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 مناجات شروع-1

 ُهو اهّلل         

ای پروردگار این دوستان یاران تو اند و سر مست پیمانءه پیمان تو. همه پرورده آغوش بخششند و شیرخوار پستان دهش خداوند     

ولی هوشمندند. اگر ناتوانند، ولی زورمندند. چه که تو پشتیبانی، تو یاور مهربانی ،در جهان کیهان سر بلند آفرینش.اگر مستمندند، 

نما و در ایوان یزدانی جای بده، در انجمن باال رو سفید فرما و در امید بگشا و از بخشش آسمانی بهره بخش. شب تیره را روز فرما و 

 ، توئی بینا ،توئی شنوا، توئی بیهمتا، توئی مهربان .  ع عروز نوروز را، فیروز کن .توئی توانا

 260مجموعه مناجاتهای چاپ آلمان ص                      

 

 

 

 

 بخشی از خطابات مبارکه در خصوص عید نوروز-4

باید با یکدیگر در نهایت  در این دور بدیع نیز این روز بسیار مبارک است باید احبّاء الهی در این روز بخدمت و عبودیّتی موّفق شوند.

الفت و محبّت و یگانگی دست در آغوش شوند و بکمال فرح و سرور بذکر جمال مبارک مشغول گردند و در آن فکر باشند که در 

چنین یوم مبارکی نتائج عظیمه حاصل شود. و امروز نتیجه و ثمری اعظم از هدایت خلق نیست زیرا این خلق بیچاره از جمیع 

 .ه، علی الخصوص ایران و ایرانیان بی نصیب مانده اندمواهب الهیّ 

 103ص  3خطابات مبارکه ج                                                                         

 

 آیه کتاب اقدس و بخشی از تقریرات در بارۀ کتاب اقدس-3

لهذا  االسم العظیم. طوبی لمن یظهر فیه نعمة اهّلل علی نفسه انّه مّمن اظهر  طوبی لمن فاز بالیوم االّول من شهرالبهآء الّذی جعله اهّلل"

شکراهّلل بفعله المدّل علی فضله الّذی احاط العالمین. قل انّه لصدر الّشهور و مبدئها و فیه تمّر نفحة الحیوة علی الممکنات طوبی 

 ".لمن ادرکه بالّروح و الّریحان نشهد انّه من الفآئزین



بحال کسی که برسد به روز اّول از شهرالبهاء، یعنی عید نوروز و عید صیام،" الّذی جعله اهّلل لهذا االسم العظیم ". حضرت خوشا  

ء " اعلی که در کتاب بیان شرح ماهها و ایّام سنه را بیان می فرمایند، روز اّول سال را به " یوم البهاء " و ماه اّول سال را " شهرالبها

می فرمایند، این شهر مخصوص به حضرت بهاءاهّلل و حضرت من یظهره اهّلل است. این اشاره به این است که من  تسمیه نموده و

یظهره اهّلل به اسم بهاءاهّلل ظاهر خواهد شد. می فرمایند، این روز را خدا قرار داده است برای این اسم عظیم، یعنی برای جمال 

"، خوشا بحال کسی که در عید نوروز آشکار کند نعمتی را که خدا به او داده است، یعنی مبارک. " طوبی لمن یظهر فیه نعمة اهّلل 

مردم را دعوت کند، سفره بچیند، به مردم غذا و عیدی بدهد، و اگر چنین کاری بکند،از کسانی خواهد بود که آشکار کرده است 

الحمدهّلل، خدایا ترا شکر. یک وقت ثروتی را که خدا به شکر الهی را بالفعل. یک وقت شکر به زبان است، می نشیند و می گوید 

او داده است خرج فقرا، مساکین و دوستان می کند. چنین فردی با این عمل، شکر عملی انجام می دهد. می فرمایند، اگر کسی در 

اللت میکند بر فضل روز نوروز چنین کاری بکند، از جمله اشخاصی است که آشکار کرده است شکر الهی را با عمل خود که د

خداوند نسبت به او، آن فضلی که احاطه کرده است بر اهل عالم. باز در تعریف عید نوروز می فرمایند: " قل انّه لصدر الّشهور "، 

بگو که روز نوروز صدر و مبدأ جمیع ماهها است و در این فصل است که مرور می کند نسیم حیات و زندگانی برهمه ممکنات زیرا 

ار است و در این فصل است که موجودات از خواب عمیق زمستانی بیرون می آیند و به نفحه بهاری زندگانی را از سر می فصل به

