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 خطابهٴ مبارکه در ابرهٴ عید نوروز
 
 

از عادات قدمیه است که هر مّلتی از ملل را اّّیم سرور عمومی است  
که مجیع مّلت در آنروز سرور و شادمانی کنند و اسباب عیش و عشرت 
فراهم آرند یعنی یکروز از اّّیم سنه را که در آنروز واقعهٴ عظیمی و امر 

یند و در آنروز هنایت سرور هنایت حبور و جلیلی رخ داده آنرا انتخاب منا
هنایت شادمانی ظاهر کنند دیدن یکدیگر منایند و اگر چنانچه بنی نفوس  
کدورتی حاصل در آن روز آشتی کنند و آن اغربار و آن دلشکستگی زایل 
شود دوابره ابلفت و حمّبت پردازند چون در روز نوروز از برای ایرانیان امور 

ذا مّلت ایران یوم نوروز را فریوز دانسته و آنرا عید مّلی عظیمه واقع شده هل
قرار دادند فی احلقیقه این روز بسیار مبارکست زیرا بدایت اعتدال ربیعی و 
اول هبار جهت مشالی است و مجیع کاینات ارضیه چه اشجار چه حیوان چه 
انسان جان اتزه ّیبد و از نسیم جان پرور نشاطی جدید حاصل کند حیاتی 

زه ّیبد و حشر و نشر بدیع رخ بگشاید زیرا فلل ربیع است و در کاینات ات
حرکت عمومی بدیع وقتی سلطنت ایران مضمحل شده بود و اثری از آن 
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ابقی منانده بود در این روز جتدید شد مجشید بر ختت نشست ایران راحت و 
جیب در آسایش ّیفت قوای متحلّله ایران دوابره نشو و منا منود و اهتزازی ع

دل و جاهنا حاصل گشت بدرجهٴ که ایران از اّّیم سلف که سلطنت  
کیومرث و هوشنگ بود بلندتر گردید و عّزت و عظمت دولت ایران و مّلت 
ایران مقامی ابالتر گرفت و مهچننی وقایع بسیار عظیمه در روز نوروز که 

ت ایران سبب فخر و عّزت ایران و ایرانیان نست وقوع ّیفت هلذا مهیشه ملّ 
قریب پنج شش هزار سال است که این روز را فریوز مشرده اند و شکون 
دانسته اند و روز سعادت مّلت مشرده اند و الی یومنا هذا این روز را تقدیس  
کنند و مبارک دانند ابری هر مّلتی را روزیست که آنروز را یوم سعادت دانند 

هّیه در هر دوری و  ٓ  لو اسباب مسّرت فراهم آرند و در شرایع مقّدسه ا
کوری نیز اّّیم سرور و حبور و اعیاد مبارکی که در آنروز اشتغال متفّرقه ممنوع 
جتارت و صناعت و زراعت خالصه هر عملی حرام است ابید کل بسرور و 
شادمانی پردازند و اجتماع کنند و حمافل عمومی بیارایند و حکم یک اجنمن 

یگانگی در مجیع انظار جمسم شود و حاصل کنند ات وحدت مّلت و الفت و 
چون روز مبارکی است نباید آنروز را مهمل گذاشت بی نتیجه منود که مثر 



  353-349اايم تسعه ص بر اساس نسخه  –اثر حضرت عبدالبهاء  - خطابه درابره عيد نوروز

www.oceanoflights.org 

 

آنروز حملور در سرور و شادمانی ماند در چننی یوم مبارکی ابید اتسیس 
مشروعی گردد که فوائد و منافع آن از برای ملت دائمی ماند ات در السن و 

که مشروع خریی در فالن روز عیدی اتسیس اتریخ مشهور و معروف گردد  
ّیفت پس ابید داانّین حتقیق و حتّری منایند که احتیاج ملت در آنروز بچه 
اصالحی است و چه امر خریی الزم و وضع چه اّسی از اساس سعادت 
ملت واجب ات آن اصالح و آن امر خری و آن اساس در آن روز اتسیس  

مثاًل اگر مالحظه کنند که مّلت حمتاج حتسنی اخالق است اساس گردد 
حتسنی اخالق را در آنروز اتسیس کنند ملت اگر احتیاج ابنتشار علوم دارد 
و توسیع دایرهٴ معارف الزم در اینخلوص قراری بدهند یعنی افکار عموم 
 ملت را منعطف آبن امر خری کنند و اگر چنانچه ملت احتیاج بتوسیع دایره

جتارت ّی صناعت ّی زراعت دارد در آنروز مباشرت بوسایلی منایند که 
مقلود حاصل گردد ّی آنکه ملت حمتاج بلیانت و سعادت و معیشت ایتام 
است از برای سعادت ایتام قراری بدهند و قس علی ذلک اتسیساتیکه مفید 
از برای فقرا و ضعفا و درماندگانست ات در آن روز از الفت عموم و 

تماعات عظیمه نتیجه حاصل گردد و میمنت و مبارکی آن روز ظاهر و اج
آشکار شود ابری در این دور بدیع نیز این روز بسیار مبارک است ابید 



  353-349اايم تسعه ص بر اساس نسخه  –اثر حضرت عبدالبهاء  - خطابه درابره عيد نوروز

www.oceanoflights.org 

 

هی در اینروز خبدمت و عبودیت موفق شوند اب یکدیگر در ٓ  احبای ال
هنایت الفت و حمّبت و یگانگی دست در آغوش شوند و بکمال فرح و 

ل مبارک مشغول گردند و در فکر آن ابشند که در چننی یوم سرور بذکر مجا
مبارکی نتایج عظیمه حاصل شود و امروز نتیجه و مثری اعظم از هدایت 
خلق نیست زیرا این خلق بیچاره از مجیع مواهب اهلیه علی اخللوص ایران و 
ایرانیان بی نلیب مانده اند احبای اهلی در چننی روزی البّته ابید یک آاثر 

رییه صوریه ّی آاثر خرییه معنویه بگذارند که آن آاثر خرییه مشول بر مجیع خ
نوع انسانی داشته ابشد زیرا در این دور بدیع هر عمل خریی ابید عمومی 
ابشد یعنی مشول بر مجیع بشر داشته ابشد اختلاص ببهائیان نداشته ابشد 

مگر مسائل در مجیع ادوار انبیاء امور خرییه تعلق بنفس آن ملت داشت 
جزئیه مثل صدقه که جتویز مشول بر عموم داشت اّما در این دور بدیع 
چونکه ظهور رمحانیت اهلی است مجیع امور خرییه مشول جبمیع بشر دارد 
بدون استثناء هلذا هر امر عمومی یعنی که تعلق بعموم عامل انسانی دارد اهلی 

انی که تعلق است و هر امر خلوصی و مشروعی از مشروعات عامل انس
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بعموم ندارد حمدود است هلذا امیدم چنانست که احبای اهلی هر یک از 
 برای عموم بشر رمحت پروردگار ابشند و علیکم البهاء االهبی. 

 )عبدالبهاء عّباس( 
  

 


