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  مناجات دوم

  الها معبودا مسجودا ملکا بى نيازا

اى کريم از يک شعله . مساز  دوستانت را از درياى آگاهى بى نصيب مفرما و از مشاهده انوار آفتاب ظهور محروم

عر فدا شْ يات انوار وجهت مقّربين و مخلصين را به مَ تجلّ  ى ازنار محبّتت عالم را مشتعل نمودى و به يک تجلّ 

 به اسمت راية. ات باز نداشت  قدرت کائنات ترا ضعيف ننمود و شوکت امرا از اراده توئى سلطانى که. فرستادى 

عطا فرما و از از کوثر معانى قسمت  نمايم دوستانت را در اين ليله َدلماء از تو مسئلت مى . مرتفع" َيفَعُل ما يشاء"

هاى عالم از  امرت را سيالب عاصفات خاموش ننمايد و سدرۀ سراجت را ارياح  .حيوة ابدى نصيب کامل بخش

و  تر االٓفاق خوش تر و اسمت در مذاق اهل وفاق از ما ِفى کام ُعّشاق از هر شهدى شيرين ذکرت در. َمَقّر بر نيارد

ال  ،ءانّک انت المقتدُر على ما تشا. سزاوار است تأييد نما بر آنچهاى کريم، دوستانت را حفظ فرما و . تر محبوب

 العليُم الحکيم الَه اّال انت

  .القوي

  )۱۰۰، ص۲آيات الهى، ج(

  

  

  مناجات شروع

 نفحاِتک 

َهب لى يا الهى َکماَل حبک و رضاک و اجَذب قلوَبنا بانِجذاِب نوِرک يا برهان يا سبحان و َانِزل َعَلى

هار بجوِدک يا منّان فى آنايِل و أطراِف النک و باليقين َالَعَلُم  لو عمرُت .  الل

به لقا يا الهى ما لى عمٌل استِحق

أدرکنى و . يزل اليليق بقرِب جوارک ٕاّال جوُدک عمَر الّدنيا ال َاعمُل عمًال استِحق بذلک؛ الٔن شأَن العبِد لم

فسبحانک يا ال اله اّال انت؛ فارَفعنى ٕاليک و َاکرمنى بسکونى لديک و .  رحمُتک وَسَعتنى و فضُلک احاطنى

الٔنک لو أَردَت ِبعبٍد خيرًا تمحو من حول فؤاِده کل ذکٍر و شأٍن ٕاّال ذکرک . آِنسنى بنفسک وحده ال اله اال انت

الء الدنيا و االٓخرة ِلَيشغَل بها و ينسى  وحده و ٕان أَردَت بعبٍد  بما َکَسَبت يَديه بيَن يديک بَغيِر الحّق شّرًا  تفتنه بآ

  )۱۳۳- ۱۳۲، ص۱۲۶مجموعه مناجات موسسۀ ملى مطبوعات امرى : حضرت اعلى(  . ذکرک

  

  

  

  



  منتخباتى از  بيان فارسى

که نظر به شئون قبل کرده و از او  طوبى از براى نفسى که در هر ظهورى، مراد خدا را در آن ظهور بفهمد نه آن

  )۴و ۱۲ب(محتجب گردد 

دارد  که در  ميان اهل بيان  ظاهر شود حّب ايشان بعضى بعضى را، و هر چه   اعظم چيزى که خداوند دوست مى

ايشان در مقامات معرفت  يا اصول يا فروع يا ظاهر يا باطن يا اول يا آخر ترقى يا تنزل نمايند رّد يکديگر نکنند  زيرا 

  )۵و۱۶ب(ر مقام که واقف هست خوب است  که هر کس داخل در بيان شد مومن است  در ه

و  هيچ ! دخال سرورى در قلب او باشدتر نبوده از نفع نفسى به نفسى اگرچه به اِ  هيچ عبادتى نزد خداوند محبوب

  )۵و۱۹ب(دخال حزنى در قلب او باشد عملى  ابعدتر  نبوده به ضّر نفسى  نفسى را   اگر چه به اِ 

  )۷و۲ب(که مشرق تا مغرب را مالک شود   ر است از براى او از ايناگر نفسى نفسى را هدايت کند بهت

کّل علم، علم اخالق و صفات است که  انسان به آن عامل شود که به واسطۀ آن علم، بر نفس خود حزنى 

کثرت ذکر محبوب نيست   چه سّرا و چه جهرًا   بلکه اگر يک ذکر .... مشاهده نکند و بر نفسى  حزنى وارد نياورد 

روح و ريحان افضل است از هزار ذکر بال روح و ريحان و معيار آن را هر کس در نفس خود ميداند   هکنى ب

  )۹و۱۴ب(

  

  

  اسرار شهادت

آنچه در ايّام ظهور ظاهر شود، اگر بر َحَسب ظاهر ذلّت است، صدهزار عّزت در آن "فرمايند،  حضرت بهاءا مى

شدند، هرگز  اگر نفوس غافله بر اسرار شهادت آگاه مى.  ن مکنونمستور و اگر نقمت است صدهزار رحمت در آ

چه که ربح عظيم را از .  ولکَن اَ َضَرَب على َفِمِهم و َبَصِرِهم و عقوِلِهم و ادراکاِتِهم.  گشتند مرتکب اين امور نمى

  ."بأعداِه و ُاخرى بأوليائهٕانُّه ينُصُر أمَرُه مّرًة .  خسارت شمردند و به دست خود نصرت کردند و شاعر نيستند

اند و شهادت  غافالن به گمان باطل خود قتل و صلب را علّت انخماد نار کلمۀ الهيّه تصّور نموده"فرمايند،  و نيز مى

غافل از آن که سبب ارتفاع و اعالى امر الهى است و علّت وصول شهيدان به مقامات .  اند را نهايت اذيت پنداشته

  ."قرب نامتناهى

  )۷۲، ص۱پيام آسمانى، ج(

  

  



  لوح مبارک حضرت عبدالبهاء

  هواالبهى

اى صّراف  اگر صّرافى خواهى، حقيقتى چو زر خالص از معادن کريمه بجو و گوهرى چون لعل بدخشان و ياقوت 

نور زيرا .  محّک اين ذهب ابريز را انقطاع و شهادتى که در تبريز واقع بدان.  درخشان از هويّت جبال حقايق بطلب

  ع ع. و تنزيه ُکبرى بود رالّسماء بود و نمونۀ انقطاع از ماِسوى بود و تقدي ُهدى بود و سررشتۀ محبّت رّب 

