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 سروران روحانی با تقدیم تحيات 

 البالی برنامه در مناجات برنامه پيشنهادی جلسه شهادت حضرت رب اعلی به پيوست تقدیم می گردد اميد آنکه با استفاده از دعا و
 فضایی ملکوتی را تجربه نمائيد جمعی روحانی و ،استفاده از فيلمهای موجود در رسانه های اجتماعی نيز و

 مؤید باشيد              



 مناجات شروع -1

 ات حضرت اعلیمناج

فاسئلک اّللهّم بنور وجهک العظيم و جالل کبریائک القدیم و سلطان ربوبّيتک المنيع ان تقّدر لنا فی ذلک الحين مواقع الخير کّلها و 
و اّنک  معادن الفضل باسرها اذ العطا الیضّرک و الموهبة التنقص من ملکک سبحانک رّب اّننی انا فقير و اّنک انت غنّی و اّننی انا حقير

 انت کبير و اّننی انا عاجز و اّنک انت مقتدر و اّننی انا ذليل و اّنک انت عزیز و اّننی انا مضطّر و انک انت قدیر....
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 احدی قادر نيست که حمل این بالیا نماید  -3

 حضرت بهاالله می فرمایند: 

دنيا در قلبی گذارده شود آیا قادر است به امری اتيان نماید که رؤسای مّلت و دولت جميع بر او اعتراض نمایند. ال اگر قدرت جميع 
فو الذی انطقنی بثنائه بين العالمين . احدی قادر نيست که حمل این بالیا نماید مگر نفسی که من عندالله ظاهر شود .آخر تفکر 

 نفسی چنين که است واضح بسی این بوده دنيا بگوید نفسی اگر بوده چه فداه سواه  ولی روح مانمائيد که مقصود این عبد و نقطه ا
 نماید سعی دنيا تحصيل در بعد و بماند سالم وجود که شود عامل را امری باید اّول شود دنيا طالب نفسی هر که چه است ناس اجهل

 ده تا آنکه به افق ابهی عروج فرمودند و احواالت این عبد هم معلوم استبو بالیا در الزال مبارک وجود آن که مّطلعند جناب آن خود
 18 ص عرفان حدیقه                

 
 



 منتخباتی از آثار مبارکه حضرت اعلی -4

وان باشد که از محبوب خود محتجب يَ هميشه َح و اینکه امر شده ذکر سّر از برای آن است که مراقب بذکرالله باشی که قلب تو "
لعّل اگر واقع شوی در یوم قيامت ، مرآت قلب ، قدس و محل انس  ۀنمانی نه اینکه به لسان ذکر بخوانی و قلب تو متوّجه نباشد بذرو

شرق شود فی الحين تعاکس بهم رساند زیرا اوست مبدء هر خير و به او راجع می شود کّل  تو مقابل باشد شمس حقيقت را که اگر م 
 "امر ...

 65 ص اولی نقطه حضرت آثار از آیات منتخبات                                                      

بدان که تطهير در بيان اقرب قربات و افضل طاعات بوده و هست مثاًل سمع خود را طاهر کن از اینکه ذکر دون الله شنوی و عين "
و فؤاد خود را که شاهد نشوی و لسان خود را که ناطق نگردی و ید خود را که ننویسی و علم خود را که احاطه ندهی و خود را که نبينی 

قلب خود را که بر او خطور ندهی و همچنين کل شئون خود را تا آنکه در صرف جّنت حّب پرورش کنی لعّل درک کنی من یظهره الله 
 "را...
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 ایشان دورۀ رسالت پرحادثه و  مصيبت بار -5

 قسمتی از توقيع قدظهر یوم الميعاد
رسلين"هستند، ر حوَلها ارواح  النبيين والم  قَطة  االولی التی َتدو  مبارکی بود که در اولين نفس  سيدباب که به فرمودۀ حضرت بهاءالله "الن 

گرداب بالیایی که حاميانش را مستغرق نموده بود غوطه ور گردیدگرفتاری وحبس ناگهانی درسنۀ اول ودورۀ زندگانی کوتاه وشگرف 
حضرتش وبی احترامی واهانتی که در شيراز درمحضرعلماء به آن حضرت عمدا وارد آمد،نفی و زندان شدید وطوالنی درِقالع بعيده 

