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  مناجات شروع از آثار حضرت رب اعلي

متو ما اعتَص لَيكاال ع في شيء لَي االَمرِ ما اتَّكَلتع تُكي قُدرتنال و قَد اَقاما يدي االكبرَ ما انا بِشَيءفـي   يا س
ك و     اَمرٍ اال الي تـبحال القَتـلَ فـي ما نَّيـتو ما تَم كبيلفي س بالس ضَيتو ر بِكُلّي لَك قيةَ اهللاِ قَد فَديتيا ب ك

  . اً و كَفي بِاهللاِ شاهداً وكيالًكَفي بِاهللاِ العلي معتَصماً قَديم
  7نسائم الرحمن ص                                                                                                       

  
  :مضمون مناجات مبارك به فارسي

بر هيچ چيزي  .مرا با هيچ چيز كاري نبود مگر اينكه قدرت تومرا بر آن امر گماشت ،اي واال ترين سرور من
به كلي فداي تو كردم و در راه  اي بقية اهللا به تحقيق جانم را .جز تو توكل ندارم و جز به سوي تو پناه نيارم
خداوند بلند مرتبه قديم براي شدن در محبت تو ندارم و توسل ب تو به دشنام راضي شدم و ارزويي جز كشته

  .من كافي است و خدا بهترين شاهد و پشتيبان است
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  ز آثار حضرت عبدالبهاء مناجات ا

  هواهللا                                                       
نـيش   ،شهد كن و نوش ،ساغر لبريز دركام ريز و مشتاقان را در راه محبتت زهر ،عاشقان را از بال ،اي پروردگار

زنده فرمـا و   ،ن جان پژمرده را در سبيل فدااي .سر ها را زينت سنان كن و دلها را هدف سهمِ بي امان فرما .نما
مدهوش جام اَلَست كن و سرمست پيمانه بـه دسـت    .طراوت و لطافت بخش ،اين قلب افسرده را به كأسِ جفا

  . ع ع توانا و تويي دانا و بينا و شنواتويي مقتدر و  .به جانفشاني مؤيد فرما و به قرباني موفّق كن .فرما
  448مجموعه مناجاتهاي حضرت عبدالبهاء چاپ آلمان ص                                             
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  لوح مبارك حضرت بهاءاهللا

طوبي از براي نفسي كه  .و بحر بيان از نفحات رحمن مواج امروز ملكوت بيان از آيات مقصود عالميان مهتزّ
جمعي از خاشاك روزگار بر اعراض قيام  .باز نداشت اشارات بشر او را از مالك قَدر منع ننمود و از افق انور

 حمندر اعمال اهل فرقان نظر نما تا بر ما ورد علي الرّ .اند اين امر خلق شده ودند مع آنكه از براي خدمتمن
در ليالي و ايام به قرائت  ر و دويست سنه اَو اَزيد به مباحثه و مطالعه مشغول ،هزا .لع شوي و آگاه گرديمطّ

آمل و چون نير امر از افق اراده اشراق نمود آن  كتب متمسك و از حقّ جلّ جالله ايام ظهور را سائل و
ره صيحه زد و صورت سيف ظاهر و بر محبوب عالميان وارد شد آنچه كه صخ انتظارها و كتبها و قرائتها به

  .نمود غمام نوحه
  46ص  2آيات الهي ج                                                                  
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  بيان حضرت نقطه اولي

در تجارت پرورش نمودم در سنه ستّين قلب مرا مملو از آيات  ... خداوند شاهد است كه مرا علمي نبود زيرا كه
كردم در آن سنه امر مستور را و  محكمه و علوم متقنه حضرت حجه اهللا عليه السالم فرمود تا آن كه ظاهر

نسان تمنا دارد از خير دنيا و آخرت  .. آن چه ا.كن مخزون را به شأني كه از براي احدي حجتي باقي نماندر
.. قد جعلَ اهللاُ كُلَّ مفاتيح .حدي منكر نخواهد شد است و اگر كشف حجب شود محبوب كل منم و ا نزد من

  ...لنّيران في شمالي الرِّضوان في يميني و كل مفاتيح ا
  64ص  2پيام آسماني ج                                                                                   

  
  
  
  
  
  



                                                           6      
  لوح مبارك حضرت عبدالبهاء

 سبيل خدا گذراندند و بال در لي  از بدايت طلوع جمالش تا يوم شهادت كبري شب و روز را در اشدعا  حضرت
جمال قدم  .ابهي شتافتندشرحه شرحه به ملكوت  هءنيس با  فرموده بال تير آخر الكأس سينه را هدف هزار

و گردن را   نمودند تير هدف هر ابتالئي نوشيدند سينه را هر جام لبريز بالئي چشيدند و اعظم زهر هر  اسم
ديگر دقيقه اي   است كه سزاوار آيا ياران آن طلعت نوراء حال اي دوستان با وفا و ...رهين هر شمشير فرمودند

