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 با تقديم تحيات 

شهادت حضرت رب اعلی تقديم می گردد متمنی است ترتيبی اتخاذ گردد که برنامه در فضائی کامال روحانی و  برنامه پيشنهادی
 مؤثر اجرا شود استفاده از موسيقی مناسب در ضمن خواندن اشعار برنامه در صورت امکان توصيه می شود

ده است پس از زيارتنامه عزيزان در جای خود مستقر شده و با توجه به اينکه اجرای قسمتی ازبرنامه به بعد از زيارتنامه موکول گردي
 سپس دو بخش پايانی زيارت گردد

 با هماهنگی به روحانيت جمع خواهد افزود مناجاتهای ديگر درزمان مناسب و قطعا زيارت دعا و

 درپناه پرمهرش مؤيد باشيد     

 

 

 

 

 

 مناجات شروع از آثار حضرت اعلی-1

 حيّ المستعانهو الّله الملك ال     

هْب لی الّلهم من جميل رحمتك و من نبيل موهبتك و مّما انت عليه من علّو جاللك و انصرنی الّلهم رّب نصرًا  کريما و افتح الّلهم لی 
ن کؤس فتحًا يسيرا و قّرب الّلهم لی ما وعدتنی و اّنك کنت علی کّل شيئ قديرًا و اسکن الّلهم فؤادی بماِء رحمتك و اشربنی الّلهم م

ا و عنايتك و انزلنی الّلهّم فی منازل عّزتك و اخرجنی الّلهم من ظلمات دّجيتك و ادخلنی الّلهم فی کّل خيٍر ادخلت فيه الّنقطة و مظاهره
اصنع بی ما انت اهل به و مستحق بذلك و اعف عّنی ما اکتسبت بين يديك و ال تنظر بی بنظرة العدل بل بفضلك نّجنی و برحمتك 

و بجودك افعل بی ما انت مستأِمل به اّنك انت اهل العفو و الجالل و اهل الجود و الّنوال و اّنك انت کثير الفضال و جميل الّنوال عاملنی 
 اذ ال اله ااّل انت و اّنك انت غنيّ متعال

 148منتخبات آيات نقطه اولی ص                   



 مناجات دوم-2

 هوالله

را رشحات عنايت مبذول کن و اين نفوس مبارکه را در درگاه ا حديتت مقّرب ومحبوب سازبه الطاف قديم  ای پروردگاراين قلوب آتشبار
 ع ع    و توئی خداوند عزيز مهربان قرين کن وبه خلق عظيم مستديم دارتوئی مقتدر و عزيز و توانا

 211ص 5منتخبات مکاتيب ج        

 

 

 

 

 لوح مبارک حضرت بهاء الله-4

 راول ظهور به حکمت تکلم فرمودندحضرت اعلی د

حضرت اعلی نظر به ضعف عباد در اول ظهور در بيانات مدارا نموده اند و به حکمت تکلم فرموده اند چنانچه در مقامی می فرمايند 
مين در مضا  اگر کسی نسبت نبوت يا واليت يا فوق آن يا شبه آن به اين عبد راجع نمايد از ُمفترين است وَانا برٌی منه امثال اين

می فرمايند اگر کسی بابّيت مخصوصۀ منصوصه به من نسبت دهد افترا گفته و بعد حتی در مقامی   بيانات آن حضرت بسيار است
جميع اين مراتب را در مقام خود ذکر فرموده از مثل آنکه می فرمايند اين همان نقطۀ ُفرقان است که در اين کور به نقطۀ بيان ظاهر 

و در مقامی نفی جميع اين مراتب را فرموده اند و  "ت و در مقام واليت می فرمايند"اّننی انا الحق الذی انتم بظهوره توعدوناين مقام نبوّ 
به مقامات ديگر ناطق شده اند چنانچه نزد صاحبان بصر حقيقی معلوم و واضح است و در مقامی می فرمايند:اگر ناس ضعيف نبودند 

 ذکر مشيت نمی شد."

مساعده ننمايد وشکی نبوده ونيست که اين بيانات از ،خادم فانی بخواهد اين مراتب را به تفصيل ذکر نمايد وقت وفرصت  اگر اين
روی حکمت بوده چه اگر در اول ظهور به کلمۀ ُاخری نطق می فرمودند يعنی آنچه در آخر فرموده اند اول می فرمودند شرارۀ نار 

د آنچه را که در آخر وارد آورد.در ظلم ظالمين و اعراض ُمعرضين وانکار ُمنکرين تفکر نمائيد به اعراض و انکار در اول وارد می آور
نکرين که علمای عصرند بر اعراض قيام نمودند که آن جوهر وجود خود را به عبد بقية الله ناميدند و اين خلق دنی شأنی ُمعرضين و مُ 

