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 . شود اجرا دكلمه صورت به 5 شماره برنامه امكان صورت در .2

 عزيزان توسط ها برنامه فواصل در مناجاتهائي,  جلسه در روحاني فضاي ايجاد جهت به گردد مي تقاضا .3
 . گردد زيارت

 صورت در.  است اختياري صورت به)  شده مشخص*  عالمت با كه(  عنوان دو اجراي ها برنامه فهرست در .4
 . گردد اجرا محترم ناظم شما صالحديد به بنا و اضافي وقت وجود

 " شعر خواندن لذا.  كرد خواهد ايجاد شنونده در تري مطلوب تأثير,  مؤثر لحني با اشعار خواندن است بديهي .5
 . فرمائيد واگذار است زمينه اين در كافي مهارت داراي كه فردي به را " رستاخيز

.  گردد استفاده  CD يا كاست نوار از اعلي حضرت شهادت شرح خواندن جاي به برنامه اين در است متمني .6
 در فوق نوار استماع جهت دقيقه 30 حدود در فرصتي زيارتنامه تالوت از پيش كه فرمائيد اتخاذ ترتيبي عنايتاً
 ) . آيد عمل به جلسه از قبل الزم هاي هماهنگي,  ضبط تهيه جهت به صاحبخانه با لطفاً. (  شود گرفته نظر

 جاي به اجرا جهت به ها برنامه در شهادت شرح متن,  نشود ميسر صوت ضبط از استفاده امكان كه صورتي در ضمناً
  . است موجود نوار

 و زيارتنامه تالوت از بعد " ديگر صعودي " برنامه فرمائيد مي مالحظه ها برنامه عناوين در كه همانگونه .7
 . بفرماييد عزيزان با را الزم هماهنگي لطفاً.  شد خواهد خوانده مناجات

         

 . باشيد مؤيد                                                                                                        
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 اولي نقطه حضرت آثار از شروع مناجات .1

 المِتَجبرِ المتَكَبرِ اهللاِ بِسم                                                        

 اَعرَضتو حبلك الي  بِالتَّوسلِ النّاسِ كُلِّ عن انقَطَعت الهي يا ذا اَنا و فقيرٌ محتاج سواك ما و تَزَل لَم الحقُّ اَنت الهي يا
 البهاءو العظَمةِ و العطاء و الفضلِ منَ عليه اَنت ما  اللّهم فَأَلهِمني.  رحمتك مدينِ تلقاء الي بِالتَّوجه الموجودات كُلِّ عن
 و السموات جنود و كفايتك و منعك بِكُلِّ اللّهم احرُسني و مقتَدراً عالماً دونَك أَجِد ال فَأنّي.  الكبرياء و الجاللِ و

 علمك اَحاطَ و مقامي تَشهد و حاجتي تَعلَم ربي اهللاُ اَنت اَنت و ملجاء سواك ال و معتَمداً دونَك اَجِد ال فَانّي . األَرضِ
  ... اكراماً و جوداً بِاذنك الدنيا بالء و قَضائك من علَي نُزِّلَ بِما

  138 و 137 ص اولي نقطه آثار از آيات منتخبات                                                                   

 

 : فارسي به مبارك مناجات مضمون

  دارا منش بزرگ خداوند بنام                                                

 منقطع تو ريسمان به توسل با مردم تمام از,  من معبود اي,  من و. فقير نيازمند تو غير و  حقي هميشه تو,  من معبود اي
 عظمتو بخشش و فضل با من خداي اي پس.  روگرداندم تو رحمت مدين سوي به توجه با موجودات تمام از و شدم

 با من معبود اي مرا و يابم نمي مقتدري و عالم تو جز من كه زيرا ؛ فرما الهام من به خودت بزرگي و شكوه و نور و
 تو جز به و معتمدي تو از غير من كه زيرا ؛ فرما محافظه زمين و آسمانها سپاهيان و خودت كفايت و ممانعت مامت

 و بيني مي مرا جايگاه و داني مي مرا خواست و حاجت ؛ مني پروردگار كه خداوندي قطعاً تو و يابم نمي پناهگاهي
  . است محيط,  شده نازل من بر بخششت و جود محض تو اجازه با كه دنيا بالي و  قضايت از آنچه به تو علم

 همسرش از ابراهيم حضرت نوادگان كه سرخ درياي نزديك سينا كوه شرقي جنوب نزديكي در سرزمين نام:  مدين
 . شدند ساكن آن در قطوره
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 حرم حضرت اندوه و غم .7

 قرين از را او كه تحميلي جدايي و مبارك هيكل با خود مشترك زندگي روزهاي درباره بيگم خديجه وقت هر
 كه شد مي ناراحتي و غم دچار چنان,  كرد مي صحبت شد وارد حضرت آن به كه باليايي و كرد جدا خود محبوب

.  داد مي قرار تأثير تحت اختيار بي را اي شنونده هر او حرمان و اندوه. داد مي دست از را كالم قدرت مدتي تا
 آن كه اي نامه. فرمودند سفر مكّه به زيارت قصد به حسين مال با خود امر اظهار از پس ماه چند اعلي حضرت
 با نامه اين.  دهد مي نشان او به را مبارك خاطر تعلّق درجه,  نوشتند بيگم خديجه به بوشهر از حركت از قبل حضرت

 از اعلي حضرت مراجعت با ". باشي الهي حفظ و صون در كه انشاءاهللا,  من شيرين جان ":  شود مي آغاز كلمات اين
 اعلي حضرت شهادت با و شد آغاز مبارك امر اظهار مقابل در ها دشمني و ها مخالفت موج,  مقدسه اعتاب زيارت

 اين از يكي.  نمود تصور توان مي را مبارك حرم پنهاني اندوه و غم شدت ميان اين در.  رسيد خود شدت اوج به
 ماه شبهاي از يكي در: " كرد تعريف چنين را آن  بعد بيگم، خديجه كه بود شيراز داروغه مأمورين هجوم,  حوادث
 ناگهان شب هاي درنيمه. بوديم خوابيده خانه حياط در مبارك هيكل مادر و بام پشت روي در ما,  تابستان در رمضان
 به كهدادند دستور من به,  برخاسته جا از مبارك هيكل. آمدند ما سراغ به همسـايه خـانه بـام پشت از حاكـم فرّاشان
 كهخواستند و برداشتند خود با بود باال طبقه اطاق در نوشتجات و كتاب از كه را آنچه مهاجمين. بروم پايين طبقه
 مي كه شنيدم مي را مبارك صداي پايين طبقة از من. ببرند داروغه خان عبدالحميد نزد به خود با نيز را مبارك هيكل

 خبر ما به: گفتند جواب در آنها ؟ كنند هجوم خانه اين به شب نيمه در مأمورين كه افتاده اتّفاقي چه مگر: فرمودند
 صحت خبر اين دانستيد كه حاال: فرمودند مبارك هيكل.  اند شده جمع هم دور به اي عده خانه اين در كه شده داده
 داند مي خدا فقط.  بردند خود با را مبارك هيكل,  بودند نشده قانع هنوز كه فرّاشان ولي. برويد كارتان دنبال به ندارد
 پيري خانم كه حضرت آن بزرگ مادر كه كرديم مي شكر را خدا فقط.  گذشت ايشان مادر و من بر چه شب آن كه
 پول طلب داروغه كه فرمودند,  كرده مراجعت خانه به مبارك هيكل,  سحر نزديك.  نبود ما نزد شب آن در بود

 بسته خود كمر به حضرت آن كه را كشميري شال داروغه,  نداشتند همراه به پولي موقعيت آن در ايشان چون و كرده
               .بود برداشته خود براي,  بريده را آن نصف و آورده در,  بودند