بن وهراس بود، جلسۀ استنطاق مستهزانه که با درجبال آذر بایجان، عدم اعتناء وتحقير پادشاه وحسادت صدراعظم که ناشی از ج 
حضوروليعهدواعلم علمای تبریز با کمال دقت، مقدمۀ وسائل آن تهيه شده بود ،چوبکاری فضيعی که درنمازخانه شيخ االسالم تبریز 

مالء عام با حضور جمعيتی  در سينۀ مبارک آن جوان را ن سربازخانۀ تبریز به دار آویختن وميدا باالخره در وبه دست او انجام گرفت و
آوری  خندق خارج شهر به طور شرم کنار جسد مشّبک را در باز هدف بيش از هفتصد گلوله قرار دادن و سنگدل قریب ده هزار نفر،

ادثه و  مصيبت بار کسی است که دوره اش آغاز تکميل این وقایع متواليه تطوّرات دورۀ رسالت پرح ،معرض تماشای عموم گذاردن در
 ظهورش تحقق وعود جميع مظاهر الهيه است. ادوار سالفه و

 10-11قدظهر یوم الميعاد ص                 



 توقيع منيع مبارک خطاب به حضرت حرم مبارک  -6

 در حينی که آن حضرت در مشهد فدا به ید اعدا مبتال بودند.

 هواالبهی االجّل االجمل االعظم االنور

جان عزیز من در هر حال به تسبيح حق، قلب خود را ساکن نموده و از فضل الهی یوم وصل را سائل بوده که هر چه خير است خداوند 
حزنی وارد نشود وااّل غير از رضا به حکم الهی تسّلی ّکان بيت است که عالم مقّدر فرموده و جاری خواهد فرمود و حزن من از س  

ّل حين .  نيست. ذکر سالم نزد والده و همگی ذکر شود و الّصلوة علی محّمد و آله فی ک 
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 تصویرنقاشی شده حضرت اعلی-7

باال بيک در شيشوان، از دهات ساحل دریاچه اروميه تولد یافت. او مانند دهها تن دیگر به سوی مقّر والی جذب شد تا حضرت  آقا
اعلی را زیارت کند. سال ها بعد ایشان داستان این واقعه را به جناب ورقا، شاعر شهيد بهائی، چنين بيان نمود. هنگامی که چشمان 

ک افتاد عبای مبارک را منّظم فرموده و عميقًا به او نگریستند. این واقعه دو روز بعد دو مرتبه رخ داد و آقا حضرت اعلی به آقا باال بي
باال بيک متوّجه شد به او اجازه فرمودند که تصویری از ایشان ترسيم نماید. نّقاش همان جا و همان وقت طرحی کّلی کشيد و بعدًا 

کرد. وقتی جناب ورقا این موضوع را به سمع حضرت بهاالله رسانيد به جناب ورقا دستور  تصویر را به صورت سياه و سفيد ترسيم
داده شد از نّقاش بخواهد دو نسخه از آن تصویر را با آبرنگ ترسيم نماید که یکی به ارض اقدس ارسال شود و دیگری را جناب ورقا 

ن در داراآلثار بين المللی است و نسخه دیگری که نزد جناب شخصًا نگاهداری نمایند نسخه ای که به ارض اقدس ارسال شد اکنو
ورقا بود، هنگام توقيف ایشان با سایر ما یملکشان به غارت رفت. نسخه اصلی سياه و سفيد سال ها بعد به وسيله سّيد اسد الله قمی 

                                              کشف شد که خود او آن را به ارض اقدس برد و به حضرت عبدالبها تقدیم کرد.

