
 یاران روحانی 

 با تقدیم تحیات امنع ابهی و با تبریک به مناسبت عید مبارکه صیام و نوروز  

عزیزان دل و جان همانگونه که مستحضرید عالم انسانی در برهه ای خاص از تاریخ خود قرار گرفته و 
بالیی را تجربه مینماید که او را با نگرانیها و ترسهای بی شماری احاطه نموده است و بیت العدل 

 اعظم الهی از آن به عنوان )بحران دائم التزاید جهانی سالمت( یاد میکنند 

است در چنین زمانی امکان تشکیل جلسات در کنار یکدیگر را نخواهیم داشت ولی قصد داریم بدیهی 
در حد امکان به شکل خانوادگی و یا با استفاده از شبکه های اجتماعی برنامه ای را که برای این ایام 

به اهمیت مقام  تدارک دیده شده است ، اجراء نمائیم و با زیارت آثار مبارکه نه تنها بار دیگر خود را 
رضا متذکر داریم بلکه درخصوص این موهبت الهی در مواقع نزول بالیا و وقوع سختیها به تفکر 
بنشینیم .به یاد داشته باشیم که هر آنچه واقع میگردد گرچه سخت است و دشوار اما گوشه ایست از 

 اراده و نقشه حضرت بهاء اهلل برای عالم انسانی

 ، موفقیت و سالمت برای اهل عالم باشد  صلح،برابری خدمت،  ملو از عشق،امید داریم سال پیش رو م

 جانتان خوش باد       
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 شروع  مناجات-1

 االعظم  هواألقدس  

د  مرا طلبممی تو از من، معبود و من مقصود و من محبوب و من سلطان و من پروردگار ای  مؤیَّ
 و فانی تو ارادۀ و مشّیت در را خود ارادۀ و مشّیت که شأنی به اوست در تو رضای  آنچه بر فرمایی
.  ثنائک و بذکرک ناطقاا  و إَلیکَ  مقبالا  الهی، یا ترانی،.ایخواسته تو آنچه جز نخواهم نمایم؛ معدوم
کَ  ه   ما کلّ  عن مطّهراا  تجَعَلنی بأن أسأل  ک َیکَره   اّنک. جودک و فضلک لسمآء ینبغی ما لی تقّدرَ  و رضائ 
 122ص ،84  شماره مبارکه، آثار مجموعه                                 .میکالح العزیز   المقتدر   المتعال أنت

 

 دوم  مناجات-2

 فائز آن به نفسی هر اعظم عرش مقرّ  به قسم. حقیقی رضای به فرماید فائز ترا بطلب حق از رضا یا
 موجود وجود اتکلمه یک به که سلطانی آن تویی رحیما کریما الها: بگو. است فائز خیر کلّ  به شد

 از. نداشت باز را جودت ظهورات و ننمود منع را بخششت بندگان   اعمال   که کریمی آن تویی و گشت
 و  متقدر تویی. تو عوالم جمیع در است نجات سبب آنچه به فرمایی فائز را عبد این نمایممی توسؤال

 6ص ،42 شماره اعلی، قلم آثار جموعهم      .ادان و عالم تویی و توانا

 

 منتخباتی از نصوص حضرت بهاء اهلل -3

 آيا .  شود راجع محبوب به آن ّضر که را امری شود مرتکب فعالا  و نمايد دوستی دعوی لساناا  دوست
 در حبيب اسم به يا و ميشود اطالق او بر دوست کلمه آيا  ؟ است  سزاوار و اليق چه نفس چنين بر
  دوست  محّبت کوثر از که است آن صادق دوست. العظيم العرش   رّب  و ال ؟ است مذکور محبوب نزد

 و باشد نداشته خيالی و خواهشی و َاَملی خود از يعنی ،نخواهد او رضای جز که شود سرمست چنان
 که را آنچه مگر نخواهد و او اذن به مگر نکند حرکت. نمايد مشاهده فانی دوست رضای در را کلّ 

 . اوست در او رضای

  59 ص 2ج الهی آیات                                                                                  



 جميع در و باشيد ناطق حکمت کمال به امکان محبوب ذکر به ريحان و روح کمال به بايد اهلل انشاء
 وحده  حّق  به احوال جميع در مطمئّنه نفوس که است اين توحيد معنی اصل. ناظر رضا افق به امور