 11 -12 ص باليوزي موقر حسن تأليف,  اعلي حضرت حرم بيگم خديجه جزوه از نقل          
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 جاللُه جلَّ بهاءاهللا حضرت آثار از مناجات .9

 كريمي آن توئي.  نداشت باز اقتدارت از امم سطوت و ننمود منع عالم جنود را امرت كه پادشاهي توئي,  پروردگارا
 رحيم اي.  نازل,  مطيع و عاصي بر هاطل مثابةغيث به رحمتت.  ننمود منع را غفرانت ملكوت,  امكان اهل عصيان كه
  . مهربان و بخشنده توئي.  مساز محروم و منما منع بخششت درياي از را بندگانت, 

 31 ص محبوب حضرت ادعيه                                                                                       

 

 االعظم اسمه جلَّ بهاءاهللا حضرت مبارك لوح .4

 يعني " اآليتَين شَيبتني ":  فرمودند االنبياء خاتم چنانچه ؛ عظيم است برهاني و بزرگ است حجتي,  امر بر استقامت "
 حال " اُمرت كَما فَاستَقم ":  فرمايد مي چنانچه ؛ است الهي امر بر استقامت بر مشعر دو هر كه آيه دو مرا نمود پير

 چه و فرمود امراهللا تبليغ چگونه,  جواني اول در)  اعلي رب حضرت(  سبحاني رضوان سدره اين كه فرماييد مالحظه
 آنچه.  نبخشيد حاصل,  نمودند اقدام منعش بر االرض علَي من جميع كه شد ظاهر احديت جمال آن از استقامت قدر
 واضح فقرات اين چنانچه ؛ شد مي تر مشتعل حبش نار و بيشتر شوقش,  آوردند مي وارد طوبي سدرة آن بر ايذاء
 " . شتافت اعلي رفيق به و درباخت را جان باالخره كه آن تا ؛ ندارد انكار احدي و است

 122 ص 2 ج الهي آيات                                                                                                         
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 ثَنائُه جلَّ ءعبدالبها حضرت مبارك لوح .5

 هواالبهي                                                             

 حقيقت آفتاب كه است يومي اليوم.  فداست المطَهرِ لدمه روحي اعلي حضرت شهادت يوم اكبر قبل علي حضرت يا
 در,  پاك نازنينِ تن آن كه روزيست امروز.  نمود اُفول تابان مه آن كه روزيست امروز.  رفت عنايت سحاب پس در

 روزيست امروز.  شد مشبك,  رصاص هزار از آئينه چون كينه بي سينة آن كه روزيست امروز.  غلطيد خون و خاك
 روزيست امروز.  است بلند اعلي مالء نالة كه روزيست امروز.  نمود انفكاك,  جسماني زجاج از الهي سراج آن كه
  ع ع      .  فغانند و فرياد در سوزان قلبي و گريان چشمي با ملكوت اهل كه

 187 – 188 ص تسعه ايام                                                                                                           

                          . شود فدا او پاك خون براي من روح... :  لدمه روحي

 چراغ,  شيشه يا بلور:  زجاج                      چراغ:  سراج                      گلوله:  رصاص 
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 بهائي ديانت نظر از اعلي حضرت مقام .6

 : فرمايند مي امراهللا محبوب ولي حضرت

 است بهائي دور امتياز وجه اعظم خود,  اند بوده مقام دو داراي كه اين بر مشعر,  اعلي حضرت ادعاي نيست شكّي "
 حضرت وصاياي الواح و واقع بهاءاهللا حضرت تصديق مورد كراراً,  باب حضرت قطعيِ و صريح ادعاي اين. 

 اي معنويه قدرت و قوه بر مراتب به,  بوده بهائي امر امتياز بر ديگر دليل خود ادعا اين و است گواه آن بر نيز عبدالبهاء
 عند من كه است لحاظ آن از فقط نه باب حضرت عظمت حقيقت در.  افزايد مي شده عنايت مقدس كور اين به كه
 ظاهر العزم اولو انبياي اختيار و قدرت با كه است جهت آن از بيشتر بلكه ؛ گشته مبعوث منيعي ظهور چنين تبشير به اهللا

 " . است گرفته اقتدار يد در,  نداشته سابقه قبل ظهورات از هيچيك در كه نحوي به را مستقلّه رسالت عصاي و شده

 33 ص 6 ج وهنر ادب خرمن از هايي وشهخ

                                                               

 اولي نقطه حضرت توقيع از قسمتي .10

 ادعا شماها از كسي اگر كه يدببين,  بكنيد مالحظه و...  نمائيد رحم خود توابع و خود بر,  انصاف بي مقدسين اي  "
 اگر ؛ داريد مي منظور و مرعي را شخص آن حرمت چقدر,  ديدم را صاحب حضرت,  خواب در امشب كه كند

 است شده واقع چه دانم نمي اما ؛ كنيد مي مالحظه را حرمتش و نمائيد مي زيارتگاه, ايستاده جا فالن در ديدم بگويد
 اهللاِ علمِ في ما و روحي,  منتظَر حضرت خود كه دهيد نمي   هم احتمال,  ناطقه براهين و واضحه حجج اين با اآلن كه
 و حبس در خود كه نمائيد مي و نموده اصحابش و بزرگوار آن با رفتار چگونه,  است سهل اطاعت و باشد بوده فداه

  " ... هستند در به در كلّاً اصحابش

 336 ص باب حضرت زندگاني _ اعلي عهدم                                 
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 قرباني .8

 آنان به خداوند)  اطهر هيكل آن ازدواج از پس سال يك(  ميالدي 1843 با مطابق قمري هجري 1259 سال در
 حضرت,  بودند كرده حرم حيات از اميد قطع كه مبارك والدة.  بود دشوار بسيار حمل وضع.  نمود عطا فرزندي
 آئينه روي بر دعائي اطهر هيكل پس. است مرگ آستانة در بيگم خديجه كه شدند متذكّر,  نموده آگاه را اعلي
 وجود عرصة به قدم سالمت به نوزاد.  گرديد اجرا مبارك امر.  شود داده قرار حرم چهره برابر در كه نموده مرقوم
 نگذشت چندي و بود ديگري چيز الهي ارادة كه افسوس ولي ؛ گذاشتند احمد را نامش,  ارجمند پدر دستور به و نهاد
 كه شما: داشتند اظهار حضرتش به و بودند محزون و متأثر بسيار مبارك والدة.  نمود تسليم آفرين جان به جان كه

 آسماني تبسمي به مبارك هيكل ؟ نداديد نجات را خود فرزند چرا,  هستيد العاده خارق قدرتي چنين صاحب
 و گريان و بيفزود حرم پريشاني و والده تألم بر جواب اين. نماند باقي ايشان از اي ذريه كه چنانست تقدير كهفرمودند

 دلشاد را ايشان,  هميشگي هاي محبت و الطاف با و داد تسلّي را مباركه ورقة دو آن,  مطهر وجود ليكن. شدند ناالن
 زيارت را آن فارسي مضمون جا اين در كه شد نازل مقصود حضرت درگاه به اطهرش كلك از مناجاتي سپس. نمود
 يا. نمود مي قرباني تو محبت راه در را همه تا بود اسمعيل هزار ترا ابراهيمِ اين كاش,  الهي يا اَللّهم " :نمائيم مي

 تواند نمي هيچگاه,  كرد قرباني تو راه در را او محمد علي تو بندة كه احمد اين محبت,  قلبي مقصود يا,  محبوبي
 و خاك به تو راه در جسمم تا و نشود نثار تو پاي در جانم تا. سازد خاموش,  افروخته قلبش در كه ترا محبت شعلة
.  نپذيرد راحتي من دل و نيابد تسكين من اضطراب,  نشود بيشمار هاي گلوله هدف تو براي ام سينه تا و نغلطد خون
 راه در من خون كه دارم آرزو. فرما قبول و بپذير مرا فرزند يگانه شدن قرباني,  من مقصود يگانه اي,  من خداي اي
 در بزودي الهي بذر تا كن عطا من خون به مخصوصي تأثير. نمايم آبياري  خود خون با را تو امر بذر تا شود ريخته تو

