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 دوستان و سروران عزیز وروحانی 

 با تقدیم الله ابهی و با تبریک عید مبارک صیام و نوروز 

 ،ت العدل اعظم الهی در سنوات اخیردر این برنامه سعی گردیده است ضمن اجرای بخش روحانی به مطالعه قسمتهائی از هدایات بی
 .یدتر از ایام پیش رو مجهز سازددر خصوص چگونگی برگزاری نوروز بپردازیم .امید است توجه به این نکات ما را دراستفاده هرچه مف

 توفیقتان مدام         



 مناجات عید  نوروز-1

َظم                                   عأ
َ  َاْلأ

 
د  یا ِالهی َحمأ وَز  ِبما   َلَک الأ ر  یأ َت الن  َن  َجَعلأ ذیأ دًا ِللَّ وا  عیأ ه   صام  َره  ا َیکأ مأ َعم  َسه  ف  وا َانأ َک َو َکفُّ بِّ َک فی ح  َک َو  ِرضاؤ  بِّ مأ ِمنأ ناِر ح  ه  َعلأ َربِّ اجأ َایأ

ِمَک  رَِک َو َثناِئَک  َحراَرِة َصوأ َن ِبِذکأ َتِغلیأ شأ رَِک َو م  َن فی َامأ َتِعلیأ شأ َربِّ  م  مأ ِبِطرازِ  لماَایأ ه  نأ ِم َزیِّ وأ مأ ِبِطراِز الصَّ َته  نأ ساِنَک  َزیَّ ِلَک َو ِاحأ وِل ِبَفضأ َقب  الأ
م عأ

َ نَّ اْلأ
َ
هاِْل لَّ َطَر  اَل ک  م  ِلَمنأ َافأ ک  رَِک َلوأ َتحأ وَطٌة ِبَامأ وِلَک َو َمن  َقٌة ِبَقب  َعلَّ م   م  ک  زاِل َو َلوأ َتحأ نأ صاَم فی َاَزِل اْلأ ه  ِممَّ ِم ِانَّ وأ َم الصَّ کأ َم  ح  کأ ِلَمنأ صاَم ح 

َد َعنأ ز   ِر َو َبع  مأ
َ ب  اْلأ َبرَّ ِبه َثوأ نأ اغأ ه  ِممَّ طاِرانَّ فأ ِ

ود  فی الِل هَذااْلأ م  َمحأ َت الأ ِصَبتأ رایات  َانأ ذی ِبَک ن  َت الَّ ساِل َانأ لأ الم   السَّ َتَفَعتأ َاعأ ِلَک َو ارأ ِفعأ
فأ یا رَِک َعرِّ طاع  فی َامأ م  َت الأ لِّ  َانأ َل ک  رَِک َو َکِلَمِتَک َو َفضأ ٍرِبَامأ لِّ َامأ وا َشَرَف ک  َلم  َمقاَم ِلَیعأ ِنَک َو ِاراَدِتَک وَ  ِالهيأ ِعباَدَک هَذا الأ ا  َعَمٍل ِبِاذأ ِلَیَروأ

تی فیه اِم الَّ ی 
َ هِذِه اْلأ مأ َشیيأٌء َعنأ َجماِلَک فیأ َنَعه  َیمأ رَِک ِلَئال  وِلَک َو َامأ َضِة َقب  ماِل فی َقبأ عأ

َ وِح َو  اِزماَم اْلأ وِجَد الرُّ ک  َلَک یا م  لأ م  ح  الأ َمسیأ ِطق  الأ َینأ
م   ب  لَ  َیَتَکلَّ َحبیأ َت َجماَلَک وَ الأ َهرأ وب  ِبما َاظأ ب  د  یا َمحأ َحمأ ِمَک  َک الأ وِر ِاسأ ه  وَد فی َمَقرِّ ظ  ر  و  ِفیاِئَک الأ صأ