  )۱۵۲، ص۲پيام آسمانى، ج(

  

  لوح حضرت عبدالبهاء دربارۀ تبريز

ُهوا  

نمود که احزاب  حاصل گرديد زيرا داللت بر آن مي اى ثابت بر پيمان، نامه شما رسيد و از مضمون حزن شديد

ا انسان  مشغول و مألوفند سبحان خونريزى و نهب و غارته جان يکديگر افتاده و به مانند گرگان درنده ب االٓن الى

ه با وجود اين ب ؛گردد لفت و محبّت و اتّحاد و اتّفاق قبائل و شعوبارحمانيّه باشد و سبب   که بايد مصدر سنوحات

افتخار  هر که چنگ تيزتر دارد .و رذائل حيوانات وحشيه افتخار نمايد خصائله و بکلّى از اين فيض موفور منفور 

 و جدال بيزاريم و از اختالف و اجتناب در کنار در حّق کّل دعا بارى ما الحمد  از اين نزاع... بيشتر نمايد 

  ...نمائيم  مي

مستحّق اين  يقه اهل تبريزالحق فى ؛شمار حساب و بي هل آن ديار بياخطاى  ،اطجناب خّط  ،بارى

عذاب و  بر دار زدند و هدف هزار گلوله نمودند اين اضطراب و اين را در آن ميدان رستخيز بودند زيرا هيکل مبارک

زکريا را يهود سر بريدند بعد از چهل سال خداوند طيطوس  حضرت يحيى بن .اين عقاب از نتائج آن سيّئات است

ديگر را خونريز شوند  حال اگر اهل تبريز يک .خون مذبوحان رنگين گرديده ين برض فلسطابرانگيخت و  را روماني

و هيجان مستغرق بحر احزان  اين جزاى آن اعمال است ولى با وجود اين دل و جان از اين شورش .ب منمائيدتعجّ 

نمايد و اين خاموش  از حضرت يزدان ميطلبيم که محض فضل اين آتش افروخته را. الو در نهايت تضّرع و ابته

...نزاع و قتال را از ميان بردارد

تا جميع شهادت دهند که اين نفوس مقّدسه در بال صفا يابند و  حال ياران تبريز نيز بايد شورانگيز گردند 

روز حزن شادمانى  .عظم موهبت رّب کريما، را جنّت نعيم است و مصيبت ليم آناناوفا قيام کنند عذاب ه ب از جفا

  ع فالکت کامرانى فرمايند ع ومکنند و در ي

  )۱۴۶، ص۳مکاتيب عبدالبهاء، ج(

  



  

  مراد داودى دکتر على/  شهادت در امر بهائى

  

ُکشند؛ بى آن که به جنگ پردازد به خاک  گاهى عاشقى را بى آن که سالح به دست گيرد مى

در چنين وضعى از يک .  زنند ُبرند؛ بى آن که بر کسى بتازد، گردن مى افکنند؛ بى آن که دست بيازد سر مى مى

رود، شرف معنى خود  شود، مردمى از ميان مى رسد، دل در سينۀ دشمن سنگ خارا مى جانب ستم به اوج خود مى

الّذئب و  الّدوله و ابن افتد، حاجب دهد، شخص انسان به حّد گرگ بيابان يا َکفتار الشخوار فرو مى را از دست مى

اى عشق دلدادۀ  کند، هيچگونه شائبه ب ديگر قّوت ايمان به حّد اکثر امکان جلوه مىاز جان.  شود الّسلطان مى ظلّ 

  .  سازد آزاده را آلوده نمى

رفت که کوشش او تنها به اميد پيروزى  خاست احتمال آن مى هرگاه مّدعى ايمان به جنگ و ستير برمى

رود تا به ايوان جالل بيايد؛  به ميدان قتال مىزند تا به نان برسد؛  باشد؛ امکان داشت تصّور کنيم که به جان مى

پس، نثار . شويد راند و براى حفظ جان دست از جانان فرو مى اگر به شکست خود يقين کند ِمهر دلدار را از دل مى

  .جان در چنين حالى و از چنين کسى نشان ايثار نيست

د شهادت به بقاى نفس انسان کنن آنان که چنين مى.  کنند حق اين است که شهدا مرگ را آرزو مى

گويند که در آن سوى گور نشان  با مرگ خود به ديگران مى.  کنند اثبات وجود حيات در جهان برين مى.  دهند مى

کلمۀ الهيّه .  کنند که امر خدا در دل و جان اهل ايمان نافذ است به عمل اثبات مى.  اند از هستى جاويدان گرفته

بدين سببب است که خون پاکى که در راه خدا به خاک ريزد تأثير .  ن در همين جا استخالقيّت دارد و حقانيت آ

نداى امر را تا اوج افالک .  سازد گستر مى درخت ايمان را تناور و بارور و سايه.  بخشد شديد در عالم معنى مى

نقطۀ اولى ِاعالى  شهادت.  گردد بدين سبب است که شهادت حسين بن على حافظ حيات اسالم مى.  رساند مى

نام " طراز کتاب وفا" ءالّشهدا شهادت سلطان.  شود شهادت بديع به خلق جديد تعبير مى.  کند امر جمال ابهى مى

  .گيرد مى

  )به بعد ۱۷۴انسان در آئين بهائى، ص(

  

  



  

  به قلم ابوالفضائل گلپايگانى/  شرح شهادت

خان اميرکبير، نظر به آن همه ضايعات و خساراِت  ىطۀ بيان چنين شد که ميرزا تققاّما واقعۀ شهادت ن

خان که وزير نظام  دولت، مصّمم شد که، به قتل آن حضرت، بابيت را براندازد و به واسطۀ برادرش، ميرزا حسن

و او نيز .  الّدوله، که اين وقت حکمران آن ايالت بود، دستور اين امر داد ميرزا حشمت آذربايجان شد، به حمزه

و ميرزا ].  دورى کرد[ا با همَرهان از سجِن چهريق به ارگ تبريز آورد، ولى از اجراء فرماِن قتل تجافى نمود حضرت ر

خان، خود، مبادرت ُجسته حضرت را با همَرهان و نيز با ميرزا محّمدعلى زنوزى، از بابيان منجذب، که خود  حسن

توقيف نموده سربازان به مراقبت گماشت و روزى اى  خواهان شهادت گشت، به سربازخانۀ داخل شهر، در حجره

ديگر، که نوزدِه ماه تير مطابق بيست و هشتم شعبان سال هزار و دويست و شصت و شش هجرى قمرى و يازده 