.  گردند مجتمع آن سايه در عالم اهل جميع و شود توانا درختي تا كند نمو و گردد سرسبز و نمايد انبات عباد قلوب
معائي استَجِب اَللّهقِّق و دي حلي لنائي و اَمم  .نَّكا اَنت رقتَدحضرت,  هدي صبح بلي "الكريم الم كمال با اعلي رب 

 در نيز بيگم خديجه,  مباركش حرم بعد به لحظه اين از. نمود ابهي اقدس ل جما نوراء طلعت راه در فدا و قرباني آرزوي مظلوميت
,  نازنين همسر از تأسي به و نديد راحت و آرام دمي و نياسود آني. بود همراه و همدم,  گرامي شوي محنِ و باليا در رضا و صبر نهايت

  161 – 162 ص 6 ج هنر و ادب خرمن از هايي خوشه         .نمود فدا الهي عشق راه در را زندگيش و هستي نيز او
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 مفرما مراجعت خويش وطن به .12

  

 راه به رو) هجري يك و شصت و دويست و هزار(  محرّم اول در و فرمودند توجه مدينه به همكّ از باب حضرت
 تفكّر,  بزرگوار آن سرگذشت و رسول حضرت مصائب دربارة,  شدند مي  نزديك مدينه به كه طور همان. نهادند
 در عظمت و جالل با,  بخشيد حيات عالم خلق به و آشكار سرزمين اين از,  سابق در كه الهيه قوه آثار. فرمودند مي

,  شدند مي تر نزديك است اهللا رسول حضرت مدفن كه مدينه به چه هر. شد مي مجسم باب حضرت چشم مقابل
 قيام چگونه بزرگوار آن كه افتادند احسائي احمد شيخ ياد به راه بين در. گشتند مي مشغول مناجات و دعا به بيشتر
 رسول حضرت منور مرقد نزديك,  بقيع قبرستان در كار آخر و داد مردم به را جديد ظهور اين بشارت و فرمود
 پر دورة گذراندن از پس اهللا رسول حضرت كه بوده شهري همان,  منوره مدينه كه فرمودند مي تفكّر.  گشت مدفون
 و اسالم راه شهداي آنگاه.  ماندند شهر اين در عمر آخر تا و فرمودند انتقال شهر اين به مكّه در خويش عمر از مشقّتي
 چشم مقابل در,  بودند نموده ياري را اسالم دين و بودند كرده فدا رسول حضرت راه در را خود جان كه نفوسي
 واسطة به و يافت جديدي حيات,  باب حضرت مبارك اقدام اثر از شهداء مقدس تربت.  شدند مجسم باب حضرت
 برخاسته خويش قبور از شهدا كه بود اين مثل,  است نفوس بخش حيات كه بزرگوار آن آساي مسيح قدسية انفاس
 خوش حضرتش به بلند صداي با و دويدند مي بزرگوار آن طرف به,  كرده روشن باب حضرت زيارت به چشم و اند
 اي:  كردند مي عرض,  تضرّع كمال با آنها و دادند مي جواب آنها به باب حضرت كه اين مثل ؛ گفتند مي آمد

 به كه دشمناني اذيت جا اين در زيرا ؛ بمان ما پيش جا همين.  مفرما مراجعت خويش وطن به,  ما همتاي بي محبوب
 اما ؛ كنند اذيت ترا و بفرمايي مراجعت كه منتظرند همه جا آن در.  رسيد نخواهد تو به,  كرد خواهند قيام تو مخالفت

 وقت هر.  گردي دشمنان ستم و ظلم دچار بفرمايي مراجعت اگر ترسيم مي ما.  رسد نمي تو به كسي دست جا اين
 باب حضرت.  افتد مي ما اندام بر لرزه كنيم مي فكر آنهاست ابدي هالكت و شقاوت به منجر كه آنها اقدامات دربارة

 را شهادت جالل و عظمت تا آمدم عالم اين در من:  فرمودند مي خويش غالبِ روحِ لسان به شهدا آن جواب در
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 مرا شهادت ساعت خدا كه كنيد دعا مشتاقم او به و دارم دوست را شهادت قدر چه من دانيد مي شما.  كنم مشاهده
 خلوص نهايت با بزودي قدوس و من زيرا ؛ باشيد مسرور باشيد حال خوش نمايد قبول مرا جانفشاني و كند نزديك

,  شود ريخته او راه در كه خوني.  كرد خواهيم فدا را خويش جان,  بهاء,  خود موالي راه در و شده وارد قربانگاه در
 از پس كه هستند بذرهايي منزله به ما خون قطرات.  بود خواهد ما جاوداني سعادت باغ شادابي و سرسبزي باعث
 و امم جميع.  است قوت پر و تنومند بسيار الهيه شجرة آن.  آمد خواهد عمل به آن از خداوند درخت,  شدن كاشته
 زمين اين از من اگر و مباشيد محزون,  خدا راه شهداي اي شما.  شد خواهند مجتمع درخت آن ساية در دنيا ملل

              .                                                        مشويد اندوهگين,  روم مي خويش وطن به خود مأموريت انجام براي مقدس

   127 تا 125 صص االنوار مطالع

 

 ثنائُه جلَّ عبدالبهاء حضرت مبارك لوح .11

 هواالبهي                                                          

 مبذول ارزاني چه به را روح و نمود جانفشاني چه قدم جمال سبيل در كه نما مالحظه را خويش موالي,  علي عبد اي
 هزار صد نشانگاه و رصاص آماج را آفتاب چون قلب ؛ جفا سهم هدف و كرد بال تير سپر را سينا چون سينة.  فرمود
 خويش و بيگانه به را خويش و كنيم ناز كه نباشد حيف ؟ نمائيم بايد چه تو و من پس.  نمود جانگداز شعله پر گلولة
 و نمائيم قربان جاني اقالً بايد پس.  واهللا ال ؟ افتيم وجدان راحت و دل كام و جان آسودگي فكر در ؟ نمائيم دمساز
 نار آن از شرري ؛ بريم نصيب,  گلشن آن از بوئي ؛ بنوشيم عظيم محيط آن از اي پيمانه.  نهيم كنار را هوس و هوي
 را خويش ديگري و نمود جانفشاني فالن كه نمائيم استماع روايتي و بشنويم حكايتي آنكه نه ؛ گيريم بهره اهللا محبت
 پس.  نه ثمري روايت از.  شد سرمست الهي خمخانه در ديگري و گرفت دست به الست جام يك آن ؛ كرد قرباني
  ع ع.  نوشيد كأسي و نهاد ميدان اين در قدمي بايد

 152 ص 2 ج آسماني پيام          
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 ثَنائُه جلَّ عبدالبهاء حضرت آثار از مناجات .2

 هواهللا                                                                 

 آستان مستجير بينوايان اين و تواند عشق اسير بيچارگان اين,  مهربان محبوب اي,  هانج دو مقصود اي,  پنهان يار اي
 در و همدمند غمي به دمي هر در.  برآرند فغان و فرياد نفاق اهل هجوم از صبحي هر و كنند ناله فراق از شامي هر. 
 پرتو و نور پر,  مهر و مه وچون اند شعله پر آتشكده چون كه را تو حمد اين وجود با.  مبتال نفسي بد ظالم به نَفَسي هر

,  مهربان اي پس.  شادمان و خندان,  گل چون و اند شكفته شكوفه چون.  اند تاخته ميدان در مردان چون...  افشان
 الكريم اَنت انَّك.  كن لوالك آيات مظاهر را پاك جانهاي اين و فرما موفّق ملكوتيه تأييدات به را قدسيه نفوس اين