 م ولسان وصفحه و مداد از ذکر آن عاجز است.به آن هم راضی نشدند وعمل نمودند آنچه را که قل

 يادنامۀ اشراق خاوری 14ص       

 



 از بيانات مبارکه حضرت اعلی -5

 حضرت اعلی می فرمايند:

"کافيست شهادت نفس آيات به عجز ما علی االرض از کل شئ زيرا که اين حجتيست باقيه من عندالله الی يوم القيامة وهرگاه کسی 
شجره نمايد،بالريب تصديق در علو امر می نمايدزيرا که از نفسيکه بيست و چهارسال از از عمر او گذشته واز  تصور در ظهور اين

علوميکه کل به آنها متعلم می گشته ،مستعری بوده وحال به اين نوع که تالوت آيات می نمايد بدون فکر و تأّمل ودر عرض پنج 
قلم ،وتفاسير و شئون علميه در عّلو مقامات معرفت وتوحيدظاهر می نمايد که  ساعت هزار بيت در مناجات می نويسد بدون سکون

کّل علماء وحکماء در آن موارد اعتراف به عجز از ادراک آنها نموده ،شبه ای نيست که کل ذلک من عندالله است.علمائی که از اول 
ه و آخراالمر کلماتی است که اليق ذکر نيست ،کل عمر تا آخرعمر اجتهاد نموده،چگونه در وقت نوشتن به سطری عربی دقت نمود

 ."اينها از جهت حجت خلق بوده وااّل امرالله اعّز و اجّل از  اين است که بتوان اورا شناخت به غير او،بل غير او شناخته می شود به او..

 97آموزه های نظم نوين جهانی بهائی ص     

 

 

 

 

 

 

 راللهقسمتی از بيانات مبارکه حضرت ولی ام -6

 حضرت ولی امرالله در باره شخصّيت حضرت باب ميفرمايند:

" حضرتش از حيث جمال و نجابت بی نظير و در شخصيت، ماليم ولی پر قدرت بود. جذابيت طبيعی آن حضرت با چنان حکمت و 
ًا تمام نفوس که به لقای آن درايتی همراه بود که بالفاصله پس از اظهار امر به شخصيتی محبوب در سراسر ايران تبديل شد. تقريب

حضرت فائز می گشتند مجذوب و منقلب می شدند و اغلب زندانبانان و محافظان خود را در ظّل امر الهی در آورد و چه بسيار نفوس 
 ) ترجمه (   (29)« بدخواه را که به دوستان صميمی تبديل نمود.

 46روحی ص 4کتاب          

 

 



 اول مؤمن پس از حروف حی-7

اول کسيکه بعد از حروفات مؤمن به حضرت اعلی گرديدجناب حاجی ميرزاسيدعلی ملقب به خال اعظم است و اين در موقعی بود 
که جناب قدوس از سفرحج همراه هيکل مبارک برگشته به دستور آن حضرت وارد شيراز شدويکسر به منزل خال اعظم رفت ايشان از 

سفرمّکه جويا شدند آنگاه جناب قدوس شرح احوال را بيان داشت وامرمبارک را به او جناب قدوس راجع به سالمت حضرت اعلی و
ابالغ کردوجناب خال مؤمن شد همانطوريکه در فوق مذکور گشت جناب خال در بين منتسبين حضرت اعلی  پس از حروف حی اول 

ض و جفای حاکم شيراز واقع من آمن محسوب می گردند ايشان به نصرت و حمايت حضرتش قيام نمودوچون مورد تعر
هجری قمری از شيراز عازم قلعۀ چهريق گشت ودر آن سجن به ديدار محبوبش فائز گرديدپس از چندی  1265گرديددراواسط سال 

چون اقامت در چهريق ميّسر نبودبه طهران بازگشت ودرمنزل محمدبيک چاپارچی اقامت گزيد طولی نکشيد که فتنه عليه بابيه آغاز 
راعظم ميرزا تقی خان امير نظام حکم دستگيری ايشان را صادر نمودوروانۀ زندانش ساخت وبا وجوديکه شخص صدراعظم شدلذاصد

وعده ای از تّجار محترم بازار برای استخالصش کوشش نمودند و به او تکليف تبری کردنداما آن عاشق صادق اين امررا نپذيرفت 
زوی شهادت کردتا باالخره به اشارۀ اميرنظام تاج شهادت برسرنهادوپس ازپنج سال که از ودرجواب هر يک اقرار به ايمان و اظهار آر

 ايمانش می گذشت سرحلقۀ شهدای سبعۀ ايران گشت.