 قتل آن 
ِ
جوالى هزار و هشتصد و پنجاه ميالدى بود، نزد مّال محّمد ممقانى، مجتهد َبَلد، فرستاد که نوشتۀ حکم

و بعضى از مّالهاى ديگر به مّال محّمِد .  ّمدعلى را داد و ديگران تقيّه کرده محفوظ ماندندحضرت و ميرزا مح

مذکور تأّسى کرده فتوى نوشتند و حضرت را با ميرزا محّمدعلى، قبل از ظهر آن روز، به ِجرِز جنب حجرۀ 

مسيحى به رياست سامخان گرجى  گاهشان، به دو ميخ طويل با طناِب زير بغل انداخته بياويختند و سربازان توقيف

ها بگسيخت و ميرزا محّمدعلى را پاى ِجرز ديدند و حضرت به  ها به هدف نگرفت و ريسمان تيرباران کردند و گلوله

  .حجره نزد آقا سيّد حسين بود

و سربازان مسيحِى مذکور به تکراِر عمل مبادرت نکردند و آقاجان بيک، سرهنگ فوج خاّصه، قبوِل 

ها را مشبّک  ود و بارى ديگر هر دو را به همان منوال بياويختند و با شلّيک تفنِگ فوِج وى، سينهمباشرت نم

آنگاه به کنار خندق برده سربازان .  ساختند و هر دو جسد تا هنگام عصر در ميدان، مورد تماشاى زنان و مردان بود

نى چند از بابيان بهِر استخالص آن حضرت آمد خان که از طهران با ت و در شب دوم، سليمان.  به مراقبت گماشتند

گراِن  و روزى ديگر رسيد، به همراهى حاجى ميرزا مهدى کالنتِر بلد، با دستيارى حاجى اللّهيار، از ستيزه

کردار، دو جسد را از نظر سربازان در آوردند و به محّل حريربافى بابيان ميالنى امانت گذاردند و خبر به  صاعقه

 مشهوِر طهران مستور و مکتوم نهادند طهران دادند 
ِ
و بعد از چندى جسد مشبّک را آورده و در مقبرۀ امامزاده معصوم

  .و به اين رو ايّام دعوت آن حضرت در شش سال و کسرى به پايان رسيد

و با هزارها از عّشاق خود جان فدا نمود و با وارستگى و قداست تمام از اين جهاِن ُپرِمَحن برفت و به 

گام شهادت تقريبًا سى و يک سال داشت و اموال و اشياء و نسلى بر جا نگذاشت و آئيِن نوين با صدها از بابيان هن

  )۴۵۷، ص۲رهبران و رهروان، ج.  (و با کتب و آثار بسيار برقرار ماند

  

  



  استقرار رمس حضرت اعلى

ر ساخت، عليرغم موانع شديدۀ از جمله نتايج حاصله از قّوۀ ميثاق آن بود که حضرت عبدالبهاء را قاد

اند،  شنيده شده که حضرت عبدالبهاء فرموده.  عديده، عرش اطهر حضرت رّب اعلى را جبل کرمل استقرار دهند

برداشته شده و در جاى ... گرديد، با اشک چشم  هاى مقام و راهى که به آن بقعۀ مقّدسه منتهى مى هر سنگى از سنگ"

به جريان توسعۀ مرکز جهانى امر مبارک بخشيد که " تحرّکى عظيم"و اين فى نفسه "  .خود برقرار گرديده است

همين جريان امروز در اثر مجهوداتى که براى .  حضرت بهاءا در زمان نزول لوح مبارک کرمل شروع فرمودند

  .شود، ادامه دارد احداث ابنيۀ حول قوس مبذول مى

نوروز بود، حضرت عبدالبهاء صندوق مرمر را که تقديمى  ، که يوم١٩٠٩صبح روز بيست و يکم مارس "

آن شب هيکل مبارک .  احبّاى رنگون بود، امر فرمودند به باالى جبل حمل شود و در ضريح مخصوص قرار گيرد

صندوق چوبى حاوى عرش مبارک حضرت رّب اعلى و جناب انيس را که با آن حضرت به شهادت رسيده بود، 

اى اندوهبار و سخت دردناک اّما در عين  کرد؛ صحنه چراغى صحنه را روشن مى.  دادنددر صندوق مرمر قرار  

حضرت باب را ستمکاران ظالمانه مورد شتم و هتک احترام قرار دادند؛ در کمال .  حال همراه با مسّرتى روحانى

ر ايشان، که شرحه رمس مطهّ .  بغض و عداوت ستم روا داشتند، و در منتهاى ظلم و عدوان به شهادت رساندند

االبد  حال در قلب جبل کرمل الى.  شرحه و در هم کوبيده شده بود، سالهاى زيادى محروم از مقر و مستقّر بود

گويد اينک  فرمايد و مى يهوه صبايوت چنين مى«زکرياى نبى دربارۀ اين واقعه فرموده است، .  يافت استقرار مى

چگونه اين نبّوت » .خواهد روييد و هيکل خداوند را بنا خواهد نمود مردى که به شاخه مسّمى است از مکان خود

را روى " خيمۀ مقّدس"شاخه يا غصن، هيکل خداوند را ساخت؛ .  به نحوى اسرارآميز و قطعى مصداق يافت

  ...جبل الهى، يعنى کرمل، کوه خداوند بر پا نمود

 رازى، نهايتًا، عارى از هر گونه خطر و تهديدى دروقتى همه چيز به پايان رسيد، و رمس اطهر پيامبر شهيد شي"

س الهى قرار گرفت، حضرت عبدالبهاء که مولوى مبارک را از سر برداشته و اش در قلب جبل مقدّ  آرامگاه ابدى

اى هيکل اطهر  هاى مبارک بيرون آورده بودند، روى صندوق که هنوز در آن باز بود خم شدند؛ گيسوان نقره کفش

مبارک مّواج و رخسار ايشان بسيار روشن و نورانى بود؛ پيشانى خود را روى کنارۀ صندوق چوبى  در اطراف رأس

.  قرار دادند، و به صداى بلند گريستند؛ آنچنان گريستند که همۀ کسانى که حضور داشتند همراه ايشان گريستند

آن شب خواب به چشم .  ر شدآسا سرازي احزان و خاطرات يک عمر به صورت اشک از چشمان هيکل اطهر سيل

التّزايد تابان و  نصيب هيکل اطهر شد با جالل و شکوهى دائم ١٩٠٩مظّفريتى که در آن روز در سال .  "ايشان نيامد

