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 با تقدیم الله ابهی و با تبریک به مناسبت فرارسيدن عيد اعظم رضوان

عزیزان در کنار دوستانتان اوقاتی مملو از سرور روحانی را تجربه نمائيد بدیهی است تدارک برنامه های محلی اميدواریم هر یک از شما 
 و استفاده از موسيقی درکنار برنامه پيشنهادی می تواند فضای مناسبی برای جشن و سرورتان فراهم آورد

ار گيرد این است که این ایام مبارک با آغاز نقشه پنجساله ای اما آنچه الزم به ذکر است و می بایست در وقت مقتضی مورد اشاره قر
 مقارن گردیده است که بيت العدل اعظم الهی دربارۀ آن می فرمایند:

 "نقشۀ جهانی آینده که یاران الهی به اجرای آن دعوت خواهند شد...مشروعی است روحانی."

:"درادعيۀ خود به نيابت از طرف شما،با تضرع و ابتهال از بانی آن نقشه د:ما را به این موهبت فائز نموده ميفرمایناز این روست که  و
 می مسئلت خواهيم نمود که در بارگاه عظمت اب بزرگوارش شفاعت نماید تا مادامی که نفوس همچنان نيازمند مائدۀ آسمانی

 ،شما عزیزان را در خدماتتان هدایت فرماید"باشند

به توجه به این وظایف خطير دعوت نموده و ایشان را برای شرکت مؤثرتر در نقشه پيش رو تشویق و مطمئنا با بيان نافذتان احباء را 
 ترغيب می نمائيد

  همواره موفق باشيد

 

 

 

 

 

 

 



 لوح مبارک حضرت بهاء الله به انضمام مناجات شروع -1

 

رف ایام طوبی از برای نفسی که به ع   .و دریای بخشش امام وجوه مواج یا خداداد امروز روز جزاست و روز عطاء ابواب کرم مفتوح
ّرا در شب و روز از حق جّل جالله ظهورش را ظهور فائز گشت و از رحيق بيان که از قلم رحمن جاری است قسمت برد . اهل دنيا ط  

کل اعراض نمودند ،اال  ،بر سفينه اقتدار هویدامی نمودند و چون بحر نور ظاهر و هيکل ظهور        می طلبيدند و لقایش را مسئلت 
 بگو :"معدودی این است شان مظاهر اوهام و مطالع آن  ،  

 

دره جودت وجود را هستی بخشيد و موجود نمود از دریای رحمتت محرومش منما این مظلومان را در ظل س  ،الها کریما یکتا خداوندا "
 "تویی مالک جود و سلطان عطا . .نما وی ده و فقيران را به بحر غنایت راهأعدلت م

 14تاریخ امری همدان ص         

 

 

 

 

 

 

 

 لوح مبارک حضرت بهاءالله  -3

"  ای عاشقان جمال ذوالجمال  و ای والهان هوای قرب ذوالجالل ، هنگام قرب و وصال است نه موقع ذکر و جدال  ، اگر صادقيد 
از خود و غير خود بلکه از نيستی و هستی و نور و ظلمت و ذلت و عزت از همه معشوق چون صبح صادق ظاهر و الئح  و هویداست ، 

دل بردارید و پاک و مقدس در این فضای روحانی و ظل تجليات قدس صمدانی با قلب نورانی  ،بپردازید و از نقوش و اوهام و خيال
اب و ای یاران نار سينای عشق در جلوه و لمعان . از بی نقاب و حج،بخراميد . ای دوستان خمر باقی جاری و ای مشتاقان جمال جانان 

 ثقل حب دنيا و توجه به آن خفيف شده ، چون طيور منير عرشی در هوای رضوان الهی پرواز کنيد و آهنگ آشيان الیزالی نمایيد . " 

 192آیات الرحمن ص        



 لوح منيع جمال قدم به مناسبت عيد اعظم رضوان  -2

نير   رش  الم  لي هذا الع  وي ع  ست   هو  الم 

ي الضِّ ر  ب  ر  االکب 
ا المنظ  ن هذ  مال  الله  م  ر  ج  ه  تر  و ظ  جاب  السَّ قَّ ح  ما ش  ر  المالء  اال علي ب 

