
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 یاران و سروران روحانی با تقدیم تحیات امنع ابهی  

بیت العدل    ۀسال  9با آغاز نقشۀ    رضوان را به فرد فرد آن عزیزان تبریک و تهنیت گفته واعظم  عید    ۀحلول ایام مبارک

امید آنکه به    .از درگاه پرمهرش تأیید در خدمت و توفیق عمل به موجب وصایای جانبخشش را سائلیماعظم الهی،  

 ظاهر نمائیم.آنچه در توان داریم  در میدان خدمت و عبودیت برکت این ایام و اوقات عزیز بتوانیم

مطمئنیم که با سروری وصف ناشدنی و با هماهنگیهای قبلی  برای ایجاد فضائی مملو از نشاط روحانی تدارکهای الزم  

 را خواهید دید

 مسرور باشید و پرتوان بمانید                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 م رضوان ظپروگرام پیشنهادی به مناسبت بزرگداشت عید اع

 

 مناجات شروع-1

 )و مضمون لوح مبارک(لوح مبارک عید رضوان-2

 مثنوی مبارک منزله از لسان اطهر جمال قدم جل اسمه االعظم -3

 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء -4

 نهاد  بیرون قدم "ور النُّ نمِ  حجاب ِلفاَ لفِاَ "سلطان ظهور از خلف  -5

 حکایت زیارت امام حسین-6

 تنفس کوتاه

 لوح مبارک حضرت بهاءاهلل -7

 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء-8

 رضوان تنها یک جشن و بزرگداشت واقعه ای تاریخی و روحانی است؟ آیا عید  -9

 "عید اعظم رضوان "شعر -10

 آثار قلم اعلی -11

 برنامه های محلی   -12

 ذکر دسته جمعی )به انتخاب جمع( -13

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 



 شروع مناجات-1

را منع وضوضای اهل امکان ارادۀ تدهم بر عظمت و عطا و عزّت و بهای تو. تویی آن سلطانی که  الهی الهی شهادت می

را از ذکر  وت  ، ممفر اُرا ضعیف ننمود و کُورا از مشیّت باز نداشت. قدرت عالم توت  ،ننمود و شئونات مطالع ظنون و اوهام

را از اشراق ممنوع نساخت. ای کریم، کلّ بر  ودّ ننمود. فغان اهل شقاق تنعمتت را سَ  ،توحید منع نکرد. مخالفت عباد

حر غنا محروم مکن و محتاجان را از ملکوت ثروتت منع نساز. تویی قادر دهند. فقیرانت را از بَگواهی داده و میکرَمَت  

 و توانا و تویی دانا و بینا.

 78، ص41مجموعه آثار قلم اعلی، شماره                                                                                        

 

 

 لوح مبارک رضوان -2

 ى هُوَ األقْدَسُ األبه                                                              

کَ الرَّحْمنَ  َربَّنا  یا  إِلَیْکَ  أَقْبَلَ  مَنْ  فیْهِ  وَفاَز  الرِّضْوانِ  عِیْدَکَ  فَجْرُ  طَلَعَ  بِما  الحَمْدُ  لَکَ  إِلهِیْ  إِلهیْ یا  یا  أَحِبّائِکَ  مِنْ   مْ 

تْ أَیادیْ أعْدَائِکَ مِنَ الَّذیْنَ  یَرْکُضُوْنَ فیْ بَرِّیۀ الشَّامِ شَوْقًا لِجَمَالِکَ وَمُنِعُوْا عَنِ الوُرُوْدِ فیْ سَاحَۀِ عِّزِ أحَدیَّتِکَ بِما اکْتَسَبَ

  أنْ  أَحَدٌ  یَْقدُِر  ال  مَقامٍ  ىتِکَ قَدْ بَلَغُوا فِی الظُّلْمِ إِلَکَفَرُوا بِکَ وَبِسُلْطانِکَ أَیْ َربِّ فانْظُرْ طُغاۀَ بَرِیَّتِکَ بِلِحاظِ قَهْرِکَ وَعِزَّ