به خياالت  تا در آزمايش و كسالت افتيم و  راحت جوئيم آسايش و و صبر پيشه گيريم آسوده نشينيم و ما
 سائيم ودل پاك را به بايد شب و روز آني نيا .اهللا؟ ال وخويش دل بنديم به بيگانه و خويش پردازيم و

ملكوت ابهي آهنگ   ني به دف و چنگ و با نمائيم و جشن عشق برپا رائيم وابي فدا  ، بزمنياالئيم  اين عالم آاليش
اي  .انفاق نمائيم  بدن سر و تن و جان و بشتابيم و فدا  قربانگاه خندان به رقص كنان شادمان و نغمه سرائيم و

كي هر و تمس قتعلّ،اي متضرّعان   ليتوس اي مبتهالن تشبث و ،اي دوستان ثبوت واستقامتي و وفائي ،ياران
اهللا   كلمة اعالء  به اهللا كوشيم و  نفحات  شويم و در نشرك سائرين ق ديگري گرديم و محرّيك بايد مشو

 .پردازيم
  138و  137ص  4ب حضرت عبدالبها ج منتخبات مكاتي                            
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  حكايت  
جانب : در ايامي كه حضرت اعلي تحت نظر مأمورين دولت مركزي به حضرت عبدالبهاء حكايت مي فرمايند

، در كاروانسرايي مقر حاجي ميرزا جاني ة، در نزديكي هاي كاشان قبل از ورود به شهر و خانطهران عازم بودند
جواني از بابيان شهر كاشان چون خبر قرب ورود حضرت باب را شنيد به تكاپو افتاد و سرانجام به  .گرفتند

گشت نشاني از محبوب نيافت ؛ تا آن كه به  كاروانسرايي كه مسكن آن حضرت بود راه يافت ؛ ولي هر چه
جوان كالهي فرمود : چگونه جرأت مي  .جواني خوش سيما و كالهي برخورد و از وي جوياي شخص باب شد

كني نام باب را علَناً بر زبان راني ؟ جوان كاشاني گفت : او محبوب من است و به رايگان حاضر به نثار جان در 
؟ جوان وجودش گشتي ة: از محبوب خود چه ديدي كه اين سان شيفتي فرمودجوان كاله .رهش هستم

كاشاني به سادگي گفت : به سرعتي محيرِ عقول از قلم مباركش به فطرت آيات نازل مي شود كه احدي را 
خطّ  جوان كالهي فرمود : اگر كسي ديگر نيز چون او اتيان آيات كند آيا سر به .قدرت اتيانِ مثل آن نيست

جوان كالهي  .: بي ترديد جز او در زمان ما صاحب آياتي نيست؟ جوان كاشاني پاسخ گفتمي نهي ارادتش
كاشاني بي  .متينـه از قلمش صادر گشت ةقلم به دست گرفت و چون بـاران ريـزان آيـات و بينـات محكمـ

  .: يا محبوبي االعلياختيار جوان كالهي را در آغوش گرفت و هاي هاي گريست و عرض كرد
.. علّت اين كه جوان كاشاني حضرت اعلي را در ابتدا نشناخت تغيير لباس آن . :بعد حضرت عبدالبهاء فرمودند

، از آن حضرت عمامه و شال كه عالمت سيادت بود؛ زيرا مأمورين ملَبس بودن به لباس عادي بود حضرت و
               .گرفته بودند تا شناخته نگردد

  85ص  4و  3شماره  23آهنگ بديع سال  
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  توفيع منيع حضرت ولي امراهللا به مناسبت صدمين سال شهادت حضرت اعلي

اوضاعي را به خاطر مي گذرانم كه مالزم آخرين صحنه رسالت غم انگيز قهرمان عظيم داستان با كمال تĤثّر 
اين واقعه كه آيندگان آن را نفيس  .شگرفي بود كه در سراسر تاريخ اديان عالم بشريت نظير نداشته است

در دوره عصر  ترين و مهمترين فديه در تاريخ روحاني عالم محسوب خواهند داشت تĤثر انگيزترين حادثه
به خاطر مي آورم آن تمجيد و تكريم بي نظيري را كه مؤسس امراهللا در حق آن  .رسولي محسوب مي گردد

رنجها و » دور في حولها ارواح المرسلين وليه تَاالَ قطهالنُ« و » ل سالرُّ طانُسلَ هنَّا« فدائي اعظم فرموده كه 
مود و قوائي را كه به حركت آورد، دشمناني را كه تقليب و تي كه فرآالم آن حضرت بشاراتي كه اعالن و انذارا

پيرواني را كه برانگيخت و آتشي را كه برافروخت و ايمان و شهامتي را كه از خود به ميراث گذاشت و عشقي 
.. قواي خالقه اي كه از حين اظهار امر آن حضرت .را كه ايجاد كرد موجب هيجان و تĤثير عميق در قلب است

