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اماكن مباركه  صادق،ار كردن برنامه اين يوم مقدس مي توان از فيلمهاي موجود (عاشق زبراي هر چه مؤثر برگ
  استفاده نمود و...)

در قسمت شرح شهادت نيز استفاده از نوار و يا سي دي صوتي شعر جناب محمودي عزيز خالي  از لطف نيست 
و در صورت در دسترس نبودن، متن شعر را كه در برنامه قرار گرفته است به همراهي موسيقي مناسب و با توجه 

  به امكانات محلي اجرا نمائيد

  

  با اميد به اينكه در نهايت روحانيت اين لحظات را سپري نمائيد

  



2 -اللُهلَّ جمناجات از آثار حضرت بهاءاهللا ج  

پروردگارا , توئي پادشاهي كه امرت را جنود عالم منع ننمود و سطوت امم از اقتدارت باز نداشت . توئي آن 
. رحمتت به مثابه غيث هاطل بر عاصي و مطيع , كريمي كه عصيان اهل امكان , ملكوت غفرانت را منع ننمود 

  نازل . اي رحيم , بندگانت را از درياي بخششت منع منما و محروم مساز . توئي بخشنده و مهربان . 
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  لوح مبارك حضرت بهاءاهللا  - 5

  حضرت بهاءاهللا مي فرمايند :

اي نصير در ظهور اولم به كلمة ثاني از اسمم بر كلّ ممكنات تجلّي فرمودم ؛ به شأني كه احدي را مجال اعراض 
و اعتراض نبوده و جميع عباد را به رضوان قدس بي زوالم دعوت فرمودم و به كوثر قدس اليزالم خواندم . 

شاهده شد كه چه مقدار ظلم و بغي از اصحاب ضالل ظاهر به شأني كه لَن يحصيه اال اهللا . تا آن كه باالخره م
جسد منير مرا در هوا آويختند و به رصاص غلّ و بغضا مجروح ساختند ؛ تا آن كه روحم به رفيق اعلي راجع شد 

ضرّ را از عباد خود قبول فرمودم چه كه اگر تفكّر  و به قميص ابهي ناظر و احدي تفكّر ننمود كه به چه جهت اين
 tمي نمودند در ظهور ثانيم به اسمي از اسمايم از جمالم محتجب نمي ماندند ... با اين كه در جميع الواح بيان

جميع عبادم را مأمور فرمودم كه از ظهور بعدم غافل نمانند و به حجبات اسماء و اشارات از مليك صفات 
  . محتجب نگردند

  173نافه مكنون ص                                                                                                                

  

  

  



  بيانات حضرت رب اعلي- 3

دلخواه او شود نه آنچه  اگر قدري تأمل كني بر عبد است كه آنچه را كه خدا حجت قرار ميدهد بر او مستدل
زيرا كه هر امتي كه مأمول آنها در نزد رسول اللّه  ماند باشد اگر حكايت دل بخواه بود احدي روي ارض كافر نمي

 پناه بر خدا بر آنكه دليل قرار دهي چيزي را بهواي خود بلكه دليل قرار ده چيزي را ظاهر ميشد ايمان ميĤوردند
خواهي دليل ايمانت قرار  مي بخداوند از براي رضاي او چگونه آوري ميكه خدا او را دليل قرار داده و تو ايمان 

                                                                                                        دهي چيزي را كه رضاي او نبوده و نيست ...

 شيئيكفي كلَّ  و اين آيه را تالوت كن : قلَ اللّه  خدا از مادون اوه ما سوي اللّه و مستغني شو ب منقطع شو از    
ال في االرض و ال بينَهما انّه كان علّاماً كافياً  ال في السموات و شيئو ال يكفي عن اللّه ربك من  شيئعن كلِّ 

 آن ظهور و آن ايمان تو مظهره موهوم تصور ننموده كه آن ايمان تو است در هر ظهوري ب قديراً و كفايت اللّه را
رض تو را كفايت نميكند از ايمان اگر مؤمن  نباشي شجره كند از كلّ ما علي االرض و كلّ ما علي األ مي را كفايت

 ئ نباشييو اگر مؤمن باشي كفايت ميكند تو را از كلّ ما علي االرض اگر چه مالك ش فناء تو ميكندبِاحقيقت امر 
...                              

مسطور است و تقصير بر علماي  رسول خدا نياورد و چنانچه در يك روايته از كلّ نصاري هفتاد نفر زياده ايمان ب
آوردند حال نظر كن كه علماي نصاري عالم شدند از  ايمان مي آوردند ساير خلق آنها است كه اگر آنها ايمان مي

سبب شدند و خلق را ممنوع نمودند از ايمان و هدايت  نجات دهند و حال آنكه خود براي آنكه امت عيسي را
يابند در روز قيامت و  باز برو و عالم بشو كلّ امت عيسي اطاعت علماي خود مينمودند از براي آنكه نجات حال

                  حال آنكه همين اتّباع ايشان را داخل نار نمود

  87-88منتخبات آيات از آثار نقطةاولي ص               

  

  

  

  

  



  مضمون خطابات حضرت بهاءاهللا به سفير كبير ايران- 4

اي سفير شاه در مدينه (استانبول)، آيا گمان كرده اي كه سرنوشت امرالهي در دست من است؟ آيا تصور نموده 
اي كه مسجونيت من، يا ذلّت و حقارتي كه بر من تحميل شده، يا حتي مرگ من، قادر است سرنوشت آن را 

و بي معني است آنچه كه در دلت گمان كرده اي. تو در زمره ي كساني هستي كه تابع  تغيير دهد؟ بس بيهوده
ظنونات و تصورات خود هستند. نيست خدايي جزاو، و هم اوست كه به قدرت وغلبه، امرش را ظاهر مي كند و 