  ى طُوْب  أَمْرِکَ  مَظْهَرِ  ىعَلَ  بَغْیًا  بِذَلِکَ  یَرْضَوْنَ  ال  وهُمْ  فیْهِ  والدُّخُوْلِ  بِالسِّجْنِ   أَحِبَّتُکَ  َرضَوْا  قدْ  العَلِیْمُ  نَْفسُکَ  إِالّ  یُحْصیَهُ

  األْرضِ  ىنْ عَلَ ما یَرِدُ عَلَیْهِ فیْ سَبِیْلِکَ عُلُوَّ مَقامِهِ وَإِعْالءَ أَمْرِکَ یا إِلهَ العالَمیْنَ وَعِزَّتِکَ لَوْ یجْتَمِعُنَّ مَکُلِّ  فیْ ىیَر لِبَصِیْرٍ

نُوٌْر لَهُمْ وَناٌر ألَعْدائِکَ لَوْال اسْتََقرَّ مَطْلَعُ    هُإِنَّ  ألَصِْفیائِکَ  ضُرًّا  یَرَوْنَهُ  ما  کُلَّ   ألَنَّ  یَْقدُِرنَّ  ال  الْبَهاءِ  أَهْلِ  مِنْ  أَحَدٍ  ىعَل  کُلِّها

  ى یاتُکَ حَمَلْتُ کلَّ البالیا عَلقَیُّومِیَّتِکَ فیْ السِّجْنِ األَعْظَمِ کَیْفَ یَنْتَشِرُ أَمْرُکَ وَیظْهَرُ سُلْطانُکَ ویَعْلَنُ اقْتِداُرکَ وَیُبَرْهَنُ آ 

 ى عَلَ  وَمُهَیْمِنًا  عَظَمَتِکَ   عَرْشِ  ىَربِّ فَافْتَحْ عُیُوْنَ عِبادِکَ لِیَرَوْنَکَ فیْ کُلِّ األَحْوالِ مُسْتِویًا عَلَ  أَیْ  وَلِخَلِْقکَ  لَکَ  حُبًّا  نَْفسیْ

 . دیْرُالَْق  الْمُْقتَدُِر أَنْتَ إِالّ إِلهَ ال تَشَاءُ ما ىعَلَ الْمُْقتَدُِر أَنْتَ إِنَّکَ وَسَمائِکَ أَْرضِکَ فیْ مَنْ
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 مضمون لوح رضوان:

ای خدای من، تو را شکر به سبب طلوع فجر عید رضوانت و اینکه در آن فائز شد کسی   اوست مقدس تر و نورانی ترین

چه بسیار از احبای تو که در سرزمینِ)بیابانِ(شام به شوق جمال تو دَوانند    تو اقبال نمود ای پروردگار رحمانِ ما.که به  

نچه که مرتکب شدند دستانِ دشمنانِ تو، آنان که به تو و  آولی از ورود به درگاه عزّت احدیّت تو منع شدند، به سبب  

یانگرت به لحاظ قهر و قدرتت، نظر افکن. براستی ایشان در ظلم به  ای خداوند، به مردمان عص  قدرتت کفر ورزیدند.



احبّای تو به زندان    مقامی رسیده اند که احدی قادر بر احصاء)شمارش( آن نیست مگر خودت که علیمی)بسیار دانایی(.

یکند)ستم بیشتری  و دخول در آن راضی شده اند ولی آنان)معاندین(، برای ستم به مظهر امر تو، زندان هم راضی شان نم

خوشا بحال کسی که با بصیرت و دانایی بر هر آنچه بر او در راه امرت وارد میشود، بلندی مقام    را میخواهند روا دارند(.

قسم به عزّت تو اگر جمیع ساکنان زمین بر زیانِ اَحَدی از اهل بهاء، مجتمع شوند    خود و بزرگی امر تو را مشاهده نماید.