  حضرت اعلی 169ص          



 شده؟ ظاهر امکان در احدی از احاطه و تصّرف چنين آیا -9
واز جمله دالئل ظهورغلبه وقدرت واحاطه که بنفسه ازآن مظهروجود ومظهر معبود دراکناف واقطارعالم ظاهرشد .چنانچه آن جمال 

ظاهر شدند وکشف غطاء فرمودند معذلک به اندک زمانی آثار غلبه و قدرت و سلطنت واقتداراز آن ازلی در شيراز درسنۀ ستّين 
به قسمی که از هر بلدی آثار واشارات ودالالت و عالمات آن شمس الهوتی هویدا  .جوهرالجواهر وبحرالبحوردرجميع بالد ظاهرشد

مودند وچقدررشحات علمی از آن بحر علم لدّنی که احاطه نمود گشت وچه مقدارقلوب صافيۀ رقيقه که از آن شمس ازليه حکایت ن
با اینکه درهر َبَلد ومدینه جميع علماء واعّزه بر منع و رّد ایشان برخاستند وکمر ِغّل وحسد و ظلم بردفعشان بستند  ،جميع ممکنات را

به  ،رف علم وعمل از ایشان ظاهر بودوچه نفوس قدسيه را که جواهرعدل بودند به نسبت ظلم کشتند وچه هياکل روح را که ص
 رضا و تسليم هوای در و بودند مشغول ذکرالله به مرگ دم تا وجودات آن از یک هر ذلک کّل  مع    بدترین عذاب هالک نمودند

 نگزیدند؛ امری امرش جز به و نجستند مرادی اش اراده جز به که فرمودند تصّرف و نمودند تقليب را وجودات این قسمی به و .طائر
 و ظاهرشده؟ امکان در احدی از احاطه و تصّرف چنين آیا نمائيد، تفّکر قدری حال .بستند خيالش به دل و دادند رضایش به رضا

کر شکایت، مواقع در و شتافتند قضا موارد در رضا کمال به مقّدسه نفوس و منّزهه قلوب این جميع  مواطن در و نه ظاهر ایشان از جزش 
 اصحاب این به عداوت و بغض و غّل  مقدار چه ارض اهل کّل  که است معلوم هم رتبه این و .نه مشهود ایشان از رضا جز بال،

 در هرگز آیا .دانستند می ابدی نجاح و فالح سبب و رستگاری و فوز عّلت را معنوی قدسی طلعات آن ایذای و اذّیت چنانچه .داشتند
 ایذاء همه این با و گشت؟ ظاهر عباد ميان در ضوضائی چنين آیا و شد واقع بالد در غوغائی چنين حال تا آدم عهد از تاریخی هيچ

 عالم ارکان در وفا و شد ظاهر اصطبارشان از کون عالم در صبر گویا و عباد؛ جميع مالمت محّل  و شدند ناس جميع لعن محّل  واذّیت،
  گردید مّطلع آن بزرگی و امر عظمت بر تا فرمائيد تفّکر وارده حکایات و حادثه وقایع این جميع در باری، .گشت موجود فعلشان از

 32دوست حقيقی ص  به یاد      

 

 

 

 مروری برحوادث تاریخ -10
 که شود باعث شاه و باب بين مالقات که داشت هراس داشت، شاه در او مذهبی نفوذ به بستگی مقامش حفظ که آقاسی، ميرزا حاجی

 نقطۀ دورترین در که ماکو، طرف به را او سير خّط  و کرد متوّقف طهران از خارج را باب سفر بنابراین، .بدهد دست از را مقامش او
 ميان در معاند، درمحيطی کشور دورافتادۀ گوشۀ این در باب که بود اميدوار اعظم صدر .داد تغيير دارد، قرار ایران غرب شمال

 صدر اميد اّما،.برود ميان از و شود فراموش اندك اندك وی نهضت و شود محبوس هستند، شيعه دشمن و مذهب سّنی که مردمی
 روستاها، و شهرها تمام در ایران، درسراسر او تعاليم و گرفت، جای ماکو زندانبان قلب در باب محّبت .شد تبدیل نااميدی به اعظم

 به ماکو قلعۀ از را باب زنداِن  صدراعظم سال، آن اوائل .افتاد اّتفاق مهّم  واقعۀ چندین1848 سال در .بود گسترش حالدر همچنان



 شامل که بيان کتاب نوشتن به باب سال، همان در همچنين.سازد تر منزوی ترتيب این به را او که بود اميدوار و تغييرداد چهریق قلعۀ
 را اسالم شریعت که نماید می اعالم را جدید دینی ظهور او که ساخت روشن کتاب این واقع در .کرد اقدام است او تعاليم و احکام
 نزدیکی در َبَدشت، نام به ای ه دهکد در سال آن تابستان در که گردید اعالم کنفرانسی در واقعيت این سپس، .کند می نسخ