َ
َت ِْل َمم  ِاال   َکَتبأ

ذيأ ِبه ناَح اْلأ  َظِم الَّ عأ
َ اْلأ

ا َقَطَع َعم  َهِر ِصفاِتَک َايأ َربِّ  َمِن انأ َلِع ذاِتَک َو َمظأ ِباًل ِالی َمطأ قأ وا فیَقدأ  ِسواَک م  َد ما صام  ِلَک َبعأ َک َو َمنأ فی َحوأ ن  صأ َم غ  َیوأ َطَر َالأ ِجوارَِک   َافأ
وا َن َوَرد  ذیأ مأ َو ِللَّ رأ َله  َو َله  مَّ  َطَلبًا ِلِرضاِئَک َقدِّ َته  فی ِکتاِبَک ث  رأ ٍر َقدَّ لَّ َخیأ اِم ک  ی 

َ َک فیهِذِه اْلأ مأ ِفی ال َعَلیأ ٌر َله  َو َخیأ مأ ما ه  ه  َزقأ ِخَرِة ارأ یا َو اْلأ نأ دُّ
َک  م   ِانَّ َحکیأ َعلیم  الأ َت الأ  َانأ
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 مناجات دوم-2

ه و الل   ه 
غوش بخششند و شیرخوار پستان دهش خداوند آتو همه پرورده  پیمان ءای پروردگار این دوستان یاران تو اند و سر مست پیمانه   

ر مهربانی در جهان کیهان سر بلند نما و در وتو پشتیبانی تو یا اگر ناتوانند ولی زورمندند چه کهآفرینش اگر مستمندند ولی هوشمندند 
یزدانی جای بده در انجمن باال رو سفید فرما و در امید بگشا و ازبخشش آسمانی بهره بخش شب تیره را روز فرما و روز نوروز را  ایوان

 ع ع  بیهمتا توئی مهربان .ئی شنوا توتوئی توانا توئی بینا توئی  فیروز کن
  

 26مجموعه مناجاتها چاپ آلمان ص      



 آیات کتاب مستطاب اقدس در خصوص ایام عید نوروز-4
دا لکم"میفرمایند قوله تعالی:  یروز عیأ  "و جعلنا الن 

ی    ت این یوم مبارک میفرمایند قوله تعالی: و نیز در اهم 
ل من شهر " و  عظیمطوبی لمن فازبالیوم اْلأ م الأ سأ ه لهذا اْلأ ذی جعله الل   "البهآء ال 
  یز می فرمایند:ن و
عالمین" ذيأ احاط الأ مدل  علی فضله ال  له الأ ه بفعأ ن اظهر شکرالل  ه مم  ه علی نفسه ان  مة الل  ه نعأ بی  ِلَمنأ یظهر فیأ   "طو 
 نیز می فرمایند: و
ه" هور و مبدئها و فیه َتم   قل ان  َن  ٣4٦علی الممکنات طوبی لمن ادرکه وةنفحة الحی رُّ لصدر الش  فاِئزیأ ه  ِمَن الأ َهد  ِانَّ حاِن َنشأ یأ وِح َو الرَّ  "ِبالرَّ
 (٢٦٠آیه )
 

 

 

 

 

 

 

 نامیده بهاء شهر خداوند آنرا -5
 در باب رابع عشر از واحد سادس کتاب مبارک بیان این بیان مبارک از قلم

 :حضرت رب  اعلی جل  ذکره نازل قوله تعالی 
ام یومی رامنسوب بخود فرموده و آنرا یوخدا" ه خوانده و آن یومی است کهوند عالم در میان ای  شمس منتقل میگردداز برج حوت  م الل 

این ظهورات  واحد آالء نباشد و فوق مستغاث .... و کل   از عدد بحمل در حین تحویل چه لیل واقع شود چه نهار سزاوار است که اقل  
ل یوم اوست و مثل او مثل شمس است در نهار باو هدایت یافته مناز برای اینکه در یوم  ه که یوم او   "یظهره الل 