 .گیرند

 آدمی نیست که عاشق نشود فصل بهار          هر گیاهی که به نوروز نجنبد َحَطب است  

وح والّریحان "، با کمال سرور. " نشهد انّه من الفائزین "، چنین طوبی لمن ادرکه "، خوشا بحال کسی که برسد به روز نوروز، " بالرّ  "

 شخصی به نعمت الهی فائز شده است

 

 لوح مبارک عید نوروز-2

َظمُ                                                                             َعأ  َاالأ

ُد یا ِالهی ِبما َجَعلأَت النّیأُروَز عیأ  َعلأُهمأ ِمنأ ناِر ُحبَِّک َلَک الأَحمأ وا َانأُفَسُهمأ َعّما َیکأَرُهُه ِرضاُؤَک ا َیأَربِّ اجأ دًا ِللَّذیأَن صاُموا فی ُحبَِّک َو َکفُّ

َتِغلیأَن ِبِذکأِرَک َو َثنائَِک َایأَربِّ  َلّما َزیَّنأَتُهمأ ِبِطرازِ  ِرَک َو ُمشأ َتِعلیأَن فی َامأ ِمَک ُمشأ ِلَک َو  الصَّ َو َحراَرِة َصوأ ِم َزیِّنأُهمأ ِبِطراِز الأَقُبوِل ِبَفضأ وأ

ُکُم ِلَمنأ َافأَطَر ُحکأَم ا ِرَک َلوأ َتحأ ماَل ُکلَّها ُمَعلََّقٌة ِبَقُبوِلَک َو َمُنوَطٌة ِبَامأ َعأ ساِنَک اِلَنَّ االأ ُکُم ِاحأ أزاِل َو َلوأ َتحأ نأ صاَم فی َاَزِل االأ ِم ِانَُّه ِممَّ وأ لصَّ

لأساِل َانأَت الَّذی ِبَک ُنِص ِلَمنأ صاَم حُ  ِر َو َبُعَد َعنأ ُزالِل هَذا السَّ َمأ ُب االأ َبرَّ ِبه َثوأ نأ اغأ ِفأطاِر انَُّه ِممَّ ُموُد فی کأَم االأ َبتأ رایاُت َانأَت الأَمحأ

 ِعباَدَک هَذا الأ 
أ
ِرَک َعرِّفأ یا ِالهي الُم َانأَت الأُمطاُع فی َامأ َتَفَعتأ َاعأ ِلَک َو ارأ َل ُکلِّ ِفعأ ِرَک َو َکِلَمِتَک َو َفضأ ٍر ِبَامأ َلُموا َشَرَف ُکلِّ َامأ َمقاَم ِلَیعأ

ءٌ 
أ
َنَعُهمأ َشیي اّل َیمأ

َ
ِرَک ِلئ ماِل فی َقبأَضِة َقُبوِلَک َو َامأ َعأ ا ِزماَم االأ ِنَک َو ِاراَدِتَک َو ِلَیَروأ َیّاِم الَّتی فیها یَ َعَمٍل ِبِاذأ نأِطُق  َعنأ َجماِلَک فیأهِذِه االأ



َهرأَت َجماَلَک  ُبوُب ِبما َاظأ ُد یا َمحأ ِفیائَِک الأُوُروَد فی َمَقرِّ الأَمسیأُح الأُملأُک َلَک یا ُموِجَد الرُّوِح َو َیَتَکلَُّم الأَحبیأُب َلَک الأَحمأ َو َکَتبأَت اِلَصأ

َُمُم ِااّل َمِن انأَقَط   ِبه ناَح االأ
أ
َظِم الَّذي َعأ ِمَک االأ َم ُظُهوِر ِاسأ  َربِّ َقدأ َافأَطَر َالأَیوأ

أ
َهِر ِصفاِتَک َاي َلِع ذاِتَک َو َمظأ ِبًال ِالی َمطأ َع َعّما ِسواَک ُمقأ

رأ َلُه َو َلُهمأ َو ِللَّذیأَن َوَرُدوا عَ  َد ما صاُموا فی ِجواِرَک َطَلبًا ِلِرضائَِک َقدِّ ِلَک َبعأ ُنَک َو َمنأ فی َحوأ َیّاِم کُ ُغصأ َتُه فی َلیأَک فیهِذِه االأ رأ لَّ َخیأٍر َقدَّ

