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ھذا كتاُبنا ینُطق علیكم بالحق

لُھ دعوة لحق و الذین یدعون من دونھ ال یستجیبون لھم الشیئ

در باره مؤلف کتابدر باره مؤلف کتابدر باره مؤلف کتاب

بود و در )و نویسندهزبان دان، خّطاط (جناب فاضل مازندرانی کھ نام وی اسدالّلھ  و فرزند میرزا محمود تاجر شیخی بارفروشی 

تحصیالت مقّدماتی و تکمیلی .مازندران توّلد یافت)بارفروش سابق(در شھر بابل ) میالدی1880( ھجری قمری 1298تاریخ 

در آغاز جوانی از فضالء برجستھ ای چون شیخ اسمعیل ابن الحّداد از دانشمندان شیخی .ایشان در ھمان شھر انجام گرفت

ود و از ھمان اوقات از علماء بزرگ زمان خویش بشمار رفت و در غالب معارف عصر چون فقھ ، اصول ، مازندران استفاضھ نم

بر اثرمعاشرت و مذاکره با برخی از أحبائ طھران و مازندران و .کالم ، فلسفھ ، تاریخ ، ادب فارسی و عربی و منطق تبّحر یافت

آثار جمال ابھئ از جملھ لوح مبارک بشارات مؤمن و مؤقن بھ أمر أعّز کوشش و سعی جناب عبدالحسین رفیعی اردستانی و زیارت 

از طرف حضرت عبدالبھاء  مأمور مذاکره و ابالغ امر بھ آخوند  مّال محّمد کاظم .ابھئ گشت و قیام بھ نشر امر مبارک نمود

 نجف و کربال گردید ولکن دراثر فتنھ بھ ھمراه میرزا عبدالحسین رفیعی اردستانی عازم.گشت"رھبر شیعیان آن زمان"خراسانی 

از جملھ خدمات جناب فاضل شرح .انگیزی و دشمنی بدخواھان اسیر و زندانی گشتند و مذاکرات با آن عالم مذکور تحقق نیافت

رت جناب فاضل از جانب حض.کانادا است کھ خود کتابی مفصل است  واسفار تبلیغی ایشان در ایران، ھندوستان ، مصر، امریکا

عبدالبھاء مامور تبلیغ در امریکا گشتند حتی ھیکل مبارک عبای خود را بھ ایشان عنایت فرمودند تا بنیابھ از طرف مبارک بر دوش 

حضرت .نامیدند»1مبلغ کامل «نھاده و بھ تبلیغ و انتشار امر مبارک پردازد و چون در این امر مھم مؤید و مؤفق گشت ایشان را

جناب فاضل در زمینھ مطالعات آثار حضرت باب و . خواندند»2تألی ابوالفضائل «را در عرصۀ دانش و حکمت نیز عبدالبھاء ایشان

"... بافتخار خانم جناب فاضل چنین میفرمایند١٩١٩ االطھرالفدا در لوحي مورخ دیسمبر -حضرت عبدالبھا ارواحنالرمسھ -1 :
مت جمال مبارك است جز نشر نفحات ارزوئي نداردو بغیر از ترتیل  و موفق بخد حضرت فاضل مبلغ کامل استشكر كن خدا را كھ

 صفحھ م -1امرو خلق جلد ...(ایات بینات مقصدي نخواھد درختي در گلشن امكان غرس نموده كھ شاخ رحماني بكاخ مالاعلي ساند 
16(

Roy(لوح حضرت عبدالبھاء باعزاز ایادی امرالّلھ جناب ُری ویلھلم -2 Wilhelm(ندرج درنشرّیھ م)Star of the West( نجم
.257 صفحھ - میالدی1921-1922باختر مجّلد یازدھم ، 
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تاریخ :از آثار مطبوع و مھّم جناب فاضل.حضرت بھاءالّلھ و تاریخ امربدیع  سر آمد دانشمندان بھائی معاصر زمان خود بودند

بران و رھروان بزرگ و دھھا مقاالت منتشره در مجّالت بھائی در ایران و ظھورالحّق، اسراراآلثارخصوصی، امروخلق ، رھ

و مرقد ایشان درگلستان جاوید  . میالدی واقع گشت1957صعود جناب فاضل در شھر خّرمشھر بسال .آمریکا را می توان نام برد

.شھر اھواز است

مجّلدات اّول ،دّوم، و سّوم را بھ تاریخ عھد .ألیف یافتھ استکتاب ظھورالحّق بزرگترین اثر جناب فاضل مازندرانی در نھ مجّلد ت

این کتاب در حدود سال .جلد سّوم این کتاب در طھران انتشار یافت ولکن تاریخ طبع آن تصریح نگردیده است.اعلئ اختصاص دادند

 و اصحاب حضرت باب و بیان جلد سّوم کھ متّمم دو جّلد دیگر است شرح احوال حروف حّی.3  بطبع رسیده است 1940-1942

.این کتاب گنجینھ ای از مطالب مھّمھ تاریخّیھ است.محّل و موقعیت اماکن متبّرکھ امر در عھد اعلی است

مجّلدات چھارم و پنجم در باره حیات حضرت بھاءالّلھ و جلد .مجّلدات چھارم و پنجم و ششم را بھ تاریخ عھد ابھئ تخصیص دادند

 قدماء و شھداء و احباب عصر حضرت بھاءالّلھ است کھ تاکنون بھ زیور طبع اراستھ نگردیده است و فقط نسخ ششم در مورد حیات

. بھائی مطبوع گشت-خطی آنھا بصورت الکترونیکی در أچ

ست جلد ھفتم در مورد حیات حضرت عبدالبھاء و حوادث زمان میثاق ا.مجّلدات ھفتم و ھشتم بھ تاریخ عھد میثاق تخصیص گشتھ

مجّلد ھشتم در مورد حیات قدماء و شھداء و احباب عھد میثاق یعنی حضرت عبدالبھاء .کھ تاکنون در ھیچ کجا بطبع نرسیده است

.است کھ در دو قسمت اّول و دّوم بطبع رسیده است

 بدیع ترقیم و نگارش 100مجّلد نھم و خاتمھ نیز در مورد عھد والیت حضرت ولّی امرالّلھ و حوادث مربوط بھ آن است کھ تا سنھ

.یافت و جناب فاضل با نگارش تاریخ یک قرن بھائی باتمام این اثر ھمت گماشت

 پس از وصول یکی از مجّلدات تاریخ ظھورالحّق خطاب بھ جناب فاضل ١٩٣٨ فوریھ ٢٦حضرت ولّی امرالّلھ در ابالغّیھ موّرخھ 

ھودات عظیمھ و اقدامات باھرۀ آن رکن رکین جامعھ در موطن اصلی جمال احدّیھ  أیھاالفاضل الجلیل الّشھم الّنبیل مج«:میفرمایند 

– میالدی خطاب بھ محفل روح انی ملّ ی ای ران     1943 جوالی   1 بدیع مطابق    100 شھرالرحمۀ   8استخراج ار لوح مبارک مورخھ      -3
تداللیھ جناب ارجمند کھ مباشرت بآن نمودند جائز م ابقی بای د توقی ف    فرمودند بنویس،  طبع یک جلد از کتاب تاریخ جناب فاضل و اس  

مب ارک ح ضرت ول ی     از مجموع ھ تواقی ع  478ص فحھ  (.گردد و طبع کتب و رسائل بالمره ممنوع زیرا مخالف اوام ر حکوم ت اس ت     
ب ھ ای ن معن ا م ی     ) ط -284–م (و ھم چنین در سخن ناشر چاپ جدید جلد سوم آمده است عبارت   )امراهللا خطاب بھ محفل مّلی ایران     

 طب ع ای ن کت اب را    245در مجلۀ پی ام بھ ائی ش ماره    .طھران =و ط )جناب رحمت اهللا ازردگان     (آزردگان  =284 مطبعھ،   –باشد م   
. ثبت نموده است1942-1940 ھجری شمسی مطابق سالھای 1320-1319در حدود سالھای 
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این عبد ممنون و مستبشر و مزید تأیید را دائمًا لیًال و .مال أعلی و سکان فردوس ابھئ تمجید نمایند و تھنیت گویند.آنی از یاد نرود

.انتھئ»4نھارًا از حضرت خّفی االلطاف متمّنی و ملتمس

---١)م( صفحھ ---

بخش سّوم از

بخشھای نھ گانھ كتاب ظھور الحق

در بیان معظم و مشھور از مؤمنین و شھدإ دورهء

نقطة البیان و نیز شرح احوال مھیمن و مشاھیر اعدآء

و تبین اماكن مھّمھ و سائر امور و آثار متعّلقھ باندوره و اقسام این بخش

 تا ھر امری از امور مذكوره را بمالحظھء حرفبترتیب حروف الفبای فارسی تنظیم شد

اّول نامش در مقام مخصوص آن بسھولت توان یافت و باین جھت

رعایت ترتیب زمانی و یا رتبھء ایمانی و یا اھمّیت شئون

اخری در امور منظور نشد و در آغازایم بخش

نیز تّیمنًا و تبّركًا بھ ثبت وجیزهء از

بیانات مقّدسھء آنحضرت

اح می گرددافتت

. جلد بنام ظھورالحق بود كھ فقط جلد سوم ان طبع گردیده است ٩هللا در ااریخ عمومي امراز جملھ خدمات مھمھ ایشان تدوین ت-4
كھ ضمن وصول بخش چھارم كتاب تاریخ مذكور صادر شده در پایان ان بخط مبارك ١٩٣٨ فوریھ ٢٦در ابالغیھ مبارك مورخھ 

...قولھ عز بیانھ .چنین مرقوم است  ودات عظیمھ و اقدامات باھره ان ركن ركین جامعھ درایھالفاضل الجلیل الشھم النبیل مجھ:
)23 صفحھ م -1امرو خلق جلد ...(جمال احدیھ آني از یاد نرود مالاعلي وسكان فردوس موطن اصلی
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- الف -ص 

مقدّمھ

نی    ز اعم    ال برخ    ی از     گ    ر چ    ھ در مط    اوی من    درجات بخ    ش دوم بی    ان ق    سمتی مھ    م از اح    وال م    ؤمنین    

از آنجائیك   ھ ب   سط مق   ال و تف   صیل اجم   ال معارض   ین و بع   ضی از آث   ار آن دوره ح   سب اقت   ضای مق   ام ش   د ول   ی

واقع   ات واردهء ب   ر ح   ضرت نقط   ھء اول   ی  تسل   سل و تواص   ل بی   ان در ھ   ر ی   ك از ام   ور م   ذكوره موج   ب قط   ع 

اكم   ال مق   صود تخ   صیص داده گ   شت و مھم   ا امك   ن از تك   رار اح   والی ك   ھ در ط   ی    میگردی   د ای   ن بخ   ش ب   رای 

در ھ  ر ی  ك  بخ  ش س  ابق م  ذكور گردی  د احت  راز نم  ودیم و ل  ذا ب  رای اس  تفادهء تام  ھ از مطال  ب مندرج  ھ          مباح  ث

:معدوده را نیز در نظر داشترد و این اموراز این دو بخش باید از مطالعھ بخش دیگر استمداد ك

بخ   ش تك   رار نك   ردیم و برخ   ی  اوًال چ   ون تف   صیل اح   وال بع   ضی بح   د معل   وم در بخ   ش س   ابق گذش   ت در ای   ن   

بع    د از دورهء اول    ی اس    ت ش    رح احوال    شان را در  دیگ    ر ك    ھ عم    دهء واقع    ات ایام    شان متعل    ق ب    دورھھای 

.قسمتھای بعد مسطور میداریم

م   شطوره در بخ   ش س   ابق ك   ھ   ن   درجات ای   ن بخ   ش ان   دك تف   اوتی ب   ا مجم   الت      م   واقعی از مثانی   ًا ھرگ   اه در 

ش  ده م  شاھده می  شود م  دارك را نی  ز ن  شان دادی  م       ب  رای اعتم  اد بت  اریخ م  شھور نبی  ل زرن  دی تطبی  ق و تنظ  یم       

.كتاب گرددتا موجب توسعھء اطالعات خوانندگان

دورهء اول   ب تف   صیل اح   وال   در ای   ام پ   ر از آالم  ثالث   ًا ب   رای ش   دت ت   ضییقات و فق   دان وس   ائل و مقت   ضییات       

مفق   ود بلك   ھ اس   امی كثی   ری از ای   شان من   سی   ب   سیاری از م   ؤمنین و ش   ھدآء و س   ائر ام   ور متعلق   ھء بان   دوره  

.و نا معدود ماند

رابعًا چون ایام حیات جمعی از احباب و اصحاب این دوره خصوصًا خانواده
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- ب -ص 

از تشتیت اذھان قارئین در بخشھای شده تمامت سر گذشتگان را محض احترازو اخالقشان ممتد بدورھھای آتیھ 

.تحصیل خاتمھ واقعات ناچار از مطالعھء بخشھای آتیھ میباشددیگر میاوریم و لذا قارئین كتاب برای مراجعھ و

ضاع بالد و بھر اكمال اطالعات شرح اوخامسًا چون در طی شرح اوضاع ھر یك از ایاالت و والیات مملكت ناچار

برای سھولت پیدا كردن محل ذكر ھر امری بفھرست كھ بترتیب الفبای نیز ترجمھء حیات ساكنین آنجا را میاوریم

مرتب گشتھ رجوع شودفارسی

تفصیل وقایع را بنوع درجھ    سادسًا در بیان بعضی از واقعات مھمھء دورهء نقطھ البیان اوًال در بخش سابق

بخش اكمال مطالب نموده جواھر اسرار و وقایع را آوردیم تا عھ كنندگان گذراندیم و در اینابتدائیھ از نظر مطال

.كھ حاصل نمودند سوء تفاھم و اندھاش از مسائل غامضھء خطیره نیابندبرای اطالع و انسی

نمودیم مقدسھء كھ درین بخش ثبت سابعًا چنانچھ در مقدمھء بخش سایق اشاره كردیم در بعضی از مواقع آثار

و علت ھمان است كھ نسخھ اضل و با خطوط كاتبین موثقین دورهء ممكن است با برخی از نسخ تفاوت دیده شود

كمیاب میباشداولی بغایت

– ج -ص 

ر البدیعھو العلی المتكّب

إ بامره و ھو الذی یبدع ما یشسبحان الذی یعلم ما فی السموات و ما فی االرض و انھ ال الھ اال ھو العزیز الحكیم

الخاسرون و ان الذین آمنو بالّلھ و آیاتھ و اتبعوا النور الذی یھدی الناس ان الذین كفروا بالّلھ و آیاتھ فاولئك ھم

عدن ال عدل لھا فی كتاب ربك صراط قویم فاولئك ھم علی ھدی من ربھم كتاب الّلھ و اولئك ھم الوارثون جناتالی

الّلھ اكبر فیھا عما كان الناس یسئلون وان الیوم لو كشف تھت انفسھم وان ذكرو فیھا قد اعدت باذن ربك كل ما اش

كان الناس لیشھدون بان ذكر الّلھ فیھم اولی بھم من انفسھم و انھ الكبرفی كتاب الّلھ عماالغطإ عن بصائر ھم

م فی الكتاب علی الناس شرب لھم عذاب شدید حریعملون تلك آیات بینات للذین آمنوا بھا و الذین كفروا بایات الّلھ
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فیھما و ان الذین یحكمون بھما لبعض الناس قد حكموا بحكم الطاغوت و ما الدخان و الخمر و ما جعل الّلھ شفاِء

تكذبوا الذی یھدیكم الی صراط ھؤالِء االحمیم جھنم لو كانوا یشعرون قل یا ایھا الناس اتقوا الّلھ و الیشربون

الحرام ان كنتم تعلمون ھو الذی بنوره اھتدیتم من قبل و انتم ین ال یرفع اال بھ و انھ بیتمستقیم  و ان قوائم الد

اتقو و ان الیوم ال یقبل عمل احد منكم اال و ان تومنوا بذكر اسم ربكم ثم انتم تعدلون قلیوم القیمة عنھ تسئلون

بین یدی الّلھ ثم انتم علیھ تعرضون یومئذ  تقومونالّلھ من یوم انتم فیھ تبعثون ثم انتم فیھ الی الّلھ تشحرون یومئذ

بمااكتسب ایدیھم و ما الّلھ ربك بغافل عما یعمل العاملون ھو الذی یعلم غیبیقضی الّلھ ربك بین الناس بالحق

الّلھ كذبًا ثم علی الذین السموات و االرض و یھدی من یشاِء و ما یضل اال القوم الغافلین ان الذین یفترون علی

ال یفلحون ال یتمتعون فی الحیوة الدنیا اال قلیًال و انھم اذا ماتوا آمنوا بالّلھ و آیاتھ بما اتبعوا اھوائھم فاولئك ھم

النارلیعذبون فی

- د -ص 

علی الذین استضعفوا فی و ال ینصرون و ان الذین یحكمون بغیر حكم ما فصل فی الكتاب من قبل و یظلمون

القدرة فی یده یفعل ما یشاِء و انھ الغالب علی خلقھ یحكم ال یفلحون قل ان العزة لّلھ واالرض بغیر حق فاولئك 

و "علی صبراالشد بأسًا للظالمین ثم اشد تنكیًال رب احكم بینی و بین الناس بالحق و افرغبینھم بالقسط و انھ

ارفعنی الیك و الحقنی بالمقربین و ان استشعر احد بتلك االیات

اال لّلھ و یكون فی دین الّلھ من  سبیل الّلھ بالحق و ال یخافن من احد و ال یاخذه لومة الئم و ال یعمللیجاھد فی

تلك االیات لن یستطیعن و لن یقدرن و لو كان الكل علی الكل ظھیرًا الشاھدین لو اجتمع الناس علی ان یاتوا بمثل

. بالّلھ علی العالمین شھیدًامن كتاب اّللھ لمن علی االرض كلھا و كفیتلك حجة كاملة
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---١ صفحھ ---

حرف االلف

)١(

این امر محسوب است چھ حضرت ۀارض االلف ایالت غربی ایران از مھمترین قسمتھای تاریخی_آذربایجان 

آن قسمت دچار حبس و توقیف و تبعید و مشقت و نقطھء اولی در اكثر از نصف اخیر سنین دعوت جدیده در

برای تمام امور مذكوره در طھران صادر و در تبریز جاری شد و باالخره دید بودند و احكام دولتیتعزیر و تح

شمالی غروب  شھادت كبری گردید كھ نیّر دّری طالع از جنوب شرقی ایران در آن مغربۀفاجعتبریز محل وقوع

الد و دیار بشمارند و یك قسمت نمود و نیز عدهء از متقدمین اصحاب اولین و مھمین شجعان مؤمنین ازاھل آن ب

خطھ صدور یافت و بالدش محل ذھاب و ایاب  متواتر  احباب   گشت  و  مھمتر از بیانات و تعالیم بدیعھ در آن

حكامش غالبًا از والت دورهء سلطنت قاجاریھ مقامی عظیم در سیاست دولت و ریاست  مملكت  داشتھچون  در

درباریانشان از رجال با كفایت معین میشدند شاھزادهء قدرت و  عظمت  وعھد سلطنت و یا از شاھزادگان با 

فرمان گذران ورود حضرت در آن حدود حكمرانی مینمود و او برادر محمد شاه  و  از كباربھمن میرزا در آغاز

یافت سلطنتش كھ یومًا فیومًا مرض نقرس اشتداد مۀدولتی معدود بود و آفتاب عمر برادر را در سنین اخیر

میرزا ولیعھد را كھ در صغر سن بود الیق تصدی سلطنت ندانستھ نقشھء سلطنتبشرف افول دید و ناصرالدین

بخش سابق آوردیم حضرت برای خویش كشید و گروھی از رجال دولت را نیز بخود متوجھ ساخت و چنانچھ در

م عزیمت از تبریز برای ماكو چندین بار آذربایجان الی یونقطھء اولی از یوم ورود بمیانج اولین معمورهء خاك

و نیز در ضمن توقیعی مخصوص ابالغ پیام كرده حجت را اكمال و اتمام نمودندتوسط محمد بیك چاپارچی

---٢ صفحھ ---

 حاجی ۀ مستبدۀكھ صرف ارادكھ اولی چنین است آن مظلوم را در تبریز نگھداشتھ نصرت كرده از ابعاد بماكو

منوچھر خان معتمدالدولھ بر آن قبیل فرمان مھر امضإ و اجرإ ب شد صرف نظر نماید و مانندمیرزا آغاسی موج

شاھی رو كند متعھد سعادت استقبالش می باشند و گرنھ مورد انتقام و عذاب الھی شده سخطننھد و اگر چنین
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ور جوابی بھ پیام و توقیع نخوت و غرآورده مجبور بفرار از مملكت ایران و التجاء باجنبیان گردد و او بموجب

ایامی بوبال و خسرانی افتاد كھ تفصیلش در كتب تواریخ نداد و آن مظلوم را بماكو روانھ داشت و پس از

مطبوعھ ثبت است و مجملواقعھ اینكھ چون بفراھم داشتن مقتضیات داخلیھ و روابط خارجیھ واثق و مغرور

و در تبریز طبع و نشر  ویرا بولیعھدی شاه نامبرده ستودندگردید دستور داد در بعضی از كتب جدید التألیف

نمودند و دشمنان او و حامیان ناصرالدین میرزا را بھانھ و

---٣ صفحھ ---

و حاجی از مالحظھء آن وسیلھ بدست آمده خبر بھ حاجی میرزا آغاسی داده نسخھء از كتاب نزدش فرستادند

كھ عادتش بود نسبت ببھمن میرزا بر زبان راند و خنانی وقیح و فضیحاحوال برآشفتھ از سوء مال بیندیشید و س

ساختھ باتش غضب بر افروخت تا ویرا بطھران حاضر كرده مورد عتاب و بازخواستشاه را از ماجری با خبر

گشت و باالخره بحمایت و شدید نمودند و او بیم كرده خود را ناگھان بعمارت سفارت روس افكنده متحصن

گرفتھ با عائلھ در تحت حفظ و مراقبت قزاقان و سفارت مذكوره رخصت و اجازت ھجرت بروسیھشفاعت 

قراباغ از قفقاز سكنی جست و تابعیت دولت روس را قبول نمود و اوالد و سپاھیان روسی رھسپار شده در

یجان  بعھدهء آذرباو پس از بھمن میرزا حكمرانی*در شمار سپاھیان روسیھ منظم و موظف گشتند اخالفش

آنھنگام ھفده سال و گرفتار زلف دلدار و ناصرالدین میرزا فرزند ارشد و ولیعھد محمدشاه مفوض شد و او در

خان پیشكاری امور آذربایجان را بعھده گرفتھ ولیعھد نوخاستھ  از  سرگرم پیالھ بود و خالویش  امیر ارسالن

تحقیر و در چنین احوال و ایام واقعھء مكالمھ و محاكمھ وجوانی و وفور كامرانی واگذاشت و مھد را  بغرور

تعزیر آنحضرت در محضر ولیعھد و علما وقوع یافت و چون محمد شاه وفات نمود

------------------------------------------------------------------------------

آمیختھ پارهء خیاالت فاسده بخود راه داده در ھ طریقھء وفاق بانفاق امیرزاده بھمن میرزا بتحریك آصفالدول١٢۶٣ در این سال *

باذربایجان آید والی كردستان آمد امیرزاده بھمن میرزا بواھمھ اینكھ شاید عطف عنان كند وآنحین خسروخان گرجی مأمور بگرفتن

اطور خواھشمند شفاعت گردید وزیر مختار در و بدولت امپرخود عازم دربار سپھر اقتدار شد بخانھء وزیر مختار روسیھ پناه برد
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رحل اقامت شد باجابت مقرون آمد امیرزاده با منشیان از راه گیالن بگرجستان شتافت در قراباغحضرت شھریار با اقتدار شفیع

ضل الّلھ نصیر بحكمرانی مملكت آذربایجان و میرزا فانداخت پس از این مقدمات ولیعھد دولت ابد مدت شاھزاده ناصرالدین میرزا

مأمور گردیدند در جعفرخان مشیر الدولة بنظم مھام امور دول خارجھ با جمعی دیگر از اعاظم و اعیانالملك بوزارتش و میرزا

.شھر صفر عازم محل حكمرانی شدند ) حقایق االخبار ناصری(

---۴ صفحھ ---

و حكمرانی آذربایجان را ببرادر تبریز بطھران رانده وارث تخت و تاج پدر گشتو ولیعھد با اركان و اعوانش از 

و او از اعاظم رجال دولت بود و در ایام حكومتش فرمان دیگر محمدشاه حمزه میرزا حشمت الدولھ  سپرد

با صدور یافت ولی چون بسنین حكمرانی در خراسان و  اشتغال بسركوبی   گردنكشانشھادت عظمی از طھران

باب و مؤمنین عالیمقدار را مالحسین باب الباب و برخی دیگر از اصحاب مالقات كرده مقام عظمت حضرت

فرمان بی امان را میرزا حسنخان وزیر نظام برادر میرزا دانست از مداخلھء در قتل آنمظلوم استنكاف ورزید و

تقیخان امیرنظام  اجرآء

---۵ صفحھ ---

شدند و مقابلھ و مجادلھ و  تبریز كھ معاندت با آنحضرت كرده مھیج ملت و دولتنمود و اما مشاھیر علمای

نخست مال محمد ممقانی بود كھ از كبار علمإ شیخیھ تحقیر و تعزیر نموده باالخره فتوای قتل آنمظلوم دادند

ند قضا وو اصحاب شیخ احسائی و سید رشتی محسوب گشت و در تبریز بر مسبشمار رفت و از اعاظم تالمذه

شیخیھ در تبریز و سائر كثیر از علمایعی نیابت و خالفت از او شده جمعیفتوی نشست و بعد از وفات سید مد

مناظره و مشاجره و با حضرت احتجاج و انتقاد و رّد و بالد آذربایجان تبعیت و اطاعت نمودند  و با علمای بابیھ

خره حكم بر كفر و قتل آنمظلوم داده مھر و امضإ نھاد وظاھریھء خود گشتھ باالایراد كرد و فریفتھء علوم

ھمگی از علما و  در گذشت و او را سھ پسر و یكدختر بود كھ١٢۶٨دیگران باو تأسی كردند و در سال 

جستند و یكی از ایشان میرزا محمد تقی پیشوایان انام شدند و در معاندت و معارضت با این امر بپدر اقتدا
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میرزا اسمعیل محب و مصدق گردید و دیگر میرزا احمد امام جمعھ ین آئین نگاشت و فقط پسرشرسالھء در رّد ا

سائر مجتھدین در ایام محمدشاه بود و پسرش حاجی میرزا باقر مجتھد كھ بر پدر توفق و براز فقھإ معروف

 دیگر علمإ اصولیین از فتوی بر قتل داد وتبریز تقدم داشت و چندان مغرور بود كھ با آنحضرت  مواجھ  نشده

باو تأسی كردند و نیز حاجی مال محمود نظام العلما معلم ناصرالدین میرزاقبیل حاجی مالشریف شیروانی و غیره

معین نمود و او بطریق از علمإ شیخیھ بود كھ ولیعھد ویرا در مجلس گفتگوی با حضرت برای سئوال و جواب

مكالمات مجلس را با ضمیمھء مفھومات و معلومات رد و  صورتاستكبار و استھزإ باز خواست و اعتراض ك

نمود و رضا قلیخان ھدایت مورخ و مداح خاندان قاجاریھ در قسمت   قاجاریھ خود بشكل رسالھء ترتیب و نشر

تطییب خاطر شاھانھ كتاب روضة الصفإ ناصری صورت مناظرات مجلس را از رسالھء مذكوره گرفتھ محضاز

ی خود را بر آن افزود ولی شیخ محمد تقی مجتھدشیرین بیانیھا

---۶ صفحھ ---

چند محل موجود است و مذكور ابن ارشد مالمحمد ممقانی در رسالھء رّدیھء كھ بخط و نیز مھر و امضایش در

بازخواست و در بیان احوال حضرت نوشت و ما  برای ارضإ خاطر ناصرالدین شاه در شرح مكالمات مجلس

سابق نقل كردیم اعتراضات خود را بر مّلا محمود مبرھن داشتھ اظھار تعجب را  لفظًا بلفظ  در بخششمھء  از آن

با مال محمد كھ در بعضی اكاذیب و مفتریاتش نمود و علو مقام استقامت حضرت را در آخرین مكالمھو تحیر

یخ محمد تقی خود حاضر بوده دید و داد و شاظھار امر و اقامھ حجت را بپایان رساندند و مالمحمد فتوی بر قتل

بعدًا نسخ رسالھء خود را  )١(اعتراف و وصف كرد و مال محمود شنید و نیز نبذهء از جذبات جمال حضرت را

و گرفتھ نابود ساخت و ازو رسالھء دیگری نیز بظھور رسید كھ دولت امر بضبط تمام نسخاز  دست  این  و  آن

قبیحھ در بیان احوال روایات مستنگره   فضیحھ و عبارات   ركیكھ  شدیدهمنع از نشرش كرد چھ حكایات و 

و اغرب از كل علمای  تبریز   میرزا  علی    درگذشت١٢٧١عایشھ زوجھء پیغمبر نوشت و   عاقبت  در سال 

و سید میرزا ابوالقاسم شیخ االسالم از طبقھء علمإ شیخیھ محسوب بودند اصغر  شیخ  االسالم  و  پسر برادرش

موسوم بقلع الباب مذكور ھنگامی كھ توقیع حضرت خطابًا للعلمإ بھ تبریز رسید رسالھء رّدیھء نگاشتھابوالقاسم
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خود پاھای آنمظلوم را با چوب ضرب نمود  نمود و سید علی اصغر   چنانچھ  در بخش سابق  شرح دادیم  بدست

و  حاجی معین السلطنھ   تبریزی   وصف

________________________________________________________________

 در طھران كھ در ١٢۶٨بكیفیت حبس سال مال محمد نبیل زرندی ضمن روایت شمھء از بیانات شفاھیھ جمال ابھی راجع)١(

یرالممالك وفرمودند چون مرا بانبار شاھی برده زنجیر كردند روزی مالباشی و معبخش الحق میاوریم باین مضمون نوشت كھ

خطائی از شما بروز نكرده كھ موجب حبس بعضی دیگر نزد من آمدند معیرالممالك با احترام دو زانو نشست و دلداری داده گفت

مالباشی ھم در نھایت ادب حركت كرد اگر چھ در مجلس ولیعھدی در تبریز وقتیكھ شود و این گرفتاری بجھت امر دین است و

نرسید   انتھیاشتند بد كرد ولی چون بطھران آمد ساكت شد و بدی از او بظھوردر آن مجلس تشریف دحضرت

__________________________________

---٧ صفحھ ---

كھ عامی و عالم ویرا از احوال دو شیخ االسالم مذكور را باین مضمون آورد میرزا علی اصغر شیخ االسالم

شمردند از عھدهء قرائت آثار فارسیھ بدشواری بر میامد و قام علم میبرادر زادھاش میرزا ابوالقاسم كھتر در م

مال محمد نامی كھ محررش بود عھده كرده برای انجام این خدمت مبالغ بسیار از امور شرعیھء محكمھاش را

قصص كاذبھ داشت و غیرھا بنوع راتبھ و ھدیھ می گرفت و معھذا قریحھ شگفت آوری در كذابیت و جعالیتنقود

البطالنی بالبداھة نسج و سرد كرده بی اختجال و چنانكھ در محاضره و مناظره با افراد و جماعت اكاذیب واضح

 حكایت می نمود و نیز فاجع و شریر بود چنانچھ حاجی رجبعلی قزوینی متسلسًالانفعال بعنوان واقعات حقیقیھ

حجره یكی از تجار اش مخالفت داشت شبانھ دربا كفایت و سیاست تبریز را كھ با افكار و اعمال قاسیھشحنھء

شمشیر ریز ریز كردند و لذا حاجی سلیمان خان تبریز دستور داد جمعی از اشرار ھجوم و حملھ نموده با خنجر و

بامر دولت او را در باغی دستگیر كرده بپایتخت كشیدند و الی كنون محل افشار با عدهء سوار جّرار شاھسون

خونریز تبریز بوده ز بنام قانلی داالن اشتھار دارد و بالجملھ آندو شیخ االسالم سردستھ اشراردر تبریقتل مذكور

قضیھء مشھورهء گاو است كھ شمھء از آن با و تسلط بر جان و مال اھالی داشتند و از جملھ اعمال عجیبھشان
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ن السلطنة تبریزی باین روضةالصفا مسطور می باشد و حاجی معیمراعات مقتضیات وقت در قسمت مذكور از

كھ در تبریز از زمان دیرین در آنجا كھ بنام مقام صاحب االمر معروف است مسجدمضمون شرح و تفصیل داد

خوی و سلماس بوده چندی كوچكی بر قرار بود تا در ایام حكمرانی خوانین دنبلی كھ از عشائر و اكراد صفحات

در تبریز آثار نیكی بر جا گذاشتند و قلعھ و خندق و تقل شدند ودر آذربایجان بر تخت فرمانروائی مستقر و مس

از آثار قدیمھ شمرده میشود و نیز ابنیھ و عمارات سلطنتی كھ بنام عالی قاپودروازھھای آنشھر كھ اكنون

تبریزاشتھار دارد از ایشان است زمانی كھ نجفقلی خان دنبلی حكومت میكرد یكی از صلحای

---٨ صفحھ ---

مزبور مشغول ادإ صلوة است و رت حجت موعود صاحب الزمان منتظر را در خواب دید كھ در مسجد كوچكحض

بتعمیر مسجد پرداختھ بر وسعتش بیفزود و حائط بر نجفقلی خان از جھت اعتمادی كھ بانمرد صالح داشت

زیارت آنمكان شتافتند ومعین كرد و این قضیھ شھرت گرفتھ مردم فوج فوج باطرافش كشید و خادم و كلید دار

نھاده روشن داشتند و آنجا نذورات و ھدایا بردند و در شبھای جمعھ و سائر لیالی متبركھ چراغدانھای عدیده

بدانجا رفتھ نماز و دعا بجای آوردند و بھمراھان بمقام صاحب االمر معروف شد و حضرت نقطھء اولی نوبتی

تھار بنام مذكور صدق یابد و چون صیت  و  صوت  آن  بزرگوار  است تا اشفرمودند كھ بدین حكمت و مصلحت

اخفإ انوار و دفع آذربایجان نشر یافت و اھالی بطلب و جستجو بر خاستند مالیان تبریز پیوستھ برایدر اطراف

انی كبری چنین واقع شد كھ حیدر نامی قصاب در میدانتشار این امر تدبیر نمودند تا بسالی بعد از واقعھ شھادت

بازارگاه عمومی است خواست گاوی ذبح نماید و گاو از دست قصاب رھا شده كھ جنب مسجد صاحب االمر و

ولی كلید دار رفت و حیدر بتعاقب گاو روان شد تا از مسجد بیرون كشیده بعمل ذبح مشغول شودبمحوطھ مسجد

ه باین مكان آورد و باید بحال خود مأمون و پناو خادم مسجد ممانعت كردند و باو چنین گفتند كھ حیوان از ظلم تو

فیمابینشان شدید شده یكدیگر را بسیار زدند و در آنحال جمعی از ارازل و اخالط محفوظ ماند و تنازع و تشاجر

و او از اتباع و اشیاع بحمایت و معاونت كلید دار برخاستند و حیدر را بی نیل بمرام از حوالی مسجد راندندناس

شكایت نزد موالی خود برد و آنان فرصت را غنیمت اصغر و میرزا ابوالقاسم موصوف بود و خبر ومیرزا علی 
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را پنھان كرده شبانھ بھ سمتی فرستادند و فی الحال بمالھا پیام كردند و شمردند و نیرنگ جدیدی ریختند حیدر

بیرون كشید دستی  از مقام مقدسشھرت دادند كھ حیدر قصاب چون گاو پناھنده بصاحب االمر را جبرًانزد عامھ

از غیب بیرون آمده چنان لطمھء  بر گونھاش نواخت  كھ  رنگش

---٩ صفحھ ---

و كس فرستاده نقاره سیاه و سرش رو بر قفا شد و سعی و تالش كرده با علما متفق و در مسجد مجتمع گشتند

د برده بشكرانھ و شادی ظھور چنان كرامت و مسجخانھ دولت را از عالی قاپو و دربار حكومتی آورده بپشت بام

حكم علما اھالی شھر بازارھا و معابر را آئین بستند و در شبھا حتی بر پشت بامخارقالعاده بكوفتند و بموجب

اشتغال ورزیدند و جشن و خانھھای خود چراغان كردند و اصحاب لھو و لعب و بازیگر و خنیاگر بسور و سرور

رفت و اھالی قصبات و دھات و بالد آذربایجان دوام یافت و خبر ظھور كرامت باطرافشادمانی عمومی مدتی 

چاووش و صلوات و رفع اصوات برای زیارت  آنمكان  شتافتند  و   شیخ گروه گروه با نسوان و كودكان با

مادر زاد كوری ھمراھانش ھمھ روزه ظھور خارق العادة جدیدی شھرت دادند گھی گفتند شب دوشیناالسالم و

ملتجی و دخیل شد و ھر دو چشمش شفا یافت و اھل گرمرود از ھر دو دیده محروم و مردود بمقام صاحب الزمان

كرنا بر پشت بام مسجد بلندتر شد و اھالی بر آئین چراغان افزودند و چون از بشكرانھ و شادیانھ آوای بوق و

اعرجی از اھالی مراغھ واب شنیدند كھ بسمع ما رسیدگرمرود پرسیدند كھ كور شفا یافتھ در كجا است جاھالی

مسموع ما این است شخص شفا یافتھ از اھالی بود و چون از اھالی مراغھ استخبار كردند پاسخ گرفتند كھ

شھرت دادند طفلی شل و ناقص االعضإ متولد شده و اینك شفا یافتھ سلماس است و مفلوج بود و ھنگامی

گرفت ولی از لسان است و معجزه در پی معجزه و كرامت عقب كرامت ھمی شھرتمقدس رطب البستایش مقام

گاو مذكور را زینتی بسزا كردند طاقھء از آنھمھ شفا یافتھگان احدی را كس ندید و شیخ االسالم دستور داد تا

ش پیچیدند منسوجات نفیسھ زیبا و پارچھھای زرینھ و دیبا بر شاخ و گردنشال كشمیری بھ پشتش كشیدند و از

اشراف و محترمین ھایزیب و زینت بیاراستند و بدست كسان خویش و خدام حكومتی سپردند تا بخانھو باعلی

سیر و گذار دادند و اھالی از ذكور واناث و صغار و كبار بذل درھم
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---١٠ صفحھ ---

االسالم در خانھ و كاشانھاش و دینار بخادمین و مستحفظین كرده اجازت گرفتند تا گاو را زیارت كنند و شیخ

و خادم و پرستار گماشت و اھالی شھر و اطراف از محلی شایستھ معین كرده علف و كاه فراوان فراھم داشت

رفتند و نقود و اموال نامحدود بپرستاران ھدیھ كردند تا مقداری قلیل از عموم طبقات دستھ دستھ بزیارت

ایام عید  روزی در١٢٩٨رز خویش نمودند و نگارنده در حدود سال بدست آورده تیمنًا و تبركًا حشعراتش را

گاوی را مشاھده كردم كھ ترسیم و نقاشی نوروز بعزم دیدار یكی از دوستانم بخانھاش رفتم در طاق وثاق صورت

صورت بخط بسیار زیبای نستعلیق نوشتھ بود تصویر ھمان حضرت گاو شده بچھارچوب و شیشھ گرفتھ در  زیر

:است كھ در مقام صاحب االمر بست نشستھ بودالسالمعلیھ 

نوح را باور ندارند از پی پیغمبری***گاو را باور كنند اندر خدائی عامیان

افكار مذكوره علما و فقھا بر رءوس منابر ھمی ندا دادند كھ ایھا   و بالجملھ پس از استقرار و انتشار اعمال و

گوش سا و جابلقا چنین قدرت و كرامتی فرموده چگونھ بدعوی باطل سید باباالمر از جابلالناس حضرت صاحب

و سپس حاجی میرزا شفیع ثقة فرا میدھید زنھار زنھار فریب بابیان نخورید و بطریق بدعت و ضاللت نروید

داشت از آنطائفھ كھ در جنب مقام صاحب االمر مسجد و منبر االسالم از علمإ شیخیھ و مطاع و مقتدای جماعتی

قونسولخانھ روس در تبریز را كھ بوفور مال و منال مشھور بود ترغیب نمود تا مبلغمیرزا علی اكبر منشی

رواق و مناره و كریاس بنا نھاد و بیست ھزار تومان برای ترفیع مقام مذكور صرف كرده بقعھ و گنبد و طاق و

علوم دینیھ در صحن مقام بر پا داشت و از سكونت طالب مدرسھء مشتمل بر حجرات تحتانیھ و فوقانیھ برای

از  ھجری رخت١٢٧٨بان مدرسھ باز كرد انتھی و میرزا علی اصغر شیخ االسالم بسال مسجد ثقة االسالم دری

تعزیر و مطالبھء انكار این جھان بیرون كشید و اما مجلس مكالمھ و بازخواست و محاكمھ و اجرإ ضرب و

راھ خواستند باینوسیلھ بابیھعقیدت و اخفإ مالی فیالضمیر ك

---١١ صفحھ ---
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از بیم آنطائفھ آسوده و تخویف و شدت و سرعت نفوذشان را تخفیف نمایند و حاجی میرزا آقاسی و مالیان

و صحف بنوع مختلف مسطور است از آن جملھ مصون و در ریاست خود مطمئن و مأمون گردند در اوراق

مكتوب ناصرالدین میرزا برای محمدشاه است كھ عینًا بواسطھ ا  بنامصورت مكالمات مجلس بی مھر و امض

انتشار یافت و برخی مجلس را مشتمل حضار بسیار و بعضی منحصر بعدهء از علما وبعضی از مورخین طبع و

باختالف سخن درباریان ولیعھدی نوشتھاند و در خصوص حضور یا عدم حضور میرزا احمد مجتھد تبریز

اجوبھ را تمامًا بتفاوت آوردھاند و قدر وضوعاتی را كھ در مجلس مطرح شده و عبارات اسئلھ وگفتھاند و م

و چند تن از درباریان محترمش و حضور مالمحمد ممقانی و حاجی مشترك بین كل آنھا حضور ناصرالدین میرزا

بیان نموده و حضرت بصراحتمیباشد و در اینكھ بنوع تحقیر و استھزإ معاملھ و مكالمھ مالمحمود نظامالعلمإ

مسائل خفیفھ علوم رسمیھء متداولھء اظھار مقام عظیم الھی و تحدی بایات و كلمات خود فرمودند و آنان از پاره

و صراحت و بنوع عدم اعتنا جواب گفتند تأمل و اختالفی بین مالیان در آن ایام پرسیدند و حضرت ببساطت

نظام شاه امثال مؤلف ناسخ التواریخ و صاحب روضةالصفا كھ نقل كالماز متملقان نیست و مقصود نویسندگان

جواب سئواالت علوم رسمیھ و كردند اینست كھ آنحضرت)اقتباس(*العلما نمودند و غیرھم كھ از این دو اقباس

 بودند و ندادند و از علوم ظاھریھ و دینیھ تحصیلیھ بی بھرهروایات دینیھ سائلین را بنوعیكھ قانع و راضی شوند

نیاوردند و مانند آنچھ اھل ادیان و مذاھب بمؤسسین و بزرگان آئین خود نسبت میدھندمعجزات و كراماتی نیز

بنابر مذھب علمإ اثنی عشریھ باید برخی از مواضع كلمات عربیھء جدیده مخالف با قوانین ادبیھ داشت و ھم

ده آنچھ را كھ معلوم و مامولشان است مجری دارد ظاھر شمحمد بن الحسن عسكری با عالئمی كھ منتظر بودند

كردند و برای شبھھ جنونی كھ در حق آنمظلوم اظھار نمودند بموجب الحدودلذا دعوت بدیعھ را رد

---١٢ صفحھ ---

كرده مبری گردد و در كتب تدرء بالشبھات حكم ضرب و تعزیر دادند تا توبھ و بازگشت از عقیدت و گفتار خود

محمدتقی ھشترودی و مالمحمد نبیل زرندی و نیز در ستان مانند حاجی میرزاجانی كاشانی و مالتواریخ دو

نوعی حروف حی و جمعی از بزرگان اصحاب كھ در آذربایجان بودند دیدند و شنیدندروایات و حكایات برخی از
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محمد ممقانی و مالمحمود كھ مالدیگر است چنانچھ شمھء از آنرا در بخش دوم آوردیم و اساس واقعھ این است

حضرت غافل و بعید از این نكتھ بودند كھ حضرت نسبت بعلوم و یا مالمرتضی قلی حین مواجھھ و مكالمھ با آن

ال یسمن و ال یغنی من جوع متداولھء بین مالیان آنعصر نھ تنھا اعتنا نداشتند بلكھرسوم و عقاید بی حقیقت

و كلمات گذاردھاند كھ عاقبت آنھا  مؤتفكھ بنائی كزبرالحدید از تعالیم و آیاتبرای بر افكندن اوھام بالیھ و تماثیل

رسول یا امام یا باباالمام ھرگز تابع و مقلد سطحیات دینیھ و را خواھد برانداخت و ندانستند كھ مظھر خدا یا

امثال میخواستند درنشدند و دم از بحث در اوھام و اعدام نزدند و اگر سائلین مذكور نظریھء مردم عصر خود

جواد كربالئی و آقاسید یحیی دارابی آنمسائل مناظره نمایند و ره بمالقات امثال مالحسین بشرویھء و حاجی سید

اردبیلی و غیره از اصحاب آذربایجان كھ مسائل مذكوره را بنوع مستوفی نمییافتند اولی آن بود از مال یوسفعلی

از مواضع مشكالت مینمودند و حضرت نیز علی الرسم چنانكھ در بعضیمحیط بودند جویا شده رفع مستجمع و

یافتھ مقاصد و نوایای خود را اتمام و مقتضیھء بخش سابق اشاره كردیم شفاھًا یا كتبًا برای آنكھ مھلت و فرصتی

