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 مناجات شروع از آثار حضرت باب-1

 ك فکیف اثنی طلعةب ّح ن یُك و حبّ مَبَّالّا حُ بری بانّنی ما اردتُعلی صَ هذا و تشهدُ لبَالج فی فی وسط  وق  ری مُیا الهی انت تَ

ناجیك بهذا لعلّ بذلك ربتی اُوحدتی و غُ  زنی فیری حُأدین عزّتك و لکن لمّا لقاء مَ حضرتك بعد ما ال اری وجوداً لنفسی فی ت 

 ن العزّة وعلیه م  ان ال اله الّا انت بما انتَ دُ انت تجیبهم رحمةً و فضالً فاشه و دعوک فی حقّیمناؤک و یَجیجی اُلی ضَ عَ  تطّلعُ

 ک ...یر ك غَن یعرفَلیه لَانت عَ مانّك کَک الَن عباد ذلك احدٌ م  او یعلمَ  ظَدرة من دون اَن یلحَمة و الجالل و القُ ظَالعَ

 83منتخبات آیات از حضرت نقطه اولی ص                                  

 

 

 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء-4

 هواالبهی                      

در وقتی  که در حیفا تشریف داشتند    الفدا ائهاسم اعظم روحی الحبّ مبارکه جمال قدم و سهءمقدّ ای فرع جلیل سدرهء

است    بسیار با صفا و لطافت و نضارت  و نظارت  ات تعریف فرمودند که آن محلّمرّ  اتدر جبل  کرمل به  کرّ موقعی  را

چهار سال پیش  . بود مبارک به گرفتن آن محلّ    قسم است بگیرند بسیار بسیار میل را به هر و امر فرمودند  که آن محلّ 

    پس سفارش  مخصوص  به  رنگون  . ترتیبی  داده شد  و مهیّا گشتشد و  جزئی     به هر وسیله بود آن محلّ گرفته

که در جمیع  جهات  معروف است      صندوقی از رخام آن صفحات ءده مرقوم  گشت و نقشهداده شد و مکاتیب  متعدّ

ه در البتّ شت وت اتمام شد و بوسائط چندی حمل به اینجا گیك پارچه منبّ   ت زیادکشیده شد و ارسال  گشت و به  مشقّ

صندوقی از بهترین  خشب  هندوستان     راه در ورود به بعضی از شهر ها چه شد مسموع آن  جناب  گشته  خالصه  با   بین

 اینجا جناب آقا میرزا اسد اهلل را مخصوص فرستادیم تا آن که با تخت روان    و یك سال قبل از . چندی پیش  وارد گشت

کمال توقیر و خضوع و خشوع  و احترام با     س و عرش عظیم  روحی لتربته الفدا  را از ایران بار و هیکل مقدّ جسد مطهّ   

انشاء    س هستیم  وحال در جبل  کرمل  مشغول بنیاد مقام  مقدّ . س نمودندارض مقدّ     چند نفر احباب حمل نموده وارد

سهیم گردی و اقتباس فیوضات  س مبارک شریك ومقدّ   مقاماهلل شما را نیز میخواهیم تا با ما در سنگ و گل کشی در آن 

  .مواتالسّ ق گردی وهذه بشارة ال تقابلها  سلطنة الملك واین شرف اعظم موفّ    غیر متناهیه نمائی  و به

 مقدّس  بسیار مورد اهانت  اهل  ظلمت    فی الحقیقه چنان  سرور و حبوری دست  داده که  وصف نتوانم زیرا آن عرش  

گشت      ت جمیع اسباب مهیّاجمال قدم  چنین اسباب فراهم آمد  که  در نهایت  عزّ    هلل به عون و عنایت شده بود الحمد

 سة هناک . ع عالمقدّ    درةالبهآء علیك  و علی  افنان السّ  خواهد شد  و  حیرت  کلّ  که محلّ

 67-68ص  4منتخبات مکاتیب ج         

 



 

 حضرت اعلی به محمد شاه قاجار در ماکوقسمتی از توقیع -3

 حجّت خداوند آیات و عالمات ظاهره را الّا آنکه کلّ اطاعت نمایند امر او را ...قسم قسم بحقّ فرد احد که بمن عطا نفرموده

از نار جهنّم  خداوند که اشدّ و اکبر است سخط دنیا در نارکلّ را در همین که اگر کشف غطا شود مشاهده مینمائی مطلق بحقّ

 پرورش که در تجارت که مرا علمی نبود زیرافانّهم هم الفائزون ... خداوند شاهد است الّا من استظلّ فی ظلّ شجرة محبّتی

اللّه علیه السّالم فرمود تا آنکه ظاهر کردم در  نمودم در سنه ستیّن قلب مرا مملوّ از آیات محکمه و علوم متقنه حضرت حجّة