  ).١٢٩- ٣٠، اثر جناب باليوزى، صفحات Abdu'l-Baha'کتاب ." (درخشان است

  )کتاب عهد و ميثاق، اثر پل لمپل، فصل پنجم(

  



  درشمکتوب انيس به برا

وقتى بستگان آقا ميرزا محّمدعلى از برائت او از معتقداتش مأيوس شدند، ميرزا عبدا برادر بزرگترش 

انبياء قسم داد که به حال دو طفل صغير و مادر پير و عيال مظلوم و  اى به او نوشت و او را به ارواح اولياء و نامه

که رفته است توبه کند و او در جواب نامۀ برادرش شرح زير  مهجور خود ترّحم نمايد و از اعتقادى که دارد و راهى

  :را نوشت

  هو العطوف

اين که نوشته بوديد اين کار عاقبت ندارد، پس چه کار .  ِلُکّل ُعسٍر ُيسر.  گاها  احوالم بحمد عيبى ندارد قبله

توانيم به جا آريم و  را نمى بلکه شکر اين نعمت.  مندى داريم ا که از اين کار رضايتمعاقبت دارد؟  بارى، 

تدبير .  منتهاى امر کشته شدن در راه خدا است و اين زهى سعادت و قضاى خداوندى بر بندگان جارى خواهد شد

کل نفٍس ذائقة "، گاها آخِر دنيا مرگ است قبله.  ما شاءا کان ال حول و ال قّوة ٕاّال با.  گرداند نمى تقدير را بر

حتوم که خداوند عّز و جّل مقّدر فرموده است اگر مرا درک کرد پس خداوند خليفۀ من است بر اجل م."  الموت

 من ؛عيال من
ّ
ادبى و خالف مراسم  هر طور که موافق رضاى الهى است رفتار خواهيد؛ و هر چه بى.  و تويى وصى

ه از براى من بنماييد و مرا به کوچکى نسبت به آن جناب صادر شده عفو فرماييد و طلب ِحلّيّت از همۀ اهل خان

  .ا و نعم الوکيل حسبى.  خدا بسپاريد

اش را به سربازخانه برد و چندين بار پايش را بوسيد و با چشمى  در روز شهادتش خواهرش فرزند دوساله

ت و امر گريان او را به پيغمبر و قرآن قسم داد که الاقل تقيّه کن که در شريعت اسالم در موقع ضرورت ممدوح اس

  :به خواهرش اينطور گفته است. امام صادق است و به من و مادر و زن و فرزندت ترّحم نما

  گردن نهادم الُحکُم     گر تيغ باَرد در کوى آن شاه

عنقريب .  تو صبور و شکيبا باش.  خدا را شاکرم که به اين نعت مرزوق شدم.  ام که به اين روز برسم من آرزو داشته

دهند در راه  شوند که ما را حمد و ثنا گويند و به جاى قومى که فتوى به قتل ما داده و مى ر مىاشخاصى ظاه

  .محبّت ما جانفشانى خواهند نمود

مّال محّمد ممقانى به فّراشباشى گفته بود .  ميرزا محّمدعلى را هم با حضرت باب براى فتواى قتل بردند

دعلى ولى آقا ميرزا محمّ .  ست که موجبات استخالص او را فراهم سازداين پسر ديوانه است و بر ديوانه َحَرجى ني

کنى و به سفِک دم آن  اى که فتواى قتل قائم آل محّمد را صادر مى آخوند، تو ديوانه شده"در جوابش گفته است، 

  .مّال محّمد عصبّانى شد و فتواى قتل او را هم امضاء کرد."  آاليى مظلوم عالم دست مى

  )۶۰۴ص عهد اعلى،(

  

  



  نامۀ سرهنگ دوم شيل به اميرکبير

سرهنگ دوم شيل، از کنسولگرى انگليس، بعد از دريافت گزارشى دربارۀ نحوۀ رفتار با رمس اطهر 

خان  براى ميرزا تقى ۱۸۵۰اوت  ۳آميزى به تاريخ  حضرت رّب اعلى و ميرزا محّمدعلى زنوزى ، يادداشت اعتراض

  :آن چنين استمضمون .  اميرکبير ارسال داشت

حضرت عالى کامًال مستحضريد که دولت بريتانيا چقدر در مواردى که امور با حيثيت و اعتبار و شرافت "

دهد و بر همين اساس، من شرح وقايعى را که اخيرًا در تبريز به  دولت شما سر و کار دارد، عالقۀ خاّص نشان مى

اعدام باب در تبريز .  نمايم سانده باشند به حضورتان تقديم مىوقوع پيوسته و امکان دارد که به نظر جناب عالى نر

اعتبارى سفراى  هاى اروپايى انتشار يابد باعث بى و روزنامه و در تحت شرايطى که انجام گرفت، اگر در مجّالت

عمۀ سگها بعد از تيرباران باب، جسد او را به دستور وزير نظام به خندق دور شهر انداختند که ط .ايرانى خواهد شد

کنم در حال حاضر در هيچ کشورى از سيبرى و چين  اين عمل شبيه اعماِل قرون گذشته است و تصّور نمى.  گردد

چون احساس کردم که اين موضوع با توافق حضرت عالى نبوده . گرفته تا انگلستان اين گونه اتّفاقات روى دهد

است و ضمنًا باعث تشويش خاطر در اروپا خواهد شد، صالح ديدم که اين يادداشت دوستانه را به حضورتان 

  )۴۰۲عهد اعلى، ص(  ."خبر از وقايع نباشيد ارسال دارم تا حضرت عالى بى

  

  قسمتى از توقيع حضرت اعلى به محّمد شاه

اى به حضور مدبّر  بعد از آن که مّطلع شدم به اين حکم، نوشته... جانب آن حضرت ُحکم به سفر ماکو آمد از 

زيرا که زنده بودن و بالجرم به محّل ُمذنبين .  خواهى ُملک فرستادم که وا به قتل رسان و سر مرا بفرست هر جا که مى

 امر ِعلم نرسانيده آَخر جوابى ندي.  رفتن سزاوار نيست از براى مثل من
َ
دم، اگرچه يقين است که جناب حاجى َکما ِهى

ا  منم بيت ا؛ و قسم به حق که امروز واّال قلوب مؤمنين و مؤمنات را بالَحق محزون نمودن اشّد است از تخريب بيت

اه و َمن أسا بى َفَکأنّما أساء با و أولياءا بل َمن أحَسَن بى َفَکأنّما أحَسَن ِباِ و َمالِکِتُه و ُکل أحبّ  .واقعى و کل َخير

