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  مناجات شروع

  أالعظم

أى رّب .  ّفوا أنُفَسُهم َعّما َيکَرُهُه رضاُؤَک َلَک الحمُد يا الهى ِبما َجَعلَت النيروَز عيدًا للّذين صاموا فى ُحبَک و کَ 

أى رّب َلّما َزينَتُهم ِبِطراِز . اجَعلُهم ِمن ناِر ُحبَک و َحراَرِة َصوِمَک ُمشَتِعليَن فى أمِرَک و ُمشَتِغليَن ِبِذکِرَک و َثناَک 

ِ َزينُهم ِبِطراِز القبوِل بَفضِلَک و ِاحساِنک
َلو َتحُکُم ِلَمن .  ُکلها ُمَعلَقٌة بقبوِلَک و مُنوَطٌة بأمِرَک الّٔن االٔعماَل . الّصوم

ن اغَبر ِبهِ  ُه ِممُه ِمّمن صاَم فى أَزِل االٔزاِل و  َلو تحُکُم ِلَمن صاَم ُحکَم إالفطاِر ِانِان ِ
َثوٌب االٔمِر و  َافَطَر ُحکَم الّصوم

َک ُنِصَبت راَيٌة أنَت المحموُد فى ِفعِلَک و ارَتَفَعت أعالُم أنَت الُمطاُع أنَت الّذى بِ .  َبُعَد عن ُزالِل هَذا الّسلساِل 

  .فى أمِرک

  )۱۳۲ادعيه محبوب، طبع طهران، ص(

  

  

  

  مناجات دوم

هوا  

همه پروردۀ آغوش بخششند و شيرخوار پستان .  اى پروردگار  اين دوستان ياراِن توَاند و سرمسِت پيمانۀ پيمان تو

اگر ناتوانند، ولى زورمندند؛ چه که تو پشتيبانى، تو ياوِر .  اگر مستمندند، ولى هوشمندند.  ِد آفرينشَدِهِش خداون

در جهان کيهان سرُبلند نما و در ايوان يزدانى جاى بده، در انجمن باال روسفيد کن و َدِر ُاميد بگشا و از .  مهربانى

توئى توانا و توئى بينا، توئى شنوا، توئى .  نوروز را فيروز کن شِب تيره را روز فرما و روز.  بخشش آسمانى بهره بخش

  .عبدالبهاء عبّاس.  همتا، توئى مهربان بى

  )۷۲ياران پارسى، ص/  ۳۳۷، ص۲پيام بهائى، ج(

  

  

  



  لوح مبارک حضرت عبدالبهاء 

  

  )۱۴۸، ص۸مکاتيب عبدالبهاء، ج/  ۲۲۸حديقه عرفان، ص(

  



  

  نصوص مبارکه حضرت رّب اعلى

  

ا خوانده و آن يومى است که شمس منتقل  ند عالم در ميان ايّام، يومى را منسوب به خود فرموده و آن را يومخداو

] ۱۹[سزاوار است که اقّل از عدد واحد .  ؛ در حين تحويل چه ليل واقع شود چه نهارگردد از برج حوت به َحَمل مى

از براى اين که در يوم َمن ُيظِهُرُه ا که يوم اّول، يوم و کّل اين ظهورات ].  ۲۰۰۱[آالء نباشد و فوق مستغاث 

  )۶از واحد  ۱۴بيان فارسى، باب (اوست و َمَثِل او مثل شمس است در نهار به او هدايت يافته 

و آن را خداوند شهر بهاء ناميده به معنى آن که بهاء کّل شهور در آن شهر است و آن را مخصوص گردانيده به َمن 

  )۳، باب ۵بيان فارسى، واحد . (ا ُيظِهُرهُ 

  

  مبارکه حضرت عبدالبهاءو بيانات نصوص 

نمائيم جميع ايّام مبارک است ولکن اين عيد  ياد شما افتاديم و تهنيت عيد نوروز ميه ايّام عيد نوروز است لهذا باين چون 

ياد خدا و نشر ه را که انسان ب قيقه هر روزيالح شود ولى فى عيد ملّى ايران است چند هزار سال است که اين عيد گرفته مي