حیّ  منکه از برای احدی حجّتی باقی نماند لیهلك من هلك عن بیّنةٍ و یحییرا بشأنی را و رکن مخزون مستور آن سنه امر 

بساط سلطنت است در امر حجّت حقّ  عن بیّنةٍ و در همان سنه رسول و کتاب بحضور آن حضرت فرستادم که آنچه الیق

 اند و مانعنرسانیده بحضور بود هماء عمیاء طحیاء قرار گرفتهدء فتنه صمّا اقدام شود و از آنجائیکه مشیّت اللّه بر ظهور

کما هو حقّه احدی بحضور معروض  ن که قریب چهار سال استاآلاند تا الی دولت خواه  دانسته را خود که اشخاصی اندشده

قسم بخداوند که اگر بدانی در دنیا رشحه بحضور معروض داشته شد  نداشته اآلن  چون اجل قریب است و امر دین است نه

در  و آنکه اللّه الّا نمیرسانی از خشیة چه ها بر من گذشته است از حزب و جند حضرتت نَفس را بنَفَس عرض این چهار سال

ظلمها دیدم که  فرمائی در شیراز بودم از خبیث شقیّ حاکمش آئی و جبر کسر آنچه واقع شدهبر اللّه حجّة مقام اطاعت امر

مورد سخط اللّه  شوی هر آینه  بعدل انتقام کشی زیرا که بساط سلطنت را بظلم صرف ا لی یوم القیمة از آنرا مطّلع بعضی اگر 

کلّ منم و  نزد من است و اگر کشف حجب شود محبوب آنچه انسان تمنا دارد از خیر دنیا و آخرت مجمل قول …نمود

موحّد که ناظر بخداوند است ما سوی را عدم  نیاورد حضرتت را بلکه مؤمناحدی مرا منکر نخواهد شد ولی این ذکر عجب 

محض  شرک   و مالك شدن دنیا و آخرت را تمنّای مال از آن حضرت ندارم  بحت می بیند و قسم بحقّ که بقدر خردلی

لکم کلّ  که ما میدانم بیقین آنکه مالك شود او را و جای چه را نظر نماید غیر  که موحّد نیست سزاوار  میدانم زیرا که

هم  مانده ام و بموقفی آمده ام که احدی از اوّلین مبتال نشده و احدی موجود و مفقود را بتملیك حیّ معبود ... در این جبل فرو

لذّذ بذکر اللّه فی الفردوس مت  ربّی و کانّی  رضاء موالئی و فی ألنی لی حزنال  حمداً ثمّ فحمداً لهه نشد متحمّل از مذنبین

بحق خداوند که اگر بدانی آنچه میدانم کلّ سلطنت دنیا و آخرت  الفوز  الکبیر  االکبر و انّ ذلك من فضل اللّه علیّ و اللّه ذو

 امرهةالقام کسی را مبعوث فرماید میدهی بر اینکه مرا راضی نمائی در اطاعت حقّ ... و اگر قبول نفرمائی خداوند عالم را

  14-17منتخبات آیات از حضرت نقطه اولی ص                           

 

 

 

 

 



 روز شهادت در محضر حضرت بهاء اهلل-5

روز شهادت حضرت اعلی جل جالله حسب االمر مبارک جمیع زائرین و مجاورین و طائفین حول در محضرر مبرارک حاضرر 

جَبرین حضرتشران ظراهر و نمایران صورت منیرر و  بودیم.جمالقدم و اسم اعظم بر کرسی جالس شدند و آثار حزن و اندوه از

.گوئی که حزن در تمام اشیاء مشاهده می شد تا چه رسد به حاضرین که در محضررت سرلطان یقرین برر فررش جرالس بود

بودیم.حسب االمر مناجاتهای فارسی و عربی تالوت گردید و چند دقیقه سکوت محض حکمفرمرا بود.بعرد همره را مررخّ  

 فرمودند.

 218ص  4سفینة عرفان ج       

 

 

 

 

 

 

 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء-6

 هواالبهی      

ای عبد علی ،موالی خویش را مالحظه نما که در سبیل جمال قدم چه جانفشانی نمود و روح را به چه ارزانی مبذول 

گاه صدهزار گلولة فرمود.سینة چون سیناء را سپر تیر بال کرد و هدف سهم جفا .قلب چون آفتاب را آماج رصاص و نشان

پرشعلة جانگداز نمود.پس من و تو چه باید نمائیم؟حیف نباشد که ناز کنیم و خویش را به بیگانه و خویش دمساز نمائیم؟ در 

فکر آسودگی جان و کام دل و راحت وجدان افتیم؟الواهلل پس باید اقال جانی قربان نمائیم و هوی و هوس را کنار نهیم .پیمانه 

ط عظیم بنوشیم .بوئی از آن گلشن نصیب بریم .شرری از آن نار محبت اهلل بهره گیریم .نه آنکه حکایتی ای از آن محی