 14حروف حی ص      

 

 

 

 

 اشتياق حضرت اعلی برای زيارت طهران-8

عبدالعظيم زيارتنامه ای برای آن امامزاده نازل پس از رؤيت گنبد مرقد جناب شاه  حضرت باب هنگام عبور از حوالی شهر ری و
ل بَ تنی چند از ديگر اصحاب امر فرمودند که به بقعۀ شاه عبدالعظيم رفته آن را از قِ  فرمودند و سپس به ميرزا سليمان قلی نوری و

زيرسايۀ محبوب  در گشته و ايشان زيارت نمايند.حضرت باب در زيارتنامه نازله می فرمايند:خوشا از برای تو که در شهرری مدفون
من قرار گرفته  ای به او می فرمايند ای کاش جسد من نيز در آن سرزمين مقدس مدفون می گشت.به وی شکايت می برند از 
کسيکه مانع ورود حضرت به آن صفحات گرديده است سرانجام حرم شاه عبدالعظيم را به علت نزديکی به کوی محبوب ابهی قطعه 

جنان ووادی مقدس رحمن فرموده اند ومنتهای آرزوی خويش را ورود به آن بقعۀ مبارکه دانسته اند با توجه به مفاد ای از روضات 
زيارتنامه شاه عبدالعظيم و اشتياق حضرت باب برای زيارت ارض مقدس طهران بود که جمال ابهی امرفرمودند پس از شهادت 

 وظ باشد.حضرت باب جسد مطهر آن حضرت در حوالی طهران محف

 824-25عهداعلی ص        



 لوح مبارک حضرت بهاء الله-10

 به نام خداوند يکتا 

محبوب بعد را آويخت و به رصاص ظلم شهيد نمود و.تفکر در نفوس کاذبۀ خائنه که به اسم صدق  ،،کذب قبلبگو ای دوستان
بر محفوظ مانيد يکی ذکر جاُبلقا نمود و ديگری به جاُبلسا اشاره ع اين يوم اکزَ وامانت وُزهد وورع مابين ناس ظاهر بودند نمائيد تا از فَ 

ناحيۀ مقدسه ذکر کرد وبی انصافی ديگر  ،هيکل موهومی ترتيب داد و بر عرش ُظنون مقر معّين نمود .بی انصافی،کرد کاذب ديگر 
 را به تمام ظلم شهيد نمودند.و علت شد که سلطان مدينۀ احديه  ببکلماتی به او نسبت داد و اين امور منکرۀ کاذبه س،

 يادنامۀ اشراق خاوری 16ص        

 

 قسمتی از توقيع حضرت اعلی-11

مقدسين بی انصاف بر خود و توابع خود رحم نماييد ... و مالحظه بکنيد ببينيد که اگر کسی از شماها ادعا کند که امشب در  ای" 
مرعی و منظور می داريد اگر بگويد ديدم در فالن جا ايستاده ، زيارتگاه خواب ، حضرت صاحب را ديدم چه قدر حرمت آن شخص را 

می نماييد و حرمتش را مالحظه می کنيد . اما نمی دانم چه واقع شده است که االن با اين حجج واضحه و براهين ناطقه احتمال هم 
سهل است چگونه رفتار با آن بزرگوار و اصحابش  نمی دهيد که خود حضرت منتَظر روحی و ما فی علم الله فداه بوده باشد و اطاعت

 نموده و می نماييد که خود در حبس و اصحابش کاًل در به در هستند . "

 336زندگانی حضرت باب ص  –معهد اعلی      

 

 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء-12

 حضرت عبدالبهاءمی فرمايند:
ص شد و جمال قدم گردن مبارکش در زير سالسل واغالل افتاد از حضرت اعلی روحی له الفداء صدر مبارکش هدف هزار تير رصا

ايوان اسير زندان گشت و مبتال در دست عوانان معرض ضرب شديد شد و مورد طعن شنيع... همچنين نفوس مقّدسی که اليوم مأل 
کأس موهبت کبری را از لب اعلی بنور جبينشان روشن و منيراست چه صدمات که خوردند و چه باليا که تحّمل فرمودند و عاقبت 

الله باعظم کماالت عالم انسانی  ای تربيت شوند و در ظّل کلمةو مقصود از همه اينهااين بود که نفوس مقّدسه . شمشيرنوشيدند
نور موّفق شوند چون شمع بر افروزند و جهان ظلمانی را روشن نمايند بنيان نفس و هوی براندازند و بنياد روح و تقوی بلندنمايند 

ال و الّله اينست موهبت عظمی اينست نشئه  ؟آيا سزاوار است سلوکی جز بر قدم ايشان . توحيد بخشند و فيض جديد مبذول دارند
 صهبای هدی اينست مسّرت کبری مادون آن عاقبتش خسران مبين است و ذّل و هوان بی مثل و نظير

 134ص 3منتخبات مکاتيب ج       



  انيس عاشق صادق-13

اران سيد باب و يکی از مريدانش به نام محمد علی زنوزی در ميدان شهر تبريز از شگفتی های روزگار و نمايانگر فداکاری اعجاب تيرب
 انگيز باب وپيروانش می باشد...