  ع ع.  الرَّحيم الرَّؤف الرَّحمنُ

 257 ص آلمان چاپ عبدالبهاء حضرت مناجاتهاي مجموعه                                                                

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 



١٣ 
 

 مطهرّه اجساد انتقال *

 نمود مي پاسباني آنها بر سرباز اي عده و بودند افتاده خندق كنار در برهنه,  مطهره اجساد كه شهادت از دوم شب در
 كنار به ميالني حسين و ميالني تقي محمد حاجي و خان سليمان و مسلّح,  اعوانش از نفر چند با خان اللّهيار حاجي, 

 آن,  كشيدند كنار را خود ننموده تعرّض و جلوگيري جرأت خود جان ترس از...  قراوالن كه نحوي به,  رفته خندق
 به بعد روز دو و...  ميالني حسين بافي حرير كارخانة به و آوردند,  پيچيده عبا در را يكديگر به آميخته جسد دو

 . دادند انتقال امني محل به,  گذاشته چوبي صندوقي در,  پيچيده حرير پارچة

 معروض,  داشتند تشريف طهران در وقت آن كه بهاءاهللا حضرت مبارك حضور به را تفصيل خان سليمان حاجي
 را اعتماد مورد و امين و كفايت با شخص نفر يك فرمودند دستور كليم موسي ميرزا جناب به حضرت آن و داشت
 سمت به عزيمت و طهران از عبور هنگام در حضرت آن زيرا دهند انتقال طهران به را امانت آن كه بفرستند

 قلي سليمان ميرزا و فرموده مرقوم عبدالعظيم حضرت جهت اي زيارتنامه, طهران به تعلّق كمال علّت به آذربايجان
 آن در.  نمايند قرائت مكان آن ضريح در روز آن كه فرمودند مأمور را احباء از ديگر نفر چند و الرّحمن خطيب

 : فرمايند مي  بيان چنين را خود آرزوي زيارتنامه

" ليكن اَشكُو فَاميني حالَ مينَ و بب كتو زيار لي الورودع بِساط كزِّتع روحي الَّذي فَو يهلَّكَني لَو بِيدلَي ما اهللاُ مع 
 وادي محك حكمها في يجري و الجنانِ روضات من قطعةٌ لاَنَّه حرَمك اَدخُلَ و اُعطي بِاَن لَرَضيت كُلَّها االَرضِ
 و فيك رغبت جهدي منتَهي علي بِاَنّي علَي شاهد اهللاَ لكنَّ و البيانِ حكمِ الي بالبيانِ نظرٍ في المباركةِ البقعةِ في المقدسِ

 " . استَطَعت ما

 به كبير امير خان تقي ميرزا اشاره حسب بر بهاءاهللا حضرت كه رسيد طهران به موقعي...  مطهره اجساد حاوي صندوق
 احمد ميرزا به مشهور قزويني عبدالكريم ميرزا اتّفاق به كليم موسي ميرزا جناب لذا...  بودند برده تشريف عتبات
 محلّي پناه در,  حسن امامزاده بقعه در و گرفته تحويل آن حامل از را صندوق,  حضرت آن دستور حسب بر كاتب
 حاجي منزل به چندي از پس و نيافت اّطالع احدي نفر دو آن جز كه طوري به ؛ نمودند پنهان,  انظار از مخفي

 شمالي ي زاويه از محلي در و بردند معصومه امامزاده به آنجا از و نموده منتقل سرچشمه محلّه در واقع سليمانخان
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 حضرت وقت آن در.  بود مخفي مكان آن در الهي امانت آن 1284 سال تا و نمودند تيغه را آن جلوي,  گذاشته آنجا
...  را منيب به ملّقب كاشاني آقا ميرزا,  كليم موسي ميرزا,  مبارك امر حسب بر.  داشتند تشريف ادرنه در بهاءاهللا
 لوحي لذا.  نيافت را صندوق اختفاي محل ايشان ليكن ؛ دهد انتقال ديگر محل به را صندوق كه نمودند ايران روانه

 از را صندوق فرمودند امر و نازل بروجردي جمال آقا و امراهللا ايادي,  شهميرزادي اكبر علي مال جناب به خطاب
 صندوق,  عبدالعظيم حضرت طرف به و يافته را صندوق محل نفر دو آن.  دهند انتقال ديگر محل به معصوم امامزاده

 را آنجا,   برخورده ماشاءاهللا مسجد به علي چشمه نزديكي در لذا ؛ نيافتند امني محل آنجا در ولي ؛ نمودند حمل را
 قريه به استراحت جهت و نمودند تيغه را آن جلو,  گذاشته مسجد از ديواري كنار در را مطهر عرش,  ديده مناسب
 را ديوار.  نمودند سركشي مزبور محل به...  طهران به مراجعت هنگام در.  رفتند حصار قوچ به موسوم آنجا نزديكي
 را مطهره اجساد محتوي صندوق,  نمودند كاوش,  محل درون به اضطراب حال با.  نمودند مشاهده مكشوف و خراب
 داماد و مؤمنين از يكي كه وزير تفرشي حسن ميرزا منزل به و آوردند شهر به برداشته را صندوق لذا.  ديدند بجا

 آن در مطهر عرش ماه پانزده مدت.  ساختند مستقر,  برده بوده االشراف مجد به ملقّب تفرشي علي سيد ميرزا حاجي
 ما شرح شد مجبور اكبر علي مال جناب تا نمودند مي آمد و رفت زيارت قصد به و برده پي احبا تدريجاً و بود خانه
 البيان امين به ملقّب,  منشادي محمد شاه حاج حضرت آن لذا.  نمود تكليف كسب و عرض مبارك حضور به را وقع
 حاجي برادر,  حسين ميرزا حاجي اتّفاق به را صندوق و آمد طهران به ايشان.  فرمود الهي امانت آن حفاظت مأمور را

 هجري 1303 سال در آنكه تا ساخت پنهان,  ضريح زير,  زيد امامزاده حرم در و گرفته تحويل ناظر ابوالقاسم ميرزا
 از را صندوق آن كه شد داده مأموريت اصفهاني اسداهللا ميرزا به بهاءاهللا حضرت اقدس ساحت از ميالدي 1885 مطابق

 سر در واقع خود خانه به اول را صندوق آن,  مقدماتي تمهيد از پس او لذا.  دهد انتقال ديگري محل به زيد امامزاده
 عطّار كريم محمد آقا جناب منزل در چندي آنجا از و اصفهاني نور علي حسين آقا منزل به سپس و داد انتقال آقا قبر

 و آمده ايران به كه يافت مأموريت عبدالبهاء حضرت طرف از اسداهللا ميرزا هجري 1316 سال در تا يافت استقرار
 اتّفاق به را الهي امانت آن محتوي صندوق...  اصفهاني اسداهللا ميرزا...  نمايد حمل حيفا به را مبارك عرش صندوق

 اراده فقط كه زياد زحمات با دمشق و بغداد,  كرمانشاه,  خوانسار,  آباد نجف,  اصفهان,  قم راه از احباء از نفر چند
 حمل حيفا به كشتي وسيله به آنجا از مبارك دستور حسب بر و نمود بيروت وارد نمود مي مانع هر رفع الهيه مقتدره
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 و گرديد وارد اقدس ارض به 1899 سال جانوري 31 با مطابق قمري 1316 سال از رمضان ماه 19 تاريخ در و نمودند
 درست موقع اين در.  شد گذاشته انظار از پنهان و مخفي عبدالبهاء حضرت مسكوني بيت حجرات از اي حجره در