بشنویم و روایتی استماع نمائیم که فالن جانفشانی نمود و دیگری خویش را قربانی کرد .آن یك جام الست به دست گرفت و 

 ید قدمی در این میدان نهاد و کأسی نوشید ...دیگری در خُمخانة الهی سرمست شد.از روایت ثمری نه پس با

 ع ع       

 1994ژوئن  175پیام بهائی ش  

 



 دیانت بابی در دائرة المعارف جهانی-7

سال از شهادت حضرت رب  17در پاریس انتشار یافت .در این زمان فقط  1867فرهتگ بزرگ جهانی قرن نوزدهم در سال 

مجملی در بارة شخ  باب در فرهنگ مزبور بیش از دو صفحه و هشت سرتون بره  اعلی گذشته بود .معذالك عالوه بر شرح

قطع رحلی و حروف ریز به تشریح آئین بابی اختصاص یافته است...مقاله مورد اشاره از  اغالط فراوان در زمینة تاریخ و شرح 

قالل آئین بابی نسبت به اسالم بوده و عقاید بابیان عاری نیست اما آنجه در خور توجه است این است که نویسنده متذکر است

را که به اذهان نرسیده بود ارائره مری کنرد و از  به استناد گوبینو نوشته است باب در تفسیر سورة یوسف معانی تازه و بدیعی

یق این همان سورة قرآنی تعالیم غیر منتظره جدیدی را استنباط و استخراج می نماید.عنوان باب بدین معنا بود که تنها از طر

مری کردنرد  "حضرت اعلری"ظهور به معرفت الهی می شود دست یافت در حالیکه پیروان آن حضرت غالبا بدیشان خطاب 

چندی بعد باب به پیروان خود این راز را ابراز کرد که حقیقت او همان نقطة اولی است یعنی نفسی که حقیقت از او نشئت می 

الهی است.به نقل از کنت دوگوبینو آورده شده که بعد از شهادت حضرت باب نه گیرد و او صادر از حق و تجلی کامل قدرت 

خاموش نگردیده بلکه سراسر ایران را در بر گرفته طرفداران باب اکنون بی شرمارند ودر همرة طبقرات ،فقط شعلة آئین تازه 

هی ،مهمان نوازی،حسن محضر و ادب جامعه یافته می شوند...ا ز جهت اخالقی آئین باب مروّج عواطف رقیق و مالیم،خیرخوا

و بره  و نزاکت است حتی حکم اعدام در میان احکام صادره از قلم باب وجود ندارد،شکنجه و ضرب نیز در بیان مطرود است

طور کلی صور مختلفة خشونت محکوم شده است.مجازاتها بیشتر از مقولة جرائم نقدی است...آئین بابی گرچه گدائی در کوی 

منع می کند اما احسان و انفاق را در زمرة وظائف مؤکده خود قرار داده است.این آئین برا فقرر و ریاضرت جسرم و  و بازار را

رهبانیت سازگاری ندارد،کار را ارج می نهد و تجارت و رفاه را تقدیر می کند...فوریه میگفت که ارزش یك تمدن را از میزان 

د میتوان سنجید به اعتقاد نویسندة مقاله،ارزش یك آئین مرذهبی را هرم مری احترام و نفوذی که زنان در آن برخوردار هستن

توان از مقامی که برای زن در جامعه و در خانواده قائل شده است سنجش کرد و از این بابت آئین بابی را می تروان یکری از 

 مهمترین حوادث دوران معاصر در آسیا تلقی نمود.

اشاره می کند که از مقتدرترین پیروان و شرجاعترین شرهدای آئرین جدیرد برود برا ظهرور نویسنده آنگاه به قرةالعین طاهره 

قرةالعین مظهر زیبائی و فصاحت و بالغت ،تمام جامعة زنان به آزادی و جالل و شکوه رسیدند.طاهره را آئین باب مقام واالی 

 ن و مرد صریحا در آئین تازه اعالم گردید...مذهبی بخشید زیرا او یکی از حروف حی تلقّی شد وبه این طریق اصل تساوی ز

  

 21-22ص 140پیام بهائی ش.      