شِّ م  االبهي ب  ل  وس  اال مر  یا ق  م  ت ش  ق  شر  ه  ا  اء  الذي ب 
رح   يا م  ه  العظيم  . ف  شرق  اسم  ن م  حاط  ع  ميص  اال سماء  و ا  ق  لُّ االشياء  ب  ن  ک  یِّ ضٍل منيٍع . هذا عيٌد فيه ز  ق  ف 

ف  ن ا  ر  ع  ه  د ظ  بًا هذا  عيد  الله  ق 
ر خب 

ميٍع . ا  دٍس ل  طلع  ق  ن م  ق  ع  شر  د ا  بًا هذا عيد  الله  ق  رح  يا م  رین  . ف  لين  و االخ  ن  االوَّ لَّ الوجود  م  ود  ک  ورّیات   الج  ن  ح  روج  ع  قاء  بالخ  الب 
د   ن ی  ا  نَّ ب  ه  ن ل  مَّ ائذ  طراز  االبهي . ث  ماء  ب  ين  االرض  و السَّ هور  ب  وراء  و الظُّ ة  الح  يئ  مراء  علي ه  ف  الح  ر  حمن  الغ  ر  الرَّ

وث  ن ک  وان  م  ي  أس  الح  رن  ک 
بًا هذ رح  يا م  ریٍف . ف  ضيٍع و ش  لِّ و  ن ک  هل  اال کوان  م  ـذین  علي ا  لمـان  الَّ ـر  الغ  مَّ أم  ـذٍب بـدیٍع . ث  ج  ـدس  ب  ق الق  ف  ن ا  ر  ع  ه  د ظ  ا عيد  الله  ق 

ر ب  هل  الج  ع  الياقوت  ال  صاب 
ا   ب 

نَّ دیر  حمن  و ی  راز  الرَّ ط  ضوان  ب  ن  الرِّ نَّ ع  ج  خر  ي  بحان  ل  نوار   السُّ ا  وا ب 
ق  ل  وس  البخ  ؤ  هاء  ک  صحاب  الب  ن ا  ِ  وت  م  قاء 

ع  عٍزّ ر طل  ن م  ر  ع  ه  د ظ  ذا هذا عيد  الله  ق  بَّ يا ح  نير  . ف  ق  الم  شر  ا الجمال  الم  بریاء  هذ  م الي جمال  الک  ه  ب  جذ  ت  ر  ل  ه  الله  هُـذا عيٌد فيه ظ  فيٍع . ت 
رین  . ف   نک  عناق  الم  ه  ا  ت ل  لَّ سلطاٍن ذ  تٍر و حجاٍب ب  ير  س  ـن غ  ة  م  ویَّ مال  اله  سلطاٍن عظيٍم . هذا عيٌد فيه ج  ر  ب  ه  د ظ  بًا هذا  عيد  الله  ق  رح  يا م 

نف   وا في ا  رُّ هل  االنشاء  س  ذًا یا ا  لف  حجاب  اال سماء  ا  ن خ  م  ع  د  لطان  الق  ر  س  ه  ما ظ  ن  االشياء  ب  م  ع  ل  ع  الق  ف  فران  علي ر  م  الغ  سائ  ت ن  رَّ م بما م  ک  س 
ف   ياکل  االکوان  و ن  ميٍع . ه  دٍس ل  ع  ق  طل  ن م  ر  ع  ه  د ظ  بًا هذا  عيد  الله  ق  رح  يا م  مين  . ف  وان  في العال  ي  وح  الح   خ  ر 

   154-151ادعيه حضرت محبوب صص                                                        

 

 

 

 قسمتی از مکاتيب حضرت عبدالبهاء-4

 حضرت عبدالبهاء می فرمایند :

عيد رضوان چون بدایت اعالن من یظهرالله بود و جمال قدم با وجود آن که نفی و سرگون بودند در کمال سرور و عظمت و عزت " 
الهيه در باغ نجيب پاشا در خارج بغداد تجلی و اشراق به کل آفاق فرمودند و جميع اعناق خاضع بود و کافه اصوات خاشع  ، لهذا این 

ا باید نهایت وجد و سرور مجری دارند سبحان الله الی االن در هيچ تاریخی دیده نشده است که با وجود ایام بسيار مبارک است احب
آن که حرکت اسم اعظم از بغداد به عنوان نفی و سرگون بود ولی به درجه ای عزت و اقتدار و عظمت حضرت کبریا ظاهر و آشکار بود 

ن بعد مشهود جميع ن قبل و م  کافه خاضع و خاشع بودند و لله العزه م  ،لشکر  ءو امرا شير نامق پاشا با جميع ارکان والیتکه والی و م  
   انظار و ابصار بود . 

