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 مناجات خاتمه -9

 دعای شکر:-١

 "هو اللّه تعالي شأنه العظمة و االقتِدار "    

 في النّعمة الحمد لک يا اله العالمين و في فقدهااالحوال  الهي الهي أشکرک في کلّ حال و أحمدک في جميع

و االرضين و في الضّرّاء لک  السّموات الشّکر لک يا مقصود العارفين * في البأساء لک الثّناء يا معبود من في

في الشّدّة لک الحمد يا مقصود القاصدين و في الرّخاء لک الشّکر يا  السّناء يا من بک انجذبت أفئدة المشتاقين

 رجاء المذکور في قلوب المقرّبين * في الثّروة لک البهاء يا سيّد المخلصين و في الفقرلک االمر يا أيّها

الحزن لک الجمال يا ال إله إلّا أنت * في الجوع لک  الجالل يا ال إله إلّا أنت و فيالموحّدين* في الفرح لک 

لک الفضل يا ال إله إلّا أنت * في الوطن لک العطاء يا ال إله إلّا أنت وفي  العدل يا ال إله إلّا أنت و في الشّبع

إلّا أنت و في البيت لک الکمال يا ال  لهالغربة لک القضاء يا ال إله إلّا أنت * تحت السّيف لک االفضال يا ال إ

 إله إلّا أنت و في التّراب لک الجود يا ال إله إلّا أنت * في السّجن لک إله إلّا أنت* في القصر لک الکرم يا ال

العطاء و سلطان العطاء و  الوفاء يا سابغ النّعم و في الحبس لک البقاء يا مالک القدم * لک العطاء يا مولي

و مطاع في حکمک يا بحر العطاء و مبدأ العطاء و  اء أشهد انّک محمود في فعلک يا أصل العطاءمالک العط

 ٤5ادعيه حضرت محبوب ص          مرجع العطاء*

 

 

 مناجات حضرت عبدالبهاء-2

 ) هواللّه (                             

محدود شکر غير  خداوندا چگونه ترا شکر نمائيم نعماء تو نامتناهي است و شکرانه ما محدود چگونه " 

مينمائيم و طلب ازدياد نعمت و عطای  محدود نمايد عاجزيم از شکر الطاف تو و بکمال عجز توجّه بملکوت تو

 ع ع  "تو ميکنيم توئي دهنده و بخشنده و توانا 

 ١95زار تعاليم بهائي ص گل         



 

 بيانات مبارکه حضرت بهاء اهلل -٤

انشاء اهلل کؤس هياکل نفوس ،محل اليق و قابل واقع شوند از برای قبول امطار رحمت رحماني که از سحاب "

سماء مشيت جاری و نازل است و از حق تعالي شأنه سائل و آمل که شکر و حمدی که از السن مخلوق در 

بي منتهای حق ظاهر مي شود به طراز قبول فائز کردد و جميع را به عنايت و شفقت مقابل نعمتهای 

 "،مخصوص فرمايد و در آني تأييد را منع ننمايد.

 ١١0مجموعه الواح عندليب ص        

 و نيز مي فرمايند:

عالم وجود را  يا سلمان...حمد کن مقصود عالمي را که از قطره دريا ظاهر فرمود و از ذره انوار آفتاب ،جودش

موجود نمود و فضلش قدرت بخشيد و قوت عطا نمود اگر بع عدد حُصاة و نُواة حق را شکر گوئي و ال 

 "ابداآلباد ذکر نمائي ،هر آينه نزد قطره از بحر عنايتش معدوم و مفقود است.

 30١ص 3لئالي حکمت ج         

 و در بياني ديگر مي فرمايند:

 يم است ، مقصود عالميان را شکر نمائيد که شما را به خود نسبت داد و به ايناسم عظ يا حزب اللّه ، اين

 "ايّام محروم نمانيد . اسم مبارک شما را در زُبُر و الواح ذکر فرمود . جهد نمائيد که شايد از فيوضات

 

 330ص  2آيات الهي ج         

 

 

 

 

 



 

 

 مناجا ت خاتمه -9

 بسمي السميع البصير

ای اله من، جوهر حمد و ساذج ثنا مخصوص ذات بي مثالت بوده و هست. ای سيد من و مقصود من ، به چه 

لسان عنايات النهايه ات را ذکر نمايم؟ امری که اليوم علما و عرفا و حکما از آن محرومند مرا به آن فائز 

يدک و انت الغفور الکريم. فرمودی. از دريای کرمت سائلم که آنچه عطا فرمودی حفظش نمائي. االمر ب

 الحمد لک يا مقصود العارفين. 