أِخَرِة ِانََّک َانأَت الأَعلیُم الأَحکیأمُ  نأیا َو االأ َزقأُهمأ ما ُهَو َخیأٌر َلُهمأ ِفی الدُّ  .ِکتاِبَک ُثمَّ ارأ

 

 

 

 

 

 

 

 

  1906قسمتی از نامه حضرت عبدالبهاء به بهائیان آمریکائی به مناسبت نوروز -5

 حضرت عبدالبهاء می فرمایند:

روز است...بدایت دور حقیقت،دور بدیع، عصر جدید، قرن جدید، زمان جدید، و سال جدید است.... امیدوارم که این حال نو""

مواهب در وجوه و صفات احباء جلوه نماید و ظاهر شود تا خلق بدیع گردند وحیاتی تازه یابندو... جهان را جهانی نو کنند... تا 

ه و بغضاء به شعلءه محبة اهّلل تبدیل شود...جمیع نژادها نژاد واحد گردد وکل سرودهای شمشیر به شاخءه زیتون بدل گردد،نار ضغین

 ".ملّی همچون یک نغمه و آهنگ،هماهنگ شود

 38الواح عبدالبهاء عباس ص                                                 

 

 



 برنامه ضیافت اول شهرالبهاء

 نوروز و پیام آن عنوان:

 قسمت روحانی

 بار( 5ذکر دسته جمعی"لک الحمد یا مقصود العالم و لک الشکر یا محبوب افئدة المخلصین" )-1

 بیان مبارک حضرت بهاء اهّلل -2

 قسمت اداری

 نوروز در دیانت بهائی-3

 تقویم بهائی -4

 شعر-5

 پیام نوروز -6

 ام نوروز را در ایام پیش رو متجلی سازیم؟مشورت:چگونه میتوانیم پی و شور -7

 قسمت اجتماعی

 الفت و پذیرائی-8

 بار( 9ذکر دسته جمعی "یا اهّلل المستغاث") -9

 

 

 

 

 

 



 بیان مبارک حضرت بهاء اهّلل-2

نیکوست حال نفسی که خود را محروم نساخت و به فیوضات نامتناهیه الهیّه در این ربیع  آفتاب ظهور ُمشرق و بحر بیان در امواج ."

به بدیع فائز گشت . ای دوستان ، لسان رحمن می فرماید فرصت را از دست مدهید و وقت را غنیمت شمرید . کذلک یأُمُرکم 

 ". مالُک یوم الحساب

 17ص  2یات الهی ج آ                                              

 

 

 نوروز در دیانت بهائی -3

مارچ  21عید نوروز یکی از اعیاد پنجگانءه بهائی و یکی از ُنه روز مقدسی است که کار در آن بر بهائیان حرام است.سازمان ملل 

ردشتی است که پیشینه اش به را نخستین "روز بین المللی نوروز" نامید؛ نوروز عید بهاری باستانی ایرانی و اولین روز سال نو ز 2010

میلیون نفر در سراسر جهان آن را جشن می گیرند.به نظر مری بویس، "معقول  300سال قبل  می رسد و امروز بیش از 3000بیش از 

ی است که بگوئیم نوروز را، که مقدس ترین روز ایام مقّدس زرتشتی و از نظر آموزه ای بسیار مهم است، خود زرتشت بنا نهاد...برا

 .بهائیان نوروز،مقّدس و نمادی از تجدید حیات روحانی است

جوامع بهائی با برگذاری جلساتی نوروز را جشن می گیرند؛در این جلسات بهائیان دعا می خوانند و با سرور و شادمانی با یکدیگر ...

هنمودهایی از حضرت ولی امراهّلل ص معاشرت می کنند.""نوروز سال نِو ما و جشن مهمان نوازی و شادمانی است.")شوقی افندی،ر

(. بهائیان ایرانی تبار بعضی از سنتهای این جشن باستانی را به جا می آورند اما این رسوم فرهنگی را با جنبءه دینی نوروز در هم 30

 .خبار مهم استنمی آمیزند.برای افزایش شادی، رویدادهای مهم را اغلب در نوروز برگذار می کنند که زمان مناسبی برای اعالن ا

 مقالءه نوروز در آئین بهائی نوشتءه کریستوفر باک                           

 

 تقویم بهائی-4

روز( خارج از تقویم  5روزه و چهار روز)در سالهای کبیسه  19ماه  19باب، تقویم جدیدی به نام "بدیع" آفرید.این تقویم شمسی 