 َفُهَو َيِص 

 َيِصُل و ما َوَصَل ٕاَلى


ُل ٕالى نفِس ٕاّن اَ و احبّائه أجّل مقامًا ِمن أن َيِصَل بِفناِهم َخيُر أحٍد أو َشرُه بل ٕاَلى

نزد من است و اگر کشف ُحُجب شود، محبوب کّل  آنچه انسان تمنّا دارد از خير دنيا و آخرت ،مجمل قول  ...الواصل

ولى اين ذکر َعَجب نياورد حضرتت را بلکه مؤمن موّحد که ناظر به خداوند است .  منم و احدى مرا منکر نخواهد شد

بيند و قسم به حق که به قدر خردلى تمنّاى مال از آن حضرت ندارم و مالک شدن دنيا و  ماِسوى را عدم بحث مى

دانم، زيرا که سزاوار نيست که موّحد، غير را نظر نمايد، چه جاى آن که مالک شود او را؛ و  رک محض مىآخرت را ش

 معبود به يقين مى
ّ
ام که  ام و به موقفى آمده در اين جبل فرو مانده...دانم که مالکم کّل موجود و مفقود را به تمليک حى

ال ُحزُن لى، الٔنّى فى رضا .  فحمدًا له ثّم حمدًا.  تحّمل نشدهاحدى از اّولين مبتال نشده و احدى هم از ُمذنبين م

 و اُ ذوالفوز الکبير

  ...موالئى و ربّى و کأنّى فى الفردوس متلّذٌذ بذکراِ االٔکبر و إّن ذلک ِمن فضل ا َعَلى

  )۱۷-۱۶منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ اولى، ص(



  البهاءهادت حضرت اعلى از قلم حضرت عبدش

  

پناهى، به صرافت طبع و صرامت رأى و استقالل تاّم  بدون فرمان پادشاهى و مشورت وزراى دربار رعيت... اميرکبير 

مختصر اين است که حاکم آذربايجان، شاهزاده حمزه ميرزا، اجراى اين حکم را از دست خويش .  فرمان به قتل باب داد

مرا چنان گمان بود .  گفت که اين کار خسيسى است و آسان و هر کس مقتدر و توانا خان، نپسنديد و به برادر امير، ميرزا حسن

  .که حضرت اتابک مرا مأمور به حرب افغان و اوزبک خواهد نمود و يا به رزم و هجوم مرز و بوم روس وروم داللت خواهد کرد

وج از چهريق به سمت تبريز جميع خان به تفصيل به امير نوشت و سيّد باب قبل از خر اعتذار او را، ميرزا حسن

و کليد جعبه را در ضمن مخصوص نهاده  کارهاى خود را تمام نمود و نوشتجات خويش را، حتّى خاتم و قلمدان در جعبۀ

ت ن امانآ مّال باقر .مّال عبدالکريم قزوينى فرستادنزد  مّال باقر که از سابقين اصحاب خويش بود وساطته ذاشته و بگپاکتى 

  .. .يم مّال عبدالکريم نمودلقم در محضر جمعى تس دررا 

رکن   اعالم تبريز که خان صادر فرمود و مضمون فرمان از علماى حسن امير کبير فرمان ثانى براى برادر خويش ميرزا

 را حاضر اروميّه فوج ارامنۀ ،رفتهگصحيح صريح  فتواى ،اند و حصن حصين طريقه اثنا عشرّيه المسّ رکين مذهب جعفر عليه ال

احضار نمود و  باشى خويش را اشخان فرّ  ميرزا حسن. يدفوج نما يکشلّ ه ويخته امر بآرا  در مالٔ ناس باب ،ساخته

، وردهآ تبريز سربازخانۀ ميدانه تن از تابعان ب چهار و شال که عالمت سيادت بود برداشته و با امهباب را عمّ  .دستورالعمل داد

که  ،جوانى يک باشى باب را با اشفرّ  روز ثانى .تبريز مستحفظ قرار دادند چهل سربازارامنۀمحبوس نمودند و اى  در حجره

 محّمد ماماقانى و مجتهد ثانى ميرزا باقر و مجتهد فتواى عالم مجتهد مّال ه ب ،و از نجباى تبريز بود قا محّمدعلىه آى بمّ مس

   .اروميّه نمود نۀسرتيپ فوج ارام مرتضى قلى و غيره تسليم سام خان ثالث مّال 

ه و ب يک ريسمان باب راه ب ،ويختندآو دو ريسمان  هنى کوفتندآپايه همان حجره که محبوس بودند ميخ  در وسط

و اطراف بامها از  باب بود ن جوان بر سينۀآکه سر  قسمىه ب، ساختند ق نموده محکمعلى را معلّ  قا محّمدآريسمان ديگر 

 ،تش داد و از پسآصف ثانى  ،پى  و از يک نمودصف اّول شلّ  .سرباز سه صف بستند فوج يک .کثرت جمعيّت موج ميزد

ايستاده و باب را  ن جوان راآ ،شتگچون دود متالشى  .شد يک حاصلتش شلّ آان عظيمى از دخ .تير باران نمود صف ثالث

 .بود سيبى نرسيدهآيک ادنى  هيچه ب .ته ديدندسنش سيّدحسين قاآويخته بودند در نزد کاتبش آ اش در همان حجره که در پايه

  .سام خان مسيحى گفت ما را معاف بداريد

يش آمد و په خاّص  سرتيپ فوج قا جان بيک خمسهآ .دست کشيد باشى اشرسيد و فرّ  فوج ديگره نوبت خدمت ب

ين يرميدند و سادان فه فارسى معدودى .داشت ها مى ميخ بستند و باب بعضى صحبت همانه ن جوان دو باره بآرا با  باب

 و دويست و از ظهر بيست و هشتم شعبان  سنۀ هزار پيش. حاضر ساخت  بارى سرتيپ فوج خويش را. دنديشن صدائى مى

 کلّ  ءاضشته و اعگک مشبّ  ثير نموده بود که سينهألوله ها چنان تگيک شلّ  در اين .يک نمودشصت و شش يک مرتبه امر بشلّ 

ن آو  کنار خندق نقل نمودنده خارج شهر به از ميدان ب ن دو جسم راآ بعد. زرده شده بود آ  که اندکى ر صورتگتشريح شده م

  )۵۱- ۶۰مقالۀ شخصى سيّاح، ص( .ندق ماندخشب در کنار 

  



  نقش علما در شهادت حضرت باب

 فريبى رواج کامل يافت و بار ديگر شاه مجّددًا بازار ُزهدفروشى و عوام از دوران حکومت و سلطنت فتحعلى