 در بخش دوم کتاب گفتگوی سيد باب با روحانيون تبريز راجع به شخصيت مالمحمد زنوزی مؤمنی به باب که با وی تيرباران شد
چنين می نويسد :"ميرزا محمد علی دو ساله بود که پدرش فوت می کند واوتحت سرپرستی سيدعلی زنوزی از روحانيون بلندپايه 

با  1263وطراز اول آذربايجان قرار ميگيرد .ميرزا محمد علی عالوه بر علم و دانش به زهد و تقوی نيز شهرت يافت .وی در سال 
د وتا آخر حيات برسر آرمان خويش مردانه می ايستد ."درکتاب نامبرده شرح واقعه تيرباران سيد باب ورود باب به تبريز به او ميگرو

وميرزا محمد علی زنوزی را چنين بيان می کند" هنگاميکه می خواستند باب را به قتل برسانند ميرزا محمدعلی با التماس واصرار زياد 
عد قصد کشتن باب را نمايند .هرچه به او گفتند توبه کن تا از کشتن معاف شوی از مأمورين خواستار شد که اول او را بکشند و ب

 نپذيرفت."

سرانجام سيد علی زنوزی پدر خواندۀ اودستورداد زن و بچه او را نزدش بياورند شايد ديدار آنان در او اثر کند."زن طفل را به سوی او 
.منظره ای وحشتناک  هيعنی بابا بيا برويم به خان"داق ياويميزه گ،َگل بابا "فرستاد دخترک دامن پدر را گرفت و به ترکی به پدر گفت:

وجانسوز بود .مالمحمد علی رو به زوجۀخود کرد وگفت ای زن بردار طفل را و به خوبی تربيتش کن...سپس خم شد وصورت دختر 
 گفت ماندند."خود را بوسيد و گفت دختر عزيزم برو به خانه ...تمام مردم از اين استقامت در ش

مأمور تيرباران آنها شدند...در اين تيراندازی فقط مالمحمدعلی .ناسخ التواريخ چنين می نويسد "فوج بهادران که مسيحی بودند 
 ؟جراحت يافت رو به باب کرد وگفت آيا از من راضی هستی 

کارگر نمی شود ومعجزۀ من است چه اتفاقی می اگر سيد باب قصدعوام فريبی داشت می توانست بانگ برآورد که مردم گلوله به ما 
من ميشدند وغوغا برپا جافتاد ؟ناسخ التواريخ می نويسد هيچکس بدو گلوله ای رها نمی کرد وهم در ميدان زنان ومردان درگرد او ان

 می داشتند خدا نخواست که اينچنين شود.

را ترک کرد فوج قوچعلی سلطان مأمور اين کار می شود ومأموريت بعد از اين واقعه فوج بهادران حاضر به ادامۀ کار  نشد وميدان 
تيرباران را به عهده ميگيرد .نويسنده ناسخ التواريخ آگاهانه چشم خود را بر حقيقت می بندد ونمی خواهد بپذيرد که سيد باب اهل 

وقصداوپاره کردن زنجيرهای اسارت فکری فريب دادن جامعه وغوطه ور کردن آن در اوهام و خرافات نبود هدف او آگاه کردن جامعه 
 ،ن بسازد .هدف او تصاحب قدرت نبودبود که بر دست و پای جامعه سنگينی می کرد.او ميخواست جامعه ای پويا ،خودباور و خوشبي

 بذر روشنگری را در جامعۀ ايران کاشتند. طرفدارانش جان خود را بر سر آرمان خود گذاشتند و و او

 14ز تاريخ پيدايش آئين بابی و بهائی صبررسی مختصری ا     

     

 