منهمر گشته و به عالم بشري استعداد وصول به رتبه كمال اعطا فرموده حال در اين عصر انتقال نظم كره 
  .ارض را مضطرب ساخته و نيل به وحدت عالم بشري را كه مقدمه ضروري بلوغ عالم است فراهم آورده است

  107و  106يعت اهللا ص حصن حصين شر                                                             
  

  
  

9  
  از خاطرات حضرت حرم

 ما در روي پشت بام و مادر هيكل مبارك در حياط خانه خوابيده ،در يكي از شبهاي ماه رمضان در تابستان "
. هيكل مبارك خـانه همسـايه به سراغ ما آمدند فرّاشان حاكـم از پشت بـام. در نيمه هاي شب ناگهان بوديم

. مهاجمين آنچه را كه از كتاب و نوشتجات در دادند كه به طبقه پايين برومبه من دستور  ،از جا برخاسته
ان داروغه نزد عبدالحميد خ اطاق طبقه باال بود با خود برداشتند و خواستند كه هيكل مبارك را نيز با خود به

: مگر چه اتّفاقي افتاده كه مأمورين در مبارك را مي شنيدم كه مي فرمودند. من از طبقه پايين صداي ببرند
: به ما خبر داده شده كه در اين خانه عده اي به دور هجوم كنند؟ آنها در جواب گفتند نيمه شب به اين خانه

. ولي حت ندارد به دنبال كارتان برويدتيد اين خبر ص: حاال كه دانساند. هيكل مبارك فرمودند هم جمع شده
ن شب چه بر من و . فقط خدا مي داند كه آفرّاشان كه هنوز قانع نشده بودند، هيكل مبارك را با خود بردند

م پيري بود در آن شب نزد . فقط خدا را شكر مي كرديم كه مادر بزرگ آن حضرت كه خانمادر ايشان گذشت
فرمودند كه داروغه طلب پول كرده و چون ايشان  هيكل مبارك به خانه مراجعت كرده، ،سحر. نزديك ما نبود

در  ه آن حضرت به كمر خود بسته بودند،داروغه شال كشميري را ك آن موقعيت پولي به همراه نداشتند،در 
  " .براي خود برداشته بود ،آورده و نصف آن را بريده
  11 -12تأليف حسن موقر باليوزي ص  ،نقل از جزوه خديجه بيگم حرم حضرت اعلي    
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  حضرت رب اعلي در بيانات حضرت عبدالبهاءشهادت 

دند، ت اعلي روحي له الفدا شهيد شوقتي كه حضر اهللا چقدر عجيب است. سبحان" – ثمرات شهادت - 1
كس از شهادت حضرت اعلي رفت.  بعد مالحظه كردند كه بالعاعداء گفتند كه اين امر به كلّي از ميان 

حضرت اعلي روحي له الفدا چون هدف هزار تير جفا ").  167، ص4(مكاتيب، ج "اهللا شداعالء كلمه 
تر گشت و نفحةاهللا بيشتر منتشر گرديد و نفوس منجذبه هزار بودند  گشت و شهيد شد، امراهللا عظيم
 ).420(آيات بينات، ص "جانفشان گرديدند؛ صامت بودند، ناطق شدندبيست هزار گشتند؛ مقبل بودند، 

هواهللا يا حضرت علي قبل اكبر،  يوم شهادت حضرت اعلي روحي لدمه األطهرِ فدا " – توصيف شهادت - 2
است.  اليوم يومي است كه آن آفتاب حقيقت در پس سحاب غياب رفت؛ امروز روزي است كه آن مه 

وز روزي است كه آن تن نازنينِ پاك در خاك و خون غلطيد؛ امروز روزي است كه تابان افول نمود؛ امر
كينة چون آئينه از هزار رصاص مشبك شد؛ امروز روزي است كه آن سراج الهي از زجاج  آن سينة بي

جسماني انفكاك يافت؛ امروز روزي است كه نالة مأل اعلي بلند است؛ امروز روزي است كه اهل ملكوت با 
 ).200(پيام بهائي، شمارة  "گريان و قلبي سوزان در فرياد و فغانند... چشمي

اي صرّاف  اگر صرّافي خواهي حقيقتي چون زر خالص از معادن كريمه بجو و گوهري " – نمونة انقطاع - 3
چون لعل بدخشان و ياقوت درخشان از هويت جبال حقايق بطلب.  محك اين ذهبِ ابريز را انقطاع و 

السماء بود و نمونة انقطاع از  ر تبريز واقع، بدان.  زيرا نور هدي بود و سررشتة محبت ربشهادتي كه د
 )152، ص2ماسوي بود و تقديس و تنزيه كبري بود. ع ع  (پيام آسماني، ج

اي بي سر و سامانِ محبوبِ يكتا  الحمدهللا عاقبت در آذربايجان راحت دل و جان " – محلّ شهادت - 4
ز وجد و طربِ ياران الهي داده بودي.  اين خبر سبب سرور مستمرّ گرديد.  زيرا در آن يافتي.  بشارت ا