 

 

 



  شعر:-8

 آخرین دیدار

 رو به یاران باوفا فرمود    ربّ اعلی در آخرین دیدار

 مرگ از آشنا رجا فرمود     تا نگردد شهد بیگانه

 از شما دوستان یك دل من    گفت شایسته آن بوَد که یکی

 شود از روی مهر قاتل من                تن رها سازدجانم از بند 

 حال دلدادگان پریشان شد    زین سخن رفت از نَفَسها تاب

 سبب اشك و آه ایشان شد     وین تقاضا ز نقطة اولی

 کی تواند کسی اجابت کرد    دعوتی اینچنین مالل انگیز

 امر موالی خود اجابت کرد    جز زنوزی که از ره تسلیم

 پی فرمان بی مثال توام    ر سرور منگفت:ای تا به حش

 تابع رأی الیزال توام     هر چه فرمائی آن کنم زیرا

 به تبسّم چو گل شکوفا شد    طلعت دلگشای مظهر حق

 نورباران حریم دلها شد     وزنگاه مسرّت آمیزش 

 گفت سرّ بیان عیان آمد    لب خندان گشود و با شادی

 بلوغ بشر نشان آمدکز      شکر درگاه کبریائی را 

 کرد ادغام جاذب و مجذوب    صبح فردا گلوله های قضا 

 محو سازد حبیب در محبوب    این بُوَد مُقتضای حضرت عشق 

 

 شعری از جناب فرهمن مقبلین   

 21ص  308پیام بهائی ش      



 بیان مبارک حضرت باب-10

از اهل آن قابل ذکر نیست و در نزد  جبلی ساکن کرده اید که احدیاو را در حق  محتجب هستید ای خلق ... بغیر  چقدر    

حیّ کتاب من است نیست و بین یدیْ او که بین یدیْ من است در لیل  او که در نزد من است غیر یك نفس که از حروف

ی االرض که از عل نیست و حال آنکه بمقاعدی که بتعدّد درجات باو میرسد مصابیح متعدّده مُشرق و ما ضیئیك مصباح مُ

 برای او خلق شده باآلء او متلذّذ و از او بقدر یك مصباح محتجب

 33منتخبات آیات از حضرت نقطه اولی ص   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از بیانات مبارکه حضرت عبدالبهاء -11

حضرت اعلی روحی له الفداء صدر مبارکش هدف هزار تیر رصاص شد و جمال قدم گردن مبارکش در زیر سالسل واغالل 

اهلل باعظم کماالت عالم انسانی موفّق  ای تربیت شوند و در ظلّ کلمةافتاد ...و مقصود از همه اینهااین بود که نفوس مقدّسه

شوند چون شمع بر افروزند و جهان ظلمانی را روشن نمایند بنیان نفس و هوی براندازند و بنیاد روح و تقوی بلند نمایند نور 

ال و اللّه اینست موهبت عظمی اینست  ؟آیا سزاوار است سلوکی جز بر قدم ایشان . ذول دارندتوحید بخشند و فیض جدید مب

پس ای یاران  . نشئه صهبای هدی اینست مسرّت کبری مادون آن عاقبتش خسران مبین است و ذلّ و هوان بی مثل و نظیر

ید که عاقبتش نور مبین باشد و شمع علّیّین و الّا یا ای چشم پوشید اهتمام بامری نمائالهی از هر فکری بگذرید و از هر اندیشه

 حسرة علی العباد .
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 حکایت:-12

علمای اصفهان که از نفوذ امر مبارک خائف و هراسان بودندمجمعی بیاراستند و فتوای قتل داده و مهر و امضاء نمودند 

ونوشتند که بیانات این جوان مخالف شرع انور است... مالجعفر قزوینی حکایتی بدین مضمون نوشت که چون مالهای اصفهان 

به مناظره و محاجه با حضرت حاضر نشدند، و تکفیر نمودند این قضیه برآن  بزرگوار گران آمد وبرای امتحانشان به طریق 

ظهور حسب االمر کلمات حق جدید را با رنگ قرمز می نوشتند و صُحٌف آیات  بدیعی مبادرت فرمود و از آنجائیکه در بدو

بدیعه به لون مذکور فی مابین بابیه و غیرهم متداول و معروف گشت.چنانچه همه می گفتند آثار بابیه به رنگ سرخ نوشته 

وم نوشتند و صحیفة بابیه را شده است.در این موقع حضرت  امرفرمود صحیفة سجادیه را با رنگ قرمز و بر کاغذهای مرس

با مرکب سیاه بر کاغذ ترمه اعلی به خط نسخ زیبا نگاشتند و هر دو صحیفه را مُذّهب و مُجلّد نزد مالها فرستاده گفتند برای 

است به خط خوش بنویسید و مهر و امضاء کنید تا بر تفکیك حق از باطل آنچه بر شما در بارة این صحائف مفهوم ومعلوم 

لوم باشد و ایشان بر صحیفة سجادیه به خط خود نوشتند که این کلمات کفر محض و قائل و صاحب آن کافر مطلق همه مع

درجة نبوت می باشد ومنوچهر خان که حاکم صافی ضمیر و  یاست و بر صحیفة بابیه نگاشتند که نور صرف و قائل آن ،تال

ه ها را حاضر نموده با ایشان تکلم کرد در جواب به همان نوع صاحب قلب منیر بود روزی مالها را در مجلس طلبید و صحیف

که نوشتند گفتند پس معتمدالدوله امر داد نسخه ای از صحیفة سجادیه حاضر کردند و با صحیفه به رنگ قرمز مقابله و 

جی میرزا آغاسی مطابقه نمودند و کلمات امام سجاد را شناخته و از سرزنش معتمدالدوله خجل شدند و این مطلب را به حا

 نوشتند.

