان  آسمانی سبحانی است که وسعت آبی آن مُ   ،روید. مسّرتیحُسن نیت و گلهای عفو و بخشش م

تعالیم    ،تألأل و درخشان عالم انسانی است که گوهرهای شاهوارشتاج مُ   ،رضایت و ستارگان نورانی قناعت است. مسّرت
اهره از قبیل ثروت و تجّمالت و  نوط به امور ظمَ   ، مسّرت انسان   انبیای گذشته و اصول امر مبارک حضرت بهاءاهلل است.

 بلکه مشروط به احساسات قلبی و توّجهات ذهنی است."    البسۀ فاخر نیست.
 ( 152، ص1922، اّول سپتامبر 6، شمارۀ 13از خاطرات یکی از زائرین مندرج در نجم باختر، سال  –)ترجمه 

 