لیإ خود را در عرصھ كبریا و خضوع و خشوع نسبت بمظاھر و اوانجام فرمایند شمھء از مقامات وصل و فنای

در اینجا نبذه از انانیت و ادعا را بیان داشتھ ایدی و السن اعدإ و معارضین را میبستند و ماالھی و تنزه و تقدس

تمام و كمال آنرا در ضمن بیان از توقیع كھ حاوی بعضی موضوعات مربوط بامور مذكوره است ثبت نموده

اوضاع شیراز میاوریم    و ھی ھذه

---١٣ صفحھ   ---

 الّلھ الرحمن الرحیمبسم

بعده ثم جعل القدر بینھما برزخًا الحمد لّلھ الذی ابتدع االبداع المن ابداع قبلھ و اخترع االختراع المن اختراع

طلعتة حضرتھ عن وصف الجوھریات كلھا و تقدس قدس لھندستھ فسبحانھ و تعالی قد عال علو ظھور سلطان

نفسھ ممكنات بحقیقتھا فمن قال انھ معروف بطلعة ھویتھ فقد اتخذفیقیومیتھ عن نعت المظھر قمص طلعة سلطان

االمتناع فی ذاتھ اذ اّنھ كما ھو علیھ فی شبھًا لسلطان احدیتھ و من قال انھ یدّل بذاتھ علی ذاتھ فقد ادعی حق
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 اّنھا ھی كافوریةمقطعة العرفان عن حد نفسانیتھ مفرقة حكم البیان بذاتیتھ اذكینونتھ االزلیتھ و انیتھ االبدیة

التی ھی بكینونیتھا مقطعة قدیمة التی ھی باّنیتھا مسددة الظھورات عن حد المثال و انما ھی ذات بحت ساذجیة

فی ازل االزال و انھ لھو القوی العزیز و ھا انا ذا فی التجلیات عن مقام الجالل فسبحانھ و تعالی ال یعلم كیف ھو

 علی االرض ثم الجبال فی الحبس اشھد ان الآلھ االھو وحده ال١٢۶٣ی سنة االولی فلیلة النصف من شھر جیم

الّلھ علیھ و آلھ و اوصیائھ شریك لھ كما قد شھد ذاتھ بذاتھ بانھ الآلھ اال ھو العزیز الحكیم و اشھد لمحمد صلی

لك احد من الخلق انھ ھو الجالل و العظمة حیث الیحیط بعلم ذصلوات الّلھ علیھم بماھو علیھ من العزة و الوحدة و

االرض بعد لنفسی بانی عبد آمنت بالّلھ و آیاتھ و صبرت فی سبیل الّلھ بالورود علی تلكالعزیز المتعال و اشھد

ھو العزیز الحكیم و بعد قد قرئت كتابك و قدرتی لتغربل النفوس من الناس و تمّحص الكل بامر الّلھ عز ذكره انھ

الخالص ھو الذی ال یتعلق بشیئ اال بمعرفتة الّلھ عز ذكره و ھو فطرة اعلم ان العلماطلعت یما اردت فی خطابك ف

العبد بان العین علمھ بالّلھ و  فی احرف۴التی خلقھا الّلھ فی العبد لیثبت بھا عبودیتھ لّلھ ربھ حیث اشار علی الّلھ

الذی كتبت من الشكوك الواردة علیك و علی كیف و ال اشارة و ان البإ بونھ عن الخلق و الدال دنّوه بالخالق بال

و اعلم مقامك عن بساط قرب طلعةموالك و سیدھم فاستعذ بالّلھ و اعتصم بحبلھ و توكل علیھاخوانك فھو من بعد

بان

---١۴ صفحھ ---

ا و ال ینسب دون ھذه الرتبة فلیست منحد الیقین ان ال تخاف مع الّلھ شیئا و ال تری فی جنب عظمة الّلھ امرًا و ان

الیھا اذا لم تحزن بھا و ان الذی كتبت من مھاجرتك فی سبیل الینا بل بدئت من طمطام ظلمات النفوس و رجعت

و انھ ھو الّلھ شئ فی السموات و ال فیاالرض و ان علیك المنة من عنده لما ھداك الی صراطھالّلھ فال یخفی علی

فان الّلھ قادر علی كلشئ و محیط تخف فی دین الّلھ من عملكیجزی الكل باحسن مما یریدون و یعملون و ال 

باب االمام علیھ السالم البدان یكون مرآتًا لھ فھو حق الریب فیھ بكلشئ و ھو علی كلشئ شھید و ان ما كتبت بان

 و بینھ اال فرقًا بینھعلیھ السالم ھو مرآت الّلھ جل جاللھ ال یحكی فیھ اال طلعتھ و ما جعل الّلھكما ان االمام

المرجب و بمقاماتك التی الخ و لكن ال تغفل عن العبودیة حیث اشار الحجة علیھ السالم فی دعائھ فی شھر رجب
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مع علوه علی كلشئ و غنائھ عن كلشئ یعجز لمثل قاتلھ و یطلب منھ المإ و حكم العبودیة فان االمام علیھ السالم

الحكم و لیس رایت فی ذالك المقام من صفات الضدیة یرجع الی ذلكتقدیر العزیز العلیم و ان كل ما ان ذلك من

علمھ بما شإ الناس الن الّلھ لو اعطی الكل بما الحد یقول لم و بم و ال یضّر لمن عرف الّلھ و اولیائھ عدم اظھار

ایة و احدة التیالكفار و ال یعجزه ذلك و لكن یظھر حكمھ و بین حجتھ و لو كان بیھوی الیھ نفسھ فلم یبق احد من

كتبت ان السید رحمة الّلھ یعجز الناس من االتیان بمثلھا لیھلك من ھلك عن بینة و یحیی من حّی عن بینة و ان ما

خوارق العادات فقد اشتبھ االمر علیك و سمعت قولھ فی كثیر علیھ ما اّدعی حكم الذی انا ادعیت و لذا لم یظھر منھ

ریة اننی اخاف علیھا من فم المتكلم اما سمعت قولھ فی حق من یجیئ بعده بتلكالعاممن االوقات و ایاك و اسم

اللبن  و ان عدم خوارق االشعار فی كثیر من االوقات  یا صغیر السن یا رطب البدن  یا قریب العھد من شرب

إ الّلھ لیظھر من عندی یعلم الناس سره و اننی انا لو شالعادات من عنده ھو من اجل حكم االمام علیھ السالم لما ال

فی كتابین بخطی الی اثنین من العلما حكم فوت المعتمد قبل اجلھفضال من عنده كما كتبت

---١۵ صفحھ ---

لتكونن من المؤمنین و ان ما بسبعة و ثمانین یومًا فای امر یعدل ذلك دق بصرك وصف نظرك و استغفر الّلھ ربك

الخ لعمری انا ما اطعت الّلھ بذلك المقام لعجزی و ضعفی و ال عنی اجعلك مثلیكتبت من حكم قول الّلھ عز و جل اط

علیھما و یغفر ال یخلف المیعاد و ان ما اشرت من صنایع میر الداماد و شیخ البھائی رحمة الّلھشك ان الّلھ ربی

 بھما اال اذا شإ الّلھ و اكرمنی و ان الصنایع و ال استطیعالّلھ عنھما الّلھ یعلم بھما اننی انا ما ادعیت شیئًا من تلك

الحجة ھی لیس بدلیل فی حقی الننی انا ما اتعب نفسی و ال اقلل فی االكل لضعف جسمی بل انالریاضة و قلة االكل

من الفائزین و ان ما وصفت من صفات عدم الحجة مما یتصورون لی فافھم ان كنت ذافھم و اسلم امر الّلھ لتكونن

اما العلم فھو علمی بالّلھ و اولیائھ و ال اعلم دون ذلك و اما العمل م الّلھ اعلم حیث یجعل حكمھ وحامل ذلك المقا

العادات فال املك احدًا اقل عمًال منی و لكن ما یخطر فی سری افضل من عمل المجتھدین و اما خوارقفما اجد

علی عالنیتی بمثل سریرتی و ال اقول لك لنفسی شیئا و لیس اعظم آیة لی من كالمی الن نور صبح االزل اشرق
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الیھ انیب و ان ما كتبت من مباحثة السید رحمة الّلھ علیھ فی البغداد اصغر من ذلك و استغفر عن التحدید بالكبیر و

انصف فی دین الّلھ الیوم السنة و قبول الحق عنھ فال اعلم بھ و ال یقبل احد منھم دینھ اال الزامھم باالمرمع علمإ

االتیان من االثار اوفی زمان الشیخ او السید رحمة الّلھ  المخالفین لیكونون اشد الزامًا باالمر من عجزھم عنكل

حامل عند اولی االلباب و ان ما كتبت من اثر نفس الكامل من العرفإ و ثبوت ذلك فی حقعلیھما و ال شك فی ذلك

الّلھ عز و جل یقول مخاطبًا لحبیبھ انك ال تتبع ھواك فانذلك االمر و عجزك من جواب نشفسك من ھذا اتق الّلھ و 

یشإ فای نفس اقوی من محمد صلی الّلھ علیھ و آلھ و كیف لم یبدل نفوس ال تھدی من احببت و لكن الّلھ یھدی من

 یدركھ كل واضحًا ثابتًا بحیثعن الكفر باالیمان و كذلك الحكم من الدرة الی الذرة بل ان الّلھ جعل امرهقرابتھذي

فمنالنفوس ثم قال عز ذكره ال اكراه فی الدین ثم قولھ

---١۶ صفحھ ---

انھ الشك بان محمدًا صلی الّلھ شاء فلیؤمن و من شاء فلیكفر ثم قولھ و من كفر فان الّلھ غنی عن العالمین مع

كن تنبأ الكل ھدایة الكل بما قبل و شإ فان الّلھ ھدی الناس جمیعًا و لعلیھ و آلھ لو شاء بھدایة الكل بمشیتھ الحتمیة

ذلك لیكونن من المشركین ربھ فمن ادرك السعادة دخل فی الدین و من اتبع ھویھ فقد علم بحكم الّلھ ثم بعدمن حكم

عفو فھو منھ تفضل و ان یك تعذیب فانی لھ اھل قل اخاف و ارجو عفوه و عقابھ واعلم حقا انھ حكم عدل فان یك

فقد افنیت كل خلیل اراك مصرًا بالذین احبھم كانك تنحو نحوھم بدلیل  فكلما الذی لیس تاركی ارحنیاال ایھاالموت 

و اننی انا اجبتك لك جواب موجز لسئوالتك و اماالجواب المفصل یظھر لك بالتفكر فی الكلمات الموجزةالقیت

الّلھ الذی فرغنی لعبادتھ و مناجاتھ و الثنإ فاحمد حینئذ فی الجبل الذی اكون فیھ مجبورًا بعد قدرتی علی غیر ذلك

سبحان و الیھ اشكوبثی و حزنی و علیھ اتكل فی وحدتی و غربتی و كفی بالّلھ وكیًال وعلیھ و علی محمد و اولیائھ

.الّلھ بكرًة و اصیًال
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5اپارچی واقعد بیك چخانھ محّم      و اما تفصیل بیان امكنھ تاریخیھ و محلھای توقف حضرت در تبریز نخست

ورود چند روزی در آنخانھ توقیف شدند دوم قلعھ ارك است در  قسمت  آخر از  یكطرف  شھر است  كھ در بدو

واقع در مدتی در آنجا متوقف و محبوس گشتند و اكنون جز دیواری رفیع كھ شبیھ بدیواركھ در سفر اول و دوم

و ھم پلھھای خراب شده كھ بان ء شامخ حائطھ مذكورقرب محراب مسجد است  و غرفھ نیم مخروبھء بر زاویھ

باقی نیست و حاجی معین السلطنھء تبریزی در وصف آن صعود و نزول از حجره میشد چیزی از قلعھء مذبور

در جنب و اتصال مسجد وزیر علیشاه از وزرإ عھد سلطنت ابو سعید بھادر خان كھقلعھ چنین نوشت  قلعھ ارك

ق بنانھاد و . ه ٧۵۵حوالی سال یزی نژاد بود واقع است و علیشاه مذكور آنمسجد را دراز اواخر سالطین چنگ

عتیقھقبل ازاتمام زندگانی را وداع گفت و آن از ابنیھ

________________________________________________________________

.مذكور نوشتھ استھ تبریز قلعھ اركی معین السلطنھ محل توقف حضرت نقطھ اولی را در ھر سھ سفر بجحا

__________________________________

---١٧ صفحھ ---

در آن اقامت و سكونت و آثار تاریخیھء شھر تبریز محسوب است و آن عمارت و اطاقی كھ حضرت نقطھء اولی

در واقعھء انقالب جای بود و بسنھء مزبوره ق بر. ه١٣٣١فرمود بكرات زیارت نمودیم و آنمكان تا سال 

منھدم گشت و دیواری از مسجد علیشاه باقی ماند و نبیل زرندی روسھا و مدافعت نظامیان روس با توپ آنان

كھ از كھ آنحضرت را در ورود بھ تبریز ببیتی عالی فرود آوردند و سربازان فوج ناصریباین عبارت نگاشت

در باب آن بیت چاتمھ سربازی ست ایشان تیرباران شداھالی خمسھ و فوج خاصھ بودند و در آخر آنمظلوم بد

حسنین كھ در خدمت بودند و دیگر از امكنھء تاریخیھء تبریز زدند كھ احدی بحضورشان راه نیابد اال سیدین

و مستقر حكومتی بود كھ ناصرالدین میرزا مجلس علما بیاراست و با حضرت مكالمھمحلی از ابنیھء دولتی و

 تبریز  در نزدیکی تبریز تسلیم مامورین حاکمد بیك چاپارچیمحّممرقوم است کھ حضرت أعلئ را }202{ تاریخ عربی نبیل 187در صفحۀ -5
...کردند کھ ولیعھد بود
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است كھ ضرب و زجر  تعزیر دادند و نیز خانھ مسكونھء میرزا علی اصغر شیخ االسالممحاكمھ كرده حكم

امكنھء تاریخیھء مھمھء تبریز مقتل و مطرح جسد و از6آنمظلوم در حیاط بیرونی آنخانھ بدست وی واقع شد

مضامین چند جسد مطھر را برسم امانت گذاشتند سپس بطھران بردند و مبارك و ھم محلی است كھ ایامی

در آنزمان در تبریز و تحقیقات حاجی معین السلطنھ كھ در اینخصوص مستقصیانھ نگاشت چنین استتوصیفات

مشق و داخل در سواد شھر است و دیگر سربازخانھ دو سربازخانھ بود یكی در بیرون شھر كھ اكنون میدان

كثیره ر آنجا واقع شد و بعدًا تغییراتسلطنتی عالی قاپو كھ شھادت حضرت رب اعلی دداخل شھر متصل بعمارات

سردار كل بحكومت آذربایجان منصوب بان راه یافت اوال چند سالی پس از واقعھ شھادت عظمی عزیز خان مكری

بردند كھ جماعت بابیھ موافق شھادت جمعی از موثقین در تاریكی شب بدان گردید و علمای تبریز نزد وی شكایت

نماید سردار مالحظھ د رفتھ زیارت بجا میاورند و از او طلبیدند كھ آنمحل را ویرانسید باب را آویختنمحلیكھ

خسارت مالی را نموده حكم ھدم نداد لكن امر نمود در

---١٨ صفحھ ---

ھیكل آنمظلوم بر آن آویختھ شد جلوی حجرات سربازخانھ  طاقی از آجر و گچ بنا نھادند چنانكھ دیوار حجرهء كھ

ق حكمران آذربایجان میرزا . ه ١٢٩٣سپس در سال نده از عیون و انظار مستور گردیدخلف طاقھا ما

نموده صاحبدیوان حجرات بسیار در اطراف سربازخانھ بزرگ واقع در خارج بلد بنافتحعلیخان شیرازی ملقب بھ

ی داد و آنجا بدان سربازخانھ برده جاسربازھای حجرات سربازخانھ شھری مذكور را كھ مقتل رب اعلی است

كوچك شھری مذكور را جبھ خانھ قرار داد و درب ھر حجره را بنام میدان مشق اشتھار یافت و سربازخانھ

كھ فیمابین ھمھ اسلحھ سازان شھر را در آنجا ساكن نمود و عكس معروف آن سربازخانھپنجرهء باز كرد و

تغییر یافت و حجرات قدیمھ منھدم و آنوضع ن نیزاحبا متداول است ازین ساختمان صاحبدیوانی میباشد و بعدًا آ

جای آنھا ابنیھ جدیده بنا شد و اكنون دائره نظمیھ شھر در آنجااست ولی و صلیبگاه و مصرع از میان رفت و بر

 نوشتھ است و عکس نمازخانۀ ھم در شیخ االسالم را در نمازخانۀ ضرب و زجرقضیۀ :مرقوم }286{ تاریخ عربی نبیل 295 صفحۀ در-6
.318 و  در انگلیسی  صفحۀ 254تاریخ نبیل عربی  و انگلیسی ھست در عربی صفحۀ 
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مبارك و مصرع جسد مطھر بشواھد و قرائن معین و مشخص میباشد و نیز خندق تبریز كھ مطرح جسدقتلگاه

ابنیھ ساختھ شد و محلی از شھر را توسعھ دادند از میان رفت و بر جای آن عمارات وبود پس از چندی كھ 

و اما محلیكھ دو جسد مظلوم را امانت گذاشتندخندق كھ مطرح دو جسد مطھر بود بقرائن و عالمات معلوم است

ر آن قرار داشت و كھ كارخانھء شعر بافی متعلق بھ بابیان میالنی دخانھء در كوچھء شرقی محلھء دوھچی بود

دو جسد مطھر را از كنار خندق ربودند بسوی قاری كورپی معروف شتافتند و از آنجادر آنشب كھ بابیان

خانھ مالمحمد ممقانی است كھ بقبرستان گذشتھ در خانھء مذكور برده امانت نھادند انتھی و از امكنھء بغایت مھم

صادر نمودند و ما در بخش سابق تفصیل دادیمھادتمأمورین حكومتی آن حضرت را وارد كرده فتوای ش

احوال جمعی از شھدإ ابطال و        و اما اعداد بابیھ تبریز و دیگر معمورات آذربایجان كھ میخواھیم بتفصیل

معاریف رجالشان پردازیم ھمگی بواسطھء تنی چند از

---١٩ صفحھ ---

مصائب زمان موجب فقدان اطالع ع گشتند و بجز آنانكھ بالیا وحروف حی و سابقین اولین آندیار فائز بایمان بدی

.است حسب جّر سیاق كالم در طی بخشھای آتیھ بنگاریمو نسیان احوالشان گردیده و باستثنإ عدهء كھ ممكن

و مقیم كربال بود و ھمینكھ       در تبریز مال باقر حرف حی از علمإ شیخیھ و تالمیذ حاجی سید كاظم رشتی

گشت ھمھ جا در ایران و عراق عرب بتبلیغ و نشر این از شتافتھ فائز بایمان بدیع و در حروف حی منسلكبشیر

بساطت در اقوال و اعمال كھ اختصاص داشت ترویج معارف جدیده كرد و ھنگامامر پرداخت و با صراحت و

انقالب قزوین از آنجا بطھران ی ومراجعت قرةالعین از عراق بایران ھمراه شد و بعد از واقعھء قتل حاجی مالتق

و مازندران بنوعیكھ در مطاوی بخش سابق نگاشتیم چندی رفتھ بمالزمت خدمات ابھی در آنجا و بدشت و نور

رفتھ بمحضر نقطھ اولی در سجن ماكو و چھریق مكررًا تشرف حاصل نمود و واسطھبسر برد آنگاه باذربایجان

از كل حروف حی در گذشت  از واقعھ شھادت كبری طول حیات یافتھ متاخرارسال مكاتیب و توقیعات گردید و پس

اشتھار یافت و احوال و حادثات قسمت اخیرهء ایام حیاتش را و از اینرو بین االحباب بعنوان مالباقر حروف حی

ر داست در بخش ششم مینگاریم و از توقیعات  صادره در حقش توقیعی مشھور است كھكھ متعلق بدوره بعد
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الّلھ موعود و از عالئم و شواھد اواخر ایام سجن در جواب عریضھاش صادر فرمودند چھ سؤال از من یظھره

بیانات بدیعھ خصوصًا كتاب بیان رنھء عبودیت صرفھ و محویت محبوب ابھی و مقصود اسنی كھ تمامت آثار و

تفھام كرد و آنحضرت در توقیع مذكورقدیمھ و ارادهء قدیره او میباشد استعالم و اسمحضھ نسبت بساحت مشیت

داشتھ خود و حروف كھ شامل آخرین وصایای مھمھ است عرفان شمس امنع ابھی را بانوار و آثارش محصور

حی و آثار خویش را واقع در مقام خلق و عبودیت و شبحیت

---٢٠ صفحھ ---

محجوب از فیض تجلی وقف نشدهصرفھ وصف نموده منع فرمود كھ بھیچ اشاره و تصور و قیاس و تفكری مت

استصبار مع مراعات اختصار در اینمقام ثبت اول و اعظم رحمانی نگردند و نبذهء از آن كلمات عالیات را محض

مینمائیم و ھی ھذه

بسم الّلھ االمنع االقدس

الّلھ جل امره و من یخلق انما البھا من الّلھ عز ذكره الی من یظھر الحمد لّلھ الذی ال آلھ اال ھو العزیز المحبوب و

بعد فقد سمعت كتابك و ان ما یری فیھ اال ما قد تجلی الّلھ لھ بقولھ اال انھ ال آلھ اال ھو المھیمن القیوم وبامره و ال

حینئذ باعلی ما قدر فی االبداع فما اعظم ذكر من قد سئلت فیھ جوھر لو ال فیھ ما اجبتك علی ذلك القرطاس و ال

اجل و امنع و اقدس من ان یقدر االفئدة بعرفانھ و االرواح بالسجود لھ و االنفسعلی و اعز وعنھ و ان ذلك ا

مرایأ ظھوره فی نقطة بثنائھ و االجساد بذكر بھائھ فما عظمت مسئلتك و صغرت كینونتك ھل الشمس التی ھی فی

موسًا حقیقیھ و اال ال ینبغی لطلعتھا ان كانت شالبیان یسئل عن شمس التی تلك الشموس فی یوم ظھوره سجاد

كنت من واحد االول لجعلت لك من الحد حیث قد سئلت عن الّلھ الذی قد حلقك و لعلو قدسھا و سمو ذكرھا و لو ال

الی قولھ ضمن تلقین )و اماتك و احیاك و ابعثك فی ھیكلك بالنقطھ البیان فی ذلك الظھور المتفرد بالكیانرزقك

بفوادی ان یخطر بھ ذكر من تظھرنھ و ان تجعلنھ و كل  مستأذن بجودك عن جودك ان تاذناناذا)الدعا و التضرع 

علی شان الجدنھ مستحقًا علی ما انت مستحق بھ و مقدسًا عن كل ما انت مقدس عنھ انما فّی و علّی متیمًا بحبھ
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اال انت و ان اجدن كل آلھاجدنھ وحده وحده لكنت ساجدًا لھ باستحقاق نفسھ اذ ذلك سجودی لك وحدك وحدك ال 

اذلو شاھدن بمثل ما علی االرض بعدد كلشیی و كل من علی االرض سجادا بین یدیھ ال یكبر عظمتھ فی فؤادی بذلك

مستحق بھ اننی انا الّلھ ال آلھ اال انا و ان مادونی خلقی قل ان یا خلقی فاسجدون ذلككانوا لسجادًا لھ حین ما یقول

كتبتو قد)الی قولھ (یی عن تعظیمی ایاه و تكبیری عظمتھ و لم یغیرنی خلق كلش

---٢١ صفحھ ---

تلك الكلمة عند الّلھ اكبر عن جوھرة فی ذكره و ھو انھ ال یستشار باشارتی و ال بما ذكر فی البیان بلی و عزتھ

من یظھره الّلھ فانھ اجل و ذلك فعلی ما قد عرفت الّلھ فاعرف عبادة ما علی االرض اذ جوھر كل العبادة ینتھی الی

و اخذت من معروفًا بدونھ او مستشارًا باشارة خلقھ و اننی انا اول عبد قد آمنت بھ و بایاتھاعلی من ان یكون

اال انك )الی قولھ (ھو كل بامره قائمون ابكار حدائق حبھ و عرفانھ حدائق كلماتھ بلی و عزتھ ھو الحق ال آلھ اال

علمإ البیان ما عرفتھ و ان رایتھ واقفًا فی امره ثم ذكرت علیھ اسم وره ان عرفتھ باعلمانت لو ادركت یوم ظھ

انفیت حروف النفی الثبات مظھر االحدیھ اال انھ جل ذكره یعّرف كل شیئ نفسھ و انیاالنسانیة ما

 من كلشیی خلق لھ ما تجدناستحیی ان اقول یعرف كل شیی نفسھ بمثل ما انی قد عرفت كلشیی بایاتی نفسی اذ كل

بھ ھو الذی اذا یتلجلج لسان قدس ازلیتھ یخلق فی قول و ان الّلھ اجل و اعلی من ان یعرف بخلقھ بل الخلق یعرف

الھ اال صدیق او نقی اذ كل ما قد خلق كل ادإل من عنده و سفرإ من لدنھ كل قالوا ان الما یشاء من نبی اوولی او

الذی یخلق كلشیی بامره ایاك ایاك یوم ظھوره ھ وجھھ فانكم ما خلقتم اال للقائھ و ھوالّلھ و انتظروا من یذكركم الّل

الواحد خلق عنده و ایاك ایاك ان تحتجب بكلمات ما نزلت فی البیان فانھا كلماتان تحتجب بالواحد البیانیھ فان ذلك

كینونة االلوھیة و انیة بوبة ونفسھ فی ھیكل ظھوره  من قبل ذلك شمس الحقیقھ و وجھة االحدیة و طلعة الر

عرش قد استوی الرحمن علیھ فمن یفتخر الطین االزلیة لو یستقر علی التراب ینادی ذرات التراب علی ان ذلك

بمحل عرشھ بذلك االفتخار فكیف ینبغی اولواالفكار ان یفتخرون بالّلھ الواحد القھار و یستنبئون عن الّلھ الواحد 

یحتجب ان اردت الّلھ و لقائھ ك و ال تنظر الیھ اال بعینھ فان من ینظر الیھ بعینھ یدركھ و االفاشھد بعین فؤادالظھار

الّلھ غایة و ان ذات االزل لن یری و ان ما یمكن ان یری و ینبغی ان  فارده و انظر الیھ و لكن فاشھد بان لیس ورإ
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الذیفو)الی قولھ (انیة   الّلھ الی نفسھ ذلك الطلعة الفردانیة و الوجھة الصمدینسب الی

---٢٢ صفحھ ---

االیمان فی ذلك الظھور النك ما فلق الحبة و بری النسمة لو ایقنت بانك یوم ظھوره ال تؤمن بھ الرفعت عنك حكم

یؤمن بھ لجعلتھ قرة عینای و احكمت علیھ فی ذلك الظھور باالیمان خلقت اال لھ و لو علمت ان احدًا من النصاری

ذلك المؤمن لو علیھ من شئ اذ ذلك االحد یوم ظھوره لو یؤمن بھ یبدل كل عوالمھ بالنور و لكنن ان اشھدمن دو

عند الّلھ كفوه و ال شبھھ و ال عدلھ و ال یحتجب عنھ یوم ظھوره یبدل كل عوالمھ بالنار فو حق نفسھ الذی ال حق

 بھ بمثل ماآمن بالقرآن حق االیمان االمن آمن بالبیان و االیمان اال من یؤمنقرینھ و ال مثالھ لم یؤمن بالبیان حق

الّلھ كل من علی االرض ذلك من آمن باالنجیل من قبل حق االیمان االمن آمن بالقرآن و اذا یوم من یظھرهمثل

 و من یجعلھ لھ الی آخر الذی ال آخر لھ الن ذلك ما قد جعلھ الّلھعنده سوإ فمن یجعلھ نبیًا كان نبیًا اول الذی ال اول

تلك الحیوة الدنیا و فلتستعصمن بھ فان یومھ یوم االخرة بالنسبة الی)الی قولھ (ولیًا فی كل العوالم ولیًا فذلك كان

اظھرنی الّلھ و اننی انا ایاه و انھ ھو ایای و انما المثل مثل لو ال كان كتابھ ما نزل ذلك الكتاب و لو ال كان نفسھ ما

الّلھ ان لعلك فی ثمانیة سنة یوم ظھوره تدرك لقإ)الی قولھ (ال نھایة انھا ھی شمس واحدة الشمس لو تطلع بما

علو ذكره و ارتفاع امره و ان من فی و ربما یاتیك من انت قد سئلت عن)الی قولھ (لم تدرك اولھ تدرك آخره 

ك اللھم فاشھد علّی بانی بذلك الكتاب قد سبحان)الی ان قال (بظھوره البیان یقرء تلك الكلمات و ھم ال یلتفتون

و انك انت حسبی والیة من تظھّرنھ عن كلشی قبل عھد والیتی و كفی بك و بمن آمن بایاتك علّی شھیدااخذت عھد

والیتھ عن كل من یقر باالیمان عن كل ما علیك توكلت و انك كنت علی كلشی حسیبا ان یا ذلك الحرف خذ عھد

كتبت كل البیان و ان من یكتب ھذا یقر باالیمان بھ قبل ظھوره فاذًا ب بخطھ و انما انی قدیحیط بھ علمك بما كت

المنیع و ما یمكن ان یستعلم لیثبت ذكره فی الكتاب الی یوم ظھوره فان ھذا لھو العز الشامخفاستعلم عن كل

.الفضل الباذخ الرفیع

---٢٣ صفحھ ---
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تبریز و پیشخدمت مخصوص  خان معروف بھ كالھدوز از اشراف و اكابر           دیگر سلیمانخان پسر یحیی

كھ طائفھ بزرگی در آن بلد داشت و كوچھء در قرب عباس میرزا نایب السلطنھ و بعد از او پیشخدمت محمد شاه

مشھور بود از آغاز جوانی رغبت بعبادت و میل معاشرت بااصحاب علم و فضیلت جوار مقام صاحب االمر بنامش

عتبات ائمھء اطھار اقامت نفرت از جاه و مقام و خدمات دولتی یافت لذا مھاجرت بعراق عرب نموده در جوارو

در غایت زھد و تقوی زیستھ ایام و لیالی را در اختیار كرد و در سلك محبین سید رشتی در آمد و سنینی چند

علی اردبیلی و مال مھدی خوئی آگھی برد و بواسطھء دوستانش مال یوسفعبادت و كسب معرفت و فضیلت بسر

بپا شد از بدستش آمده در صف فدائیان و مومنین قرار گرفت تا چون ھنگامھء طبرسی مازندراناز امر بدیع

پذیرفت لذا ھمانجا بماند و بّزی كربال بعزم نصرت اصحاب شتافت و موقعی بطھران رسید كھ امر قلعھ ختام

و عبای سیاه در بر داشت در انظار نمایان گشت و بامر ای سفید طویلعراقی كھ عمامھء كوچك بر سر و قب

لباس نظام باو پوشاندند ولی قبول منصب دولتی نكرده پیوستھ با بابیان معاشرت و درامیرنظام تغییر داده كاله و

  در  كرد  و  گاھیامور   مھمھ  مشاركت  نمود  و  خصوصًا  ببقیة السیف  اصحاب قلعھ محبت و مساعدت

ھر نزدیك و دور زیست و در سنین قبل از مسكن  موروثیش بطھران و گھی بتبریز در كوچھ مذكور معروف

پی در پی بمحضر اقدس ابھی وفود و مراودت و ارادت حاصل كرد و در مسافرت بكربال و خصوصًا در این ایام

سفر شھادت كھ ت نائل گشت و نیز درچھریق با تغییر وضع و لباس خود را نزد حضرت رسانده بزیارایام سجن

كھ ھنوز ممانعت از رفت و آمد زائرین آن بزرگوار را از چھریق بھ تبریز آورده در ارك نگھداشتند ھنگامی

بزیارت یافت و امیر نظام از احوال و اعمالش و از معاونت و بمحضرش ننمودند در اغلب لیالی تشرف

مساعدتش با بابیھ در

---٢۴ صفحھ ---

مطلع شده ولی از جھت مقدمات واقعھء شھدإ سبعھء طھران و از اقداماتش برای استخالص حضرت در تبریز

سلیمانخان در تبریز چون مقدمات شدت را نسبت عزت و اعتبار و آحاد طائفھ با اقتدارش تعرض ننمود و
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 و غیرھم طریق عالجی بدست یطھران باز گشت تا بواسطھء عالیمقامان از بابیھبحضرت مشاھده نمود برق آسا

حاجی معین السلطنھ تبریزی بیان احوال آن شھید نامدار را نقل قول از برادر ویآرد و

رفت و در مكھ بزیارت و  بسفر حج١٢۶٠مشھور بھ خان عمو مقیم تبریز باین مضمون آورد كھ او در سال 

در بر داشت و بی پروا زبان بمدح و ثنا و لباس سفید ایمان باب اعظم فائز گشت و چون بھ تبریز عودت نمود

بنام بابی یافت تا در ایام حكومت حمزه میرزا ویرا گرفتھ با مأمورین سوارهتبلیغ امر جدید گشود و شھرت

میشمرد باندرون خانھ بطھران گسیل داشت ولی مادرش حاجیھ خانم كھ زن دلیری بود و حكمران ویرا محترم

تسلیمش دھند و شاھزاده سوار از عقب بفرستاد تا  گوئی از او خواست كھ پسر راشاھزاده رفتھ با شدت و تند

دادند و امر نمود كھ لباس سفید را ترك كرده رخت رنگین پوشد و ھمھ سلیمانخان را از باسمج بشھر عودت

 و او را در آن رفتھ بماندبدارالحكومھ رود پس سلیمانخان باینحال چندی در تبریز بسر برد  آنگاه بطھرانروزه

حكم قتل حضرت نقطھ اولی رسید جمال اقدس ابھی ویرا شھر نیز خانھ و اثاثیھ زندگانی بود تا چون موقع صدور

كھ چاپار وار خود را بھ تبریز رساند و ھنگامی وارد گشت كھ واقعھء شھادت عظمیاحضار نموده مأمور كرد

داشتند رفت و كالنتر چون ھر كھ با یكدیگر سابقھ دوستیواقع شد پس فی الحال بباغمیشھ پی دیدار كالنتر ش

نمود و حاجی اللھیار را كھ سر دستھء اشرار و ساكن دانست كھ عزم وی بر بردن جسد حضرت است  تدبیری

بردن جسد مبارك را از او خواست و او متقبل گشتھ در ظلمت شب جمعی از رفقا در محلھء امیر خیز بود طلبید و

 از بابیان میالنی با خود مرافقت داده جمعًا بكنار خندق شتافتند و قراوالندو تنرا با

---٢۵ صفحھ ---

آنان شروع بانجام مقصود ھمینكھ دستھء حاجی اللھیار خان را دیدند ترسیدند و بیصدا در كناری ایستادند و

ترد و دو جسد مطھر را بعبا میالنیھا عبا بگسنمودند و چون چیزی برای حمل اجساد ھمراه نداشتند تنی از

پیچیده بدوش خود برداشتھ بردند انتھی

تقیخان در بارهء حضرت و نبیل زرندی باین مضمون نگاشت سلیمانخان پسر یحیی خان چون از قصد میرزا

بھ تبریز رفت تا در آنمقدمھ حاضر شده خود را بر اعلی مطلع شد از طھران با چند تن از جان گذشتھ چاپاری
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یا خود نیز كشتھ گردند ولی وقتی رسیده بودند كھ آنحضرت شھید شده بودند وده ایشانرا بیرون آرند وجمع ز

حمل نمودند و در كنار خندق بیرون دروازهھ بعد از شھادت چون غروب شد آن اجساد را از میدان سربازخانھ ب

 سمت چاتمھ زدند و بنوبت مشغول دور آنھا از چھارو چھل تن سرباز را چھار قسمت كرده در(**)گذاشتند

سھ شبانھ روز آندو جسد را بھمین منوال محافظت نمایند   چون آنشب اول  بروزكشیك شدند و مأمور بودند كھ

بودند با سیاه قلم در صفحھ رسید قنسول روس مقیم تبریز با یكنفر مصّور بخندق رفتھ بھمان نحو كھ افتاده

نمود و جناب حاجی علی عسكر ھمان یوم بواسطھ ت و بمنزل خود مراجعتبزرگی تصویر آندو جسد را برداش

آن تصویر را زیارت نمود و ذكر كرد كھ تا حال باحدی نگفتم حال بتو قرابتی كھ با پیشكار آن قونسول داشت

رست تصویر بنوعی ددر موقع مناسبی از تاریخ درج نمائی و از جانب من بیادگار گذاری و فرمود آنمیگویم كھ

در پیشانی و خدین و شفتین آثار رصاص نبود و برداشتھ شده بود كھ بمحض مالحظھ وجھ مباركشان را شناختم

اعضإ مانند خانھء زنبور مشبك و دو دست جناب انیس در دور آنجسد مظلوم ولبھای مباركش تبسم مینمود لكن

در حجره را بسوی خود بستھ زل برگشتھ وسرش بر پائین سینھء آنحضرت قرار داشت و بعد از مالحظھء آن بمن

سلیمان خان وارد محلھء باغمیشھ تبریز كھ بیرون شھر چندی گریستم  باری روز دوم وقت عصر جناب حاجی

است شده در خانھ كالنتر كھ

---٢۶ صفحھ ---

ل اطالع یافت و روز قبعۀ اوت داشتند منزل گرفت و از واقاز سلسلھء عرفا و دراویش بوده و با ھم سابقھ حف

و من امشب میروم و اجساد را میاورم و اگر نتوانستم سّر خود را با كالنتر بمیان نھاد و گفت كھ حال كار گذشت

تسكین داد و گفت من اینكار را برای تو آسان میكنم در ھمین ساعت باید برخیزی وكشتھ میشوم و كالنتر او را

تا موافق میل شما عمل نماید و اجی اللھیار را بمنزل شما میفرستمدر محل دیگر مسكن گیری و من بوقت شام ح

اللھیار مالقات شد و مكالمات الزمھ نمودند حاجی مذكور در بھمان دستور چون پاسی از شب گذشت با حاجی

صندوق مطھر را آورد آنشب در كارخانھء حریر بافی احبای میالن پنھان نمودند آنگاهنیمھء شب رفتھ جسد
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سعی كردند كھ بحاجی اللھیار انعامی كنند ھ بمحل و مكانی كھ حاجی سلیمانخان ترتیب داده بردند و ھر قدرساخت

قبول ننمود   انتھی

اجتماع و كنكاش بابیان شد تا        و بالجملھ سلیمانخان پس از نقل اجساد مطھره بطھران بماند و خانھاش محل

برخاست و او گرفتار دولتیان گشتھ بمقام عظیمی از ١٢۶٨سال بنوعیكھ در بخش الحق میاوریم فتنھ در 

برادر و خواھری بود یك برادرش فرخ خان از صاحبمنصبان متعصب لشگری كھشھادت نائل گردید و او را دو

بخش سابق آوردیم و برادر دیگرش كیفیت ھالكتش را بدست اصحاب زنجان در طی بیان واقعھ خطیره آن بلد در

خان قزی زوجھ میرزا علی صدراالشراف از مؤمنات محترمات بود مذكور و خواھرش معروف بھحاجی عموی 

مقطوع آنشھید در محلی بخارج از خندق و دروازهء قدیم شاھزاده عبدالعظیم طھرانو جسد مشبك و

_____________________________________________________________________

بعد از چند روز بیرون آوردند و با فتح الّلھ  را تاراج كردند و خودش را در زندان بكمند و زنجیر انداختندخانھ حاجی سلیمانخان

بازار سوراخ كرده چھار شمع گذاشتند و خرس و میمون و طبل و نقاره آوردند و در كوچھ وقمی شمع آجین كردند سینھ ھر یك را

.بیاویختندده ھر شقھ را بیك دروازهء طھرانطھران باینطریق گرداندند و بعد چھار شقھ كر

_____________________________________

---٢٧ صفحھ ---

و دیگر میرزا محمد علی انیس مذكور بن میرزا تحت اطباق رمل و حصات مستور شده نسلی از وی جای نماند

ه ھم در آنجا در گذشت و دو پسر بر قصبھء مرند كھ در تبریز ساكن شدعبد الوھاب از علمای قریھء زنوز تابع

تبریز مھترشان بعدًا حاجی میرزا عبد الّلھ مشھور شده سالھا بعد از وقوع شھادت كبری درجای گذاشت و

را آقا سید علی از اجلھ علمإ بزیست و كھتر میرزا محمدعلی مذكور بھنگام وفات پدر دو سال داشت و مادرشان

امانت بحدیكھ مردم از جھت وثوق و اطمینان وصی كرده ور بصفت دیانت وزنوزی االصل تبریزی المسكن مشھ

او می سپردند بحبالھء نكاح در آورد و ھمگی بیكجا اقامت نمودند و میرزا محمد حفظ اموال و عیالشان را بدست

ھد و تقوی تلمذ كرد و بزدر عنفوان شباب بتحصیل علوم ادبیھ و دینیھ پرداختھ در حوزه درس آقا سید علیعلی
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شد و اغلب ایام را بصیام و اسحار را بصلوات و اتصاف یافت و بعبادت و طاعات و اعمال خیریھ قائم و دائم

اولی بھ تبریز وارد گشتند بشرف مالقات رسیده كتبًا و شفاھًا سئوال از بعضی اذكار بسر برده چون حضرت نقطھ

سئوال از جملھ یا من ت مخاطب و متباھی گردید از آنجملھدینیھ نموده بصدور جواب و نزول كلمات تاّمامسائل

است نمود و در بیان آن شرحی بلیغ و عمیق )ع(دل علی ذاتھ بذاتھ كھ در دعای صباح حضرت علی بن ابیطالب 

علی متدرجًا در مقام محبت و ایمان بدرجھء رسید كھ برای تحصیل از قلم ملھم صادر گردید و میرزا محمد

بیفزود جان بر كف نھاده در سجن ماكو و چھریق كرارًا بزیارت رفتھ ھمی بر ایقان و ایمانگواررضای آن بزر

اھل و عیال و شئون مالئی و جالل تا در سفر اخیر حضرت بھ تبریز كھ سفر شھادت بود و دست از مال و منال و

از محضر مبارك انفكاك نجست و بخانھ و كاشانھ خود نكرد و كشیده محو انوار آن بزرگوار گشت و دیگر عودت

از گردید و حضرت چند روزی قبل از انتقال یافتن از ارك سربازخانھ او را با دو تنبخطاب و لقب انیس مفتخر

اصحاب نزدیكی از مالھالی متنفد بلد گسیل داشتھ توقیعی حاوی نصح و انذار

---٢٨ صفحھ ---

بتوقیع مخالف ادب و احترام  زبان بسوء ادب گشوده خواست نسبتفرستاد و مال ھمینكھ پیام بشنید و توقیع بدید

لذا ایشانرا دستگیر كرده میرزا محمد علی را با حضرت عمل نماید آنان متغیر شده مقاومت و مدافعت كردند

را بمحبس حكمران شاھزاده حمزه میرزا انداختند و چنین شھرت یافت كھ ھر دو محبوس بداشتند و دو تن دیگر

دادند و آقا میرزا محمد سموم و ھالك نمودند و چون حضرت را از عمارت ارك بسربازخانھ نقل و تحویلمرا

شد آقاسید علی باینمضمون نامھء بمیرزا محمد علی علی بمالزمت مقبول و مفتخر گشت و وقوع شھادت نزدیك

كردی ولی چون اكنون برایت خطر مرا در بین علمای تبریز خوار و بیمقدار نوشت كھ ای فرزند نا خلف ھر چند

باب خائف و آیس است پدرانھ نصیحت و خیر خواھی كرده میگویم كھ از جھت شھرت گرویدنت بسیددر پیش

باز است توبھ و انابھ میكنی و از شئونت مباش چھ انسان جائز الخطا است اشتباه كردهء و در توبھ و مغفرت

و نامھ بدست میرزا محمد علی رسید مطالعھ كرده بر ھامش آن بیتی چیزی كاستھ نمیشود و من ترا نجات میدھم

نگاشت و بوی باز پس فرستاد و مذكور این بوداز دیوان حافظ
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من رند و عاشق آنگاه توبھ       استغفر الّلھ استغفر الّلھ

ھ را طلبیده چنین میرزا عبد الّلو آقا سید علی مندھش و متغیر و اندوھگین گردیده دلش بر وی بسوخت و حاجی

و چارهء برایش اندیشیده راه صالح را نشان دادم و او بر گفت بموجب اصرار مادرت نصیحت ببرادرت فرستادم

مؤثر و حیرت انگیز نوشت كھ دلیل بر جنون عشقی اوست و ناچار بخطر نزدیك سخنانم وقعی ننھاده بیتی

آنكھ تو قلم برداری و شتھ آسایشم بریده گشت اولیو اكنون مادرت چنان زاری و بیقراری میكند كھ رمیشود

كند و او را براه عقل و جادهء سالمت كشاند پس نامھ نصیحت و شفقت ببرادر نگاری شاید مھر برادری اثری

نمط كھ مادرش و آقا سید علی خواستند نگاشت لختی نصیحت و اندرز راند و آیھحاجی میرزا عبد الّلھ نامھ بدان

---٢٩ صفحھ ---

اضطراب مادر ناالن و زن و  فرو خواند و زجر و الم تیغ و رصاص بی امان و"ال تلقوا بایدیكم الی التھلكھ"

التماس كرد كھ بر حال بازماندگان رحم آورده عقیده در دل فرزند گریان خاطر نشان نمود و قسمھا داده تضرع و

 اوالد صغار پرداز و ھمینكھ نامھ بھ میرزا محمد علیپیش گرفتھ بحفظ ضیاع و عقار ومخفی دار و راه سالمت

و صورت جواب این رسید جوابی بخط و مھر خود كھ حاوی وصایایش بود بھ برادر نوشتھ مھر نموده فرستاد

؛است

بودید اینكار عاقبت ندارد پس ھو العطوف  قبلھگاھا احوالم بحمد الّلھ عیبی ندارد لكل عسریسر اینكھ نوشتھ"