 (6 و 5ش  24جلد سوم کتاب ظهورالحق)آهنگ بدیع سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سربازخانه تبریز-13

هنگام عبور حضرت باب از کوچه ها و خیابانهای تبریز انبوه جمعیّت تماشاچی موج می زد . مسئوالن امور اگر چره از هجروم 

نشانی از قدرت خود و ناتوانی آن حضرت می شمردند ؛ لذا به  بابیان خائف بودند ولکن از سوی دیگر اسارت حضرت باب را

منظور نمایش قدرت خود آن حضرت را احتماالً بیش از مسافت موجود میان سربازخانه و خانه های مجتهدین تبریز در شهر 

علرل انتخراب گردش داده اند . چند ساعت پس از خروج از سربازخانه , حضرت باب را مجدداً بدان مکان عرودت دادنرد . 

سربازخانه به عنوان بازداشتگاه  حضرت باب روشن بود . نخست آنکه قرار بود در آن محل تیرباران شوند ؛ دوم از سربازخانه 

به قدر کافی حمایت می شد و در صورت هجوم بابیان ) به زعم دولتیان ( برای رهائی حضرت باب , سرباز و مهمّات به قدر 

د . چرا هفتصد و پنجاه سرباز مأمور تیرباران حضرت باب و جناب انیس شدند نیز علرل روشرن کافی در آن محل موجود بو

ارعاب سایر اصحاب فراهم می شد ؛ دوم آنکه به زَعم  دولتیان شخ   خاصّی مسئول   دارد . نخست آنکه با این عمل موجبات

ی شد ؛ زیرا هفتصد و پنجاه تن مسئول قتل حضرت مستقیم قتل حضرت باب تلقّی نمی گردید و انتقام از آن مسئول میسر نم

باب محسوب می شدند . زعیم الدوله به نقل از پدرش می نویسد که در آن روز در سربازخانه سه فوج از سرربازان حضرور 

عرینُ داشتند ... فرمانده فوج بهادران یا تیپ ارامنه , سرهنگ سام خان ارمنی اصالً اهل ارمنستان روسیه برود کره بره قرول مُ

السلطنه تبریزی هنگام جنگ روس و ایران به ایران آمده سپس ظاهراً به آئین اسالم گرویده بود ... میرزا حسن خران وزیرر 

نظام این طور صالح می دانست که فوج سامخان که مرکب از ارامنه و تنی چند از آسوریان و نیز اسیران روسی در ایران بود 

ب و جناب انیس شود ؛ زیرا احتمال می داد که افراد معتقد به اسالم و ارادتمند به سادات مأمور اجراء حکم اعدام حضرت با

 ممکن است از اجراء حکم اعدام فرزند رسول اکرم خودداری نمایند . 

 567– 8) تألیف جناب محمد حسینی ( ص  - 2جلد  -حضرت باب                                          

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 شهادت حضرت اعلیشرح -14

شمسری برود . روز خونیررن  1229تیرمراه  17مریالدی و  1850جروالی  9هجری قمری مصادف با  1266شعبان  28روز 

مصیبت عظمری و رزیّره کبرری شهرادت طلعت اعلری و روزی که حکومت قاجار , ننگین ترین واقعه شوم را بر صفحه تاریخ 

مرقوم شده , بررا ی تحصریل اجرازه و اخرذ  "گاد پاسز بای  "نچه در ترجمه کتاب این مرز و بوم رقم زد . صبح آن روز چنا

فتوی از علماء , بدواً حضرت اعلی را به خانه مال محمّد ممقانی بردند و او مکالمه و مفاوضه را جایز ندانست و اظهار داشرت 

رده است . دو نفرر مجتهرد دیگرر , حراجی همان روز که حضرت را در محضر ولیعهد مالقات نموده , حکم قتل او را صادر ک

میرزا باقر و مال مرتضی قلی نیز هیچ یك راضی به مواجهه با حضرت نشدند و بدون مالقات و مذاکره , حکم قترل آن سریّد 

 امم را صادر نمودند و بدین ترتیب , امر  فتوی به کمال سهولت و سرعت توسط فراشباشی انجام گرفت .