نخواهند بود. براستی که هر آنچه را که زیان و ضرر بر احبّای تو می بینند، برای آنان)احبا(، نور است  بر این امر، قادر  

اگر مطلع قیّومیّت تو)مظهر امر(، در این زندان، استقرار نمی یافت، چگونه امر تو منتشر شود    و برای دشمنان، آتش)نار(.

من همهُ بالیا را بر خودم به خاطر    و واضح و آشکار گردد؟و قدرت تو ظاهر گردد و اقتدارت، علنی شود و آیات ت

ای پروردگار من، پس چشمان بندگانت را بگشای )به آنان دیدهُ بصیرت عطا کن(    دوستیِ تو و خَلَقت تحمّل نمودم.

قتدری تا در جمیع احوال، تو را قائم بر تخت عظمتت و مقتدر بر اهل زمین و آسمانت، مشاهده کنند. براستی که تو م

 بر هر آنچه که بخواهی. خدایی نیست جز تو که مقتدِر بسیار توانایی. 

 

 

 

 مثنوی مبارک منزله از لسان اطهر جمال قدم جل اسمه االعظم -3

  جان عطرستان ز  ىبوی  زمان این

  بر وزید و شد معطر این جهان

   جود رضوانِ  آن جان از  مشک باز 

  آنچه بودرد جمله روزید و بُ بَ

 برفت  اینجا  زدست ىهوشىب و هوش

 برفت  یکجا همه ىمست و هشیار 

  نماند هم ىمحو  و محو هم شدحوصَ

 نماند  هم  ىحوصَ هشیار و مست شد

  جهان رسم این  اسم و بود از آنچه

 عیان شاهم شد چونکه آمد ىفان

      قرن او پرد  صددو گر ز انکه اسما

  برد  بو قدرش ز  که نیارد ىم



 گوشت شنید هم چشمت دید و آنچه

  رشید  ىا  ،آمد پاک جمله ز   او 

   بصرىب ىا و چشم  گوش این با توپس

 باخبر جانان سرّ از  ىشو ىک

      چشم دیگر بر گشا از یار نو

 گوش دیگر باز کن آنگه شنو

      مدَقَ جز نبیند  ىچشم جاهل م

 مبیند اسرار قِدَچشم عارف 

   هزاران ساله راه صد عارف چشم

 شاه ى رو نبیند  ىچشم جاهل م
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  لوح مبارک حضرت عبدالبهاء-4

 هواالبهی                                                              

. بسوخت  خریدار  هزار   صد  جانهای  و  افروخت  خیُر  جمال  مصر  در   السّالم  علیه  یوسف  حضرت  قدم  جمال  ۀبند  ای 

و  عت اولُوصف و نَ د از  ئصر رحمانی با رخی چون آفتاب و جمالی خارج و زامِ  عزیزِ   و  الهی  نعانِکَ  یوسف   حال  لکن

ئون و  ل مشغول شدند و به شُجمیع خریداران به آب و گِ  .رق حجاب فرمودکشف نقاب و خَ  ،األلباب در قطب عالم

ال حقیقی بودی  جم  آن  خریدارانِ  از   که  را  خدا  کن  حمد  تو.  شدند  محروم   هوای جان و دل پرداختند و از مشاهده و لقا

 روی محبوب معنوی.  و از شیدائیانِ

 اهلل. مالِو البهآء علیک و علی الّذین انجذبوا بجَ

 عبدالبهآء عبّاس                                                                                                 
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 نهاد  بیرون قدم "ور النُّ من  حجاب ِلفاَ لفِاَ "لف سلطان ظهور از خَ -5

 حضرت ولی محبوب امراهلل میفرمایند:

بُ بهاءاهلل به  به باغ رضوان موسوم    ستان نجیبیه که بعدًبا نزول اجالل حضرت  پیروان آن حضرت  از طرف اصحاب و 