 26ص  4منتخباتی از مکاتيب حضرت عبدالبهاء ج 

 



 اظهار امر در باغ رضوان -5

صحاب را بر امری که در ظلمت حضرت بهاءالله مالحظه نمودند که زمان آن رسيده است که به تدریج برخی از ا 1863مقارن سال 
سياه چال طهران بدان مامور گشته بودند آگاه سازند . این تصميم حضرت بهاءالله با مرحله جدیدی از مخالفت با ایشان مصادف 
گردید . مخالفتی که از طرف علمای شيعه و نمایندگان دولت ایران با حدت و شدتی هر چه تمام تر پی گيری شد حکومت شاه ایران 
از این که مدح و ثنای زائرین و مسافرین متنفذ در عراق عرب درباره حضرت بهاءالله ممکن است آتش شوق و شور نسبت به ایشان 
را در بين عامه مردم ایران مجددًا شعله ور سازد خوفناک گردید و به اوليای امور دولت عثمانی اصرار و تاکيد نمود تا حضرت بهاءالله 

ران به نقطه ای در داخله قلمرو عثمانيان منتقل سازند . عاقبت دولت مزبور به این فشار تن در داد و از حضرت را از مرز مجاور ای
بهاءالله که در تبعيد بودند چون مهمان دولتی دعوت نمود تا اقامتگاه خود را در اسالمبول پایتخت آن کشور قرار دهند با وجود لحن 

کار بود که مقصود از این دعوت آن است که نيت دولت در انتقال آن حضرت لزومًا معمول و مودب و محترمانه این دعوت کامال آش
 مجری گردد . 

در آن اوان ارادت و تمکين جمع قليل تبعيد شدگان در شخص حضرت بهاءالله تمرکز داشت و متوجه به مطالبی بود که درباره تعاليم 
صحاب عقيده داشتند که حضرت بهاءالله  نه تنها به عنوان حامی و پشتيبان امر حضرت باب بيان می نمودند تعداد روز افزونی از ا

حضرت باب متکلم و ناطقند بلکه شرح و بيان ایشان درباره امری بس عظيم تر است که ظهورش را حضرت باب قریب الوقوع 
ميالدی یعنی زمانی که  1863اه آوریل سال اعالم نموده بود . این طرز تفکر و عقيده هنگامی به یقين مبدل گردید که در اواخر م

حضرت بهاءالله در شرف عزیمت به اسالمبول بودند عده ای از اصحاب را برای اجتماع در باغی که بعدًا باغ رضوان ناميده شد 
که حضرت دعوت نمودند و حقيقت اصلی و اساسی  رسالت خود را به آنان اظهار داشتند . طی چهار سال بعد از آن تاریخ با آن 

بهاءالله زمان را برای ابالغ عمومی و علنی مقام و ماموریت خود مناسب ندانستند وليکن مستمعين آن بيانات به تدریج یاران مورد 
اعتماد را از هویت این بشارت که وعود حضرت باب تحقق یافته و یوم الله فرا رسيده با خبر ساختند . جزئيات دقيق و کامل این 

نا بر نوشته مرجع معتبر امر بهایی یعنی حضرت شوقی ربانی که خود نسبت به مدارک و اسناد آن ایام اطالع کامل و ابالغ خصوصی ب
عميقی داشته در پرتو ابهامی مستور است که کشف آن برای مورخين آتيه امر بهایی خالی از صعوبت و اشکال نخواهد بود . ماهيت 

ات عدیده حضرت بهاءالله که متعاقبًا در بسياری از آثار خویش به رسالت خود اشاره نمودند این اعالن  و ابالغ را می توان از بيان
 ادراک نمود . 