و و نه دستان ديگر اعتال مي بخشد و اراده اش را استوار مي سازد و به مقام و مرتبه اي مي رساند كه نه دستان ت
معرضان، هرگز بدان نتواند رسيد و آسيبي به آن نتواند رساند.آيا فكر مي كني قادري اراده ي او را خنثي سازي 
و از اجراي حكم و اعمال قدرتش بازش داري؟ يا تصور مي نمايي چيزي در آسمان و زمين مي تواند در مقابل 

هيچ چيز در كل آفرينش نمي تواند او را از مقصدش باز دارد.... آيا  امرش مقاومت كند؟ نه، قسم به حقيقت ازلي،
نشنيده اي كه در گذشته اي دور، مؤمني از آل فرعون چه گفت؟ و خداوند آن را براي رسول خود (حضرت 
محمد) نقل فرمود؟ رسولي كه او را بر كل كائنات برتري داد و رداي پيامبري به او بخشيد و رحمتي براي 

(حضرت موسي) را              آيا مي خواهيد او «ان قرارش داد؟ مي فرمايد و فرموده ي او حق است كه: عالمي
بكشيد، چون مي گويد پروردگار من خداوند است؟ كسي كه تا كنون داليلي براي مأموريت خود اقـامه كرده 

د و اگر راستگو باشد دست كم، است؟ و اين در حالي است كه اگـر دروغگو باشد دروغش به خودش باز مي گرد
اين چيزي است كه حق در كتاب راستينش (قرآن مجيد) » بعضي از آنچه را وعده مي دهد به سرتان مي آيد.

براي حبيب نازنينش (حضرت محمد) نارل فرمود.... شرارت هايتان فزوني گرفت و گسترش يافت تا اين كه 
وند عظيم متعال برنتافته بود (حضرت باب). اي كاش جان دست به قتل كسي زديد كه هرگز چشم از وجه خدا

او را به شيوه اي كه مردمان معموال يكديگر را به قتل مي رسانند گرفته بوديد! او را در شرايط و احوالي به قتل 
 رسانديد كه هيچ انساني به ياد ندارد. آسمان ها به سختي براحوالش گريستند و مقربان درگاه كبريا برباليايش

نوحه نمودند. آيا اوفرزندي ازخاندان ديرين رسالت نبود؟ آيا بين شما به عنوان بازمانده اي راستين از نسل رسول 
اهللا شهرت نداشت؟ پس چرا باليايي بر او وارد كرديد كه هيچ كس از پيشنيان بر ديگري وارد نكرده است؟ قسم 

است. كسي راكشتيدكه زاده ي خانـدان نبوت بود به خداوند يگانه، چشم روزگار هرگز شبيه شما را نديده 
ونشسته برتكيه گاه هاي افتخار، شادي مي كنيد و لذّت مي بريد. كساني رانفرين مي كنيد كه پيش ازشما بودند 

  وهمين عمل شما رامرتكب شدند و پيوسته ازشرارت هاي خود غافليد.

  

  

  



  قسمتي از نامه تاريخي جناب قدوس- 6

اهد است كه اين بي نوايان نهايت نفرت و كراهت را از خصومت داريم تا چه رسد به مجادله ...خداي احد واحد ش
و قتال...كساني در صدد قتال و نزاع با دولت برآيند كه بر سر، هواي سلطنت و سروري داشته باشند.نه اشخاصي 

پشت پا بر مقتدائي و آقائي خود  مثل اين طائفه كه در اين محن و ورطة بال افتاده اند و از فرط عبوديت و بندگي
زده ترك منبر و محراب و رياست كليه نموده ،از كلّ عالئق دنيويه گذشته قدم به عالم تجرّد گذاشته اند .ليكن 
ما بر حسب تكليف ديني به علماي اَعالم كه هزار سال است منتظر و العجل گويانند اظهار ظهور حجت موعود را 

بينات او را كرديم و ايشان به مثابة علماي سلف متمسك به موهومي چند شده از حجت نموديم و ابالغ آيات و 
معلوم چشم پوشيدند.نه فقط خود را محروم ساختند بلكه به اغواي عوام قيام كرده جميع را از اين فيض مطلق 

حقيق حكم به كفر و محروم ساختند و الي اآلن در بادية ضاللت ...متحير و منتظر مانده اند...بدون تفحص و ت
قتل عباد دادند و بال تجسس تحقير و تنجيس نمودند و عوام بيچاره را بر قتل اين مظلومان آواره تحريك كردند. 
كشتن يك مشت مردمان مظلوم را وسيلة تقرّب الي اهللا قلمداد نمودند و امر را بر مردم مشتبه كردند و حضرت 

ي الواقع مجتهدين مميز حق و باطل بودند ،الزم بود كه در بدو ظهور اين امر سلطان را به اشتباه انداختند ...اگر ف
در مقام تحقيق بر آيند و تشخيص اين دعوي را اعظم و الزم از كل امور دانند و آني آسوده نشوند تا مدعي اين 

رقان طلبند و صدق مقام را مالقات كرده بدون غرض و مرض و هواي نفساني مذاكره نمايند و مناظره فرمايند و فُ
بهه نماند ...دولت به سبب عدم اطالع تام از شكذب داعيه را تشخيص داده بر عالميان معلوم سازند تا كسي در 

ه رعيت سابقند كمقصد و مرام ،آن مرآت احديه را در اقصي بالد محبوس نموده با مشتي از اصحاب جانفشان او 
 اختالف و اشتباه كاري كار را به جائي رسانده كه توپ و تفنگ به مقاتله و لشكركشي اقدام نمايد.سبحان اهللا

  مميز حق و باطل شده .