 آخرين ديدار ) شعری از جناب فرهمند مقبلی(-14

 روبه ياران باوفا فرمود    رّب اعلی در آخرين ديدار

 مرگ ازآشنا رجافرمود   تا  نگردد   شهيد    بيگانه

 ازشمادوستان يکدل من  گفت،شايسته آن بود که يکی

 شودازروی مهرقاتل من                             جانم از بند تن رها سازد 

 حال دلدادگان پريشان شد  زين سخن رفت از نفسها تاب

 سبب اشک وآه ايشان شد   وين تقاضا ز نقطۀ اولی

 کی تواند کسی اجابت کرد  دعوتی اينچنين مالل انگيز

 امرموالی خوداجابت کرد   جززنوزی که از ره تسليم

 پی فرمان  تو بی مثال توام  سرور منگفت،ای تا به حشر 

 تابع رأی اليزال توأم هرچه فرمايی آن کنم،  زيرا                        

 به تبسم چوگل شکوفاشد   طلعت دلگشای مظهرحق

 نورباران حريم دلهاشد   وزنگاه مسرت آميزش

 گفت:سّر بيان عيان آمد   لب خندان گشودوباشادی

 کزبلوغ بشرنشان آمد   شکردرگاه کبريائی را

 کردادغام جاذب ومجذوب   صبح فردا گلوله های قضا 

 محوسازدحبيب در محبوب  ُبود مقتضای حضرت عشقاين 

 22ص 308پيام بهايی ش        

 

 

 

 



 فتوای قتل حضرت اعلی-15

اميرکبير که شاهد محبوبيت روزافزون حضرت باب وروی آوردن مردم ايران به اين آيين بود چارۀ کار رادر شهادت حضرت اعلی 
بود.اما اميرکبيربرای  1850ژوئن 19يافت وبرای اين کارفرمان داد تا ايشان را به تبريز منتقل سازند.ورودحضرتشان به تبريزمقارن 

علما داشت .دربخشی از کتاب ناموس ناصری چگونگی گرفتن اين فتواها وتأکيدحضرت باب را به  اجرای نيت خودنيازبه فتوای
اهل بلد وبه همراهی دو نفر از اتباعش ...اوال به خانۀ مرحوم قائميت می بينيم وی می نويسد:"صبحی مشاراليه را به ازدحام تمام 

ازآنجا به خانۀ والد ماجد  بردندودرآنجامشاراليه چيزی از عقايدخوداظهار نداشتاقر پسرمرحوم ميرزااحمدمجتهدتبريز بحاجی ميرزا 
حجت االسالم ممقانی آوردند واين داعی حقير آنوقت خوددرآن مجلس حضورداشت.مشاراليه را در پيش روی والدمرحوم نشانده،آن 

اراليه القا فرمودند.درسنگ خارا قطرۀ باران مرحوم آنچه نصايح حکيمانه ومواعظ مشفقانه بود با کمال شفقت ودلسوزی به مش
 اثرنکرد.پس مرحوم والد بعد از يأس از اين ...فرمودند:

"حال در آن دعاوی که در مجلس همايونی درحضورما کردی،ازدعوی صاحب االمری...واتيان به مثل قرآن وغيره آيا درسر آنها باقی 
 هستی؟گفت:"آری"

 خودومراعبث به مهلکه نينداز نيستفرمودند :از اين عقايد برگرد خوب 

 گفت:"حاشا وکال"

پس مرحوم والد قدری نصايح به آقا محمد علی کردند اصال مفيد نيفتاد.موکالن ديوانی خواستند آنها را بردارند باب رو به والدکرده 
 عرض کرد:"حاال شما به قتل من فرمان می دهی؟" 

 ای تو که همه دليل ارتداد است خود فتوای قتل توست.والد فرمود:"حاجت به فتوای من نيست همين حرفه

 من از شما سؤال می کنم."گفت:"

فرمود:حال که اصرار داری بلی.مادام که دراين دعاوی باطله وعقايد فاسده که اسباب ارتداد است باقی هستی به حکم شرع انور قتل 
 ين عقائد اظهارتوبه نمائی من توراازاين مهلکه خالصی ميدهم."تو واجب است ولی چون من توبۀ مرتد فطری را قبول می دانم اگرازا

 (58-9گفت:" حاشا،حرف همان است که گفته ام وجای توبه نيست.)ص 

 10ص  380پيام بهائی ش       

 

 

 



  شرح شهادت حضرت اعلی-16

  عباس رئوفیجناب  شعری از
 

  قتل قسمت اول ...فتوا بر

  نور  سپهساالر قتل پی در                            ظهر شعبان است و خفاشان کور
  سوی مسلخ می برند آئين و کيش                        ارتجاع از ترس کرسی های خويش

  چشم شبکوران کجا و روی يار                    می خزند در دخمه ها چون مور و مار
 روی فرمان خدا پا می نهند                                روی حق نا ديده فتوا ميدهند

  نام کسب در  مفسدان  بپای  پا                                  قلدران قدرت از ترس مقام
  يادگار  خود از ننگی  امارت  در                                 بکار نا  بی کفايت آن وزير

  با تعصب سوی سلطان وفا                                 در کمان جهل خود تير جفا
  پرورانده در ضميرش فکر شوم                              بوم و  مرز اين  شهريار ظالم