 حسنه  افعال و خيرّيه اعمال جميع به اليوم نفسی اگر. نمايند  حرکت او رضای به و باشند متوّجه
 نمائيد جهد فرمايد می که است اين .  داشت نخواهد ثمر البّته نشود فائز حّق  رضای به و شود عامل

ّله ،شوند فائز اعلی مقام اين به کلّ  تا نما جهد. شويد فائز رضا کلمه به تا ذن به و باشند عامل ل   اهلل ا 
 . متشّبث اهلل رضاء به و متمّسک

  305 ص 2 ج الهی آیات                                                                             

 

 

 

 

 

 لوح مبارک حضرت بهاء اهلل -4

 الخبير  بّين  الم   بسمی

.  جاری مکرمت امطار عنايت سحاب از و مرتفع رحمت ابر:  فرمايد می فضل لسان ، اهلل فيض يا 
 فرح دريای به قلوب اهلل انشاء. نماند محروم حقيقی فّياض فيض از امروز که نفسی حال نيکوست

 َمّرة   بعد َمّرةا  رحمن بيان کأس از. گردد آزاد و فارغ عالم احزان و کدورات از تا شود مّتصل الهی
 کمال آنکه واجب  و الزم اليوم کلّ  بر آنچه.  باشی مؤّيد اعلی  مقام اين حفظ بر اهلل انشاء.  آشاميدی

  و  شوند فائز عظمی عطّيه و کبری نعمت  اين به تا دارند مصروف  الهی رضای تحصيل در  را جهد و جدّ 
  رضا  و تسليم به کلّ  اهلل انشاء. حّق  مشّيت و اراده در محض فنای به مگر نشود حاصل مقام اين

 . شاکر اهلل  َاَمَره   بما و شوند موّفق

 117 ص 2ج الهی آیات                                                                                

 



  از نصوص حضرت بهاء اهلل منتخباتی-5

 موّفق رضا کلمۀ به اگر. راضی تو از حّق  و باشی خوشنود تو تا نما جهد امةاهلل، یا یکتا دوست نام به
رّ  آن اوست و اعظم اکسیر اوست و احمر کبریت اوست که چه. بود خواهی کلّ  دارای َلعمری شوی،  د 
 .قاصرند و عاجز آن قیمت  تحدید از مقّومان و صّرافان جمیع که ثمینی

 484ص ،27 شماره اعلی، قلم آثار مجموعه                                                         

 آمدی پیش هر به عالم این در که نفوسی. عالم آن در هم و هست عالم این در  هم جهّنم و بهشت
  و  شاکر و نکنند چرا و چون ابداا  و باشند قانع و خشنود خود  مقّدرات بر و رضا حال در الزال و تسلیم
 " اند نعیم جنت در نفوس  این باشند صابر

 61ص 4 جلد اعلی قلم آثار                                                                             

 

 

 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء  -6

 هواالبهی

 تمامها به را محموده حقیقت دو و ممدوحه دوصفت این  مظهریت اگر رضا، و تسلیم مظهر ای 
 شهود حّیز و  وجود عالم از و باش الهی صهبای مخمور و مست همیشه روحانی حیات این در طلبی،
  و  است پنهان حکمتش.ساطع است خیری واقع، آنچه که بدان قدر این. مطلب ثمری و مجو خبری
ذعن نفسی هر گردد، ظاهر چون . عیان غیر سببش   عع. علیک والبهاء. شود قانع و م 

 ( 461 صفحه ،"الباب باب  ماّلحسین جناب زادگاه بشرویه،)"                                   

 

 امراهللبیان مبارک حضرت ولی محبوب  -7

 و توّکل غير و نخواهيم رضا و تسليم جز مطلقه اراده آن نزد آنکه محضه عبودّيت معنی جمله از
  تغيير  شهود و غيب عوالم کّلّيه قوانين، اهتمام و سعیه ب چه نجوئيم محيطه مشّيت آن به اعتماد
 نوع برای از پس .نجويد تبديل وجود و هستی اليتناهی قضای ميزان و عظيمه مقّدرات آن و نيابد