اهللا در آن بوم و بر شعله  خاك پاك دمِ مطهر كوكبِ تابناك نير افالك ريخته شد.  لهذا بايد غَلَيان محبت
، 6تيب، ج(مكا "و شرر زند و فيضان رحمت سبزي و خرّمي و فيض و بركت آن كشت و كشور گردد

  ).118ص
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  حضرت اعلي در آثار غير بهائيان

اي مشفقانه داشت.  طرز رفتار او حساب شده و باوقار بود.   اي آرام و چهره باب قيافه"نويسد،  ليدي شيل مي
  "نوشت. كرد و نيز با سرعتي عجيب و به خوبي مي كه شخص را مسحور ميالعاده داشت  فصاحت بياني فوق

از اروميه براي  1850موقعي كه باب در سال "نويسد:   يكي از ميسيونرهاي امريكايي، ميكشيش ج هـ شد، 
و تمام مردم حاضر بودند ال اشتياق شاهد اين وقايع بودند. كرد، ميسيونرها با كما اجراي حكم اعدام عبور مي

  ".حتّي آبي كه در آن استحمام كرد، متبرّك بوددر مقام امام مهدي قبول كنند.  را
مؤسس اين فرقه در تبريز اعدام گرديد.  با "دهد،  سرهنگ دوم شيل به لرد پالمرستون گزارش مي
اي باز به اين ديانت دهد و باعث توسعه و انتشار آن  آتشبار تير كشته شد و مرگ او باعث خواهد شد كه وجهه

بود و خاليق اعالم كردند كه او به گردد.  موقعي كه گرد و دود اولين آتشبار فرو نشست، باب ناپديد شده 
هايي را كه به آن بسته شده بود پاره پاره كرده بود.  ولي بعد از  آسمان رفته است.  تيرهاي آتشبار طناب

اندكي جستجو او را پيدا كرده دوباره آوردند و كشته شد.  پيروان باب معتقدند كه مرگ او هيچ تغييري در 
  "باب هميشه وجود خواهد داشت. وضع آنان نخواهد داد؛ چون روح

اعدام باب در تبريز و در تحت شرايطي كه انجام گرفت، "نويسد،  سرهنگ شيل خطاب به اميركبير مي
  "اعتباري سفراي ايراني خواهد شد. هاي اروپايي انتشار يابد، باعث بي اگر در مجلّات و روزنامه

العاده  در جده با يك ايراني فوق"د، نويس ويلفرد اسكاون بلنت، شاعر و جهانگرد انگليسي مي
انگيز در تبريز  اي اعجاب كرده مالقات كردم.  او به من گفت وقتي كه جوان بودم شاهد و ناظر واقعه تحصيل

شدم.  در آن موقع به دستور دولت يكي از پيغمبران محكوم به مرگ شده بود.  او را با دو مصاحب خود به 
ن كه چندين ساعت روي دار معلّق بودند، هدف آتشبار سپاهيان پادشاهي قرار چوبة دار بستند و بعد از اي

اي غير قابل باور  گرفتند.  بعد از شلّيك تيرها مصاحبين كشته شدند، ولي باب بدن صدمه آزاد شد و اين واقعه
  "است.  زيرا تير طنابها را پاره كرده بود ولي باب از باالي دار به پايين افتاده بود.
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  دستگيري حضرت باب بعد از مراجعت از مكه و مدينه

او (حاكم فارس) چند مأمور از سواران خاص خود از شيراز فرستاد  و امر شديد صادر نمود كه هر كجا 
سيد باب را بيابند دستگير كنند و با غل و زنجير به شيراز بياورند. مأمورين در بين راه حضرت باب را 

شهر به سمت شيراز مي آمدند و رئيس سواران چنين حكايت كرده است:چون به مالقات نموده كه از بو
هم رسيديم جوان تحيت گفت و سالم كرد و از ما پرسيد كجا مي رويد؟ من نميخواستم مأموريت 
خودم را به او بگويم. در جواب گفتم حاكم فارس ما را براي كار مهمي به اين طرفها فرستاده. آن جوان 

د حاكم فارس شما را فرستاده كه مرا دستگير كنيد. اينك من حاضرم هر طور مأمور خنديد و فرمو
هستيد رفتار كنيد. من خودم نزد شما آمدم و خود را معرفي كردم تا براي يافتن من زحمت نكشيد و 

و سعي كردم كه آن همه را نديده و نشنيده انگارم  ...مشقّت نبينيد. من خيلي متعجب و سرگردان شدم
و از او بگذرم. وقتي خواستم بروم نزديكتر آمد و فرمود قسم به خداوندي كه انسان را خلق كرده و او را 
بر جميع موجودات فضيلت داده و قلبش را محل تجلي انوار عرفان و محبت خويش ساخته كه من از 