 حضور در وساختگی نمایشی ای محاکمه آنجا در .آورد تبریز به ندانز از را باب اعظم صدر زمان، همان در تقریباً  .شد شاهرود،تشکيل
 طرفداراِن  که کرد رفتار متانتی و وقار چنان با او اّما،.شود تحقير باب که اميد این به شد، تشکيل برجسته مذهبيون از جمعی و وليعهد

 اسالم موعوِد  َمهدی که کند اعالم را خود اّدعای علنی طور به که آورد پيش باب براي فرصتی محاکمه این .نمود کسب بيشتری
 .است

 ساحل در و افتادند راه به غرب طرف به بابيان این. دهند نجات را باب تا افتادند راه به مشهد، شهر بابيان از گروهی 1848 پایيز در
 شبارفرو از خارج مازندران، در طبرسی شيخ بقعۀ در شد، آنان با که ای حمله سبب به اّما، دادند، ادامه خود راه به خزر دریای جنوبی

ستند پناه ی(فعل بابل)  .ج 
 بود جوان مردی شاه، ناصرالدین جدید، شاه .بود شده رانده سلطنتی ازدربار اعظمش صدر و بود گذشته در زمان این در شاه محمد

 که بود این .کنند برخورد بابيان با شّدت به گرفتند تصميم کبير، امير به ملقب فراهانی خان تقی جدید،ميرزا اعظم صدر با همراه که
 و مذهبی محّققين از اکثراً  که بابيان، تعداد .درآورند محاصره تحت طبرسی درشيخ را بابيان تا فرستادند توپخانه با نيرو فوج چندین

 این وجود با .شدند محاصره نبود طبيعی استحکامات دارای که ای نقطه در آنها .نبود بيشتر نفر صد چند بودند، عاّدی مردم
 مه ماه در باالخره، .شدند پيروز آنها با مقابله در بارزی نحو به بار چندین و کردند مقاومت شاه ارتش مقابل در نامطلوب، وضعيت

هر را قرآن که آن از بعد .آورد روی فریب و خدعه به بابيان بر غلبه برای شاه سپاهيان فرمانده محاصره ماه هفت از بعد 1849  کرد م 
 موضع از آنها که وقتی و گذاشت پا زیر را خود حرِف  نمایند، عبور ببينند آسيبی که این بدون دهد اجازه آنها به که خورد قسم آن به و
 .رسيدند قتل به برجسته بابيان از تعدادی واقعه این در .برد حمله آنهادبه شدند، خارج خود مکاِن  و
 تعداد .گرفتند درپيش بابيان سرکوب برای تهاجمی و جویانه ستيزه سياستی خان تقی ميرزا و شاه ناصرالّدین بعد، به زمان این از

 کرد مجبور را بابيان اذّیت و آزار عمومی جوّ  نقطه دو این در .نيریز دیگری و زنجان یکی .بود شده توّجه قابل و زیاد شهر دو در بابيان
 محاصره در ماه هشت مّدت زنجان در و ماه دو مّدت نيریز در که آن از بعد بابيان،۰دبگيرن خود به دفاعی حالت185۰سال در

 این کردن متوّقف راه تنها که رسيد نتيجه این به خان تقی ميرزا سال، آن اواسط در.شدند عام قتل و مغلوب گرفتند، قرار شاه سپاهيان
 جوخۀ مقابل در شهر عمومی ميدان در آورده تبریز به مجّدداً  را باب داد دستور این بنابر .است آن گذار بنيان کردن اعدام نهضت،

 شده ناپدید باب که رسيد می نظر به و رفت خطا به ها گلوله تمامی ....کردند آویزان ميشد، تشکيل سرباز فوج یك از که آتش
 .یافتند کرد می دیکته خویش منشي به را خود سخنان آخرین که درحالی را او باالخره .است
 کردن تيرباران به مجّدد اقدام از قبلی فوج چون)آویختندو دیوار به مجّدداً  و برگرداندند ميدان به را باب