 مراقبت تحت مبارك صندوق آن ديگر سال ده مدت.  بود گذشته حضرت آن شهادت از قمري سال پنجاه مدت
 تا ماند محفوظ كرمل جبل از محلّي در االَبصار عنِ مستوراً ديگر مدتي و مبارك بيت در چندي عبدالبهاء حضرت

 جسد و...  يافت خاتمه,  بود گرديده آماده بهاءاهللا حضرت االمر حسب مبارك عرش استقرار جهت كه مقدسي مقام
 مطابق هجري 1327 سال از نوروز عيد روز در و شد داده قرار مبارك دست به مرمر صندوق در اعلي حضرت مطهر

  . يافت استقرار خود ابدي مقام در مجاورين و غرب و شرق احباي از جمعي حضور با ميالدي 1909 مارچ 21 با

 352 – 365 صص فيضي علي محمد جناب تأليف اولي نقطه حضرت                                                       

 

.  شد حائل تو عزّت بساط بر ورود و ديدارت و تو و من بين آنچه از.  نمايم مي شكوه سويت به:  عربي قسمت ترجمه
 راضي همانا دهد قرار است زمين روي در آنچه تمام مالك مرا خداوند اكر اوست دستان در روحم كه كسي به قسم
 حكم آن حق در و است بهشت باغهاي از اي قطعه آن كه زيرا شوم تو حرم داخل و بدهم)  را آن(  كه هستم

 ولي ؛ شود مي جاري بيان به تأملي در بيان حكم به)  است مقدس سرزمين حكم در(  مباركه بقعه در مقدس سرزمين
 . نشدم قادر ولي بودم تو به مايل تالشم تمام با من كه اين به است شاهد خداوند
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  اعلي حضرت حرم,  بيگم خديجه خاطرات *

 حاجي و)  علي سيد ميرزا پسر(  جواد ميرزا حاجي,  فاميل جوانان.  كرد حركت يزد قصد به علي سيد ميرزا حاجي
 مي فراهم ما براي را زندگي يحتاج ما و آمدند مي ما ديدن به اغلب)  محمد سيد حاجي پسر(  علي محمد ميرزا

 باعث كه مطالبي و بوسيدند مي را دستش حتماً ديدند مي را شوهرم مادر گاه هر بودند مهربان بسيار آنان.  نمودند
 به) محمد آل قائم( , ايشان كه شديم دار خبر تا گذشت ماه چند.  راندند مي زبان بر شد مي ايشان خاطر آرامش
 برادرش از شوهرم مادر.  شد ما خاطر پريشاني باعث,  ناقص اخبار اين.  اند شده داده انتقال تبريز به سپس و طهران
 رفت ماكو به يزد از او دليل همين به.  كند اقدام مبارك هيكل استخالص براي كه كرد تقاضا علي سيد ميرزا حاجي

(  مقدس نفس آن شهادت و طهران در علي سيد ميرزا حاج شهادت.  رسيد شهادت به طهران در هم سرانجام و
 كرديم مي اشاره بوديم شنيده كه شايعاتي به ما گاه هر و ماند نهان مبارك عائله نسوان از تبريز در)  باب حضرت
 چه كه دانستند مي فاميل مردان البته.  است محض كذب همه گفتند مي ؛ كردند مي تكذيب را آنها شدت به مردان
 غير را شيراز در ماندن بيگم خديجه برادر ابوالقاسم ميرزا حاجي,  شوم وقايع آن وقوع از قبل حتّي ؛ است شده واقع

 يك جواد ميرزا.  بود برده مكّه زيارت به خود با را علي سيد حاج ساله هيجده پسر,  جوان جواد ميرزا و يافته ممكن
 بازگشت راه در.  بود كرده ازدواج محمد سيد ميرزا حاج دختر,  بيگم سلطان خديجه خود عموي دختر با قبل سال
 از سال يك از بيش...  گرديد دفن جا همان در و درگذشت جده در و شد بيمار,  بود شده حاجي تازه كه جواد ميرزا

 منزل به جواد ميرزا حاج صعود انگيز غم خبر با ابوالقاسم ميرزا كه بود گذشته اعظم خال و باب حضرت شهادت
 زدن گردن.  ساخت آشكار نيز را پدرش مرگ حقيقت ناچار به جوان اين انگيز حزن صعود خبر اعالن.  بازگشت
 همزمان حال.  بماند مخفي نتوانست آن از بيش,  اعلي حضرت مظلـومانه شهـادت و طهران در اعظم خال ظالمانه
 و ها سرزنش و مغرضانه نظرات.  بود ناپذير تسكين باب حضرت والده دل سوز.  نمودند مي سوگواري نفر سه براي
 تا بخشيد مي شدت را ايشان رنج و درد,  اشتندد شديدي خصومت هنوز كه خانواده اعضاي از بعضي زبانهاي زخم
 حاج خواهر,  گوهر بي بي همراهي به...  شدند شيراز ترك به مصمم,  نبوده وارده آالم تحمل به قادر ديگر كه جائي
 اقامت رحل آنجا در عمر پايان تا و رفتند كربال به باب حضرت وفاي با سياه غالم مبارك حاج و باليوز خان عبداهللا
...  بخشيد شدت مرا قلبي تألمات و افزود من غم بر شيراز از ايشان عزيمت":  گويد مي...  بيگم خديجه...  افكندند



١٧ 
 

 تنها و شوهر,  سال يك عرض در هم او خود.  رفتم علي سيد ميرزا حاجي بيوه,  خواهرم نزد زندگي ادامه براي من
 موظّف من كه بود حدي به ايشان آالم ولي بود شديد بسيار من ايه ناراحتي چند هر.  بود داده دست از را پسرخود

 شهادت از داشتيم درخانه ما كه نوكرهائي و ها كلفت.  بود من با هم مخلص و باوفا فضّه.  بودم ايشان از دلجوئي به
 كربال در.  دبو ممكن غير مسائل اين مورد در ديگران با كردن صحبت.  نداشتند اطالعي حالشان و مبارك وجود آن

.  كرد مي جاروب را حسين امام مطهر مرقد صحن روز هر و بود خريده رنگ سبز دسته با جارو يك مبارك حاجي
 نگاه زنده خويش دل در را اميد اين خواست مي مبارك حاجي بود محمد حضرت خاندان رنگ,  سبز كه آنجائي از

 و فضّه به ما شيراز در.  ببيند جهان اين در را خود عزيز ايآق نوراني چهره خويش چشمان با مجدداً روزي كه دارد
 فضّه,  شد مي مرمت منزلمان كه هنگامي.  اند رفته تجارت براي بمبئي به,  خال معيت در آقايشان كه گفتيم ديگران
 مي متمر ايشان آمدن جهت خانه و هستند منزل به بازگشت حال در آقا كه گفت مي دائماً و بود خوشحال بسيار
 مي قرار تأثير تحت شدت به ما و بود كننده مسحور كامالً و تصور قابل غير,  وفادار نفس اين شوق و شور.  گردد
   . گرفتيم

                                                                                                               

 باليوزي موقر حسن قلم به اعلي حضرت حرم,  بيگم خديجه جزوه            
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 شود مي ترويج هم شما كشور در من ديانت .14

 شود مشخص تا نمايند معاينه را جوان اين اطباء كه دادند دستور,  كنند شهيد را اعلي رب حضرت خواستند مي وقتي
,  باشد آراسته خرد زيور به اگر اما ؛ كشت نبايد را او,  باشد ديوانه شخص اگر زيرا.  ندارند حواس اختالل يشانا كه

 اعلي حضرت.  كُرميك مك دكتر نام به بود دكتري بريتانيا كنسولگري در.  است واجب او قتل و است فطري مرتد
 "   : نگاشت زير شرح به را ايشان خصوص در خود مشاهدات و نمود معاينه را مبارك هيكل او.  بردند او نزد را