بری , شهادت طلعت اعلی , دو امر عظیم و اعجاب آمیز رخ گشود که حائز نهایت اهمّیّت است و ایرن مقارن با وقوع رزیّه ک

دو واقعه خطیره که یکی قبل از صدور حکم علماء تبریز و دیگری بالفاصله بعد از آن بره وقروع پیوسرت مراترب عظمرت و 

دت حضرتش را مدلّل و روشن می نماید . امرر اوّل ، قدرت و نورانیّت آن مظهر احدیّت را اثبات و کیفیّت معجزه آسای شها

ورود  فراشباشی به جایگاه مبارک است  هنگامی که هیکل انور در یکی از حجرات سربازخانه که محل توقّف ایشان بود با آقا 

بره مجررّد ورود , سیّد حسین , راق م  آیات آهسته و محرمانه به بیان آخرین وصایا و تعالیم خویش مشغول بودند . فراشباشی 

آقا سیّد حسین را به کنار کشیده , وی را شدیداً مالمت و سرزنش مینماید که حال موقع مرذاکره و نجروی نیسرت . در آن 

تا صحبتی را که با وی می داشتم به اتمام نرسانم و تا آخررین کلمره  "وقت حضرت اعلی خطاب به فراشباشی می فرمایند : 

ی مرا از این منظور باز نخواهند داشت ولو اهل ارض به تمامه با سیف و سنان برمنع مرن قیرام بیان نکنم هیچ قدرت و سطوت

 "نمایند . 

مسأله ثانی استدعای سام خان مسیحی , سرتیپ فوج ارامنه است که اجررای حکرم شرهادت بره وی محروّل گردیرده برود . 

و غضب مُنتَق م حقیقی باشد از حضور مبارک درخواسرت مشارٌالیه چون بیم داشت که عمل او مغایر رضای الهی و جالب قهر 

نمود ترتیبی فراهم شود که به اراده سبحانی از مباردت به این امر که خالف رأی و منافی فکر و وجدان اوست , معاف گردد 

را مطمئنّراً از  تو به آنچه مأموری قیام نما ؛ اگر در نیّت خویش صادق باشی خداوند تعالی ترو". حضرت در جواب فرمودند : 

بدین ترتیب سام خان به انجام مأموریت خویش اقدام نمود و امر داد بر دو پایه  "ورطه تحیّر و اضطراب نجات خواهد داد . 

ای که بین دو حجره سربازخانه مُشر ف بر میدان قرار داشت میخ آهنری کوبیدنرد و دو ریسرمان بردان آویختنرد . بره یرك 

یسمان دیگر عاشق دلداده , میرزا محمّد علی زنوزی ملّقب بره انریس را معلّرق سراختند . فروج ریسمان , حضرت باب و به ر

مأمور شلیك در سه صف , هر صف مرکّب از دویست و پنجاه نفر سرباز قرار گرفتند . صف اوّل شلیك نمود . سرپس صرف 

, دخان عظیمی برخاست که فضا را به کلّری ثانی آتش داد . بالفاصله صف ثالث مبادرت کرد و از شلیك هفتصد و پنجاه تیر 

تیره و تار نمود و چون دود متالشی گشت تماشاچیان که عددشان به ده هزار نفس بالغ مری گردیرد و در برام سرربازخانه و 

ون ادنی آسیب مالحظه نمودند که حضرت باب از انظار پنهان و آن جوان بدجتمع شده بودند با نهایت حیرت منازل مجاور م

در پای همان ستون که بدان آویخته شده بود ایستاده و ریسمانها از اصابت گلوله قطع شرده اسرت . مرردم از مشراهده ایرن 



منظره , سخت به وحشت افتادند و فریاد بر آوردند که سیّد باب غایب شد و چون تفحّ  نمودند , حضرت را کره بره اراده 

یمانده , در همان حجره که شب قبل توقف فرموده بودنرد , یافتنرد کره بره کمرال سرکون و قاطعه الهیّه مصون و محفوظ باق

آرامش به تکمیل بیانات و ادامه مکالمات قبلی خویش با کاتب وحی مألوفند . در این حین فراشباشی وارد شد و طلعت اعلی 

توانید اکنرون در اجررای منظرور خرود اقردام  حال گفتگوی من با آقا سیّد حسین تمام شد و می "رو به وی کرده فرمودند : 

در این هنگام فراشباشی بیان مبارک را که از قبل به کمال صراحت و صَرامت راجع بره عردم قطرع کالمشران ادا  "نمائید . 

فرموده بود به خاطر آورد و چون مصداق آن را به چنین وضع تحیّر آمیزی مشاهده نمود بر خود لرزید و         بری درنرگ 

 محل را ترک کرد و از شغل خویش کناره جوئی نمود . 