 3٨7ص 2آيات الهي ج         

  

 

 

 بيانات مبارکه حضرت عبدالبهاء-5

تفکّر در نعماء الهيّه چقدر سبب تذکّر است و تذکّر وسيله تبصّر . چه هواو نسيم لطيفي است ، چه قوا و  "

اداء وظائف عالم ه نعمت هارا بداند و بشکرانه قيام نمايد ، باستعدادات عجيبي ، چه خوبست انسان قدر اين 

 . "انساني و ترويج صلح و صالح ورفاهيّت و نجاح عموم بندگان الهي پردازد 

 بدائع اآلثار 2ج  307ص 

 و در بياني ديگر مي فرمايند:

مقامات . اينست که  اعظم با آنکه شُکر سبب ازدياد نعمت است ولي کمال شُکر بانفاق است و مقام انفاق "

 مّا تُحِبُّوْنَ م ميفرمايد لَنْ تَنَالُوْا الْبِرّ حَتّي تُنْفِقُوْا

 سوره آل عمران  92آيه / بدائع اآلثار  ١ج  ١٨5ص 



 

 در بيان ديگری به علت اصلي شکر اشاره نموده و مي فرمايند: و

ز غير او بيزار گشتي و به هدايت او الحمدهلل به ديار جانان پي بردی و به کوی دلبر مهربان راه يافتي ا"

هشيار شدی و اين بخشش حضرت پروردگار است اگر به دوام عمر شکرانه نمائي و فرزانه شوی از عهدة 

اين سپاس برنيايي .موفق به شکر تام نگردی زيرا موهبت هدايت ،بخششي است که از عهدة شکر آن نفسي 

 "برنيايد.

 2٨9ياران پارسي ص        

 

حالوت عالم انساني به مهر يزداني  ،ن است و انگبين معرفة اهلل شکرينبادة محبت اهلل رنگي رين،ای شي“

است و شيريني ميوة انساني به شِکَرِ شُکر الطاف رباني.اگر حالوت خواهي اين است،اگر لذت جوئي 

      ”.…،اينست.اين را بخواه تا در پناه حق درآيي و انتباه يابي

 3١٨پارسي ص ياران         

 

 

 

 

 

 

 



 بديع ١72برنامه عيد صيام و نوروز مورخ اول شهر البهاء    

 

 خوش بهاری است بيا غُصّه فراموش کنيم                     بـاده عشـق , ز پيمــانـه نـو نـوش کنيم

 کنيمگل                     بوسه بر روی هم و دست در آغوش ةصبح عيد است بيا چون سمن و شاخـ

 بـه آهنـگ طـرب گـوش کنيم  عيد  صائمان را چـو دهـد زمـزمـه مرغ سحـر                     مژده

 جـای در بـَزمگــهِ غنچـه خـامـوش کنيم   شکـوفنـده ز گلبـوس نسيـم                    بـاغ   شود تا 

 رسـمِ کهن                     سينـه را پـاک تـر از سبـزه گلپوش کنيم  يد امـروز به شکـرانه ايـن بـا
   

 ١٤ ص –(  عبدی محمد بهاءالدين ديوان)  -"اشک کبوتر                                          
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 همراهان صميمي

مي نماييم  خدمت شما سروران گرامي تبريک عرضرا   دميدن بهار طبيعت و آغاز سال نو ،طلوع عيد صيام

 .و شمول تأييدات جمال اقدس ابهي را برای شما ياران طلعت بي مثالش خواهانيم

 

 لوح مبارک عيد نوروز-١

 عظَمُاال                                                       

اَی رَبِّ لَکَ الحَمدُ يا الهي بِما جَعَلتَ النّيروزَ عيداً لِلَّذينَ صامُوا في حُبِّکَ و کَفُّوا اَنفُسَهُم عَمّا يکرَهُهُ رِضائُکَ . 