  

  

  

  

  

  



  دليل قوانين شديدي كه توسط حضرت باب نازل گرديده است  -7

... قوانين و احكام شديدي كه توسط حضرت باب نازل شده است ،  فقط زماني به خوبي مفهـوم واقـع خواهـد     "
بيانات ايشان درباره ماهيت ، هدف و خصلت ظهورشان مورد بررسـي قـرار گيـرد . از آن    شد كه با در نظر گرفتن 

جا كه اين اظهارات مصرحاً آشكار مي سازد ، ديانت بابي ماهيتاً حالـت يـك انقـالب مـذهبي و حتّـي اجتمـاعي       
انقالبي مـي بـود    داشت و بنابراين بايستي كوتاه مدت ولي مشحون از وقايع مؤلمه و همچنين اصالحات اساسي و

... براي تأمين استقالل ظهور جديد و همچنين تدارك زمينه براي ظهور قريب الوقوع حضرت بهـاءاهللا ، حضـرت   
باب مجبور بودند كه به وضع قوانين شديد بپردازند ؛ حتّي با وجود اين كه بسياري از اين قوانين هيچوقت اجـراء  

ل اين دستورات پرداختند ، بنفسه دليل خصـلت مسـتقل ديانـت    نشد ، ولي صرف اين حقيقت كه ايشان به تنزي
ايشان است و توانست موجب ايجاد هيجان گسترده و برانگيختن مخالفت علماء شود كه منجر به شهادت ايشـان  

  "در نهايت امر گرديد . 

  1545انوار هدايت شماره                                                                                                          

  

  سال شهادت 1266سال - 8

 هنوز حزن و اندوه حضرت باب ازشهادت اصحاب قلعه باقي بود كه خبر شهادت شهداي سبعه بر اندوه و حزن
كه در لوح مزبور هيكل مبارك افزود لوح مفصلي در حقّ شهداي سبعه از قلم مبارك نازل شداز بيانات مباركه 

اين " فرمايند: شهدا در نظر حضرت باب چه مقام عظيمي دارا هستند مي مندرج است ميتوان فهميد كه اين
 هستند كه در حديث ميفرمايددر روز ظهور قائم پيشاپيش آن حضرت راه مي معزيهفت نفر شهيد همان هفت 
ه خويش را ب شجاعت و شهامت را آشكار ساختند و تسليم و رضاي ءخود اعلي درجه روند اينها در دروهء زندگاني

فرمايد  بذل جان خويش ثابت نمودندمقصود از حديث مزبور كه مي ءموالي محبوب خود بواسطه ءاراده
 تفسير حضرت باب آنست كه اين نفوس مقدسه قبل از حضرت قائم كه روند مطابق مي     پيشاپيش قائم راه 
شهادت ميرسند و همينطور هم شد زيرا پس ازچهار ماه از شهادت شهداي سبعه ه ست بشبان مهربان آنها

 در حقيقت سال شهادت بود و از اين جهت شهرت يافت 1266اين سال .شهادت رسيدنده حضرت باب در تبريز ب
د زيرا شهادت شهداي سبعه در طهران در اين سال بود واقعهء نيريزو شهادت حضرت وحيد در اين سال بو

شد  وقوع پيوست و در آخر همين سال بود كه واقعهء زنجان شروعه شهادت حضرت اعلي در تبريزدر اين سال ب
زنجان را متزلزل كردو با شدتي خارج از وصف وزيدن آن  ءو چنان طوفاني برخاست كه جميع بالد مجاوره



خاتمه  ترين  پيروان حضرت باب  اعترين  و شج  بسياري از مخلص ءشهادت عدهه ب طوفان ادامه داشت تا آنكه
امر مبارك نوشته شده و براي  وقوع پيوست شرح آن در صفحات تاريخ اينه يافت.وقايعي كه در اين سال ب

حاوي وقايع اين سال است در تاريخ اين امر مبارك كه از همه طرف  هميشه باقي و برقرار خواهد بود اوراقي كه
سنگين دل بدون هيچ مانع و رظلم و ستمي را كه آن دشمن خونخوا ،اردآغشته شده امتيازي بسزا د خونه ب

رادعي مرتكب شد روي زمين را تيره كردمملكت ايران از اقليم خراسان تا تبريز ( محلّ شهادت حضرت باب ) و 
اين ظلمت و تاريكي و اضطراب  اززنجان و طهران تا نيريز در اضطراب و تاريكي شديدي گرفتار گشت وقوع

شديد بشارت ميداد كه عنقريب انوار امرالهي بطلوع و ظهور حسين موعود جهان را روشن خواهد ساخت و اعالن 
              بود.دمراتب اعظم و اقوي از امر قبل خواهه امرآن حضرت ب

        434-433تاريخ نبيل ص             
        

  

  

  مناجات حضرت عبدالبهاء - 9

  هواهللا            

سبيل تو گشتند و اين مه رويان در راه محبتت به خون آغشتند هر سينه اي اي پروردگار اين عزيزان ذليل 
مانند آينه پاره پاره گشتند و هر دلي از آب و گل آزاده شرحه شرحه شده سرهاي بزرگوار در زير پايهاي جهال 

ه گرديده پايمال شده ،حنجر نوراني به خنجر نفوس ظلماني آزرده گشته و قلوب رحماني به سهام شيطاني خست
،اين نفوس نفيسه در دست هر خسيسي گرفتار شده و اين وجوه نورانيه به غبار طغيان مظاهر شيطانيه افسرده 
گشته اي پروردگار از آن جام سرشار قطره اي نثار فرما و از آن گلشن فدا نفحه اي به مشام من آر تا منجذب 

    قربان نمايم و عليك التحيه و الثّناءجان و روان آفاق گردم و سرگشته و سودائي آن جمال پرانوار شوم و 
  ع ع    

  403مجموعه مناجاتها چاپ آلمان ص               

  



10-    لَّ ثنائُهلوح مبارك حضرت عبدالبهاء ج    

  هواالبهي                                                          

جمال قدم چه جانفشاني نمود و روح را به چه ارزاني  اي عبد علي , موالي خويش را مالحظه نما كه در سبيل
مبذول فرمود . سينه چون سينا را سپر تير بال كرد و هدف سهم جفا ؛ قلب چون آفتاب را آماج رصاص و نشانگاه 
صد هزار گلوله پر شعله جانگداز نمود . پس من و تو چه بايد نمائيم ؟ حيف نباشد كه ناز كنيم و خويش را به 