 و نمايد مطابقه کامله قدرت قانون با را خويش اعمال و اقوال که الزم دو اين از تدّبر و سعی انسان
  فرمايد  معاينه اعظم ناموس و مطلق مصدر بآن را خود سکنات و حرکات بصير شخص آنکه تدّبر کمال

 و نگردد مالل و کدورت مايه آمال و کند دوران اعتدال محور بر افکار تا (بخواهد آنرا غير آنکه نه)
  نتايج  از يکی بيگمان نشود مهجور و محجوب فطری غنای و ذاتی سرور و انسان حضرت مبارک قلب
 باشد  راضی فرموده عنايت باو الهی نظم و قدرت دست آنچه در انسان که اينست الهّيه شرايع مهمه

  تجاوز  مقّدر مقام آن از گاه هر که نمايد يقين و ماند خوش آن در و برد بکار اعتدال و بموقع آنرا و
  و  اضطرار سکون و اطمينان بعکس و يابد کدورت سرور بجای نهد توّکل و اعتماد بعدم رو و خواهد
 بيند فتور

 7ص 3 ج مائده                                                                                         
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 نوروز  عيد مبارک لوح

َظم   ع  َ  َاأل 

د   َلکَ  َحم  لهی يا ال  ما  ا  َت  ب  وزَ  َجَعل  ر  داا  الّني  َن  عي  ذي  لَّ وا ل  کَ  فی صام  بِّ وا وَ  ح  م   َکفُّ َسه  ف  ه   َعّما َان  َره  کَ  َيک  ضاؤ    ر 
َربِّ  م   َاي  ه  َعل  ن   اج  کَ  نار   م  بِّ کَ  َحراَرة   وَ  ح  م  َن  َصو  لي  َتع  ش  َک  فی م  ر  َن  وَ  َام  لي  َتغ  ش  َک  م  ر  ک  ذ  کَ  وَ  ب  َربِّ  َثنائ   َلّما َاي 
م   َته  ن  راز   َزيَّ ط  م   ب  و  م   الصَّ ه  ن  راز   َزيِّ ط  ول   ب  َقب  کَ  ال  ل  َفض  کَ  وَ  ب  سان  ح  نَّ  ا  َ مالَ  أل  ع  َ ها األ  لَّ َقة   ک  َعلَّ کَ  م  ول  َقب  وَطة   وَ  ب   َمن 

کَ ب   ر  م   َلو   َام  ک  َمن   َتح  َطرَ  ل  مَ  َاف  ک  م   ح  و  ه   الصَّ نَّ ن   ا  مَّ زال   َاَزل   فی صامَ  م  م   َلو   وَ  األ  ک  َمن   َتح  مَ  صامَ  ل  ک  طار   ح  ف    األ  
ه  . ن   انَّ مَّ َبرَّ  م  ه اغ  ب   ب  ر   َثو  م  َ دَ  وَ  األ  الل   َعن   َبع  سال   هَذا ز  ل  َت  السَّ ذی َان  کَ  الَّ َبت   ب  ص  َت  رايات   ن  ود   َان  م  َمح   ال 