داریم بلكھ شكر این نعمت را نمیتوانیم بجا آریم و منتھای  عاقبت دارد باری ما كھ ازین كار رضایتمندیچھ كار

خدااست و این زھی سعادت و قضای خداوندی بر بندگان جاری خواھد شد تدبیر تقدیر را امر كشتھ شدن در راه

است كل نفس ذائقة الموت اجل ا آخر دنیا مرگنمیگرداند ماشإ الّلھ كان ال حول و ال قوة اال بالّلھ قبلھگاھبر

درك كرد پس خداوند خلیفھ من است بر عیال من و توئی محتوم كھ خداوند عز و جل مقدر فرموده است اگر مرا

الھی است رفتار خواھید و ھر چھ بی ادبی و خالف مراسم كوچكی نسبت وصی من ھر طور كھ موافق رضای

بسپارید حسبی د و طلب حلیت از ھمھء اھل خانھ از برای من بنمائید و مرا بخداشده عفو فرمائیبانجناب صادر

"الّلھ و نعم الوكیل فرزند دو سالھاش را بسربازخانھ برده گرد و سپس در یوم شھادت زن و خواھرش  انتھی .
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 نالیده گفت ای برادر افتاده بوسھ زد و با دیده گریان و قلب بریان ھمیوی انجمن شدند و خواھر چند بار بپایش

ورطھ ھالك نجات پیغمبر آخر الزمان سوگند میدھم تقیھ كن كھ در آئین اسالم رواست و خویش را ازترا بقرآن و

چنین گفت ایخواھر گر تیغ بارد در كوی بخش و بر زن و فرزند و مادر و خواھر و برادرت ببخشا و او جواب

درین آرزو بودم شكر خدا را كھ اكنون بمقصود میرسم و تو صبر و آنشاه گردن نھادم الحكم لّلھ و من سالھا

شكیبائی را پیشھ كن

---٣٠ صفحھ ---

اذكار و برترین آثار و جزع و فزع منما عنقریب بامر حضرت قادر قھار قومی مبعوث شوند كھ ما را ببھترین

نفشانی قیام نمایند و مصرع و مدفن ما را بنصرت و جابستایند و بر جای این گروه كھ ما را واجب القتل میدانند

شمارند و بواسطھء ما بدرگاه حق دعا و استغاثھ كنند پس دلتنگ مباش و صبر محل نزول فیض و بركت آلھیھ

الصابرین  آنگاه با لنبلونكم بشیئ من الخوف و الجوع و نقص من االموال و االنفس و الثمرات و بشركن و

از فراشباشی و دژخیمان خواھش كرد و چند  قربانگاه خرامید و در موقع صلیبایشان وداع پسین نموده سوی

تا ویرا نوعی بیاویزند كھ وقت جان سپردن دیده بسیمای حضرت بار دامن فراشباشی را بوسھ زده تمنا نمود

اباشد و چون ممكن نبود تمامت بدنش مقابل ھیكل حضرت قرار دھند ال جرم سرش ردوختھ ناضر و مستبشر

نرسد و حاجی معین محاذی سینھء آنمظلوم گرفت تا سپر شده تیرھا بر سرش خورده بسینھء حضرت آسیبی

حكایت كرد كھ در شلیك دوم نیز چون طناب السلطنھ تبریزی نقل از حاضرین و ناظرین از اصحاب بدینمضمون

اب انیس ھنوز رمقی داشت و میرزا محمد علی بر زمین قرار گرفتند جنبضرب گلولھ گسیخت و ھیكل مطھر با

انیس مردم مطروح حضرت غلطیده ارضیت عنی یا موالی  زیر لب میگفت و ازین حالت عشقبازیبسوی جسد

مذكوره و نقل اجساد مقطعھ مختلطھ متحیر شده استقامت او را فوق استقامت كل یاد نمودند و ما كیفیت واقعات

از قلم اعز ابھی در شان انیس چنین مسطور است انا نذكر فی هرا بتفصیل نگاشتیم و در بعضی از الواح صادر

و نیز ثم علی الذی امتزج لحمھ بلحمھ و دمھ بدمھ و جسده بجسده و عظمھ بعظم ربھ العزیزھذاالمقام محمدًا قبل

ن افق من الذین آمنوا اّلا من طلع ماذكر اذ دخل نقطة االولی و الذین معھ فی السجن انكره عدة معدودات جھرة
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بھإ من فی السموات و االرضین ما وفی بالمیثاق اّلا احد منھم كذلك االستقامة و استشھد مع مواله علیھ بھائی و

گفتند والعالمین و جناب انیس را دو پسر صغیر بود كھ اندكی بعد از شھادتش ترك زندگانیورد علی محبوب

---٣١ صفحھ ---

یكبار نیز حضرت نقطھ اولی را  با ھمھ سعی كھ احبا در ھدایتش نمودند وبرادرش حاجی میرزا عبد الّلھ مذكور

.نشد و در آنخانواده اثری از امر بدیع بر قرار نماندزیارت كرد معذلك عاقبت فائز باطمینان و استقامت

ع شد علمای شیخیھ تبریز واق و ما درین مقام صورت سئوال و جوابیكھ بین میرزا محمد علی انیس و یكی از١

ثبت مینمائیم  و ھی ھذه

كردهبكدام یك از آنھا اعتقاد از سید باب دعاوی مختلفھ و اظھار مقامات متفاوتھ بصحت پیوستھ شما_س 

اید-

محتجب بانواع حجب بودند و حكمت آلھیھ  مبعوث شدند در حالیكھ اغلب  انام١٢۶٠ۀ حضرت ایشان در سن_ج 

عرفان ترقی دھند و بمصداق ادع الی سبیل ربك بالحكمة و الموعظة بدرجاتاقتضا داشت كھ بتدریج ناس را 

امر بنام باب و بالتی ھی احسن كھ سنت الّلھ در ایام ظھور ھر یك از نقاط مشیت بوده در ابتدایالحسنة و جادلھم

بن الحسن تصور مبعوث از امام غائب محمد عبد بقیة الّلھ خود را معروف فرموند كھ علی زعم القوم ایشانرا

خودش پنھان بود و فی الحقیقھ باب و عبد من یظھره الّلھاند كھ بعدًا در كردند و لطیفھ غیبیھ در خلف ھیكل منیر

مشھور خصوصًا در كتاب مستطاب بیان و آثار اخیرھشان واضح و عیان گردید و چون عند العمومآثارشان

بایشان گرویدند و آنحضرت إ اتقیا مخصوصًا از شیخیھبقدس و تقوی و دیانت و امانت بودند جمعی از صلح

و در آنھا مستحبات را بجای واجبات و بطریقھ شیخ احسائی و سید رشتی رسائل متعدده مرقوم فرمودند

مثل اینكھ در سجدهء نماز چھار مھر تربت سید الشھدا را برای كفین و مكروھات را بجای محرمات مقرر داشتند

نمودند و وجوب نستند و زیارت عاشورا را واجب شمردند و ادعیھ و تعقیبات مفصلھ معینالزم داوجھ و انف

باب معرفة الّلھ و معرفة االبواب و معرفة نماز جمعھ را اعالن كردند و در صحیفھ اعتقادات موسوم بعدلیھ در

االركان  و معرفة النقبا والمعانی و معرفة االمام و معرفة
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---٣٢ صفحھ ---

فوق كلمات شیخ و سید فة النجبا و اعدادھم و اوصافھم شرحی نگاشتند و آیات خود را تحت كلمات ائمھ ومعر

ترتیب دادند و خود را مفسر و مبین و مروج قرآن و قرار دادند و ھیاكل و احراز و طلسمات كما قرر عند القوم

 العصر و الم نشرح و فاتحة الكتاب و  مباركھ یوسف و بقرة و كوثر وۀسوراسالم اعالن كردند و تفسیر بر

حضرت را نوشتند و جمیع اصحاب آنحضرت در اصول و فروع اسالم بغایت احتیاط عمل میكردند و آنغیرھا

حضرت سبب شد كھ امرشان در ایران و  آنۀباب علم آلھی و افضل از شیخ و سید میشناختند و حكم مذكور

نزدیك بود عموم اھالی منقلب شوند ولی فقھا و رؤسإ ملت چون عراق عرب مرتفع گردید و حتی در اصفھان

مال حال خود بابیت و برھانشان آیات و احكامشان طاعات و عبادات است از عاقبت امر ایشان ودیدند دعویشان

كھ ذكر رجعت شده بود دست آویز كرده ترسیدند و بفكر عالج كار افتادند عاقبت بمضامین برخی از آیاتشان

روحانی و جلوگیری از انوار معنویھ خواستند ولی آنحضرت بنوع ات و افترائات منفوره ساختھ سّد سیلاتھام

افكار و اذكار زمانبنفس دعوی و اظھار آیات مردم را ترقیات فوق العاده دادند چھ كھ قبل از آنحكمت مذكوره

داب تطھیر و تنجیس و تكفیر و شكیات آعامھ حصر در مسائل و رسائل فقھا و راجع بنجاست و طھارت و كیفیت

بود و آن امور تغییر یافتھ افكار مؤمنین حصر در دالئل توحید و در ركعات و سھویات در سجدات و امثالھا

و كلمات عالمات امامت و معرفت نقبا و نجبا و شرح و بسط معارف روحیھ دینیھ و فھم آیاتشواھد نبوت و

درجھ شرع ناس را از محل سكون و رجھ بود كھ بخفض مرتبھ خود و رفعمقدسھء آلھیھ گردید و این اول د

ذكر الّلھ ملقب ساختند اال بذكر الّلھ تطمئن القلوب و اذا نودی وقوف حركت دادند بعد از آن خویش را بلقب

رتبھ بابیت و مالجمعھ فاسعوا الی ذكر الّلھ و ذروا البیع فاسئلوا اھل الذكر ان كنتم ال تعلمونللصلوة من یوم

مخصوص اول من آمن جناب مالحسین بشرویھ شد و پس از چندی اظھار قائمیت

---٣٣ صفحھ ---

این است كھ در حدیث مشھور فرمودند و مقام ذكریت تحت الشعاع واقع گردید و ھمچنین ذكر ربوبیت نمودند

نمود حضرت نقطھ ھم مقام خویش مقام خود را اظھار نمی فرمودند قائم مثل یوسف در تقیھ است چنانكھ یوسف
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گفتند برای اظھار نمیفرمودند خود را باب خواندند یعنی باب مدینھ من یظھره الّلھ و ذكرو بعضی مطالب را

الوھیت پس معلوم است كھ مقام حضرت مذكور و قائم فرمودند برای حضرت قیوم و رب فرمودند برای مقام

و تبدیلی ننموده و نمینماید و تفاوت بیان نظر بمصالح و از بعد تغییرشامخ ایشان و سائر نقاط مشیت از قبل و 

"بین احد من رسلھ و ما امرنا اال واحدال نفرق"،حكم زمان میباشد

وارده در شأن موعود منتظر و  دعاوی و مقامات مذكوره سید باب و تفسیر و تأویلی كھ برای اخبار_س 

كثیره از علمإ و فضال و صلحا شد چندان استبعادی ندارد كھ رد قبول جماعتشئون و عالئم مأثوره نمود اگر مو

ربوبیتش ھستدر ایمان بمقام

استبعاد ندارد كھ از شما جماعت  صدور این نوع سئواالت و اعتراضات از جمع ظاھر بین قشریین چندان_ج 

ائمھ اطھار از غالت خواندھاند و مسیحیین و فوق نبوت در شأن ۀشیخیھ دارد شما را برای اعتقاد بمقامات  عالی

مسلمین و فرق اخری از متصوفھ و غیرھم را خارج از دین شمردھاند ولی بشارات مندرجھ ازۀاللھیفرقھ علی

نص عظیم بلقإ رب كریم در آیات متكاثره از قرآن كھ راجع بیوم المیعاد است از قبیل یوم یأتی ربك و غیره

كھ در اخبار و آثار ائمھ در شأن موعود منتظر در مشیت الھیھ میباشد و مقامات شامخھمیرسند كھ اعظم مظھر 

و موضح مقصود میباشد و اینك علمإ راشدین و صالحین مؤمنین كھ بلقإ كتاب و سیر مسطور است كامال مبین

"ولیھمم و ھو لھم دار السالم عند ربھ"، با عین فؤاد جلوه رب را مشاھده نمودند مصداقحضرت رسیدند و

گردیدند

 آنچھ بحد شیوع رسیده این است كھ تحدی سید بایات و كلماتش_س 

---٣۴ صفحھ ---

ھمھء مردم ذوق و عرفان فھم و میباشد و حال آنكھ تمایز كلماتش از كلمات سائر علما معلوم نشده و دیگر آنكھ

شد و اما سائر انبیا و اولیا معجزات  و خوارق عامھ باتمیز كلمات و آیات را ندارند و حجت بایست كافیھ و

نشان دادندعادات و كرامات بسیار بمردم
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حول آن شمردند چنانچھ این مسئلھ  حضرت حجة بالغھ را آیات و كلمات قرار دادند و سائر امور را طائف_ج 

ع بسیار مذكور  در مواض"باولم یكفھم اّنا انزلنا علیك الكتا"،منصوص كثیری از آیات قرآن میباشد و مضمون

كھ كلمات الھامیھء حضرت از خطب و مناجات و مسائل تفسیریھ و علمیھ و تعالیم و احكامۀاست و شئون متنوع

كمالیت از حیث لفظ و معنی ھمھ بدع و غیر معروف میباشد كمًا و كیفًا بحد اعجاز و در اعلی درجھ بالغت و

از فطرت آلھیھ نازل گردید و ھرگز در كلمھ از بیانات كون قلم متسلسًالاست و بی اعمال فكر و رّویھ و بدون س

اند و شخص مطلع محقق منصف ھرگز مسائل مصطلحھ قبلیھ را با معارف بدعیھننمودهخود قلم نبرده اصالح

از دوست و دشمن منكرآلھیھ ایشان موازنھ ننماید و اما خوارق عادات بقدری از ایشان دیده شده كھ احدی

اند و اشخاص اغیار نیز كھ مدتی در خدمتشان نمودهنتوانند شد و اغلب افراد این طائفھ كرامات عدیده مشاھده

ازین امور در الواح و آثارشان مسطور است و بسیاری از مؤمنین در آغاز نظر بودند مالحظھ كردھاند و مقداری

اموری كھ در ارومیھ شاھدهء كرامات اقبال كردند ونداشتند و بصدد تحقیق ا مر نیز نبودند و فقط برای ممحبت

ما بین اھالی تبریز و عامھ اھالی آذربایجانیان واقع شده و نیز تعھد شفای پای شاه مبرور در مجلس ولیعھدی

امر عظیم نقص و ناتمامی نیست دیگر راه اعتذار و مفری برای احدی شایع است فی الحقیقھ در شئون این

در آن امروز كھ متجاوز از ھزار سال از زمان حضرت پیغمبر و ائمھ واالگھر گذشتھ و چوننمانده و چنانچھ

طول مدت تفاسیر كثیر و تجلیل و توقیر نسبت بكلماتشان كھ در بدو ظھور

---٣۵ صفحھ ---

حب پدرانی كھ در یوم صابسی ساده و خالی از اھمیت در نظر عامھ بود نوشتھ شده و غالبًا اعقاب و اخالف

بنصرت قیام كردند عظمت و حقیقت كلمات و صاحب آن كلمات استھزإ میكردند و قیام بر قتل و قلع و قمع نمودند

بیاید اعصاری كھ اعقاب و اخالف معایدین این عصر نیز بنصرت امر بدیع در انظار مسلمین بحد بداھت رسیده

طریق ایمان روشن بد و آن ھنگام برای امثال شماھزاران كتب در تفسیر و تجلیل آیات جدیده نشر یابپردازند و

و مستغنی از دلیل و برھان گردد
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است كھ موجب اعتراض جمعی كثیر من كتاب بیان را ندیدم ملی آنچھ از موثقین شنیدم مشتمل بر مسائلی_س 

شرویھ را عین منصف مال محمد حسین بن مال عبد الّلھ صباغ بشده اوال مسئلھء رجعت میباشد آیا شخص عاقل

الزمان داند مگر صرف اشتراك اسم موجب میگردد كھ مال علی بسطامی ھمان حضرتحضرت پیغمبر آخر

سبحانیھ و آیات تامات قرآنیھ و ذو امیرالمومنین باشد  زین حسن تا آن حسن فرقی است ژرف معجزات باھرات

 حاجی میرزا آغاسی را كھ بعقیدهء جمعی عارف نائل شوند و گیرمالفقار شاھر ولی اللھی الزم است تا باینمقام

كثیره دجال گرفتید آیا شخص عالم ربانی حاجی محمد كریم خان كرمانی را كھ صاحب تألیفاتصمدانی بود ظھور

اجازه سید تمام احكام و مراسم در غالب علوم اسالمی است چگونھ ظھور سفیانی توان گرفت و قرةالعین بموجب

عمل در بیان است فی المثل مجالست و معاشرت با غیر بیانی نمود و احكام عجیبھ غیر قابلسابقھ را عمال لغو 

مال را از غیر بیانی سلب نمود و ازدواج با غیر بیانی را حرام ساختھ و حق سكونترا نھی كرده و حق مالكیت

نموده تدرس و تعلم ھمھ در قطعات خمسھ یعنی فارس عراق آذربایجان خراسان مازندران را از غیر بیانی سلب

حكم محو كتب داده و شرب دوا را بر مرضی ناروا علوم غیر كتب بیانیھ خصوصًا منطق و كالم را منع كرده و

موارد سختی از ادعا تبری جستھ اوراقی در تبری و انكار بدست مردم دادخوانده و اعجب این است كھ خود در

---٣۶ صفحھ ---

حضرت محمد و علی و اھل لمحھء با عینك چشم معاندین و محتجبین صدر اسالم كھاگر شما بتوانید _ج 

مفتری علی الّلھ و خارج از دین میدانستند بنگرید ھر آینھ بیتشان را العیاذ بالّلھ جاھل و یا سفیھ و مجنون و یا

مال علی در مقاممقام انصاف قدم گذاشتھ ملتفت میشوید كھ جناب مال محمد حسین و بمرحلھء عدم تعصب و

رحمانیھ و شجاعت ایمانیھ و انشراح صدر و اشتعال بنار موقده الھیھ و تحلی الھامات غیبیھ و مكارم اخالق

مال محمد حسین نزد اھل اطالع  معروف و مشھور است و بدنیھ نادر النظیر بودند و مخصوصًا آیات و آثار جناب

ھل بیت در عصر اول مقام آن بزرگواران را ندانستند و وارد نمودندمحمد و علی و اچنانچھ معاندین و مقاتلین با

شد و خواھد شد و آنچھ خواستند ولی اعقاب و اخالفشان در ظل شجره ایمان در آمدند درین عصر نیز چنین

مغیرة از معاریف اعدإ عصر سابق كھ چنانچھ امثال ابو سفیان و نضربن الحارث و ھشام ابوجھل و ولید بن
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بودند چون امر اسالم ارتفاع یافتھ بخزی و خدالن معروف و علم و عرفان و دیانت در نزد قوم بشمارصاحب 

عصر و رایت كفر و ضالل دور گردیدند البتھ روزی خواھد آمد كھ دجال و سفیانی اینمشھور شده دجال عصر

سابقھ باشد بلكھ در سائر ادیان بنرا نیز جز ببدی و زشتی یاد ننمایند و اما اجكام شدیده بیان امری نیست كھ 

فیمابین امم مجری مطاع میباشد ولی از آنجائیكھ ھرامتی نیز چنین بود و نظیر ھمین احكام صادر شد و امروز

سائرین را بد و ناقص شمرده اجرإ احكام شدیده مذكوره در حق دیگران روا دارند وخودرا نیك و كامل دانستھ

كنید احكام حضرت موسی د و فغان بر آرند و نالھ و زاری نمایند نیك مالحظھچون نوبت بخودشان رسد فریا

بملل و ادیان زمانش بر ھمین منوال بود در زمان موسی راجع بملل و ادیان معاصر خود و نیز احكام اشالم راجع

 صغار و و عمران ممالك منكرین و حیوانات و اشجار و قتل ذكور و اناث وامر الھی بر ھدم و حرق بیوت

صادر شد مگر احكام اسالم در باب ملل و ادیان معاصر كھ از آنجملھ طریقت قوم وكبارشان

---٣٧ صفحھ ---

از آن ملل و اقوام و ادیان عشیرت خود آنحضرت بود بغیر این طریق اجرا یافت و این معلوم است كھ ھر یك

 را ظلم صرف میشمردند و محاربات و معامالت احكامخویش را محق و مقّرب عند آلھھ خود میدانستند و این

و غیرھم ثبت در قران و اخبار و تواریخ و آثار والی الیوم ظاھر و آشكاراست مسلمین با سائر ملل از اھل كتاب

احكام النجوم و غیرھا نھ این است كھ بظھور اسالم علوم شایعھء نزد ملل قبل منھا علم التفأل و التطیر وو مگر

و احكام مذكوره را تأویل بباطن نموده در حق مخالفین ل گردید و اما ائمھ سالم الّلھ علیھم تمامت آیاتمحو و زائ

فرمودند و موعد اجرإ آنرا یوم ظھور موعود منتظر قرار دادند چنانچھ در اخبارخود از نواصب و غیرھم بیان

جملھ است ال یستنیب احدا و ال آنن نمودند ازكثیره متظافره اعمال شدیدهء او را در حق مخالفین و معاندین بیا

فی الحقیقة تمامت احكام مذكوره در نصوص اخبار ائمھ راجع یقبل الجزیة و لیس امره اال القتل و امثالھا و

مسطور است و بر متتبع در اخبار و آثار امامیھ و واقف بمشرب ائمھ مخفی و پوشیدهبكیفیت اعمال آنحضرت

نموده در جلوه مقتضای ین و معاندین نقطھ مشیت در ادوار و اعصار یكی است كھ رجعتنیست و ارواح منكر

ال نفرق بین احد من المخالفین و االعدإ و اما خطوط زمان نمایان میشوند ال نفرق بین احد من الرسل و االولیإ و
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رت بحكم تقیھ شفاھًا یاشیوع یافتھ ھم استبعادی ندارد چھ اسالف بزرگوار آنحضو مرقوماتی كھ از آنحضرت

خبر داده یكی از بزرگترین كتبًا یا عمًال چنین معاملھ میفرمودند و اوصاف و اعمال معاندین ظالمین عصر او را

.عالئم آن بزرگوار را خوف و تقیھ قرار دادند

یاض الجنة كربال و مؤلف كتاب ر      دیگر میرزا حسن زنوزی از طبقھ علمإ شیخیھ و اصحاب سید رشتی ساكن

در ایام توقف حضرت باب در كربال بمشاھده احوال

_____________________________________________________________________

فتحعلی شاه در كتاب ریاض الجّنھ گوید میرزا حسن زنوزی خوئی از معاریف اھل سلوك و عرفا و دانشمندان عھد خاقان مغفور

مجلد سوم منتظم ناصری

_____________________________________

---٣٨ صفحھ ---

باتفاق شیخ سلطان منجذب گردیده صدق بشارات سید را احساس نمود و چون صیت امر بدیع انتشار یافت

االمر اقامت نموده بكتابت و استنساخ آیات و آثار كربالئی بشیراز رفتھ بلقإ و عرفان و ایمان فائز شد و حسب

مبارك قرب و محرمیت حاصل كرد پس در ایام اصفھان و ماكو پی در پی بدیدار ول گشت و در محضربدیعھ مشغ

او چنین آورد شتافتھ واسطھ ارسال مراسالت مابین آنمظلوم و محبین گردید و نبیل زرندی نقل از قولحضرت

ز قرآن را تفسیر مینمود بك جزو ا ماه سجن ماكو ھر شب بعد از ادإ صلوة مغرب٩كھ حضرت نقطھ اولی بمدت 

 تفسیر بیان فرمودند و باقا سید ابراھیم خلیل در تبریز سپردند ٩و در ھر ماه یك تفسیر تمام میشد و باین ترتیب

بودم و تا وقت ابرازش برسد و من تا ھنگام ارتفاع ھنگامھ طبرسی حول آنحضرت در چھریقكھ مستور بدارد

كھ مقیم كربال باشم و بزیارت مرقد قدوس فرمودند بمن دستور دادندچون ھمھء احباب را امر بنصرت حضرت 

را بچشم خود مشاھده خواھم نمود و در بارهء حضرت قدوس چنین  بپردازم و حسین۴امام شھید حسین بن علی 

میرزا حسن در اگر مسجون نبودم بنوع وجوب بایستی بنصرت حضرت اسم الّلھ االخر بروم و لذافرمود كھ من
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در آنجا شنید و ما تتمھ احوالش را در بخش ھنگام بكربال عودت كرده اقامت نمود و واقعھ شھادت كبری راآن 

.ششم میاوریم

كبار اصحاب سید رشتی و از اجلھ از اعاظم علمإ شیخیھ و)خلیل (      دیگر از اصحاب تبریز آقاسید ابراھیم 

ظیم المقام و جلیل بود و بدرجھء در علم و فضل صیت و ععلمإ بیان سیدی نورانی الوجھ و جمیل و عالمی

مجتھد تبریزی ویرا بر مال محمد مجتھد ممقانی معروف مقدم شمرد و در وصف و شھرت داشت كھ میرزا احمد

از مالمحمد است و او مكررًا این عبارت گفت كھ این سید جلیل در معارف و مطالب شیخیھ افضل و اعلمتجلیلش

و با علمإ اصحاب خصوصًا احباب آذربایجان مؤانست و این امر جدید فائز بعرفان و ایمان  گردیددر آغاز طلوع 

معاشرت گرفت و در ایام

---٣٩ صفحھ ---

حسب اقتضإ زمان و استعداد اقامت حضرت نقطھ اولی در آذربایجان با رعایت احتیاط استفاضھ و ارتباط جست و

عدم توافق مقتضیات و اسباب داخل معارك  مخاطر ثار كوشید ولی بموجبو امكان در تنویر افكار و تشھیر آ

او را در نظم اسمأ اھل بیان نام رحیم ذكر فرمودند كھ در عدد حروف ابجدیھ بانشده محفوظ ماند و حضرت

بحضرت داشتھ مورد توجھ خاص ابراھیم باسقاط یكی از دو الف مطابق است و در صورت و سیرت شباھت تامھ

وی صدور یافت و بلقب خلیل نامور گردید و پس از واقعھ شھادت بزرگوار شده توقیعات مھمھ عدیده بعنوانآن 

نشد و لذا چند حیات داشتھ در تبریز زیست تا در گذشت و او را پسری بود كھ فائز بایمان بدیعكبری بسالھای

و حوادث در سنین اخیره حیاتش را كھ حائز لآثار این امر در خاندانش باقی نماند و مدفنش نامعلوم است و احوا

.بخش ششم مینگاریممقام عالی و متعلق بدورهء بعد است در

نیز مأوی و سكنی داشت و از    و دیگر محمدبیك چاپارچی از مردم علی اللھی تبریز بود و در طھران و اصفھان

لغت تركیھ چاپار خوانده میشد و پستی می نمود كھ بطرف دولت مباشرت حمل و نقل مراسالت و محموالت

مباشرت تعمل است در آخر چاپار اضافھ كرده چاپارچی میگفتند  و حاجی میرزاكلمھء چی را كھ بتركی عالمت

حضرت نقطھ اولی نموده آقاسی با اعتماد و اطمینان كامل ویرا حامل فرمان دولتی و مأمور ارسال و ایصال
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بخدمت متدرجًا پی بمقام ذیعظمت برده محبت و اد و او در مدت التزامغالمان را تحت امر و اطاعتش قرار د

كرامات و خوارق عادات نقل میكرد از آنجملھ برای جمعی از یار  و اغیار گفت كھ ارادت و ایمان حاصل نمود و

انستیم من و غالمان نتوطول سفر با ھمھ حسن اخالق آن بزرگوار چنان رعبی از او در قلوب ما پیدا شد كھدر

در تحت حكمش بودیم و باالخره محمد بیك در ایام خود را حاكم و او را محكوم خوانیم بلكھ فی الحقیقھ ما ھمھ

سجن ماكو بعزم زیارت  شتافتھ

۴٠ص 

بواسطھء دختر و پسر درك محضر مبارك كرده مراجعت بھ تبریز نمود و طولی نكشید كھ از این عالم درگذشت و

ماند و در بخش سابق ھم عدهء از معاریف  در اصفھان نام و اخالفش در این امر برجایدخترش غالمحسین بیك

الّلھ خان سررشتھ دار و حاجی علی عسكر و آقا فرج آقا و مال مصطفی بابیان ساكن تبریز را مانند میرزا عبد

بودندبرقرارنمودیم كھ بعد از وقوع شھادت عظمی با جمعی دیگر از مؤمنین در آن بلد باغمیشھ ذكر

_____________________________________________________________________

او را مالقات نموده بعد از مراجعت دیدم او را محمد بیك چاپارچی كھ رئیس آن دوازده نفر مردم بود ایمان بھ آنجناب آورده من خود

میگردید میگریست از ایشان جویا شدم كھ خوارق عاداتشریف آنحضرت مذكور در نھایت اخالص بحدی كھ ھمینكھ اسم

بجز خوارق عادات چیز دیگر مشاھده از آن جناب چھ دیدی فرمودند بحق حضرت خداوند قسم یاد مینمایم كھ از آن سید امكان

ده باشم اول آنكھ منفرمودند كھ ھنگامی كھ مرا مأمور نمودند كھ مستحقظ آنجناب بوننمودم و تفصیل زیادی ذكر نمود از آنجملھ

خود كھ نظر مینمودم دوست نمیداشتم كھ من درست حق ایشان عارف نبودم ولی شنیده بودم كھ سید بزرگواری است لھذا در فطرت

الرحمھ و باشم یك دو روزی تمارض نمودم كھ شاید این امر را كھ مثل بابی بوده باطنھ فیھمحصل ظلم و جور بالنسبة بانجناب بوده

این فرمان سعادت را در دفتر خانھ غیبی بنام من رقم  من قبلھ العذاب بدیگری حوالھ كند و نمیدانستم كھ قلم فضل خداوندظاھره

رسیده بودند نظر نپذیرفتند ناچار روانھ شدم حضرات سوارھا تابعین من یكشب قبل از من خدمت حضرتفرموده لھذا عذر را از من

امر خود لھذا یك بیشرمی در اطاقرا از پشت مقفل نموده كھ ص در اول مالقات بجھت استحكامبانكھ كار اھل ظلم ظلم است خصو

مشغول بوضو ساختن اھل امكان بگریزد صبح كھ آمده بودند دیدند كھ در باز شده و آنجناب در كنار نھرمبادا آن نقطھء محیط بر

نموده فرموده بودند كھ من دست گذارده باز گردید خواستھ بودند میباشند بقسم تغیر و سوء ادب عرض نموده بودند كھ در را باز



43

بودند و لھذا خودرا بر روی خاك انداختھ نمایند درد دل شدید ایشانرا عارض شده بود كھ خودشان ھم متذكر شدهكھ قدری درشتی

.تند فی الحین شفا یافتنددّر بحر عفو و فضل از تقصیر آن مقصرین بخداوند گذشعجز و الحاح زیادی نموده  آن  یكتا

)حاجی میرزا جانی(

_________________________________

---۴١ صفحھ ---

تمسك و میالن باصول و فروع و د كھ اھالی بشدتو از جملھ مراكز مھمھ این امر در آذربایجان قریھ  میالن بو

داشتند و در فجر ظھور بواسطھ مال یوسفعلی اردبیلی فرائض و سنن دینیھ و بستگی بطریقت شیخیھ اشتھار

چنانكھ مفصال در بخش سابق آوردیم و شھرت عدت و قدرت و شجاعتشان پیوستھمھتدی بانوار بدیعھ شدند

حاجی علی اكبر اعرف و اسبق و ین گردید و حاجی محمدتقی و حاجی احمد پسرانموجب اندیشھ و احتیاط معاند

دوم تاجری متمول و محترم در اوائل ظھور جدید بواسطھ مال اعرق بابیان آنقریھ اول طبیبی متنفذ و مكرم و

ض دیدار بتبریز فیمھتدی گشتھ بھدایت دیگران پرداختند و حاجی محمدتقی در سفر اول حضرتیوسفعلی مذكور

ماكو و چھریق مبالغ مھمھ از اموال و نقود آن بزرگوار یافتھ مورد مالطفت و عنایت شد و در سنین سجن

گنجینھ نقود و امین رجوعات مالیھ گردید و حضرت برای زائرین كھ خویشرا تحت اراده و اختیار اعلی گذاشتھ

میدادند  باقر حرف حی حوالھ و خط الوصولسجن میرفتند و برای علما و اصحاب خصوصًا مالاز اطراف بارض

ابجدی مم تقی كھ شھرتش بود فتیق و بواسطھء او مصاریف عطا مینمودند و او را در كتاب االسمإ بتطبیق عدد

االفتق االفتق فرمودند و حاجی احمد بتطبیق عدد ابجدی حاجی نام نموده عنوان توقیعات صادره را بسم الّلھ

تجلیالت و بلقب اسبق ملقب گشت و كیفیت دعوت حاجی محمد تقی از حضرت بمیالن وبود میالنی كھ شھرتش

اھل قریھء مذكوره در ایام اعلی ضیافتی كھ در محل معروف بیانق فراھم آورد در بخش سابق گذشت و اكثر

ت كبری شتافتھ بزیارت فائز گشتند و بعد از واقعھء شھاداظھار ایمان نمودند و برخی از ایشان بارض سجن

بتبریز رسانده باتفاق حاجی محمد تقی و دیگران در ربودن جسد سعی نمود و عباعباس نامی از ایشان خود را
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خطر برای خوف و احتیاط از گسترده جسد را در آن نھاده بدر برده مستور و مكتوم كردند و در آن ایام پر بیم و

دولت ذكر كارخانھ و محل دفن را ھرگز نمینمودند و

---۴٢ صفحھ ---

آمدند و جسد را بدر بردیم و ھر وقت از عباس سئوال شد باین عبارت جواب گفت كھ ذكرش حرام است در شبی

مطھر اكنون محفوظ و مصون است و چون دولت عزم عبای خونین را در كارخانھء میرزا ھاشم شستیم و جسد

و دواقع شده اموال بیغما و غارت و نفوس بحبسبابیان میالن محل حملھ و ھجوم شدیاستیصال این طائفھ نمود

و اموال و اثاثیھ را جمع و اسارت افتاد مأمورین خونریز پیاده و سواره از تبریز ریختھ خانھھا را محاصره

گرفتند و اعدإ محلی و متعصبین قرإ اطراف بتھییج و تاراج كردند و نفوس را دستگیر نموده ھمی چوب زده نقود

پرداختھ ھدایت و مشاركت با مھاجمین كردند و در آن ھنگامھء گیر و دار و تاخت ومأمورینتحریك حكومت و 

برخی كھ پناه بخانھ متنفذین از تاز اشرار ھر كھ از رجال بابیھ توانست سر بكوه و بیابان نھاده متواری شدند و

خانھھا ریختھ آنچھ از بابیان و مأمورین حكومتی نیمھ شب بمسلمین برده دستگیر گشتھ بعضی بھالكت رسیدند

خواب بیرون كشیده ھمھ را با اذیت و آزار و ذلت و خواری بسیار در یك محل ببند وبدست آوردند از بستر

بشكنجھ و عقاب گرفتھ مطالبھ زنجیر نھادند و در حالیكھ نالھ و فغان از صغار و نسوان مرتفع بود اسیران را

ھر مبلغ توانستند اخذ كردند و خانھھا را با اثاثیھ و فلك بستند و زدند ودرھم و دینار نمودند و یك یك را ب

بسمت تبریز نتوانستند آتش زده سوزاندند و برادران افتق و اسبق را با اسیران دیگر مغلوالاموالیكھ حمل و نقل

ام و لقب یكی از رانده ھر یك رابنكشیدند و از میالن تا تبریز ھمھ را دست بستھ و پیاده در جلوی سواران

جور و جفا نموده با لوم و شتم و لطم بشھر رسانده بمحبس شھیدان صحرای كربال بنوع سخره و استھزإ خوانده

و كند نمودند و از آنعده فقط حاجی محمد تقی از چنگ مامورین در آمده بقنسولخانھدولتی انداختند و در قید

محمد جعفر نام بخانھ رئیس  دو جوان نورس محمد حسن وروس پناه برده مستخلص شد و نیز حاجی احمد با

سواران توقیف شدند و با برخی دیگر بعد از مدتی كھ در

---۴٣ صفحھ ---
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مامورین دیگر محبوسین را از حبس بسر بردند آنچھ از مال و منال توانستند بظالمین داده از محبس در آمدند و

سختی معذب داشتند و تفصیل این احوال را در بخش الحق موده بانواعتبریز بطھران برده در انبار دولتی حبس ن

میالن بدینطریق از تشدید و تضییق گذشت و نیز آوردھاند كھ كربالئی محمد حمزه ازمیاوریم و ایام مؤمنین

با برادرش بعزم نصرتمعاریف متقدمین بابیھ میالن ھنگامی كھ قلعھء طبرسی مازندران بپا شد در سن جوانی

رسید در بازار با برخی از بابیان تصادف كرده اصحاب از میالن بطریق گیالن رھسپار شد و چون بھ الھیجان

مازندران و فاتحھ واقعھء زنجان خبر دادند الجرم ھر دو بزنجان شتافتھ نزد ویرا شناختند و از خاتمھ امر قلعھ

مشاركت در مدافعت از وازی نمود ولی اجازتحجت رسیدند و آن جناب ایشانرا چندی نگھداشتھ مھمان نجناب

ھستند نمیخواھم ببلیات ما دچار شوند و نفوسی را اعدا نداد و باصحاب چنین گفت ایندو تن مھمان وارد بر ما

محاربین مھاجمین از سپاھیان و معاندین ھمراه نمود تا از خاك زنجان بسالمت برای محافظتشان از تعرض

بودند و در غایت خوف و ت نموده با سائر بابیان بطریق مذكور گرفتار تعرضات  اعداشدند و بوطن مراجعخارج

بقال بابی را در میدان میالن بفلك بستھ بقصد اھالك اضطراب میزیستند و نیز حكایت كردھاند كھ نوبتی عباس نام

 چنان بیم و خوف گرفت و خون می غلطید و تنی دیگر از بابیان را كھ مخفی بودچوب زدند و آنمظلوم در خاك

خانھ ابن عمش ملتجی و طاقت درنگ نیاورده خویش را بیرون كشیده از میالن بگریخت و بتبریز رسید و دركھ

و از آن اندیشھ نمود كھ مالھا و اعدا از اختفإ مختفی گردید ولی صاحب خانھ را ترس و اضطراب احاطھ كرد

الش را ھبأ و ھدر سازند ال جرم بخانھء مجتھد رفتھ خبر داد كھیابند و جان و مبابی میالنی در خانھاش خبر

بیباك را فرستاد تا آنمظلوم را عمو زاده بابی من بخانھام درآمده پنھان است مجتھد فی الحال گروھی از سفاكان

چوب زدنداز خفا بیرون كشیده بروی برزمین محكم كرده چندان

---۴۴ صفحھ ---

فوز بثواب اخروی لگدی وست از جای كنده شد در آنحال زنی عبور مینمود برایكھ بر پشتش خون بست و پ

نقش بست مردی را بر حال آن نیم كشتھ رحم آمد ویرا بر چنان بر پشت مجروح نواخت كھ نعل كفش بر جراحتھا

و نداختندو پای ظالمین قاتلین بیرون برد و جمعیت حاضرین از ھر طرف آبدھن بر او ادوش كشیده از بین دست
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بزاق و بصاقھا را از روی و ریش او ناچار با یكدست جسد نیم مقتول را بر شانھ خود نگھداشت و با دست دیگر

روز ازین جھان در گذشت و برخی دیگر گفتھاند كھ از بابیان خود پاك كرد و مظلوم مضروب پس از دو یا سھ

ق شده بدرجھء شھادت فائز گشت و آقا حسین بنبیرم بیك باصحاب قلعھ طبریھ ملحمیالن حاجی علی داماد

داده عاقبت از جام شھادت نوشید كربالئی عباس در واقعھء زنجان بامداد احباب رفتھ داد شجاعت و مردانگی را

اعلی بتبریز بوده بشغل نساجی اشتغال داشت و چون حاجی و حسین میالنی مشھور در ھنگام شھادت حضرت

مذكور ضرت را گرفتھ تسلیم حاجی سلیمانخان نمود جسد مظلوم را بكارخانھ حسینآنحاللھیارخان جسد مطھر

خان بطھران رفت و در ھمان یوم كھ آورده محفوظ داشتھ بعدًا بطھران بردند و حسین مذكور با حاجی سلیمان

پاره پاره كردند ھا سپردند تا ویرا عریان نموده با كتاره نیز بتوپچیحاجی را شمع آجین كردند حسین مذكور را

احوال برادران افتق احوال حسین مذكور و كیفیت شھادتش را در بخش الحق و خاتمھء اوضاع میالن وو شرح

.و اسبق را در بخش ششم میاوریم

بواسطھ حاجی اسد الّلھ نامی         و نیز در قریھء سیسان واقع بمسافت ھفت فرسنگی سمت شرقی تبریز اھالی

دینیھ یافتھ منتظر و مترصد ظھور مقصود شدند كھ از سوی ۀقبل از ظھور این امر تربیت روحیاز دھاقین آنجا 

و تنزیھ و تقدیس را منتشر سازد و شرب دخان را براندازد و رایات ضالل را شرق بیاید و روح خالص دین

معروفندو حاجی مذكور مردی امی و زاھد و عابد و متعزل و مرتاض بود چندی در كوه سھبرافكند

---۴۵ صفحھ ---

بالد و معاشر با نخبھ عباد سمند ریاضت در میدان عزلت جوالن داد آنگاه روی بسیر و سفر نھاد و سنینی سائر

مھتدی و متنور گردید مراجعت بسیسان نمود اھالی گشت تا بمالقات شیخ جلیل احسائی رسید و بانوار معارفش

تفاضھ پرداختند و بشدت ورع و طھارت قلب و كثرت عبادت آنانرا رھبری و اسمقدمش را مغتنم شمرده باستفاده

بیان داشت و عناكب و قرب ظھور موعود و تفسیر عالئم و صفات معدود آنحضرت را بنوع مستوفی ھمیكرد

پیر طریقتم شیخ احسائی موطن حضرت موعود را اوھام و حجب افھام را رفع و خرق نمود گویند پیوستھ میگفت

است و مشرق مغرب آنرا جابلسا و جابلقا خواندھاند معین فرمود و البتھ م ھشتم كھ عالم مثال و ھور قلیااقلی
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و بلیات آنعالم روحی باین عالم جسمی جز بطریق والدت نخواھد شد و نیز ھمیشھ بیان مظلومیتورود از

ادت یكتن اتفاق كرده حكم بر ضاللت بمضواردهء بر آنحضرت رانموده بمردم میگفت ھر وقت ببینید علمای اسالم

مھدی موعود میباشد و بعبارات سادهء دھقانی چنین مثل میزد كھ و كفر و فتوی قتلش دادند یقین كنید كھ ھمان

گفت ای تخم گل در محلی بكارید و ریشھ دوانیده از محلی دیگر سر برآورده سبز شود نخواھیدھرگاه مشتی تخم

توجھی ننموده چون ھمان آثار و خواص و چرا از محلی دیگر روئیدھاید و بتغییر مكانشما را در آنجا پاشیدھام 

اند روزی حاجی اسد الّلھ با جمعی از اھالی سیسان نمود آوردهرنگ و عطر را دارند بی تامل قبول خواھید

میگذشت ه در اطرافشاز معابر با مال محمد ممقانی مصادف شد  كھ با گروھی پیاده و سواربتبریز بود و در یكی

حاجی اسد الّلھ از او دوری كرده روی و ناظرین و عابرین دم بدم باو سالم داده تعظیم و اكرام مینمودند

ھمرھان بدو گفتند آقا نمیشناسی حجة االسالم ممقانی و از پیروان شیخ و برگردانیده گفت ای سنان بن  انس پس

ظاھر خواھد شد  و شما نمیدانید كھ ازین خبیث چھ خطای عظیمیجواب داد من از ھمھ بھتر میشناسمسید است

و در آنحال و مقال قطرات اشك از چشمانش جاری بود و نیز

---۴۶ صفحھ ---

را از ناحیھ شیراز استشمام گفتھاند كھ حاجی اسد الّلھ مكررًا اظھار مینمود كھ من رائحھ طیبھ حضرت موعود

حیات را بحالت جذبھ پایان برد و بین العموم بنام اسد دیوانھ  نام لیالی و ایاممینمایم و یكی از اصحابش آقااسد

فرسنگی حال در گذشت و دیگر از اصحابش شیخ نجف نام اھل قریھ لیوان واقع در چھارشھرت یافت و بھمان

ت گرفتند و از مالھای تبریز بدو ارادتبریز بود كھ بعد از اعتكاف و ریاضت بساط ارشاد بگسترد و چند تن از

قصائد و اشعار شعرإ اشتھار داشت چنانكھ ھر قصیده از قصاید شعرا جملھ پیروانش مال جبار معلم بود كھ بحفظ

حضرت نقطھ اولی میگذشت و مطلعش را میخواندند او تا مقطع قصیده از حفظ میگفت و در ورودچون بنظر

تبریز ھدف سنگ و كلوخ اطفال بود و عاقبت بھ در معابربتبریز فائز بلقا و ایمان گردیده مجذوب شد و بحال جذ

و بالجملھ حاجی اسد الّلھ مذكور مرشد و مراد مشھور سیسانیان سالھای مالھا تحریك كرده ویرا بقتل رساندند

بوصول اجل داده گروه اھالی را عارف و مستعد و مھیا ساخت و در قرب وفاتش اھالی را جمع كرده خبرمتوالی
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خود را جای خویش منصوب دارد ولی عدم لیاقت ا یك یك بیان نمود و گروھی خواستار شدند كھ پسروصایا ر

حقیقی شما بزودی میاید و مال اسد الّلھ را موقتًا تا زمانی كھ موعود منتظرفرزند را اظھار داشتھ گفت صاحب