حتي خود را فداي اول عمر تاكنون جز به راستي لب نگشوده ام. هميشه خير ديگران را خواسته ام و را
خلق خدا كرده ام و باعث غم و اندوه هيچ كس نشده ام. من مي دانم كه شما براي دستگير كردن من 
مي رويد. نخواستم به زحمت بيفتيد و مسؤول حاكم بشويد. آمدم خودم را معرفي كردم. اكنون 

ده شدم. ركاب اسب او را مأموريت خود را انجام دهيد. از استماع اين بيانات بي اختيار از اسبم پيا
بوسيدم و گفتم اي فرزند پيغمبر اي نور چشم رسول اهللا قسم به آن كسي كه تو را آفريده و اين درجه 
و مقام عالي را به تو داده كه عرض مرا بشنوي و تضرع و زاري مرا بي اثر نگذاري. خواهش دارم از همين 

يف نبري زيرا اين شخص مردي ستمكار و پست جا به هر جا كه ميخواهي بروي و در محضر حاكم تشر
است مي ترسم تو را اذيت كند. من نمي خواهم كه جواني مثل تو از اوالد پيغمبر گرفتار ستم و 
خشونت اين ظالم شود... فرمود در مقابل اين نجابت و اصالتي كه از تو ظاهر شد، اميدوارم خداوند تو را 

از قضاي الهي روگردان نيستم. خدا پناه من است؛ ملجأ من  مورد رضاي خود قرار دهد؛ لكن هيچ وقت
است؛ يار و ياور من است. تا آخرين ساعتي كه مقرر شده، هيچ كس نمي تواند به من اذيت برساند و بر 
خالف خواست خدا كار بكند. وقتي آن ساعت مقرر برسد، چقدر خوشحال مي شوم كه جام شهادت را 

نخواهد كرد. سرزش ن حاضرم؛ مرا نزد حاكم ببر. هيچ كس تو را در اين كار در راه خدا بياشامم. اينك م
  وقتي كه اين طور فرمود، من هم ناچار امر او را اطاعت كردم و مطابق اراده اش عمل نمودم
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  قسمتي از سخنان حضرت باب در هنگام وداع با حروف حي و عزيمت به مكّه
اي عزيزان من، شما حامالن اسم خداوند در اين روز هستيد. هر يك از شما بايد در رفتار و گفتار خود نمايانگر 
درستي و قدرت و شكوه پروردگارش باشد. هر يك از اعضاء بدن شما بايد شاهدي بر علو نيت شما، طهارت حيات، حقيقت 

را در هنگام وداع با حواريون خود به ياد بياوريد. شما مانند مشعلي ايمان و پاكي اخالق و فداكاريتان باشد. كالم مسيح 
  مردم بتابد. ةشعله ور است. باشد كه اين نور در برابر چشمان هم    روشن هستيد كه در شبي تاريك بر فراز كوهي بلند 

ما شاهدان طلوع فجرِ منين من، اين روز مقام و درجه اش از هر روزي باالتر و بلندتر است. شؤاي حروف حي اي م
روز خداوند هستيد. كمر همت بربنديد. كوشش كنيد كه اعمال و رفتار شما دليل و حجتي بر حقيقت كالم خداوند باشد. 
روزگاري كه پرستيدن اوهام كافي به نظر مي رسيد بسر آمده، روزي فرا رسيده است كه در پيشگاه خداوند جز نيت خالص، 

اولي شكل مي گيريد.  ةمقدس پذيرفته نمي شود. شما نخستين حروفي هستيد كه از اين نقط و اعمال و رفتار پاك و
دنيوي  ةجوشان اين حقيقت الهي جريان مي يابيد. از خداوند بخواهيد كه هيچ عالق ةنخستين رودهايي هستيد كه از چشم

نياورد. و هيچ توجهي به دنياي فاني موهبتي  پاكي قلب شما را تيره نسازد. هيچ بستگي خاكي مانعي بين شما و او به وجود
را كه شامل حالتان شده از بين نبرد. همت را بلند گردانيد تا در جهان ديگر من در مقابل عرش الهي از رفتار و اعمال شما 

  خشنود باشم. 
م ناتوانيش بر قدرت به ضعف و ناتواني خود منگريد، به قدرت اليزال الهي متّكي باشيد. آيا او ابراهيم را علي رغ

نمرود پيروزي نبخشيد؟ آيا او موسي را بر فرعون و لشكريانش چيره نكرد؟ آيا او مسيح را، با آنكه در چشم مردم به ظاهر 
يهوديان برتري نداد؟ و آيا او نبود كه قبايل وحشي و ستيزه جوي عرب را زير  ةفقير و ناتوان به نظر مي رسيد بر قواي انباشت

  و به پيروزي نهايي خود مطمئن باشيد. ...اسالم و محمد رسول اهللا درآورد. به نام او قيام كنيد نفوذ مقدس
  )10ص 284(مأخذ: پيام بهايي شماره 
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  شرح شهادت
، دستوراعدام حضرت قبلي بودميالدي ، صدر اعظم جديد ايران كه به خون آشامي صدر اعظم  1850در سال 