 شدند موّفق باب پيروان از برخی .شد کشته باب و شدند موّفق آنها مرتبه این.کشيد صف و شد حاضر جدیدی فوج(، نمود خودداری
 به باالخره بود، پنهان مختلف های محل در سال شصت مّدت که آن از بعد باب، جسد .دهند نجات دشمنان دست از را او جسد

 .شد ساخته آرامگاه آن روی مگيری چش و شکوه با بنای بعد وسالها شد منتقل حيفا شهر در کرمل کوه دامنۀ در دائمی ارامگاه
 219-216گفتاری کوتاه دربارۀ دیانت بهائی   ص                    



 نشانه احتجاب خلق  -11
 حضرت اعلی در کتاب بيان می فرمایند:

نزد  در ساکن کرده اید که احدی از اهل آن قابل ذکر نيست و جبلی )ماکو( در را چقدرمحتجب هستيد ای خلق که.... به غيرحق او
ليل یک  در ،که بين یدی من است غير یک نفس که از حروف حی کتاب من است نيست و بين یدی او ،او که در نزد من است

ضئی نيست و شرق و به اعلی  ،( که به تعدد درجات به او می رسدت متبرکهحال آنکه به مقاصدی )مقاما مصباح، م  مصابيح متعدد م 
 او به قدر یک مصباح، محتجب. از ملتّذ و ،خلق شده به آالءاو االرض که از برای او

 12قدظهر یوم الميعاد ص              

  

 شعر-12

 شهادت حضرت رّب اعلی نقطۀ اولی روح ما سواه فدا
 

 تاریک شد ارض و سماءبگرفت خورشيد جهان 
 مبهوت شد مرغ چمن، افتاد از شور و نوا

 شعبان به پایان می رسد، اندوه و ِحرمان می رسد
 دوران هجران می رسد، فریاد از این جور و جفا
ل بيرنگ شد، دلها غمين و تنگ شد  رخسار گ 

 هر نغمه بد آهنگ شد، تبریز شد ماتم سرا
 َلمآن غنچۀ باغ ِاَرم، شد غرق دریای اَ 

 در ناله آمد زین ستم، مظلوِم دشِت کربال
 او کيست، فخر ِانس و جان، موعود ادیان جهان

 او مهدی صاحب زمان، ِمرآِت انوار خدا
 بس عاِلمان کور دل، واماند پاهاشان به ِگل

حی   ضَمِحل در پيش آن شمس ض   گشتند محو و م 
 بس مردم کوتاه بين، ِکشتند تخم بغض و کين

 فظ دین، گاهی به نيرنگ و ریاگاهی به نام ح
 چون مژده داد از حّق و دین، جهل و عداوت شد قرین

 شد آن وجود نازنين آماج صد تير بال
 غّرید سقف آسمان در گریه آمد کهکشان



 چون رّب اعالی جوان آمد به ميدان فدا
 دیو گنه بيدار شد وان بی گنه بر دار شد

 شليک چندین بار شد پيچيد دودی در هوا
 شست چون دود هوا نامردِم مردم نمابن

 دیدند آن مظلوم را بنشسته در حال دعا
 بار دگر بر دار شد شليک و آتشبار شد

 این بار کار از کار شد واحسرتا واحسرتا
 تبریز خون آگين شدی از خون حق رنگين شدی

 سر تا به پا ننگين شدی خاکت به سر خونت به پا
ر آب شد دشت و َدَمن بی تاب شد چشم َفَلک  پ 

 خون در دل اصحاب شد از تلخی این ماجرا
 آن نقطۀ باب و بيان در راه حق شد جان فشان

 وقت است تا هفت آسمان بر تن کند َرخِت َعزا
رده جان نامردماِن بدنهان  خونخوارگاِن م 

 این ننگ بر دامانتان تا حشر می ماند به جا
 ای وای از دست بشر، زین جيره خوار خيره سر

 د از این موجود شر، این غول بی شرم و حيافریا
 

 شوقش چو در قلبم َدَمد آتش به جانم می زند
 شورم طنين می افکند در بارگاه کبریا

 تا ِسّر عشق آموختی "سرکش" چه زیبا سوختی
 سرمایه ای اندوختی صد آفرین صد مرحبا

 
 (جناب هوشنگ روحانی )سرکششعر از 

 
 (90-91بدیع، صص  131موسسه مطبوعات ملی امری، )منبع: خورشيد در سياه چال، 

 