 حضرت بهاءالله  ) بيانيه جامعه بين المللی بهایی  ( 12ص      

 

 

 

 



 بحر طویل  -6

نخستين پي تنظيف صبا روفت ره گلشن و مژده کامد بسوي بارگه باغ مهين پادشه گل بدو صد شوکت و اجالل زهي عزت و اقبال 
پس ابر بهاري همه جاآب بپاشيد و هوا عطر فشانيد و طبيعت پي تشریف زالوان و گل و سبزه بگسترد بهر دشت و در و بوم و بر و 

لعبت  جوي همه دیبه زنگاري و قاليچه الوان و بياویخت بهر شاخ ز اشجاریکي پرده ابریشمي بيغش همه رنگين و منقش همه چون
دلکش سپس آماده بهر سمت خيابان صفي از تازه نهاالن زسهي سرو و ز شمشاد صنوبر بنظامات تمامي چو صف جيش نظامي بسالم 
آمده حاضر بسوي گل شده ناظر پس از آن بر زبر نارون و کاج صف صلصل و دراج بنغمات بم و زیر نوازنده موزیك ز هر سوي 

رب و ساز به نت قافيه پرداز و چمن مجمره بر دست و ریاحين همه سر مست و فروکوفت دهل درختي شده مرغان خوش آواز بلحن ط
رعد و درخشيد همي برق و فشانيد گهر ابر و چنار از شعف و شوق بهم دست زنان بلبل شيدا ببشارت زده هورا و خالیق بتماشا که 

 ببينند چنين وجد و صفا را .

ت نه ایام مالل است ز اندوه بر آیيد و سوي عيش گرایيد که آن دلبر د لجوي دالرا که نهان مژده اي فرقه عشاق که هنگام وصال اس
بود ز انظار و خفي بود ز افکار بسي در طلبش جامه دریدند و سحر آه کشيدند از او نام ونشان هيچ ندیدند بصد مهر و وفا از کرم 

مع و بصد جلوه عيان است و به عاشق نگران است و هزاران ز محبان ولطف و صفا پرده بر انداخته از عارض ودر دایره جمع شده ش
وفادار سویش رخت کشيدند دل از خویش بریدند وبه مقصود رسيدند و کنون مرحله ماست که از جان بشتابيم و ره دوست بيابيم و 

در آن روضه وصل ابدي راه بپویيم و گل وصل بچينيم و رخ یار ببينيم و در آن بزم نشينيم و زميخانه وحدت ز کفش جام بنوشيم و 
بهم راز بگویيم و از آن نغمه جانبخش و ز الحان روان بخش دلي تازه نمایيم و زدل زنگ دوئيت بزدایيم و در صلح و محبت بگشایيم 

 که خود داده صال شاه وگدا را .                                             

لعت وجه صمدي مخزن فيض ابدي حضرت موعود امم مشرق اسرار قدم منزل آیات هدي آمد از غيب بقا شمس جمال احدي ط
مطلع انوار خدا یهوه صبایوت همان جلوه گر طور همان بارقه نور و شده ارض و سماء تازه و عالم پر از آوازه و هم زینت کرمل شد و 

د اب جاوید همان صاحب باغي که در انجيل بيان هم شوکت لبنان شد و هم ارض مقدس بصفا آمده و صهيون به نشاط آمد و آم
کرده به تمثيل بيان کرده بتمثيل که باغش بگرفتند و رسوالنش براندند و یگانه پسرش را به سر دار کشيدند و کنون مالك باغ آمده 

ده عيان است  که منصوص خود بهر تصرف که ز بيگانه بدست آرد و آن باغ بياراید و اشجار ببار آرد و امروز همان است و همان وع
به تورات و به انجيل و به قرآن فصيح است همان نور مسيح است همان صاحب تاك است همان گوهر پاك است همان مالك دین 

 است همان حق مبين است همان حق مبين است که آورده سر وعده وفا را .                          

 411ص  3مصابيح هدایت ج    

 

 

 



 گفتار نبيل زرندی درباره آثار جذبيه جمال مبارک در بغداد -7

چون سنه ثمانين که ميعاد طلعت موعود بود ، نزدیک گردید جمال قدم وضع پيشين را تغيير دادند و باب دیگری بر وجوه گشودند 
ز ابهی "سبحان ربی االبهی " .... و گاهی هر یومی لوحی شورانگيز که در و دیوار را به رقص می آورد از قلم مبارک نازل گاهی از لوح اع

از لوح انور "حور حجاب" افئده شيخ و شاب منجذب . وقتی از لوح " غالم الخلد " حقایق و هوّیات مبهوت و مات و روزی از نغمات 
ل متاثر و گهی از آواز دل تامات " از باغ الهی " سلسله وجود مترنم و زمانی از الحان روح بخش " باز آ و بده جامی " مطالع قدرت و جال