ع از  رقَجمال قدم و اسم اعظم بُ  ،مفخَم اَقوَگردید. بزرگترین و مقدس ترین عید از اعیاد بهایی آغاز شد در این یوم اَ

و خطیر از  یمن خویش را به اصحاب و احباب اعالم فرمود. این اظهار امرعظیم  هَس و مُموریت مقدّأرخسار برکشید و م

روزات ساطعه از آن هیکل قدم پس از مراجعت از کردستان محسوب  نهایی اشراقات و بُ   ۀیک طرف کمال غایی و جلو

مم تلقی  رّ به اهل عالم و ملوک و رؤسای اُاهلل درارض سِه  اعالن عمومی امراهلل و ابالغ کلم  ۀو از طرف دیگر مقدم

 میگردد.

رّد جمال  مَیات الهی بر قلب مُتجلّوع ِطُبحانی بین سُت سُشیّن مهلت ده ساله که به مَسنی  ،در اثر این ابالغ عظیم و جلیل

که به  "میقات ستر "جن طهران و اظهار امرش به پیروان حضرت باب مقدّر گردیده بود منقضی شد و اقدس ابهی در سِ

 مدانی بود منتهی گردید.هیکل اعزّصَات بر آن ینّجمال مختار شاهد اشراق آیات و ظهور آثار حضرت رب البَ ۀفرمود

  و   عالم  بر  منیر  وجه   انوار  از   "بره اِ  مّسَ"از  اقل  و  نهاد  بیرون  قدم  "النور  من   حجاب  الف  الف  "سلطان ظهور از خلف

  نود   و  دویست  و  هزار "اخیر کتاب دانیال  صحاحاِ  طبق  امتدادش  که  "ویرانی  جاسترِ   "دوران .ساخت  مکشوف  عالمیان

که حضرت  (  1235)معهود  مبارک  یوم  و  مذکور    میعاد  بین   فاصله  "قمری   ۀسن  یکصد"  و  یافت  خاتمه  گردیده   مقرر   "روز 

ر حضرت رحمان  بشّاول که در کتاب بیان از قلم مُ  "واحد"صحاح بشارت داده آغاز شد و نوزده سنه  دانیال در همان اِ

  جالس   ،عظمت  و  سلطنت  ریرسَ   بر  و  ظاهر  باَ  جالل  در   موعود  مسیح  ملکوت،   مسطور و مثبوت اتمام پذیرفت. ربّ 

 قیّوم  در   ذکرشان  که  "ءمرا حَ  ۀسفین  اصحاب "  اعظم   اسم  ۀجامع.  گرفت  دست  به  ابدیه  عزت  و  قدرت   عصای  و   گردید

ی راجع به رضوان  االعل ذکره  جلّ اولی  ۀنقط بیان  مصداق و شد تشکیل، است  مذکور  اوصاف  و القاب  احسنه ب  االسما

 انوار الهی و مشرق اسرار ربانی است واضحا مشهودا تحقق پذیرفت. که مطلع 
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 .سوره اى از سوره هاى تورات یا انجیل استاصحاح :

 
 
 
 

 



 حسین امام روی  زیارت حکایت-6

 است:  کرده حکایت نینچ سعادتی رضا جناب احباء قدمای از  یکی

  و   مصائب  ذکر  منبر  باالی  در   واعظین  از  نفر  دو  رفتم  مسجد  به  نماز   ادای  برای  روزی  بودم  یزد  در   مسلمانی  زمان  در 

 متألّم  و  متأثّر  را  حاضرین  همۀ  که  قسمی  به  نمودم  آغاز   شیون  و  ناله  من  و  میکردند  را  حسین  امام  حضرت  بر  واردۀ  بالیای

  من   از   و  خواند  خود  نزد  مرا  واعظ  دو   آن   از   یکی  ه چکو  در   شدند  متفرّق  مردم   و   رسید  پایان  به  خوانی   روضه  ساختم.