. مجدداً هيكل اطهر را از چهريق به تبريز آوردند و در آنجا حجره اي نزديك محوطـه سـرباز   ا صادر نمودباب ر
  .گرديد، محبوس نمودندخانه كه محل شهادت ايشان 

ت بـه   اب را به طرف حجره محبس مي بردنددر حالي كه حضرت ب جواني دوان دوان خود را از البالي جمعيـ ،
ز حضرت باب رجـا و التمـاس نمـود كـه: مـرا از خـود جـدا        انداخت و اايشان رسانيد و خود را به پاي مبارك 

. حضرت باب به او فرمودند : برخيز تو ا همراه آن حضرت باشد. و تقاضا نمود كه اجازه دهند در هر جنفرماييد
  .با ما هستي تا فردا چه مقدر شود

در همان حجـره اي كـه هيكـل اطهـر و     آن جوان را به همراه دو نفر ديگر از همراهان فوراً دستگير نمودند و 
حضرت باب  . انيس در هنگامي كهاتب ايشان محبوس بودند حبس كردند. اين جوان به نام انيس مشهور شدك

دنبـال هيكـل    ، از خود آن حضرت درباره امر جديد شـنيد و تصـميم گرفـت كـه بـه     در تبريز تشريف داشتند
ويـش فـدا شـدن در راه    لب انيس شعله ور شد كه تنها آرز. شعله عشق الهي چنان در قمبارك به چهريق برود

نمـود و تحـت   ؛ اما ناپدري او از رفتار غريب پسر در اضطراب بـود؛ لـذا او را در منـزل محبـوس     امر جديد بود
ق سـپري كـرد و همـواره از      مراقبت شديد قرار داد جناب انيس هفته ها را به دعا و مناجات و تمركـز و تعمـ .

، در حالي وبش مشرّف گردد؛ تا اين كه روزيمي نمود كه به او اجازه دهد تا به حضور محب درگاه خدا مسئلت
. او حضرت اعلي را در مقابـل ديـدگان خـويش زيـارت     ا و راز و نياز بود، رؤياي فوق العاده اي ديدكه غرق دع

ضـرت بـاب بـه او فرمودنـد:     يس خود را بر اقدام مبارك انداخت. ح. انايستاده اند و او را صدا مي زنندنمود كه 
، عنقريب در مقابل مـردم شـهر مـرا مصـلوب     خوشحال باش ساعت موعود نزديك است. در همين شهر تبريز"

ن موهبـت بـا خـود شـريك نخـواهم      . جز تو كسي را در ايو هدف گلوله هاي اعداء خواهم شد خواهند ساخت
از آن پس انيس  "ير مكذوب.و انَّ هذا وعد غَ. مژده باد كه تو آن روز با من جام شهادت خواهي نوشيد ساخت

آرزوي قلبـي خـود    . او باالخره بـه ال محبوبش به زودي خواهد آمدصبر پيشه ساخت زيرا مي دانست روز وص
  .نائل گرديده بود

، كه يس و سه نفر ديگر از پيروان مخلص. در نهايت بهجت با اندر آن شب، حضرت اعلي سرشار از سرور بودند
قتـل خواهنـد   شكي نيست كه فـردا مـرا بـه     ": تش محبوس بودند سخن مي گفتند. از جمله فرمودندحضر با

 "ا برخيزد و بـه حيـات مـن خاتمـه دهـد.     . يكي از شما هشما ها باشد بهتر است و گواراتر . اگر از دسترساند
؛ همگي ساكت حيات چنان ذات مقدسي خاتمه دهد هيچ كس نمي توانست تصور آن كند كه با دست خود به

كه آن  . ناگهان انيس از جاي برخاست و گفت آماده است تا به هر نحواندند و اشك از چشمانشان جاري شدم
همين جوان كه قيام به اجابت اراده من نموده بـا مـن    ": حضرت امر فرمايند عمل كند. حضرت اعلي فرمودند

سـحرگاه روز   "ين تاج افتخار با مـن سـهيم گـردد.   شهيد خواهد شد و من او را اختيار نمودم تا در وصول به ا
) حضرت باب به كاتب خويش بياناتي مي فرمودند كه .قه.  1266شعبان  28(مطابق با  1850جوالي  9، بعد



تا من اين صـحبتها را كـه بـا او     ": ي آمد و مكالمه ايشان را قطع كرد. طلعت اعلي به او فرمودندناگهان مأمور
 "من كـم نخواهـد شـد.    اگر جميع عالم با تير و شمشير بر من حمله نمايند مويي از سر مي داشتم تمام نكنم

. حضـرت  ود كه كاتب به دنبالش روانه گردداما مأمور اهميت بيان مبارك را درك نكرد و پاسخي نداد و امر نم
حضـرت را امضـاء   حكـم قتـل آن   ، شهر تبريز بردند و آنها بي درنـگ  باب را از آنجا به منازل مجتهدين بزرگ