له یا بشارت "مشارق جمال شيدا و واله . از خمر بيان سلطان ملکوت کل مست و مدهوش و دل های عاشقان پر جوش و  له ه  های " ه 
خروش ... بسا شب ها که بعد از غروب آفتاب ، جمعی از احبا در حجره ، شمع های کافوری افروخته به تالوت این الواح بدیعه 

غول  ..... هميشه در آن ایام اصحاب را به ابيات طرب خيز شور انگيز مشغول و مفتون می فرمودند . بنده نيز چند غزل و قصيده مش
 نوشتم از جمله منظومه ای بود که عنوانش اینست :

 رخ دلدار ظاهر شد بزن بشکن بزن بشکن  جمال یار ظاهر شد بزن بشکن بزن بشکن 

 ز شرق نار ظاهر شد بزن بشکن بزن بشکن             ان شاخسار یاقوتی همان دلدار الهوتی ، هم

 261عنقای بقا در قاف وفا ص      

 

 

 

 

 

 مجموعه نصوص مبارک حضرت بهاءالله -12

 حضرت بهاءاالله می فرمایند قوله تعالی 

خری دميده شد و ا   ةرصور م  " حين ورود عراق امرالله مخمود و نفحات وحی مقطوع اکثری پژمرده بل مرده مشاهده گشتند لذا در 
 1آفاق را از نفحات وحی و الهام زنده نمودیم . " "نفخنا فی الصور مره اخری  "این کلمه مبارکه از لسان عظمت جاری

 و نيز می فرمایند :

به یاد این یوم مبارک "امروز عالم به انوار ظهور مّنور و جميع اشياء به ذکر و ثنا و فرح و سرور مشغول . در کتب الهی از قبل و بعد 
 2عيش اعظم بر پا طوبی از برای نفسی که فائز شد و به مقام یوم آگاه گشت . " 

   8نفحات ظهور ص  -2  81راقات ص اش-1



 لوح مبارک حضرت  بهاءالله -11

ود و هم چنين بهار ض است در سال یک مرتبه ظاهر ش" بهار ظاهری که تربيت ظاهر اشيا به امر خالق اسماء به او موکول و مفوّ 
می فرماید در هر هزار سنه او ازید یک بار جلوه می نماید  معنوی که تربيت ارواح و افئده منيره می نماید و حيات باقيه دائمه مبذول 

 و بر همه اشيا از غيب و شهود خلعت هستی و تجلی ربوبی ابالغ می فرماید دیگر تا کی مستحق آید و چه کس الیق باشد که ادراک
نماید پس تا نسيم های خوش روحانی از باغ های قدس معانی می وزد و بلبل بيان بر شاخهای گل رضوان می سراید سعی و جهدی 
باید تا گوش از آوازهای مليح ربانی بی نصيب نشود و جسم از بادهای بهار معنوی محروم نماند و این نسيم بر هر جسد که وزید 

 یابسه که مرورنمود خلعت تازه دائمه عنایت فرمود . " حيات باقيه بخشيد و بر هر شجر 

  7ص  2لئالی الحکمه ج      

 

 

 

 

 

 

 

 مناجات خاتمه-14

 هوالله      

فيض ای خداوند  یاران هوشمند را بنواز  عيش روحانی مهيا ساز  بزم ربانی بيارا و جمال نورانی بنما  ای پروردگار ابرار را بزرگوار کن و 
دوستان را عزیز کن و یاران .ابدی آشکار کن  اسرار پدیدار نما و انوار انتشار ده هر دلی را همدم یادت کن و هر چشمی را روشن و بينا 

فرهنگ و تميز نما هر یک را شمع جمع کن و شاهد انجمن نما و سرو این چمن کن و طائر این گلشن نما تا جهان را تزئين بخشند و  با
لکریم این نور مبين منتشر نمایند و جبين به پرتو فيض قدیم بيارایند  تویی مقتدر و توانا و تویی دهنده و بخشنده و بينا  ال اله اال انت ا

 لمعطی الفضال . الرحيم ا

 ع ع       

 36ه مناجات های حضرت عبدالبهاء ص عوممج      

 