پاى علما و مجتهدين به دربار سالطين و حّکام باز شد و مداخالت آنان با قدرت تمام، هم در ميان مردم و هم در 

در چنين شرائطى، در زمان حکومت محّمدشاه قاجار، ظهور .  دستگاه دولت و امور سياسى، از سر گرفته شد

اى به سيادت و قيادت آنان وارد آورد که  لطمه حضرت باب به عنوان موعود و قائم آل محّمد و مهدى منتَظر چنان

تحّمل آن را بسيار صعب و مشکل کرد و علنًا متوّجه شدند که با ظهور اين شرع بديع و پيدايش افکارى تازه و 

  .جديد، بساط قدرت و نفوذ آنان منطوى و پيچيده خواهد شد

ف گرفتند و از رؤوس منابر، مردم نادان بنابراين، همگى به خصومت و دشمنى برخاستند و حربۀ تکفير بر ک

و عوام را بر عليه بابيت اغوا و تحريک نمودند و از گَرِوِش به آن آئين منع کردند و سفِک دماء و قتل و غارت پيروان 

  .باب را مجاز دانستند و باالتر از همه به قتل حضرت باب به صورت جّدى کمر ببستند

هاى گوناگون، به مرحلۀ اجرا در نيامد  ر شيراز و اصفهان، به  مناسبتاّما، فتاوى مکّرر قتل حضرت باب د

کرد مايل نبود که بار ديگر با صّحه  مقام حالت تذّکر و انتباهى در خود احساس مى و محّمدشاه که بعد از قتل قائم

اّما حاجى .  کند گناه ديگرى آلوده گذاردن بر فتواى علما در مورد قتل حضرت باب دست خود را به خون سيّد بى

ميرزا آقاسى دست بردار نبود و باالخره بعد از اين که به تحريک وى محّل حبس و زندان حضرت باب از ماکو به 

چهريق تغيير داده شد، حيلتى ديگر به کار برد و سبب گرديد که مجلس تبريز با حضور وليعهد منعقد گردد تا علماى 

تل ايشان فتوى دهند و آن فتواى شرعى به مقام اجرا گذاشته شود و تبريز با حضرت باب مواجه شوند و به ق

اّما با برگزارى آن مجلس نيز منظور و مقصودش صورت وقوع .  در برابر عملى انجام شده قرار گيرد محّمدشاه

  .نيافت

باالخره، در زمان صدارت اميرکبير بود، که به فتواى علما، و اقدامات اميرکبير، شهادت حضرت باب 

  .واقع شد

  )۲۸۷عهد اعلى، ص(

  

  

  

  

  

  

  



  حضرت اعلى خادميادى از 

مبارک تا آخر عمر از واقعۀ شهادت حضرت باب اّطالع حاصل نکرد و به اين تصّور بود که حضرت نقطۀ اولى 

زيرادر آن اوقات مقتضيات .  اند و مسافرتشان آنچنان طوالنى شده است براى ترويج امور تجارى به هندوستان رفته

ديدند آن واقعه از دهان خدمۀ آن خاندان به  خانوادگى حضرات بستگان حضرت باب طورى بود که مصلحت نمى

  .خارج منتقل شود

از طرفى باليا .  بعد از واقعۀ شهادت حضرت باب، زندگانى والده و جّدۀ آن حضرت ديگر در شيراز ميّسر نبود

شهادت حضرت اعلى و جناب حاج ميرزا سيّد على خال و هموم و  و مصائب وارده بر وجود آن ذوات مقّدسه از حدوث

آميز و جسورانۀ بعضى از اقربا و  هاى طعن غمومى که بر قلوب آن مظلومان مستولى بود واز طرفى رفتار نسنجيده و گفته

ضرت باب آن مظلومان را به تنگ آورد و چون مسافرت آنها به کربال از قبل به تصويب و رضاى خاطر ح ،منسوبين

وقتى تصميم والده و جّدۀ حضرت .  رسيده بود، به اين مناسبت عازم کربال شدند و براى هميشه شيراز را ترک فرمودند

باب به عزيمت به کربال قطعيّت حاصل کرد، بعضى از اماءالّرحمن دامن هّمت به کمر زدند و مصاحبت والده و جّدۀ 

م و مورد اعتمادشان همراه حرَ الدۀ حضرت باب، مبارک را به عنوان خادم مَ و.  آن حضرت را به دل و جان پذيرا شدند

اى سبزرنگ، که عالمت سيادت  به کربال بردند و وقتى به کربال رسيدند و مجاور شدند، مبارک جارويى با دسته

حن مطّهر حضرت اى از سيادت آن حضرت باشد و همه روزه قبل از طلوع آفتاب ص حضرت باب بود، تهيّه کرد تا نشانه

  .کرد که بار ديگر به لقاى مواليش مشّرف شود سيّدالّشهداء را جارو مى

رفت و نماز و دعايش را در آن مقام  او بعد از روبيدن صحن و حرم مبارک به زيارت روضۀ حضرت حسين مى

ره به ياد حضرت باب بود او هموا.  پرداخت گشت و به خدمات مرجوعه به او مى نمود و به خانه برمى مقّدس تالوت مى

و چشمانى گريان داشت و باالخره در کربال ناخوش شده والدۀ حضرت باب آقا ميرزا اسدا طبيب شيرازى را که با 

ميالدى، در سنّى قريب به چهل  ۱۸۶۵ايشان منسوب بود به بالينش آوردند، ولى معالجات مؤثّر واقع نشد و در سال 

الّسالم که محّل دفن غالب اقوام و عشيرۀ حضرت رّب  جسد شريفش را در وادى.  گفتسالگى در کربال بدرود حيات 

  .اعلى بود مدفون ساختند

ادرشان نيز فوت شده بود، در واقعۀ فوت مبارک محزون و مغموم موالدۀ حضرت باب که در همان اوقات 

با صعود او يادگارى ديگرى از بقاياى .  ر داشتنداو را همواره به خاط ماندند و مزاياى اخالقى شدند و از يادش باز نمى

  .دوران حيات عنصرى فرزند عزيزشان را از دست دادند

مبارک غالمى حبشى بود که َرخت از اين عالم ُبرد ولى اعمال و رفتار و صفاى خاطر و محبّت زائدالوصفش 

ن فردى از افراد مردم افريقا است که مورد رضاى قلب و خشنودى خاطر حضرت باب و والدۀ مبارکش بود و او اّولي

  .سعادت خدمتگزارى در آستان مبارک حضرت باب را به دست آورد و به اين افتخار نائل شد

  )۳۴لئالى سياه، ص(

  