  .نمودند
ـ  در همان صبح د ، حضرت باب را به محوطه سرباز خانه بردند كه حدود ده هزار نفر در آنجا مجتمع شـده بودن

ردند تـا  ، فرمانده فـوج سـربازان سـپ   ضرت اعلي را به دست سامخان ارمني. حتا شاهد اعدام هيكل اطهر باشند
تأثير رفتار حضرت اعلي قرار گرفته بود كـه رعـب الهـي بـر      . اما سامخان چنان تحتحكم اعدام را اجرا نمايد

. سيحي هستم و عداوتي با شـما نـدارم  من م ": كمال ادب خدمت ايشان عرض نمود كهقلبش وارده شد و در 
حضـرت اعلـي    "نيد كه من داخل درخون شما نشـوم. شما را به خدا كه اگر حقّي  در نزد شما هست كاري بك

و را از ايـن ورطـه نجـات خواهـد     ، حق تـ مأموري مشغول باش. اگر نيت تو خالص است تو به آنچه "فرمودند: 
  "داد.

سامخان به سربازان خود دستور داد تا ميخهاي آهنين بر ديوار كوبيدند و دو ريسمان به آن ميخها بستند كـه  
صف دويست و پنجاه ر ، سربازان در سه صف و در هرا و با ديگري انيس را بياويزند. سپس با يكي طلعت اعلي

و پنجاه گلولـه شـليك   . بعد از اين كه دود هفتصد صف يكي بعد از ديگري شليك كردند. هر سه نفر ايستادند
. انـيس در مقابـل ايشـان    ه به سختي مي توانستند باور كننـد ، جمعيت صحنه اي را ديدند كشده فرو نشست

ا فقـط  . گلولـه هـ  باب غائب و از نظر پنهان بودنـد ت ؛ ولي حضرصالً اثري از جراحت در بدنش نبودايستاده و ا
ه اي كه محبـوس بودنـد   . سپس شروع به جستجو نمودند و عاقبت ايشان را در حجرطنابها را پاره كرده بودند

من صحبت خـود  "د: ، در حالي كه مشغول تكميل بيانات ناتمام خود با كاتب بودند و بعد فرمودنجالس يافتند
ر   "قصود خواهيد رسيد.چه مي خواهيد بكنيد كه به م . حال هررا تمام نمودم سامخان از ديدن اين امر متحيـ

. لـذا فـوج   دستور داد تا محوطـه را تـرك كننـد    شد و اجازه نداد سربازان او مجدداً شليك نمايند بلكه به آنها
و سـربازان شـليك   ه آويختند ديگري براي ادامه اين كار آورده شد و بار ديگر حضرت باب و انيس را در محوط

مـود و فقـط   . اين بار تيرها به هدف خورده و بدن مطهر حضرت بـاب و انـيس را بـه يكـديگر ملصـق ن     نمودند
. در هنگامي كه سربازان خود را براي شليك آماده مي ساختند حضرت اعلي خطاب صورت آن دو آسيبي نديد
مردم اگر مرا مي شناختيد مثل اين جـوان   اي"ره آن صحنه را مي نگريست فرمودند: به انبوه جمعيتي كه خي

روز مـن در  . روزي خواهد آمد كه مرا بشناسيد ولكن در آن شماست در اين سبيل قربان مي شديدكه اجلّ از 
   "ميان شما نخواهم بود.

 41 - 43دو ظهور پياپي ص                                                                                      
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  زيارتنامه
برياء ورَ الكظهيا م لَيكاالَبهي ؛ ع كمالن جم الَّذي طَلَع هاءالب االَعلي و كن نَفسرَ مالَّذي ظَه اَلثَّناء 

ماءي االَرضِ و السن فم ليكم قاء ولطانَ البلطَنَةُ ،سرَت سظَه اَنَّ بِك دةُ  اَشهظَمو ع هداراقت اهللاِ و
 داَشه  داءن اُفُقِ البمالُ الغَيبِ عج و طَلَع القَضاء ماءي سمِ فدالق وساَشرَقَت شُم و بِك بريائُهاهللاِ و ك

حرَكَةٍ من قَلَمك ظَهرَ حكم الكاف و النُّونِ و برَز سرُّ اهللاِ المكنُونُ و بدَئت الممكنات و بعثَت اَنَّ بِ
 كندن عةٍ ممو بِكَل قصودالم جهو الح جهِكبِو و عبودرَ جمالُ المظَه كمالاَنَّ بِج داَشه و الظُهورات

نَ الممكنات و صعد المخلصونَ الَي الذِّروةِ العليا و المشرِكونَ الَي الدركات السفلي و اَشهد فُصلَ بي
كياتĤِب و نَ بِكن آمماهللاِ فَطوبي ل قاءبِل فَقَد فاز كقائبِل ن فازم اهللاَ و رَففَقَد ع رَفَكن عبِاَنَّ م  و