 سازی” دیگر“عيد رضوان و نفی -13

 کاویان صادق زاده ميالنی

 …احاط الجود کّل الوجود…هذا عيد فيه 

 این جشنی است که در آن بخشش خداوند تمام وجود را پوشش داد

 به راستی عيد رضوان چيست؟

که بهائيان در آغاز اردیبهشت از یکم تا دوازدهم اردیبهشت جشن می گيرند؟ آیا منزلت رضوان فقط درعيد بعثت و  آیا عيدی است
 در مقدس و محترم روزهای از و گيرند می جشن بهائيان را آن دوازدهم و  آغاز دعوت عمومی بهاءالله است؟ روزهای یکم و نهم

 تخابات ساالنۀ محفلهای محلی و ملی بهائی است که در همان روزها انجام می شود؟ان در رضوان اهميت آیا. است بهائی گاهنامۀ

 عيد رضوان صرفا عيد بعثت و آغاز دعوت پيامبری بهاءالله نيست

به معنی خوشنودی است. خوشنودی مورد نظر در کاربرد قرآنی آن شرطی و یا حالتی « رضی»واژۀ رضوان در لغت از ریشۀ سه حرفی 
 .ن بنده به خوشنودی الهی برسد یعنی آن کيفيت روحانی و عرفای است که ذات حق از بنده اش راضی استاست که در آ

 :بهاءالله در بسط معنی عيد رضوان در کتاب اقدس چنين می آورد

رضوان اذ قد انغمست االشياء فی بحر الطهاره فی اّول ال…و کذلک رفع الله حکم دون الطهاره عن کّل االشياء و عن ملل االخری
 75 بند)  لتعاشروا مع االدیان و تبلغوا امر ربکم الرحمن…تجلينا علی من فی االمکان باسمائنا الحسنی و صفاتنا العليا

در این نوشته بهاءالله می نویسد که حکم نجاست )عدم پاکيزگی دینی( را از تمام اشياء و مردمان برداشته است و در اول رضوان و 
م جهان در دریای پاکيزگی الهی شسته شده است. باید با دیگران با خوبی و خوشرویی و محبت معاشرت و نشست ظهور تازۀ الهی تما

 و برخاست کرد و این صفا و صميميت را در رفتار و گفتار نشان داد. یعنی حداقل بهائيان باید به این مهم عامل باشند. 

 ”نگان یکدیگر را مبينيد. همه بار یک دارید و برگ یک شاخسارای اهل عالم! سراپردۀ یگانگی بلند شد. به چشم بيگا“

 

بنابراین پيرو رضوان عدم پاکيزگی دینی )نجاست( که برداشتی سپری شده و خرافی از دین را در بر دارد از واژه نامۀ دین جدید و مرام 
حذف فيزیکی و اجتماعی آنان قيام کرد. در  خواند و بر« نجس»جهان نو حذف شده است. ادیان و ملتهای دیگر را اکنون نمی توان 

جهان تازه ای که بر الگوی وحدت عالم انسانی بنا شده باشد پيروان مکاتب و اندیشه های ناسازگار با آراء رسمی قدرتها را نمی توان 
برابری و عدالت تبدیل می در منگنه و زیر فشار گذاشت. نابرابری ها و ناعدالتی های روزگار پيشين با شستشو در دریای رضوان به 

 .شود



ندانست. و ” بيگانه“پليدیهای جهان امروز را باید در دریای پاالیش رضوان شست. باید با مردم جهان معاشرت کرد و هيچکس را 
 باید مژدۀ رضوان و خوشنودی الهی و ظهور عصر تازه ای در زندگی اجتماعی بشر را به گوش همگان رساند.

 

 سرود--8

 کف بزن کف بزن کف بزن .......         موسم عيد آمده  آمده هلهله کن

 هلهله کن کف بزن عيد سعيد آمده              دوره غم ها گذشت موسم عيد آمده

 باغ معطر شده  غنچه فسون گر شده            دیده منور شده  شمس عيان آمده

 دید یوم جدید آمدهدیده دل باز کن   ساز طرب ساز کن           رحمت حق شد پ

 پرتو انوار حق پرده ظلمت درید                  مژده این جلوه را هر که شنيد آمده

 دشت مصفا شده  غنچه گل وا شده            بر سر یاس و سمن  سایه بيد آمده

 گل به گلزار شد  نور پدیدار شد                  این همه از رحمت  رب مجيد آمده

 حق  پرده ظلمت درید                   مژده این جلوه را هر که شنيد آمدهپرتو انوار 

 ترکش عاشق به جان  نغمه شادی بخوان          در پی شام سياه  صبح سپيد آمده

 هلهله کن کف بزن  کف بزن کف بزن .....