و خويش دمساز نمائيم ؟ در فكر آسودگي جان و كام دل و راحت وجدان افتيم ؟ ال واهللا . پس بايد اقالً بيگانه 
جاني قربان نمائيم و هوي و هوس را كنار نهيم . پيمانه اي از آن محيط عظيم بنوشيم ؛ بوئي از آن گلشن , 

يتي بشنويم و روايتي استماع نمائيم كه فالن نصيب بريم ؛ شرري از آن نار محبت اهللا بهره گيريم ؛ نه آنكه حكا
الهي  ةجانفشاني نمود و ديگري خويش را قرباني كرد ؛ آن يك جام الست به دست گرفت و ديگري در خمخان

  سرمست شد . از روايت ثمري نه . پس بايد قدمي در اين ميدان نهاد و كأسي نوشيد . ع ع      

  152ص  2پيام آسماني ج     

  

  

  اقع مي شود باعث اعالي امراهللا است آنچه و-11

بدانيد و مطمئن باشيد كه آن چه  "نس در محضر مبارك منعقد بود فرمودند : در يكي از شب هايي كه جلسه اُ
وقتي حضرت اعلي شهيد شد , احباء محزون  "سپس اضافه فرمودند :  "واقع مي شود باعث اعالي امراهللا است . 

ر مسرور كه الحمد هللا حضرت اعلي شهيد شد . ولي اگر حضرت اعلي شهيد نمي شد و دلخون بودند و اعداء بسيا
, جمال مبارك اظهار امر نمي فرمود . بعد جمال مبارك تبعيد شدند ؛ احباء محزون و دلخـون و اعـداء مسرور 

و لوح رئيس  نمي شدند , لوح سلطان كه الحمـدهللا حضـرت بهاءاهللا تبعيد شدند . ولي اگر جمال مبارك تبعيد
نازل نمي شد و امراهللا منتشر نمي گشت . پس معلوم مي شود كه آن چه واقع مي شود باعث اعالي امراهللا است 

  "و دست غيبي دارد كار مي كند . 

  43ص  –نوشته جناب نورالدين ممتازي  –روزه  9خاطرات                                            

    



  خاطرات خديجه بيگم , حرم حضرت اعلي  -12

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

ن بسيار مهربان بودند هر گاه مادر شوهرم را مي ديدند حتماً دستش را مي بوسيدند و فراهم مي نمودند . آنا
مطالبي كه باعث آرامش خاطر ايشان مي شد بر زبان     مي راندند . چند ماه گذشت تا خبر دار شديم كه ايشان 

باعث پريشاني خاطر ما شد .  , قائم آل محمد به طهران و سپس به تبريز انتقال داده شده اند . اين اخبار ناقص ,
مادر شوهرم از برادرش حاجي ميرزا سيد علي تقاضا كرد كه براي استخالص هيكل مبارك اقدام كند . به همين 
دليل او از يزد به ماكو رفت و سرانجام هم در طهران به شهادت رسيد . شهادت حاج ميرزا سيد علي در طهران و 

) در تبريز از نسوان عائله مبارك نهان ماند و هر گاه ما به شايعاتي كه شهادت آن نفس مقدس ( حضرت باب 
شنيده بوديم اشاره مي كرديم مردان به شدت آنها را تكذيب مي كردند ؛ مي گفتند همه كذب محض است . 

والقاسم البته مردان فاميل مي دانستند كه چه واقع شده است ؛ حتّي قبل از وقوع آن وقايع شوم , حاجي ميرزا اب
برادر خديجه بيگم ماندن در شيراز را غير ممكن يافته و ميرزا جواد جوان , پسر هيجده ساله حاج سيد علي را با 
خود به زيارت مكّه برده بود . ميرزا جواد يك سال قبل با دختر عموي خود خديجه سلطان بيگم , دختر حاج 

ميرزا جواد كه تازه حاجي شده بود , بيمار شد و در جده  ميرزا سيد محمد ازدواج كرده بود . در راه بازگشت
درگذشت و در همان جا دفن گرديد ... بيش از يك سال از شهادت حضرت باب و خال اعظم گذشته بود كه 
ميرزا ابوالقاسم با خبر غم انگيز صعود حاج ميرزا جواد به منزل بازگشت . اعالن خبر صعود حزن انگيز اين جوان 

قيقت مرگ پدرش را نيز آشكار ساخت . گردن زدن ظالمانه خال اعظم در طهران و شهـادت به ناچار ح
مظلـومانه حضرت اعلي , بيش از آن نتوانست مخفي بماند . حال همزمان براي سه نفر سوگواري مي نمودند . 

ضي از اعضاي سوز دل والده حضرت باب تسكين ناپذير بود . نظرات مغرضانه و سرزنش ها و زخم زبانهاي بع
خانواده كه هنوز خصومت شديدي داشتند , درد و رنج ايشان را شدت مي بخشيد تا جائي كه ديگر قادر به 
تحمل آالم وارده نبوده , مصمم به ترك شيراز شدند ... به همراهي بي بي گوهر , خواهر حاج عبداهللا خان باليوز 

ال رفتند و تا پايان عمر در آنجا رحل اقامت افكندند ... و حاج مبارك غالم سياه با وفاي حضرت باب به كرب
مرا شدت بخشيد ... من براي عزيمت ايشان از شيراز بر غم من افزود و تألمات قلبي "خديجه بيگم ... مي گويد : 

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

باوفا و مخلص هم با من بود . كلفت ها و نوكرهائي كه ما درخانه داشتيم  موظّف به دلجوئي از ايشان بودم . فضّه