بِس ن خَضَعميلٌ لفَو كرشع لقاءضَرَ تح و كولي حف طاف و كلَغَ بِرِضائب و كقائبِل شُرِّف و كلطان
ظَلَمك و اَنكَرَك و كَفَرَ بĤِياتك و جاحد بِسلطانك و حارب بِنَفسك و استَكبرَ لَدي وجهِك و جادلَ 

ن حفَرَّ م و كرهانعِ االَمرِ بِبصبن اي اَلواحِ القُدسِ مشرِكينَ فنَ المو كانَ م دارِكاقت و كتكوم
فَيا الهي و محبوبي فَاَرسل الَي عن يمينِ رحمتك و عنايتك نَفَحات قُدسِ اَلطافك لتَجذبني  .مكتُوباً

و لي شَطرِ قُربِكنيا انِ الدع ن نَفسي ولي كُلِّ  عع كُنت نَّكا و لي ما تَشاءع رقتَدالم اَنت نَّكا كقائل
اَشهد بِاَنَّ ما رأَت عينُ االبداعِ  .عليك يا جمالَ اهللاِ ثَناء اهللاِ و ذكرُه و بهاء اهللاِ و نُوره .شَئيٍ محيطاً

كبهاً شظلُومي غَ ،مف كامي اَيف كُنت رَّةً كُنتم لِ و االَغاللِ والسالس تَحت رَّةً كُنتاليا مالب راتم
روحي لضُرِّك الفداء  .تَحت سيوف االَعداء و مع كُلِّ ذلك اَمرت النّاس بِما اُمرت من لَدن عليمٍ حكيمٍ

لَّذينَ استَضائَت وجوههم من اَنوارِ وجهِك و اتَّبعوا ما اُمرُوا و نَفسي لبالئك الفداء اَسئَلُ اهللاَ بِك و بِا
 .بِه حباً لنَفسك اَن يكشف السبحات الَّتي حالَت بينَك و بينَ خَلقك و يرزقَني خَيرَ الدنيا و االخرَةِ

 زيزُ الغَفوري العتَعالالم رقتَدالم اَنت نَّكاالرَّحيم.  ها واَغصان ها واَوراق ةِ ودرلَي السلهي عيا ا ملِّ اللّهص
 عتَدينَ ون شَرِّ الماحفَظها م ليا ثُمالع كفاتص سني والح كها بِدوامِ اَسمائفُروع ها وولاُص ها واَفنان

 .صلِّ اللّهم يا الهي علي عبادك الفائزينَ و امائك الفائزات .جنُود الظّالمينَ انَّك اَنت المقتَدر القَديرُ
الكَريم الغَفُور لّا اَنتا لهظيم ال اذُوالفَضلِ الع الكَريم اَنت نَّكا.  
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  مناجات از آثار حضرت ولي عزيز امراهللا

بقِّنَيا ربِح اَلُكا االَعلي نَس الم كمدلَي التُّرابِ بِاَنْ تَجِبا رْشوشِ ععالئََدك و كتمايونِ حفَظَنا في صك ئَنا و تَحت
حابلَينا سرَ عطتُم لَ وفِّقَنا عنا و تُودك و تُويسانحا و كودجكبيلفي س لوكي الس   ك الئـلِ و بـبِح كسو التَّم  و

كتجح ثْباتا شارِ آثارِكانْت و كدائفْعِ شَرِّ اَعو د  تَّالوكاالَ خَلُّقِ بِاَخْالق وبِكبحرِ مالنِ اَمعا ـ و به   تيذي فَـد ي الـَّ
ت اَقْـدامنا ، و   اشْـدد اُزورنـا    ا االَعلي والقَتلَ في محبته ، اَغثْنا يا محبوبنَ الَّيت انَفْسك في سبيله و ما تَمنَّ و ثَبـ 

و  و كَلِّلْ اَعمالَنا و مجهوداتنا بِاكْليلِ قَبولك و نُعوتك لسنَتَنا بِمحامدكاطْلق اَ ذُنُوبنا وكَفِّر عنّا سيئاتَنا و لَنا اغْفر
كرِضائ و مل خاتعنْ  ةَاجصينَ مخْللْمل تَهرنا ما قَدياتحكتريب كتمحاَنْـوارِ    و اَجِرْنا في جِوارِ ر نـاءلْنا في فخواد
قُرْبِك قَرَّ والم عشُرْنا ماحكتبن اَحلَنَ بينَ م رو قَدفُودا الو لَيكع   ك قائـل باءه نا بِصـنِّحر قِ     ودائ نا فـي حـد و اخْلـ

ك وسغيثَ قُديا م كلَكوتفي م تَهرقْنا كُلَّ خَيرٍ قَدالعالَمين ارز.  
                    بنده آستانش شوقي                                                                                                   
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