 آمده        عيد سعيد   کن کف بزن هلهله     ده   گر شده گر شده ... غنچه فسونگر ش

 دوره غم ها گذشت      موسم عيد آمده                            

 باغ معطر شده  غنچه فسون گر شده                دیده منور شده  شمس عيان آمده

 دیده دل باز کن   ساز طرب ساز کن                رحمت حق شد پدید  یوم جدید آمده

 مژده این جلوه را هر که شنيد آمده                      پرتو انوار حق پرده ظلمت درید

 دشت مصفا شده غنچه گل وا شده                بر سر یاس و سمن  سایه بيد آمده

 گل به گلزار شد   نور پدیدار شد                      این همه از رحمت  رب مجيد آمده

 مژده این جلوه را هر که شنيد آمده       پرتو انوار حق  پرده ظلمت درید                

 ترکش عاشق به جان  نغمه شادی بخوان             در پی شام سياه  صبح سپيد آمده



 سرود-8

 هلهله کن کف بزن کف بزن کف بزن .......         موسم عيد آمده  آمده

 عيد آمدههلهله کن کف بزن عيد سعيد آمده              دوره غم ها گذشت موسم 

 باغ معطر شده  غنچه فسون گر شده            دیده منور شده  شمس عيان آمده

 دیده دل باز کن   ساز طرب ساز کن           رحمت حق شد پدید یوم جدید آمده

 پرتو انوار حق پرده ظلمت درید                  مژده این جلوه را هر که شنيد آمده

 شده            بر سر یاس و سمن  سایه بيد آمدهدشت مصفا شده  غنچه گل وا 

 گل به گلزار شد  نور پدیدار شد                  این همه از رحمت  رب مجيد آمده

 پرتو انوار حق  پرده ظلمت درید                   مژده این جلوه را هر که شنيد آمده

 سياه  صبح سپيد آمده ترکش عاشق به جان  نغمه شادی بخوان          در پی شام

 هلهله کن کف بزن  کف بزن کف بزن .....

 آمده        عيد سعيد   کن کف بزن هلهله     ده   گر شده گر شده ... غنچه فسونگر ش

 دوره غم ها گذشت      موسم عيد آمده                            

 یده منور شده  شمس عيان آمدهباغ معطر شده  غنچه فسون گر شده                د

 دیده دل باز کن   ساز طرب ساز کن                رحمت حق شد پدید  یوم جدید آمده

 پرتو انوار حق پرده ظلمت درید                      مژده این جلوه را هر که شنيد آمده

 د آمدهدشت مصفا شده غنچه گل وا شده                بر سر یاس و سمن  سایه بي

 گل به گلزار شد   نور پدیدار شد                      این همه از رحمت  رب مجيد آمده

 پرتو انوار حق  پرده ظلمت درید                       مژده این جلوه را هر که شنيد آمده

 ترکش عاشق به جان  نغمه شادی بخوان             در پی شام سياه  صبح سپيد آمده

 

                                      



 سرود-8

 هلهله کن کف بزن کف بزن کف بزن .......         موسم عيد آمده  آمده

 هلهله کن کف بزن عيد سعيد آمده              دوره غم ها گذشت موسم عيد آمده

 عيان آمدهباغ معطر شده  غنچه فسون گر شده            دیده منور شده  شمس 

 دیده دل باز کن   ساز طرب ساز کن           رحمت حق شد پدید یوم جدید آمده

 پرتو انوار حق پرده ظلمت درید                  مژده این جلوه را هر که شنيد آمده

 دشت مصفا شده  غنچه گل وا شده            بر سر یاس و سمن  سایه بيد آمده

 ار شد                  این همه از رحمت  رب مجيد آمدهگل به گلزار شد  نور پدید

 پرتو انوار حق  پرده ظلمت درید                   مژده این جلوه را هر که شنيد آمده

 ترکش عاشق به جان  نغمه شادی بخوان          در پی شام سياه  صبح سپيد آمده

 هلهله کن کف بزن  کف بزن کف بزن .....