  )٦، ص٣مکاتيب عبدالبهاء، ج. (ملکوت ا پردازد آن روز عيد مبارک استه نفحات ا و نداى ب

  

.  بايد احبّاء الهى در اين روز به خدمتى و عبوديتى موّفق شوند.  در اين دور بديع نيز اين روز بسيار مبارک است

نهايت الفت و محبّت و يگانگى دست در آغوش شوند و به کمال فرح و سرور به ذکر جمال  بايد با يکديگر در

مبارک مشغول گردند و در فکر آن باشند که در چنين يوم مبارکى نتائج عظيمه حاصل شود و امروز نتيجه و ثمرى 

  )١٠٢، ص٣خطابات مبارکه، ج.  (اعظم از هدايت خلق نيست

  

خواهم که در سال جديد از اين بهتر و خوشتر جشنى عظيم برپا نمائيد بزم الفت و از خدا ... اى اهل ملکوت  

جان و دل در جشن ه ملکوت االٓيات نمائيد و استفاضه از روح القدس فرمائيد عبدالبهآء به حاد بيارائيد و توّجه باتّ 

شکر کنيد خدا را که چنين فاق شريک و سهيم گشت لهذا نوروزى شما حاضر بود و در فرح و سرور و اتّحاد و اتّ 

روح در محفل شادمانى شما حاضر شد و احساسات وجدانى نمود ه مونسى داشتيد که هزار فرسنگ ُبعد مسافت ب

مکاتيب عبدالبهاء، . (اميدوارم که اين سنه جديد مبارک و سعيد باشد و سبب حصول تأييد و توفيقى شديد شود

  )١٠، ص٨ج

  



  فرا رسيدن بهار

  

بهشت کيهان را بهشت برين  ده دميد و خورشيد درخشيد، بهار رسيد، ابر فروردين گريست، اردىاى جمشيد  سپي

بزم َکــَرم .  نمود، سرو بباليد، مرغ بامداد بناليد، گل بشکفت و سوسن آزاد با زبان خاموش گوهر راز پنهان بسفت

بد بلند شد، ساز و آواز به ميان جام جم در گردش آمد و آهنگ بار.  برپا شد و جشن سده در چمن آشکار گشت

آمد؛ چنگى ترانه آغاز کرد و چنگ و پيمانه دمساز شد؛ خمر باده و مى به جوش آمد؛ در انجمن گل نوشانوش در 

با همه اين هاى و هوى و غّرش و فرياد و گفتگوى و .  پرست شدند گرفت؛ مرغان چمن سرمست گشتند، َتـَذروان مى

تو آوازى بر آر و فريادى .  بوى، مرغانى به جستجو نيامدند و به اين گلستان نشتافتندجنبش آواز و گردش جام ُمشک

  )۳۰۸، ص۲پيام آسمانى، ج(عبدالبهاء عبّاس      . بزن، بلکه بيدار گردند و هوشيار شوند

  

  

  تبريک گفتن حضرت عبدالبهاء عيد نوروز را

  :ف تبريک گفتندحضرت عبدالبهاء در لوحى عيد نوروز را به خاندان باقر او

هوا  

اى خاندان جانفشان در سبيل رحمن  صبح مبارک نوروز است و انوار شمس حقيقت در جلوه و ُبروز و عبدالبهاء 

قلم گرفته که به آن خاندان خجستۀ مشهور تبريک عيد سعيد نگارد و تهنيت سال .  در نهايت انجذاب و ولوله و شور

د بنمايند که آن خاندان در ظّل عنايت حضرت احديتند و آن دودمان مشمول جديد گويد تا کّل ُشکر خداوند مجي

عبدالبهاء . رّب أيّدُهم بشديِد الُقوى.  زيرا ارکان در يوم ظهوِر مجلِّى طور منجذِب رّب غفور گشتند.  پايان عّزت بى

  )۲االٓثار، ج بدايع.  (عبّاس

  

  