 



 زیارتنامه -13

ذي َظَهَر ِمن َنفِسَک ااَلعلي َو الَبهاء  الَّ  ناء  الَّ لطاَن الَبقاء َو َمليَک َمن ِفي ذي َطَلَع ِمن َجماِلَک ااَلبهيَالثَّ ؛ َعَليَک یا َمظَهَر الِکبریاء َو س 
ماِء ، َاشَهد   وس  الِقَدِم ِفي َسماِء الااَلرِض و السَّ م  ه  و ِبَک َاشَرَقت ش  ه  و َعَظَمه  اللِه و ِکبریائ  َقضاِء و َانَّ ِبَک َظَهَرت َسلَطَنة  اللِه َو اقِتدار 

وِن َو َبَرزَ  کم  الکاِف َو النُّ ِق الَبداِء  َاشَهد  َانَّ ِبَحَرَکٍة ِمن َقَلِمَک َظَهَر ح  ف  مِکناِت َو  َطَلَع َجمال  الَغيِب َعن ا  ئِت الم  ََ ِد ون  َو ب  ِسرُّ اللِه الَمکن 
هوراِت َو َاشَهد  َانَّ ِبَجماِلَک َظَهَر جمال  الَمعبوِد َو ِبَوجِهَک الَح َوجه  الَمقصوِد و ِبَکِلَمٍه ِمن ِعن ِعَثِت الظ  مِکناِت َو َصَعَد ب  َل َبيَن الم  صِّ ِدَک ف 

ليا وَ  رَوِه الع  وَن ِاَلي الذِّ خِلص  فلي َو َاشَهد  ِبَانَّ َمن َعَرَفَک َفَقد َعَرَف اللَه َو َمن فاَز ِبِلقاِئَک َفَقد فازَ الم  َرکاِت السُّ شرِکوَن ِاَلي الدَّ ِبِلقاِء اللِه   الم 
َف ِبِلقاِئَک َو َبَلَغ ِبِرضاِئَک َو طاَف ِفي َح  رِّ لطاِنَک َو ش  وِلَک َو َحَضَر ِتلقاَء َعرِشَک َفَویٌل ِلَمن َفطوبي ِلَمن آَمَن ِبَک َو ِبآیاِتَک َو َخَضَع ِبس 

رها لطاِنَک و حاَرَب ِبَنفِسَک َو اسَتکَبَر َلدي َوجِهَک و جاَدَل ِبب  کوَمِتَک َو َظَلَمَک َو َانَکَرَک َو َکَفَر ِبآیاِتَک َو جاَحَد ِبس  ِنَک َو َفرَّ ِمن ح 
د شرِکيَن ِفي َالواِح الق  وبي َفَارِسل ِاَليَّ َعن َیميِن َرحَمِتَک و ِعناَیِتَک اقِتدارَِک و کاَن ِمَن الم  وبًا . َفيا ِالهي و َمحب  ِس ِمن ِاصَبِع ااَلمِر َمکت 

قَتِدر  َعلي َک َانَت الم  رِبَک َو ِلقاِئَک ِانَّ نيا ِالي َشطِر ق  دِس َالطاِفَک ِلَتجِذَبني َعن َنفسي َو َعِن الدُّ َک ک   َنَفحاِت ق  لِّ ما َتشاء  َو ِانَّ نَت َعلي ک 
ت َعين  ااِلب

َ
ه  . َاشَهد  ِبَانَّ ما َرأ ور  ه  و َبهاء  اللِه و ن  حيطًا . َعليَک یا َجماَل اللِه َثناء  اللِه و ِذکر  نَت ِفي َاّیاِمَک َشئيٍ م  وَمًا ِشبَهَک ، ک  داِع َمظل 

الِسِل و ااَلغالِل َو  نَت َتحَت السَّ ًه ک  ن ِفي َغَمراِت الَبالیا َمرَّ ِمرَت ِمن َلد  لِّ ذِلَک َاَمرَت الّناَس ِبما ا  وِف ااَلعداِء َو َمَع ک  ي  نَت َتحَت س  ًه ک  َمرَّ
م مِ  ه  وه  ج  ذیَن اسَتضاَئت و  َک الِفداء  َو َنفسي ِلَبالِئَک الِفداء  َاسَئل  اللَه ِبَک َو ِبالَّ رِّ وحي ِلض  وا مَعليٍم َحکيٍم . ر  َبع  وا ن َانواِر َوجِهَک َو اتَّ ِمر  ا ا 