 من كه كردم عرض ايشان به من.  كرد مسخّر فوري مرا كه بود زيبا قدري به او وجه,  زيبا و آرام,  لطيف بود سيدي
 قول از كه است حكايتي چه اين ؟ گوئيد مي چه شما كه بفرمائيد.  ندارم شما به راجع تعصبي هيچ و هستم مسيحي

 آن با ابتدا در اعلي حضرت  ":  نويسد مي او  . ايد شده جديدي ديانت مدعي شما ام شنيده   ؟ كنند مي نقل شما
 در من ديانت,  دكتر:  فرمودند متبسم لبان با بعد و نمودند ترنّم را دعائي بود موسيقي بهترين من گوش در كه صدائي
 نهايت در ايشان كه نگاشت چنين سخنان اين شنيدن از بعد كرميك دكتر   "شد خواهد ترويج هم شما ممكلت
 را ايشان شهادت,  اطباء تصديق و علماء فتواي ترتيب اين به.  ندارنـد حواس اختالل هيچ و هستند عقل و درايت
 و محزون خيلي ":  نگاشت چنين انگليسي اطباي از يكي به اي نامه در كرميك دكتر سال چند از پس.  گرديد سبب

 ايشان وقتي كه نفهميدم من چطور.  برخوردارند عقل سالمت از باب حضرت كه دادم گواهي من چرا كه متأسفم
 كنفرانس اولين,  واقعه اين از بعد سالها ".  نيست سالم عقلشان,  شود مي ترويج هم شما مملكت در من ديانت گفتند
 اين در. بوديم حاضر كنفرانس آن در ايادي وحضرات)  فروتن جناب(  بنده.  شد منعقد كامپاال در القارات بين

 سر سنت دكتر نام به بود شخصي جمله از داشتند حضور انگلستان خصوصاً و اروپا احباي از كثيري جمع كنفرانس
 حضرت ايلشم زيارت زمان.  بود گرديده ملّقب " درخت مرد " به و كرد آباد را آفريقا كه بود كسي او.  بيكر بارب
 ميز كنار,  زد زانو اول.  رسيد ايشان به نوبت.  كردند زيارت را مبارك شمايل آمده جلو يك يك احباء.  رسيد اعلي
 متأثر احباء همه كه نحوي به گريست بلند صدي با ناگهان و بوسيد دوباره و كرد سجده دوباره و شد بلند,  بوسيد را

 هم او كشور در اعلي حضرت امر ببيند تا كجاست كه افتادم كرميك دكتر ديا به من كه بود جا همان در.  شدند
 را اعلي حضرت شمايل چون ؟ كند مي زاري و گريه چنين انگليسي پروفسور يك ببيند تا كجاست او ؟ شده منتشر
 فروتن جناب نطق از تلخيص و تصرّف اندكي با .                        را ايشان خود نه است ديده
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 )اعلي مقام طبقات افتتاح مناسبت به(  ديگر صعودي .18

 با سرسبز كوهي دامنه از مردمان از عظيم خيلي,  خورشيد سوزان اشعة تابش زير در,  تابستان گرماي اوج در حال
 دلربائي به سوي هر در گلها و ها سبزه و گشته باغها زيب,  ترتيب و نظم كه آنجا,  دلربا هاي فواره با,  زيبا طبقات
 سر,  معبود آرامگاه برابر در تا روند مي باال اشتياق كمال در,  نمايند جذب خود سوي به را مشتاق پرندگان تا مشغول
 در قبل سالها كه معبودي.  كنند تقديم پاك تربت آن به يكسره را جان و دل در مكنون عشق و آورند فرود تعظيم
 برابر در را خويش نحيف ظاهر به بدن و بداد رايگان به شيرين جان,  آنان سعادت و آسودگي براي مظلوميت كمال
 به را صعود تا داد عروج را روح او.  ببخشد جان جهانيان تمام به تا بباخت جان او.  داد قرار دشمنان سهمگين تيرهاي

 را خود او,  بياموزد تاريخ اعصار سراسر در احبايش به را مظلوميت تا خريد جان به را ستم او.  بياموزد عالم اهل
 و نوعي به يك هر.  رفت خواهند احبايش كه برفت را راهي او.  دهد نشان صفا اهل به را وفا طريق تا ساخت قرباني

 . طريقي به دوست هر

 قرار جهان از نقطه كدامين در انگيز بال تبريز آن,  فدايش مشهد ندانند هرگز شايد آنها از برخي كه احبايش اينك
 بند در ديگر كوهي در را او كه ايام آن ياد به,  باشند نديده هرگز را آن ولي بدانند كه شايد ديگر برخي,  دارد

 سنگهاي وراي در را نورش تامگر,  كنند جلوگيري ايران اهل گوش به رسايش نداي رسيدن از مگر تا بودند كشيده
 دوستانش تعظيم و تكريم از مگر تا ؛ دارند باز او به رسيدن از را احبايش مگر تا,  سازند مدفون يخزده و سرد كوهي

 نمايند تعظيم و تكريم مقدسش ساحت به تا روند مي باال مقدس كوه اين از حال ؛ كنند جلوگيري مباركش آستان به
 اهل آذان تنها نه كه بگويند او به ؛ اند داده جاي جان و دل در را نورش چسان بگويند او به ؛ يابند بار آستانش به ؛

 به عالم سراسر در بهاء اهل كه بگويند او به ؛ گفتند لبيك و شنيدند را رسايش نداي عالم اهل گوشهاي بل,  ايران
  . پيمود خواهند آخر به تا و گرفتند پيش در وي اقدام اثر بر را وفا طريق و گريستند مظلوميتش

 باال فروغ پر كوه اين از كه احبايش خيل اين اما ؛ كرد بال تير سپر را كينه بي سينة كه گذرد مي روز آن از سالها حال
 جنوب در شهري اطراف در سرگردان حواري آن كه انديشند مي شبي آن به آيا ؟ انديشند مي چه به...  روند مي

 آيا ؟ ببست او با باختن جان عهد و گذاشت محبتش گرو در دل ساعتي از بعد و شد روبرو محبوبش با ندانسته,  ايران
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 تا شد فرستاده كشورش شمال نقاط دورترين به جنوب نقاط اقصي از كه انديشند مي متتابعش هاي سرگوني به
 چهرة بر چنان زادگاهش در كه انديشند مي شيطاني دست آن به آيا ؟ شود پاك وجود صفحة از بالمرّه آثارش
 مباركش پاي بر شهادتش شهر در خبيثي كه ضرباتي به يا شد ظاهر منيرش سيماي در ضرب اثر كه زد ضربه تابناكش

 محبوب به.  انديشند مي چه به آنها كه دانم مي هم من و داني مي تو...  ؟ گشت زمين بر جاري رنگين خون تا بزد
 سوي به را آنها اينك و داد نشان آنها به را عشق طريق كه,  ابهايشان رب مبشّر به ؛ منتهايشان مقصود به ؛ اعاليشان

 . سازد بديع پيمان را قديم ميثاق و كند تجديد را كهن عهدي تا طلبد مي خود
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 تنامهزيار .16

رَ الَّذي اَلثَّناءن ظَهم كاالَعلي نَفس و هاءالَّذي الب ن طَلَعم كمال؛ االَبهي ج لَيكرَ يا عظهبرياء مالك لطانَ وقاء سالب و 
ليكن مي مو االَرضِ ف ماءالس  ,داَنَّ اَشه رَت بِكلطَنَةُ ظَهاهللاِ س و هدارةُ و اقتظَمو اهللاِ ع بريائُهو ك اَشرَقَت بِك وسشُم 
 برَز و النُّونِ و الكاف حكم ظَهرَ قَلَمك من بِحرَكَةٍ اَنَّ اَشهد  البداء اُفُقِ عن الغَيبِ جمالُ طَلَع و القَضاء سماء في القدمِ
 وجه الح بِوجهِك و المعبود جمالُ ظَهرَ بِجمالك اَنَّ اَشهد و الظُهورات بعثَت و الممكنات بدَئت و المكنُونُ اهللاِ سرُّ