سام خان نیز از وقوع این حادثه متذکّر گردید و بیانات اطمینان بخش حضرت را که به او القا فرموده بودند به خاطر آورد و 

میدان قسم یراد  با نهایت اعجاب و دهشت به سپاهیان خود دستور داد بالتأمل از سربازخانه خارج شوند و در حین خروج از

نمود که دیگر به هیچ وجه دست به این عمل شوم نیاالید و در این جنایت عظیم ولو به قیمت جان وی تمرام شرود شررکت 

ننماید . آنگاه آقا جان خمسه ای , سرتیپ فوج خاصّه قدم پیش نهاد و داوطلب انجام ایرن مأموریّرت گردیرد و دسرتور داد 

ه به ترتیب سابق به همان پایه معلّق نمایند و به سربازان خود امرر شرلیك داد . در ایرن حضرت باب و جناب انیس را دوبار

وهله سینه مبارک و سینه میرزا محمّد علی هر دو به ضرب رصاص , مشبّك و اعضاء , کلّ تشریح گردیده , مگر صورت که 

دند حضرت اعلی رو به جمعیّت نمروده , آخررین اندکی آزرده شده بود . در حینی که فوج  اخیر مشغول تهیّه مقدّمات امر بو

اگر به عرفان من نایل می شدید هر آینه به این جوان که  ،ای مرردم  گمراه " :بیانات خویش را بردین مضمون ادا فررمرودند

ا می کردید . بلری روزی می جستید و به نهایت اشتیاق خود را در سبیل الهی فد  مقامش اَجَل و اعظم از اکثر شماست تأسی

باری به مجرد  "خواهد رسید که به حقیقت ظهور من پی خواهید برد ؛ لیکن در آن هنگام دیگر من در بین شما نخواهم بود . 

اختتام شلیك , طوفانی عظیم برخاست و تمام شهر را احاطه نمود و از ظهر تا شب ادامه داشت به طوری که از شدّت گرد و 

  1مخفی شد و ظلمت , ارض و سماء را فرا گرفت و احدی قادر بر رؤیت نبود .  غبار قرص آفتاب

در آن روز میدان تبریز مرآت میدان اورشلیم در صلب حضرت مسیح گردید و دوران کوتاه حیات عنصری نجم دُرّی الهری 

 سالگی بر فراز دار پایان یافت .  31 که قلم اعلی وجود مقدّسش را به دُرّه اولی و کلمه علیا و سدره منتهی ستوده اند در سن

 قل شده ن بای پاسز گاد ترجه بدیع قرن اول جلد 248 – 255شرح شهادت عیناً از ص                      

 

 

 

 

 



 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء-15

تر گردید تا جهان شهادت ابدا نباید از این وقایع تفاوتی به حال شما راه یابد بلکه ثابت تر و راسخ تر و منجذب تر و مشتعل 

دهد که بندگان جمال مبارک را هیچ بالئی فتور نیارد و هیچ مصیبتی قصور ایراث نکنرد.این سرراج را هریچ برادی خراموش 

ننماید و این آفتاب را هیچ ابری پنهان نکند .بحر محیط الهی را هیچ سدی حائل نگردد و بنیان عظیم را هیچ گردبادی خراب 

علی روحی له الفداء چون هدف هزار تیر جفا گشت و شهید شد امراهلل عظیم تر گشت و نفحة اهلل بیشرتر نکند بلکه حضرت ا

مشتعل گردید و نفوس منجذبه هزار بودند ،بیست هزار گشتند.مُقبل بودند،جانفشان گردیدند.صامت بودند،ناطق شدندوچون 

قبله دو صد چندان شدند،کلمةاهلل صیتش جهرانگیر شرد و جمال مبارک از این جهان به ملکوت ابهی صعود فرمودند،نفوس مُ

 جلیل گردید. جمّ غفیردر اروپا و امریك منجذب ندای حقّ

 420آیات بینات ص       

 

 

 

 

 

 

 

 مناجات خاتمه: -17

 هواهلل     

محبوب ساز ای پروردگار این قلوب آتشبار را رشحات عنایت مبذول کن و این نفوس مبارکه را در درگاه احدیّتت مقرب و 

 به الطاف قدیم قرین کن و به خلق عظیم مستدیم دار.توئی مقتدر و عزیز و توانا و توئی خداوند عزیز مهربان

 ع ع          
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 زیارتنامه-16

سُلطانَ البَقاء وَ مَلیكَ مَن  اَلثَّناءُ الَّذی ظَهَرَ م ن نَفس كَ االَعلی وَ البَهاءُ الَّذی طَلَعَ م ن جَمال كَ االَبهی ؛ عَلَیكَ یا مَظهَرَ الک بریاء وَ 

و ک بریائُهُ و ب كَ اَشرَقَت شُمُوسُ الق دَم  ف ی سَماء  ف ی االَرض  و السَّماء  , اَشهَدُ اَنَّ ب كَ ظَهَرَت سَلطَنَةُ اهلل  وَ اقت دارُهُ و عَظَمَةُ اهلل  