لينَ بِذِکرِکَ و ثَنائِکَ . اَی رَبِّ لَمّا زَيَّنتَهُم اجعَلهُم مِن نارِ حُبِّکَ و حَرارَةِ صَومِکَ مُشتَعِلينَ في اَمرِکَ و مُشتَغِ

وطَةٌ بِأمرِکَ . لَو بِطِرازِ الصَّومِ , زَيِّنهُم بِطِرازِ القَبولِ بِفَضلِکَ و اِحسانِکَ لِاَنَّ االَعمالَ کُلَّها مُعَلَّقَةٌ بِقَبولِکَ و مَنُ

صامَ في اَزَلِ اآلزالِ و لَو تَحکُمُ لِمَن صامَ حُکمَ االِفطارِ , اِنَّهُ مِمَّنِ اغبَرَّ بِه تَحکُمُ لِمَن اَفطَرَ حُکمَ الصَّومِ , اِنَّهُ مِمَّن 

عالمُ ثَوبُ االَمرِ و بَعُدَ عَن زُاللِ هذاَ السَّلسالِ . اَنتَ الَّذی بِکَ نُصِبَت راياتُ اَنتَ المَحمودُ في فِعلِکَ و ارتَفَعَت اَ

رِّف يا اِلهي عِبادَکَ هذَا المَقامَ لِيَعلَمُوا شَرَفَ کُلِّ اَمرٍ بِاَمرِکَ و کَلِمَتِکَ و فَضلَ کُلِّ اَنتَ المُطاعُ في اَمرِکَ . عَ

في هذِهِ عَمَلٍ بِاِذنِکَ و اِرادَتِکَ و لِيَرَوا زِمامَ االَعمالِ في قَبضَةِ قَبولِکَ و اَمرِکَ لِئَلّا يَمنَعَهُم شَئٌ عَن جَمالِکَ 

يها يَنطِقُ المَسيحُ اَلمُلکُ لَکَ يا مُوجِدَ الرُّوحِ و يَتَکَلَّمُ الحَبيبُ لَکَ الحَمدُ يا محبوبُ بِما اَظهَرتَ االَيامِ الَّتي ف

ا سِواکَ جَمالَکَ و کَتَبتَ لِاَصفيائِکَ الوُرُودَ في مَقَرِّ ظُهُورِ اسمِکَ االَعظَمِ الَّذی بِه ناحَ االُمَمُ اِال مَن انقَطَعَ عَمّ

اِلي مَطلَعِ ذاتِکَ و مَظهَرِ صَفاتِکَ . اَی رَبِّ قَد اَفطَرَ اليَومَ غُصنُکَ و مَن في حَولِکَ بَعدَ ما صامُوا في  مُقبِالً

ارزُقهُم ابِکَ . ثُمَّ جِوارِکَ طَلَباً لِرِضائِکَ قَدِّر لَهُ و لَهُم و لِلَّذينَ وَرَدُوا عَلَيکَ في هذِهِ االَيّامِ کُلَّ خَيرٍ قَدَّرتَهُ في کِت

 3٤3رساله ايام تسعه ص                    .          اِنَّکَ اَنتَ العَليمُ الحَکيمُ. لَهُم فِي الدُّنيا و اآلخِرَةِ  ما هُوَ خَيرٌ



 حضرت بهاء اهلل در کتاب اقدس مي فرمايند:-2

جعله اهلل لهذا االسم العظيم .طوبي لمن يظهر فيه نعمة اهلل من شهر البهآء الّذی  طوبي لمن فاز باليوم االول

علي نفسه انه ممن اظهر شکر اهلل بفعله المدل علي فضله الذی احاط العالمين.قل انه لصدر الشهور و مبدئها و 

 مِن الفائِزين.نفحة الحيات علي الممکنات طوبي لمن ادرکه بالروح و الريحان نشهدُ انَّه فيه تمّر

 

خوشا به حال کسي که برسد به روز اول از شهرالبهاء ،يعني عيد نوروز و عيد صيام،جعله اهلل لهذا االسم 

يوم "حضرت اعلي که در کتاب بيان شرح ماهها و ايام سنه را بيان مي فرمايند،روز اول سال را به "العظيم.