  را  حسین  زیارت  گفتم  نمایم؟  مهیّا  برایت  تا  بخواه  میخواهی  آنچه  بود؟  چه  تو  نوحۀ  و  دبهنُ  و  ناله  همه  این  سبب  پرسید

  زیارت   به  را  تو  جالل  و  حُرمت  کمال  به  و  میشوم  متحمّل  کربال  به  را  تو  سفر  مخارج  من  خوب  بسیار   گفت  م.میخواه

  خوش پس  گفت  را. مطهّرش  تُربت  زیارت نه  میخواهم،  را  حسین خود  مبارک  روی زیارت من  قربانت  گفتم  میفرستم.

  چند   ایامی  آمد.  پیش  شنود  و  گفت  همین  نیز دیگر،   واعظ  با  پیچیدم  که  بعدی  کوچۀ  به  نیست  کاری  تو  با  را  ما  آمدی

  شدید  انجذاب   و   عشق  با   و  آوردم  ایمان  مدینه  آن  در   مدتی  از  بعد  رفتم.  آباد  عشق  به  یزد   از   من  و  گذشت  واقعه  این  از 

  حسین  زیارت  به  که  الحمدهلل  "فرمودند:  مبارک  حضور   به  تشرّف  از   پس  شتافتم.  اقدس  ارض  به  جمالقدم  زیارت  برای

  زیارت  به  را خود فیروَ  اشتیاق  و واعظین   با  گفتگو و  خوانی  روضه  مجلس  و  یزد قضایای تمام حین آن  در  .."شدی فائز

 .بودم  حق لقای از   لذّت غرق بهوتمَ و  مات و  آوردم  یاد به  حسین مبارک روی

  402 ص عالم محبوب                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 مبارک حضرت بهاءاهلل  لوح-7

، روز، روز شادیست و یوم فرح و سرور است چه یا اشجار  ،ور بشارت میدهد. اثمار میگویدامروز نور ندا مینماید و طُ 

تهاج به کمال ظاهر و مشهود است. عجب جذبی عالم را اخذ نموده و عجب شوری بین مالء اعلی. بساط ابِ   ،که محبوب

طیار فردوس  مع، اَمات اشیاء فائز. ای صاحبان سَمبسوط. طوبی از برای لسانیکه به ذکرش ذاکر و سمعی که به ترنُّ  ،انبساط

    خود را محروم منمائید قدر ایّام را بدانید   ،در انوار اسم اعظم مشهوصَغنّی، ای صاحبان بَاعلی در تَ
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 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء -8

ب  رَ کوکب عید رضوان از مشرق امکان درخشنده و تابان و جهان از وجد و طَای یاران روحانی عبدالبهاء در این دم که  

روحانی    ،شادمانی است و کامرانی  .ی یوم مشکور ور و تجلّبُه و حُجذب و سرور است، ولَ، در نهایت روح و ریحان  

از هر جهت آثار فرح ظاهر و از هر سمت انوار جذب و    .غانه و چنگچَ  ترانۀنغمه و آهنگ است و    ،است و وجدانی

نتهای کامرانی؛ زیرا یوم خروج اسم اعظم است در عراق  وله باهر، یاران الهی در نهایت شادمانی و اصفیاء رحمانی در مُ

  ، شاشتآن بَدر نهایت فرح و سرور بودند، لهذا اشراق    ،مشهود  نوراء و حضرت مقصود در آن یومِ  ۀاهلل به حدیق   هاز مدین

اهلل بر جمیع امکان گشت. پس ای یاران الهی در این عید   هملکوت وجود را احاطه نمود و در آن روز فیروز اعالء کلم

بری فائز  ید که ملکوت وجود را به حرکت آرید. لهذا عبدالبهاء به بشارت کُئمبارک باید کل چنان وجد و سروری نما