 نازل:  کتاب بیان  در باب ثالث از واحد خامسنیز و 
ه و آنرا خداوند شهر بهاء نامیده بمعنی"  ".آنکه بهاء کل  شهور در آن شهر است و آنرا مخصوص گردانیده بمن یظهره الل 

 

 



 حضرت عبدالبهاءلوح مبارک -6

وقیامت عظمی وعالم امکان مانند موسم بهار تجدید  ای منجذب به ملکوت الهی...این عصر،عصرموعود است.حشرونشور است
قمیص می نماید.پژمردگی موسم خزان گذشت وافسردگی فصل دی منقضی شد.سال نو پیدا شد و بهارروحانی آمد.خاک سیاه،روضۀ 

و از طرف چمن،موکب سرو و سمن پدیدار شد ومرغان گلشن آهنگ مالء  گلشن گل حمراء گشتخضراء شد ودشت و صحراء پراز 
اعلی بلند نمودند و به بشارت قدوم نوبهار روحانی دم بگشودند وچنان شهنازوآوازی بلندنمودند که حقائق جمیع اشیاء را به اهتزاز 

 آوردند.

م و آواز است ؟صلح و سالم است وعدل و امانت وحب وصالحست واتحاد و ای رفیق روحانی،هیچ دانی که آهنگ آن مرغان از چه مقا
اتفاقست وعنقریب این آهنگ ملکوتی،عالم انسانی را سرمست نمایدوبنیان بغضاء برافتد ومحبت و اتحاد ،شاهدانجمن گرددودلبر 

که جسم امکان حیاتی جاودان یابد و محبة الله در این جشن عظیم جلوه نماید .مالحظه نما که حق چه روح حیاتی مبذول داشته 
ناء  جنت ابهی به کمال شکوه درقطب عالم خیمه افرازد.هنا لک یفرح المؤمنون و ینشرح قلوب المخلصین وعلیک التحیة و الث 

 ع ع      
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 نصوص مبارکه حضرت عبدالبهاء-7

.جمیع کائنات ارضیه چه اشجار،چه حیوان،چه انسان،جان تازه یابد واز نسیم جانپرور فی الحقیقه این روز بسیار مبارک است زیرا ..
 نشاطی حاصل کند."

چون روز مبارکی است نباید آن روز را مهمل گذاشت که ثمر آن محصور در سرور و شادمانی ماند .درچنین یوم مبارکی باید تأسیس 
 می ماندمشروعی گردد که فوائد و منافع آن از برای ملت دائ

 424پیام بهائی شماره         

 



 مروری بر پیامهای بیت العدل اعظم الهی در سنوات اخیره:-9

 1٣89فروردین  1

س ایران مالحظه فرمایند  پیروان حضرت بهاءالله در کشور مقد 

ت الله،  ای سرمستان جام محب 

ه آن  امی  شیفتگان جمال جانان.یوم مبارک نوروز است و قلوب این مشتاقان بیش از پیش متوج   و است انگیزطرب و پرشور بس ای 
ۀ اقالیم در  .مشکبیز و خیزالله دمن و دشت  رخ بدیع نشری و حشر نماید، اندازهبی ایجلوه و یابد تازه جانی طبیعت ارض کرۀ شمالی 

ه رشک فردوس برین است و به ک زمینایران پاک خاک خصوص به گردد، مشاهده کائنات در جدید حرکتی و جوشش و بگشاید
ی فرخندۀ عید این نهادپاک ایرانیان  «.پرورآسایش پر گل و گیاه جانکشورش مهرپرور و دشت بهشت»فرمودۀ مرکز میثاق   بر را مل 

ت حسب زند، از پردامی شادمانی و سرور به افروزدل بهار آغاز و فیروز روز این در داشته گرامی خود سالۀ هزار چندین دیرینۀ سن 
ت رو میها میکدورت  کتاب منصوص که را سعید عید این اقوام، و ملل همۀ از نیز جهان بهائیان  آورند.گذرند و به الفت و محب 