دینی بودکه باب بنا نهاد.نخستین روز سال نو )یعنی روز بهاء(است که باب آن را به افتخار موسوم به ایام هاء ،دارد.نوروز تنها  عید 

 َمن ُیظِهُرُه اهّلل از دیگر روزها متمایز کرد...چون نوروز به َمن ُیظِهُرُه اهّلل اختصاص داشت،به شّدت نمادین ونشانءه موعودی بود که



نوروز را یوم اهّلل می خواند و می گفت صواب هر کار خیری که در نوروز  رسالت باب آماده کردن جهان برای ظهورش بود...باب

 ...برابر خواهد شد 361انجام شود 

برخالف دیگر تعطیالت بهائی که به بزرگداشت رویدادهای مهم در تاریخ بهائی اختصاص دارد،اهمیت دینی نوروز بیش از ...

می رود...نوروز نه تنها پیام آور بهار بلکه نماد ربیع روحانی است.در زندگی هرچیز ناشی از آن است که نماد تجدید حیات به شمار 

شخصی،عید نوروز زمان نو سازی است...به نظر بهائیان این "روز جدید"،نوروز یا اعتدال ربیعی را به تجلیل یگانگی نوع بشر 

 .تبدیل کرده است

 باک مقالءه نوروز در آئین بهائی نوشتءه کریستوفر               

 

 

 

 

 :شعر -5

 جهان کهنه زنو خّرم و دل افروز است به خنده می شکفد گل که باز نوروز است        

 به ُیمن شاه قدم روز تازه امروز است  اگر چه سنت نوروز از قدیم به جاست

 خدای نور بر عفریت جهل پیروز است            نوید بر بشریّت که زنده گشت و دگر

 جدال و جنگ و توّحش از آِن دیروز است           مهرو وفا و صلح و صفا رسیده نوبت

 همین طبیعت زیبات نکته آموز است  به سیر باغ و چمن شادمانه روزی را 

 که الله نیز ز داغ فراق پرسوز است   اسیر جلوۀ جانان نه در جهان مائیم

 ت وروز نوروز استکه شام غم سپری گش  بخوان ترانءه شیرین چو بلبالن "الهام"

 (424فرهمند مقبلین )پیام بهائی ش                                    

 



 پیام نوروز -6

نوروز چون برگ درختان سبز است که به گفتءه سعدی هر ورقش دفتری پند آموز وعبرت انگیز است و به زبان دیگر گلی است پنج پر 

 .که هر پرش سخنی بر زبان دارد

نخستین نوروز امیدواری است و اطمینان به آن که در پی سیاهی سرد زمستان، روشنائی حرارت بخش بهاری می آید و با رسیدن پیام 

 .به اعتدال ربیعی دیگر شبهای دراز طاقت فرسا نخواهد پایید و جا به روزهای دلفروز خواهد سپرد

نه فقط الزمءه حیات طبیعت است بلکه زندگی آدمها نیز از این قانون  از سوی دیگرنوروز پیام آور تجدید وتجّدد است و این نو شدن،

 ..مستثنی نیست

پیام دیگر نوروز همدلی ومهربانی با دیگر مردم است که اگر هم از آنها غبار کدورتی بر خاطرمان نشسته باید آن را به نسیم فراموشی 

بیگانه،خّرمی آغاز سال را جشن گرفت و پای کوبید و دست سپرد و با همه چیز و همه کس، طبیعت، خانواده، دوست، آشنا،و 

 .افشاند

پیام دیگر نوروز ارج نهادن به زیبائی و پاکیزگی است.هر فصلی جلوه و جاذبءه خو را دارد اما بهار جامع همءه مظاهر جمال و لطافت 

 .است،رنگ و عطر و تازگی و دیده نوازی را از هر جهت دارد

سال بهائی است به فرمودۀ کتاب اقدس صدر شهور و مبدءآنها یعنی سرآغاز و سرچشمءه همءه ماه هاست.در  می دانیم که نورو ز آغاز

این زمان است که باز به فرمودۀ همان کتاب،نفحءه حیات بر ممکنات می وزد وچون اول فروردین به یوم البهاء از شهر البهاء تسمیه 

 .عالم وجود منتشر شده استشده یاد آور آن است که نفحات خوش ظهور موعود بر 

 1ص  424پیام بهائی شماره                                        

 

 

 