  صيام  بهر آسايش در ايام                                 بر کشيده خنجر ظلم از نيام
  بسته بر خود بی سبب اشراق نور                                  خلق بيچاره مقلدهای کور
  اختيار بی چنين اين  وصلت  روز                               يار  ساليان در حسرت ديدار

  نظام  ناظر و شاهد باعمال                            مجتمع در کوچه ها و پشت بام
 مجری فرمان سلطان بيقرار                             انتظار در بصف آتش  جوخه

 

  قسمت سوم: ترک ميدان سامخان و اجرای حکم توسط بيک خمسه ای
  کربالست چون  بال  ميدان  صحن                         بپاست   وادينا  ناله و فرياد

  امير و  شيخ و شه  از  بی محابا                         ترک ميدان ميکند سام دلير
  کار پايان از کاتب نگارش در                        آنطرفتر حجره مهماندار يار

  روست  پيش در حق ديدار لحظه                 دوست  چون به آخر ميرسد گفتار
  ريا و  صحنه را گردانده با کبر                        روبهان پست و رذل بی حيا

  طالب باغ بهشت است بی شتاب                   کسب حکم قتل باب خمسه ای با
  جان بکف آماده تير جفا                          وفا با  طلعت اعلی .انيس

  ش از اين مردم و اين دلخوشیناخو                      کشی  آسمان از خجلت انسان



  شيون از ميدان و زاری ها ز بام                  روی خود در هم کشيده مثل شام
  گر نگويم چون قيامت نارواست                         بپاست  وادينا  ناله و فرياد

 

 

 قسمت دوم: گفتگوی سامخان با سيد باب
  قرار بی سلطان فرمان مجری                           جوخه آتش بصف در انتظار
  روبرو اعلی رب  ميشود با                            حکم سلطانی گرفته پيش رو
  می نهد با رب اعلی در ميان                           راز دل را سر گشاده در بيان
  گمان بی  دشمنی با تو ندارم                        جوان  من مسيحی هستم ای مرد

  خويش خون از مرا دست  وارهان                      گر تو را حقی بود در دين و کيش
  تو نما بر آنچه ماموری قيام                             پيام  دادش چنين  نقطه اولی

  خون ما هرگز نريزی بر زمين                            يقين  گر دلت دارد بگفتارت
 کربال می سازد از خيره سری                     دشمنی با جهل و زور و خودسری

  ها دلداده  مونس  بر انيس و                     صف بصف آتش گشودند جوخه ها
  بام روی  ناله ها از آسمان بر                       ظهر روشن تيره شد ناگه چو شام

  فرارمردم از وحشت بهر سويی                       غبار و  صحن ميدان تيره از دود
 شکست بار  مرتجع را شد گران                       چون غبار تيره در ميدان نشست

  نور  بخشيده  دگر بار را حجره                        مظهر حق غائب از انظار کور
  دار  پای  کشيده  قد سروی  همچو                           مظهر عشق و وفای کردگار

  چنان دارد بکف  رسته اما جان                                زمان جهال  از گزند تير
  از حقيقت برده بوئی بيش و کم                          مردم بيچاره در اين پيچ و خم

 صحن ميدان بال چون کربالست                           بپاست   دينا  ناله و فرياد وا

 

 

 



 زيارتنامه-17

ذي َطَلَع ِمن َجماِلَک ااَلبهي ؛ َعَليَک يا َمظَهَر الِکبرياء وَ  ذي َظَهَر ِمن َنفِسَک ااَلعلي َو الَبهاُء الَّ ناُء الَّ ُسلطاَن الَبقاء َو َمليَک َمن ِفي  َالثَّ
ماِء  و ِکبرياُئُه و ِبَک َاشَرَقت ُشُموُس الِقَدِم ِفي َسماِء الَقضاِء و َاشَهُد َانَّ ِبَک َظَهَرت َسلَطَنُة اللِه َو اقِتداُرُه و َعَظَمُة اللِه  ،ااَلرِض و السَّ

وِن َو َبَرَز ِس  ئِت الُممِکناِت َو َطَلَع َجماُل الَغيِب َعن ُاُفِق الَبداِء  َاشَهُد َانَّ ِبَحَرَکٍة ِمن َقَلِمَک َظَهَر ُحکُم الکاِف َو النُّ ََ رُّ اللِه الَمکُنوُن َو ُبِد
َل بَ ُبِعَثِت الُظهو يَن الُممِکناِت َو َصَعَد راِت َو َاشَهُد َانَّ ِبَجماِلَک َظَهَر جماُل الَمعبوِد َو ِبَوجِهَک الَح َوجُه الَمقصوِد و ِبَکِلَمٍة ِمن ِعنِدَک ُفصِّ