ام این و گیرندمی جشن خاص   جاللی و شکوه با است اقدس مستطاب  و بشر نوع بین آشتی و دوستی ایجاد برای فرصتی را خجسته ای 
فاق در میان عالمیان میا و ات حاد ترویج اجی الجنود پردازید و با شور و اشتیاق به این  پس به تسبیح و تقدیس رب   ..شمرند.ت  تاج وه 

 .تان افکنده همواره شاکر و خشنود باشیدای که دوست حقیقی بر گردنکه بر سر دارید افتخار نمایید و از رشته

 

 1٣9٠فروردین  1

نمایند، در نهایت سرور و حبور به مالقات میآن است که روزی را برای شادمانی عمومی تعیین  از جمله سنن معمول در بین ملل
ت روی یکدیگر می  این دیرین فخر و بزرگی از نمادی و باستان ایران عظمت و شکوه یادآور نوروز  آورند.میپردازند و به آشتی و محب 

ت ت این  .است نازنین مل  ت همگانی، شفقت و مهربانی، به دور افکندن کینهب است فرصتی پسندیده سن  و دشمنی و نو  رای مسر 
 سرور و شادی به و کرده تکریم و تقدیس را آن شمرده مبارک و فرخنده را پیروز روز این دیرباز از ایرانیان  شدن درونی و برونی.

سرزمین این روز پرشکوه را با همان نام زیبای "نوروز" جشن مملکت و  200 از بیش در نژاد و قوم هر از نیز عالم بهائیان  .اندپرداخته
ای تنها "محصور در سرور و شادمانی" نماند بلکه کوشند که ثمرۀ چنین روز خجستهگیرند و بر طبق نصایح حضرت عبدالبهاء میمی

ناسبی برای تجدید قوای روحانی و موسم نوروز و تازگی طبیعت فرصت م ...سرآغاز اقداماتی شایان در جهت خیر و رفاه همگان باشد
 مکالمات در است روحانی بهار از نمادی که انگیزدل بهار این در که است شایسته  سازد.بازنگری امور وجدانی و معنوی فراهم می

ی  به کمک برای انسان مندیتوان موجب آنچه مورد در فکران،هم و همکاران آشنایان، دوستان، همسایگان، با خود مندهدف رفاه ماد 
ه به پیشینۀ شود به تبادل افکار پردازید و در چگونگی بنای اجتماعی که در آن استعدادو معنوی دیگران می های هر فرد بدون توج 



لٴشود، تاقومی، مذهبی، جنسی و یا طبقاتی شکوفا می فاق به  .فرمایید م  ر دنیوی زندگی و هستی عالم واقعی هدف بارۀ در ات   و تفک 
ای مبتنی بر اصل وحدت در کثرت را در نظر گیرید و در مورد شرافت ذاتی انسان که او را قادر ق نمایید، زیبایی و کارآیی جامعهتعم  
بخش خود ادامه دهید و های الهامبه فداکاری ...سازد تا سعادت خود را در سعادت دیگران ببیند به بحث و گفتگو مشغول شویدمی

حد، آباد و آزاد بیش از پیش ادا نماییدسهم خود را در بنای جه  .ان و ایرانی مت 

 

 1٣91فروردین  1

ام خوش بهاری به آنچه در ایران و اکناف جهان می گذرد بیندیشید و مالحظه فرمایید که چگونه فداکاری و صبر و شکیبایی در این ای 
ه و ستایش همگان را جلب نمودهشما عزیزان در برابر مصائب بی بها به بار آورده است. یکی از و ثمراتی بس گران پایان توج 

میهنان شما به حقایق تاریخ و تعالیم امر مبارک و روش و آوردهای حاصله از این ثبوت و رسوخ، آگاهی یافتن همترین دستارزنده
 .های بشردوستانۀ جامعۀ بهائی استسلوک بهائیان و آرمان

 