ه و مي فرمايند،اين شهر)ماه(مخصوص حضرت بهاء اهلل و تسميه نمود "شهرالبهاء"و ماه اول سال را  "البهاء

حضرت من يظهره اهلل است.اين اشاره به اين است که مَن يُظهره اهلل به اسم بهاء اهلل ظاهر خواهد شد .مي 

طوبي لمن يظهر فيه "فرمايند اين روز را خدا قرار داده است برای اين اسم عظيم،يعني برای جمال مبارک.

شا به حال کسي که در عيد نوروز آشکار کند نعمتي را که خدا به او داده است،يعني مردم را ،خو"نعمةاهلل 

دعوت کند،سفره بچيند،به مردم غذا و عيدی بدهد،واگر چنين کاری بکند،از کساني خواهد بود که آشکار 

،خدايا تو را کرده است شکر الهي را به فعل .يک وقت شکر به زبان است ،مي نشيند و مي گويد: الحمدهلل

شکر.يک وقت ثروتي را که خدا به او داده است خرج فقراء،مساکين و دوستان مي کند چنين فردی با اين 

عمل،شکر عملي انجام مي دهد.مي فرمايند:اگر کسي در روز نوروز چنين کاری بکند،از جمله اشخاصي است 

ر فضل خداوند نسبت به او،آن فضلي که که آشکار کرده است شکر الهي را با عمل خود که داللت مي کند ب

 احاطه کرده است بر اهل عالم.

ماههاست بگو که روز نوروز صدر و مبدأ جميع "قُل انه لَصَدرُ الشُهور"باز در تعريف عيد نوروز مي فرمايند: 

ين و در اين فصل است که مرور مي کند نسيم حيات و زندگاني بر همة ممکنات .زيرا فصل بهار است و در ا

فصل است که موجودات از خواب عميق زمستاني بيرون مي آيند و به نفحة بهاری زندگاني را از سر مي 

 گيرند.

 هر گياهي که به نوروز نجنبد حَطَب است   آدمي نيست که عاشق نشود فصل بهار 

نَشهدُ انَّهُ "ور ،با کمال سر"بالروح و الريحان"خوشا به حال کسي که برسد به روز نوروز ، "طوبي لمن ادرکه"

 چنين شخصي به نعمت الهي فائز شده است."مِن الفائزين

 25٤-255تقريرات کتاب مستطاب اقدس )جناب اشراق خاوری(ص    

 
 



 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء  -3

 )تو آوازی برآر و فريادی بزن بلکه بيدار گردند و هوشيار شوند(

 بخشندة مهرباناوست خورشيد درخشنده و     

ارديبهشت کيهان را بهشت برين نمود.  ابر فروردين گريست، .سپيده دميد و خورشيد بهار رسيد ای جمشيد،

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

هنگ باربد بلند شد،سازوآواز به ميان شد و جشن سده در چمن آشکار گشت ،جام جم در گردش آمد و آ

آمد.چنگي ترانه آغاز کردوچنگ و پيمانه دمساز شد ،خمر باده و مي به جوش آمد،در انجمن گل نوشانوش 

در گرفت،مرغان چمن سرمست گشتند،تذروان مي پرست شدند،با همة اين های و هوی و غرش و فرياد و 

ي به جستجو نيامدند و به اين گلستان نشتافتند،تو گفتگوی و جنبش آواز و گردش جام مشکبوی مرغان

 ٤١9ياران پارسي ص   ع ع   آوازی برآر و فريادی بزن بلکه بيدار گردند و هوشيار شوند.

 

 

 احبای ايراني هر کجا مي زيستند عيد نوروز را گرامي داشته حکايت:-5

روز فيروز نوروز سلطاني وارد بادکوبه شديم و يکسر به سرای حاجي آقا رفته و در آنجا محلي برای اقامت 

پيشينيان رسوم عيد احبای ايراني هر کجا مي زيستند عيد نوروز را گرامي داشته و طبق آداب  کرايه کرديم.