فلي َو َاشَهُد ِبَانَّ َمن عَ  َرکاِت السُّ رَوِة الُعليا َو الُمشرِکوَن ِاَلي الدَّ َرَفَک َفَقد َعَرَف اللَه َو َمن فاَز ِبِلقاِئَک َفَقد فاَز ِبِلقاِء اللِه الُمخِلُصوَن ِاَلي الذِّ
َف ِبِلقاِئَک َو َبَلَغ ِبِرضاِئَک َو طاَف ِفي َحوِلَک َو  َحَضَر ِتلقاَء َعرِشَک َفَويٌل ِلَمن َفطوبي ِلَمن آَمَن ِبَک َو ِبآياِتَک َو َخَضَع ِبُسلطاِنَک َو ُشرِّ

کوَمِتَک َو َک َو َکَفَر ِبآياِتَک َو جاَحَد ِبُسلطاِنَک و حاَرَب ِبَنفِسَک َو اسَتکَبَر َلدي َوجِهَک و جاَدَل ِبُبرهاِنَک َو َفرَّ ِمن ُح َظَلَمَک َو َانَکَر 
ِاَليَّ َعن َيميِن َرحَمِتَک و ِعناَيِتَک اقِتدارَِک و کاَن ِمَن الُمشرِکيَن ِفي َالواِح الُقدِس ِمن ِاصَبِع ااَلمِر َمکُتوبًا . َفيا ِالهي و َمحُبوبي َفَارِسل 

َک َانَت الُمقَتِدُر َعلي نيا ِالي َشطِر ُقرِبَک َو ِلقاِئَک ِانَّ َک ُکنَت َعلي ُکلِّ  َنَفحاِت ُقدِس َالطاِفَک ِلَتجِذَبني َعن َنفسي َو َعِن الدُّ ما َتشاُء َو ِانَّ
ت َعيُن ااِلبداِع َمظُلوَمًا ِشبَهَک  َشئيٍ ُمحيطًا . َعليَک يا َجماَل اللِه َثناُء اللِه 

َ
ُکنَت ِفي َاّياِمَک  ،و ِذکُرُه و َبهاُء اللِه و ُنوُرُه . َاشَهُد ِبَانَّ ما َرأ

ًة ُکنَت َتحَت ُسُيوِف ااَلعداِء َو َمَع ُکلِّ ذِلَک  الِسِل و ااَلغالِل َو َمرَّ ًة ُکنَت َتحَت السَّ الّناَس ِبما ُاِمرَت ِمن َلُدن  َاَمرَت ِفي َغَمراِت الَباليا َمرَّ
ذيَن اسَتضاَئت ُوُجوُهُهم مِ  َک الِفداُء َو َنفسي ِلَبالِئَک الِفداُء َاسَئُل اللَه ِبَک َو ِبالَّ َبُعوا ما ُاِمُروا َعليٍم َحکيٍم . ُروحي ِلُضرِّ ن َانواِر َوجِهَک َو اتَّ

تي حالَ  ُبحاِت الَّ َک َانَت الُمقَتِدُر الُمَتعاِلي الَعزيُز ِبه ُحّبًا ِلَنفِسَک َان َيکِشَف السُّ نيا َو االِخَرِة . ِانَّ ت َبيَنَک َو َبيَن َخلِقَک و َيرُزَقني َخيَر الدُّ
دَرِة َو َاوراِقها َو َاغصاِنها َو َافناِنها َو ُاُصوِلها َو ُفروِعه حيُم . َصلِّ الّلُهمَّ يا ِالهي َعَلي السِّ اِئَک الُحسني َو ِصفاِتَک الُعليا ا ِبدواِم َاسمالَغفوُر الرَّ

َک َانَت الُمقَتِدُر الَقديُر . َصلِّ الّلُهمَّ يا ِالهي َعلي ِعباِدَک الفاِئزيَن و ِاماِئَک الفاِئزاِت .  ُثمَّ احَفظها ِمن َشرِّ الُمعَتديَن َو ُجُنوِد الّظالِميَن ِانَّ
َک َانَت الَکريُم ُذوالَفضِل الَعظيم ال ِالَه اِ   اّل َانَت الَغُفوُر الَکريُم .ِانَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شرح چگونگی استقرار  عرش مبارک حضرت اعلی در مقام اعلی-18

ايام عيدنوروز فرارسيد وازطرف حضرت مولی الوری روح ماسواه فداه اعالم شد که بايد عرش مبارک را در محل خود استقرار داد 
.تابوت مرمری که از رنگون آورده بودند بردوش عربی به طرف مقام اعلی حمل ميکردند ودرهنگام حمل يا ابوالعباس می 