از شهادت آن وجود مبارك و حالشان اطالعي نداشتند . صحبت كردن با ديگران در مورد اين مسائل غير ممكن 
ن را بود . در كربال حاجي مبارك يك جارو با دسته سبز رنگ خريده بود و هر روز صحن مرقد مطهر امام حسي

جاروب مي كرد . از آنجائي كه سبز , رنگ خاندان حضرت محمد بود حاجي مبارك مي خواست اين اميد را در 
دل خويش زنده نگاه دارد كه روزي مجدداً با چشمان خويش چهره نوراني آقاي عزيز خود را در اين جهان ببيند 

خال , به بمبئي براي تجارت رفته اند . هنگامي كه . در شيراز ما به فضّه و ديگران گفتيم كه آقايشان در معيت 
منزلمان مرمت مي شد , فضّه بسيار خوشحال بود و دائماً مي گفت كه آقا در حال بازگشت به منزل هستند و 
خانه جهت آمدن ايشان مرمت مي گردد . شور و شوق اين نفس وفادار , غير قابل تصور و كامالً مسحور كننده 

  دت تحت تأثير قرار مي گرفتيم .  بود و ما به ش

  جزوه خديجه بيگم , حرم حضرت اعلي به قلم حسن موقر باليوزي                                                    

  

  جناب انيس -13

سـپس در يـوم شـهادت , زن و خـواهرش ,      "جناب فاضل مازندراني در مورد مراتب استقامت انيس مي نويسد : 
فرزند دو ساله اش را به سربازخانه برده , گرد وي انجمن شدند و خواهر چند بار به پايش افتـاده , بوسـه زد و بـا    

دهـم   اي برادر تو را به قرآن و پيغمبر آخـر الزمـان سـوگند مـي     "ديده گريان و قلب بريان همي ناليده , گفت : 
الك نجات بخش و بـر زن و فرزنـد و مـادر و خـواهر و     تقيه كن كه در آئين اسالم رواست و خويش را از ورطه ه

  اي خواهر   "و او جواب چنين گفت :  "برادرت ببخشا . 

  گر تيغ بارد در كوي آن شاه                   گردن نهاديم اَلحكم للّه                  

صـبر و شـكيبايي را پيشـه كـن  و     و من سالها در اين آرزو بودم , شكر خدا را كه اكنون به مقصود مي رسم و تو 
جزع و فزع منما . عنقريب به امر حضرت قادر قهار, قومي مبعوث شوند كه ما را به بهترين اذكـار و برتـرين آثـار    
بستايند و بر جاي اين گروه كه ما را واجب القتل مي دانند به نصرت و جانفشاني قيام نمايند و مصرع و مدفن ما 

الهيه شمارند و بواسطه ما به درگاه حق دعا و استغاثه كنند . پـس دلتنـگ مبـاش و     را محل نزول فيض و بركت
  آن گاه با ايشان وداع پسين نموده سوي قربانگاه خراميد ...                             "صبر كن ... 

  563( تأليف جناب محمد حسيني ) ص  – 2جلد  –حضرت باب    



  )خون تپيدة تبريز شعر(به ياد عاشق در-14

  طاليه دار سرودي چنين سرور انگيز     ياد عاشق در خون تپيده تبريز

 در اشتياق شهادت از آرزو لبريز        انيس طلعت اعلي و گوشه زندان

  طبيبش چه ميكند تجويز در اين اميد كه       سپرده گوش دلش را به دلبر جانان

  نويد ظهر قيامت بداده در تبريز        صداي صاحب امر از ميانه زندان

  بدست دوست چرا؟نه نشايد اين پرهيز       بدست دشمن خود كشته ميشوم فردا

  م كرده قد غرور آميزلَگشوده شال و ع   شنيد مخلص عاشق نداي حضرت دوست

  خداي عشق و محبت رسول رستاخيز        هر آنچه امر تو باشد مطيع فرمانم

  مباركست به تو اين رداي سحر آميز        ويي با منندا رسيد كه فردا فقط ت

  قبوليست گه هراس انگيز  در امتحان عشق    انيس و مونس من تا ابد تو خواهي ماند

  

  شعر از عباس رئوفي              

  

  

  

  

  

  

  

  



  زيارتنامه-18

 كمالن جم الَّذي طَلَع هاءالب االَعلي و كن نَفسرَ مالَّذي ظَه قاء اَلثَّناءلطانَ البس برياء ورَ الكظهيا م لَيكاالَبهي ؛ ع
بريائُهاهللاِ و ك هظَمو ع هداراقت لطَنَةُ اهللاِ ورَت سظَه اَنَّ بِك داَشه ، ماءي االَرضِ و السن فم ليكم اَشرَقَت  و و بِك

غَيبِ عن اُفُقِ البداء  اَشهد اَنَّ بِحرَكَةٍ من قَلَمك ظَهرَ حكم الكاف و شُموس القدمِ في سماء القَضاء و طَلَع جمالُ ال
مالُ المعبود و النُّونِ و برَز سرُّ اهللاِ المكنُونُ و بدَئت الممكنات و بعثَت الظُهورات و اَشهد اَنَّ بِجمالك ظَهرَ ج

الم جهو الح جهِكبِو ليا والع هلَي الذِّروونَ اصخلالم دعص و ناتمكينَ الملَ بفُص كندن عم همو بِكَل قصود
لقاء اهللاِ فَطوبي المشرِكونَ الَي الدركات السفلي و اَشهد بِاَنَّ من عرَفَك فَقَد عرَف اهللاَ و من فاز بِلقائك فَقَد فاز بِ

لضَرَ تح و كولي حف طاف و كلَغَ بِرِضائب و كقائبِل شُرِّف و كلطانبِس خَضَع و كياتĤِب و نَ بِكن آمم كرشع لقاء
رَ لَدي واستَكب و كبِنَفس بو حار كلطانبِس دجاح و كياتĤِكَفَرَ ب و اَنكَرَك و كن ظَلَمميلٌ للَ فَوو جاد جهِك