  خان ا مزاح حضرت عبدالبهاء با جناب فرج

اگر روز فيروزى پيش آيد و مانند عيد نوروز اسباب جشن و شادى و کامرانى از هر جهت فراهم آيد، ... الهى اى فرج 

همتا پيوسته؛ يعنى پاى مبارک رو به فلک در  هاى بال مانند زنجير زلف دلبر بى بزم جانفشانى آراسته گردد و حلقه

مبين قدرى ميل فرماييد، مالحظه خواهيد فرمود که چقدر هاى نازنين در سبيل جمال  چمبر َفَلق افتد و از آن ترکه

  )۴۵، ص۱مآخذ اشعار در آثار بهائى، ج.  (دلنشين و شّکرين و شيرين است

  

  



  



  

  نقطۀ اعتدال

  :فرمودند، قوله االٔحلى ۱۹۱۵مارس سنۀ  ۲۱حضرت عبدالبهاء در يوم اّول شهرالبهاء مطابق 

يکى نقطۀ اعتدال ربيعى است که آفتاب در : نمايد افق آن طلوع مى در سال دو نقطۀ اعتدال است که آفتاب از

گويند و يکى نقطۀ اعتدال خريفى است که آفتاب در برج ميزان داخل  آن را نوروز مى. برج َحَمل داخل شود

وس منقسم کند و زمين را به دو ق در اين دو وقت آفتاب از افق اعتدال طلوع مى.  گويند شود که او را مهرجان مى مى

شود؛ افسرده و  کند که جميع کائنات از باغ و راغ و کوه و دشت و صحرا ُمرده است و در اين فصل زنده مى مى

الحقيقه  فى.  شود چه طراوتى، چه حالوتى، چه نورانيتى، چه روحانيتى حاصل مى.  گردد  ازه مىپژمرده بود تر و ت

اوقاتى که من در ايران بودم .  به صورِت تنها نيست.  گيرند معلوم است که عيد مى.  گيرند در ايران خوب عيد مى

اند،   اگرچه حال تخفيف داده. آوردند ىخصوصًا در دهات، جميع اسباِب سرور را فراهم م.  کردند  چه قيامتى مى

حضرت اعلى، روحى له الفدا، تجديد نمودند و جمال .  االيّام بوده اين عيد از قديم.  گيرند باز هم خوب عيد مى

  . قدم هم در کتاب اقدس تأکيد و تصريح فرمودند

  )۳۴۷ايّام تسعه، ص(

  

  

  

  

  نوروز چه روزى است؟

  اوست دانا و بينا

در آسمان بزرگوارى درخشيد و روشنايِى فزون  دنوروز روزى است که آفتاب جهانتاِب جهان جاوياى جهانگير   

اين بهار جانبخش بود که درختان پژمرده را تازه و زنده نمود، گل و شکوفه شد و نرگس و .  بخشيد و رهنمون شد

  ع ع . نوروِز خدائى اين بود.  بنفشه آشفته گشت

  

  )۲۶۹ياران پارسى، ص (

  

  

  

  



  

  

  گل سرخ

  

  :حضرت عبدالبهاء جّل ثنائه در يوم نوروز در مقام اعلى فرمودند

بيرون ... گل بسيار است ولى اين گل سرخ حکايت ديگرى است؛ واقعًا سلطان گلها است؛ يک نفحۀ ديگرى دارد 

آن روز .  از شده بودگلها ب.  گل زيادى داشت.  آباد؛ تازه بنا کرده بودند از بغداد باغى بود موسوم به باغ َخَلف

يک خيابانى بود بسيار وسيع ميان اين گلها؛ اکثر اوقات را در آن خيابان تا شام . جمال مبارک بسيار مسرور بودند

هميشه .  رود آن روز از خاطر نمى.  چه روز مبارکى بود؛ چه روز سرورى بود. نمودند فرمودند و فرمايش مى مشى مى

وقتى که قلب مبارک مسرور بود، چنان .  سمانى جمال مبارک خيلى شديد بودحتّى احساسات ج.  در نظر است

بشاشتى در وجه مبارک نمايان ميشد که وصف نداشت و همچنين اگر حزنى بر قلب مبارک وارد ميشد از وجه 