در قریھ مدفون گردید و فات نمودهق  و. ه ١٢۵٨جلوه نماید ملجأ روحانی معین كرد و تقریبًا در حدود سال 

بتبریز آمده صیت وصوت مباركش باطراف رسید نصایحش ھنوز در سمع سیسانیان بود كھ حضرت نقطھ اولی

رفتھ اطالع از ظھور یافتند از آنجملھ كربالئی نجفقلی كھ عمویش سعادتقلی نامپس برخی از آنان بعزم لقا بتبریز

بمستحفظین مبلغ یكتومان كومتی مییافت بتبریز شتافتھ از عمو خواھش كرد تاتبریز بوده مأموریتھای حمتوقف

وعده داده مبلغ مذكور را گرفتند ولی وفا نكرده چنین داده تقاضا نمود كھ ویرا بمالقات حضرت برسانند و آنان

اظھار داشتند كھ این ممكن

---۴٧ صفحھ ---

بشارات و مواعید  را بقتل رسانند و اھالی از جھت صدقنیست چھ اگر بسمع دولت و مجتھدین رسد ھر چھار

گان حاجی اسد مذكور حاجب و یافتھمسموعھ نسبت بانحضرت محبت حاصل كردند و فی الحقیقھ برای تربیت

بابیان مشھور گشت ولی از معارف و احكام بدیعھ بی اطالع ماندند مانعی در ایمان بدیع نبود و آنقریھ بنام قریھ

در آذربایجان سادس میاوریم در پرتو انوار ابھی قوام و دوام یافتند و از بالد نامدار این امرھ در بخشتا بنوعیك

كھ محل توقف حضرت واقع شد در میباشد و تفصیل اوضاع و عمارت دار الحكومھء آنجا)رضائیھ (ارومیھ 

واعظی نادر المثیل از طائفھء شیخیھ و مال جلیل عالمی جلیل و بخش سابق آوردیم و از مؤمنین متقدمین   آنجا

و صورت سئوال و جواب كتبی فیما بین او و سید كھ بین افاضل شیخیھ شھرت و تداولاصحاب سید رشتی بود

چون در شیراز بزیارت داشت برای شھادت بر عظمت مقام علم و معرفت و محرمیتش نزد سید كافی است و

ھیكل مباركش مشاھده كرد و فائز بایمان شده در سلك صاف را درحضرت باب اعظم رسید تمامت عالمات و او

و مأمور دعوت و تبلیغ امر گردید آنگاه در قزوین اقامت جستھ بھدایت نفوس پرداختحروف حی منسلك گشتھ

جعفر قزوینی در بیان احوالش توقیعات رفیعھ كھ در جواب مسائل وی صدور یافت مشھور و معروف است و مال

رّب اعلی بماكو بقزوین تشریف آوردند و در خانھ حاجی مال ابو ت كھ مال جلیل اردوبادی بعد از بردنچنین نوش
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اغیار خبر كردم كردند چون حقیر این خبر شنیدم ھم خودم بخدمتشان رسیدم و ھم جمعی را ازتراب واعظ منزل

یقھ داشتند یعنی باھل مجلس در جواب مضاكھ بخدمتشان رسیدند و بكرات خدمتشان رسیده سئواالت كردم

و شبی چند بخدمتگذری مشغول بودم الحق عند الّلھ و عند اولی االمر اطمینان نداشتند ایشانرا بخانھ خود برده

و مدتی در بود كھ در حقشان رّب اعلی روح ماسواه فداه فرمودھاند ما صغر جسمك و كبر سؤلكجلیل القدر

ویردی یعنی آقا ھادی پسر حاجی الّلھقزوین ماندند و تأھل اختیار نمودند

---۴٨ صفحھ ---

مخارج شدند و اصحاب نیز معاونت و حاجی اسد الّلھ علیھما بھإ الّلھ زنی از خویشان خود باو دادند و متحمل

بمازندران نمود و بدرجھ رفیعھ شھادت رسید دیگر از معاریف میكردند و در حكایت حاجی مال تقی برغانی فرار

پیوستھ با امام ویردی از طبقھء علما بود كھ بواسطھ علمإ اصحاب فائز بایمان جدید شدهن ارومیھ مالمؤمنی

از جملھء واقعات مھمھ تاریخیھ در آنان معاشرت و مصاحبت یافت و بعد از واقعھء شھادت كبری بر قرار بود و

وار پاینده و بر قرار میباشد و حاجی یادگار از آن بزرگآن بلد اخذ یگانھ رسم حضرت است كھ در صفحھ ھستی

شیشوان قریھ معموره معتبری در(باین مضمون آورد در آن ایام آقا باالبیك شیشوانی معین السلطنھ بیان آنرا

شاھزاده ملك قاسم ساحل دریاچھ ارومیھ در سمت شرقی بحیره واقع و ایستگاه كشتی از طرف مراغھ و ملك

اھالی آنجا بود و نگارنده با وی مالقات نمود  اوست و آقا باالبیك نقاشباشی ازمیرزا و مسكن اوالد و ساللھء

بشرف ایمان مشرف گردید و از آنحضرت اجازه گرفت كھ تصویر مبارك )پیرمردی خلیق و ھمواره بشاش بود 

بود كھ در پیش یكترسیم نمود و آن تصویر بعد از آقا باالبیك در پیش میرزا محمود ولد آقا باالبرا رسم نماید و

امامقلی میرزا خلف شاھزاده ملك قاسم میرزا منشی و محرر بود تا در

لذا میرزا علیمحمد ق حضرت عبدالبھا حسب االمر جمال ابھی رسم مزبور را خواستار شد. ه ١٢٩٩حدود سال 

شھمیرزادی مشھورورقإ شھیر از میرزا محمود گرفت و بواسطھء حاجی مال علی اكبر

_____________________________________________________________________
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مذكور ارسال عكا نمود و دوم را كھ از روی ورقإ دو قطعھ رسم حضرت نقطھ اولی بدست آورد اول را كھ رسم اصلی بود بنوع

و یم در زنجان دستگیر گشتق چنانكھ در بخش ھفتم مینگار. ه ١٣١٣تا چون در سال رسم اول رسم شد برای خود نگھداشت

عإل الدولھ حكمران زنجان و در دست دولتیان تمامت كتب و آثار نفیسھاش ضبط حكومت گردید رسم مذكور در ضمن آن اشیإ بدست

بھائیان مذكور  در خاندان دخیل مراغھء بر جای بود و در این سنین حسب دستور محفل ملیافتاد و باالخره نسخھ دیگر از رسم

و اما نسخی دیگر از رسم مبارك كھ متداول و منتشر  بطھران آوردند و بحیفا نزد یگانھ مولی و مقتدای اھل بھا ارسال شدایران

است رسم تقریبی میباشد

__________________________________

---۴٩ صفحھ ---

ی دیگر از روی ھمان تصویركھ بعزم تشرف بساحت مقدس عكا وارد تبریز شده بود بمحضر ابھی فرستاد و

ق آقا سید اسد الّلھ قمی مشھور تحصیل نموده . ه ١٣٢٠رسم آقا باال بیك نقاشی شده بود آنرا نیز در حدود سنھ

و نھاده توسط میرزا یوسف خان لسان حضور كھ عازم ارض عكا بود گسیل داشتدر بلدهء خوی جوف جعبھ

و از مشاھیر متقدمین و ه ھردو را زیارت نموده استاكنون این دو تصویر در ارض مقصود است و نگارند

تالمذه شیخ احسانی و سید رشتی واعظی شھیر و حروف حی از اھل آذربایجان مال یوسف اردبیلی از افاضل

مطالبشان آگاھی كامل داشت و او را محرم اسرارشان میدانستند و در ایام قلیل النظیر بود و از حقائق و دقائق

جمعی از نامجویان  از مواضع و مجامع ذكر نمود كھ نورین نیرین دو مبشر قائم موعودند پسبسیاریسید در

نشر این سخن اندیشھ و ھراس كرده خوف اصحاب سید امثال میرزا حسن گوھر و حاجی محمد كریم خان از

عدا این سخن چند بار شكایت نزد سید برده اظھار داشتند كھ ھرگاه اتعرض مجتھدین برایشان غلبھ یافت و

چنین گفت شما ھمھ غلی كھ در دل دارند وسیلھ و بھانھ بدست آورده فتنھ ھائلھ بپا نمایند و سیدبشنوند با

مكرر شد و آنان شھرت دادند كھ سید مال بسخنان مال یوسفعلی گوش ندھید و تعقیب نكنید و این واقعھ چند بار

ال و اعمالشان نكرد تا روزی در حالیكھ سید در بین باقویوسف را رد و طرد نمود ولی مال یوسف اعتنا

سیدنا اذكار بود پیش رفتھ نزدش نشست و دست بوسی و مصافحھ بجای آورده گفتالصلوتین مشغول بادعیھ و
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بدون تقیھ و احتیاط بفرمائید آیا من ترا بجده ات فاطمھ زھرا سالم الّلھ علیھا سوگند میدھم آنچھ حقیقت امر است

سخنی نگفتھ دستی بر دھن خود گذاشتھ با انگشت سبابھ دست دیگر از یدھام یا براه خطا رفتھام سیددرست فھم

خطی كشیده ساكت ماند مالیوسف عرض كرد موالنا نفھمیدم)راست(*زنخ تا زیر گوش زیر گوش چپ و زیر

موشزدنی بیانًا سید گفت مگر این خبر مسطور در كتب اخبار و آثار ائمھ اطھار را فرا

---۵٠ صفحھ ---

اظھار و اذاعھ این گفتار نیست كردهء كھ من اذاع سّرنا یجد الم الحدید  تو صحیح و درست فھمیدهء و لكن موقع

ظھور الساعھ درین محضر حاضر میباشد و بعد از من اظھار افشإ اسرار ما مكن و بیقین مبین بدان كھ صاحب

حاصل شده سكوت نمود و پس از وفات سید در نھایت بیصبرییوسف را سكون قلب امر خواھد نمود و مال

بلقإ و ایمان بدیع گشتھ از منتظر طلوع ھدایت كبری بود و بنوعی كھ در بخش سابق آوردیم بشیراز رفتھ فائز

امر دامن باال زده سفرھا نمود مخصوصًا در كرمان علم حروف حی محسوب گردید و حسب االمر برای نشر این

بكرات در محمد كریم خان بممانعت و مقاومت برخاستھ نگذاشت در آنشھر توقف نماید و كرد و حاجیھدایت بلند

برتر از مال حسین بشرویھ نیست چندان شأن وی چنین گفت كھ مال یوسفعلی اگر در حسن تقریر و جذابیت كالم

 قریھ میالن باھتمام و اثر كالم او بر جمعی را مھتدی نمود و جمعیت بابیھكمی ھم از او ندارد و نیز در آذربایجان

ایام سید رشتی یك شدند و حاجی معین السلطنھ چنین نوشت كھ مال یوسفعلی در میالن مكررًا گفت كھ درقرار

اربعین بمسجد كوفھ اعتكاف نمودیم و در یوم چھلم شبانی رسید و

از شیراز بلند شده عالم را بی را دیدصورت خواب خود را بیان نموده تعبیر خواست رؤیایش این بود كھ آفتا

كھ باید طرف شیراز سفر كنیم و چون اھالی میالن روشن كرد من گفتم این خواب رھنمای ما است و دانستم

این امر كردند برای اطاعت نھی از شرب دخان سرقلیانھای نقره را جمع كرده دربواسطھ مال یوسفعلی تصدیق

مؤمن وحید بود و در بدو د و مال جعفر قزوینی نوشت كھ مال یوسف اردبیلیاستخری كھ جلوی قریھ بود ریختن

شیخیھ و صاحب تصنیف و تألیف سھ سئوال بسجن ظھور بقزوین آمد چھ كھ سید مرتضی نامی از اجلھء علمإ
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حضرت جواب سئواالت بمال یوسفعلی دادند كھ بقزوین آورد ولی خط اصل راماكو نزد رب اعلی فرستاد و

اشتھ سواد را بسید مذكور داد و سید متغیر شده گفت مال یوسفعلی مخالفت قولنگھد

---۵١ صفحھ ---

سئوال را محتمل بود جناب خدا كرد و بایستی عین خط را ایصال دارد و مكررًا در مجالس و محافل میگفت دو

نست جواب گوید و شرح زمان قائم منتظر احدی نمیتواشیخ و سید جواب دھند ولی سئوال سوم را جز امام

را بخط خود نوشتھ چندین بار بمن گفت كھ جناب شیخ و سید قادر بر اتیان مثل سورهء بقره از كلمات رب اعلی

اسد الّلھ فرھادی نبودند و مردم را تحریص و ترغیب نموده تبلیغ میكرد و نوبتی مال یوسف بخانھ حاجیاین

باو عرض كردم ایجناب روی بقبلھ جالس  حال و جد میخواند منحضور یافتھ آیات بدیعھ را با شعف و شوق و

احوال شما محبوب نیست در جواب گفت صبر كن تا حبیب بیاید و بتو شوید و با خضوع و خشوع بخوانید این

غالبًا فیما معین  السلطنھ نوشت كھ در ایام حبس و توقیف حضرت نقطھ اولی در آذربایجان كھبفھماند و حاجی

اردبیلی بمجلس مال محمد ممقانی وارد شد دم گفتگو و ھمھمھ راجع بان بزرگوار بود روزی مال یوسفعلیبین مر

سخن گفتھ این جملھ را تكرار كرد كھ نھ تنھا من بلكھ تالمیذم نیز و مال محمد با حضار مجلس درباره آنحضرت

بر زمین  و قرطاس بیرون آورده نزد اوآیات سید باب بنویسند پس مال یوسفعلی بال درنگ قلممیتوانند مانند

مال محمد سكوت اختیار كرد مال نھاده گفت حالت حاضره مجلس را بدون تفكر و سكون قلم بلحن آیات بنویس

مال محمد ھمچنان ساكت بود مال یوسف گفت از تالمذه خود یوسفعلی گفت اگر عربی دشوار است فارسی بنویس

از قرآن  و مال محمد ساكت و حیران ماند مال یوسف آیھ فبھت الذی كفر رامیدانی اجازت دهھر كھ را مقتدر

اھل علم كھ در عقیدت و عمل باحكام بخواند و از مجلس بیرون رفت انتھی  و نیز آوردھاند كھ نوبتی با یكی از

ترض را اعتراضاتش را یك یك جواب قاطع داد چندانكھ معنجوم ولوع بود محاجة در خصوص امر اعلی نمود و

باالخره زبان بشناعت گشوده گفت جمعی از عدول علما در آغاز اظھار عقیدت سید بابموقع انكار بدست نیامد

ظن جنون در حقش بردند و از اینرو حكم بكفر و قتلش ندادند مال یوسف از وی

---۵٢ صفحھ ---
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شق اول معلوم بلكھ ضروری ت و بطالنپرسید كھ آیا جنون آنحضرت از ابتدا بود یا دراوان اظھار امر حادث گش

كھ احدی در كمال عقلش در امور مربوطھ بمعاش و از اقوال و اخبار كل معاصرین و آشنایان او است چھ

بعدًا حادث شد و برای كثرت مناجات و عبادات و دعوات در ایام اقامت در معاشرت شك ننمود و اگر گوئی

بوشھر است و رینش نموده زیرا آفتاب عربستان سوزانتر از آفتابآمد پس او تأسی باجداد طاھبوشھر پدید

بود  چنانچھ در مواضع كثیره از قرآن ولوع آن بزرگواران در عبادات نیز منكری ندارد و شاید از ھمین جھت

عدول زمان نسبت بجنون دادند و مال یوسف بدینطریق تمامت منصوص است حضرت رسول عربی را علمای

حضرت نقل باجداد عالیتبارش مقایسھ نموده و شخص معترض در آخر كالم كلماتی را از آن راحاالت آنحضرت

عالم و زندگی بنی آدم داشت و خواست بر كالم نمود كھ داللت بر انكار تأثیر اقترانات و افتراقات نجومیھ در امور

باجداد عالیمقدار است مگر در ایوان بی تأمل باو گفت اینھم برای تأسی معجز نظام اعتراض نماید مال یوسفعلی

ابو خبل تراجع منسوب بحضرت امیر المؤمنین علی بن ابیطالب نخواندهء كھ مسطور است خوفنی منجماشعار

سوإ و زحل  فبھت الذی كفر و باالخره مال المّریخ فی بیت حمل  فقلت دعنی من اكاذیب الحیل  المشتری عندی

در قلعھء مازندران داخل شده بنصرت امر مبارك قیام نمود تا باالخره از وردیمیوسفعلی بنوعی كھ در بخش دوم آ

شھادت نوشید و از او نسلی معلوم نشدجام لبریز

متنور الضمیر حاجی مال و در مراغھ نیز قبل از طلوع فجر ظھور عالم نحریر و مدرس و واعظ شھیر

ترده داشت اھالی را بقرب ظھور حجت عصر داللت گسعلی اكبر حوزه علمیھ فراھم كرده بساط درس و و عظ

از فضال و واعظین در پرتو تربیتش سر بر كشیدند و عامھ مردم آنحدود بانتظارنموده بشارت میداد و جمعی

ظھور موعود روز میشمردند و ھنگامی كھ ندإ این امر بشنیدند پی تجسس و تحقیق

---۵٣ صفحھ ---

از آن جملھ مال احمد ابدال و ایمان شدند و بعدًا دچار تضییقات و بلیات گشتندگرفتھ جمعی كثیر فائز بعرفان 

بعراق عرب شتافتھ استفاضھ از انوار و آثار حاجی سید اعتقاد و ارادت كاملھ باستاد داشت و پس از فوت وی

ن سید جلیل وارستھاش بشمار آمد و در جوارش بھ كربال بماند تا ھنگامیكھ آكاظم رشتی نمود و از اصحاب
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نعلین و عصا كھ بر كرد و صیت حضرت باب اعظم بشنید و از شدت انتظار وقوت یقین بال تأمل با ھمانوفات

و بشرف ایمان بدیع نائل شد از حروف حی دست و در پا داشت بشیراز دوید و بزیارت منظور و مقصودش رسید

رت بود و چند بار خود را بمحضر آن بزرگوار برای نشر این امر در مسافمحسوب گردید و از آن پس پیوستھ

بعنوان وی او قلم اعلی مأمور ابالغ امر و واسطھء ایصال توقیعات و آثار بعلما گشت و توقیعات كثیرهرسانده

ش در باب یجواب عریضھ سئوالھااز آنجملھ توقیعی است كھ در ایام سجن ماكو درصدور یافت 

: یافت و ھی ھذه از قرآن صدورمودت فی القربیآیھء 

بسم الّلھ الرحمن الرحیم

فی وسط الجبال و الھمنی آیات وحدانیتھ فی بحبوحة الحمد لّلھ الذی افرغنی لمشاھدة قمص طلعة حضرة ظھوره

علی بساط قدس كبریائھ بالثنإ علیھ الی یوم المال فلھ الحمد حمدًا ال یساویھلجة الجالل الن ادخل بھا

یمإل اركان الموجودات ثنإ مجد  ال یعادلھ حمد و ال یقارنھ حمد حمدًا یرفع علی كل حمد وحمد و الیشابھھ حمد و

فضًال و النار عدال و االرض قسطا حمدًال ال یعلم احد حقھ اال الّلھ و ال حمدًا یمال الكتاب نورًا و السمأ جودا و الجنة

انھ ھوالولی المتعال الی ج الی مقام بھائھ و ثنائھجزإ فی علمھ حمدًا یحبھ و یرضاه و یجعلھ بابًا للخرویعادلھ

المراد التقرب بھ روحی و من فی ملكوت االمر و الخلق قولھ العزیز و لیس المراد بالقرابة التقرب الظاھری بل

ًا بحقھ و عارفالتجرد و البدایة و انھ ال یتمیز فی ھذا العالم اال باجتماع القربین بان یكونفداه فی عالم الال نھایة و

الّلھ علیھ و آلھ فی كل العوالم و اّلا لو كان  احد  من مولدًا من صلبھ فاذا كان كذلك فھو ذو قرابة رسول الّلھ صلی

نسلھ و لم

---۵۴ صفحھ ---

و ان ذلك من فضل الّلھ علی ھذه بك عارفًا بحقھ فیعذبھ الّلھ بعذابین و ان كان عارفًا بحقھ فیعطیھ االجر مرتین

ھی لیست بشرقیة و ال غربیة الی ان قال و ان الیوم كل یفتتن بما لسلة العلیة المولدة من الشجرة االلھیة التیالس

حكم تلك الّلھ و رضیت بقضإ الّلھ بالسكون فی الجبل لیمتحن النفوس و یمحص القلوب فیانا صبرت فی سبیل
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الناس حكم قرابة رسول الّلھ ص فما اعظم امر ربی و اتباعاالیة الشریفة قل ال اسئلكم علیھ اجرًا اال المودة فی الق

ان یقولوا آمنا و ھم ال یفتنون و لقد فتنا  الذین من قبلھم الخ و قال االمامالّلھ و اعجب حكمھ الم احسب الناس

ك فقد و ال یستطیع دون ذللتغربلن الخ و لفد بلغ االمر الی الكل و افتتن الكل فی یومی ھذا فمن حزن لموقفی

ذلك و لو بقدر خردل فقد دخل فی الفتنة الدھمإ الصّمإ استمسك بالعروة االولی و الحبل االكبر و من رضی علی

و عنایتھ من عند الّلھ فاسئل الّلھ ان یخلص الكل الیام عزتھ و یغفر عن المؤمنین بفضلھالصیلم و ان فیھ المشیة

 و از شدت ."االرض و ھو علی كلشئ قدیرفی السموات و ال فیانھ ھو المنان المقتدر الوھاب ال یتعاظمھ شئ 

آنحضرت را نموده در كل مواقع خطر حاضر بود در ھنگام صدور ایمان و اخالص ھمھ جا اطاعت امر و رضای

بخراسان شتافت و در واقعھ بدشت نیز حضور داشت و چون ھنگامھ قلعھء طبرسی بپا حكم علیكم بارض الخا

او نسلی معلوم عھ شد و بھمت و شجاعت و انقطاع تام كوشید تا شربت شھادت چشید و ازاز اصحاب قلگشت

.نشد

علی اكبر مذكور و عالم و             و دیگر مالحسین دخیل وبرادرش مالعلی و مالحسین از تالمذه حاجی مال

ی در مراثی سرود دخیل رسالت بود اشعار بسیار بتركفاضل و واعظ و خوشنویس و شاعر ذاكر مصائب خاندان

متداول نزد مصیبت خوانان آدربایجان است و در ایام اقامت در كربال و تلمذ تخلص مینمود و دیوانش مطبوع و

سید رشتی با جناب مال حسین بشرویھ در یك جا میزیستند و بشغل كتابتنزد

_____________________________________________________________________

نام مال علی برادر دخیل ما شرح احوالش را طبق تاریخ حاجی معین السلطنھ نوشتیم

_________________________________

---۵۵ص  ---

مساعدت میكرد و پس از فراغت آثار و كتب شیخیھ اشتغال ورزیده نقودی بدست آورده معاش نموده برفیقش نیز

باستماع ندإ حضرت باب الّلھ االعظم و ایمان باین امر از چندی فائزاز تحصیالت علمیھ بوطن بر گشت و بعد 

شمرده گشت و در ایام سجن چھریق پیوستھ نزد آنحضرت تشرف جستھ ذكر مصائب ائمھگردیده از علمإ بابیھ
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بود و بمراعات احتیاط اطھاربرای آن بزرگوار نمود و پس از واقعھ شھادت كبری سنین چند در مراغھ بر قرار

اشرار گردید ولی چون اشعار مراثیش منتشر و از مخاطر شدیده مصون ماند و معذلك چند بار دچار ھجوم

ائمھ بود از وی در گذشتند و برادرش مالعلی نیز از معاریف علمإ بابیھ بود و متداول و خود از ذاكرین مصائب

شرح خاتمھ احوال و تدی ساخت وفرسنگی مراغھ سكونت جست و جمعی را مھقریھ خرمازد واقع بقرب یكدر

میرزا حسینخان دخیلی ابن ابن الدخیل در اینجا نقل خاندانشان را در بخش ششم میاوریم و از نسخھ ناتمام بخط

تالمذهء جناب دو برادر بودند از سلسلھء علمإ مال حسن و مال حسین متخلص بدخیل از"مینمائیم و ھی ھذه

تحصیل علوم دینیھ بودند و ھمیشھ در حاجی سید كاظم موحوم مشغولشیخ مرحوم و بعد در حضور حضرت 

موقعیكھ حضرت اعلی روح ما سواه فداه تشریف .مینمودند حضور سید مرحوم از مسائل دینیھ حل مشكالت

مشرف و مجذوب خلق و خوی )بزیارتشان(*مال حسین دخیل در حضور سید بزیارشانفرمای عتبات بودند

چھ كاره است كھ محبوب  و شب و روز در فكر و خیال بود كھ این سید جوان تاجر كیست واعلی گردیدهحضرت

موافق بودند از جملھ مال احمد ابدال مراغھء و آقا خاص و عام و جذاب قلوب است و چند نفر كھ باھم رفیق

ز حاالت و حركات مشھور بخالھ اوغلی مراغھء و مال علی اردبیلی اكثر اوقات امحمد حسن و آقا محمد حسین

صدائی می اعلی صحبت مینمودند پس از صعود حضرت سید مرحوم اصحابش متفرق گشتھ و از ھر كھحضرت

شنیدند بنا بفرمایشات حضوری سید مرحوم بجستجوی صاحب امر میرفتند

---۵۶ صفحھ ---

بمواعظ و بشارات سید برتا اینكھ اكثری از اصحاب بشیراز رفتند مال حسین دخیل بمراغھ آمده و باالی منا

اینكھ در شیراز حضرت اعلی اظھار امر فرمودند و مرحوم بظھور صاحب امر مردم را دعوت و آماده مینمود تا

بسمع مال حسین دخیل رسید بدون اینكھ آنی توقف نماید مایل گردیده و رخت این خبر بوسیلھء مال احمد ابدال

راه بمالعلی اردبیلی ز اینكھ حضرت اعلی بمكھ مشرف شده در بینبربست و عازم شیراز گردید و غافل اسفر

جواب داده و توقیعی از حضرت اعلی كھ زیارت رسیده از او بعضی تحقیقات نمود و ایشان بعضی مسائل را

التحیة و الثنإ  و سوره دعای توسل را داد دخیل مرحوم كھ این مناجات و نامھء حضرت سید الشھدإ علیھ آالف
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آنجا مراجعت نموده بھر نامھ را زیارت نمود فی الحین ساجد شده متذكر كھ لیس ھذا اال من عند الّلھ و اززیارت

ظھور را میداد و تبلیغ بمقام ذكریت مینمود در شھر و دھی كھ میرسید اشخاصیكھ از سلسلھء شیخیھ بودند مژده

نزدیكی تبریز بحضور  كھ در بین راه درعازم اصفھان شدگردیدند پس از آن مراغھ چند نفر مؤمن و موقن

و در خدمت مشرف گردید و از آنجا عازم مازندران و بدشت شد بحضور حضرت بھإ الّلھ مشرفحضرت اعلی

مشغول بمقام بابیت شد در مراغھ علمای حضرت طاھره بودند پس از مختصر مدتی عازم و باذربایجان آمده و

داشتند بمقام عناد بر آمده باب تكفیر و سّب و لعن گشودند دخیل مرحوم یتمتشرعین كھ قبال با طایفھ شیخیھ ضد

ماكوئی و سایر خوانین نتوانست در مراغھ بماند با تبدیل لباس از شھر خارج و عازم ماكو گردید   علیخاندیگر

عھ در مجلس ذكر احترام و محبت مینمودند و شبھای جمماكو بمناسبت اینكھ از علمإ و از محبین ائمھ اطھاراست

مینمود و اكثر اوقات بحضور مبارك مشرف میشد و روزی ھم مشرف شده امر مصیبت حضرت سید الشھدإ  را

واقعھء كربال از روضھء جّدم بخوان خود حضرت اعلی سر پا ایستاده و دخیل مرحوم دم در شرحی ازفرمودند

 موقعیكھمیخوانند عبائی كھ ملبوس تن مبارك بود عنایت میفرمایند و

---۵٧ صفحھ ---

رضائیھ با مال امام ویردی حضرت اعلی را از ماكو بطرف تبریز حركت میدھند دخیل ھم مراجعت مینماید و در

كرات در حضور مبارك بودند و بعضی از احواالت و مرحوم كھ از جملھء تالمذهء سید بود مالقات نموده و

در سایر تواریخ مذكور و مسطور است پس از چند روز برادرش رخ داده اعجاز كھ در رضائیھ از حضرت اعلی

او قول داد كھ نزد آقا محمد تقی كھ از اجلھء علمای مراغھ بود رفتھ و از او استمداد خواست وحاجی مال حسن

حاجی مال حسن كاغذی برضائیھ مینویسد و بنویسد دخیل بمراغھ بیاید و كسی نمیتواند باو اذیت و آزار نماید

كھ بمراغھ میرسد اول با آقا محمد تقی مرحوم مالقات میكند ایشان یل را بمراغھ احضار مینماید دخیلدخ

مالحظھء چیزیست قلبی و نمیتوان كسی را مجبور بترك عقیده نمود ولی باید شما ھم در صحبتمیفرمایند عقیده

كی از پسران احمد خان بیگلربیكی بود یحال طرف مقابل را نمائید بعد از آن با حسین پاشاخان امیر پنجھ كھ

ارادت مینمایند ھمچنین با اعیان و امرای والیت باب مراوده گشوده مالقات نموده و ایشان خود و عیالش اظھار
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دخیل .میشود عبد العلی خان سرتیپ توپخانھ شیفتھء صحبت او گردیده و مؤمن و موقن بامر مباركاز جملھ

بچھریق میرسد دخیل مجددًا بار سفر بستھ ھ میماند كھ خبر مراجعت حضرت اعلیچند روزی باسودگی در مراغ

در خانھ مال علی نامی كھ سابقًا در عتبات مالقات نموده بودند و عازم چھریق میشود در كھنھ شھر سلماس

راھی ایشان بھمتفصیل ایمان خود را بمال علی بیان میكند و ایشان ھم اظھار ایمان میكنند ومنزل مینماید و

زیر آن قلعھ واقع شده و منزلیكھ بچھریق رفتھ و قلعھء چھریق كھ در قلھ كوھی واقع است رودخانھء در

این دو نفر در این طرف رودخانھ .رودخانھ باز میشد بحضرت اعلی معین نموده بودند یك پنجرهء آن بطرف

یی خان شكاك كھ اول خیلی سخت گیری مینمود حضرت اعلی را زیارت مینمودند  یحایستاده از دور جمال مبارك

نفر از اكراد قراول حضرت اعلی نموده بود پس از چندی بعضی از اعجاز از آنحضرتو چند

---۵٨ صفحھ ---

روزھا از كھنھ شھر میرفتند و دیده كھ دیگر چندان سخت گیری نمیكرد و اجازه داد كھ دخیل و مال علی اكثر

بتبریز حركت دھند مرخص میفرمایند دخیل از راه رضائیھ بل از اینكھ حضرت اعلی رابحضور مبارك میشدند و ق

شد و در مراغھ اكثر مقلدین سید مرحوم اظھار محبت مینمودند پس از آنكھ كسر حدودبمراغھ مراجعت مینماید

بر آمدند مگر چند بمقام اعتراض آیھء اّنا نسخنا ما كنتم بھ تعملون بگوش ایشان رسید ھمھ اعراض نمودند و

اھالی را قبول نمودند از جملھ حاجی محمود برادر مال احمد نفر كھ با استقامت ھر جور و جفا و دشنام و تكفیر

حمد الّلھ و و فتحعلی آقا و كربالئی محمد بنا مشھور ببابی و استاد رضا كفاش و كربالئیابدال و حاجی علی اكبر

آنكھ حضرت اعلی را بتبریز آوردند ند و صحبت امری مینمودند پس ازاین شش نفر شبھا بمنزل دخیل میامد

حضرت وارد تبریز شد و با بعضی از مؤمنین مالقات نموده یك دخیل عازم تبریز گردید سھ روز بعد از شھادت

داریدباالی منبر رفتھ روضھء میخواند در آخر خطابًا باھل تبریز میگوید آیا شما گمانروز در مسجد جامع

رسول را كشتید و با خون او افطار خداوند شما را بیامرزد كھ خودتان غافرالذنوب را شھید كردید نور چشم

ملتفت شدند پس از رفتن دخیل گفتگو زیاد شد و بمقام تجسس نمودید اشخاصیكھ در مسجد بودند اكثرشان

حاجی ز در میالن در خانھء مرحومدخیل از تبریز بیرون آمده عازم میالن گردید و چھل روبرآمدند ھمانروز
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تبلیغات بوده و اواخر پائیز عازم مراغھ احمد عمو و بعد عازم شیشوان شد و بیست روز ھم در شیشوان مشغول

بیك نفر علی اكبر نامی تصادف نموده شناختھ و گفت آقای دخیل كجا گردید نزدیك غروب بمیان باغات مراغھ

بمراغھ طرف باغی میبرد و در آنجا صحبت مینماید كھ ده نفر غالم شاھیرسید اسبش گرفتھ بمیروید از جلو

خانھء حسین پاشا خان متحصنند خانھء شما را غارت و پس از آن آتش زدند اھل و عیال و پدر و مادرتان در

چطور  استمیپرسد آیا اطالعی دارید رفتار امیر پنجھ با آنھا

---۵٩ صفحھ ---

میسپارم و خودم پیاده میروم احترام میگوید این اسب و این خورجین را امانتًا بشمامیگوید با كمال محبت و

وارد مراغھ شده و یكسر بخانھء حسین پاشا خان میرود از پس از نماز شام.خانھء میر پنجھ تا خدا چھ خواھد 

ستحضر گشتھ و خیلی میكند پدر و مادرش گریان استقبال میكنند حسین پاشاخان مدرب اندرون خواجھ را صدا

دھید دخیل قبل از اذان و احترام مینماید شبی حسین پاشا خان میگوید باید اذان صبح پشت بام رفتھ و اذانمحبت

صبح ھمھمھ بشھر می افتد كھ دخیل در مراغھ است صبح پشت بام رفتھ باواز بلند مناجاتی خوانده و اذان میدھد

ر و بھمھ تغیر و تندی میكند كھ دخیل در مراغھ و من خودم صدای او را حاضحسین پاشاخان میفرستد كدخداھا

از دخیل بدست نمیاید بعد از ام در ھر كجا باشد باید پیدا كنید كدخداھا تمام محالت را میگردند و سراغیشنیدهرا

".مراجعت مینمایند یكماه مامورینی كھ از تبریز آمده بودند مأیوس شده

و منشأش مراغھ و چنانكھ كھ مولد)میرزا علی سیاح (ر مؤمنین مراغھ مال آدی گوزل     و دیگر از مشاھی

فرجام بود و بعدًا بنام میرزا علی و لقب سیاح مشھور ترجمھ آن نام تركی نیك نام است مردی نیك نام و سعادت

اكبر شھیر  علی صف تالمذه و اصحاب حاجی مالدینیھ را در وطن نمود و درگشت تحصیالت علوم عربیھ و

ایمان بمركز نور گردید و گرفت و بتعلیم و تربیت آنعالم روشن ضمیر منتظر قرب ظھور و مھیای اذعان وقرار

كرده در سلك مؤمنین متقدمین در آمد و از آنگاه اوقات در اوائل ارتفاع ندإ حضرت باب اعظم درك محضر مبارك

آثار حضرت نموده پی در پی بزیارت شتافتھ واسطھ ایصالو اوامر مرجوعھ از طرف خویشرا صرف در خدمات

در ذھاب و ایاب و پیك امین ما و توقَیعات باصحاب و مؤمنین شد و ال سیما در ایام سجن ماكو و چھریق غالبًا
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و نوبتی حامل چند توقیع بخط آنحضرت با قلمدانی نفیس و بین محبوب و احباب و مأمور انجام امور مھمھ گشت

ابریشمین برسمعصابھ 

---۶٠ صفحھ ---

رب اعلی مأمور زیارت آن ارض ارمغان بمازندران برای قدوس گردید و پس از ختام امر قلعھ طبرسی بنیابت از

كھ در قتلگاه مھیب و خطیر قدم نھاده بزیارت اجساد مقطعھ و كرب و بال شد و اول كسی است از یاران دلیر

آنحضرت نزدن چھریق بر جای آقا سید حسن یزدی در دو ماه ایام اخیر سجرسید و باالخرهمراقد كریمھ شھدإ

شدیدهء قبض و قتل عام بابیان از بخدمات مشغول شد تا چون طلیعھ اعزام بتبریز و شھادت كبری و قرب سنین

در آذربایجان محفوظ از خطر داشت پس بخاك عثمانی در آمده افق بالیا نمایان گشت خویش را چندی در حدود

.مینگاریم و دختر آقا میرزا حسن زنوزی را ازدواج نمود و خاتمھ احوالش را در بخش ششمكربال اقامت گزید

و دلیران نامی و بھادران نظامی گان   دیگر از مشاھیر بابیھ مراغھ عبدالعلیخان سرھنگ توپخانھ از شناختھ

است و دلیری و شھامت شھرت داشت و در تدبیر و سیدولت محمدشاه بود و بوفور عقل و كیاست و ظھور

ریاست توپخانھ مأمور جلوگیری و سركوبی تركمانان و گردنكشان طاغی ایامی كھ با اردوی دولتی بسمت

در گوش كشید و شد بمالقات جناب مالحسین بشرویھ رسیده مھتدی گشت و حلقھ ارادت آنجناب راخراسان

والی خراسان آنجناب را بمعسكر خویش خواست ا حشمت الدولھچنانكھ در بخش سابق آوردیم چون حمزه میرز

خدمت مجری داشتھ در خیمھ خویش تجلیل و تكریم نمود و سبب شد كھ شاھزادهعبد العلیخان غایت حمایت و

نیز درك مالقات و افاضات كرد و سرھنگ بدستور حكمران اسب و شمشیری مخصوص

و از احدی كتمان نكرد و كسی  خود را نسبت باین امر در ھیچ محلبایشان ببخشید بالجملھ سرھنگ مذكور ایمان

و اصحاب سخن ناشایستھ بر زبان آرد و سالھا بدبنطریق را در حضورش یارای آن نبود كھ در خصوص حضرت

حیات داشت و حاجی معین السلطنھ تبریزی حكایتی در وصف الحال او آورده كھپس از واقعھ شھادت عظمی

---۶١ صفحھ ---



61

شد و جاللت مقامش بدرجھء اش این است نوبتی شاھزاده طھماسب میرزا مؤید الدولھ والی آذربایجانخالصھ

كرنش و ستایش و تحصیل اجازه حق جلوس در محضرش بود كھ پسران بزرگ و اعقاب فتحعلی شاه بدون ادإ

با سرھنگ مذكور در بابمھابت و بیم سخط و عقوبتش می لرزیدند روزی خواست نداشتند و از سطوت و

و ینفخون فی الھوآء اولئك عقیدتش مزاح توھین آمیزی نماید و از او پرسید كھ معنی الذین یشربون الدخان

از مالھا مستھزئانھ بحضرت نقطھ اولی نسبت و اصحاب النار ھم فیھا خالدون چیست و این جملھ را برخی

ند كالم مذكور قدح نماید بنوع معارضھ بمثل گفت ایحضرت و اینكھ در صحت سشیوع دادند و عبدالعلیخان بدون

نیز جملی موجود است آیا معنی القارعة ماالقارعة و ما ادریك ما القارعھ چیست و منظورش اینكھ در قرآناال

و استھزإ غافلین معرضین میباشد شاھزاده از كھ از حیث اسلوب كالم و ربط الفاظ و معانی مورد اعتراض

دیگر نموده گفت آیا پس از قطع كردن گلولھھای تفنگ ریسمان تغیر شد بنوع اعتراض سئوالیجسارتش م

معارضھ سقوط بر زمین فرار و اختفإ در حجره چھ وجھ تأویلی داشت و سرھنگ باز بنوعصلیب را و بعد از

ش ابی ذر و خالص و حمل بر دوبمثل بروایت مشھوره بین العوام تمثل كرده ھمچنین گفت آیا اختفإ در جوال

در این بار چنان برآشفت كھ بنوكران و دژخیمان فرمانداد ویرا یافتن باینطریق چھ علت و حكمتی داشت شاھزاده

این را شاھزادهو سرھنگ بالدرنگ دست بقبضھ شمشیر برده از غالف بیرون كشیده گفت ايگرفتھ بند نھند

ردی میسر نگرددبدان كھ قبض و حبس مثل منی بدین طریق كھ گمان ب

نیك بیندیش و خون مردم بی و تا عدهء شربت ھالك از دم شمشیر آبدار نچشند قادر بر گرفتاری من نخواھی شد

و مالطفت پیش گرفتھ ویرا نزد خود خوانده اظھار مھربانی گناه را مریز مؤید الدولھ چون چنین دید راه سیاست

 را امتحان كنم و یك طاقھ شال كشمیری ممتاز باو بخشیدگفتم خواستم قوت ایمانتكرده گفت من از آنچھ

---۶٢ صفحھ ---

فاحش رسید و جمعی كثیر ق  كھ باردوی ناصرالدین شاه شكستی. ه ١٢٧٧و سپس در واقعھء جنگ مرو بسال 

یخان مادهء تاریخ آن واقعھ خونریز گشت عبد العلاز افراد سپاه قتیل و اسیر تركمانان شدند و كلمھء رستخیز

نامی از بابیان تھران كھ آجودان فوج قھرمانیھ آذربایجان بود نیز اسیر شدند سرھنگ توپخانھ با امان الّلھ خان
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ھزار تومان آورد ھفتمیرزا علیرضا خان مستوفی خراسان كھ تفصیل احوالش را در بخش ششم خواھیمو

مت دولت كناری گرفتھ بامود كسب و تجارت خدصرف نموده ایشانرا مستخلص كرد و میرزا امان الّلھ خان از

كرده ایامی كھ جمال ابھی بنوعی كھ در بخش دیگر تفصیل میدھیم در آنجا اشتغال جست و سفری باسالمبول

عبد الّلھ سر بودند بفیض حضور رسید و سپس در سلك مباشرین مالیھ دولتی در آمده در دائره میرزامشرق

وفات نمود و اما سرھنگ عبدالعلیخان را ق  در تبریز. ه ١٣٠٧ بود تا بسال رشتھ دار وزیر مالیھ آذربایجان

 حسب اراده ناصرالدین شاه مسموم ١٢٧٧و عقیده در تھران بسال باالخره برای شھرت و جسارتش در ایمان

.شھادت رساندندنموده بمقام

واعظ دانشمند شھیر بحر ربانی و        و نیز در خوی قبل از طلوع فجر ظھور حاجی مال اسكندر عالم مت

عادات در آنحدود مشھور بود اھالی را بقرب رحمانی  كھ باحاطھ علمیھ و فضائل معنویھ و كرامات و خوارق

معھودهء در اذھان را بیان و تأویل نمود و برموز و اشارات و قرائن و ظھور بشارت داد و عالمات و حاالت

بھا را مفتاح سعادات و دود مستعد برای قبول این امر گردید چنانكھ اسم اعظمذكر كرد افھام مردم آنحدالالتی كھ

دعای سحر شھر رمضان كھ شامل توسل بان نام مصباح رافع ظلمات خوانده نفوس را بھ حفظ و ادامھ قرائت

حاجیآغاز ارتفاع ندا جمعی از اھل آن حدود فائز بایمان جدید گشتند گرچھ مبارك است وا داشت و لذا در

مالاسكندر مذكور عمرش وفا نكرد نبیرھاش بیوك آقا كھ نیز از علمای خوی

---۶٣ صفحھ ---

.بود در ظل امر اقدس ابھی مستقر و باین نام مشتھر گردید 

فوز بلقا و ایمان در شیراز      و از جملھء معاریف بابیھ خوی مال مھدی از حوف حی و علمإ متقدمین پس از

كندی غالبًا بمحضر اقدس ابھی فیض یاب میگشت و از د سالی مقیم شد و باتفاق مال مھدیبطھران رفتھ چن

مسائل مربوطھ بعقیدت و ایمان بود و بھر كس ابالغ امر بدیع مینمود انتظار احوالش اینكھ غیور و جسور در

میكرد بغیرت افروختھ هكھ بدون ادنی تردید و تزلزل قبول نماید و ھمینكھ فتور و رخاوت از سامع مشاھدداشت

شیخیھ در طھران گفتگو در خصوص این امر نموده میشد چنانكھ نوبتی با مال میرزا محمد محوالتی عالم مھم
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اقبال و تمایل مشاھده ننمود پس بدو گفت بیا مباھلھ كنیم و تفكیك حق از اقامھء دالئل و براھین كرد و از وی

دھد اعتقاد ندارم و مال من بخدائی كھ منكر حق را بیش از سھ روز مھلتبخدای مقتدر قھار واگذاریم و باطل را

رھا نمیكرد عافبت مال میرزا محمد بقصبھ شاھزاده میرزا محمد را خوف فرا گرفت و مال مھدی گریبانش را

ز نزد مال مھدی ساكت بوده استماع مینمود و اشاره باین امور در برخی اعبدالعظیم گریخت و بعدًا ھمواره

داشت گفتگو كرد و مباركھ موجود است و نیز نوبتی مال مھدی با آخوندی كھ اطالعی قلیل از این امرتوقیعات

از او پرسید كھ آیا نیك مطمئن شدی و او كلمھ نفی بر چنین گمان نمود كھ آخوند اقبال و ایمان آورد و سحرگاه

ات غلیظھ چند گفت كھ ای آخوند جمودت و بشدت و غیرت نكوھش كرده كلمزبان راند مالمھدی بر آشفتھ

تعالیم صحیح و سدید تا كی و تعلق بعادات و خرافات قدیمھ تا چند و اعراض از حق جدید و معارف وخمودت

نمود و بالجملھ مالمھدی عاقبت بقلعھ مازندران برای چھ و حالت تأثر و غیرت مال مھدی تأثیر عمیق در آخوند