مال ابهی می نماید که جمیع یاران را به روح و ریحان آرد و سرور و شادمانی  و نهایت تضرع و ابتهال را به درگاه ج

 بخشد. 
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 روحانی است؟ آیا عید رضوان تنها یک جشن و بزرگداشت واقعه ای تاریخی و -9

عید اعظم رضوان هر سال توسط بهائیان سراسر جهان جشن گرفته می شود. این ایام یادآور اتفاقی بزرگ در جهان  

الهیه همواره موجب ترقیات و تحوّ  بهائیان، ظهور مظاهر مقدسه  به اعتقاد  الت عظیمه در عالم امکان و هستی است. 

 ست. عالم عقول و افکار و ارواح انسانی ا  خصوصاً

عظیم روحانی و تاریخی، نشأت گرفته از وجد و سروری    ۀگزاری اعیاد رضوان به عنوان تداعی یک واقعبر  چه  اگر 

نظری  اما شاید الزم باشد که این مناسبت را از مَ  ،نبعث از عشق و انجذابی معنوی است فی درونی و مُعَقلبی و شور و شَ 

ر در اینکه چرا ما این  تاریخی و ابراز شادی و سروری درونی بنگریم. تفکّ فراتر از برگزاری یک جشن و بزرگداشت  

ثیری در زندگی ما خواهد  أر در آن چه تایّام را بارها و بارها و نه تنها فقط در این ایام باید به خاطر بیاوریم و اینکه تفکّ

 داشت، چه بسا موجب تحوّلی در نگرش ما نسبت به این ایّام باشد.

ر این روز و در یوم اظهار امر مبارک خود، به کلمه ای تکلّم فرمودند که موجب تأمل و تفکّر است و آن  جمال قدم د 

 ( 1.)"حق جلّ جالله در این حین بر کلّ اشیاء به کلّ اسماء تجلی فرمود"اینکه 

  قائل  بسیاری  اهمیت   آن  برای  و  اند  داده  تغییر  و  تحوّل  به  را  اساس  و  اصل  قدم  جمال  که  دارد  وجود  متعدّدی  بیانات  

ر کتاب مستطاب ایقان حتی عاصی را که عمری در مسیر نادرست بوده است در صورت تحوّل حقیقی و  د .  اند  شده



یّئات  ایمان واقعی مستحق بخشش دانسته اند. حتی در برخی از الواح مبارکه بزرگترین دشمنان امر را که مرتکب سَ

نصیحت میفرمایند که اگر بخشش الهی را طلب   ،ظر بندگانش، غیر قابل بخشش بودعظیمه ای شده بودند که شاید از ن 

عََفا  "مبارکشان فرمودند:  ۀوصیتنام "کتابُ عهدی"کنند و به تدارک مافات قیام نمایند، حق آنها را خواهد بخشید. در  

 "اهللُ عَمّا سَلَف، از بعد باید کلّ بما یَنبغی تکلّم نمایند...

الهی برای تغییر و تحوّلی اساسی و عظیم در کل عوالم    ۀی ارادمعن به ظهور، این در  صفات و  اسماء تمام به  حق تجلّی  

نحصر و موقوف به  ختص یک زمان و مُروحانی و عالم عقول و افکار و ارواح انسانی است. آیا این اراده و تجلّی، مُ

  وا است که حق در ظهور عظیم خود به کلّ اسماء و صفات، همان روز و ساعتِ مشخص بود؟ یا این اشراقی به اشدّ قُ

 آن نموده است؟ ۀ تمام لحظاتِ حیات آفرینش را حامل و منعکس کنند

تحوّل، اختصاص  ۀ  کالم الهی و مفاهیم روحانی و تجلّیات رحمانی محدود به زمان و مکان نیست. این بخشش و این اراد

ن فضل  به یک روز و یک زمان مشخص ندارد و ما در هر لحظه ای از حیات خود و خصوصا در چنین ایامی باید آ