قصودةٍ و الممن بِكَلم كندلَ عينَ فُصب ناتمكالم و دعونَ صصخللَي المةِ اليا الذِّروالع شرِكونَ ولَي الما كاترالد 
 و بĤِياتك و بِك آمنَ لمن فَطوبي اهللاِ بِلقاء فاز فَقَد بِلقائك فاز من و اهللاَ عرَف فَقَد عرَفَك من بِاَنَّ اَشهد و السفلي
خَضَع كلطانبِس و شُرِّف كقائبِل لَغَ وب كبِرِضائ و ي طافف كولح ضَرَ وح لقاءت كرشيلٌ عن فَومل كظَلَم و 

اَنكَرَك كَفَرَ و كياتĤِب و دجاح كلطانو بِس بحار كبِنَفس رَ ولَدي استَكب جهِكلَ و وجاد كرهانبِب ن فَرَّ وم 
كتكومح و دارِكنَ كانَ و اقتشرِكينَ مي المن القُدسِ اَلواحِ فعِ مصبكتُوباً االَمرِ الهي فَيا.  موبي و احبلفَ ماَرس لَيا 

 انَّك لقائك و قُربِك شَطرِ الي الدنيا عنِ و نَفسي عن لتَجذبني اَلطافك قُدسِ نَفَحات عنايتك و رحمتك يمينِ عن
اَنت رقتَدلي المما ع تَشاء و نَّكا لي كُنتحيطاً شَئيٍ كُلِّ عم  .ليكمالَ يا عاهللاِ ج و اهللاِ ثَناء كرُهو ذ هاءو اهللاِ ب هنُور  .
دأَت ما بِاَنَّ اَشهينُ ربداِع عاً االظلُومم كبهش  ,ي كُنتف كامي اَيف راتاليا غَمرَّةً البم كُنت لِ تَحتالساالَغاللِ و الس 

رَّةً وم كُنت تَحت وفيس االَعداء و عكُلِّ م كذل رتاَم بِما النّاس رتن اُمن مليمٍ لَدكيمٍ عوحي.  حر ضُرِّكل داءالف و 
 اَن لنَفسك حباً بِه اُمرُوا ما اتَّبعوا و وجهِك اَنوارِ من وجوههم استَضائَت بِالَّذينَ و بِك اهللاَ اَسئَلُ الفداء لبالئك نَفسي

فكشي حاتبحالَت الَّتي الس ينَكب ينَ وب كقَني و خَلقرزنيا خَيرَ يالد رَةِ واالخ  .نَّكا اَنت رقتَدي المتَعالزيزُ المالع 
الغَفور لِّ.  الرَّحيمص ملهي يا اللّهلَي اةِ عدرالس ها واَوراق ها واَغصان ها واَفنان ها وولاُص ها وبِدوامِ فُروع كسني اَسمائالح 

و كفاتليا صالع ن احفَظها ثُمعتَدينَ شَرِّ مالم و نُودينَ جالظّالم نَّكا اَنت رقتَدلِّ.  القَديرُ المص ملهي يا اللّهلي اع 
كبادزينَ عو الفائ كمائا زاتالفائ  .نَّكا اَنت ظيم ذُوالفَضلِ الكَريمال الع لهلّا اا اَنت الغَفُور الكَريم . 
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 و كالئَتك و حمايتك صونِ في تَحفَظَنا و دعائََنا تَجِب بِاَنْ التُّرابِ علَي المرْشوشِ دمك بِحقِّ نَساَلُك االَعلي ربنَا يا
 اثْبات و والئك بِحبلِ التَّمسك و سبيلك في السلوك علَي تُوفِّقَنا و تُويدنا و احسانك و جودك سحابِ علَينا تُمطرَ

كتجح شارِ وانْت فْعِ و آثارِكشَرِّ د كدائاَع التَّخَلُّقِ و كبِاَخْالق النِ وعرِ ااَم وبِكبحي مالَّذي االَبه تيفَد كفي نَفْس 
 عنّا وكَفِّر ذُنُوبنا لَنا اغْفر و ، اَقْدامنا ثَبت و  اُزورنا اشْدد و االَعلي محبوبنَا يا اَغثْنا ، محبته في القَتلَ الَّا تَمنَّيت ما و سبيله
 حياتنا خاتمةَ اجعل و رِضائك و قَبولك بِاكْليلِ مجهوداتنا و اَعمالَنا كَلِّلْ و نُعوتك و بِمحامدك السنَتَنا اطْلق و سيئاتَنا

 من المقَرَّبينَ مع احشُرْنا و قُرْبِك اَنْوارِ فناء في وادخلْنا رحمتك جِوارِ في اَجِرْنا و بريتك منْ للْمخْلصينَ قَدرتَه ما
كتبو اَح رلَنَا قَد فُودالو لَيكع نا ونِّحر باءهبِص كقائنا و لدقِ في اخْلدائك حسقُد قْنا وخَيرٍ كُلَّ ارز تَهرفي قَد 

كلَكوتغيثَ يا مشوقي آستانش بنده                                                . العالَمين م                                        

 37 – 39 ص امراهللا ولي حضرت مناجات وعهمجم                                                                   

 فارسي به مبارك مناجات مضمون

 در و نمايي اجابت را ما دعاي اينكه شده ريخته خاك بر كه تو خون حق به طلبيم مي تو از ما اعالي پروردگار اي
 سلوك بر فرمايي مؤيد را ما و بباري ما بر را احسانت و بخشش ابر و داري محفوظ را ما خود مراقبت و حمايت صون
 تو اخالق به تخلّق و تو دشمنان شرّ دفع و تو آثار انتشار و تو حجت اثبات و تو دوستي ريسمان به تمسك و تو راه در
.  نداشتي او محبت در شدن كشته جز تمنايي و كردي فدا او سبيل در را خود نفس كه تو ابهاي محبوب امر اعالن و
 را ما خطاياي و بيامرز را ما گناهان و نما استوار را ما گامهاي و كن حمايت و فرما مدد را ما,  ما اعالي محبوب اي
 مزين خود رضاي و قبول تاج به را ما كوششهاي و اعمال و كن باز خود صفات و ستايش به را ما زبانهاي و كن عفو
 خود رحمت جوار در را ما و نمودي مقرر خود مخلص مردمان براي كه ده قرار گونه آن را ما زندگي پايان و ساز
 را حضورت به شرفيابي و نما محشور دوستانت از مقربين با و فرما داخل خود به نزديكي انوار پيشگاه در و ده مقر
 ملكوت در كه چيزي هر و ساز ابدي خود قدس باغهاي در و كن مخمور ديدارت شراب از را ما و كن مقدر ما براي
 . عالميان دهنده ياري اي ؛ دار ارزاني ما به كردي مقدر خود
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 خونيـن روز.  بود شمسي 1229 تيرماه 17 و ميالدي 1850 جوالي 9 با مصادف قمري هجري 1266 شعبان 28 روز
ه و عظمـي مصيبت بر را شوم واقعه ترين ننگين,  قاجار حكومت كه روزي و اعلـي طلعت شهـادت كبـري رزيـ 
 ي برا,  شده مرقوم " باي پاسز گاد " كتاب ترجمه در چنانچه روز آن صبح.  زد رقم بوم و مرز اين تاريخ صفحه
 را مفاوضه و مكالمه او و بردند ممقاني محمد مال خانه به را اعلي حضرت بدواً,  علماء از فتوي اخذ و اجازه تحصيل
 كرده صادر را او قتل حكم,  نموده مالقات وليعهد محضر در را حضرت كه روز همان داشت اظهار و ندانست جايز
 و نشدند حضرت با مواجهه به راضي يك هيچ نيز قلي مرتضي مال و باقر ميرزا حاجي,  ديگر مجتهد نفر دو.  است
 سرعت و سهولت كمال به فتوي امرِ,  ترتيب بدين و نمودند صادر را امم سيد آن قتل حكم,  مذاكره و مالقات بدون
 . گرفت انجام فراشباشي توسط