نيا َو االِخَرِه .  َقني َخيَر الدُّ تي حاَلت َبيَنَک َو َبيَن َخلِقَک و َیرز  حاِت الَّ ب  ّبًا ِلَنفِسَک َان َیکِشَف السُّ َتعاِلي الَعزیز  ِبه ح  قَتِدر  الم  َک َانَت الم  ِانَّ
دَرِه َو َاوراقِ  مَّ یا ِالهي َعَلي السِّ حيم  . َصلِّ الّله  ليا الَغفور  الرَّ سني َو ِصفاِتَک الع  روِعها ِبدواِم َاسماِئَک الح  وِلها َو ف  ص  ها َو َاغصاِنها َو َافناِنها َو ا 

مَّ یا ِالهي َعلي قَتِدر  الَقدیر  . َصلِّ الّله  َک َانَت الم  وِد الّظالِميَن ِانَّ ن  عَتدیَن َو ج  مَّ احَفظها ِمن َشرِّ الم  الفاِئزاِت .  ِعباِدَک الفاِئزیَن و ِاماِئَک  ث 
ور  الَکریم  . والَفضِل الَعظيم ال ِالَه ِااّل َانَت الَغف  َک َانَت الَکریم  ذ   ِانَّ
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سرباز به شهادت  75۰"یک قرن ونيم از آن واقعۀ دردناک ،زمانيکه حضرت رّب اعلی درشمال غرب ایران با شليک گلوله های 
رسيدند ،می گذرد.سربازان دستورباالترین اوليای امور آن سرزمين را اطاعت کرده بودند.پس از شهادت، جسد مطّهر شرحه شرحۀ 

رمت قرار گيرد.آنان  به کنار خندقی در خارج از،حضرت باب  را اميد شهر انداخته شد تا به خيال جالدان سنگ دل ،مورد هتک ح 
به نفوذ روزافزون تعاليمش درتودۀ مردم در سراسرکشورخاتمه دهند.این جماعت کثير مردم،با  ،حضرت چنان بود که با شهادت آن

مچنان که آنحضرت آنان را به فرمودۀ خویش ،برای وجودتضييقات شدید ،به ادعای مظهریت حضرت باب ایمان آورده بودند وه
سن اخالق تحّول می      طلوع عصرجدیدی که در آن تمدن جهانی بدیعی شکوفا می شد مهيا مينمودند،زندگيشان با روحانيت وح 



ظهورنفس مقّدسی  یافت .انتظاراتی که قلوب بيشماری را به اهتزاز آورده بود زمانی به اوج اعالیش رسيد که حضرت باب بشارت به
دادند که به فرمودۀ آن حضرت مقامش اعظم واکرم ازخودایشان بود،نفسی که مشخصات بينظير آن تمّدن جهانی موعود را که نشانۀ 

فرمود....بالیا ومصائبی که حضرت باب برای آگاه نمودن  نازل خواهد،ورود جامعۀ بشری به مرحلۀ بلوغ خویش به شمار می آید 
تهای دورۀ بلوغ قریب الوقوع خویش تحّمل فرمودند،خودگویای شدت تالش الزم برای رسيدن مردم جهان به دوران بشر از مسئولي

وليکن در حقيقت سرچشمۀ اميد است.تشّنجات وبحرانهای عصرما  ،بلوغ جمعی آنان بود.گرچه این امرمتناقض به نظر می رسد
مزمان تحليل و ترکيب به وضوح اززمان ظهور حضرت باب در ایران زیربنای تحّولی عظيم درشئونات بشری است.فرایندهای ه

،درسراسرکرۀ ارض  شتاب گرفته اند. هيچکس نميتواند به طور جّدی این واقعيت را انکار کند که کرۀ زمين به یک دهکده تقليل 
که  زمانی به پایان می رسد ،درد می دهند. سختی های مرگ جای خودرا به فریادهای توّلد می شود. یافته است.جهان از نو ساخته