 1٣9٢فروردین  1

م میدشت و صحرای بی شود ونشین جهان مشکین و عنبرین میهار دلگونه که از نفخۀ بهمان  گردد، قوای گیاه از نو سبز و خر 
ی و معنوی آماده بخش این بهار پرانوار نیز عالم وجود را حیاتی تازه منبعث از نسایم جان یات شگرف ماد  بخشد و آن را برای ترق 

ص به اصل وحدت در کثرت به نماید، فرا رسیدن بلوغ جمعی نوع بشر را نوید  دهد و ملل و اقوام مختلف را به سوی دنیایی مخص 
نید، در ایجاد این تقلیب  رید، به خلق و خوی رحمانی مزی  پیش َبرد. خوشا به حال شما برگزیدگان حضرت کبریا که به نور ایمان منو 

ۀ  ه و الغربی  ِت الشرقی  ه از هیچروحانی کوشایید، و در راه کمک به تأسیس مدنی  گذشتگی دریغ ندارید. گونه فداکاری و از جانالهی 
اید و در طوفان الهی و شمایید خادمان عالم انسانی که در لهیب امتحان چون زر ناب رخ برافروخته تازان جنود ملکوتشمایید پیش

 ایدافتتان خاموش و افسرده ننشسته
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 و ظلم رغمعلی جانان روی دادگاندل شما لله نماییم که الحمدمانند بلند میدرگاه خداوند بیدر آستانهء سال نو دست شکرانه به 
ت و فراوان ستم ای برای عبدالبهاء حضرت آرزوی که داریدبرمی گام مسیری در پایانبی هایمحدودی   جمیع…"  :بود ایران عزیز احب 



ت سبب آنچه به روز و شب ه عز  ت و  پردازند ایرانست ٴابدی  ت و مقاصد ارجمند و الفت و محب  و در تحسین اخالق و آداب و بذل هم 
ی و ات ساع صناعت و زراعت و تجارت سعی بلیغ و جهد عظیم مبذول دارند  .ترق 

 

 94فروردین1

تی روحانی که از آِن کسانی است که علی ت حقیقی برخوردارید، کیفی  ی و رغم شرایط مالحمد لله شما از موهبت شادی و مسر  اد 
ت و درک و ترویج کالم الهی می ب به درگاه حضرت احدی  گانند، با از خودگذشتگی کوشند، به فکر بهبود و رفاه همهاجتماعی، برای تقر 

ی ظلم و ستم و اسارت و زندان هم آنان را از این نشاط معنوی محروم در راه ترویج عدل و انصاف گام برمی دارند و هیچ مانعی حت 
ت این و شادی این  سازد.نمی  و افکار نیروی بیفزاید، انسان قوای بر آرد، پرواز به را روح بخشد، اهتزاز را قلوب که است حقیقی مسر 

 چنیناین  .نماید فروزان عمومی رفاه بهبود مسیر در مندهدف اقدامات برای را اشتیاق شعلۀ و آفریند امید کند، تقویت را ادراکات
 قلوب توانید تا" فرمایندمی عبدالبهاء حضرت  ترین اعمال القای سرور در قلوب دیگران است.ل بهاء از مقبولاه نزد در که است

 ."طلبید کامرانی بشر جمیع برای از و بخشید شادمانی و فرح را انسانی

ام فرخنده چون نسیم جانانشاءالله که طی  دید و بازدید ر نموده بذر پرور بهاری مشام  همهای مرسوِم این ای  وطنان عزیزتان را معط 
ات  بیفشانید. امید و اطمینان در حدایق دل ۀ و مشتاقان این نوروزی تبریکات و تحی  ی   به را جهان سراسر در بهاءالله حضرت پیروان کل 

ت به شما طریق از و عزیزان شما سۀ اعتاب در و داریممی ابالغ ایران شریف مل  ایات حق  را برایتان مسئلت عن و الطاف مزید علیا مقد 
 نماییم.می

 

 

 