 است اهميت نهايت حائز كه گشود رخ آميز اعجاب و عظيم امر دو,  اعلي طلعت شهادت,  كبري رزيه وقوع با مقارن
 مراتب پيوست وقوع به آن از بعد بالفاصله ديگري و تبريز علماء حكم صدور از قبل يكي كه خطيره واقعه دو اين و

 مي روشن و مدلّل را حضرتش شهادت آساي معجزه  كيفيت و اثبات را احديت مظهر آن نورانيت و قدرت و عظمت
 كه سربازخانه حجرات از يكي در انور هيكل كه هنگامي  است مبارك جايگاه به فراشباشي ورود ، اول امر.  نمايد
 مشغول خويش تعاليم و وصايا آخرين بيان به محرمانه و آهسته آيات راقمِ,  حسين سيد آقا با بود ايشان توقّف محل
 كه نمايد مي سرزنش و مالمت شديداً را وي,  كشيده كنار به را حسين سيد آقا,  ورود مجرّد به فراشباشي.  بودند
 با كه را صحبتي تا ":  فرمايند مي فراشباشي به خطاب اعلي حضرت وقت آن در.  نيست نجوي و مذاكره موقع حال
 داشت نخواهند باز منظور اين از مرا سطوتي و قدرت هيچ نكنم بيان كلمه آخرين تا و نرسانم اتمام به داشتم مي وي
 " . نمايند قيام من برمنع سنان و سيف با تمامه به ارض اهل ولو

.  بود گرديده محول وي به شهادت حكم اجراي كه است ارامنه فوج سرتيپ,  مسيحي خان سام استدعاي ثاني مسأله
 مبارك حضور از باشد حقيقي منتَقم غضب و قهر جالب و الهي رضاي مغاير او عمل كه داشت بيم چون مشاراليه

 وجدان و فكر منافي و رأي خالف كه امر اين به مبادرت از سبحاني اراده به كه شود فراهم ترتيبي نمود درخواست
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 باشي صادق خويش نيت در اگر ؛ نما قيام مأموري آنچه به تو":  فرمودند جواب در حضرت.  گردد معاف,  اوست
 مأموريت انجام به خان سام ترتيب بدين ".  داد خواهد نجات اضطراب و تحير ورطه از مطمئنّاً را تو تعالي خداوند
 كوبيدند آهني ميخ داشت قرار ميدان بر مشرِف سربازخانه حجره دو بين كه اي پايه دو بر داد امر و نمود اقدام خويش

 علي محمد ميرزا,  دلداده عاشق ديگر ريسمان به و باب حضرت,  ريسمان يك به.  آويختند بدان ريسمان دو و
 نفر پنجاه و دويست از مركّب صف هر,  صف سه در شليك مأمور فوج.  ساختند معلّق را انيس به ملّقب زنوزي
 از و كرد مبادرت ثالث صف بالفاصله.  داد آتش ثاني صف سپس.  نمود شليك اول صف.  گرفتند قرار سرباز
 گشت متالشي دود چون و نمود تار و تيره كلّي به را فضا كه برخاست عظيمي دخان,  تير پنجاه و هفتصد شليك

 نهايت با بودند شده مجتمع مجاور منازل و سربازخانه بام در و گرديد مي بالغ نفس هزار ده به عددشان كه تماشاچيان
 بدان كه ستون همان پاي در آسيب ادني بدون جوان آن و پنهان انظار از باب حضرت كه نمودند مالحظه حيرت
 وحشت به سخت,  منظره اين مشاهده از مردم.  است شده قطع گلوله اصابت از ريسمانها و ايستاده بود شده آويخته
 و مصون الهيه قاطعه اراده به كه را حضرت,  نمودند تفحص چون و شد غايب باب سيد كه آوردند بر فرياد و افتادند
 تكميل به آرامش و سكون كمال به كه يافتند,  بودند فرموده توقف قبل شب كه حجره همان در,  باقيمانده محفوظ
 وي به رو اعلي طلعت و شد وارد فراشباشي حين اين در.  مألوفند وحي كاتب با خويش قبلي مكالمات ادامه و بيانات
.  نمائيد اقدام خود منظور اجراي در اكنون توانيد مي و شد تمام حسين سيد آقا با من گفتگوي حال ":  فرمودند كرده
 ادا كالمشان قطع عدم به راجع صرامت و صراحت كمال به قبل از كه را مبارك بيان فراشباشي هنگام اين در "

 درنگ بي و لرزيد خود بر نمود مشاهده آميزي تحير وضع چنين به را آن مصداق چون و آورد خاطر به بود فرموده
  . نمود جوئي كناره خويش شغل از و كرد ترك را محل

 خاطر به بودند فرموده القا او به كه را حضرت بخش اطمينان بيانات و گرديد متذكّر حادثه اين وقوع از نيز خان سام
 از خروج حين در و شوند خارج سربازخانه از بالتأمل داد دستور خود سپاهيان به دهشت و اعجاب نهايت با و آورد
 وي جان قيمت به ولو عظيم جنايت اين در و نيااليد شوم عمل اين به دست وجه هيچ به ديگر كه نمود ياد قسم ميدان
 مأموريت اين انجام داوطلب و نهاد پيش قدم خاصه فوج سرتيپ,  اي خمسه جان آقا آنگاه.  ننمايد شركت شود تمام

 خود سربازان به و نمايند معلّق پايه همان به سابق ترتيب به دوباره را انيس جناب و باب حضرت داد دستور و گرديد
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 كلّ,  اعضاء و مشبك,  رصاص ضرب به دو هر علي محمد ميرزا سينه و مبارك سينه وهله اين در.  داد شليك امر
 . بود شده آزرده اندكي كه صورت مگر,  گرديده تشريح

 را خويش بيانات آخرين,  نموده جمعيت به رو اعلي حضرت بودند امر مقدمات تهيه مشغول اخير فوجِ كه حيني در 
 مقامش كه جوان اين به آينه هر شديد مي نايل من عرفان به اگر,  گمراه مـردمِ اي ":    فـرمـودند ادا مضمون بـدين
 روزي بلي.  كرديد مي فدا الهي سبيل در را خود اشتياق نهايت به و جستيد مي تأسي شماست اكثر از اعظم و اَجل

 باري ".  بود نخواهم شما بين در من ديگر هنگام آن در ليكن ؛ برد خواهيد پي من ظهور حقيقت به كه رسيد خواهد
 كه طوري به داشت ادامه شب تا ظهر از و نمود احاطه را شهر تمام و برخاست عظيم طوفاني,  شليك اختتام مجرد به
  1.  نبود رؤيت بر قادر احدي و گرفت فرا را سماء و ارض,  ظلمت و شد مخفي آفتاب قرص غبار و گرد شدت از

 نجم عنصري حيات كوتاه دوران و گرديد مسيح حضرت صلب در اورشليم ميدان مرآت تبريز ميدان روز آن در
 فراز بر سالگي 31 سن در اند ستوده منتهي سدره و عليا كلمه و اولي دره به را مقدسش وجود اعلي قلم كه الهي دري
  . يافت پايان دار

 . است شده نقل باي پاسز گاد ترجمه بديع قرن اول جلد 248 – 255 ص از عيناً شهادت شرح                     

 

 

 