میم را به یاد آوریم و با تمام روح دریابیم و این ایّام را سرمنشأ تحوّلی بزرگ در زندگی و افکار و روح عظیم و فیض عَ

 الهی با تمام وجود است.   ۀخود قرار دهیم که نشانه ای از درک و دریافت مقصد و اراد

نوع بشر   خلقی بدیع، فضل و موهبتی عام و شامل کلّاو به ۀ اراد و الهی  بخشش و عفو که حقیقتی چنین آوردن یاد به 

ت  سیس اساسی جدید در زندگی خود همّأدر هر لحظه از حیات است، میتواند موجب آن گردد که ما در این ایام به ت

قتضای ل معنوی، پاسخی عاشقانه به الطاف محبوب و مُگماریم و بدانیم که حرکت به سوی کمال و رشدِ حقیقی و تحوّ

 ت خالصانه اوست.عبودی

 هر  نصیب  لحظه  هر  در   خداوند  عفو  و  بخشش   و  است  روحانی  ترقّی  و  تحوّل  جهت  در   کوششی  هر  شامل  الهی،  ییدأت 

 .مسیر این در  اقدامی

 تصوّر   نباید   حضرت عبدالبهاء در یکی از الواح مبارکه خود میفرمایند که در این ایام باید اساسی عظیم را بنیان نهاد.

ری موجب محدود دانستن  عمومی است. چنین تصوّ  ۀین اساس حتما اساسی مادی و یا تشکیل یک بنیان خیریا  که  نمود

  در  کس  هر  که  عمومی  است  امری  اساس،  این  نهادن  بنا   راست خواهد بود.این اقدام به افراد دارای ثروت یا صاحب فَ

در حیات و افکار و قلب و روح خود ایجاد کند و    دیگری  اساس  هر  از   قبل  را   بنیادین  تغییر  این  میتواند  خود  توان  حدّ

الت در عالم امکان و  شئون حیات او تابان شود. این تحوّل درونی مبدأ تمام تحوّ  ۀچون چنین گردد، انوار آن در هم

 منشأ هر تغییر در عالم انسانی است. 

روحانیمان باشد و لذا این ایّام پر از فضل،    لی عمیق در حیاتهر لحظه از حیات ما میتواند حامل امیدی جدید برای تحوّ

ایّامی برای طلب است، طلب و استمداد و تمنّای شمول تأییدی از آستان مقدسش که بتوانیم به خدمتی جدید و عبودیتی  

 که حاصل این تحوّل در حیات روحانی و در افکار و قلوبمان است، موفق گردیم.



 ر بوده است؟ متصوّ آیا فضلی اعظم از این در قرون و اعصار 

عَ تامّلی عمیق در فضل و بخشش  عید رضوان یادآور این فضل عظیم و بخشش  با  میم است و چه شایسته است که 

ی گشته، این ایام را تنها به عنوان یک جشن یا بزرگداشت  جدیدی که در این یوم بر عالم امکان به اشدّ اشراق متجلّ

به ش را  بلکه آن  ننگریم  بدیع و تحوّلی که  ۀ  کرانرویدادی روحانی  مبداء اساسی  منشاء و    شایستۀ فضل بی دریغش، 

 نمائیم. ،عبودیت حضرتش باشد
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 ن گردید مژده یاران که چمن باز مزیّ