. و باالخره در آنجا نائل مقام شھادت گردیدقیام كرددر آمده بحمایت و  نصرت 

       دیگر مالمحمود نیز از حروف حی و علمإ موءمنین متقدمین و شھدإ مرضیین

---۶۴ صفحھ ---

.كھ مختصری از حال و ایمان و شھادتش در قلعھ مازندران ضمن بخش دوم نگاشتھ گردید

بمالقات افاضل اصحاب رسیده و تالمذه سید رشتی بود كھو دیگر مالاسكندر از مشاھیر علمإ شیخیھ 

سالیانی حیات داشت و برای شدت خوف و خطر تقیھ و طلع و مؤمن گردید و بعد از واقعھ شھادت عظمیم

و او اش از عقیدتش بیخبر ماندندخود را مدتھا در ستر و كتمان نگھداشت چندانكھ عائلھاحتیاط را پیشھ كرده

در تقالید و تعلق بظواھر و جزئیات حسین نام كھ نیز در صف مالھای خوی قرار داشت و بولوعرا پسری بود مال

تا در صبح یومی از ایام پس از ادإ فریضھ بقرائت ادعیھ و مشھور و از روش و عقیدت پدر غافل و دور بود

میخواند ظر این جمل رامشغول گشت و در حالیكھ بین فقرات زیارت خطاب بموعود منتاوراد تعقیبیھ و زیارت

روی بدو نموده گفت چرا بالف و گزاف عجل الّلھ ظھورك و جعلنا من اعوانك و انصارك مال اسكندر نزدیك رفتھ

مال حسین عرض كرد الحمد لّلھ بكمال صدق و اخالص میخوانم مال اسكندر اینكلمات عالیات را بر زبان میرانی
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اصحاب كربال تن را ھدف تیر فواج اعدإ بر آنمظلوم و اصحابش مانندآیا در حین ظھور آنحضرت و حمالت اگفت

فدا خواھی كرد مال حسین با كمال صمیمیت اظھار شوق و بال و جان و مال و فرزند و عیال را در سبیل محبتش

جان بر كف در ھمین حین خبر ظھور آنحضرت رسد ادعیھ را باخر نرسانده بسویش شتافتھآرزو نموده گفت اگر

ھور و بالیای وارده و تحقق اخبار و آثار ظاخالص گذاشتھ بر قدمش نثار خواھم نمود آنگاه مال اسكندر بشارات

.و ایمان بدیع نائل گردید و در نشر این امر خدمات عظیمھ بانجام رساند را برایش بیان كرد و او بمنقبت عرفان

تحصیالت ادبیھ و علمیھاش در لد و منشأش شھر مذكور و    و از مشاھیر بابیان خوئی میرزا اسد الّلھ دیان مو

محمد شاھی و متقرب و منتسب مخصوص بحاجی میرزا آنحدود و والدش از نویسندگان و مستوفیان دولت

و تركی  و عربی و عبریآقاسی بود و در السنھ فارسی

---۶۵ صفحھ ---

مالی و محاسبات اشتغال جست و سالت و استیفإ امورو سریانی بارع و ادیب شده در دائره دولتی بشغل انشإ مرا

نقطھ اولی در ماكو با بابیھ ارتباط یافت و مدتی طوالنی بغایت عزت و شھرت زیست و در ایام حبس حضرت

نموده اطمینان و تسلیم حاصل نكرد باالخره بواسطھء میرزا محمد علی زنوزی احتجاجات و مناظرات دینیھ

تفسیر دو آیھ ن چھریق فرستاد و تعبیر آنچھ را كھ در عالم رؤیا مشاھده كرده بابان حضرت در سجمعروضھ

آن بزرگوار را بداند و ھمینكھ توقیع در قرآن را در نظر گرفتھ عقد قلبی بر آن بست و خواست احاطھء باطنیھ

نان منجذب و از رؤیا و اسرار مكنونھ آیتین را در آن مطالعھ كرد چجواب وی رسید و حل حقایق مستوره در

گردید كھ پیاده بصوب چھریق شتافت و با آنكھ اسب سواریش را از عقب بردندخود بیخبر

دل از زیارت و استفاضھ نپذیرفت و با قدم عشق سنگالخ جبال را بپیمود تا بمحضر محبوب تشرف یافت و كام

 گردید و در ایامی قلیل بنام بابی تبلیغ امر بدیع مشغولگرفت و از آن پس دست از شغل خویش كشید و بنشر و

پی پدرش بمضادت برخاست و چون از محاجھ و مقاومتش عاجز ماند شكایت و سعایتدر آنحدود مشھور شد و

نقطةالبیان بود كھ بدان امور در پی از او نزد حاجی میرزا آقاسی فرستاد ولی او چنان شیفتھ و آشفتھ امر

كماالت معنویھ ترقی و عروج یافت و ھنگامی كھ نقطھ اولی امر ت باطنیھ واعتنائی ننمود و روز بروز در مقاما
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آیات آفاق و اصحاب ھر یك رسالھء اثباتیھ در حقیت این امر بنگارند و شواھد و بیناتش را بافرمود چھل تن از

د بمحضر اقالم مھمین و خصیصین بوانفس و كتب و آثار مقدسھ مقترن نمایند و صحائف اربعین كھ صادر از

اسدالّلھ را با اینكھ ھنوز در سال نخست عرفان و ایمان بود نیك اعلی رفت در آنمیان رسالھ اثباتیھ میرزا

بنام بتطبیق عدد ابجدی  حروف اسد بادّیان بان نام مفتخر فرمودند و توقیع منیع مشھورپسندیدند و ویرا

فرد االحد و مظھر االحدیةت بعناوینحروفات از قلم اعلی برایش صدور یافت و او را در توقیعا

---۶۶ صفحھ ---

ایھا الحرف الثالث المومن بمن و اسم الّلھ الدیان یاد نمودند و باسمإ حسنی و عظمی ستودند و بخطاب انك یا

مورد توجھ بابیھ شد و در مقامات روحیھ و علم و عرفان الھی یظھره الّلھ مخاطب داشتند و بدینطریق جناب دّیان

قلمش كلمات و بیانات بسیار در شئون خطب و مناجات و معارف الھیھ بعربیھ و فارسیھمی اوج گرفت و ازھ

در سنین اولیھ ایمان صادر گردید و جمعی باو و آثارش عالقھ حاصل نمودند و پس از واقعھء شھادت عظمی كھ

د كھ اكثر در قسمت آذربایجان و برخی در معروف گشتناش واقع شد عدهء از بابیھ بنام دّیانیھو تعارجات باطنیھ

را مطلع و مظھر معارف و الھامات و تأئیدات حضرت رّب اعلی و مروج و ناشر گیالن و غیره میزیستند و دّیان

احوالش را در بخش بدیع میدانستند و برای وی كرامات باطنیھ و مقامات معنویھ ذكر مینمودند و ما تتمھامر

.ششم مینگاریم 

نفوذ و قدرت و شجاعت شھرت نیز جمعی كثیر از بابیھ بودند و بشدت)شاھپور ( در كھنھ شھر سلماس     و

جماعت و وعاظ شیخی در احاطھ بعلوم دینیھ و فصاحت بیان داشتند از آنجملھ حاجی مال محمد شھیر از ائمھ

و میرزا لطفعلی از ارباب یدنظیر وی نمیشمردند و در محبت و حمایت آن حضرت ھمی كوشكسی را در آن حدود

مال مضایقھ نداشت و پیشخدمت محمدشاه بود و بواسطھ آقاسید قدرت و مكنت آنجا در طریق خدمتش از جان و

از شیراز بمحمد فائز بابیان گشت و مكتوبی كھ آنجناب بعد از درك لقإ حضرت باب الّلھ االعظمیحیی وحید دارابی

آقاسی در ھنگامی كھ آنحضرت را بار ورود بالغ داشت و لذا حاجی میرزاشاه و وزیر نگاشت  بواسطھء او ا
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برای حبس بماكو فرستاد و ھمت بر قلع این امر نھاد ویرا از نوكری شاه بطھران نداده باتفاق مأمورین دولتی

.اختیار نمود نمود و او با تحمل خسارت مالی بسیار بوطن و مسكن خود سلماس رفت و عزلتخارج

---۶٧صفحھ ---

و حاجی حسنعلی و حاجی صادق و نیز از معاریف بابیھ سلماس مال علی روضھ خوان و مال عبد الكریم چاووش

عالم و ناطقی مشھور بود و در ایام سجن چھریق باتفاق دخیل و غیرھم بودند و مال علی روضھ خوان مذكور

صائب ائمھ اطھار مینمودند و حاجی معین سابق آوردیم بمحضر اعلی رفتھ ذكر ممراغھء چنانكھ در بخش

در یكی از روزھای "تبریزی در ضمن حكایات و روایاتی كھ از قول او آورد باین مضمون نگاشتالسلطنھ

و ایشان نیز اذن جلوس یافتھ نشستند با لسان جمعھ پس از فراغشان از ذكر مصائب چون آن بزرگوار بنشست

عالم زندگانی خواھی روی بدخیل كرده فرمود تو بعد از من ایام قلیلی در ایننإشفقت بایشان مكالمھ نمود و در اث

بعمر طبیعی نزدیك میشود و لذا مال علی یكصد)و اشاره بمال علی كردند (ولی این كرد

و از كھنھ شھر بدیلمقان و دوازده سال عمر یافت و اغلب قوایش محفوظ ماند چنانكھ قامت بلندش خمیده نشد

پنج میل بعد مسافت است پیاده می پیمود و ھفتھء با من  حكومت سلماس كھ مقر حكمرانی من بود و بقدرمركز

ترم و درچون كالسكھ یا اسب سواری برایش میطلبیدم میگفت بمشی پیاده راغببسر میبرد و حین مراجعتش

خشیدند و او چندان عبا را بر بایامی كھ بسجن چھریق رفتھ نزد آنحضرت ذكر مصائب میكرد عبای خود را بوی

حكومتی میرزا محمد علی زنوزی را با رب اعلی دوش كرد كھ مندرس شد و نیز در ھنگامیكھ گماشتگان

را بر گرفتند و فقط ارخالقی كھ از جنس قدك بود بر تنش ماند و چون او مصلوب میكردند البسھ تازه و نیكویش

كھ در آن واقعھ با ق را از تن در آورده بطرفی انداخت و مال علیسرربازخانھ بمشھد فدا كشیدند ارخالرا از

او شتافت كھ از دستش بگیرد صاحبمنصب مانع دخیل حضور داشت ارخالق را از زمین گرفت و سربازی بسوی

سید الشھدإ است بگذار این لباس كھنھ و مندرس رابرای خود بردارد لذا سربازشده گفت این مرد ذاكر مصائب

خالق بگذشت و مال علی عبای مذكور حضرت اعلی را پس از اندراس برایاز ار

---۶٨ صفحھ ---



67

تا چون ھنگام احتضارش در رسید خود پالتو ساخت و ارخالق قدك مزبور را آستر نمود و مدتی پالتو را بپوشید

ق و مدفنش در .ه ١٣٣٠كفن كرده مدفون ساختند و وفاتش در حدود سال وصیت كرد كھ ویرا با ھمان پالتو

ورود و در عمارت میرزا بقعھ امام زاده كھنھ شھر است و بالجملھ حضرت نقطھ اولی دو بار در كھنھ شھرجوار

از تبریز پس از محاكمھء در محضر ولیعھد و مالھا عودت لطفعلی توقف فرمود بار اول موقعی كھ آن مظلوم را

ورود فرمود و پس از د بمسكن حاجی محمد صادق مذكوردادند ھمینكھ بھ سلماس وارد شدنبمحبس چھریق

رفت و فنجانی چای تناول نمود آنگاه بخانھ میرزا اندك استراحت در داالن آنخانھ بعمارت حاجی مال محمد مزبور

شبانھ روز اقامت داشت و بار دوم ھنگامی بود كھ آن مظلوم را از محبس لطفعلی ورود كرده مدت دوازده

سیزده روز توقف رإ شھادت بتبریز میبردند بسلماس در خانھ میرزا لطفعلی وارد شده مدتبرای اجچھریق

كھ تاالر عمارت میرزا لطفعلی محل جلوس آن فرمود و واقعات ایام اقامت و اوضاع آن عمارت بدین طریق است

 بتاالر باز میشد و حضرتبر قرار ماند در طرفین تاالر غرفھھا بود كھ ابوابشانبزرگوار بود و تا سنوات اخیره

رفتھ آقا سید حسین كاتب را در حجرهء استراحت میفرمود و در حین فراغت برای صدور توقیعات و آیات بحجره

بیت میرزا لطفعلی بدرجھء از اخالص نسبت بانحضرت بودند احضار فرموده بتنزیل آیات اشتغال مینمود و اھل

و نزاع برك و استشفإ از یكدیگر میربودند و در تقسیم آن گفتگوجمع شده در لگن را برای تكھ آبدست شستھ

ایام مالھای ساكن در قصبھء دیلمقان مینمودند و آخر االمر با انگشتانھ پیمانھ و تقسیم میكردند و چون در آن

نبر بعناد و فساد برخاستند حاجی مال محمد مذكور در مسجد و بر مبتأسی از علمای تبریز لسان اعتراض گشوده

طرف آنحضرت نموده مالھای جاھل مفسد را ژاژ خای و پشم جای تعبیر میكردخویش مدافعت از

---۶٩ صفحھ ---

.در سلك بابیھ داخل شدندو این كلمات و مصطلحاتش مشھور و معروف گشت و متدرجًا در دیلمقان نیز برخی

شعبان سال (تقریبًا نھ ماه ھ اولیو دیگر از امكنھ مھمھ امریھ آذربایجان ماكو است كھ حضرت نقط

بودند و حاجی میرزا آقاسی آنمظلوم را بدست در آنجا محبوس)ق . ه ١٢۶۴جمادی االولی سال _١٢۶٣

بخدمتآقا سید حسین و آقا سید حسن یزدیماكو سپرد و در ایام اوائل سجن علیخان ماكوئی حاكم و سر حد دار
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قولھ االعلی و در آنوقت كھ ید حسین كسی دیگر نبود و در كتاب بیان استمیزیستند و بعد از چندی جز آقا س

نقطھ كھ مظھر ربوبیت بود بر ارض اسم باسط بود كھ عود خلق كل قرآن شد و بدء خلق كلشی در بیان شد مقر

عنده منشده بود كل مطوّی شده راجع شد بنقطھ اول  و لم یشھد علی ذلك اال الّلھ و سمواتیكھ در قرآن مرتفع

محصی است عدهء كل نفوس كھ مع آنكھ نازل نفرموده در قرآن امری اھّم از یوم قیامت و عرض بر او خداوند

نفوس یك نفس بین یدی الّلھ بوده كھ عود كلشی شده و متدین شده بودند بدین قرآن و در حین رجع از كل این

امروز اعلی غرف رضوان است كھ شجرهء حقیقت بال ابوابست و بال حدود معروفھ قولھ چنانچھ این حجره كھ

كلشی میخوانند بر كل حجرات او مستقر است كھ گویا ذرات آن ھمھ بندای ذكر اننی انا الّلھ ال الھ اال انا ربدر

از مناجاتھا كھ از قلم اعلی در آنسجن نازل شد چنین اگر چھ مقاعد مرآتیھء مطرزهء مذّھب باشد و در ضمن یكی

مشیی علی الجبال وحیدًا بما تلھمنی فی كل حین الی قولھ بمثل ما اشاھد ھذا  وال ناجینك فی"،مسطور است

االرض الخضرإ بین فوق رأسی و االرض تحت قدمی و الجبال المحیطة فی حولی و النھر الجاریھ فی قربالسمإ

و قصبھ ماكو و احوال علیخان را در اوضاع محبس یدی فلك الحمد یا الھی حمدًا شعشعانیًا المعا الخ  و ما تفصیل

صریح قائمیت و تأسیس شریعت و صدور كتاب بیان فارسی و عربی در سجن بخش سابق آوردیم و ارتفاع ندإ

یافتماكو وقوع

---٧٠ صفحھ ---

بحكم ربانیھ متدرجًا مستعد وچھ آنحضرت از ابتدإ امر اصحاب و احباب را ھمی تعلیم و تربیت روحانیھ فرموده

ماكو بجلوه شریعت جدیده مستقلھ بالصراحھ آشكار گشت و مھیا ساختند تا ظھور بدیع بسال پنجم در ایام سجن

كھ آنچھ در سنین گذشتھ از قلم اعلی صادر شده برای تكمیل استعداد عباد بود و دركامًال معلوم و روشن گردید

فرمودند و مقصودشان از  امانت الھیھ مھیاھر شأن و زمانی اصحاب و احباب را بنوع حكمت برای قبول این

استمداد مینمودند من یظھره الّلھ اقدس ابھی بود و شخص پنھان و نور حضرت سبحان كھ ھمی از او سخن گفتھ

خفا برداشتھ در وصف و مدح و بشارت و دعوت فوق مایمكن او یتصور بیان در پایان امر نقاب از ستر و

ندإ قائمیت بان مرتفع فصیل داده توقیعات و آثار را نمودیم و توقیع مھیمنی را كھچنانكھ در بخش سابق تنمودند
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را كھ برای مال محمد تقی ھروی صادر و مقامات مذكوره گردید آوردیم در اینجا نبذه متفرقھ از توقیع عظیم دیگر

لھ ن الّلھ خلق و اّنا كلفرمودند درج مینمائیم و ھی ھذه  قل الّلھ حق و ان ما دورا اظھر من الشمس آشكار

رّب السموات و رّب االرض رب العالمین عابدون قل الّلھ رّب و ان ما دون الّلھ عبد و انا كل لھ ساجدون ذلك ربنا

ظلھا تستظلون قل اّن ذلك جنة المأوی انتم فیھا تحبرون قل ان ذلك الی قولھ قل ان ذلك شجرة الطوبی انتم فی

الّلھ انھ ال الھ اال ھو ترزقون قل ان ذلك عرش االعلی انتم ھنالك تترفعون الی قولھ شھدانتم ھنالك سدرة المنتھی

حین شھد الّلھ انھ ال الھ اال ھو و ان الذین ھم شھدإ من و ان محمدًا رسول من عنده فی كل حین و قبل حین و بعد

الھدی اثنان اثنان  ال الھ اال ھو و ان ابواببعد عشر و اولئك ھم االئمة المصطفون شھد الّلھ انھبعدالنبیین ھم ثلثة

لّلھ رب السموات و رب االرض رب العالمین ان یا فی كتاب الّلھ قل كل لھم موقنون قل تلك تسعة قبل عشر حروف

الھ اال ھو رب السموات و رب االرض رب العالمین و لما قد علمناك من عباد الّلھمحمد قبل تقی ان اشھد انھ ال

 لیكشفّن الغطإ من بصرك لتری كلشئ بما قد خلقھ الّلھالمخلصین

---٧١ صفحھ ---

فی القرآن لتوعدون من لقإ ربك ربك فی كتاب عظیم الی قولھ ان اشھد من اول ذلك االمر امر الذی انتم بھ من قبل

كلشئ والّلھ یشھد ما عرضوا علی الّلھ ربك عباده المؤمنون و فی الجنة و قد حشروا بعد ما بعثوا و نشروا قبل

كنا بھ عالمین تعلمون قد حشرنا كل من فی ملكوت السموات و االرض و ما بینھما بامر واحد و اناعلی ما انتم ال

انشانا امرًا آخر فتبارك الّلھ رب العالمین و انا ولو ثم قد اقمنا الساعة و فصلنا بین كلشی بما قد قّدر عند الّلھ فاذًا

القرآن و ھو الذی ینزل....و لكن ال تتعقلون قل فباّی حدیث بعد الّلھ و آیاتھ تؤمنون االولعلمنا كلشئ فی كتاب 

من كتاب الّلھ كل عنھ یسئلون قل انما من قبل فلّما قضی اجل الذی قّدر لھ قد رفعھ الی سمإ البیان قل ھذا بیان

 یریدون ان یھتدون قل اّن مثل ذلك االمر كمثل امر للذین ھم اولو العلم و ھمالكتاب یومئذ كتاب الّلھ فیھ بیان كلشئ

یشھد علی ذلك كل العالمین و رسول الّلھ من قبل ان انتم تتعقلون قل ما شھد الّلھ علی نفسھ ان یقدر علی انمحمد

ا نسخنا علی انفسكم ترحمون و اّن من اول ذلك االمر الی یومئذ ملكنكم انتم ان تشھدوا انھ ال الھ اال ھو فاذًا انتم

بالّلھ و آیاتھ و الذین ابدعنامن امر و اظھرنا كل ماكان الناس فی القرآن یقرئون لتشھدّن علی من آمنمن امر و ال
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علیھم و قل كلشئ ھالك اال وجھ ربی ذلك ما شھدنا علی ھم عند الّلھ ھم ال یصدقون و قد عّرفنا كل خلق و شھدنا

قد قضی ذلك اذًا كل بالّلھ و آیاتھ موقنون قل اّن یوم القیمة ال انساب بینكم وخلقًا آخر فالخلق افالتتقون ثم انشانا

یكن اال الّلھ و ما قد خلق و انھ اال الھ اال ھو الیوم فی خمسین الف سنة و انتم كلكم نائمون قم من رقدك ثم انظر لم

ھبأ م اال ما ال ینبغی ان نذكره قل كلاالنس فی القرآن یجتھدون ما علمنا من ثمراتھرب العالمین و ان كل ما كان

ربك و یقبل عنك انھ لیجزی عباده منثور و ان كل ما اجتھدت فی دین الّلھ لما قد صدقت امر ربك لیجزیك الّلھ

فاولئك ھم من لقإ الّلھ لمحجوبون قل لو اجتمع منالمخلصین و من یستدل یومئذ بغیر آیات ربك

---٧٢ صفحھ ---

واحدة لن یقدروا و لن یستطیعوا  فی االرض و ما بینھما علی ان یأتوا بمثل تلك االیات او آیةفی السموات و من

اال ھو ینزل بعلمھ مایشإ و ان ما دون الّلھ كل عنھ عاجزون و ان كل ذلك من صنع الّلھ لعلكم بھ توقنون انھ ال الھ

اول ذلك الیوم اول عالم كل الیھ لیرجعون قل انتنتظرون و انتم بھ توعدون كل ذلك قد بدء بامر الّلھ و ما انتم

اولئك ھم الفائزون و انا قد شرعنا لكم ذلك الدین الذی انتم الرجعة كل فیھ لمسئولون االمن آمن بالّلھ و آیاتھ فان

م یتلو علیكلتتفكرن ثم لتحكمون و لكن ال تعلمون ان الذی شرع لكم ذلك الدین ھو الذی یومئذفیھ یومئذ تجتھدون

و آیاتھ موقنون قل ان كل الضروریات التی انتم آیات ربكم و انا كنا بذلك موقنین و ان الذی ھم اولوالعلم كل بالّلھ

انتم بھا یومئذ تتّحاجون و االحادیث التی انتم بھا یومئذ تستدلون كل ذلك ثبت یومئذ تستدّلون و اال جماعیات التی

الدالئل یرجع الی آیات الّلھ ان نون قل ان امره ال یثبت اال بالقرآن فاذًا كلقد قال محمد من قبل ان انتم بھ مؤمبما

اولی العلم و لترحمن علی انفسكم فان الّلھ غنی عنكم و عما انتم انتم بھا من قبل لتوقنون قل فلتتقّن الّلھ یا

بالّلھ و آیاتھ و ذین ھم آمنوایدخل یومئذ فی ذلك الدین اسود بّری حبشّی فاذًا یدخل فی الجنة مع التجتھدون لو

یكن یومئذ علی االرض اعظم قدرًا منھ فال یحب الّلھ اوائك ھم الفائزون و لو لم یؤمن بما قد نزل فی الكتاب من لم

اذا تؤمنون المؤمنین قل ال تغتّروا بعلمكم و ال باجتھادكم و ال باعمالكم فان كل ذلك ینفعكمان یذكره واللّبھ ولی

االول كل ما انتم تعملون لكنا علی ذلك مقتدرین و یاتھ و كنتم فی ذلك الدین لموقنین و انا لو نسخنا یومبالّلھ و آ

تردون من شئ و كنتم بایات ربك مؤمنین و لكن یومئذ لما قضی خطوط الخمس لكن سبقت رحمتنا علیكم لعلكم ال
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انھ ھو العزیز الوھاب الی آخر  فی الكتاب رحمة من عندهقد تّم ھیكل االنسان فاذا قد انشأنا ما قد قّدر الّلھفاذًا*

و كتب و رسائلی بسیار از قلم آنحضرتكالمھ االعلی   و بالجملھ در مدت سجن ماكو توقیعات

---٧٣ صفحھ ---

خواھش آقا سید ابوالحسن صدور یافت از آنجملھ است رسالھء دالئل السبع و نیز تفسیر دعای صباح كھ بحسب

بتطبیق عدد ابجدی نام باسط دادند و اكنون آق ایوان كھ ید علی زنوزی مرقوم نمودند و كوه ماكوه  رابن آقاس

بر قرار و قلعھ و عمارت علیخان واقعھ در جنب آن و نیز مسجدی كھ محاذی آق ایوانمحل اقامت حضرت بوده

قلعھ شاه عباس ثانی كھ قلعھ ھو محل توقف اصحاب و زائرین بود بحال نیم مخروب باقی است و آثار مخروب

ق ساخت بمسافتی دور از . ه ١٠۵٢آن در تاریخ سال قدیم پناھگاه اشرار را خراب كرده قلعھ جدید برجای

پسران حاجی علیخان حاجی محمود خان و حاجی اسمعیل خان و تیمور پاشا خانباالی كوه نمایان می باشد و

.كمرانی و ریاست ماكو را داشتند بترتیب در سالیان دراز پس از فوت پدر ح

دو سال و چند ماه از قسمت      و دیگر از امكنھ مھمھء آذربایجان چھریق است كھ حضرت رب اعلی مدت

در آنسجن بسر بردند و بتطبیق )ق . ه ١٢۶۶شعبان سال -ق . ه ١٢۶۴جمادی االولی سال (اخیره ایام را 

.و بیان اوضاع و احوال آنسجن را نیز در بخش سابق آوردیمشدید فرمودند عدد ابجدی نام آنجا را

شمھء وصف كردیم و حاجی معین      و از علمإ بابیھ آذربایجانی شیخ محمد تقی اھل ھشترود كھ در مقدمھ كتاب

او یكی از فحول علمإ شیخیھ و از تالمذه شیخ احسائی السلطنھ تبریزی شرح احوالش را باینمضامین نگاشت كھ

ق حیات داشت و كتابی . ه ١٢٧٠امر حضرت اعلی بشرف ایمان فائز گشت و تا سنھ د رشتی بود و در اولو سی

آنكتاب را بفوائد موسوم اثبات حقیت حضرت بوفق ذوق و مصطلحات شیخیھ در آنزمان نگاشت و نخستدر

ئده ثانیھ بترتیب نوشت در تغییر مطالب كھ فائدهء اولی و فاداشت ثانیًا ابواب الھدی تسمیھ نمود و در مقام فصل

مؤمنین دورهء قلم كشیده باب اول باب دوم نگاشت و شیح محمد تقی مذكور بموجب حكایاتاسم كتاب آنھا را

اولی باندازهء محتاط و جبان بود كھ از ذكر اسم بابی فرسنگھا فرار

---٧۴ صفحھ ---
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مؤمنین حضرت باب اعظم در ھر تبریز میامد بامیكرد و غالب اوقاتش در قری و صحاری گذشت و ھرگاه بش

خاصھ علمإ آنھا ویرا بسیار معزز و محترم میداشتند و شبھا مالقات و معاشرت میكرد زیرا كھ فرقھء شیخیھ

تلمذ خدمت شیخ و سید وجودش را مغتنم شمرده بمعاشرت و مصاحبتش راغب وبواسطھ وفور علم و فضل و

محمد تقی بشھر تبریز ورود ی زیاده از حد ویرا محترم میداشت و ھر وقت شیخولوع بودند و مال محمد ممقان

با وجود این شیخ محمد تقی مال محمد ممقانی را در میكرد مال محمد ویرا در خانھ خویش پذیرفتار میگردید

كھ ط شیخ استشجرة الكفر تعبیر كرده و نام برده است و ایندلیل كمال حزم و احتیاابواب الھدی شجرهء خبیثھ و

و براری و ظالل تالل و شناخیب كسی از اسرار وی آگھی نیافتھ است و گویا ھمین ابواب الھدی را در صحاری

ایام حیاتش ھمان كتاب را با بعضی از اوراق جداگانھ آورده جبال نگاشت و تألیف و تصنیف فرمود و در اواخر

نگاشت خود در ثر گشت و شیخ محمد تقی آنچھ در آن كتابمصطفای تبریزی داد و خود مفقوداالدر تبریز بھ مال

مذاق شیخیھ است و در بعضی مواقع عنان اغلب وقایع حاضر و ناظر بود و آنچھ راجع باستدالل نوشتھ موافق

.خشنھ پرداخت انتھی قلم را رخوت داده بسب و لعن و كلمات

رضاقلی خان سرتیپ افشار حبین حضرت موعود گردید             و از اشھر رجال آنحدود كھ از اعرف ابطال م

سلیمانخان مذكور بغایت مجلل و محترم بود و بوفور ابن حاجی سلیمانخان بن    شمخال خان    پدرش   حاجی

ساحل افشار میزیست كھ در اواخر خاك مراغھ آذربایجان و در)شاھین دژ (قلعھ ثروت امتیاز داشتھ در صائین

خواص اصحاب سید رشتی شد ر بجغتو واقع است و از اخالص كیشان خاص شیخ احسائی و اززرینھ رود مشھو

بسیار و عقیدت پایدار یافت و در طریق خدمت بعقیدت خویش و بعد از وفات سید بحاجی محمد كریمخان اخالص

از ھیچگونھ مصاریف

---٧۵ صفحھ ---

بنا كرد و دختر سید رشتی را ع حاجی محمد كریم خاندریغ ننمود و دو مسجد عالی در تبریز برای علمإ اتبا

انتساب بسید را برای خود و پسر فخر و سعادت شمرد و بنكاح پسرش رضاقلیخان مذكور در آورد و شرافت

و كربال باذربایجان نقل میدادند تا صائین قلعھ مزبور با ھزار سوار و محمل و عماریھنگامی كھ عروس را از
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و با مشاعل و مصابیح منیره و نمود و از جھت گرمی ھوا در شبھا حركت و طی مسافت كردندكجاوه حمل و نقل 

رسیدند و احترامش از دختر سید بدرجھء بود كھ در غیره باھستگی و آرامی طی مسافت كرده تا بعمارتش

 سالم و از بستر خواب برخاستھ نخست بوثاق عروس میرفت پس از ادإصائین قلعھ ھمھ روزه علی الصباح

سید در خصوص منتظر اكرام بمقام خویش برگشتھ بكارھای الزمھ میپرداخت و از قول او راجع ببشاراتتحیت و

پس از وفات سید مكررًا در مجالس و محافل ذكر اندموعود حكایات و روایاتی منقول است از آنجملھ آورده

یت تعجب و تحیرم كھ چرا وقوع نیافت ولی بسالظھور را درك میكنم و لذا در غامیكرد كھ سید بمن گفت ایام

باو ابالغ امر فرمودند و  در موقع ادإ مراسم حج بمكھ حضرت باب اعظم را زیارت نمود و حضرت١٢۶٠

عبور دادند در زنجان شادمان و كامران اقامت داشت و ھنگامی كھ مأمورین دولتی آنمظلوم را از حدود قزوین

قا نوروز علی نام از خدام سید رشتی فرستادند و طلب نصرت نمودند اعتنا و قیامآچون توقیعی برایش بواسطھ

اكمال حجت نمودند و خود را در و اقدامی نكرد و در سنینی بعد علما و مبلغین عظیم الشأن امر ابدع ابھی بوی

پیش گرفت ولی ایمان نیاورد بلكھ معارضت و مقاومت مقام حجت و برھان مغلوب دید و معذلك اقبال نكرده

ۀحضرت نقطچنانكھ در بخش سابق نگاشتیم ھنگامیكھ از طرف دولت مأمور ایصال پسرش رضاقلیخان مذكور

كرده منجذب شد و اظھار توبھ اولی از ماكو بچھریق گردید از آن بزرگوار كرامات و مقامات معنویھ مشاھده

وندامت نموده اجازت خواست تا بخانھء خویش

---٧۶ صفحھ ---

و اخالص  پسر بحضرت برده بوظائف خدمت و حمایت پردازد و حضرت قبول نفرمود ال جرم از جھت ایمان

پدر بخان مذكور مابینشان مخالفت و مشاجره برخاست و نقطھ اولی و سوء نظر  نسبت بخان كرمانی و ارادت

.می نگاریم ششمھنگام شھادت حضرت  نقطھ اولی بودند و خاتمھ احوالشان را در بخش بدین حال

پدرش میرزا قاسم و از اھل ایروان و با       و از اشھر معاندین كھ از اھل آذربایجان بود حاجی میرزا آقاسی نام

بقصبھء ماكو اقامت گزیده در پیشھء زارعین و دھاقین زندگانی نمودند و عشیرت و خویشاوندان از آنجا كوچیده

بحد رشد عازم  متولد شد و نامش را عباس گذاردند و پس از بلوغق. ه ١١٩٨مذكوره سال  او در قصبھء
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و تلمذ علوم مرسوم پرداخت و از آنجا ببالد خوی شده اقامت نمود و چند سالی بتحصیل قرائت و كتابت فارسیھ

عاقبت بھمدان رفتھ نزد آخوند مال عبدالصمد صاحب كتاب بحرالمعارف دیگر آذربایجان و غیرهء مسافرت نمود

یكی از مریدان آخوند كھ كبار مشایخ تصوف بشمار میرفت تلمذ جستھ ارادت حاصل كرد و پس از چندیھ ازك

بان نگشتھ وفات نمود و مال عباس قبول نیابت نموده استظاعت سفر بمكھ و ادإ فریضھ حج داشت موفق

 شده عودت بھمدان نمود ومكھ گردید و بالنیابھ ادإ حج نمود و حاجی مال عباسمصاریف الزمھ گرفتھ عازم

تصوف مشغول شده امور معاش بخدمت استاد مرشد مذكور صرف اوقات كرد و بتحصیل علوم ظاھره و اسرار

حیاتش از ھمدان مھاجرت كرده مجاورت نجف اختیار نمود گذراند و چون آخوند مال عبد الصمد در اواخر ایام

مقتول استاد و مرشد در فتنھء قتل و غارت وھابیان در كربالبمالزمتش رفتھ زیست تا آنكھ حاجی مال عباس نیز

سكونت اختیار و طریقت استاد را تعلیم شد ال جرم حاجی مال عباس از عراق عرب مراجعت بایران كرده در تبریز

و ارشاد نمود و بنام حاجی مال آقاسی و

---٧٧ صفحھ ---

محمد میرزا بن عباس میرزا مساعدت كرده بسمت معلمیحاجی میرزا آغاسی مشھور گردید و گردش ایام با او 

و در ضمن تعلیم و تدریس متدرجًا در وی نفوذ كرده او را نائب السلطنھ و ولیعھد فتحعلی شاه قاجار افتخار یافت

بدان ھدایت و تربیت نمود و محرمیت تامھ در میان آمد و چنین نوشتھاند كھ روزی حاجیبمشرب و طریقت خود

نمود كھ سلطنت ایران باو تعلق خواھد  مرشدان از مال احوال مریدان آگھی دھند ویرا اخبار و تبشیرطریق كھ

برای محمد میرزا صعب و غیر عادی بود زیرا كھ ابنإ شاه اعمام و اال یافت اگر چھ در آنھنگام تصدیق این تنبوء

شجاع  وردی میرزا و حسنعلی میرزاعلیشاه ظل السلطان و محمد علی میرزا دولتشاه و اماممقامش مانند

السلطنھ و غیرھم در عظمت مقام بدرجھء بودند كھ محمد میرزا در محضرشان

شأنی زند و یا بمقام سلطانی و بدون استجازه حقء جلوس نداشت تا چھ رسد باینكھ با وجود ایشان دم از رتبھ و

ات میدانست صدق اینخبر را پذیرفت و باو وثیقھ مقاماب و كراماریكھ ایرانبانی نشیند ولی چون حاجی را صاحب

و حل و عقد امور را خویش داد كھ چون بر اورنگ شاھی نشیند او را دستور بزرگ دولت برگزیندبمھر و امضإ
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و رسم و راه طریقت استوار آید و بدینطریق ایام بید او سپارد تا بانفاس قدسیھاش حق بمركز خود قرار گیرد

نایب السلطنھ در سفر خراسان وفات یافت و فتحعلی شاه از جھت عالقھء خاطر كھ اس میرزابگذشت تا آنكھ عب

پسر ارشد وی بود مفوض نمود داشت منصب والیت عھد را بھیچیك از پسران خود نداد بلكھ بمحمد میرزا كھباو

ی نشست و در آغاز گفت و محمد میرزا در طھران بر تخت شاھو باالخره فتحعلی شاه در اصفھان وداع جھان

یافتن بر موانع موجوده منصب صدارت و وزارت را بیگانھ شخص عظیم مملكتسلطنت برای غلبھ

_____________________________________________________________________

لوك و امالك در نقاط قطعھ از قری و ب١۴٣٨بنا بقول مؤلف روضة الصفإ حاجی میرزا آقاسی در مدت چھارده سال صدارتش 

متعدده ایران بتصرف آورد

____________________________________

---٧٨ صفحھ ---

صاحب مقامی بزرگ در میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراھانی كھ عالم و فاضل و كاتب و شاعر بدیع المعانی و

رد بزرگوار توانا در زمانی اندك تمركز سپرد و آنمعوالم روحانی و در كفایت و سیاست ملكداری بی نظیر بود

آماده ساختھ تمامت سران و گردنكشان مملكت را مطیع و منقاد نمود و اگرقدرت و سلطنت را برای محمد شاه

لشكری و ادبی میگشت ولی حسودان خودپرست ویرا بحالش میگذاشتند موفق باصالحات عظیمھ كشوری و

را فرا گرفت و محمد شاه غفلة حكم بقتل آن سید جلیل شن این كشورناگھان ابر تیرهء شگفت آوری كرانھ رو

بدستش آغاسی را بر جایش متمكن و مستقر ساختھ زمام مھام امور داخلی و خارجی راالقدر داد و حاجی میرزا

ما معرفت و طریقت گردید و فعال سپرد و از اینوقت حاجی ذو الریاستین در ادارهء امور مملكت و ارشاد بمقام

مقام ریاست علم و عرفان و ھدایت در عمل و ایمان و ملقب و یشإ و متنفذ در عقیده و اراده شاه و مدعی

آورد و اول شد و بانوئی از خاندان سلطنتی را نكاح نمود و قری و امالك بسیار بتصرفمشھور بلقب شخص

ر خاص و عام و انگشت نمای منفوھنوز ایامی مدید نگذشت كھ حاجی برای صورت و سیرت عجیب و غریبش

غیر مأنوس بود و از طرفی دیگر خوئی آتشین و متجاسر و بین االنام گشت چھ از طرفی دارای صورت و قیافھء
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مالطفت و و لسانی غلیظ و شتام و حالی نا مالئم و بی آرام داشت و بسا از اوقات در اثنإاحساسی متلون و متغیر

و استعمال كلمات قبیحھ وقیحھ ت خشم پر خون رحمت و شفقتش مبدل بشتمتفقد حالش دگرگون چشمانش از غای

از امرا و علما غضب میكرد فرمان میداد كاله یا میگشت و در مجمع اعاظم دولت و ملت ھمینكھ بر یكی

و با بیرون میانداختند و با كلماتی وقیح و اشاراتی فضیح از قبل و ُدُبر تفوه میكردعمامھاش را از سر برداشتھ

دست نشاندگان خود معین داشت بدرجھ این ھمھ غالب والت و زمامداران امور مملكت و دولت را از منتسبین و

ئیكھ در السن و افواه انام شھرت گرفت

---٧٩ صفحھ ---

یاد مینمایند كنایھ از اینكھ كھ زنان حاملھ شبانھای ماكوئی دست بر شكم خود گذارده سوگند بسر سرتیپ

و تعصب و نفرت ترك و فارس در بالد ایران مخصوصًا شان برای ھم وطنی با حاجی سرتیپ شوندزادھھای

فوت محمد شاه و اختفإ حاجی بحمایت یا مضادت با وی نزدیك بان بود كھطھران بدرجھء رسید كھ پس از

تكلم نكنند تا شناختھ شدند كھ فیمابینشان مقاتلھ و خونریزی عظیمی واقع شود و چندین روز تركی زبانان ناچار

نگردند و مورد حملھ نشوند و بالجملھ در سنین

_____________________________________________________________________

و قاصی بر خویش ھراسی داشت ایام اشتداد مرض و اما جناب حاجی میرزا آغاسی چون بسبب سوء رفتار و زشتی گفتار از دانی

جای كرد تكفین بر بالین پادشاه با داد و دین مطلقا حاضر نیامد در قلعھ عباس آباد خویشو یا ھنگام تجھیز وحالت احتضار 

ملھوفین و مظلومین را بر خود مباح تعدی و ستم را جماعت ماكوئی كھ در اینمدت باستظھار حاجی با تقدس و صالح مال و عیال

پروین مانند بگردش و باینجھت خدمتش را وجھھء ھمت خود ساختھ پروانھ آنشمع وفالح میدانستند بر اھالی ایران موجب فوز و

عقیدت را برگردانیده خط باطل بر صفحھء ارادتش كشیدند اھالی دارالخالفھ جمع بودند بنات النعش وار متفرق شده ورق دفتر حسن

مقام كیفر و انتقام بر آمدند ھر كاسب ذلیل اده دربسالھا از آنجماعت گرفتار آفت و مخافت بودند زمان فرصت را از دست ندكھ

و ھر علیل بیفرھنگی یاور و سرھنگی را عریان  میساخت ما صدق بیت قائم مقامبازاری بر سرتیپ و سرداری میتاخت

عاجز مسكین ھر كھ دشمن بدخواه       دشمن بدخواه ھر كھ عاجز و مسكین
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نموده در باغ محمد حسنخان سردار پناه جستند از منازل ازعاج و از شھرشان اخراجدرین ھنگامھ سمت ظھور یافت آخر االمر از 

و پیغامات نائب السلطنھ شاھزاده عباس میرزا و بجماعتی از اعاظم و امرا نوشتجات خوش مضمونآنسو جناب حاجی ناجی بھ

سراپا فسون مشتمل بر التزام وفاق و ترك نفاق فرستاد ولی اصال سودی

_____________________________________

---٨٠ صفحھ ---

گشتند كھ رغبت مداخلھ و مكالمھ در ریاست حاجی میرزا آقاسی غالب سرای مملكت چنان آزرده خاطر و متنفر

مقتول و بعلت وجدان حاجی غیر مقبول دست از كار كشیدند و بعضی امور دولت نداشتند و برای فقدان قائم مقام

از حاجی رنجیده ورده علم استقالل بر افراشتند و معذلك جمعیت مالیان از مجتھدین و شیخیھ نیزبر آسر بطغیان

سخنان ركیك در حقشان میگفت و محمد شاه شدند چھ عموم علمای ظاھریھ را بچیزی نمیشمرد و تخطئھ كرده

ح مفاسد نبود و غالبًا و نقاھت و برای نفوذ حاجی در وی قادر بر اصالدر تمامت این احوال از جھت بیماری

نمییافت چھ احدی جرئت عرض شكایت بھ پیشگاه سلطانی نداشت و اگر نادرًااطالع ھم

معروضھء بدست شاه میرسید حاجی بنوعی كھ میدانست و میتوانست آنرا بی ثمر و

_____________________________________________________________________

خویش سكونت جوید و از وزرإ دول خارجھ داد ال عالج از عباس آباد عازم دارالخالفھ شد كھ در خانھ و منزلنبخشید و فائده ن

ھمراھان بعزم توپخانھ كھ مستحفظ ارك سلطانی بود توقفش را مصلحت ندید با معدودی ازاستعانت جوید فغان آقای سرتیپ

یار و شعار روزگار را آشكار ساختھ رعایتی بظھور نرسانیده باد با زمانھآذربایجان عازم یافت آباد گردید رعایا و سكنھ یافت آ

عبد العظیم آورد نور الّلھ خان چون از یافت آباد فتح البابی روی نیافت رخ ببقعھء امامزاده الزم التعظیم شاھزادهباھانتش پرداختند

بنیان خویش را رسانیده و در آنحصن حصین متحصن حاجی بانمكان فیض شاھسون در اثنای طریق جسارتی كرد ولی خسارت برد

شد

خان والی و محمد حسنخان سردار ایروانی از آنطرف میرزا یوسف مستوفی الممالك و میرزا محمد خان كشیكچی باشی و عباسقلی

راضی جینام یافتھگان دولت بعھد و میثاق اتفاق نموده كھ چون زمان ماضی بصدارت حاو جمعی دیگر از مقربان حضرت و
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مھد علیا مستدعی و خواستار اعانت درین عزیمت نشوند مال و جان در این باب دریغ ندارند باالجماع عریضھ نگار و بحضرت

اموال موجودهء بیوتات__آمدند 

_____________________________________

---٨١ صفحھ ---

ببقعھء شاھزاده عبدالعظیم افكنده ی خویش راق محمد شاه در گذشت حاج. ه ١٢۶۴اثر میساخت تا چون بسال 

از ناصرالدین شاه اجازه گرفتھ بكربال و نجف رفتھ مجاور شد مستخلص گشت و باین حیلھ مصون ماند و باالخره

از اھل در گذشت  آوردھاند كھ مال قربان شاعر مرثیھ سرای معروف متخلص ببیدلق. ه ١٢۶۵و بسال  

و یا ھجا نگفت در بارهء حاجی میرزا  آن بلد داشت با آنكھ ھرگز احدی را مدحرودبار قزوین كھ سكونت در

:آغاسی این  رباعی بسلك نظم كشید 

?ãßæ ÔíÈÑå •æÊæ ÊÇäÞÝÑÕÏÔ ?ãÑÏ ?ÌÇÍ åÇÔ ?ÇÑÈ ÊÔÇÐ•ä

åä ?ãäÈÂ äÂ ÒÇ ÇÑ ÊÓæÏ ÚÑÒã åä٠٠٠?ãÛ •æÊ äíÒÇ ÇÑ ãÕÎ

_____________________________________________________________________

شورش اھل بروجرد بود بر جمشید خان ماكوئی دیگر از آنجملھ__حاجی میرزا آغاسی را طومار مسجل نموده مقفل گردانیدند 