فَيا الهي و  بِبرهانك و فَرَّ من حكومتك و اقتدارِك و كانَ منَ المشرِكينَ في اَلواحِ القُدسِ من اصبعِ االَمرِ مكتُوباً .
فسي و عنِ الدنيا الي شَطرِ محبوبي فَاَرسل الَي عن يمينِ رحمتك و عنايتك نَفَحات قُدسِ اَلطافك لتَجذبني عن نَ

 ثَناء اهللاِ و قُربِك و لقائك انَّك اَنت المقتَدر علي ما تَشاء و انَّك كُنت علي كُلِّ شَئيٍ محيطاً . عليك يا جمالَ اهللاِ
وماً شبهك ، كُنت في اَيامك في غَمرات الباليا مرَّه ذكرُه و بهاء اهللاِ و نُوره . اَشهد بِاَنَّ ما رأَت عينُ االبداعِ مظلُ

رتبِما اُم النّاس رتاَم ككُلِّ ذل عم و االَعداء وفيس تَحت كُنت رَّهم لِ و االَغاللِ والسالس تَحت ن  كُنتن لَدم
بنَفسي ل و داءالف ضُرِّكوحي لكيمٍ . رليمٍ حن اَنوارِ عم مهوهجبِالَّذينَ استَضائَت و و اَسئَلُ اهللاَ بِك داءالف كالئ

ني خَيرَ الدنيا و وجهِك و اتَّبعوا ما اُمرُوا بِه حباً لنَفسك اَن يكشف السبحات الَّتي حالَت بينَك و بينَ خَلقك و يرزقَ
 اَنت نَّكا . رَهاالخ ها واَغصان ها واَوراق و هدرلَي السلهي عيا ا ملِّ اللّهص . الرَّحيم زيزُ الغَفوري العتَعالالم رقتَدالم

المينَ د الظّاَفنانها و اُصولها و فُروعها بِدوامِ اَسمائك الحسني و صفاتك العليا ثُم احفَظها من شَرِّ المعتَدينَ و جنُو
 اَنت نَّكا . زاتالفائ كمائزينَ و االفائ كبادلي علهي عيا ا ملِّ اللّهالقَديرُ . ص رقتَدالم اَنت نَّكذُوالفَضلِ ا الكَريم

. الكَريم الغَفُور لّا اَنتا لهظيم ال االع  

  

  

  

  



  مقام اعلي -19

مقدسه متعاليه موالي خود را  اميال باطني حضرت عبدالبهاء و اراده وجود مبارك دائماً در صدد آن بودند كه
عبدالبهاست  كامالًمجري گردد. اول حرم اقدس بود  حرف بحرف پيروي نمايند تا آنچه ميل و آرزوي حضرت

نش بفرموده مبارك تمام نبود ، تمام مامقام اعلي ساخت ،آن گفته شد كه شرح حرم اقدس .ثاني مقام قدس اعلي
اراضي واسعه ئي در  و امر ديگر آنكه تحصيل و تدارك .فرمودندو از اجمل بناهاي سواحل مديترانه بشمار ميرود

 25مقدس محفوظ و مصون باشد . در مدت  حول مقام اعلي الزم بود بعمل آيد تا از هر سمت و جهت آن مقام
اگر درست مالحظه شود اين اراضي وسيعه سال براي اين منظور هر چه توانستند ازاراضي خريداري فرمودند و 

مانند پوششي سبزبر كوه كرمل نمودار است كه از رأس تا دامنه را ميگيرد و مقام مقدس اعلي درآغوش كوه خدا 
منَ  علي نور و طبقات مركز انوار گردد بل نور حضرت ولي امراهللا متمادياً كوشيدند تا مقام مقدس اعلي .آرميده

آنقدر اين خدمت وسيع متمادي و  .نيرزائرين از مشاهده آن مسرور و متأثّر گرددمتا چشم و قلب  النّور شود
نافذگرديد كه گوئي جوهري از هيكل مبارك خود را با سنگ و خاك آن سرزمين الي االبدممزوج فرمودند صد 

تا وديعه الهيه سكينة اللّه عرش امراللّه گذشت  وليو وفي سال طول كشيد و ايام جمال اقدس ابهي و مركز عهد اَ
)هنگاميكه بعلم الهي 1953تا  1850(           ددر جبل اللّه مستقرّ گرديدومقدس حضرت رب اعلي در مقام خ

خاطر مبارك حضرت بهاءاللّه از شهادت حضرت اعلي مطّلع گشت تاليله هفتادم نوروز كه بملكوت بقاي خود 
در فكرحفظ و حراست اين وديعه ثمينه الهيه بودند و امر بانتقال و نگاهداري  صعود فرمودند جمال مبارك دائماً

مقام مقدس را در  به محلّ ديگر ميفرمودند در يكي از اسفار خود در كوه كرمل باشاره اصبع مبارك آن از محلّي
 رمس مطهر خريداري جبل اللّه مقرّر فرمودندو حضرت مولي الوري را امر دادند كه آنجا را براي استقرار آن

حامل جسداطهربود از ايران كه نمايند ، با آنكه حضرت عبدالبهاء مسجون بودند موفّق شدند صندوق چوبي 
     برسانند . بخواهند و با كاروان و كشتي از مرزها گذرانده بارض اقدس

  365گوهر يكتاص

  

  

  

  



  نهضت حضرت باب از نگاه ديگران-20

نكته هم آهنگي دارند و آن سرعت رشد و نفوذ اين دين در ايران از نخستين محققان انگشت شمار ما بر يك 
روزهاي پيدايش است. باور نكردني است كه هنوز چند سالي از آغاز اين نهضت نگذشته پيام بابيان در بر آمدن 

ار تا عصر نو و آئيني جديد سراسر ايران را در نوردد،در شهرهاي بزرگ و دهكده هاي كوچك ،از دربار قاج
كلبةدهقانان بيرجند و خوسف پيروان وفاداري بيابد و ايران را تا پايه بلرزاند .به ياد بياوريم كه آن زمان روزنامه و 
راديو و اينترنت وجود نداشت و مردم ايران مي بايست از دين بابي دهان به دهان چيزي مي شنيدند كه آنگونه 

اهش جانبازي نمايند.پژوهشگر معاصر هما ناطق نيز با اين پرسش گروه گروه به پا خيزند و به آن شجاعت در ر
به عقل سليم مي شود دريافت كه هرگز توده هاي شهري و  "و در برابر اين پديده مي نويسد: روبرو ست

روستائي و يا حتي ماليان يك روزه از مذهب خود دست بر نمي دارند ،بسيج نمي شوند و به آئين ديگر نمي 
  "پيوندند.