 نبل و سوسن گردید باغ و صحرا همه گل ، سُ

 روی خاک سیه امروز چو گلشن گردید 

 چه روشن گردید  ،دیده از مقدم این فصل

 عیان گشت جمال جانان  ،کز پس پرده 

 شد عیان طلعت معبود به عید رضوان 

 خ پرده گشود رُ   نو عروس چمن امروز ز 

 خ بنمود ُر  ،غنچه از شاخه پدید آمد و گل

 با لب سرخ بخندید و زدل غم بزدود 

 شاد نشین و خشنود ،  رب وقت عیش است و طَ 

 یان گشت جمال جانان کز پس پرده عَ

 عیان طلعت معبود به عید رضوان شد 

 صف کشیده است بنفشه به چمن در لب جوی 

 عندلیبان به نوا آمده با صوت نکوی 

 کن تماشا به چمن غم ز دلت پاک بشوی 

 چه نشاطی است به هر گوشه چه عیشی هر سوی

 کز پس پرده عیان گشت جمال جانان 



 شد عیان طلعت معبود به عید رضوان 

 قاستعید که هنگام لِوف در این شعُباش مَ

 رق بهاست شرق شدن شمس حق از شَ روز مُ

 عالمی از اثرش پر وله و پر غوغاست 

 وه چه شوری است که اندر دل شیدا بر پاست 

 کز پس پرده عیان گشت جمال جانان 

 شد عیان طلعت معبود به عید رضوان 

 

 شمسی سروده است  1323این اثر را شهید سعید دکتر سیروس روشنی در سال 

 
 

 

 

 آثار قلم اعلی -11

یاد شده   "قلم اعلی  " آثاری است که از قلم آن حضرت که از آن به  ،از مواهب شمارش ناپذیر ظهور حضرت بهاءاهلل

نازل گردیده است و عالوه بر حقایق دیگر از مظهر روح اعظم حکایت میکند. در تاریخ ادیان قبل هیچ شریعتی به جز  

در .  سسش آثاری به خط خود برای نسل های بعد از خود به یادگار گذاشته باشد  ؤشریعت بابی پیدا نمی شود که م

اند که مواعظ و ادعیه و مناجات به دست مبارک تحریر فرموده  حالی که حضرت بهاءاهلل بیشماری بصورت نصایح و 

  شده  انجام  طهران  در   که  ایمصاحبه  در   سمندری  جناب.  …دهدبهائی را تشکیل می  ۀگرانبهاترین قسمت از آثار مقدس

 بیان نموده است. را زیر شرح

یکل مبارک به دستور ایشان ابتدا آنها را  در ایام حضرت بهاءاهلل رسم بر این بود که وقتی عرایض احبا می رسید خادم ه

 .دادندگرفت و جمال مبارک عریضه ها را یکی پس از دیگری پاسخ میمی خواند و سپس قلم و کاغذ به دست می

شد هیچکس قادر نبود آیاتی را که در حین نزول  آیات مبارکه با سرعت بدون تفکر و اندیشه از لسان اطهر جاری می

شد و آن را به حضور جمال مبارک میبرد  د حتی کاتب وحی گاهی از خواندن خط خود عاجز میشد بخواننوشته می 

نزول کلمات الهیه است    ،ت مظاهر ظهور جّ تا برایش بخوانند به این ترتیب آیات الهی نازل می شد همچنین بزرگترین حُ

نیر مشیت رحمن نازل شده برقلب مُ  که کسی جز آن هیاکل مقدسه قادر به انجام آن نیست این کلمات مقدسه از سما



شاهد این مدّعا بیان جمال مبارک در لوح سلطان است که می   .تجلّی می نماید و سپس از زبان جاری می شود  ءانبیا

 . "علیمٍن عزیز ٍدُل من لَندی بَن عِهذا مِ یسَلَ"فرمایند

 ۀدفع  و  داشت  حضور  نیز  وحی  کاتب  جان  آقا  میرزا  بار   یک  بودم  ف مشرّ  انور   محضر  در   آیات  نزول  حین  دوبار   …

  کرد   می  یادداشت  کاتب  و  شد  می  نازل  اطهر  مّفَ  از   شیمَ  درحین  مبارکه  آیات  .بود  حاضر  ءاحبا  از   دیگری  شخص  دیگر

  آسانی   کار   آن  کیفیت  بیان  و   ر نیست یسّیر و قلب طاهر مُمن  میرضَ  با  جز  آن  درک  و  است   مهم   بسیار   وحی  ۀمسئل  این

 .نیست
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