خفت و خواری  در نھایتاین خبر محنت اثر سر بشور و شر بر آورده اسباب و اموالش را تاراج او راحاكم آنجا كھ بعد از استماع

طغیان كرده بعضی از منتسبینش را برھنھ و عریان نمودند خود با ازعاج نمودند و ھمچنین اھالی كرمانشاھان بر محبعلی خان حاكم

حسینخان نظام الدولھ و جماعت از آنجملھ انقالب مملكت فارس و شورش اھل شیراز بر__باردوی ھمایون آمد معدودی منھزمًا

استماع اینخبر بجانب شیراز رھسپر گردید حین ورود اینمقدمھ را در شھر  بود كھ شریری طالح رضای صالح نام پس ازسرباز

بازار بزازی نمودند چون از سلوك و مشتھر گردانید ارازل و اوباش ھنگامھ طلب سر بشورش نھاده دست اندازی بدكاكینمنتشر

تغیر و تبدلش را طالب و راغب بودند در مقام كاوش با نوكران دیوانی و اخراجضیماضی حسینخان نظام الدولھ حاكم آنجا نارا

الناس جازم شدند نظام الدولھ ارك سلطانی را نظام الدولھ از ارك سلطانی بر آمدند عمال و اعاظم در تغیر حاكم زیاده از اواسط

رم تبریزی با فوج قشقائی و فوج سمنانیپرداخت عزیز خان مكری سرھنگ فوج چھامضبوط ساختھ بمحاربھ و مدافعھ

_____________________________________
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---٨٢ صفحھ ---

در بخش سابق آورده و برخی و ما شرح ظلم و ممانعتھای او و دست نشاندھھایش را نسبت بحضرت نقطھ اولی

حاجی صادر شده برایش ارسال چند قبل از عزل و خذالن از خطابھای قھریھ و نفرین آنمظلوم را كھ در شھوری

و در اینحا نیز صورت دو توقیع دیگر كھ در سجن چھریق صدور یافت و خطاب اول بھفرمودند ثبت نمودیم

خطاب بمحمد شاه  بسم الّلھ محمد شاه و دوم خطاب بحاجی و شارح اعمال و مخبر از مالش میباشد درج مینمائیم

فی االرض و انھ ال الھ اال ھو الملك القھارالعظیم ھو الذی السموات و ماالمتكبر الشدید سبحان الذی یعلم ما فی 

یقضی یوم الفصل بالحق

_____________________________________________________________________

ال جالدت و منتھای دلیری نظام الدولھ نیز كمو توپچیان دیوانی اتفاق نموده در مقام محافظت قلعھ و محارست نظام الدولھ برآمدند

پانصد نفر محمد قلیخان ایلخانی كھ بتازگی از نظام الدولھ آزرده و دلگرانی داشت با ھزار وو رشادت بظھور رسانید در این اثنإ

گشت مشیر الملك چون نظام الدولھ را در ایام حكومتقشقائی و خشتی وارد خارج شھر و در این باب با اھل شھر ھمراز و انباز

بسر برد عزیز خان نیامد چندی در ارك سلطانی و زمانی در مسجد جدید و خانھ امام جمعھ مبرورپیشكار بود با معاندین وی یار

فائده نبخشود آتش فتنھ باال گرفت و قریب بچھل روز فرو ننشست ولی سرھنگ در اصالح و التیام نھایت سعی و اھتمام نمود ولی

امیر اصالنخان نام پیشخدمت پادشاھی با ولت و ده دوازده تن از رعیت مقتول نگشت و درین اثنإشش ھفت نفر نوكر دزیاده از

نائب شد مجادلت و مقاتلت بمصاحبت و مجالست تبدیل یافت پس از چند روز احمدخانفرمان قضا جریان وارد گردید رفع ما یقال

نموده منتظر ورود حاكم جدید گردیدند و حاجی میرزا مان محبوسایشك آقاسی نیز وارد گشت حسینخان نظام الدولھ را بر حسب فر

. كھ ساكن عتبات عرش درجات بود روی بعالم آخرت نھاد ١٢۶۵سال  آغاسی در شھر رمضان

) حقایق االخبار ناصری(

_______________________________________

---٨٣ صفحھ---

اال ھو الوتر االحد الصمد العلی الكبیر و انھ ال الھ اال ھو الفرد الجبار المنیع و ھو الذی بیده ملكوت كلشئ ال الھ

نفسھ من قبل ان یخلق شیئًا انھ ال الھ اال ھو العزیز الحكیم و اشھد علی كل مااشھد لّلھ حینئذ بما قد شھد الّلھ علی
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القائم البدیع توكلت علی الّلھ رّب  شھد علیھ فی سلطان عزتھ انھ ال الھ اال ھو الفردابدع و ما یبدع بمثل ما قد

الّلھ القی نفسی و الیھ افّوض امری ال الھ اال ھو الملك الحق المبین و انھ ھوكلشئ ال الھ اال ھو الفرد الرفیع و الی

القائم الشدید سبحان الذی یری  انھ لھوحسبی یكفی من كلشئ و ال یكفی منھ شئ فی السموات و ال فی االرض و

كل حین و قبل ان یبدع بعد حین و انك انت كیف قد قّدرت مقصدی حینئذ فی سجن بعید و ھوالذی یشھد علّی فی

عندك فاّن كیف صبرت علی النار و اّن الّلھ ربك لھو العزیز الشدید ان انت قد عّززت بمابال ذكر حكیم و انك انت

اّن مثل حیوة الدنیا كمثل كلب میت ال یجتمع فی لیھ احد ممن آمن بالّلھ و آیاتھ و كان من الزاھدین وھذا ال یلتفت ا

تكفر كانوا باالخرة ھم كافرین و انك انت فرض علیك بان تؤمن بالّلھ الغنی العظیم وحولھ و ال یأكل منھ اال الذینھم

من المھتدین و انك انت كیف ة لعلك تتذكر و تكونّنبالذی یدعوك الی عذاب سعیر و لقد صبرت فی ایام معدود

رّب العالمین فوالذی خلقك و انك انت الیھ ستعود و ان تموت و تجیب الّلھ فی یوم قریب یوم تقوم االشھاد عند رّبك

شفیع ان ربك فتدخل فی ابواب الجحیم و الینفعك ما قّدمت یداك و مالك یومئذ من ولی و الانت علی جحد بایات

علی االرض یومئذ كلھم اجمعون عباد الّلھ فمن اتق الّلھ و ال تغّربما عندك فان ما عند الّلھ خیر للمتقین و ان من

رحمتھ انھ الّلھ موقنین فاولئك عسی الّلھ ان یغفر لھم ما قّدمت ایدیھم و یدخلھم فیآمن و كان من الذینھم بایات

بفضلھ من آیات بینات و كتاب مبین فاولئك  و جحدوا ما اكرمنی الّلھھو الغفور الرحیم و اّن الذین استكبروا علّی

الفصل من ولّی  و ال نصیر فو الذی یبدع الخلق ثم  كل  الیھ یرجعون  ماحقت علیھم كلمة العذاب و ما لھم یوم

---٨۴ صفحھ ---

الیم و ال تقبل یومئذ فدیة و ال من نفس تموت علی بغضی او تجحد ما جئت بھ من آیات بینات اال و یدخل فی عذاب

ھوالجبار العزیز و انھ ال الھ اال ھو الملك القھار الشدید ان انت فرحت بما الحد اذن ان یشفع اال ان یشإ الّلھ انھ

فستعلم من قریب و ان فویل لك من عذاب یوم قریب لم یحل الّلھ الحد ان یحكم بغیر حق و ان انت اردتتستجننی

قد قضت اربع سنین ما رایت منك و ال من جندك اال ی اخبرتك بان ال تستكبر علی الّلھ الی یومئذمن اول یوم الذ

عند انت زعمت اننی انا قد اردت متاعًا قلیال ال و رّبی ما كان ملك الدنیا و ما فیھاظلمًا و استكبارًا شدیدًا كانك



81

یشركون بل اننی اردت ان انتقم عما ھذا سبحان الّلھالذینھم الی الرحمن ینظرون اّلا اقل من عین میتة بل اقل من

فی الكتاب و ان ذّریتھم سیلحقون بھم فی عذاب سعیر و ما صبری اّلا من الذینھم قتلوا امام حق شھید ما قدر الّلھ

 انت قد نبئك بانكانھ ھو خیر ولی و نصیر و ما كھفی اال ایاه و انھ ھو خیر وكیل و ظھیر و ان االن العلی الّلھ و

الرحمة و قد ارتّد عن دینھ بما حكم بعد حكم االول اتبعت شیطانًا مریدا و لم یجعل الّلھ عنده اقل من خردل من

یسجن احدًا من ذّریة رسول الّلھ فی سور الذی كانوا اھلھا جاھلین و انھم بسجن بعید ھل سمعت من احد من قبل

المسلمین و علی اّی خطأ ون فعلی اّی ذنب حكمت مثل ھذا ان انت منبوالیة االئمة الذینھم بامر الّلھ یعملكفروا

عندك فسبحان الّلھ ربی العلی العظیم انھ لیظھرّن رضیت مثل ھذا ان انت من المؤمنین بل علی جدی غررت بما

انیب ھل  الیھمن نصیران كان لك كید فاظھر و ما االمر اال من عند الّلھ علیھ توكلت وامر الذی قّدر و ما للظالمین

للظالمین مقصدك دلیل علی كفرك سمعت من احد من قبل حكما بمثل ما انت صنعت من قبل و ترضی من بعد فویل

و اّن صبری علی الّلھ و مقصدی ھذا یشھد علی اننی انا علی بالّلھ و حكمك علی الناس لك عند الّلھ عذاب شدید

 المشركین فكیف لم تحضر علمإ االرض ثم لم تحضرنیان یظھر الحق و یبطل عملحق یقین ان لم تخف من

---٨۵ صفحھ ---

انھم باحق ینطقون فاحضر كلھم الجعلنھم مثل الذی بھتوا من قبل و كانوا من الجاحدین تلك حجتی علیك و علیھم

بل و ال یشعرون و رّبی انھم ال یستطیعون و ال یتفكرون آمنوا من قان ھم بمثل ھذا یتكلمون فاعلم انھم علی امر ال

تلك كرامة من عند و ال یعقلون و ان انت اردت ان تسفك دمی فكیف تصبر و انك الیوم لقّوی مكینو كفروا من بعد

ان احكمت مثل ذلك ثم طوبی لی ان رضیت مثل الّلھ علّی و نقمة من عنده علیك و علی الدین یفعلون فطوبی لی

ترضی بان ال تصبر فان الّلھ رّبك لعزیز ذو انتقام و ال تستحیی عند الّلھ وفأذن و ذلك امر الذی قدر الّلة للمقربین

للذینھم یومئذ یرضون بمثل ھذا یكون حجتة علی الكل بان یصبر فی سور علی ایدی المشركین فویل لك و ویل

الّلھ مؤمنین ان كبیرا لم یحل فی مذھب الذینھم كانوا بایات الذل المبین و ان علی زعم الشیطان و كان علی خطإ

نفسی الرسول و ال ان یظلم علیھ و لو كان علی ظلم شدید فو الذی بدع خلقی ما شھدت علییسجن احدا من ذریة

اھلھا و الذینھم یفرحون بمتاعھا و ھم عن من ذنب و ما اتبعت االالحق و كفی بالّلھ علّی شھیدا ّفاف علی الدنیا و
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بصرك لتمشی الّی بصدرك و لو تمشی علی الثلج خوفًا من عذاب الّلھ انھ ناالخرة ھم غافلون و لو یكشف الغطإ ع

من فو الذی خلقك لو تعلم ما قضی فی ایام سلظنتك لرضیت ان ال نزلت من ظھر ابیك و كنتلسریع قریب

ان كنت علی قرئت انت كتابًا مبینا و المنسیین و لكن االن قد قضی ما قضی الّلھ ربك فویل یومئذ للظالمین كانك ما

عندك ان لم تنصرنی فكیف تخذلنی و اّن الی الّلھ المشتكی و الیھ منتھی امر و انك انت ال تتبع فعلّی امری و لك ما

كل العالمین اال االخرة و االولی و سبحان الّلھ رب السموات و االرض رب العالمین من كل ما یذكرهاالمر فی

الحمد لّلھ رب العالمین     خطاب بحاجی میرزا  عنده علی المخلصین والذینھم كانوا بامره عاملین و سالم من

علم اشھد الّلھ و من ھو عنده بانھ ال الھ ھو العزیز الحكیم و اشھد لما قد احاط بھآغاسی   بسم الّلھ القھار الشدید

الّلھ بمثل ما ھو قد شھد علیھ فی جبروت

---٨۶ صفحھ ---

لّلھ الذی قد اختصنی بما اختص بھ  اال ھو الفرد القائم القدوس المنیع و بعد الحمدعّزتھ و ملكوت عظمتھ ال الھ

بما وھب بھ اولیائھ فلھ الحمد حمدًا ینبغی لجالل قدس عّزتھ و اولیائھ و اكرمنی ما اصطفی بھ اصفیائھ و حنانی

سواه و  اال ایاه و ال ینبغی الحدیفوق بھ علی كل حمد و یستعلی علی كل ذكر و ال یستحق بھجمال نور طلعتھ حمدًا

انت ال تستحیی عن الّلھ و تصبر علی انھ لھوالعزیز المتكبر المستعان فكیف اقول و لمن اقول و بمن اقول و انك

یوم الذی وعد الرحمن عباده الذی فیھ یقضی باحق فاصبر و ما النار و ال تخاف من غضب الجبار و ال ترجو

اولم تتفكر من اول یوم الذی سمعت ما سمعت الی یومئذ كیف قضی علیك ساعاتك والّلھ صبرك اّلا علی سخط

النسمة من اول یوم الذی دقائقك اتظن انك فی عیش و راحة و عزة و كرامة ال و رّبی الذی فلق الحبة و بریء

یل لك و ما دكره و تبین الحق عنده و تتبعھ فوسمعت فرض علیك بان تمشی علی الثلج بصدرك الی الذی سمعت

بعزتك و ان ورائك ذلة عظیمة ال عّز فیھا و اشّد العذاب و ال ناصر لك فیھ قدمت یداك افرحت بمقعدك و رضیت

و براھین مؤكدة التی كیف حكمت بمن ھو الحجة علیك و علی الكل سالم الّلھ علیھ و كان عنده آیات محكمةانظر

الذی كان الّلة علیھ و رسلھ و اولیائھ و ان مبلغ حض بمثل حقال یقوم بھا احد من اھل االرض و انھ لعلی حق م

لدّی بقدر مبلغ كفر فرعون الّنھ لما سمع بامر اراد ان یتبین و جمع علی قدر قوتھعرفانك و وزن ارشادك لم یكن
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منھ و اّذل النك انت ابعد موقفًا اسباب السحر الثبات كذبھ و ادعائھ الباطل بین رعیتھ فو الذی خلق كلشئ بامره

قبلك ما صنعوا بمثل ما انت صنعت و ما حكموا بمثل ما انت حكمت كانك مقامًا عند الّلھ عنھ و ان الذین كانوا من

و ان لم تتبعھ القرآن لكم دینكم ولی دین ان كنت كافرًا فلك ما عندك ان لم تنصر الحق فكیف تخذلھانت ما قرئت

وجھك اقل من ذلك الحیإ ّفاف لك و لمقعدك و نقمة  ذرة من الرحم و ال فیفكیف تسجنھ كاّن الّلھ ما خلق فی قلبك

و سخطھالّلھ و غضبھ علیك و سطوتھ

---٨٧ صفحھ ---

الّلھ صانع بی ھو الذی قدرالبإل كان دائمًا فی حقك ما عشت اال بالنار و ما صبرت اال علیھا و كل ما صنعت بی كان

علّی ما كتب و لكن ویل لك حیث اجری الّلھ الشّر علی یدیك و ھو الذی كتبالولیائھ و اجری الفضإ الحبائھ و 

طغیانك و سبیل ربی حتی اتانی الیقین و اننی انا ما كنت غافال عن كفرك و ال محجوبًا عنطوبی لی بما صبرت فی

 اودعنی الّلھ فی صلب آدم و امر اننی انا النور الذیما رایتك من قبل اال شیطانًا مریدًا و ال اریك اال جبارًا عنیدًا و

لّلھ الذی یسجد الكل لنفسھ فسجدت كلھم اجمعون و لو كان واحدا او اثنین او ثالث بل الحمدالمالئكة تعظیمًا لھ بان

االتقیإ مسلمین و االرواح المقدسة من اھل العز و جعل الیوم عرفإ االذكیإ مطیعین و البلغإ الحكمإ متبعین و العلمإ

تعرف احدًا منھم و لكن اسمائھم معروفة و شمائلھم مرفوعة لم ینكرھم احد من اھلاجدین كانك انت لمالبھإ س

عنك و كلھم المالئكة التی سجدت العلم و الفضل و ال یسبقھم احد بالقول و العمل و كلھم یومئذ یلعنوك و یتبرئون

ت من قبل و ما فی جندك لم یكن عند الّلھ اال نفسك و ان الذی استكبرالّلھ تعظیمًا لذلك النور و انك انت ذلك االبلیس

لّلھ و اصحاب النار ركبتھ ھو اذیتك الذی مإل شرق االرض و غربھا فویل لك و لمن اتبعك كلكم اعدإالذی انت

ّلھ سبحانھ المرید فاعلم ان الّلھ قد افتضحك بعملك و ان الخلقتم منھا و ترجعون الیھا فیا ایھا الكافر البعید و الجبار

السموات و ارتدادك عن دینك حیث كتبت بیدیك ما كتبت و ال یخفی عن اھلھ و قد قرئتھ مالئكةبحكمك قد اظھر

عن دینك و اخترت الكفر علی اھل االرض و ما بینھما و شھدت علیھا و كتب فی كل االلواح بانك انت ارتددت

 و لكن الدینھم یدقون نظرھم فی امرك  یعرفونك و ال یشتبھ افلحتمذھبك بمثل ما قال یزید فی شعره اتظّن انك قد

صاحب لما اخترت اضل االنعام التی لم یك فوق االرض مثلھا فی الحمق و الضالل و جعلتھمعلیھم امرك بانك
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 لم فعلوا بھ رأیت اّن  احدًا منھم من بعد السجن االول و انھم قد رغبوا الیھ و خضعوا لدیھ و استعذروا  كلھم  ما

یتبعك  فی

---٨٨ صفحھ ---

فتاویھ و خدعك كفار ال یؤمنون كفرك لذا رضیت ان تجعل حّراسھ عباد الذینھم علی غیر مذھبھ و مذھبك و دون

السّر و یسمع النجوی انھم یتبرئون عنك و یلعنونك حتی سمعت باذنی بالّلھ و برسولھ و ال بال الّلھ فو الذی یعلم

بان الكفار ك قد نزلت من شجر الكفر و عقد مإ وجودك بمإ الشیطان فكفاك ذلك العاربینھم بانممن ھو اعلم

الرسول و ثمرة البتول علی علّو یطعنونك و یلعنونك و ظھر فی السموات و االرض باّن الذی ھو من شجرة

وا بسجن الملك بایدی اھل الكفر فانصف و صّل علی اللذین امرمعرفتھ و توحیده و ظھور تقدیسھ و تفریده سجن

مالئكة السموات و العار بان یختاروا الكفار علی من ولد فی االسالم فعلیك لعنة الّلھ و لعنةفانھم لم یرضوا بذلك

توقن بیوسف النبی و موسی بن جعفر الوصی االرض و ما بینھما اترید ان تبطل الحق بحكم ظلم و انك انت كیف

كان ذلك االكرامة من الّلھ علّی و موھبة من عنده لدّی و سنة من سنن ماعلیھما السالم النھما سجنا بغیر حق و 

لیظھر كفرك و یعلن حقی ّفاف علیك و علی دینك و علی الذی لم یلعنك بدینك ما دخلت سجن الثانی االاولیائھ فی

ن و سنة بالقتل و ھو شعار الموحدیتعصبك البن رسول الّلھ فی ملكوت السموات و االرض كلھا انحّذرنی

تفعل ثّم علیك سخط الّلھ ان استطعت و ال تفعل ثم علیك غضب الّلھ ان المصطفین فعلیك لعنة الّلھ ان استطعت و ال

الّلھ و ھو حسبی نعم ال تفعل و انی متوكل علی الّلھ و ملجأ ظھری الی الّلھ و ملقی نفسی بین یدیاستطعت و

انك انت ما استطعت و ان نفسك اشقی من ذلك و لكن ب و لكن لعمریالمولی و نعم النصیر علیھ توكلت و الیھ انی

خلقنی یحفظنی من سوء فعلك و یجعلنی فی كھف رحمتھ و  حصن قوتھ و عزتھ لم یكن مثلك فی جندك و ان الذی

نید و مثلك جبار العشرف مثل ھذا یحب الّلھ لی الشھادة و اختصنی بما اختص اھل الوالیة سیما علی امرو اّلا اّی

و ینتقم عنك بھ و لو لم اخف عن الذین اتبعونی الشیطان المرید الذی ما جعلك الّلھ علی مقعدك اال لیعذبك بھ

كتبھمالخبرنك باسمائھم و ال رسلّن الیك

---٨٩ صفحھ ---
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احاطتھا وقعت علیھا میتة و و انھم ال یكاد یحصی و كلھم ال یلتفتون الیك و ال ینظرون الی مقعدك اّلا كارض

اّذل من ھذا قد قضی من عمرك ما قضی و لم تستحی و ترضی الكالب و انھا یأكلون منھا حتی تفرغ و انك و ربی

استطعت العلّو و العلم و الغنإ و العز قد رضیت لھ بمنتھی الذی ما استطعت دونھ و انبمن ھو صغیر السن مع ذلك

و حاربت القھار بحكمك ترسل الی حیإ و عارضت الجبار بكلمكال شّك انك انت ما بقیت شیئا قد خرقت كل حجب ال

الحّر عن البرد منصب الجاللة و تأخذ عن صاحب ملك الدنیا و عالم السنة خلع السلطنة و تھب لطفل الذی ال یعرف

أثر بقدر ال تتالّلھ جنده مالئكة السموات و االرض و حجتھ آیات كلشئ و ال تستحیی عن الّلھ واالخرة الذی قد جعل

فلك ما عملت ولی ما صبرت فسیحكم الّلھ بینی و لمحة فما والّلھ اكتسبت اال النار و ما اكتسبت اال رضإ الرحمن

شھیدًا و انھ لھو العزیز الجبار و حسبی الّلھ ثم محمد ثم آل الّلھ و كفی بالّلھ علّیبینك بالحق انھ ھو الواحد القھار

 كلشی عما یصفون و سالم من عنده علیسبحان الّلھ ربك رّب العزة رّب

الذینھم علی ربھم یتوكلون و الحمد لّلھ رب العالمین   و دیگر از بالد و اقطاع

امر میباشد و قبال برخی از اصفھان  ارض الصاد   از اقسام شھیرهء ایران در جریان وقایع این:ایران 

از حجاج اصفھانی در سفر حج درك لقإ حضرت باب  بعضیمتقدمین ابشار قرب سطوع انوار از آنجا نمودند و

خبر و بشارت دادند و سپس مال حسین بشرویھ اوال حسب امر آنحضرت از شیرازاعظم كرده پس از عود بوطن

نموده نشر دعوت بدیعھ فرموده با بان بلد وارد شد و دوبار دیگر نیز ذاھبًا و آئبًا در شیراز چندی در آنجا اقامت

اطراف را مھتدی ساخت و باالخره در اواخر شھریور  مھمھء كھ داشت عدهء از اھالی و ھم سكنھءسابقھء

و ق حضرت ذكر الّلھ االعظم از شیراز مھاجرت بان بلد و تقریبًا پنج ماه. ه ١٢۶٢مطابق اواخر رمضان سال

یده روز اقامت نمودند و رسالھ تفسیر سورهء و العصر و اثبات نبوت خاصھ و برخ

---٩٠ صفحھ ---

ق . ه ١٢۶٣ربیع االول سال  از توفیعات اخری در آنجا از قلم اعلی صدور یافت و باالخره در ماه اسفند مطابق

ماكوئی كھ حكومت گلپایگان و تویسرگان را داشت با موفقت و عدهء از غالمان شاھسون بسرداری بابا بیك بیات

طھران بردند و از ی میرزا آغاسی آنحضرت را از اصفھان بعزممحمد بیك تبریزی حسب االمر حاجمسئولیت
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جمعھ است كھ مدت چھل روز در آنجا اقامت امكنھء تاریخیھء امریھء اصفھان یكی خانھء میر سید محمد امام

مردم اصفھان و اطراف با آنحضرت بود و برخی از اصحاب در داشتند و تاالر آینھء محل ضیافت و مالقات

مكاتیب و اقامت جستھ باجرإ اوامر مرجوعھ از قبیل استنساخ آثار و آیات و ارسال و ایصالوردمدرسھ نیم آ

سئوال و جواب حضرت با عدهء از علمإ توقیعات پرداختند و دیگر بنإ دار الحكومة و عمارت سرپوشیده كھ

 مختفیًا بسر بردند و در شد و سپس مدت چھار ماه در آنعمارتبنوعی كھ در بخش پیش نگاشتیم و در آنجا واقع

آن ذرات را چنین فرمودند  ولی اگر شجرهء حقیقت در مثل آن حجرات ساكن گردد آنوقتكتاب بیان در شأنش

در ایام ارض ص در آنجا ساكن بوده مرایا میخوانند چنانچھ ذرات مرایای اعلی مقعد عمارات صدری كھ

بق سلطنت و اھم و اعظم مدن مملكت و مركز حوزهء سامیخوانده و میخوانند و شھر اصفھان چون پایتخت

در آن بود و موقعش اقتضا داشت كھ حاكم كافی و مقتدری در آنجا حكمرانی نماید لذاعلمیھ و علمإ و فقھإ ملت

عھده میكرد كھ از رجال مھم دولت ایام منوچھر خان معتمد الدولة با اختیار و اقتدار تام نظم امور آنحدود را

تواریخ دورهء قاجاریھ ثبت است و حاجی معین السلطنھ ی بود و عظمت مقام و اقدامش در كتبمحمد شاھ

مضمون نگاشت كھ منوچھر خان از شھزادگان گرجی و مسیحی بود و خاندانشتبریزی وصف احوال ویرا باین

بدین اسالم در آمده از وطن كوچیده بایران مھاجرت و سكونت نمودند و نزد

---٩١ صفحھ ---

طرف توجھ مخصوص گشتھ دولت صاحب نام و مقام و لقب شدند خاصھ منوچھر خان بموجب لیاقت جبلیھ خود

عبدالوھاب اصفھانی ملقب بمعتمدالدولھ و متخلص بمناصب عالیھ اشتغال و ارتقإ جست و پس از فوت میرزا

گردید و فیمابین رجال دولتو ھمواره مأمور حكومتھای مھمھ و امور خطیره بنشاط لقب معتمدالدولة یافت

خود نریمانخان را بفرزندی بعدالت گستری و رعیت پروری مشھور شد و چون فرزندی نداشت برادر زادهء

نریمانخان در عین غرور جوانی و فّر حكمرانی باقتدار عّم اختیار و ملتزم ركاب و نائب مناب خویش نمود و

 و قھاریت و عدل و نصفتش ھراسناك بود تا در سال حكومتداشت و از سطوت غیرتعالیشان عزت و كامرانی

شده ھالك گردید و اجمال معتمد الدولھ در گیالن برای عصیان و خطائی كھ مرتكب گشت دچار سرپنجھء غضبش
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معتمد الدولھ حاضر شده اظھار داشت كھ امری خطیر واقعھء مذكوره اینكھ روزی تنی از تجار رشت بمحضر

محرمانھ معروض دارد و منوچھر خان با وی خلوت نموده جویای ما وقع شد شخصدر خلوتواقع شده بایستی 

حكومت پر از عدل و داد شما تاجر با رخی افروختھ و دلی سوختھ آغاز سخن نموده گفت از آنجائیكھ در دورهء

ن نیز معلوم است كھ ببرد شایستھ و سزاوار نیست و ایاگر واقعھء ناستودهء وقوع یابد و نام نیك را از میان

دولت باید زنان و دختران انام را بمنزلھء فرزندان خود دانند و اندك تعرضی نسبتزمامداران مملكت و مأمورین

بھ تدبیر جلوگیری نمائید و معلوم و بعصمت و ناموس مردم ننمایند اینك ما وقع را نھانی معروض میدارم تا

 جا می ماند و ھم جان و مال و عرضم از دست ھوای نریمانخان من برمفھوم احدی نشود ھم نام و احترام

در معاشقھ بمیان و واقعھ این است كھ نریمان پیره زنی میانجی فرستاد و با حلیلھام سخنانی چند ازخالص گردد

تیره و تنگ شد چنانكھ عزم اھالك خود دارم آورد و تمنای وصلت نمود و روز روشن بپاس نام و ننگ بر من

چھر خان چون این بشنید و حقیقتمنو

---٩٢ صفحھ ---

نموده گفت برو با حلیلھ خود حال بر او معلوم گردید آتش غیرت از اندرونش زبانھ كشید و تلطف و مھربانی

برایا از ھیچ امری دریغ ندارم و تاجر مطمئن گشتھ الحاح بسیار زندگانی كن و ایمن باش كھ من در حفظ ناموس

نمود و در حالیكھ موده خارج شد و عصر ھمانروز معتمدالدولھ در دار الحكومھ با نریمان خلوتندر كتمان سر

بود از وی باز خواست كرده بدست خود با ھمان در تاالر قدم میزد و نریمان با كمر و خنجر مرصع در حضورش

اعت و نیروی بازویخان برادر نریمان را بمقامش برگزید و در باب شجخنجر ویرا ھالك نمود و گرگین

و گل فرش قالی را با دو انگشت منوچھرخان   مشھور  است  كھ  مجمعھ  مسی  را  با  دو  دستش  لولھ  میكرد

را بستھ زوبین بدستش دادند زوبین را چنان بر دیوار نواخت كھ گرفتھ بر میكند و بكرات نزد محمدشاه بازوانش

تاج الوزرإ تجلیل فیر و مال و مكنت كثیر بود و بلقبقل و تدبیر وعانگشت فرو نشست و نیز صاحب باندازه چند

محمد شاه برای جلوس بر اریكھ سلطنت از تبریز و تعبیر میشد و در كتاب ناسخ التواریخ مسطور است كھ چون

ومھیا نبود عاقبت بیست ھزار تومان قرض كرده موكب ھمایونی را حركت دادندبطھران میراند مصاریف الزمھ
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بحضور شاھی وفود یافت و چھل ھزار ھمینكھ بزنجان رسید معتمدالدولھ كھ حاكم گیالن بود باستقبال شتافتھ

پیشكش گذراند و حاضرین نام خجستھ را بفال نیك گرفتند و نیز در كتابتومان از مسكوك با اسبی خجستھ نام

گرجی حاكم سابق ن بمنوچھر خان ایالت اصفھا١٢٧۵روضة الصفا  بدینعبارت نگاشتھ است كھ در سال  

عربستان نیز بدان انضمام یافت و در قوت عقل و كرمانشاھان كھ امیری كبیر بود مفوض افتاد و لرستان و

و كثرت ثروت و جمعیت منوچھر خان ھمین دلیل بس كھ مدت چھار ماه سیاست و شدت كفایت و شجاعت

ت خود در اصفھان بنوعی كھ مرضی خاطراالعظم را در عمارت مربوطھ بحكومحضرت ذكر الّلھ

---٩٣ صفحھ ---

ن فتنھ را و آسان نیز آن چناآن بزرگوار شده مخفی از انظار اعدإ نگھداشتھ محافظت نمود و باینطریق سھل

اگر اجازت فرمائید توانم تا دو سال با دولت ایران محاربھ ن بزرگوار عرض نمودھ آخاموش كرد و باالخره ب

شاه بقھر و غلبھ نفوذ دھم و میخواست با ایل شاھیسون و بختیاری كھ تحت اطاعتش بودندن امر رانمایم و ای

در آرد تا قوت ظاھریھ و معنویھ توأم حضرت نموده دخترش را بازدواج آن بزرگواررا مجبور بھ تسلیم امر آن

ل گردد و این امور بر محمد عظمت و شوكتی محیر العقول حاصشده كشور و لشكر و قدرت و مدنیت ایران را

گویند آغاسی پوشیده نبود ولی سیاست وقت جز بتسامح و عدم معارضھ با او اجازت نمیدادشاه و حاجی میرزا

ھالك وی تھیھ نمودند و مال جعفر وفات فجائی معتمد الدولھ در چنین موقع باثر اقدامات سّریھ بود كھ برای

مالھای اصفھان بمناظره و مّحاجھ با حضرت حاضر نشدند و تكفیر ونقزوینی حكایتی بدین مضمون نوشت كھ چ

آنجائیكھ در بدو بر آن بزرگوار گران آمد و برای امتحانشان بطریق بدیعی مبادرت فرمود و ازنمودند این قضیھ

و صحف آیات بدیعھ بلون مذكور فیمابین بابیھ وظھور حسب االمر كلمات حق جدید با رنگ قرمز مینوشتند

چنانچھ ھمھ میگفتند آثار بابیھ برنگ سرخ نوشتھ است در اینموقع حضرت امرغیرھم متداول و معروف گشت

فرمود صحیفھ سجادیھ را با رنگ قرمز و بر كاغذھای مرسوم نوشتند و صحیفھ بابیھ

_____________________________________________________________________
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اعلی سئوال و جواب داشتند از آنجملھ در محضر منوچھرخان حسب میلش برخی از علمای اصفھان با حضرتاند كھ چون آورده

و یا خطابات قرآنیھ متوجھ است بموجودین و حاضرین فقط پس غائبین را تكلیفی نیستمال مھدی خلف حاجی گلباسی پرسید كھ آیا

عقال طرف توجھ و خطاب واقع نمیشوند  حضرت ئبین و غیر موجودینبغائبین و غیر موجودین نیز توجھ دارد باوجود اینكھ غا

غیاب و فقدانی تحقق ندارد مال مھدی نقل قول پدرش را نموده گفت مرحوم آقا چنینجواب فرمودند كھ در پیشگاه علم الھی

.فرمودند و معتمدالدولھ از عقل او متاثر شده گفت بس است مطلب واضح و معلوم گشت

___________________________________

---٩۴ صفحھ ---

مّذھب و مجلد كرده نزد مالھا را با مركب سیاه بر كاغذ ترمھء اعلی بخط نسخ زیبا نگاشتند و ھر دو صحیفھ را

بر شما دربارهء این صحائف مفھوم و معلوم است بخط خویش فرستاده گفتند برای تفكیك حق از باطل آنچھ

كلماب كنید تا بر ھمھ معلوم باشد و ایشان بر صحیفھء سجادیھ بخط خود نوشتند كھ اینبنویسید و مھر و امضإ

نور صرف و قائل آن تالی كفر محض و قائل و صاحب آن كافر مطلق است و بر صحیفھء بابیھ نگاشتند كھ

س طلبید صاحب قلب منیر بود روزی مالھا را در مجلدرجھء نبوت میباشد و منوچھر خان حاكم صافی ضمیر و

با ایشان تكلم كرد در جواب بھمان نوع كھ نوشتند گفتند پس معتمدالدولھ امر دادھا را حاضر نمودهو صحیفھ

نمودند و كلمات امام سجاد را نسخھء از صحیفھء سجادیھ حاضر كردند و با صحیفھ برنگ قرمز مقابلھ و مطابقھ

ب را بحاجی میرزا آغاسی نوشتند و صاحب ناسخ اینمطلشناختند و از سرزنش معتمد الدولھ خجل شدند و

و معتمد الدولھ را از حضرت باینعبارت نوشت كھ معتمد الدولھ در حق باب مشتبھ شدالتواریخ ایمان و حمایت

بیماریش حاجی میرزا آغاسی بالجملھ گویند منوچھر خان بیش از شش ماه مریض و بستری ماند و در اوائل

معین كرده بفرستاد ولی مأمور مذكور مدت شش ماه در قم اشت حكمرانی برای اصفھانبرای معاندت كھ با او د

گشت و انتظار ماند و جرأت ورود بمركز مأموریت خود نكرد تا بعد از وفاتش رھسپارو كاشان با كمال بیم و

رده دفن ضبط نمود و جسدش را بقم بق واقع شد و اموالش را دولت. ه ١٢۶٣وفات وی در اصفھان بسال 

ضمن توقیع خطبة القھریھ و توقیع بمحمد شاه مندرج است كھ حسن كردند و كلماتی در شأن وی از قلم اعلی
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اخالص و حمایت ایمانش را واضح مینماید و ما صورت توقیع را در بخش سابق ثبت كرده كیفیتنیت و خلوص

طان العلما امام جمعھ از مالیان متمولو از علمإ و فقھإ آقامیر سید محمد سلمعتمد الدولھ را نگاشتیم

---٩۵ صفحھ ---

حكام اصفھان غالبًا بمیل و یكھ عزل و نصبۀا ملت عزت و احترام تام داشت بدرجمتنفذ درجھء اول نزد دولت و

اند كھ در اعیاد و دیگر مراعات جانب خاطرش بودند آوردهاش صورت می بست و دیگر مالیان ناگریز ازاراده

از در تاالر بیرونی عمارتش كھ حوضی بزرگ در وسطش بود می نشست و انبوه انامھ حسب الرسمھّمایام م

دستش را میبوسیدند و ھر كس علما و دولتیان و تجار و غیرھم گروه گروه داخل شده مصافحھ كرده غالبًا

فواكھ را استشمام كرده مینھادند و در جای خود مینشستند و او مقداری سیب و نارنج و لیمو و غیرھا نزدش

و اینعمل چندبار ھا را میبردندمیانداخت و ساعتی نمیگذشت كھ حوض مملّو از میوه شده میوهبحوض پر از آب

در ایام مذكوره بمبلغ صد تومان از امام میخریدند حوض را در ھر روزیتكرار مییافت و میوه فروشان فواكھ آن

ھر وزھای مذكور رسم چنین بود كھ خدام امام برای حاضرین مجلس  در سرو نیز در رو فروختھ انتفاع میبردند

وارد و حاضر میساختند و ساعتی مجتمعًا منتظمًا شصت عدد قلیان مجلل و زیبا با سر قلیانھای مرصع و مطال

ھور دیگر بعدد و كیفیت مذكور و جالل و زیبائی مشدر طول مدت اجتماع در ھر نوبت قلیانھا و سر قلیانھای

با حضرت ذكر الّلھ االعظم در ھیچ قلیانی بیش از یكبار در مجلس دیده نمیشد و بمجلس میآوردند چنانكھ

و تجلیل اش میھمان بودند در مراعات وظائف میھمانداری و در حمایتچھل روز كھ در خانھمدت

چون مكتوب آقا تا فرمودند  را حسب اقتضایش صادررسالھء تفسیر سورهء و العصركوتاھی نكرد و 

آغاسی در منع و تحذیر نوشت بوی رسید دست از حمایت سید مھدی امام جمعھ طھران كھ بدستور حاجی میرزا

احباب بكمال گرچھ تا آخر الحیات نزد انام اظھار ایمان نسبت باین امر نكرد ولی با مشاھیرو رعایت كشید و امام

مظلومین را از چنگ مالیان و دولتین ستمكار ایت نمود وبشاشت و انبساط مالقات و در مخاطر و مھالك حم

رھائی داد و در ھر بار كھ حكومت
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---٩۶ صفحھ ---

حاجی محمد كریم خان را اصفھان از وی منع و ردع و قلع و قمع بابیان را خواست تنی چند از شیخیھ تابعین

 ھستند نھ بابی در جواب گفت من بابی را محمد كریمخانینشان داد و ھمینكھ عرضھ داشتند كھ این نفوس حاجی

میكنند و امام در اند ولی این گروه بابی نا بالغ فاسد شده میباشند دروغ میگویند و نفاقپنھاننمیشناسم چھ كھ

امام جمعھ شد و شرح احوال و اعمالش ق در اصفھان وفات یافت و برادرش میر محمد حسین. ه ١٢٩١سال  

.مرا در بخش ششم میاوری

در تدریس قوانین االصول كھ    و از فحول علمإ مجتھدین و فضإل معتمدین مال محمد تقی شھیر ھروی استاد

از او استمداد و استفاضھ كرده امور شرعی و قضائی میرسید محمد امام جمعھ در غالب معضالت مسائل شرعیھ

نموده رسالھءصحیفة العدل را از عربی و او اظھار ایمان بحضرت ذكر الّلھ محضرش بواسطھء او اداره میشد

وی صادر گردید ترجمھ نمود و در ایام سجن آذربایجان عرائض بمحضر اعلی فرستاده توقیعات بعنوانبفارسی

تغییری در احوالش حاصل شد و چون در ولی در بحبوحھء فتن و امتحانات الھیھ بیم و وھم او را فرا گرفتھ

اش حضور نیافتند و آخراالمر شیخ زین العابدین شاگردانش بر جنازهحتیكربال در گذشت احدی از مالیان 

.با دست خود غسل و كفن كرده نماز خوانده برده دفن نمودند مجتھد مازندرانی

و میرزا ابراھیم پسران حاجی     و از مشاھیر بابیان اصفھان میرزا محمد علی نھری و برادرانش میرزا ھادی

و حاجی سید محمد اصال از اھل زوارهء اصفھان در ریعان جی سید محمد ھندی بودندسید مھدی نھری بن حا

بسیار نموده با خاندان ثروتمندی از شیعیان آنجا وصلت كرده صاحب مكنت و ثروتجوانی مھاجرت بھندوستان

اروانسرا  دكاكین و خانھھا و حمام و كشد و پس از فوتش پسرش حاجی سید مھدی از ھند انتقال بنجف جست و

بسیار شد و نھر آبی برای شرب اھالی احداث كرده باینجھت معروف و غیرھا تأسیس نمود و مالك ضیاع و عقار

بنھری گشت

---٩٧ صفحھ ---
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و محترمھء را كھ با زوجھء و پیرو عقیدت شیخ احسائی گردید سپس بموطن خود اصفھان رفتھ اقامت نمود

و آنھردو از شیخیھ بودند ازدواج نمود و پسران مذكورش شھیر قرابت داشتحاجی سید محمد باقر حجة االسالم 

كاسھ و بحد رشد رسیدند و میرزا محمد علی بكسب علوم رسوم مشغول گشت و در مدرسھدر آنجا متولد شدند

عرب شد و بكربال در حوزهء درس گران شب و روز بسر برد و پس از مدتی برای تكمیل تحصیل عازم عراق

نموده اقامت جست و پسر دیگر حاجی سید مھدی آقا سید ھادی در  سید كاظم رشتی در آمد و در آنجا تأھلحاجی

محسوب گردید و حجة بقدس و تقوی و عبادت و انزوا گشت و نزد مالھا از عدول و ثقاتاصفھان معروف

یالت علمیھ كرده و تربیت بیگم كھ دوشیزهء تحصاالسالم مذكور او را دوست داشتھ برادرزادهء خود خورشید

بحبالھء نكاح وی در آورد و باینطریق آقا میرزا ھادی متوقف در اصفھان شد ولیدینیھ یافتھ و در خانھاش بود

تالمذهء سید رشتی و باالخره او نیز با عائلھاش بكربال رفتھ مقیم گردید و ھر دو برادر از اصحات و

كھ حضرت باب در كربال میزیست چند بار آن كربال بودند و ایامیخانوادهءشان از عائالت شھیرهء شیخیھ در 

باب حرم و نیز در حوزهء درس حاجی سید كاظم دیدند و آداب زیارت و بزرگوار را حین ادإ زیارت امام حسین در

متوجھ و قلب و جاللت مقام آن حضرت و نیز احتراماتی كھ سید رشتی مینمود نظرشان راحال خضوع و رقت

موعود این سید جمیل جلیل باشد تا چون ف داشت و میرزا ھادی را مكررًا در دل گذشت كھ تواند  حجتمعطو

رسید ببرادرش میرزا محمد علی گفت ھمانا صاحب ندإ ھمان جوان ندای بدیع از شیراز مرتفع شده بسمعشان

عودت  حضرت بمكھ رفتھو ھر دو بعزم شیراز شتافتند ولی در بین طریق خبر یافتند كھسید شیرازی است

تصادف كرده بعرفان و ایمان كامل بشیراز میفرمایند و با جناب مال حسین بشرویھ و جمعی از اصحاب و احباب

روانھكامیاب گشتند و باالتفاق باصفھان رفتند و بعدًا

---٩٨ صفحھ ---

در شیراز برخاست حسب نھشیراز شده چندی بزیارت و استفاضھ از حضرت بر خوردار گردیدند و ھمینكھ فت

محمد علی باصفھان مراجعت و اقامت نمود و ببود تا االمر بیرون آمدند و میرزا ھادی بكربال برگشت و میرزا

و دیگر عودت بكربال نكرده در وطن بمدرسھ كاسھ گران اقامت جست و دخترخبر فوت زوجھاش در كربال رسید
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وارد شد و در ایام توقف حضرت  و میرزا ھادی نیز از كربال باصفھانحاجی آقا محمد نام از تجار را ازدواج كرد

در خانھ برادرشان میرزا ابراھیم كھ نسبتًا مالدار بود ضیافت در اصفھان مكررًا درك زیارت و استفاضھ كردند

سؤر از آوردند كھ میرزا محمد علی تا آنھنگام فرزندی نداشت رجا كرده حسب االشارهنمودند و خود حكایت

را میاوریم منعقد و متولد گردید مبارك خورد و محترمھء كریمھ منیره خانم كھ در بخش پنجم شرحی از احوال او

نیافت و آقا میرزا ھادی بعدًا در ایام سجن ماكو بعزم زیارت و میرزا ابراھیم در عین حال شھرت بایمان بدیع

ترمھاش خورشید بیگم كھ در كربال نزد سید رشتیرسیده عودت باصفھان نمود و زوجھ محرفتھ بارزوی خویش