ابه را باز نکنند تا وجود مبارک تشريف بياورند وفقط درب مقام اعلی را باز کنند...حضرت گفتند.هيکل مبارک فرموده بودند دربسرد
بعدازظهرتشريف آوردند وامرفرمودند درب سردابه را بازکنيم.هيکل انور مرکزميثاق باسروپای برهنه ازدم درب مقام اعلی مولی الوری 

امل عرش را دربغل گرفته به شدت گريستند .صدای گريۀ مبارک به طرف سردابه حرکت فرمودند وداخل سردابه شدند وصندوق ح
به طوری بلند شد که احباء به درون سردابه داخل شده وهيکل مبارک از سردابه خارج شدند.رنگ چهرۀ مبارک از شدت گريه زرد 

ر حامل عرش بود که شده بود .فرمودند صندوق را به داخل سرداب ببرند.سه صندوق تودرتوحامل عرش مبارک بود وصندوق آخ
سراسرپوشيده از تمبر پست بود...طنابی دورادورصندوق بسته وطوری آن را به تأنی وآهستگی حرکت داديم که اختيار سرعت آن 

.سپس به فانی امر فرمودند صندوق کوچک حامل عرش را ازتوی  دردست خود ما بود تا اينکه صندوق به داخل صندوق نقل گرديد
ايران حمل شده بود برداشته به دست مبارک دادم ،هيکل مبارک آن را گرفته و به دست خود درداخل صندوق  صندوق بزرگی که از

چوبی ديگری قراردادند وآن صندوق در تابوت مرمر جای گرفت.تا سه روزدرب سردابه باز بود وامرفرمودنداحباء به زيارت می 
 ومترونيم طول ويک متروچارک عرض داشت.آمدند وسپس درب سرداب را بستيم .تابوت مرمر تقريبا د

حضرت عبدالبهاء فرمودند پس از شصت سال اکنون آسوده و راحت شديم وعرش مبارک به مقّرخوداستقراريافت .ضمنا فرمودند 
قصدداشتند صندوق روئی را که حامل صندوق عرش مبارک بوده به ايران عودت دهم ولی بعدا مالحظه کردم که موجبات اختالف 
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راِب ِبَاْن َتِجَب ُدَعاَئنا و َتْحَفَظنا في َصوِن  ِحماَيِتَك َو ِکالَئِتَك َو ُتْمِطرَر َعَلينرا َسرحاَب  يا َرّبنا ااَلعلي َنْسَاُلَك ِبَحّق َدِمَك الَمْرشوِش َعَلي التُّ
ِك ِبَحْبِل َوالِئَك َو ِاْثباِت ُحجَّ  َمسُّ لوِك في َسبيِلَك و التَّ َقنا َعَلي السُّ َدنا و ُتَوفِّ ِتَك َو اْنِتشاِر آثاِرَك و َدْفِع َشرِّ َاْعداِئَك َو ُجوِدَك َو ِاْحساِنك و ُتويِّ

ِق ِبَاْخالقِ  َخلُّ ذي َفَدْيَت َنْفَسَك في َسبيِلِه َو ما َتَمنَّ التَّ ِتِه ، َاِغْثنا يرا َمْحُبوَبَنرا ااَلعلري َك َو ِاْعالِن َاْمِر َمْحُبوِبَك االبَهي الَّ ْيَت ِااَل الَقتَل في َمَحبَّ
ئاَتنا و  ر َعّنا َسيِّ ْت َاْقداَمنا ، و اْغِفر َلنا ُذُنوَبنا وَکفِّ رْل َاْعماَلنرا و َمْجُهوداِتنرا ِبِاْکليرِل واْشُدْد ُاُزوَرنا و َثبِّ اْطِلق الِسَنَتنا ِبَمحاِمِدك َو ُنُعوِتك و َکلِّ

ِتَك و َاِجْرنا في ِجواِر َرْحَمِتَك  ْرَتُه ِلْلُمْخِلصيَن ِمْن َبريَّ اْحُشرْرنا َمرَع وَاْدِخْلنا في ِفناِء َاْنواِر ُقْرِبك و َقُبوِلَك َو ِرضاِئَك واْجَعل خاِتَمَه َحياِتنا ما َقدَّ
ْحنا ِبَصْهباِء ِلقاِئَك و اْخِلْدنا في َحداِئِق ُقْد  ْر َلَنا الُوُفوِد َعَليَك َو َرنِّ ِتَك و َقدِّ بيَن ِمن َاَحبَّ ْرَترُه فري الُمَقرَّ َمَلکوِترَك يرا ِسَك و ارُزْقنا ُکلَّ َخيٍر َقدَّ

 ُمغيُث العاَلمين

 بنده آستانش شوقي                                                                                                     
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