اميدی می  تغيير،نور یگانگی اساس خود قيام کنند.درانتهای این تونل تيره وتارِ  جمعِی  اعضای نوع بشر به کوشش برای شناخِت 
 برایش مقّدر شده است. ،درخشد که بشر را به سوی هدفی فرا می خواند که طبق همۀ کتب مقدسه

است ازتأثير آن وعدۀ دیرینه ونشانه ای است ازفوریت وضرورت آن.این مقام همچنين درواقع یادبودی  اعلی نمادی  ت"مقام حضر
باغهایی که این بنيان را احاطه می کنند،با تنوع فراوان رنگها وگياهها یادآور آنند که نوع انسان نيز با تمام  ازغلبۀ محبت برکينه. است

نورساطع ازبنای مرکزی،همچون فانوس اميدی است برای انبوه کثيری که مشتاق زندگی تنوّعش می تواند در هماهنگی زندگی کند.
 ای هستند که هم جسم وهم روح را خشنود می سازد.

 می فرمایند"امروز روزفضل اعظم و می گيردکه نشأتاین چنين کلمات صادره ازقلم حضرت بهاءالله  این اميدخاموش نشدنی از
سازگاری رعایت  تالش می کنند تا اصول انصاف و که غالبا علی رغم موانع عظيم، اميد چنان است که تمام کسانی فيض اکبر است،

 دلگرم شوند." ،به این کلمات اطمينان بخش ،شود

 124-126روحی ص 3-8کتاب       
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 مناجات خاتمه

َك ِبَحّق َدِمَك  ْمِطَر َعَلينا َسحاَب یا َرّبنا ااَلعلي َنْسَال  ِتَك َو ت  ََ َعاَئنا و َتْحَفَظنا في َصوِن ِحماَیِتَك َو ِکالَئ راِب ِبَاْن َتِجَب د   الَمْرشوِش َعَلي التُّ
جَّ  ِك ِبَحْبِل َوالِئَك َو ِاْثباِت ح  َمسُّ لوِك في َسبيِلَك و التَّ َقنا َعَلي السُّ َوفِّ َدنا و ت  ویِّ وِدَك َو ِاْحساِنك و ت  َو اْنِتشاِر آثاِرَك و َدْفِع َشرِّ َاْعداِئَك َو  ِتَك ج 

ْیَت ِااَل  ََ ذي َفَدْیَت َنْفَسَك في َسبيِلِه َو ما َتَمَنّ وِبَك االبَهي الَّ ِق ِبَاْخالِقَك َو ِاْعالِن َاْمِر َمْحب  َخلُّ ََ وَبَناا التَّ ِتِه ، َاِغْثناا یاا َمْحب   الَقتَل في َمَحبَّ
وَرنا  ز  ْد ا  اْل ااَلعلي واْشد  وِتك و َکلِّ ع  ئاَتنا و اْطِلق الِسَنَتنا ِبَمحاِمِدك َو ن  ر َعّنا َسيِّ وَبنا وَکفِّ ن  ْت َاْقداَمنا ، و اْغِفر َلنا ذ  وداِتناا و َثبِّ  َاْعماَلناا و َمْجه 

تِ  ْخِلصيَن ِمْن َبریَّ ْرَته  ِلْلم  وِلَك َو ِرضاِئَك واْجَعل خاِتَمَه َحياِتنا ما َقدَّ ْرِباك ِبِاْکليِل َقب  َك و َاِجْرنا في ِجواِر َرْحَمِتَك وَاْدِخْلناا فاي ِفنااِء َاْناواِر ق 
ْحنا ِبَصْهباِء ِلقاِئَك و اْخِلْدنا  وِد َعَليَك َو َرنِّ ف  ْر َلَنا الو  ِتَك و َقدِّ بيَن ِمن َاَحبَّ َقرَّ ْرنا َمَع الم  ْرَتاه  فاواْحش  لَّ َخيٍر َقدَّ ْقنا ک  ْدِسَك و ارز  ي في َحداِئِق ق 

غيث  العاَلمين .  َمَلکوِتَك یا م 

 بنده آستانش شوقي                                                                                            
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