  لوح مبارک جمال قدم

 ِج ابين همَ ه جهالئى هستند که به علماء معروفند مليّ فراعنه و امثال آن که از قبل و بعد ذکر شده، در رتبۀ اوّ  جبابره و

الحقيقه علماى ايران بسيار  فى. ب مانعه و کتب کاذبهجُ لعمرا ايشانند  قاطعان طريق الهى و ايشانند حُ .  رعاع

اند و در  آنچه در دست آن فئۀ ضالّۀ  مضلّه  بوده اکثر مفتريات خود آن نفوس است که از قبل و بعد گفته.  غافلند

   .اند سه ناميدهاميه و دفاتر ظنونيه و تواقيع ناحيۀ کذبه که به مقدّ ايشانند صحف اوه.  اند کتب نوشته

وقتى از اوقات اين فانى  قصد مقصد اعلى و ذروۀ عليا نموده، بعد از حضور درساحت امنع اقدس، 

فرمودند اى عبد حاضر، بگو ببينم آن رصاصى که حضرت اعلى و مبّشر جمال کبريا را شهيد نمود از چه معدن و  

يقت آن چه بوده و آن سيوفى که اجساد اولياء را قطعه قطعه نمود از چه فلز و از کدام معدن بيرون آمده؟ يا عبد حق

کل به  ه ظاهر شود ور تو در اهل ارض اين قوّ حاضر لدى الوجه، در بيانات مظلوم آفاق تفکر نما که شايد از تفکّ 

    .ر نمايندبصيرت تمام در آنچه  واقع شده تفکّ 

.  نى اخذ نمود که قادر بر ذکر آن  نشده و نخواهد شداين فانى را به شأن حين اشعۀ انوار بيان رحمن در آ

باالخره فرمودند يا عبد،  آن حديد و رصاصى که سبب نوحۀ . تى اين عبد قائم و جمال قدم صامت و ساکتمدّ 

دن جهل و کذب تربيت يافته و باالخره بين و ضجيج مخلصين شد آن کلمات نفوس غافله بوده که سالها در معمقرّ 

يا عبد درست تفکر نما اگر ذکر جابلقا و جابلسا و  .   از فم علما ظاهر شد و آن جوهر وجود و اوليائش را شهيد نمود

شد آنچه که قلم و لسان  شد آنچه وارد شد و ديده نمى سه و وجود قائم به اوصاف مذکوره نبود، وارد نمىناحيۀ مقدّ 

    .آن مضطربستاز ذکر 

فرمودند يا عبد حاضر، اگر نفسى به انصاف نظر نمايد همان کلمه که از معدن کذب ظاهر شد که گفته آن 

  .ار محسوب، رصاصى بود که بر بدن آن سيد عالم  وارد شدفّ د او از کُ قائل بر تولّ  حضرت  موجود است و

  )۹۹-۹۸پيک راستان، ص(

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ىيادى از کنيز حرم حضرت اعل

فّضه دخترى هفت ساله از مردم حبشه بود که حضرت باب بعد از ازدواجشان براى خدمات حرم مبارک 

او در ظّل مراقبت و تربيت والده  و حرم حضرت باب به بار آمد و تربيتى اليق و شايسته يافت و .  ابتياع نمودند

  .آمد فردى از افراد خاندان حضرت باب به حساب مى

تا آنجا که وقتى که بيت .  خبر بود ک از وقايع شهادت حضرت اعلى و حضرت خال بىفّضه نيز مثل مبار

فرمايى آقا  گفت خانه را براى تشريف نمود و به همه کس مى نمودند اظهار بشاَشت و سرور مى مبارک را تعمير مى

  .آيند اند از بمبئى مى کنند، چون نوشته تعمير مى

دانست حضرت رّب اعلى چه مقام و  ن داشت و با وجودى که نمىاو قلبى پاک و سرشار از عشق و ايما

توانست باور کند که وجود مبارک حضرت باب هدف رصاص اهل  رسالتى دارند، مفتون و دلباخته بود و نمى

  .بغضاء شده است

نمودند و با  آمدند، نسبت به فّضه نيز رعايت ادب و احترام مى احبّائى که به مالقات حرم مبارک مى

ديدند با چه عشقى به خدمت حضرت َحَرم قائم است و تا  وقتى که مى.  شدند ال محبّت و وداد با او روبرو مىکم

گذارند، مخصوصًا دختران حضرت حّجت زنجانى و  دارند و احترام مى چه اندازه حرم مبارک او را دوست مى

  .ساير اماءالّرحمن براى فّضه احترامى بس واال قائل بودند

کرد که دعا کنند قبل از اين که صعود ايشان واقع شود او از  از حضور بانوى خودش استدعا مى او هميشه

دعاهاى صادقانۀ او مقبول درگاه خداى تعالى شد و مسئولش . اين عالم برود و هجران و دورى وجود حرم را نبيند

، سه ساعت بعد ۱۲۹۹يحّجه سال مستجاب گرديد و روح پرفتوح آن جوهر خلوص و وفا در روز يکشنبه دوم شهر ذ

از واقعۀ صعود حرم حضرت باب در اثر همان ناخوشى که بر وجود حرم مبارک مستولى بود، در بيت مبارک به 

  .رفيق اعلى پيوست و به جنّت ابهى خراميد

وفاى الهى در حّق فّضه به مناسبت عظمت روح و پاکى قلب و خدمات صادقانۀ چهل سالۀ او در حضور 

حضرت رّب اعلى به آن مقام رسيد و شامل آن موهبتى شد که در جميع زمانها از يوم خلق آدم تا به حال در  حرم

عالم وجود نظيرى نداشته و مخصوص است به وجود حرم حضرت اعلى و آن بخش و غفران نفوسى است که در 

ُملک أدنى صعود فرمودند و فّضۀ آن روز و شب از اين عالم صعود نمودند که حرم مبارک به عالم بقاء از اين 

  )۴۱لئالى سياه، ص.    (باوفا مشمول آن عنايت و موهبت الهى گرديد

  

  

  

  



 زيارت نامۀ حضرت رّب اعلى
اِء يَ رِ بْ َهَر الكِ ا َمْظ يَ  َك يْ َهى َعلَ االبْ  َجَماِلَك  َطَلَع ِمنْ  يَلى َوالَبَهاُء الذِ االعْ  ِسَك َنفْ  َظَهَر ِمنْ  يلثَناُء الذِ ا