  .ريخت مبارک آثار حزن مى

  )۱۹۹، ص۵مائدۀ آسمانى، ج(

  

  

  در نوروز چه بايد کرد؟

زى البتّه بايد يک آثار خيريۀ صوريّه يا آثار خيريّۀ معنويّه بگذارند که آن آثار خيريّه شمول بر احبّاى الهى در چنين رو

زيرا در اين دور بديع هر عمل خيرى بايد عمومى باشد، يعنى شمول بر جميع بشر .  جميع نوع انسانى داشته باشد

بياء، امور خيريّه تعلّق به نفس آن ملّت داشت در جميع ادوار ان.  داشته باشد؛ اختصاص به بهائيان نداشته باشد

اّما در اين دور بديع چون که ظهور رحمانيّت الهى .  مگر مسائل جزئيّه مثل صدقه که تجويز شمول بر عموم داشت

  .است جميع امور خيريّه شمول به جميع بشر دارد، بدون استثناء

  

  )۳۳۶، ص۲پيام بهائى، ج(

  

  

  

  

  



  )۱( زچند واقعه در ايّام نورو

بارى مّدتى حضرت باب : "آمده است) ۱۳۲ص(در تاريخ نبيل .  بيانات حضرت رّب اعلى در مسجد وکيل شيراز

روز .  بردند تا اّولين عيد نوروز بعد از اعالن امر حضرتش فرا رسيد در منزل خويش با عائلۀ مبارکه خود به سر مى

در آن روز که حضرت باب در مسجد مطالب سابقه را .  جرىه ۱۲۶۱االّول سال  نوروز مطابق بود با روز دهم ربيع

حضرتش را شنيدند، از طرز حکمتى که در بيان فرمودند جمعى از نفوس که در مسجد وکيل حاضر بودند و بيانات 

اى از حاضرين به عظمت امر  اندازه متعّجب شدند و چندان وقتى نگذشت که عّده بيانات خود رعايت فرمودند بى

زادۀ امام جمعه  از آن جمله شيخ على ميرزا همشيره.  عارف شدند و به جاللتش معترف و مذعن گشتند سيّد باب

بود که در روز خطاب حضرت اعلى در مسجد وکيل حاضر بود و در آن وقت تازه به سّن بلوغ رسيده بود؛ بذر 

هجرى در عراق  ۱۲۶۷م گرديد تا در سال ا در همان روز در مزرعۀ قلبش افشانده شد و به تريج سرسبز و خرّ  محبّت

به حضور حضرت بهاءا مشّرف شد و از آن مالقات بر سرور قلب و شجاعتش افزوده گشت و چون به شيراز 

  )۱۳۳االنوار، ص مطالع.  (مراجعت کرد به اعالء امرا پرداخت

  

  )۲(چند واقعه در ايّام نوروز 

بغداد به سليمانيه اعزام شده بود تا از حضرت بهاءا رجا نمايد به بغداد شيخ سلطان که از طرف عائلۀ مبارکه از 

با چشمى اشکبار دامان مبارک راگرفت و بوسيد و عاجزانه الحاح و اصرار کرد که اگر رجاى من "مراجعت فرمايند، 

پيوندند و هرگز به  به ما مىکنيم و مسلّم است که احبّاى عراق  و احبّاء و بستگان را نپذيريد ما در اين جا توّقف مى

  .ها و التجاهاى شيخ سلطان را قبول فرمودند جمال قدم التماس.  بغداد نخواهيم رفت

با شيوخ سليمانيه وداع فرمودند و آنان که از اين مباعدت و مفارقت متهيّج و متحّير و سر به گريبان 

ه را تسليت فرمودند و قلوب آنها را تسکين دادند و نمودند که به توّقف خود ادامه دهند، هم گريستند و رجا مى  مى

به آنها فرمودند هر يک از شما مالقات من را طالب بوديد به بغداد بياييد و بپرسيد خانه درويش محّمد برادر ميرزا 