را معمول مي داشتند.حضرت عبدالبهاء مَثَل اعالی حفظ آداب معقول ايام نوروز بودند.يکي از مهمترين 

وقايع تاريخ امر بهائي يعني استقرار عرش مطهر حضرت رب اعلي در مقر دائمي در اراضي مقدسه در روز 

پذيرائي های نوروز در بادکوبه مي نويسند:صبح به جناب طراز در بارة ديد و بازديد و  عيد نوروز انجام شد.

منزل يکي از احبای الهي رفتيم به معمول ايران،اينجا نوروز را محکم مي گيرند و ديد و بازديد جريان دارد 

 روی ميز آجيل های مخصوص ايران از قبيل پسته و بادام و فندق و مغز گردو و غيره چيده شده بود.

 ١72-١73ص ١طراز الهي ج        



 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء-٤

 (اين مسجون را آرزو آنست که دوستان بزم محبّت بيارايند)

 هُو اللّه

بشارت جشن و سرور شما در ايّام عيد رسيدنهايت وجد و طرب حاصل گرديد  ، زندانيای ياران حقيقي اين 

اين مسجون را آرزو آنست که دوستان بزم محبّت بيارايند و جشن مسرّت مهيّا سازند در نهايت شادماني 

و  رود ساز کنند بموهبت يزداني کامراني کنند و بفضل ربّ غفور محفل فرح و سرور مهيّا سازند عود و

محبّت اللّه نشئه بديعي  ءبآهنگ تسبيح و تقديس دمساز گردند هر روز عيش روحاني ساز کنند و به باده

انجذاب  ربّاني مستغني از خمور مزيل شعور گردند و بنهايت تقديس و  آغاز نمايند بصهبای معاني و باده

نداخته و شاهد عنايت عرض ديدار پاکي و آزادگي با خلق محشور شوند ای ياران الهي دلبر موهبت پرده برا

نموده بايد از فضل بيمنتهای جمال مبارک جام سرشار باشيد و از الطاف شمس حقيقت شمعي روشن و نور 

 عبور گرديد و عليکم البهآء األبهي  عو حبار و بتأييدات غيبيّه مظفّر ومنصور و بتوفيقات صمدانيّه پر سرور 

 ١٨3ص ٨بهاء ج مکاتيب حضرت عبدال               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء-7

 هو اللّه

ت روز نوروز فيروز سبب سرورو شادماني شب و روز گرديد نهايت روح و ريحان يای بهائيان نورانيان، تهن

حاصل گشت که الحمد للّه در آنشهر که اکثر اوقات از ابر و مه و دود تاريک است چنين شمعهای روشن 

نس که ا اش نار موقده محبّت اللّه اين محفلساطعش هدايتاللّه است و حرارت نافذهبرافروخته است که انوار 

جشن عظيم است بمنزله مادر است من بعد بزمهای آسماني تولّد خواهد نمود چنانکه جميع چشمها حيران 

ماند که شمس حقيقت شرق چه پرتو روشني بر غرب زد غربيان را شرقي نمود و افق باختر را از کوکب 

خاور منوّر نمود پس بشکرانه اين فضل و عطا و موهبت کبری در نهايت شادماني کامراني کنيد و بتسبيح و 

اعلي دهيد و بنغمات ملکوت ابهي فرياد يا بهاء االبهي  الجنود پردازيد و گوش بآهنگ مأل تقديس ربّ

برآرند پاک و مقدّس است برآريد تا عبدالبهاء و جميع احبّای شرق بستايش ربّ ودود پردازند و نعره 

 خداوندی که غرب را بانوار هدی شرق فرموده 

 ٤52ص 3مکاتيب حضرت عبدالبهاء ج        

 

 

 مناجات خاتمه-٨

 "اسئل اهلل اَن يُبارک هذا العيد السَعيد عَلي الجَميع وَيُؤيِدَهُم بِتَأييد جديد انَّ رَبّي لَعَلي کُلِ شَي قدير"

 عبدالبهاء عباس        

 مون مناجات به فارسيمض

مي خواهم از تو ای خداوند که مبارک گرداني اين عيد سعيد را بر همگان و ايشان را به تأييدی جديد مؤيد 

 گرداني بدرستيکه تو پروردگاری هستي که بر هر چيز تواناست.

 بديع 77نجم باختر سنه       