َماِء وَ  ضِ رْ اال  يفِ  َمنْ  َك يَطاَن الَبَقاِء َوَملِ َوُسلْ  شْ  .السِبَك ا ناُؤُه َوِبَك يَ رِ بْ َوكِ  اهللِ  َعَظَمةُ  وَ  ِتَداُرهُ اقْ  وَ  اهللِ  َطَنةُ َسلْ  َظَهَرْت  َهُد ا 
 َظَهرَ  َقَلِمَك  ٍة ِمنْ ان ِبَحَركَ  اشَهدُ وَ . َبَداِءلاُفِق ا ِب َعنْ يْ َسَماِء الَقَضاِء َوَطَلَع َجَماُل الغَ  يفِ  ُشُموُس الِقَدمِ  َرَقْت اشْ 

هوَراُت كِ ُنوُن َوُبِدِت الُممْ اهللِ الَمكْ  َبَرَز ِسر  وَ  النوِن  وَ  اِف الكَ   مُ ُحكْ  ِبَجَماِلَك . َناُت َوُبِعَثِت الظ نشَهُد اَظَهَر َجَمالُ   َوا 
 َوةِ رْ الذ   َلىا  ِلُصونَ َد الُمخْ كَناِت َوَصعِ َن الُممْ يْ َل بَ ُفِص  ِدكَ ِعنْ  َمٍة ِمنْ لِ ُصوِد َوِبكَ ُه الَمقْ الَح َوجْ  ِهَك ُبوِد َوِبَوجْ الَمعْ  
َركاِت   ِركوَن اَلىا َوالُمشْ يَ الُعلْ   فْ   الد شْ  .َلىالسمَ  َهدُ َوا نَِٔك  َفازَ  َمنْ  وَ  اهللَ  َعَرَف  َفَقدْ   َعَرَفَك  نْ ِباِبَلَقاِءاهللِ َفازَ  َفَقدْ  ِبَلِقا. 

َقاَء وَحَضَر ِتلْ  ِلَك َحوْ  يَوَطاَف فِ  َوَبَلَغ ِبِرَضأَِك  َقأَِك َوُشرَِّف ِبلِ  َطاِنَك ِبُسلْ   َوَخَضَع  اِتَك يَ َوِبآ آَمَن ِبَك  َفُطوَبى ِلَمنْ 
َجاَدَل وَ  ِهَك َتكَبَر َلَدى َوجْ َواسْ  ِسَك َوَحاَرَب ِبَنفْ  َطاِنَك َجاَحَد ِبُسلْ وَ  اِتَك يَ َفَر ِبآكَ  وَ  َركَ كَ انْ  وَ  َظَلَمَك  ِلَمنْ  لٌ يْ َفوَ  ،ِشَك َعرْ 
   .ُتوَبًاِر َمكْ َبِع االمْ ْص ا  ِس ِمنْ الَواِح الُقدْ  يَن فِ يِركَوكاَن ِمَن الُمشْ  ِتَداِركَ اقْ وَ  وَمِتَك ُحكُ  َوَفر ِمنْ  َهاِنَك ِبُبرْ 

  سِ َنَفَحاِت ُقدْ  ِتَك يَ َوِعَنا َمِتَك ِن َرحْ يمِ يَ  َعنْ  ي الَ  َسلْ َفارْ  يُبوبِ وَمحْ  يلهِ ا  ايَ فَ   يِس َنفْ  َعنْ  يُذَبنِ ِلَتجْ  َك فِ َطالْ ا
نْ  َلى َشْط يَ َوَعِن الدَِٔك  ِبَك ِر ُقرْ ا اَك . َوِلَقاننْ  اَك َت الُمقْ انَك يْ َعلَ . طًايٍء ُمحِ يْ لِّ شَ كُ  َت َعَلىنْ كُ  َتِدُر َعَلى َما َتَشاُء، وا 

  يَت فِ نْ كُ . َهَك ُلومًا ِشبْ َداِع َمْظ بْ ُن اال يْ عَ  َهُد ِبان َما َراْت اشْ . اهللِ وُنوُرهُ  ُرُه وَبَهاءُ ا َجَماَل اهللِ َثَناُء اهللِ َوِذكْ يَ   يفِ  اِمَك ي ا
ًة كُ  .ايَ َغَمَراِت الَبال غْ   َت َت َتحْ نْ َمرالِسِل َواال ًة كُ َالِل وَ الس عْ يُ َت سُ َت َتحْ نْ َمرَمرْ  لِّ ذِلَك َداِء، وَمَع كُ وِف االَت ا
   .مٍ يَحكِ   مٍ يَعلِ  َلُدنْ  َت ِمنْ الناَس ِبَما اِمرْ 
 ِهَك َوجْ  انَوارِ  ُوُجوُهُهم ِمنْ  َتَضاَءْت َن اسْ يَوِبالذِ  ِبَك  اهللَ  الُ اسْ  .الِفَداءُ  ِلَبَالَِٔك  يِس الِفَداُء َوَنفْ  ِلُضرِّكَ  يُروحِ 

ُبَحاِت   ِشَف كْ يَ  انْ  ِسَك اتَبُعوا َما اِمُروا ِبِه ُحبًّا ِلَنفْ  وَ  تِ   السنْ يْ خَ  يُزَقنِ رْ يَ وَ  ِقَك َن َخلْ يْ وبَ  َنَك يْ بَ  حاَلْت  يال ا َواالِٓخَرةِ يَ َر الد .
   .مُ يُز الَغُفوُر الرحِ يالَعزِ  يَتِدُر الُمِتَعالِ انَت الُمقْ  انَك 

 ُهمايَ  َصلِّ الل  دْ   َعلى يلهِ ا   وَ  َرةِ السِّ َنى الُحسْ  َمأَِك َوافَناِنَها َواُصوِلَها وُفُروِعَها ِبَدَواِم اسْ َصاِنَها َراِقَها َواغْ وْ ا
اِلمِ وَ  نَ يَتدِ الُمعْ  َشرِّ  َها ِمنْ ظفَ احْ   ُثم  .ايَ الُعلْ  ِصَفاِتَك وَ  نَ يُجُنوِد الظ.  َك انْ  نرُ يالَقدِ  َتِدرُ الُمقْ   َت ا.   

  ُهمالل لهِ يَ َصلِٔزِ  َعَلى ِعَباِدكَ  يا أَِك  َن وَ يالَفاَماَك  انَِٔزاِت، انْ  الَفالهَ  .مِ يِل الَعظِ ُم ُذو الَفْض يرِ َت الكَ اال ا 
 ا نْ  المُ يَت الَغُفوُر الكرِ ا.  

  

 