 بَرَزَ س رُّ اهلل  المَکنُونُ وَ بُد ئَئت  القَضاء  و طَلَعَ جَمالُ الغَیب  عَن اُفُق  البَداء   اَشهَدُ اَنَّ ب حَرَکَةٍ م ن قَلَم كَ ظَهَرَ حُکمُ الکاف  وَ النُّون  وَ

ینَ رات  وَ اَشهَدُ اَنَّ ب جَمال كَ ظَهَرَ جمالُ المَعبود  وَ ب وَجه كَ الحَ وَجهُ المَقصود  و ب کَل مَةٍ م ن ع ند کَ فُصِّلَ بَالمُمک نات  وَ بُع ثَت  الظُهو

رَفَكَ فَقَد عَرَفَ اهللَ وَ مَن فازَ عَالمُمک نات  وَ صَعَدَ المُخل صُونَ ا لَی الذِّروَة  العُلیا وَ المُشر کونَ ا لَی الدَّرَکات  السُّفلی وَ اَشهَدُ ب اَنَّ مَن 

غَ ب ر ضائ كَ وَ طافَ ف ی حَول كَ وَ ب ل قائ كَ فَقَد فازَ ب ل قاء  اهلل  فَطوبی ل مَن آمَنَ ب كَ وَ ب آیات كَ وَ خَضَعَ ب سُلطان كَ وَ شُرِّفَ ب ل قائ كَ وَ بَلَ

کَ وَ کَفَرَ ب آیات كَ وَ جاحَدَ ب سُلطان كَ و حارَبَ ب نَفس كَ وَ استَکبَرَ لَدی وَجه كَ و حَضَرَ ت لقاءَ عَرش كَ فَوَیلٌ ل مَن ظَلَمَكَ وَ اَنکَرَ 

وباً . فَیا ا لهی و مَحبُوبی جادَلَ ب بُرهان كَ وَ فَرَّ م ن حُکومَت كَ وَ اقت دار کَ و کانَ م نَ المُشر کینَ ف ی اَلواح  القُدس  م ن ا صبَع  االَمر  مَکتُ

وَ ل قائ كَ ا نَّكَ ا لَیَّ عَن یَمین  رَحمَت كَ و ع نایَت كَ نَفَحات  قُدس  اَلطاف كَ ل تَجذ بَنی عَن نَفسی وَ عَن  الدُّنیا ا لی شَطر  قُرب كَ فَاَرس ل 

و ذ کرُهُ و بَهاءُ اهلل  و نُورُهُ . اَشهَدُ ب اَنَّ  اَنتَ المُقتَد رُ عَلی ما تَشاءُ وَ ا نَّكَ کُنتَ عَلی کُلِّ شَئیٍ مُحیطاً . عَلیكَ یا جَمالَ اهلل  ثَناءُ اهلل 

غالل  وَ مَرَّةً کُنتَ تَحتَ ما رَأَت عَینُ اال بداع  مَظلُومَاً ش بهَكَ , کُنتَ ف ی اَیّام كَ ف ی غَمَرات  الباَلیا مَرَّةً کُنتَ تَحتَ السَّالس ل  و االَ

النّاسَ ب ما اُم رتَ م ن لَدُن عَلیمٍ حَکیمٍ . رُوحی ل ضُرِّکَ الف داءُ وَ نَفسی ل بَالئ كَ الف داءُ اَسئَلُ سُیُوف  االَعداء  وَ مَعَ کُلِّ ذل كَ اَمَرتَ 

ت بَینَكَ وَ السُّبُحات  الَّتی حالَاهللَ ب كَ وَ ب الَّذینَ استَضائَت وُجُوهُهُم م ن اَنوار  وَجه كَ وَ اتَّبَعُوا ما اُم رُوا ب ه حُبّاً ل نَفس كَ اَن یَکش فَ 

لِّ اللّهُمَّ یا ا لهی عَلَی السِّدرَة  وَ بَینَ خَلق كَ و یَرزُقَنی خَیرَ الدُّنیا وَ االخ رَة  . ا نَّكَ اَنتَ المُقتَد رُ المُتَعال ی العَزیزُ الغَفورُ الرَّحیمُ . صَ

ائ كَ الحُسنی وَ ص فات كَ العُلیا ثُمَّ احفَظها م ن شَرِّ المُعتَدینَ وَ جُنُود  اَوراق ها وَ اَغصان ها وَ اَفنان ها وَ اُصُول ها وَ فُروع ها ب دوام  اَسم

نَّكَ اَنتَ الکَریمُ ذُوالفَضل  العَظیم الظّالم ینَ ا نَّكَ اَنتَ المُقتَد رُ القَدیرُ . صَلِّ اللّهُمَّ یا ا لهی عَلی ع باد کَ الفائ زینَ و ا مائ كَ الفائ زات  . ا 

 لّا اَنتَ الغَفُورُ الکَریمُ . ال ا لهَ ا 

 

 

 

 