اگر سراپاي اين تاريخ خونين و پرشور و هياهو بررسي شود و چنانكه شايسته است  "سان طبري نيز مي گويد:اح
به نسل بالنده عرضه گردد،در آنان مي تواند شور و غروري شگرف را برانگيزاند و انديشة خلّاق انها را در 

  برگشودن دژهاي نوين تاريخ، ده چندان سازد...

جنبش بابيان در دريائي از رنج و خون غرق گرديد ،اما تأثيري شگرف  "ديگر مي نويسد:محمد فشاهي در جائي 
بر جامعة خفته و قرون وسطائي ايران نهاد .اصالحات اميركبير،پيدايش روشنفكران روشنگر،انقالب 

  ش بود مشروطيت،انقالب ادبي و غيره يعني پيدايش ايران نوين همگي زاده و دنباله و نتيجة منطقي اين جنب

روزنامه نگار    به نقل از يك   "انقالب ايران "و باالخره ادوارد براون مستشرق انگليسي در كتاب خود به نام
  انگليسي مي نويسد :

نه تنها انقالب مشروطيت ايران ،بلكه بيداري عمومي آسيا نتيجة مستقيم نهضت جديد روحاني است كه بابي يا "
  "بهائي ناميده مي شود

  ٢٧-٣١صشصت سال مبارزه با آئين بهائي دو يكص          

  

 