  .موسى بابى کجا است، من را مالقات خواهيد نمود

عيت شيخ سلطان و آقا محّمدجواد به بغداد در حدود چهار ماه يا بيشتر طول کشيد که حضرت بهاءا در م

حضرت بهاءا يک روز و يک شب قبل از تحويل سال به روز نوروز به حوالى بغداد رسيدند و آن روز و .  رسيدند

  . هاى اطراف بغداد به سر بردند و روز نوروز به بيت مبارک وارد شدند شب را در باغ

  )۵۱۰االنوار، ص مطالع(

  

  

  



  )۳(ايّام نوروز چند واقعه در 

الثّانى و چهارمين نوروز  هجرى که روز سيزدهم ماه ربيع ۱۲۶۴الباب در شب عيد نوروز سال  جناب باب

. خان ماکويى خوابى ديد شب قبل از وصول مّال حسين به ماکو، على.  بعد از اظهار امر مبارک بود به ماکو رسيدند

ا قصد دارند به  ر رؤيا مشاهده کردم به من خبر دادند حضرت رسولمشاٌر اليه خواب خود را اينطور بيان کرده که د

چون اين خبر .  ماکو تشريف بياورند و از سيّد باب ديدنى کنند و به آن حضرت عيد نوروز را تبريک و تهنيت گويند

حضر مبارکش ا برسم و مراتب خضوع و عبوديت خود را به م را شنيدم، با نهايت سرعت دويدم تا به حضور رسول

بعد از اين که يک ميدانى دور شدم، به پلى .  رفتم با نهايت شادمانى از کنار رودخانه دوان دوان مى.  تقديم کنم

دانستم يکى از آنها حضرت رسول و ديگرى يکى از اصحاب باوفاى او .  آيند ديدم دو نفر به طرف من مى.  رسيدم

  .ام او بيندازم و دامن عباى او را ببوسم؛ ناگهان بيدار شدمبا سرعت روان شدم که خود را به َاقد.  است

هنگام طلوع آفتاب بود که خودم تنها از منزل بيرون آمدم و از شهر بيرون رفتم و به طرف پل، از کنار نهر، 

دو  ديدم همان.  اى ديدم و تعّجب سراپاى مرا فرو گرفت هنوز به پل نرسيده بودم ناگاه از دور منظره.  وان شدمر

چون به آنها .  يکى جلو و ديگرى در دنبال بود.  آيند نفرى را که در خواب مشاهده کرده بودم به جانب من مى

ا است انداختم و با نهايت اخالص َاقدام او را  کردم رسول رسيدم، بى اختيار خود را به پاى آن که خيال مى

ام که تمام راه را پياده  من نذر کرده"در جلو بود گفت،  آن که.  بوسه زدم و درخواست کردم که هر دو سوار شوند

مقصود اين است که باالى کوه بروم و شخص جليلى که در آنجا .  از اين جهت سوار نخواهم شد.  بپيمايم

  ."محبوس است زيارت کنم

يشتر خان نسبت به حضرت باب توّجه و احترامش ب مشاهدۀ ان رؤيا و تعبير آن به زودى سبب شد که على

  .با کمال خضوع به مالزمت مّال حسين تا دِر قلعه رفت.  شد و به صدق اّدعاى آن حضرت يقين حاصل کرد

  )االنوار مطالع(

  

  )۴(چند واقعه در ايّام نوروز 

واقع شد، هيکل مبارک را به امر حکومت با محّمدبيک  ۱۲۶۳بارى، پس از وفات معتمدالّدوله که در سنۀ 

حاجى ميرزا .  غروب روز قبل از نوروز، حضرت با مأمورين وارد کاشان شدند.  ان روانه کردندچاپارچى به عزم طهر

حضرت به منزل .  جانى َپرپا، بر حسب خوابى که ديده بود، دم دروازۀ عّطار کاشان منتظر ورود هيکل مبارک بود

الثّانى  بود که مطابق با روز دوم ربى اين سومين عيد نوروز پس از اظهار امر.  او وارد شده سه شب توّقف فرمودند

  )۱۹۶ايام تسعه، ص. (هجرى بود ۱۲۶۳

  

  