کَ  فی ل  ع  َتَفَعت   وَ  ف  الم   ار  َت  َاع  طاع   َان  م  کَ  فی ال  ر  ف   َام  لهي   يا َعرِّ باَدکَ  ا  َمقامَ  هَذا ع  وا ال  َلم  َيع  لِّ  َشَرَف  ل  ر   ک   َام 
کَ  ر  َام  کَ  وَ  ب  َمت  لَ  وَ  َکل  لِّ  َفض  کَ  َعَمل   ک  ن  ذ  ا  کَ  وَ  ب  راَدت  ا وَ  ا  َيَرو  مامَ  ل  مال   ز  ع  َ َضة   فی األ  کَ  َقب  ول  کَ  وَ  َقب  ر  َئاّل  َام   ل 
م   َنَعه  ء   َيم  ه   َجمال کَ  َعن   َشيي  هذ  ّيام   في  َ تی األ  ق   فيها الَّ ط  ح   َين  َمسي  ک   ال  ل  م  دَ  يا َلکَ  ال  وج  وح   م  م   وَ  الرُّ  َيَتَکلَّ
ب   َحبي  د   َلکَ  ال  َحم  وب   يا  ال  ب  ما َمح  َت  ب  َهر  َت  وَ  َجماَلکَ  َاظ  کَ  َکَتب  يائ  ف  ص  َ ودَ  أل  ر  و  ور   َمَقرِّ  فی ال  ه  کَ  ظ  م  س    ا 
َظم   ع  َ ذي   األ  ه الَّ َمم   ناحَ  ب  اّل  األ   َقَطَع  َمن   ا  واکَ  َعّما ان  الا  س  ب  ق  لی م  َلع   ا  کَ  َمط  َهر   وَ  ذات  کَ  َمظ  فات   َقد   َربِّ  َاي   ص 
َطرَ  مَ  َاف  َيو  کَ  َال  ن  ص  ل کَ  فی َمن   وَ  غ  دَ  َحو  وا ما  َبع  کَ  فی صام  وار  کَ  َطَلباا  ج  ضائ  ر  ر   ل  م   وَ  َله   َقدِّ َن  وَ  َله  ذي  لَّ  ل 
وا کَ  َوَرد  ه   َعَلي  ّيام   فيهذ  َ لَّ  األ  ر   ک  َته   َخي  ر  کَ  فی َقدَّ تاب  مَّ  ک  م   ث  ه  َزق  وَ  ما ار  ر   ه  م   َخي  ی َله  ياالدُّ  ف  َرة   وَ  ن  خ  کَ  األ  نَّ  ا 
َت  َعليم   َان  م   ال  َحکي   ال 

 343 ص تسعه ایام رساله        

 

 



 ما و دنیا میشود نو نفس هر -3

 عهد  در که نوروزی است" نوروز" بهائی آئین در شدن نو و تجدد نمادهای و مظاهر بزرگترین از یکی 
  دوباره  برقراری و پیشدادی پادشاه جمشید مدد به ایرانیان تمدن و امنیت تجدید روزگار باستان
 نام  و هستی به ،اعلی رب حضرت ارادۀ به معاصر عهد در و است مردمان این آسایش و راحت دوران
  صدر  ،موسوم و مخصص" البهاء یوم" به اهلل بهاء حضرت نوین کور و دور این در الهی کلی مظهر نامی
 شگرگزاری  روز ابهی قلم آموزۀ به و میکند مرور ممکنات بر حیات نفحۀ آن در که آنهاست مبدأ و شهور
قبای و دنیا که باشد قدمی جمال فضل نشانگر چنانکه است الهیه نعمات از عملی  کرده  احاطه را  ما ع 
 در  باید تنها نه که دانند می کمتبرّ  و درخشان فرصتی را نوروز غراء خطابه در عبدالبهاء حضرت. است
  و  ملت وحدت" که شأنی به داد عمومی محافل  تشکیل و اجتماع و پرداخت شادمانی و سرور به آن

  مهمل  را روز این نباید" است مبارکی روز چون ،بلکه"شود مجسم انظار جمیع در یگانگی و الفت
 و گردد بنیاد عمومی خیر جهت به مشروعی است ،بایسته ارزنده فرصت این تام اغتنام با و" گذاشت

 احالی بیان به را بیان کأس.شود موفق عبودیتی و خدمت به بدیع دور این در روز این مبارکی به
  گردد  مشروعی تأسیس باید مبارکی یوم چنین در":گردد جان  و دل مذاق شیرینی تا سپارم می مبارک

ن در تا ماند دائمی ملت برای از آن منافع و فوائد که  مشروع که گردد  معروف و مشهور تاریخ و الس 
  در  ملت احتیاج که نمایند تحّری و  تحقیق دانایان باید پس  یافت تأسیس عیدی روز فالن در خیری

  تا  واجب ملت سعادت اساس از اسی چه وضع و الزم خیری  امر چه و است اصالحی  چه به روز آن
  روز  این نیز بدیع  دور این در باری...کنند تأسیس روز آن در اساس آن و خیر امر آن و اصالح آن

  و  الفت نهایت در یکدیگر با شوند موفق  عبودیت و خدمت به روز این در الهی احباء  باید.است مبارک
 و  گردند مشغول مبارک  جمال ذکر به سرور  و فرح کمال به و شوند آغوش در دست یگانگی و محبت

                  .شود حاصل عظیمه نتایج مبارکی یوم چنین در که باشند آن فکر در

 نیکویی امید جناب مقاله از قسمتی                                                                                   

 