قرةالعین تلمذ و ارادت گرفتھ بلقب تلمذ كرده دارای مقامات عالیھ علمیھء دینیھ گشت پس از وفات سید نزد جناب

مدید و عرفان و ایمان اكید یافت و نوبتی كھ اعدا در كربال بعزم شمس الضحی مشھور شده مصاحبت و معاشرت

مھاجرت شورش كرده بخانھاش  ھجوم بردند او را باشتباه گرفتھ سنگسار نمودند و ھنگامتعرض بانجناب

بود و میرزا ھادی از سفر ماكو مراجعت آنجناب از كربال ببغداد و سپس بایران ھمھ جا تا قزوین مالزم موكب

رسید ھر دو برادر از برد و چون امر علیكم بارض الخإ ببابیھ كرده در قزوین ویرا یافتھ با خود باصفھان

در آنجا شدند ولی ھنگامی ببدشت رسیدند كھ فتنھ خراسان خاتمھ یافتھ جمعی از اصحاباصفھان عازم مشھد

ھزار جریب مازندران بمیرزا ھادی مجتمع بودند و واقعات را بسر بردند تا در نیاال از ھجوم و شورش اھالی

ضرب و صدمھ شدیده رسید و دو برادر خود را

---٩٩ صفحھ ---

متوفی و مدفون گشت و بكناری كشیده در خرابھء پناه گرفتند و بنوعی كھ در بخش سابق آوردیم میرزا ھادی

با حضرت قدوس بود و در آنجا بوی )بھ شھر (تا اشرف نبیل زرندی چنین نوشت كھ میرزا ھادی بعد از بدشت

بار زندران ورود نماید ولی در ھمان ایام در دھات نزدیكجناب باب الباب از خراسان بماامر فرمودند كھ در حزب

محمد علی تنھا بطھران و اصفھان فروش مریض شده در مسجدی بی معین و پرستار وفات كرد و بالجملھ میرزا

شمس الضحی نیز در اصفھان مقیم شده بتبلیغ ھمت نھاد و میرزا برگشتھ كما كان اقامت نمود و خورشید بیگم

دودمانی جلیل در ارجمند میرزا ابراھیم را كھ بعدًا بمقاماتی رفیع رسیدند ھدایت نمود و از آنانرانمحمد علی پس
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بانوار عظمت و شھرت درخشیدند و از میرزا ابراھیم این امر بدیع پایدار گردید كھ سالھا برقرار و نامدار شدند و

 ھادی پسر و دختری باقی ماند و ما خاتمت یك پسر و سھ دختر و از میرزاچھار پسر و از میرزا محمد علی

.سعادت اشتمال اینخانواده را در بخش ششم مینگاریماحوال

خاندان علمإ و معتقد شیخ احسائی و     دیگر از متقدمین بابیھ اصفھان حاجی سید جواد از اھل علم و فضل و از

ود میشمرد و پیوستھ ندإ بدعإ ندبھ شب و روز در انتظار ظھور موعسید رشتی بود و مانند دیگر ھمروشان

و معارضت  شنید و احادیث داّلھء بر معاندت١٢۶٠و چون از برخی منجمین بشارت ظھور در سال مرتفع میكرد

داشت و بیانات و عالمات واردهء در حق مالیان و فقھا را در كتب اخبار و آثار دید از مال خود احتیاط و نگرانی

و فی ضحكھ صوت و امثالھا را در ضمیر گرفت تا از عرفان ....خّده خال و فی....نایا آنحضرت از قبیل مفلج الث

از افق شیراز  در رسید و ندای ظھور را١٢۶٠نماند و تقریبًا سی و ھشت سال داشت كھ سال و ایمان محروم

مستفسر گردیده گشت و از حاالت حضرت بشنید و بشتاب تام قطعھ ملكی را فروختھ بعزم حج رھسپار شیراز

دانست كھ بعزم مكھ سوی بوشھر رفتند

---١٠٠ صفحھ ---

و با اولین كشتی روانھ گردیده پس بدانسو شتافت و ھنگامی رسید كھ حضرت با كشتی سوی مسقط روانھ بودند

رده اقامت دارند ال جرم غسل و تنظیف و تجدید لباس و تعطیر كدر مسقط ورود نمود و دانست كھ در خانھ والی

امر و حضرت را در حجرهء با والی در حالیكھ غالم حبشی با بادزن باد میزد یافت و او رابخانھ والی در آمد

را از سر اندك حركت دادند خال را بجلوس فرمودند و عالمات مذكوره را در آن بزرگوار دید و در اثنإ كھ عمامھ

تعدده طی مسافرت فائز بحضور گردیده بر عرفان و و سپس در مواقع منیز مشاھده كرد و مؤمن و منجذب گشت

عبد الّلھ و نھی نوبتی در مجلس روضھ خوانی حال بكإ و تكرار عبارت بابی انت و امی یا ابابینائی بیفزود

نماید مشاھده كرد و نوبنی در مجلس ضیافت روضھ خوانرا از اینكھ از نص حدیث خارج شده از خود تصرفاتی

نمود جواب فرمودند بأسی نیست و نیز سئوال از طریق عرفان بود سئوال از تناول آنكھ پلو كشمش مھیا 

اینجا نیز فرمودند آیا بشیخ و سید چگونھ عرفان یافتی عرض كرد از طریق معاشرت فرمودندبانحضرت كرد
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مینمود و حاضر بود تالوت آیات بدیعھ بھمین طریق رفتار كنید و نوبتی بزیارت آنحضرت رفت و حضرت قدوس

فرمودند و حاجی سید جواد نظر بحدیث ماثور كھ اسامی اصحاب در خواست قطع نماید و آنحضرت امر بادامھ

صحیفھ ثبت است و حضرت قائم مسطور است از ثبت نام خود پرسید جواب فرمودند كھ نام تو درصحیفھء نزد

 حج اكبر باعمال مشغول بودند بنظر دقیق در آنسالنیز چند بار در جمعیت فزون از شمار حجاج و ناسكین كھ

و آنحضرت را حّی قدیر و قائم بی نظیر مشاھده كرد و بالجملھ بعد از اتمام مناسكنگریست و ھمھ را ناچیز دیده

اجازت گرفتھ از طریق بصره اعمال در یك كشتی مراجعت كردند و حاجی سید جواد در بوشھر از آنحضرت

پیوستھ لسان بمدح و وصف آن بزرگوار گشوده داشت ت و چون باصفھان برگشتبزیارت اعتاب ائمھ عراق رف

و مورد تعرض و تعدی

---١٠١ صفحھ ---

.جھال و متعصبین بود و مال احوال او و خاندانش را در بخش ششم مینگاریم 

ایام اصل كرد و دردر آنجا ایمان حو دیگر آقا سید عبدالرحیم كھ نخست بمالقات و مكالمھء با جناب باب الباب

داشت بدشت حضوربلقإ آن بزرگوار شده مزید ایمان یافت و در اقامت حضرت در خانھء امام جمعھ متوالیًا فائز

و تبلیغ بسیرھنگامھ قلعھ مازندران بعزم نصرت اصحاب رفت و حسب االمر باب الباب مأمورو در ایام ارتفاع

ھم در ایام توقفش بخانھ محمود خان  رة العین در ایام آزادیش ودر اطراف مازندران گشت و نیز كرارًا با ق

المھزّء از قلم اعلی برای وی صدور یافت و خاتمھ احوالش را ران مالقات نمود و نیز توقیع مشھوكالنتر طھر

.می آوریم  در بخش ششم

ی كاشانی از تجار محترم در جواھر    و دیگر از معاریف بابیھ اصفھان حاجی محمد رضا بن حاجی زین العابدین

زوجات متعدد اختیار كرد و بسا از ایام سال را در بغداد بسر اصفھان و بغداد و غیرھما مراكز تجارت داشتھ

رؤیا اخالص در عقیدت غالبًا ظھور موعود منتظر در خاطرش میگذشت و شبی در عالممیبرد و بمقتضای

مشاھده كرد كھ با كمال و جمال )ع(مام شھید حسین بن علی حضرت صاحب العصر و الزمان را در حرم مطھر ا

قطرات اشك از دیدگان مباركش جاری میباشد و بوی اظھار مالطفت و ادب و احترام تاّم مشغول بادإ زیارتست و
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حضرت باب اعظم در فرموده با خود بسفر حج ھمراه برد و یكسال بعد از رؤیای مذكور در ایامی كھو عنایت

و عین آنچھ را كھ در عالم رؤیا دید و از لسان ودند در حرم امام حسین بزیارت آن بزرگوار رسیدكربال ب

و عاشق دلباختھ گردید سپس چون بعزم حج روانھ مكھ گشت ھمسفر با آنحضرت شنید مشاھده و استماع نمود

نمود و شیفتھ جمال ودتواقع شده در مواقع عدیده بشرف حضور رسیده ایمان و انجذاب یافتھ بایران عحضرت

محبوب بوده ھمھ جا از خوارق عادات و كماالتش بیان میكرد

---١٠٢ صفحھ ---

گردید و خسارت شدیده بامور لذا دچار تعرضات و بلیات بسیار از اعدإ خصوصًا از اقربإ و خویشاوندان خود

گرفتار گماشتگان دولت شد و طھران بتفتین منتسبینش ق در. ه ١٢۶۶تجارتش وارد شد و در فتنھء سال 

با پانزده یوم در كمال شدت و مشقت بسر برد تا بواسطھء شفاعت شخصی از ارامنھ كھبحبس انبار افتاد و مدت

بنام بابی مشھور و پیوستھ معرض وی دوستی داشت ببذل مبلغ چھار ھزار تومان از خطر قتل رھائی یافت ولی

كمره و گھی در بغداد و غیره بسر میبرد و پس از واقعھء فھان وتعدی و تطاول جمھور بود و گاھی در اص

و متغیرالحال گشتھ بیش از پیش مورد تعرضات خویشان پر نیش خویش گردید وشھادت كبری بغایت متأثر

محبوس و مقتول گشت و تفصیل بسال دیگر سفری ببغداد نموده مراجعت بایران كرد و گرفتار دولتیان گردیده

 مینگاریم و دارالتجاره و امالك و اموال و خانھھای ١٢۶٨ش الحق ضمن شرح واقعھ مذبحھ سالآنرا در بخ

خالوزاده از بغداد و كمره و طھران و غیرھا داشت معاندین از خویشان از قبیل خواھر وویرا كھ در بالد متعدده

یغما بردند و سن حاجی در آنھگام بو غیرھم تصرف كردند و حكام و دولتیان و مردم دیگر نیز از آن كاال حصھء

اوالد متعددش یك پسر و دختر در این امر نامور شدند و از پسرش متجاوز از سی و چھار سال نبود و از ما بین

زوجھ آقا نام داشت خاندانی در امر ابھی برقرار ماند و دخترش آغا بیگم مشھور بلقب اربابكھ آقا محمد جواد

ھر دو بغایت قّوت ایمان و نات بود و آقا میرزا مؤمن و زوجھء مذكورھاشمیرزا مؤمن از شھیرات مؤم

نمودند و آقا بیگم در سال واقعھ مذكوره در بدایت استقامت متصف بوده تحمل مشقات بسیار در راه عقیدت

مؤمن مذكور در كاشان میزیست و حاجی محمد رضا ھنگام رفتن از اصفھانجوانی بحبالھ نكاح آقا میرزا
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مستخدم خود را فرستادهء ھران چون بكاشان رسید محض احتیاط از مردم در باغی بیارمید و آقا فتاح نامبط

بدختر و داماد خبر داد و آنان لمحھء چند بدیدار پسینش

---١٠٣ صفحھ ---

ذكور كردند اسبش را بفتاح منائل گشتند و نیز چون در سر پل قرب بلدهء قم گماشتگان دولت حاجی را گرفتار

رفتھ باو گفت كھ حاجی یقینًا در خطر خواھد بود و الزم داده امر نمود كھ بسرعت بكاشان نزد آقا میرزا مؤمن

خود بعزم نام زوجھ میرزا یحیی ازل را كھ بحاجی سپرده بود و نزد وی در كمره میماند بااست بكمره رفتھ رقیھ

نمود و بیان احوالشان را در بخشھای ا مؤمن نیز چنانمازندران برده بقوم و عشیرتش تسلیم دھد و آقا میرز

.الحقھ میاوریم 

خواھر میرزا محمد سعید فدإ      و دیگر از معاریف بابیان اصفھان میرزا حیدر علی از سادات اردستان پسر

فالحت میزیست و ھنگام ارتفاع صیت امر جدید در اصفھانشاعر شھیر بود و در وطن بملكداری و زراعت و

حضرت ذكر بشرویھ فائز بایمان گردید و سبب ھدایت جمعی در اردستان گشت و ایامی كھبواسطھء مال حسین

حضور نزد آن بزرگوار یافت و ما در در اصفھان بخانھ میر سید محمد امام جمعھ اقامت داشتند چندین بار شرف

سان و سپس رفتنشان بقلعھ اردستانی برای التحاق باصحاب خرابخش سابق عزیمتش با شش تن احباب

اردستان بود و ھمرھان و كیفیت استخالصش را نگاشتیم و در ھنگام واقعھ شھادت كبری درمازندران و شھادت

.خاتمھ احوالش را در بخش ششم میاوریم 

ود و مال صادق مقدس در ا صفھان ب     دیگر از مشاھیر بابیھ اصفھان مال علی اكبر اردستانی از تالمذهء آخوند

فائز بایمان بدیع گشت مال علی اكبر نیز ایمان آورده باتفاق ھنگامی كھ مقدس بواسطھ جناب مال حسین بشرویھ

شدند و مال و بنوعی كھ در بخش سابق آوردیم مورد سخط و مجازات حسینخان والی فارساستاد بشیراز شتافت

و در مواقع خطر داخل نشد و سالھا بعد از ندادعلی اكبر پس از آن واقعھ مراعات احتیاط و تحفظ را از دست 

.و تتمھ احوالش را در بخش ششم مینگاریم واقعھء شھادت كبری حیات داشت

---١٠۴ صفحھ ---
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میرزا محمد رضای پای قلعھء      و ما در بخش سابق  جمعی از مشاھیر مؤمنین و شھدإ متقدمین اصفھان مانند

كن شھیر و غیرھم را نام بردیم و آقا عبدالحمید خلف ش و مال جعفر گندم پاكو استاد آقا بزرگ شھید و پسران

بدیع سالھا مشھور بود و در بخشھای الحق جمعی دیگر از آنان مانند آقا سید مال جعفر پس از پدر در امر

ھ ئیكھ و عدهء بابیذبیح زوارهء و سید محمد اصفھانی معروف و غیرھما را شرح احوال خواھیم نوشتاسمعیل

رفتند موافق تاریخ میمیھ مھجور زوارهء چھل و از اھل اصفھان در موكب جناب مال حسین باب الباب بمازندران

اند بانضمام شش تن شھدإ اردستانی سی و عدهء از آنان را كھ بشھادت رسیدهھفت تن بودند و نبیل زرندی

.نفر یاد نمودشش

شھدإ بر خواستھ خود را بوطن د جعفر بنإ از بقیة السیف كھ مابین     و از جملھ چھل و ھفت تن مذكور استا

گذاشتھ   متوفی  گردید  و  ابوالحسن  چیت ساز  در  اصحاب  رساند و حیات طوالنی یافتھ در اصفھان خاندانی

.بشھادت رسیدزنجان  داخل  شده

در بخش سابق ضمن اصحاب قلعھ مذكور     و از استاد قربانعلی معمار كھ با دو پسر و دو خواھر زاده بنوع 

و آقا حسینعلی در وطن بر جای ماند و اول بعلت شدت تعرض طبرسی بشھادت رسید دو پسر بنام آقا محمد علی

عمھ و سكونت كرده در گذشت و ثانی بجھت شدت تأثر از فراق پدر و برادران و بنیاعدا بطھران مھاجرت

تعرض و تعدی معاندین از دولت و ربانعلی با سھ دختر باقی مانده موردبیمار شده وفات یافت و زوجھ استاد ق

دختران را آقا میرزا عبد الّلھ و دیگری را شیخ سلمان كھ وصف ملت گشتند و استقامت ورزیدند و یكی از

ھ و میرزا عبد الّلھ در ایمان مشھور بوده بفیض زیارت حضرت اعلی در خانبزنی گرفتندالحالش را میاوریم

.امام جمعھ رسید

وضاع اصفھانُأۀضمیم

----------------------------------------------
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شد و از شدت عشق و انجذاب دیگر آقا محمد حسین اردستانی در اصفھان بواسطھء جناب باب الباب فائز بایمان

ا نكرد تا ھنگام مھاجرت رسید و دست از ذیل عظمتش رھبشیراز شتافتھ بفیض زیارت حضرت ذكر الّلھ االعظم

بر كف بزرگوار مھیا و ھمراه شد و پیوستھ در طریق اطاعت از اوامر مباركھ جانباصفھان در خدمت آن

از دستش رھا شد و خویش را بسجن اخالص حاضر داشت و در ایام سجن ماكو طاقت فراق نیاورده زمام اختیار

بارض الخإ صدور یافت با میرزا حیدر علی و پنج دیگر از علیكم رسانده بزیارت رسیده عودت نمود و چون امر

و جھاد بصوب مشھد شتافتند سپس در موكب جناب باب الباب ببقعھء طبرسی وارد شده دفاعبابیان اردستان

در حوالی معسكر بیفتاد و لشكریان نمودند و باالخره در معركھء نھم ربیع االول زخم منكری از سپاھیان یافتھ

و ھر قدر استنطاق كرده سعی نمودند كھ از ِعّدت و ُعّدت و مراكز یر كرده نزد مھدیقلی میرزا بردندویرا دستگ

گفتھ ویرا بقلعھ با خبر گردند اطالعی از او بدست نیامد و شاھزاده در غضب شده سقط و دشناممددعای واصلھ

ھزاده ویرا تسلیم دژخیمان داد تا بفتل شاتھدید بقتل نمود و او اظھار كمال مسّرت و آرزوی شھادت كرد الجرم

پرسیدند كھ چھ نوع از كشتھ شدن را خوشتر دارد جواب گفت نوعی از قتل برسانند و ھمینكھ بقتلگاه برده از او

نھاده آتش داد و گلولھ سرش را شدید تر است پس ناگھان یكی از سفاكان بیرحم دھانھ تفنگ بر چشم راستشكھ

اصحاب قلعھ موجب حیرت و اندھاش اعدإ بود و لذا انتشار بپاشاند و اینگونھ احوالمتالشی كرده مغزش را 

از سر گیرند معتقدند بعد از كشتھ شدن بزودی باز گشت باین عالم نموده زندگی پر از مسرتییافت كھ اینجماعت

.اند  راغب و شائقاز آن نھراسند بلكھو انتقام از دشمنان كشند و لذا موت را موجب حیاتی برتر شمرند و

مجتھد خونسار ھنگامیكھ در عراق    و از جملھء علمإ بیان در توابع اصفھان حاجی مال محمد بن مال محمد رضا

از شبھا با وجود علما در مسجد سھلھ و غیرھا متھجد شده عرب مشغول بتحصیل علوم دینیھ بود و در بسیاری

آوردند ون حجاج از مكھ برگشتند خبر دعوت حضرت باب را چ١٢۶١میطلبید در سال با تضرع فرج آل محمد

و بشارات امامیھ راجع بظھور قائم بیدرنگ عودت بوطن نموده در مسجد پدر بامامت جماعت پرداخت و اخبار

توقیعی از حضرت رسید كھ موجب اشتعال ایمانش گردید و علنًا موعود را بسمع اھالی رساند و پس از چندی

كثیری از علما از  داد تا ھنگامیكھ اخبار تبعید و سجن حضرت از جانبی و تصدیق و اقبالمھدیبشارت ظھور
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و شكایت باحتشام الملك حكمران بردند و او جانبی دیگر بیامد و جوش و خروش و شورش در مردم پدید گشت

 و سادات شفاعت حبس و زنجیر كرد ولی والد مذكور و دیگر علمإ و صلحإرا بمركز حكومتش گلپایگان كشیده

پرداخت تا آنكھ شھادت و مستخلص گردید و امامت و مسجد را بوالد واگذاشت و بخدمت در جمع مؤمنیننمودند

.می نگاریم عظمی واقع شد و شرح خاتمھ احوالش را در بخش ششم

---١٠۵ صفحھ ---

و در بدشت و نیاال نیز شتافتامام جمعھ رسید و حین صدور امر اجتماع در خراسان با جمعی از مؤمنین ب

محمد علی نھری و آقا محمد تقی بیدآبادی و آقا محمد حضور یافت و با آقا محمد قاسم از خویشان و آقا میرزا

ولی بعلت محاصره بودن اصحاب ممنوع ماندند و آقا عبد الّلھ بوطن باز آمد و حناساب بعزم قلعھ طبرسی رفتند

.ینگاریم احوالش را در بخش ششم مخاتمھ

ھمگی در ایمان پایدار گشتند چنانكھ      و خاندان آقا محمد علی یزدی چون زوجھاش از مؤمنات بامر بدیع شد

در اصفھان پیوستھ ذھاب و ایاب بمحضر مبارك داشتھ مجذوب یك پسرش در ایام اقامت حضرت باب اعظم

قلعھ قی چنانكھ در بخش سابق آوردیم درسالی در گذشت و دو پسرش محمد رضا و محمد تگردیده پس از چند

.میآوریم طبرسی بشھادت رسیدند و شرح احوال باقی خاندان را در بخش ششم

بودند و زوجھ منقطعھ فاطمھ نام      و بالجملھ پس از واقعھ شھادت كبری جمعی از مؤمنین در آنحدود بر جای

 ذاكر مصائب اھل بیت رسالت و برادرش مال رجبعلی مالحسینكھ حضرت ذكر الّلھ در اصفھان اختیار كرد پدرش

مصاریف سراج ھمگی از بابیھ اصفھان بودند و آنمظلوم ھنگام اعزام از اصفھان البسھ وقھیر و مال علیمحمد

با حرم محترمھ زیست نماید و یا در الزمھ بمنقطھء مذكوره داده او را مخیر داشت كھ یا بشیراز رفتھ در خانھ

دوم را اختیار كرد لذا در آن بلد بماند و خاتمھ احوالشان را ضمن در و خاندان خود بماند و او شقاصفھان با پ

.می آوریمبخش ششم
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یافت اما مال علی اھل قریھ از بشھرت نام مال علی ثانی من آمن و شھرت بدشت در این امر شھرتبسطام

آغاز جوانی بعلت شدت عالقھ ابوین و خویشان ازدواج نموده در توابع بلد بود و در وطن تحصیالت ابتدائیھ كرد

صاحب عائلھ

---١٠۶ صفحھ ---

پی تفحص از حقائق دینیھ گرفتھ گردید و تكمیل تحصیالت در مشھد و خراسان نمود و بحكم تجسس و طلب شدید

ردید و بدینموجب پیرو سبب ارتباط با یكی از علمای شیخیھ گاخالص در ایمان و زھد و تقوی و عبادت ویرا

شتافت و ھفت سال عالقھ محبت و مراسلھ با سید یافتھ عائلھ را در وطن بر جای گذاشتھ بكربالشیخ و سید شده

شتافتھ با تحصیل اجازه استاد ویرا بوطن  باز آوردند مالزم سید شده درك فیض كرد و پدر و خویشانش بدانسو

بود استاد بر گشت و در ھنگام وفاتش حاضر و اشك از دیدگانش جاریو باز بمحضر ولی ادامت اقامت نتوانست

بنوع مذكور در بخش سابق و برای من یقوم بتجسس و طلب سائر گشت و در سال اول ظھور بشیراز رفتھ

و در توقیعی صادر از قلم اعلی در شأنش چنین مسطور است  بعرفان و ایمان بدیع رسیده ثانی حروف حّی گردید

واحدة من دون  عباد اذا سمعوا آیة یؤمنوا كما آمن علّی البسطامی سالم الّلھ علیھ باستماع آیة عباد الّلھفاّن فی

آداب مخصوص كھ آنحضرت باو داد طلب بینة من غیرھا   و نیز در صورت زیارت مفصلی مشتمل بر وظائف و

 مندرج میباشد  اللھم انی اشھدك بما قد زیارت نماید این آیاتتا مرقد مطھر حضرت امیر المؤمنین را در نجف

اقرب من الوصل  سّر المؤمن  ھذا علّی البسطامی الذی قد قطع سبیلھ علی الصراط االكبر بجودكعرفت من دعوة

علیھم احببت بان اجیبھ باذنك االكبر جھرًا لما قد سئوال سبیل العبودیة فی الورود علی حرم آل الّلھ سالم الّلھ

انك قد كنت علی كلشئ شھیدًا فوفّق اللھم اھل الباب الی ذلك السبیل للماب فیبك و طاعتھ لنفسكعلمت حبھ لبا

كنت بالعالمین محیطا    و مال علی نقطة االمر من ھذا النور المستسر بسر االحباب فانك علی كلشئ قدیر و انك قد



102

افتھ نشر دعوت بدیعھ نمود و توقیع از آنجا بكربال و نجف شتحسب دستور آنحضرت ببوشھر نزد خال رفت و

حسن نجفی صاحب الجواھر رساند و او استكبار كرده بانكار و عناد برخاسترفیع را بشیخ محمد

---١٠٧ صفحھ ---

اند انا بعثنا علیًا من مرقده فرمودهپس توقیعی دیگر از قلم اعلی خطابًا للشیخ صدور یافتھ در حق مالعلی چنین

آنجناب در كربال و نجف با شھامت و اخالص نادر النظیر بابالغ امر و عرفتھ لسجدت بین یدیھو ارسلناه الیك ل

كثیر را مھتدی ساخت و جماعت مالیان بمعاندت و مخاصمت برخاستند و شور و ھیجانی درجدید پرداختھ جمعی

و آثارش ببغداد روانھ داشت كتب عوام انداختند و حكمران دولت عثمانی در كربال ویرا اخذ و حبس نمود سپس با

و قید كرد و در آنمدت آثاری را كھ با او بود جمعی از اھالی بغداد و و والی بغداد مدت شش ماه آنمظلوم را حبس

ایمان آوردند و روز غیرھما مطالعھ نموده منجذب شدند و برخی با او در محبس مالقات مكرر كردهكاظمین و

ایرانیان و اعراب ساكن بغداد و دیگر محال عراق از  شد و باینطریق گروھی ازبروز اشتھار و انتشار بر مزید 

امر بدیع قرار گرفتند كھ نام و مقام جمعی از ایشان در مطاوی بخش سابق و درینطبقھ مالیان و غیرھم در ظل

د دیگر ھفتاد سالگی بوبخش مسطور است از آنجملھ شیخ بشیر نجفی از طبقھء علمإ سنت و جماعت در سن

سید محمد جعفر و سید حسن جعفر و سید علی بشر و شیخ سلطان و جمعی از ھمراھانش در كربال و نیز

و نیز شیخ محمد شبل و سید محسن كاظمی و شیخ صالح كریماوی و جماعتی از جماعتی با او در قصبھ كاظمین

والی مجلسی از علما فراھم االخرهقری مانند شیخ عباس و مال محمود و عبدالھادی و مھدی و غیرھم و باھل

نجف و سید ابراھیم قزوینی شھیر از كربال و شیخ محمد ساخت كھ شیخ نجف بن شیخ جعفر و شیخ موسی از

امین اسد الّلھ از كاظمین و سید محمد الوسی مفتی و سید علی نقیب االشراف و محمدحسن یس و شیخ حسن

حاضر ساختند و با او محاجھ و ھم حضور یافتند و جناب مالعلی راواعظ و شیخ محمد سعید مفتی شافعیھ و غیر

با علی ما فی االمكان بپایان برد و فریاد لم و النسلم از مالھا مناظره نمودند و او اشاعھ ایمان و اذاعھ برھان را

سرخھابلند شد گونھ

---١٠٨ صفحھ ---



103

دل از آنمظلوم میگرفتند و در محضر والی بود دادو خیشومھا پر از باد و رگھای گردن سطبر گشت و اگرنھ 

والی ویرا در محبس نگھداشتھ ماوقع را بدربار اسالمبول ناچار بتكفیر قناعت كرده حكم نفی و اعدام دادند و

آگھی فرستاد و حكم

_______________________________________________________________________

و خبر تشرف خود و سائر احباب را بمعرفت ھ مرحوم مالعلی بسطامی از شیراز بكربال عودت فرمود ھجری١٢۶٠چون در سنھ 

در میان اھل علم ظاھر شد و ذكر ظھور باب نظر بورع و تقوی و مكانت مرحوم بسطامیباب اعالن نمود شورش و ھیجانی عظیم

اسم ابا و امتناع كلی میفرمود و میفرمود ا مینمود و از ذكرشائع و منتشر گشت و لكن جناب مالعلی فقط بذكر لقب آنحضرت اكتف

لكن ما را از ذكر اسم مبارك كھ او كیست و از چھ سلسھ است و نام و نشان باب ظاھر شده و ما بحضرتش مشرف شدیم و

بی در عراق ظاھر خالصھ ولولھ غریچیست نھی فرموده عما قریب ندای از مرتفع شود و اسم و نسبش بر كل معلوم گرددحضرتش

چیزی میگفت و ھركس در اینكھ باب كیست گمانش بشخصی میرفت و جائی شد و در جمیع مجالس ذكر ظھور باب بود و ھر كس

نمینمود نقطھ اولی جل ذكره بود زیرا بسبب حداثت سن و اشتغال بتجارت احدی اینكھ ھیچكس گمان

خاطر جمع بودند كھ باب علم الھی باید از بیوتات علم  میكردند و یا اینكھ واثق وگمانھا را در حق ایشان نمی كرد ھمھ باالتفاق گمان

سید رشتی كسب و تجارت و اكثری خاصھ شیعیان گمان مینمودند كھ او البتھ یكی از اكابر تالمذهو معرفت باشد نھ از صفوف اھل

و ھیجان عامھ گشت و كیفیت بعرض والی عراق اقاعلی الّلھ مقامھ است باری بشارات جناب مالعلی سبب اختالف علمای عر

ببغداد طلبید و امر بحبس آنحضرت فرمود و در حبس نیز باخبار خلق و نشر آثار مباركرسید و والی حضرت بسطامی را از كربال

سال داشتند و حضرت بسطامی را بقسطنطنیھ ارمیپرداخت و حبس و منع سبب خوف و زجر آنجناب نگشت اخیرًا بعداالخذ و اّلرّد

رساندنددر اثنای طریق ویرا برتبھ شھادت

 میرزا ابو الفضل گلپایگانی نقل قول از حاجی سید جواد كربالئی

__________________________________

---١٠٩ صفحھ ---

التعصب ویرا عدهء از سواران شدید ی لحفظ روانھ دارند لذا بدستور والسلطانی صدور یافت كھ آنمظلوم را تحت ا

قسطنطنیھ بردند دیگر خبری از وی نشد و بعدًا خبر رسید كھ در حبس مقیدًا تحت المراقبھ از طریق موصل بنام
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شھادتشان را در قلعھ جھان را بدرود گفت و ما كیفیت ایمان مؤمنین میامی خصوصًا مال مردانعلی وكركوك این

.را در بخش سابق آوردیم ف آنقلعھمازندران و كیفیت احوال مال عیسی از بقیة السی

ق در آنجا رخ داد از مواقع .ه ١٢۶۴    و اما بدشت از قرإ تابعھ برای واقعات مھمھ كھ در ماه چھارم سال 

و قرةالعین و جمعی از مؤمنین كھ ھشتاد و یك نفر بودند شھیره تاریخیھء این امر گشت چھ كھ حضرت قدوس

و سھ باغ فتند و جمال اقدس ابھی حضور داشتھ تمامت مصاریف را عھده فرمودنداجتماع یامدت ده یوم در آنجا

و سوم محل توقف جناب قرة العین و عدهء كھ یكی محل استقرار عزت و جالل و دیگری محل اقامت جناب قدوس

علم الھی و میباشد و ندای طاھره با قدرت باھره و آثار ظاھره و داعیھ از احباب قزوینی بود مشھور و نامدار

بكسر تقالید و از طرف حضرت نقطھ اولی باوج ارتفاع و شھرت رسید و موافق مذاق و روش خودمقام كریمش

قدوس و مقام منیع شامخش از طرف حدود و حل اوھام و قیود قیام كرد و ندای روحانیت و معنویت حضرت

ثیری اصحاب جناب قدوس شدند و در عدهء پیروان طاھره و كآنحضرت مرتفع و مشھور بود و جمعیت احباب

گردید و از طرفین بحد شدت رسید ولی پس از انقضإ ایام بالفت و التیام و حسن ختام منتھیظاھر مناظره بین

احباب سواره در اطرافشان بودند سرودھا و بدشت در حالیكھ آندو در دو طرف ھودجی قرار داشتند و جمعیت

میكردند عازم مازندران گشتند و در نیاال ھجوم و سنگسار اعدإ موجب نیاشعار ایمانیھ جذبیھ طاھره را تغ

گردید و واقعات كسر حدود در بدشت نھ تنھا باعث تعرض و ھجوم اعدا و شیوعتفرقھشان

---١١٠ صفحھ ---

و تشتت احباب مجتمعین آنجا كذب و افترا برای اصحاب بدشت خصوصًا جناب طاھره گشت بلكھ موجب اندھاش

واقعات مذكوره حسب مذاق و مشرب خود بر دو حال شدند   دید و آنانكھ حضور نداشتند نیز پس از استماعگر

حاضر نبود  مال حسین بشرویھ كھ حلقھ اخالص حضرت قدوس در گوش داشت و در بدشتآوردھاند  جناب

را با شمشیر كیفر بودم اصحاب  آنجا ھمینكھ واقعات مذكوره بسمعش رسید چنین گفت  اگر من در بدشت

در بخش سابق و ھم در این بخش مفصال مسطور است در اینجا مینمودم  و از آنجائیكھ بیان واقعات مذكوره

ھر یوم لوحی نازل نبذه از تاریخ مال محمد نبیل زرندی اكتفا مینمائیم و مضمون آن چنین استتكرار نكرده بنقل
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انقضإ چند یوم از مصدر امر برای ھر نفسی اسمی خواند بعد ازمیگردید و میرزا سلیمان نوری برای احباب می

آن اسامی كھ از قلم اعلی مرقوم و مكتوم بر ھر یك معروض كھ یكی را بردارد جدید عنایت شد بنحو قرعھ جمیع

تا كل یكدیگر را باسمإ جدیدهبگشاید بھر اسمی كھ مقسوم آمده بدیگران اعالن نماید كھ بان اسم موسوم استو

باسم بھإ و طلعت اخری را باسم قدوس و ورقھ منجذبھ را باسم بخوانند از آن یوم اھل آن مجمع جمال ابھی را

و الواح منزولھء از  طلعت اعلی نیز از آن یوم باسمإ معینھ در آن یوم برای ھرطاھره نامیدند

_______________________________________________________________________

و با ھم در خصوص نشر امر باب مشورتھا در منزل بدشت كھ یكفرسخی بسطام است میان مال محمد علی و قرةالعین مالقات حاصل

خواھد كرد پرده نطق میكرد كھ تكالیف قبلیھ منسوخ و احكام جدیده را پس از غلبھ تام وضعداشتند و قرةالعین بر منبر میرفت و بی

اختیار كردند آنگاه باتفاق حاجی محمد علی راه مازندران در آنجا جماعتی از مردم مسلم متنفر و فرار...و اكنون ایام فترت است

كردند از آن پس حاجی مردم برایشان تاختند و اموالشان را غارت...ھزار جریب با ھم در یك محل بودند پیش گرفت تا در اراضی

)خالصھء كالم ناسخ التواریخ(.ندران دعوت مینمودقصبات مازان در دھات وطریق بار فروش پیش گرفت و قرةالعین با مرید

_____________________________

---١١١ صفحھ ---

مطھره را مقدسین بساحت نفسی از آن مجمع نازل گردید چنانكھ بعد از حكایت بدشت شكایت حضرت طاھره

ر حق نفسی كھ خدا او را طاھره نامیده بعضی را چنین داعلی معروض داشتند در جوابشان نازل  چھ گویم من

میدانستند از سمإ قلب  طلعت قدوس از برای آن نفوس نازل شده و بعضی از جناب طاھرهاعتقاد بود كھ آن اسمإ

من الّلھ بوده و محض عدم مصالح وقت بر اھل و از آنجواب كھ از ساحت اعلی نازل شده چنین مستفاد گردید كھ

باری ھر یومی از ایام صنمی از اصنام مكسور و حجابی محروق ولی ع معین نگشت و نا معلوم ماندآن اجتما

و ...محل آن احكام و اوامر معلوم نبود و ھركس بھر سمتی كھ مائل بود منسوب می نمود بمثل نزول اسمإ

مھرھا كھ برای نماز تا نگردید و بالجملھ جانمازھا كھ ھمیشھ مبسوط بود چنان برچیده شد كھ دیگر مبسوط

در آنروز اصحاب بر سھ رأی شدند بعضی جناب ...بت گذاشتند آنروز رویھم میگذاشتند شكستھ شد و اسمش را
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او را نفس الطاعة دانستند و بس و بعضی حضرت قدوس را بنوعی كھ حق واقع نیز چنان بودطاھره را مفترض

باری چند ...امتیاز گل از خار میدانستند تالف را فتنھ برایطلعت اعلی دانستند و برخی ھردو را حق و آن اخ

اصالح ذات البین كردند و صالح در آن دیدند كھ جناب طاھره در خدمتشانیوم باین منوال گذشت تا جمال ابھی

نازل شده میرویم تا آنحضرت را باشند و چون در میان احباب مشھور بود كھ عیسی از آسمان در جزیرة الخضرإ

جزیرهء خضرإ ھمین بدشت و حضرت عیسی آنحضرت بود كھ بر ر كشتن دجال نصرت نمائیم یقین نمودند كھد

استعداد نفوس و باالخره آنچھ مقصود بود از خرق احجاب و كسر عوائد و تقالید برای حصولآنھا وارد شدند

و از اول ورود جمال ...دند عزیمت نموالجل شریعت باقیھء رب االرباب حاصل گردید و از بدشت بمازندران

بیست و دو یوم امتداد یافت  انتھی  و اجمالی از كیفیت سفر و منازل بعد اقدس ابھی ببدشت تا یوم خروج از آن

از بدشت

---١١٢ صفحھ ---

مسافت كرده بشاھكوه نزول چنین است كھ جمعیت اصحاب از آنجا بشاھرود رفتند و تقریبًا چھار فرسخ قطع

ورود كردند و از آنجا نیز سھ فرسخ طی نموده بوزوار  از آنجا تقریبًا پنج فرسخ طی نموده بمیانھ سرنمودند و

از خستگی استحمام و شستشو كردند  چون بنیاال كھ از قرای دارالمرز است رسیدند ورسیدند و در حمام آنجا

م بردند زدند و غارت كردند و ھجوطی طریق استراحت جستند اھالی تعصب كرده قریب پانصد تن بر ایشان

گذشتھ تفصیل دادیم و جمال ابھی از آنجا ببندر جز و اشرف و سپس موجب تفرقھ اصحاب شدند چنانچھ در بخش

در لوحی از است و رفتند و از دزوار تا بندر مذكور دو فرسخ و از آنجا تا اشرف تقریبًا چھار فرسخبسمت نور

مباركھ است چھ كھ این مظلوم از سمت آن اراضی:"ن مسطورقلم عز ابھی در وصف مازندران چنی

شده و اطراف آنرا مشاھده نموده و از آنجا باشرف و قبل آن محال ھزار شاھرود بانشطر توجھ نمود تا بگز وارد

آفتاب حقیقت جمیع آنجھات قریھ بقریھ شھر بشھر سیر نمودیم تا بارض نور وارد شدیم الحمد لّلھ از انوارجریب

گشت آنچھ بید الھی غرس شد عنقریب آثار آن ظاھر و در آن ایام منور و فائز شد و آثار آن البتھ ظاھر خواھد
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شوند از آنجبال مرتفع است چھ كھ آن اراضی بقدوم حق مبارك گشتھ انشإ الّلھ كل موفقھویدا شود ندای محبوب

   الخ"بانچھ سزاوار ایام الّلھ است 

اولی داشت و اگر رجال در تشیید و ترویج این امر نصیبی در درجھرض الخإخراسان        ا

مدعا را كفایت مینمود كھ مقدم بر كل در آن افق خراسان منحصر بجناب باب الباب بود مقام او وحده اثبات

بشرویھ طبق دیگران گردید و نام آنجناب مال محمد حسین بود و تولدش در قصبھ درخشیده سبب ھدایت و قیام

صباغ ار اھل یسار و ق  وقوع  یافت و پدرش حاجی مال  عبد الّلھ.  ه ١٢٢٩نبیل زرندی بحدود سال  روایت

مالك ضیاع و عقار بود و مادرش از اذكیإ و علمإ و شعرإ

---١١٣ صفحھ ---

خورد سالیش  حكایت از او در قصبھ مذكوره بشمار میرفت و مال حسین اكبر و ارشد اوالدشان بود و احوالی

وی داشت نشو و نما و تحصیالت ابتدائیھاش در وطن شده نمودھاند كھ داللت بر عظمت مال و سعادت استقبال

بعقیدت سنینمیرزا جعفر اقامت جستھ چند سالی بتحصیل علوم رسوم پرداخت و در آنآنگاه بمشھد در مدرسھ

رشتی عنان اختیار از كفش ربود ال  درك محضر سیدو طریقت شیخ احسائی اطالع یافتھ شیفتھ گشت و شوق

خبر فوت پدر را در بشرویھ شنید ناچار بسرعت عود بوطن كرد جرم بعزم كربال رھسپار شد و در طھران بود كھ

خواھر و تاب توقف نیاورده قسمتی از اموال  و امالك موروثھء پدری را بفروخت و با مادر وو چند ماھی بیش

داشت گویند مقارن مھاجرتش بكربال اقامت در كربال روانھ شد و در آنھنگام تقریبًا ھیجده سالبرادران بعزم 

و مشھود گشت كھ موجب حیرت بینندگان و شنوندگان بود از آنجملھ گفتار و اطوار روحیھ غریبھء از او مسموع

پناه را در عالم خواب تاین صورت رؤیای خود را برای اقربا و دوستانش حكایت كرد كھ حضرت رسالنوبتی

چندانكھ حضرت لب بر لبش گذارده آب دھان مبارك را دید و غایت مالطفت و عنایت را از آنحضرت مشاھده نمود

مال حسین دھانش چنان جریان و سیالنی جلوه نمود كھ جھان را فرا گرفت و بالجملھ جناببدھن وی ریخت و از

علوم و معارف دینیھ را تكمیل كرد و از دت نھ سال نزد سید رشتیبا عائلھ مذكورھاش ساكن كربال گردیده م
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برتری )ھمگنان(*شمرده آمد و بمناقب منیعھ و فضائل رفیعھ از ھمكنانعلمإ بزرگ و رجال سترگ اصحاب وی

مناظرهء با آنجملھ شدت تقوی و دینداری و حّدت شجاعت و دلیری بود و لذا سید در مواقع خطیرهیافت كھ از

خویشا و مجتھدین و مدافعھ و حمایت از عقیده و آئینشان ویرا بر جایفقھ

_______________________________________________________________________

و اصول مصروف مال حسین بشرویھ روزگاری از عمر خود را در تحصیل علوم رسمیھ از قبیل صرف نحو فقھ

)ناسخ  التواریخ(داشتھ بود    

________________________________________

---١١۴ صفحھ ---

و عامھ مردم را بمقاومت منصوب نمود چنانكھ نوبتی فقھای اصفھان اجماع نموده بمضادت با شیخیھ بر خاستند

 حجةاالسالم مجتھد بر پا گردد و حاجی سید محمد باقربا آن فئھ برانگیختند و نزدیك بان بود كھ فتنھ عظمی

واقعات دست خویش حد شرعی جاری میكرد آنانرا بدینطریق ساكت و قانع نمود كھشھیر مقیم اصفھان كھ با

و یا دیگری را از جانب خویش مبعوث مذكور را بحاجی سید كاظم رئیس الطائفھ نویسد تا او خود باصفھان بیاید

تش را با ضروریات مذھب جعفری مدلل سازد ھمینكھ و مطابقفرماید و در مجمع فقھا صحت عقائد خویش

كھ در بر داشت رسید مال حسین را از كربال باصفھان فرستاد و او وحیدأ با ھمان لباس عربی سادهمكتوب بسید

ایمان و قدرت در فنون علوم و بیان بمناظره و خود را باصفھان رسانده در مجمامع فقھا حاضر شده بنھایت قّوت

بطول انجامید و در آن ایام یكروز از ھفتھ را مزدوری نموده معاش یك ھفتھ راخت و مباحثات چندیمحاجھ پردا

اعتراضات مالھا را بر شیخ و سید فراھم میكرد و روزھا صائم شده در افطار و سحور قناعت مینمود و باالخره

 شدت زھد و ورع اشتھار یافت خاص و عام بكثرت علم و فضل وجواب گفتھ ھمھ را ملزم و مفحم ساخت و بین

عربی باصفھان این سخن متداول شد كھ آخوندی با پیراھن سر تا سری یعنی پیراھن ساده بلندچندانكھ بین انام

چنین نوشت كھ جناب مالحسین بشرویھ در آمده كل علمإ نامی بلد را مغلوب نمود و نبیل زرندی درین خصوص
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د باقر رشتی را در اصفھان معطل نمود و تا ھفت روز در مسائل محمعنفوان جوانی مجلس درس حاجی سید

شیخ اجل احسائی

_______________________________________________________________________

بود االئمة حاضرون ناظرون و راجع بركن رابع سئواالت حاجی سید محمد باقر از مسائل شیخ از قبیل الجسم العنصری الیعاد و ان

ستان ھ آباجوبھء آخوند مال حسین چنان ویرا قانع نمود كھ گفت شیخ احسائی سید العلما بود وكھ فقھا میگفتند شیخ غلو كرده و

.استاش كلمھ سوئی گوید از دین اسالم خارج ھدی خدمت نمود و ھر كھ در بارهۀائم

____________________________________________

---١١۵ صفحھ ---

مشتبھ شده بود و حق با شما با او گفتگو كرد تا او را مقر و معترف ساخت و سید محمد باقر گفت كھ امر بر ما