 آمده        عيد سعيد   کن کف بزن هلهله     ده   گر شده گر شده ... غنچه فسونگر ش

 دوره غم ها گذشت      موسم عيد آمده                            

 باغ معطر شده  غنچه فسون گر شده                دیده منور شده  شمس عيان آمده

 رحمت حق شد پدید  یوم جدید آمده     دیده دل باز کن   ساز طرب ساز کن           

 پرتو انوار حق پرده ظلمت درید                      مژده این جلوه را هر که شنيد آمده

 دشت مصفا شده غنچه گل وا شده                بر سر یاس و سمن  سایه بيد آمده

 رحمت  رب مجيد آمدهگل به گلزار شد   نور پدیدار شد                      این همه از 

 پرتو انوار حق  پرده ظلمت درید                       مژده این جلوه را هر که شنيد آمده

 ترکش عاشق به جان  نغمه شادی بخوان             در پی شام سياه  صبح سپيد آمده

 

 



 سرود -8

 هلهله کن کف بزن کف بزن کف بزن .......         موسم عيد آمده  آمده

 هلهله کن کف بزن عيد سعيد آمده              دوره غم ها گذشت موسم عيد آمده

 باغ معطر شده  غنچه فسون گر شده            دیده منور شده  شمس عيان آمده

 دیده دل باز کن   ساز طرب ساز کن           رحمت حق شد پدید یوم جدید آمده

 مژده این جلوه را هر که شنيد آمده       پرتو انوار حق پرده ظلمت درید           

 دشت مصفا شده  غنچه گل وا شده            بر سر یاس و سمن  سایه بيد آمده

 گل به گلزار شد  نور پدیدار شد                  این همه از رحمت  رب مجيد آمده

 که شنيد آمدهپرتو انوار حق  پرده ظلمت درید                   مژده این جلوه را هر 

 ترکش عاشق به جان  نغمه شادی بخوان          در پی شام سياه  صبح سپيد آمده

 هلهله کن کف بزن  کف بزن کف بزن .....

 آمده        عيد سعيد   کن کف بزن هلهله     ده   گر شده گر شده ... غنچه فسونگر ش

 دوره غم ها گذشت      موسم عيد آمده                            

 باغ معطر شده  غنچه فسون گر شده                دیده منور شده  شمس عيان آمده

 دیده دل باز کن   ساز طرب ساز کن                رحمت حق شد پدید  یوم جدید آمده

 پرتو انوار حق پرده ظلمت درید                      مژده این جلوه را هر که شنيد آمده

 ت مصفا شده غنچه گل وا شده                بر سر یاس و سمن  سایه بيد آمدهدش

 گل به گلزار شد   نور پدیدار شد                      این همه از رحمت  رب مجيد آمده

 پرتو انوار حق  پرده ظلمت درید                       مژده این جلوه را هر که شنيد آمده

 نغمه شادی بخوان             در پی شام سياه  صبح سپيد آمده ترکش عاشق به جان 

 

 



 شعر-14

 رضوان آمد

 نفحه دلکشي از طـرف گلسـتان آمـد                عاشقان نغمه سرایيد که رضوان آمد

 مجمر و عـود بيـاریـد کـه جـانـان آمــد         مشکبيز است سراسر همه صحرا و چمن

 بلبل از شوق رخش شاد و غزلخوان آمد         ماه رخ دوسـت تمامآمـد از پـرده برون 

 چونکه در دشت ودمن نوگل خندان آمد            نائي عشـق سـراید چه نکو نغمه کنـون

 زین شراب که ز خمخانه سبحان آمد                 پاي از سر نشناسند حریفان از شوق

 عارف وعامي از آن باده پریشان آمد                 داد ساقي الست از کف احسان جامي

 خـوش نوائـي اسـت که از بـزم حبيبان آمــد         خوش سماعي است که رامشگر محفل بنواخت

 با دو صـد تير که از نـاوك مژگان آمـد             صيد دلهاي پریشان به دو صد راه نمود

 جان بکف عاشق شوریده فراوان آمد                 بهـر جانبـازي و ایثـار بـه ميدان فدا

 واله و دل شـده بي سـر و سامان آمد               هر که شد با خبر از زمزمه مرغ سحر

 بر سـر کوي بـهاء سـرور اقـران آمـد             آنکه در راه وفا باخت سرو جان عزیز

 اي بنـي آدمـيان مظهر یـزدان آمـد                    نبـود وقـت تناسایي و هنگام فـراغ

 فـارغ و رسـته ز بنـد غـم دوران آمـد            آنکه زد شعله عشقش بدل و جان زرین

 (زرین تاج ثابت ) خضرایي 

 