 شرح شهادت حضرت باب به قلم شهيد مجيد جناب هوشنگ محمودي -19

 كوچه ها باريك،

 قلب ها تاريك،

 سايه شوم ستم پاشيده رنگ خون به روي مشهد اعلي،

 .تبريز بال انگيز

 .چشم و دل هاي خداوندان ظلم چون هميشه باز خوابيده

 شهر،در ميان مردم عادي 

 اين سخن گه گاه مي آيد به گوش،

 ظهر فردا مي كُشندش باب را،

 .حكم شرع اينست

 شاد مي خندند بر خيز اين خبر،

 ليك ناله غم از دل ياران به اوج آسمان ها مي رود چون دود،

 ناله شان خاموش،

 دستشان كوته ز هر كاري،

 چشمشان گريان،

 گريه شان بي اشك،

 ون،قلبشان دريايي از طوفان خ

 .موج ها آرام

 در ميان كوچه هاي تنگ تبريز بال انگيز،

 در ميان چند داروغه نقطه اولي است مي آيد به چشم،

 طلعت اعلي است مي آيد ز دور،

 رأس بي سرپوش،

 پاي بي كف پوش،

 چهره چون صبح بهار،

 شاد شاد،

 چشم ها درياي نور،

 مي درخشد پر سرور،

 مي درخشد پر غرور،

 ديت في سبيلك يا بهاء،زير لب گويان ف

 روز روشن مهدي موعود را،

 االسالم ها، تقائم آل محمد را به خواري مي برند تا بگيرند حكم قتل از حج



 آن يكي ناديده گفت،

 حكم قتلش را نوشتم من ز پيش،

 آن يكي تكرار كرد اين جمله را،

 سومين فتوا دهنده نيز گفت احتياجي نيست ديداري دگر،

 .حكم قتل باب رامن نوشته ام 

 زان سپس سوي دگر حكم آمد،

 حمزه مي بايد بگيرد جان باب،

 چون كه بشنيد اين سخن شد در غضب آن رادمرد،

 :گفت

 كار من جنگ است در ميدان رزم،

 من اميرم نيستم مير غضب تا بگيرم جان باب،

 يك جوان بي گناه،

 .يك جوان بي پناه

 را حكم قتل باب داد،چون كه بنشيد اين سخن ميرنظام پس حسن 

 يك برادر حكم كرد يك برادر حكم راند،

 :پس حسن خان گفت

 سام خان ارمني بايد بگيرد جان باب،

 چون كه بشنيد اين سخن را سامخان،

 همچو حشمت الدوله گفت: كار من جنگ است با روس و پروس،

 من اميرم نيستم مير غضب تا بگيرم جان باب يك جوان بي گناه،

 ي دفاع،يك جوان ب

 .گفت والي: حكم شرع اين است و تو مجبوري از اجراي دستورات او

 سامخان در فكر رفت،

 پس به سوي حضرت اعلي شتافت،

  ي،معروض داشت: اي كه گويي مظهر حق

 من اميرم نيستم مير غضب،

 من نمي خواهم كه نام خويش را ننگين كنم،

 .دست خود با خون تو رنگين كنم

 حكم سلطان قجر،ليك اين چنين است 

 امر شرع اين است،

 جليل، گر تو هستي مظهر رب



 كاري بكن،

 نام من با اين عمل ننگين مكن،

 .دستم من با خون خود رنگين مكن

 :م كرد و گفتسحضرت اعلي تب

 گر كه در دل راست مي گويي به من،

 مطمئن بر فضل حق باش و برو آن چه مي گويد آن كن،

 .من نجاتت مي دهم

 .ارمني آرام شدسامخان 

 .سر فرو آورد و رفت

 .شام آخر در رسيد

 .در فضاي حبس اعلي بوي غم پيچيده بود

 در حضور حضرت نقطه دو كاتب با انيس بي قرار غرق در درياي احزان،

 قلبشان ناالن به زير پتك غم،

 چشمشان گريان ز ظلم ظالمان،

 :حضرت اعلي به ايشان گفت

 اي ياران من،

 .فردا وقت ظهر من به دست دشمنان امر حق مي شوم كشتهنيك مي دانم كه 

 ليك مايلم جام فدا نوشم ز دست دوست

 آيا كدامين از شما بر طبق ميل مي كند اقدام؟

 مي دهد جام فدا در دست من؟

 آن دو كاتب مات و مبهوت از بيان حضرت اعلي،

 .اشك ريزان سر بپيچيدند از فرمان دوست

 ،زان ميان آن انيس بي قرار

 عاشق بي قيد و شرط،

 :راست برپا خواست و گفت

 جان فداي حضرت محبوب اعلي،

 انت موالئي و من بنده فرمان گذار،

 هر چه گويي، هر چه خواهي آن كنم،

 گر كه خواهي جان دهي با دست من در راه حق من غالمم،

 بنده ام، فرمان برم،

 من كه باشم كه ميل خود بر ميل تو رجحان دهم؟



 .ون امر توستآن كنم چ

 :م كرد و گفتحضرت اعلي تبس

 .حد همين باشد وفا و عشق را

 مژده بادت اي انيس،

 ظهر فردا در كنار من چو من جان مي دهي در راه دوست،

 .آن كه اين آوازه ها از حضرت واالي اوست

 .مژده بادت تا ابد باقي بماند جسم تو با جسم من روح تو با روح من

 فدا از مردمي غافل ز حق،صبح فردا دور ميدان 

 .بر بام ها بر كوي و برزن موج مي زد

 مردمي بينا و نابينا به دل،

 .مردمي با گوش سر بي گوش جان

 :زان سپس مير غضب آمد و گفت

 .وقت نجوا نيست كوته كن سخن، خيز و با من آي وقت مردن است

 :حضرت اعلي به او فرمود

 !اي مير غضب

 ع سخن گفتن كنند،گر تمام قدرت دنيا مرا من

 باز مي گويم سخن،

 .تا به پايان آورم بر حسب امر حق كالم

 :د گفت يك بار دگرچون كه بشنيد اين سخن مير غضب با تشد

 وقت نجوي نيست كوته كن سخن،

 .خيز و با من آي وقت مردن است

 دور ميدان فدا از مردمي غافل زحق بر بام ها،

 بر كوي و برزن موج مي زد،

 نا و نابينا به دل،مردمي بي

 .با گوش سر بي گوش جان

 ق صادق انيس بي قرار بسته گرديدند با هم،اعلي در كنار عاش رب

 سوي ديگر سامخان ارمني با هفتصد و پنجاه سرباز مسلح در سه صف،

 مطمئن بر فضل حق فرمان آتش داد،

  !آتش

 چونكه دود حاصله از بين رفت،

 ،غرق درياي شگفتي گشت خلق ال شعور



 .چون كه باب آنجا نبود و انيس در جاي خود راحت و سالم به پا ايستاده بود

 عده اي فرياد بر آوردند اين سحر است،

 .اين جادوست

 عده اي گفتند: نه اين معجزه است،

 او مظهر حق است،

 .او به سوي آسمان ها پركشيد همچون مسيح

 ه بيرون بِبرد،عده اي گفتند: نه او در ميان دود ها جان خود از معرك

 يار خود تنها گذاشت،

 .او گريخت

 عاقبت آن مظهر امر خدا را در همان حجره كنار دوستانش يافتند،

 حضرت اعلي سخن مي گفت باز،

 .با دو كاتب حرف مي زد

 چون كه فراش حسن خان وضع را اين سان بديد،

 :سجده كرد طالب عفو خدا گرديد و گفت

 توبه كردم،

 عذر مي خواهم،

 .گناه من ببخش

  :رب اعلي مظهر لطف خدا فرمود

 .بخشيدم تو را

 .باز سجده كرد

 زان سپس او اشك ريزان رفت و دست از ظلم خود كوتاه كرد،

 .شغل خود را ترك گفت

 .آن دگر مير غضب آمد

 :حضرت اعلي به او فرمود

 .حاضرم تا كه جان در راه محبوب بها قربان كنم

 .ن دست خواهي يافت بر آمال خويشهر چه مي خواهي بكن بي گما

 .باز بستند عاشق و معشوق را

 ليك جاي سامخان ارمني،

 مردي دگر با نام آقا جان خمسه،

 با فوجي همه از شيعيان با هفتصد و پنجاه سرباز مسلح،

 .در سه صف آتش گشودند



 عاقبت بر حسب گفتار رسول و آله،

 .قائم آل محمد شد شهيد

 رمس اعلي، 

 د مشبك گوشت با گوشت،جسم عاشق ش

 استخوان با استخوان مخلوط گشت،

 ناله غم از دل ياران به سوي آسمان ها شد چو دود،

 ناله چون خاموش، 

 چشمشان گريان، 

 قلبشان دريايي از طوفان خون، 

  .روز روشن چو شب تاريك گشت زان كه طوفان بال برخاست

 سايه شوم ستم پاشيد رنگ خون بر روي مشهد اعلي، 

 .تبريز بالانگيز

 و اينك در سراسر پهنه گيتي، 

 هزاران مرد و زن، 

 از هزاران مرز و بوم، 

 از هر نژاد و رنگ و خون، 

 با دلي روشن زمهر نور دوست، 

  .در ره اعالي امرش جان به كف آماده اند

 با سري گرم از مي عشق خداوند فدا، 

  اعلي، `رب

 نقطه اولي، 

 :مي دهندمژده گويان اين ندا در 

 از پس صبح هدايت آفتاب حضرت ابهي عيان گرديده است. گر سعادت خواهي هيچ راهي نيست جز راه بهاء

 