حاجی سید كاظم فرستاد و آنعالم ربانی در باالی منبر مال است و بھمین تقریر نوشتھ پا بمھر از سید گرفتھ نزد

 خواند انتھی و چون فتنھ مذكوره از اصفھان بخراساناو را مطاع انام و ناصر اسالمحسین را تمجید نمود و

مناظره و محاجھ كرده غالب سرایت كرده بود مال حسین بمشھد شتافتھ با میرزا عسكری مجتھد متنفذ آنجا نیز

قدرت و عظمتی كھ از مال حسین در نصرت امر شیخ و سید آمد و حقیت مسائل شیخ و سید را ثابت نمود و این

سید رشتی مكتوبی برای وی در مشھد فرستاد كھ صورتشدرجھ اشتھار رساند و  باعلیظھور كرد ویرا

مخدومی آخوند مال  صحیفة االشتیاق بشرف مطالعھ جناب مستطاب قدوة االطیاب عالمی فھامی":چنین است

ركاتھ بسم یا سیدی و موالی و رحمة الّلھ و ب السالم علیك٨۶۴٢حسین بشرویھ سلمھ الّلھ تعالی مشرف شود 

مفخم مراسلھ دوستی مواصلھ آن برادر مھربان را جناب مستطاب قدوة االطیاب الّلھ الرحمن الرحیم مخدوم معظم

ھذه الفرفة المحقة خیرًا الحاج حاجی سید محمد رسانیدند و لسانًا آنچھ گفتنی بود گفتند جزاكم الّلھ عنكھف

است برای شما از جمیع  طاعات و عبادات و  افضلاظھار حق كردی و كسر صولت باطل نمودی ھمین عمل

این اصل اصیل است الحمد لّلھ حق سبحانھ و تعالی  ببركت موالنا صاحب قربات زیرا كھ كل آنھا فروع و توابع

غیر خائف و ال خاش عجل الّلھ فرجھ و روحی لھ الفدإ این تائید و نصرت فرمود ال تخف كن ثابت الجاشالزمان
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ازین خلق منكوس معكوس و لكن حق سبحانھ و دافع عن الذین آمنوا حق ھر چند انصارش قلیل استفان الّلھ ی

ھو اتقوا و الذینھم محسنون و الّلھ مع المحسنین و محسنین والّلھ الذی ال الھ االتعالی با او است ان الّلھ مع الذین

معكم فجمیع المبادی العالیھ معكم لّلھ تعالیثابتین باین صراط و معتكفین تحت این فسطاط میباشند فاذا كان ا

سالم الّلھفرسول الّلھ و امیر المؤمنین و االئمة الطاھرون

---١١۶ صفحھ ---

علیھم و ال ھم یحزنون  چھ غم دیوار امت و صلواتھ علیھما و علیھم معكم فانتم اولیإ الّلھ اال اّن اولیإ الّلھ ال خوف

موج بحر آنرا كھ باشد نوح كشتیبان فاتقو الّلھ و كونوا خیر انصارو   چھ خوف ازرا كھ دارد چون تو پشتیبان 

تقوی و حفظ اعدائكم بالورع و اما رجوع باصفھان بسیار خوب است نظر بمقدمات مذكوره باكمال ورع واكمدوا

 سپردم و التماس دعا و نباشد شما را بخدالسان از چیزی كھ منشإ تشبث للذین یتبعون ما تشابھ منھ ابتغإ الفتنھ

ادراك عتبھ بوسی آن امام مطھر اعظم از حد حصر است بجمیع دوستان زیارت تحت آن قبھ منوره دارم و شوق

مادر و  و بالجملھ جناب مال حسین باالخره نزد."و السالم علیكم و رحمة الّلھ و بركاتھعصر سالم برسانید

سوگواری مشاھده نمود و از  ھمگی را در زی و حال عزاداری وبرادر و خواھر و دیگر متعلقانش عودت كرده

گردید و چون دانست كھ در كربال و بالد ایران حاجی انتقال سید بجھان باال خبر یافتھ بغایت متأثر و محزون

علمإ شیخیھ بساط دعوت و ریاست گستردند و ھر یك جمعی را بتبعیت و محمد كریمخان و عدهء از اعاظم

و اخالص تمام آوردند با وجود مقامات مذكوره و احاطھء بر اسرار مقاصد شیخ و سید با خضوعاطاعت خود

و رنج سفر بر خویش ھموار نمود بتفحص و قدم ھمت و دقت در طریق تجسس احوال و آزمایش مدعیان نھاد

تاریخ نبیل راه فارس پیش گرفت و بنوعی كھ در بخش سابق مطابق طلب من لھ الحق باتفاق بعضی یاران

رسیده فائز و از برخی تواریخ دیگر نیز نقل نمودیم مقدم بر كل در شیراز بمحضر حضرت بابزرندی آوردیم

و بلقب باب الباب نائل گشت و حاجی معین باعلی المقام گردید و بدرجھء رفیعھ اول من آمن و حرف حی نخست

ترودی سابق الوصف تفصیلی بنوعی دیگر ایراد نمود الھدی تألیف فاضل ھشالسلطنھ تبریزی نقل از كتاب ابواب

اش چنین است  جناب مال حسین كیفیت مالقات و ایمان  خود را بحضرتخالصھكھ
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_______________________________________________________________________

.ردید واقع گ١٢۵٨وفات حاجی سید محمد باقر حجةاالسالم رشتی در اصفھان بسال  

__________________________________

---١١٧ صفحھ ---

وجود میرزا حسن گوھر بدقت باب اعظم بدین طریق بیان نموده گفت من پس از رحلت سید رشتی در سراپای

شدم اگر چھ او بی اندازه نزد من خفض جناح و اظھار نگریستم حتی چندی متوالیًا بمجلس درسش حاضر

ازھد نظر عمیق بر علم و عملش انداختم الحق و االنصاف خویشتن را بدرجات عدیدهن چونفروتنی میكرد و م

مطالب چیزی در دست نداشت و از و اتقی و افضل مشاھده نمودم و از آثار علمیھ شیخ و سید نیز جز ظواھر

ن ھمفكر خویش نظیرچند تن از یاراحاجی محمد كریم خان شدم و با لئالی معالی آن غافل بود پس بفكر مالقات

اشتھاردی و اردبیلی و مال جلیل خوئی و مالعلی بشرویھء و میرزا احمد ازغندی و شیخ ابو ترابمال یوسف

تا ببلدهء شیراز رسیدیم و در رباطی منزل غیرھم عازم كرمان شدم و طی طریق را از طریق فارس شروع كردیم

و اسواق  و كوی و برزن شھر تفرج میكردیم روزی وارد یكی در معابر اختیار كرده لختی بیارمیدیم و ھر روز

ش انجمن و رَدِگھ بشیراز شدیم مشاھده نمودیم یكنفر از علما مشغول تدریس است و جمعی از طالباز مساجد

مسائل توحید سخن میراند پس من در او در غایت فصاحت و بالغت و اقامھء ادلھ و براھین و جامعیت در

پسندیدم و بان حسن انتظاری كھ از شیراز داشتم در قلبم خطور كرد  گوش دادم و مقاالت ویراگوشھء بنشستم و

بزرگ منشی افتاد سید اینعالم متبحر باشد درین حال و خیال بودم كھ ناگاه چشمم بر سید جوانكھ شاید موعود

 از نظری بسوی من انداخت و میدرخشید پساشكھ در آن نزدیكی نشستھ بود و آثار و عالمات بزرگی از ناصیھ

این شخص مدرس نیست چھ آنموعود بایستی از جمیع عیوب و نقصھا منزه مرا مخاطب داشتھ گفت موعود سید

چگونھ مكنون خاطر باشد و من متعجبانھ بسوی وی نگاه كردم و در حیرت فرو شدم كھ این سید جوانو مبرا

ولی چون بھیچ وجھ دربارهء او احتمالی نمیدادم  دستم ربودمرا دانست و نظاره دلربای او عنان محبت را از

با اینكھباظھاراتش ترتیب اثری نكردم و
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---١١٨ صفحھ ---

كجا ویرا مالقات كردم و در عین آن یقین داشتم كھ قبًال مكررًا او را دیدم ھر چھ فكر كردم نتوانستم بیاد آورم كھ

و در آن اثنا باز آنجوان مرا مخاطب داشتھ گفت حاجی محمد ن بودحال دلم ھمچنان متذكر حاجی محمد كریم خا

نیست زیرا كھ حضرت منتظر باید از ساللھء طاھره و از بنی فاطمھ باشد و او ازكریمخان موعود سید رشتی

پس من قدری ساللھء قاجاریھ است و علی الظاھر نیز دارای چند منقصت میباشد و از یك چشم ناقص است

است شاید جفار و یا مرتاض باشد و من  بخود گفتم این سید نورانی كھ از خبایا و نوایای من مطلعمتوجھ شده

كھ ما طالب و جویای او ھستیم شما باشید پاسخ داد از قدرت خدا بعید روی بطرف وی كرده گفتم شاید آنشخص

تالمذهء سید ھستید ولی گترینآنگاه شروع بسئوال و مقالی نموده گفت ای آخوند مال حسین شما از بزرنیست

خدمت جنابعالی رسیدم فرمود در كربال در منزل مرحوم سید من از این ھنگام تقدم كرده باو گفتم نمیدانم در كجا

ما آشنائی و شناسائی مرا بخانھ خویش دعوت كرده گفت ممكن است چندی در منزلرشتی و پس از حصول

كرد آنگاه از من پرسید كھ در این  شدم خادم را امر فرمود چای حاضربیتوتھ نمائید پس از مسجد بخانھ ایشان

آوردید و مبادلھ و مقاولھ سخنان شد و او اظھار امرش را فرمود و چند پنج ماه بعد از رحلت سید كھ را بدست

 ھر میرفتم و ایشانمذاكره و محاجھ با آنحضرت بودم و گاھی نزد یاران  طریق و ھمسفران خویشروز مشغول

از آنان درخواست میكردم كھ چون مرض قلبی دارم مقدار اصرار و ابرام در سرعت و حركت از شیراز مینمودند

و امید كلی معالجھ دارم چند روز صبر و تأمل نمائید آنگاه مراجعت نزد آنحضرتامو در اینجا طبیب حاذقی یافتھ

نظر عمیقی بحاجی محمد من كھ ھمراھان سفریممینمودم روزی در اثنإ مذاكره و محاجھ عرض كردم رفقای 

اشتھار بلیغ یافتھ است فرمودند كھ چند روز پیش در كریم كرمانی دارند و شئون علمیھ او در السن و افواه

مسجد گفتم كھ موعود منتظر

---١١٩ صفحھ ---

یھ و ناقص است چھ كھ از قاجاربایستی از ساللھ طاھره و از ولد حضرت حسین باشد و حاجی محمد كریم خان

جناب مالحسین چندی با آنحضرت محاجھ و مداقھ نمود تا اقرع و اعرج و از یك چشم نیز اعمی است و بالجملھ
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مؤمن یكی از سیدحقیقت را مشاھده نمود كمر تعظیم خم آورد و ساجد گشت و از اینرو آقاباالخره با عین الیقین

شباب ھمسن و ھمبازی و ھمدرس بود و ایمان زمان صغر سن  و ایامفضال و ظرفای خراسان كھ با آنجناب در 

حكایت نمود كھ روزی در مشھد از درب مدرسھ باتفاق آنجناب میگذشتم او باین امر نیز بواسطھ آنجناب شد

ویران شود این مدرسھ دار نظر بمدرسھ انداخت این بیت را قرائت كرد یك اھل دل از مدرسھ نامد بیرونھمینكھ

مانند شما بزرگواری بیرون آمد چرا آنرا نكوھش مینمائید جھل است  پس من عرض كردم بحمد الّلھ از مدرسھال

در جواب بدین عبارت

_______________________________________________________________________

دیھ تبلیغ امر او كند و زیارت نامھ امیر ھر شھر وباب چون مال حسین را مستقیم دید بعراق و خراسان مامور دعوت داشت تا در 

مال بدو سپرد و نیز تفسیر سورهء یوسف را تا بر مردمان بخواند و بدان احتجاج نماید والمؤمنین را كھ از نوشتجات خودش است

ب و منبر بی پرده از مقبل ساخت و او در محراحسین چون باصفھان رسید مال محمد تقی ھراتی را كھ یكی از فقھا بود مؤمن و

معترف بنیابت خاصھ امام ثانی عشر میستود منوچھرخان معتمدالدولھ حاكم اصفھان را مقر وجاللت قدر باب سخن گفت و او را

بود باو گروید و خواست حاجی مال محمد مجتھد بنیابت خاصھ باب داشت و چون بكاشان آمد حاجی میرزا جانی كھ یكی از تجار

بطھران تبلیغ نماید ولی او قبول ننمود و معارضھ نمود و مال حسین را از خویش براند و چوناحمد نراقی را نیزپسر حاجی مال 

حاجی میرزا آغاسی داشت باین مضمون كھ اگر مرا رسید روزی چند متوقف شد و عدهء باو گرویدند و كتابی از باب بمحمد شاه و

را  در تحت فرمان شاه خواھم داشت و چون مال حسین كتاب باب را ظاھر و دعوتشخارجھ رابپذیرید سلطنت شاه را بزرگ و دول

آشكار نمود كارداران دولت ویرا تھدید و امر بخروج از بلد كردند و پس از ورود

____________________________________

---١٢٠ صفحھ ---

اینمدرسھ باعث شد كھ با حجت ال حاصلھ دربمن خطاب كردند ای آقا سید مومن مگو مگو چھ كھ افكار و احو

خدا چھل شبانھ روز مباحثھ و احتجاج كردم   انتھی

آنجناب نمود چنین نوشت و مال ءجعفر واعظ قزوینی سابق الوصف ضمن تاریخچھ خود بیان مختصری از احوال

ی او را جناب سید علی و از متلمذین سید مرفوع و رب اعلشھرت و نام اصلی ابوینیش مال حسین خراسانی بود
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بر سر او گذاشتھ و در سنھ اول ورود حقیر بكربال چون بخدمت سید علیھ بھإ الّلھنام نھاده و عمامھ سیادت

خود بودند و بمجلس جناب سید رسیدم آنجناب در مسجد كوفھ معتكف بود و از جملھ فحول علمإ و فضإل زمان

پنجم نیز بودند و در ایام جناب سید و  در سفر سوم و چھارم داشتند وتشریف نیاورده و در سفر دوم تشریف

و باصفھان رفتند و با جناب حاجی سید محمد باقر ھفت ماه گفتگو كردند و اثباتبقزوین آمدند

_______________________________________________________________________

تالمذه شیخ احسائی كھ در توحید خانھ صحن س پرداخت  مالعبدالخالق یزدی ازبمشھد در باال خیابان منزل داشتھ و بدعوت نا

و بر فراز منبر شرحھا میداد و نیز مال علی اصغر مجتھد نیشابوری كھ شیخی بودصاحب محراب و منبر بود از اتباع باب شد

ین خبر در مشھد سمر شد علما بجنبش آمدند ابمكاتیب و مالقات مال حسین اقبال كرد و در مسجد نیشابور مطلبھا ابراز داشت و

مال حسین آن ھنگام در چمن رادگان بود بنگاشتند چون این خبر بشنید فرمان كرد كھغوغا شد و صورت حال را بحمزه میرزا كھ

ین عنا و عذاب اگر تبری نجویند و باب را لعن نكنند قررا از مشھد حاضر لشكرگاه كنند و ھر كسی از مردم شھر كھ متابعتش كردند

اصحابش طعن و لعن كرد و اصغر را از نیشابور بمشھد آوردند بی توانی در مسجد بمنبر شده و باب را بادارند لذا چون مال علی

گفت من از این راه بر نگردم مگر علمای بلد مجلس محاوره بسازند و با ھمچنین چند تن دیگر لذا آسوده شدند اما مال عبد الخالق

خویش اقامت كندآغازند لذا عمال شاھزاده از نماز جمعھ و جماعت ممنوع و حكم دادند كھ در سرایهمن مناظر

) ناسخ التواریخ(

____________________________________

---١٢١ صفحھ ---

تا چون سید فوت شدند و حقیت جناب شیخ و سید باو نمودند و بعد بشیراز رفتند و بشرح زیارة مشغول بودند

نمودند و بعد بقزوین آمده بخراسان رفتند و خلق را تبلیغ میظھور قائم شد او اول من آمن ایشان شدند و از آنجا

الّلھ شدن و نقطھ اولی در چھریق محبوس بودند و چند شب در خانھ آقا ھادی بن حاجیبعزم زیارت و مشرف

رفتند مشرف شدند و مراجعت بخراسان ویردی علیھ بھإ الّلھ ماندند و با جناب طاھره محاوره و مكالمھ نمودند و

سمت بسوی او رفتند غوغا و ضوضا از خلق بلند شد شھزاده حباب از ھرنمودند و علم بر پا و آشكار كردند ا

در سال و اصحاب او را بخوشترین وجھی روانھ نمود انتھی  و بالجملھ جناب مال محمد حسینحاكم اول من آمن
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مستطاب تفسیر احسن القصص و اول ظھور حضرت باب سفیر بی نظیر و باب آن بزرگوار بوده حامل كتاب

كالم كھ مخصوص او بوده نشر دعوت بدیعھ فرمود و در مخزونھ ادعیھ شده با شجاعت تمام و صراحتصحیفھ 

اجتماع و قیام در كربال بدإ شد و حضرت باب از سفر حج بشیراز عودت نموده وسال دوم چون در خصوص

اجعھ بانحضرت از مربموجب تضییقات والی فارس و حكم مالھای شیراز خانھ نشین شده مؤمنین و طالبین

مرتفع داشت و حسب امر حضرت ذكر الّلھ االعظم ممنوع گشتند آنجناب  مقام بابیت یافتھ در بالد خراسان ندائی

جواب سئواالت علمیھ و دینیھ سائلین باو محول و مرجوع گردید و در ایام قلیلھكل امور بانجناب راجع شده

از علما و رجال خطیر  بالد خراسان و غیرھا جمعی كثیراقامت و ذھاب و ایابش در مشھد و بشرویھ و دیگر

دستورش را اطاعت و انقیاد نمودند و اینموجب بمكالمھ و مكاتبھ طلوع كرده اصحاب و انصارش شده امر و

 و طغیان گردنكشان آنسامان دربارخراسان گردید و در آن ایام كھ انقالبتحریك حس غضب دیگر مالھای

مازندران  پیاده بزیارت محبوب در سجن ماكو شتافت و در عودت از طریقرا مضطرب ساختطھران

دربارفروش بفیض معرفت حضرت قدوس رسیده عھد ارادت استوار

---١٢٢ صفحھ ---

ھا خطابًا لّعامة البابیھ صدور داشتھ مترادفًا بمشھد ورود كردند و این در اوائل ایام سجن چھریق بود كھ امر نامھ

باجماع در خراسان و قیام تحت دستور و فرمان او فرمودند و ظیم آنجناب را مبین داشتھ كل را امریافتھ مقام ع

 ان یا اھل البیان"، ھا در حث و تحریض بابیان بنصرت و تبعیت ازو چنین استامریھعین بعضی از عبارات

الذی یؤید من یشإ بنصره و بحاناحضروا بین یدی ربكم و كونوا من الناصرین بسم الناصرالمنصور لدینا قدیم س

الذی ینصر من یشإ بجنده و ھو الرب ال الھ اال ھو انا كنا لھ ناصرین ھو الحق ال الھ اال ھو القوی القدیر الحمد لّلھ

یرجعون ھو الذی یقّدر انھ ال الھ اال ھو العزیز المحبوب لھ االمر و الخلق و ان الخلق منھ و الكل الیھشھد الّلھ

كل نفس بما اكتسبت و ھو الحق ال الھ اال ھو كلشئ فی الكتاب و انا كنا لھ ساجدین ھو الذی یجزیمقادیر 

من اھل الصاد و الكاف و االلف و الزإ و القاف ان احضروا بین یدی الحبیب و المشعشع المحمود ال یا ایھا المإل

یشإ بنصره و انا كنا لھ شاھدین ھ اال ھو یأذن لمنالعلی فی السّر حسین قد كان لدینا مشھودا شھد الّلھ انھ ال الھو
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قانتین و ال یحل الحد ان یخرج من بلد علی و ھوالحسین قد كان ھو الذی یقنت لھ من فی العمإ اجمعھم و انا كنا لھ

فیھ فقد یدخل فی اصحاب الیمین و كان من الفائزین فاصحاب الیمین ما اصحاب الیمینلدینا محبوبا و من دخل

من الناصرین و من سمع رون الی الرب و یكونون من الفائزین و من ینصره كمن نصر الّلھ فی الملك و كانینظ

الطف حین قال ھل فیكم احد ینصر آل محمد المختار ندائھ و لم یعتن بشأنھ كمن سمع ندإ الحسین بن علی فی ارض

بین یدیاالانھ ال الھ اال ھو انا كنا

_______________________________________________________________________

كھ مال حسین بشرویھ در ارض اقدس سال پر مالل مصیبت آثار ھزار و دویست و شصت و چھار حشمت الدولھ را معروض افتاد

)یحقایق االخبار ناصر(محبوس فرمود           بضاللت عباد اشتغال دارد و آنرا باردو آورده

_______________________________

---١٢٣ صفحھ ---

بكل قوتكم و قدرتكم و ان ذلك حضرتھ لمحضرین و ان الیوم كل الذین ان تحضروا بین یدی الحسین و تنصروه

بما یشإ كیف یشإ بنصره انھ ال الھ اال ھو و ھوالرب االحد لحكم من عند رب عظیم ھو الذی یصطفی من یشإ

بفضلھ كیف یشإ انھ ال الواحد االحد لدینا قدیم شھد الّلھ انھ ال الھ اال ھو یحیی و یمیت ثّم یحییلقیومالصمد الحی ا

ال تقفوا فی مقاعدكم و ارجعوا الینا و انصرونا بسّر الكّرة و الھ اال ھو المبدع اللطیف اال یا ایھاالمإل من االحباب

الھ اال ھو الحالف  انھ یحیی و یمیت ثم یخلق بفضلھ كیف یحب انھ الربنا الرحمن لمعززین شھد الّلھانا كنا بالّلھ

ما اقول كھید ھو الذی ینصر من یشإ بما یشإ كما المتین و لیس االذن من الرب ان یقف فی مقعده احد و الّلھ علی

 االرض و من سبقالنصیر و اعلموا بان الرب قد حكم الیوم بان كل الدین نصرتھ فییشإ انھ ال الھ اال ھو الناصر

الحسین فی الملك كمن نصر الی نصر ربھ فاولئك ھم السابقون و من دخل فی ظلھ فاولئك ھم الفائزون و من نصر

العلی دخل فی سّر الحسین و كان من الخالدین فیھ مشھودا الّلھ فی االرض و كان من الناصرین و من دخل فی بلد

یغفلون فقد ون ھو الذی قد ظھر و قام بامر ربھ حین الذی كل الناسلرب و لكن الكل یحتجبشھد الّلھ ان الذكر

لمشھود شھد الّلھ انھ ال الھ اال ھو قضی من ظھوره خمسون الف سنة فی الخمس بالعدد القلیل عند اھل الحقیقة



117

م الكریم ارسل الملك و الملكوت اجمعھم و انا كنا لھ لمكبّرین ان یا اسانا كنا لھ عابدین ھو الذی یكبر لھ من فی

العباد عبدًا و الی االصحاب لیكونن الكل بذلك بین یدینا لمن المحضرین ھو الذی قد اصطفی من بینذلك الكتاب

الھ االھو انا كنا بالّلھ ربنا الرحمن لمنتصرون و جعلھ علیًا من عنده و ھو الحسین فی السر عظیم شھد الّلھ انھ ال

سر حسین و ھو الحق لیس اال ھو و ھو المنصور عندنا لنصیر شھد الّلھ انھ الحق الكذالك قد انزلنا اسم العلی فی

ان احضروا بین یدی  الحبیب و لكن القوم ھم غافلون و كذالك ان الحمد منی لرب العالمین اال یا ایھا البیانیونو

ھو الحسین

---١٢۴ صفحھ ---

یبدع ما یشإ فی ملكھ اقرب من كل لھ شاھدون تبارك الذیسر علی قد كان لدینا عظیم شھد الّلھ انھ الحق و ایا 

و یمیت كذالك محبوب العارفین ھو الذی قد خلق الكل من لمح البصر بقولھ كن فیكون  لھ الخلق و االمر یحیی

 و برادر محمد شاه حمزه میرزا"الذین قد آمنو بالذكر اولئك ھم فی ظلھ یحشرونعنصر واحدة افال تعقلون و ان

داشت پاس احترامش را رعایت ت الدولھ سابق الذكر كھ با پیاده و سوار بسیار ماموریت تأمین خراسانحشم

تمامت حاالت آن نجم طالع از شرق و قیام و شجاعت كرده فتنھء مالھا را بنوع احسن فرو نشاند و ما تفصیل

ر بخش سابق نگاشتیم و احتیاجیفتنھ خراسان و واقعات قلعھ طبرسی مازندران دنادر النظیرش را ضمن بیان

چھار غزوهء مھمھ با انبوه بتكرار در این مقام نیست و از آغاز ورودش با اصحاب بمازندران تا لیلھ شھادتش

محاجمین مقاتلین نموده در ھر بار فتح  و غلبھ نصیب او

_______________________________________________________________________

 و ١٢۶۴ شعبان ١٩اصحاب از مشھد یوم اریخ وقایع المیمیھ آقا سید حسین مھجور زوارهء خروج مال حسین را با جمعیتدر ت

حضرت قدوس و عمامھ خضرإ و نام سید علی را در قریھ مزنیان و ورود كربالئی  قنبرورود كربالئی اصغر بنإ قائینی با توقیعی از

حركتشان از منزل فوالد محلھ نوشتھ و عدهء طان منصور و فرمان ورود ببارفروش بعد ازعلی را با توقیعی دیگر و با لقب سل

  بشرویھء ٢٢  مشھدی ٣  كرمانی ٨   شیرازی ٧   اردستانی ۴٠آورد   اصفھانی   باین تفصیل٣١٣اصحابش را در سواد كوه 

١٠   سنگسری ١٢    قمی ۶كاشانی ٩طھرانی  ۴  قائینی ١٩  سیامی  ۴  كاخكی ١٠   ترشیزی  ١۴   ھراتی  ۵تربتی  ٢۴
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٣   شاھرودی ۴٠  بھنمیری  ۴   بارفروشی  ٣   كرمانشاھی ١٣   زنجانی  ۵تبریزی  ۶    ھمدانی ١٠    قزوینی ۵كربالئی  

۴   ھندی  ٣ارومیھء  ٩     شھمیرزادی  ٣    یزدی  ٢    كندی ٣     چالئی ٢      شیخ طبرسی ٢آملی 

___________________________________

---١٢۵ صفحھ ---

با جمعیت معارضین اھل بلد دوم )بابل ( در سبزه میدان بارفروش ١٢۶۴گردید نخست یوم دوازدھم ذیقعده سال 

 در وازكس ١٢۶۵ھزار جریبی سوم در بیست و پنجم محرم سال  در اطراف بقعھء شیخ طبرسی با عبد الّلھ خان

در غزوهء لیلھ نھم ربیع االول قعھ مذكوره كھ اردوی مھدیقلی میرزا را در ھم شكست و باالخرهقرب بعلی آباد

و پنج صاحبمنصب مھم  جمعی مھزوم و عّدهء مجروح و اردوی خطیر دولت را متفرق و پراكنده ساخت و چھل

شكست ردھاند چون اخبارمیرزا سر و پا برھنھ فرار كرده جان بسالمت در برد آوبرخی مقتول شدند و مھدیقلی

فرستاد مضمون آنكھ تو را بمحاربھء چند فاحش اردو بمیرزا تقیخان امیر نظام رسید پیام و تھدید شدید بشاھزاده

نفر طلبھ مدرسھ فرستادیم چھ شد كھ اردوی

_______________________________________________________________________

مسافرت دید و سپس بعنوان رفتن بكربال از از اردوی حمزه میرزا ھفت روز در مشھد توقف كرد و تھیھآنجناب پس از مراجعت 

حضرت اعلی با توقیعی رسید و آنجناب را سید علی نام داده و عمامھ سبز برایششھر خارج شد و در ھمان ایام قاصدی از

بجزیره خضرإ برود و بھمان عده اصحاب ب یعنی حضرت قدوسبفرستاد كھ مانند علی امیرالمؤمنین بر سر گذارد و بنصرت حبی

از فرسخی مشھد نقل مكان نمود و حسب االمر رایت سودإ تشكیل داد و عدد جند الّلھبیكبدر حول او مجتمع خواھند شد لذا آنجناب

بال ھستند و تبلیغ میكردند و گفتند عازم كر بود و ھمھ جا می١٢۶۴آننجا دویست و دو تن بودند و آنروز نوزدھم شعبان سال  

فیروزه تاجر معتبر كھ والد مرحومش صاحب معدن)ابا بدیع (نیشابور حاجی عبد المجید جوھر نفوس را با خود اخذ میكردند و در

ال دو راھھ بود كھ چندی توقف كردند تا اواخر شوبود ملحق شد و بدینطریق نفوس ملحق شدند تا در چشمھ علی نزدیك دامغان سر

او و كوه رسیدند در آنجا آنجناب خبر از شھادت خویش داد و ھمرھان را مخیّر بین ذھاب باخبر فوت محمدشاه رسید و چون بسواد

ایاب باوطانشان نمود                       نبیل زرندی

______________________________________
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---١٢۶ صفحھ ---

و مھدیقلی میرزا لولھء تفنگ گاه بمحاربھء روم و روس میفرستادیم چھ میكردیدولت را بباد فنا دادی پس ھر 

محرمی مخصوص نزد وی ارسال داشتھ جواب چنین دو نیم شده بضرب شمشیر مال حسین را با مكتوبی توسط

بی نظیری كھ از طالب مدرسھ نام كردی بدینگونھ بود و قسمتی كھ ارسالش سھلنوشت كھ ضرب دست شجاع

التواریخ آنجناب را در ود فرستادم ولی سرباز و درخت دونیم را بطھران نتوان رساند و مؤلف ناسخمینم

و شمشیر نیكو ھمی زد چھ مسموع افتاد كھ بسیار وقت موضعی از كتاب چنین وصف نمود كھ او مردی دلیر بود

عبد الّلھ بر خویشتن را باقاجگرگاه غرق شد و در جائی چنین نوشت چون برق خاطف تیغ او چون بفرق آمد در

و در موضعی دیگر چنین نگاشت مال حسین زد و او را با تیغ دو نیمھ كرد و مردم او را قریھ افرا پیش داشتند

روضة الصفا در وصف واقعھء خسروی قادیكالئی بدینطریق بیان چون پلنگ غضبان آماده جنگ گشت و مولف

افتاده با جمعیتی د خسرو نام قادیكالئی از قرإ علی آباد بطمع اموالشاناز علی آباد حركت كردنكرد و ایشان چون

خواست آنان نیز مضایقھ نكردند ولی طمع كاروان گرفت و باسم ھمراھی و مخافظت از آنان رشوتیدنبال آن

 دست بر افزون بود و ایشانرا از گذشتن منع كرد و بدادن اموال امر نمود وخسروی گدا طبع از كرم و درم آنان

رسیدند متحیر ماندند از و دو تن از ھمرھان مال حسین كشتھ شدند و قریب بغروب بمقبرهء شیخ طبرسیآورد

و خسرو اسب سواری مال حسین را گرفتن خواست و خسرو بیك و ھمرھان او نیز سخت خائف و مضطر شدند

شت و روزگاری بمشق شمشیر بازویمال حسین بشرویھ كھ ھواھای بلند در سر دادر شمشیر او نیز طمع كرد

و با ھمرھان در راھزنان بدرقھ خود را نیرو فزوده بود از سماجت و لجاجت آنگروه بستوه آمده شمشیر بر كشید

غلطید و جمعی از مرافقانش را نیز بكشت و معدودی فرار كردند و نام در افتاد تیغی بر خسرو راند كھ بخون در

آقاسید ابوطالب

---١٢٧ صفحھ ---

ساروكال كربالئی علیجان آمد گفت بقیة السیف شھمیرزادی چنین نگاشت       اینفانی در علی آباد بودم  كدخدای

گفتم برایچھ گفت سعیدالعلما نوشت كھ محمدشاه مرحوم شده خسرو مرا خواست با جمعیت برویم بارفروش
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كھ ایشان كنند شما با جمعیت بیائید این بودبر قرار كنم اھل شھر بعضی از ھرزھھا ھرزگی میمیخواھم حاكم

بنا كرد بد گفتن بسعیدالعلما گفتم چھ خبر رفتند بعد از چند روز دیگر بر گشتند و كربالئی علیجان آمد بنده منزل

گفت بابیھا و باعث سعیدالعلما شد آنچھ نوشتھ بود دروغ بود ما را گول زد است گفت خسرو را كشتند گفتم كی

شما را از برای چھ منزل او سالم كردیم بعد از جواب سالم گفت خسرو خان خوش آمدی ھیچ میدانیدر رفتیم

و ازبك ھستند ایشانرا از آنجا حركت میدھید خواستم در كاروانسرای  سبزه میدان دویست سیصد نفر از سنّی

 ایشان بر شما حالل و مباحجزیره ھمھ ایشانرا میكشید مال ایشان و ریختن خونمیبرید در میان این جنگل و

میگفتند سنی و ازبك اینكلمھ را است خسرو گفت آقا دیروز وقت اذان از ایشان شنیدیم كھ اشھد اّن علیًا ولی الّلھ

خری ھستید ھر چھ ما میگوئیم باید بشنوید خسرو گفت آقا ما نمیگویند سعیدالعلما گفت شما عوامھا مردمان

بگردن خود زد  ببریم فردای محشر جواب خدا و پیغمبر را چھ بگوئیم سھ دفعھ دستمال ایشانراایشانرا بكشیم و

عباسقلیخان و حاجی مصطفی خان و دیگران آنھا كھ جواب خدا را من میگویم بعد از آن رفتیم منزل سركردھھا

ان نرسد كھ تا بشیرگاه میگذرانید و بھیچوجھ من الوجوه اذیت شما بایشگفتند خسرو این حضرات را میبرید

باشد وقتی كھ از و مردمان با كمالی ھستند احترام ایشان بر ما الزم است و سعادتقلی بیك ھم با شماغریباند

ھا را بشنویم یا علما را گفتم اطاعت علما بر ما منزل سر كردھھا بیرون آمدیم خسرو گفت علیجان حرف سركرده

ی بیك ایشانرا حركت دادیم بردیم بین راه خسرو بسعادتقلیعباسقلیخان سعادتقلواجب است خالصھ ما و داماد

---١٢٨ صفحھ ---

چال اھل دھات روشن آباد و ملك بیك گفت شما برگردید ما ایشانرا میبریم او بر گشت ما رفتیم تا بھ بیشھء ذغالھ

نشب شھید كردند و كردند و برادر جناب مقدس را در آخیل و باالتجنیھا چند نفر احباب را در آنجزیره شھید

بدوراھی  در آنجزیره ماندند و نعش را بردند در انارستان دفن كردند تا اینكھ رسیدیمجناب مقدس آن شب را

كدام راھست كھ ما را میبرید خسرو بسمت علی آباد كج كردیم بزرگ ایشان آقا سید علی فرمود بخسرو بگوئید

شدند فرمودند    اصحاب بار ما بمنزل رسیده است پیاده شوید    هگفت راه علی آباد است آن بزرگوار از اسب پیاد

صحرا ماندند و كرد شما تشریف بیاورید در ده ما قادیكال میھمان من باشید قبول نفرموده در ھمانخسرو عرض
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ندادیم آب كجا است از برای وضو برداریم نشاما ھم در آنصحرا ماندیم بعد از نیم ساعت یكنفر از ایشان آمد گفت

از ایشان یكساروق بستھ آورد گفت آقا فرمودند این قدری پول و اسباب است برداشت بعد از ساعت دیگر یكنفر

را ببرید من میایم خدمت زحمت شما بردارید و بروید شما را با ما رجوعی نباشد خسرو گفت شما این اسبابحق

لك چھ خیال ما بحكم سعیدالعلما یك كرور مال و جان فكر و فآقا میرسم بعد رو بمن كرد گفت علیجان من در چھ

میدھم ایشان میخواھند یك ساروق بستھ سر مرا ببندند میروم ھر طور است ایشانرا حركتبر ما حالل و مباح

میان آنجنگل و جزیره با گلولھ تمام میبرم تا بخاك قادیكال از پل آجری تیلرپوالكال میگذرانیم و یك یك را در

بنظرم ایشان خیال ما را فھمیدند مشكل می بینم از تو بشنوند گفت  مال ایشان را تاراج میكنیم من گفتممیكنیم و

كرد باھل روشن ھرگاه قبول نكردند تشر میزنم گفتم چھ تشر میزنی گفت میگویم سعیدالعلما حكماوال بالتماس

قب بیایند بریزند بر سر شما و ھمھ شما را دیگر از عآباد و باالتجن و قراخیل و ملك خیل و خرماكال مع دھات

گفتم ما چند نفربتاراج ببرند كھ بحكم سعید العلما جھاد میدانند و بر خود حالل و مباح منبكشند و اموال شما را

---١٢٩ صفحھ ---

شان علی محمد رفتیم نزدیك ایھمراه تو بیائیم گفت نھ من تنھا میروم و رفت قدری طول كشید من با مشھدی

در میان آنجمع میباشد گفت علیجان پدر سوختھھای فالن گفتند سیاھی كیستید گفتم آدم خسرو خانیم خسرو

خسرو فریاد بر گشتیم ساعتی بگذشت آنحضرت صدا را بیا صاحب الزمان گفتن بلند كردند وبرگرد چرا آمدی ما

كھ ده نظرخان بود رفتند قادیكالئیھا و اھل آن میكشید ما فرار كردیم حضرات اسباب و اموال را گذاشتند رو بافرا

بود ھمھ را بردند حتی شیخ عباس متولی شیخ طبرسی در ھمانشب ھشت دھات تمام اسباب و اموال ھرچھ

منزل داد بعد از آن ما پر از اسباب برد خالصھ بعد از تفصیل زیاد نظرخان ایشانرا برد در بقعھ شیخجینرخو

جناب میرزا محمد تقی جوینی و از احباب شنیدم این بود آنچھ اینفانی از...یم بقادیكال رفتیم نعش خسرو را آورد

نشستھ بود و جناب میرزا محمد تقی  ھم در پھلوی او نشستھ بود)باب الیاب(*بابكھ خسرو در حضور جناب

بول نفرمودند گفت خون قبعد از التماس و عجز با تزویر كھ شما تشریف بیاورید در قادیكال میھمان من باشید

امشب میریزند سر شما ھمھء شما را میكشند و شما بگردن شما بقدر ھزار نفر بل متجاوز بحكم سعید العلما
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فرمودند پس اول دفع شما را بكنیم بعد بانھا پردازیم جناب میرزا محمد الباب*اموال شما را میبرند جناب باب 

رفتم در داشت فورًا زد بدھن خسرو تا پشت گردن رسید كھ خودمرا برھنھ بر روی زانو در دست تقی خنجر

االول چنین نوشت و لكن ھم در قادیكال دیدم نعش او را و مولف روضة الصفإ در وصف غزوهء لیلھء نھم ربیع

ھ و پراكنده شده بودند سیصد و پنجاه نفر بقتل آمده بود كآنشب شبیخون جمعیت این اردو بتفرقھ تبدیل یافتھ بود

ۀیم خان اشرفی برفراز دیوار خرابو ھزار جریبی بودند چون صبح بدمید میرزا كرشصت نفر از آن الریجانی

مقتل دون و عالی است باز رفتھ باذان صدا بلند كرد كھ از سپاه متفرقھ ھر كھ در آن حوالی است بمحل اردو كھ

 عبد الّلھ خانتن وآیند  سردار الریجانی با پنجاه كس و محسن خان با چندین

---١٣٠ صفحھ ---

و مسلخی از كشتگان بیسر خارھا افغان با سھ كس باردو باز گشتند محل اردو را اللھ زاری دیدند از خون احمر

رنگ یاقوت بدخشان یافتھ سردار و سائر خوانین گریان و ناالن بر سرگونھء شاخ مرجان گرفتھ و سبزھھا

كز خون شھیدان رنگ نیست آفتی  این بیت مترنم بودند  نیش خاری نیستكشتگان گریھ ھمی كردند و بمضمون

مقتوالن معروف را حمل بوالیت نموده و دیگران را ھم در آن مقتل بود آن شكار افكن كزین صحرا گذشت  اجسام

خان حسینو تا جھان بوده اھالی مازندران را چنین عیب و عواری روی ننمود و در تاریخ میرزامدفون كردند

بعد از خاتمھء امر قلعھء طبرسی مازندران  لین مضمون آورد كھ در طھران دو ساھمدانی حكایت و روایتی بد

عباس میرزا نائب السلطنھ حضور داشت گفتگوئی در خصوص حضرت باب بمجلسی كھ شاھزاده احمد میرزا ابن

سخنی چند مدح و ھجا لی اختالف عقیدتھمو بابیھ و مقاتالت قلعھء مذكوره بمیان آمد ھر یك از حاضرین عاعظم

الریجانی تصادفًا وارد شد و ھمینكھ شاھزاده را دیده بر او و زشت و زیبا گفتند در آن اثنا سرتیب عباسقلیخان

آن ھنگامھ نموده خطابًا للحاضرین گفت شرح واقعات قلعھ را از عباسقلیخان باید پرسید كھ درافتاد اظھار سرور

ایشاھزاده و االتبار من چھ گویم و طریق  مباشر كار بود پس سرتیپ شروع بسخن نموده گفتصاحب اختیار و

ژرف و شگرف است آنانكھ واقعھ كربال و شھادت امام شھید را شنیده و بیان را چگونھ پویم كھ داستانی بغایت

العین ببینند بایستی در رأیرقت خیز و معامالت و حاالت سید مظلومان را با گروه اشقیا طالباند كھ بآنمنظره
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احوال و اھوال طبرسی بدرجھء بود كھ حوادث نینوا را قلعھ طبرسی باشند تا عین آنمنظره را مشاھده نمایند بلكھ

و مال حسین بشرویھ و احبابش مانند سید الشھدا و اصحابش حاضر و مھیای فدا شدندفراموش ساخت چھ كھ

اربھ و جنگ ایشان بودیم و ھر كھ ھیئت او ومن و سپاھم با تیغ و تفنگ مھیای مح

---١٣١ صفحھ ---

قلعھ محصور و ممنوع از اصحابش را كھ بشعار خداپرستی و عبادت و علم و ھدایت آراستھ بودند و در تنگنای

غارتشان با تیغھای بّران و رصاصھای گذران سواره و خروج گشتند میدید و من و سپاھم را كھ برای قتل و

مگر آنكھ باطاعت و بیعت كردن گردن نھند و از عقیدت و روش خود تبّری جویندحاضر و آماده بودیمپیاده 

شمر بن ذی الجوشن و سنان بن مینگریست ھر آینھ گمان بلكھ یقین برجعت امام و اصحاب در حقشان و عودت

خنان را از روی ھزل و سپاھیانم مینمود و چون سرتیپ آنسانس و سائر اعدای صحرای كربال درباره من و

آمد در مجلس از گفتھھای وی میخندیدند آنگاه گفت روزی مالحسین از قلعھ بیرونمطایبھ ادا میكرد حضار

میدان قتال ایستاده ندا داد كھ ایقوم حالتیكھ عمامھ سبز بر سر و كفن در گردن و سوار بر اسب بود و در وسط

رف میل ارباب غرض و ھوای نفس اینھمھ جور و ستم بر ما روا بصآیا جائز و رواست كھ بدون تحقیق و فحص

صادر شد مگر حالل خون جمعی بیگناه مظلوم سعی و تالش نمائید  آیا چھ خالف و خیانتی از مادارید و بریختن

د ما و مقتدر بترسید و از پیغمبر و ائمھ اطھار شرم نمائیخدا را حرام و یا حرامی را حالل كردھایم اینك از خداوند

بلكھ غالبًا آشنائی و معرفت از حال یكدیگر نداشتیم مطالب ما دینی و روحانی استشما با ھم سابقھء خصومت

و تفنگ و سرباز و سرھنگ علمای دین باید بمقام مكالمھ و محاجھ قدم گذارند و حجت و بینھ بطلبند ھرگز بتوپ

بلشگركشی و رعیت كشی گردد و در صورتیكھ تاجنیازی نیست و با دولت مخالفت و مقاومتی نداریم تا مح

مائل بكشف و تدقیق در امر دین نباشند مضمون ال اكراه فی الدین قد علمای دین قائل بلزوم تحری و تحقیق و

بحاكم علی الغی و مصداق لكم دینكم و لی دین را كار بستھ اكراه و اجباری نداریم و حكم راتبین الرشد من

خارج شده بمملكت دیگر رویم و چون كالم م راه دھید تا با عائالت خویش از قلمرو دولت ایراناالطالق وا گذاری

مالحسین بانتھا رسید دیدم از سخنانش حال
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---١٣٢ صفحھ ---

منصب و خدمت و اطاعت فرمان لشگریان دگرگون شد و در سیمایشان آثار تغیر و تاثر نمایان گشت الجرم بپاس

تفنگ نمایند تا سخنانش بگوش نرسد چھ با ھیئت و حالت  دادم كھ بیدرنگ شلیك بادولت بفوج خود امر

بود ھمھ لشگر خاموش مانده بسخنانش سراپا گوش بودند بعضی اشك میریختندمظلومیت كھ در میدان ایستاده

ضرت رب و میدان تحقیق امر حو برخی زیر لب آھستھ میگفتند پس ما را با دروغ و فریب در جوالنگاه دین

اندیشھ و اضطراب بودم كھ مبادا سپاه فریب خورده متفرق شوند العالمین برای چھ بجنگ و كین آوردند و من در

من و و تیر اندازی پرداختیم مال حسین سر باسمان نمود گفت الھا تو شاھد و گواه ما بینو ھمینكھ بھمھمھ

از دھانھ تفنگ دادند آنگاه شمشیر ثر ننمود و جوابم رااینقوم باش كھ حجت را برایشان تمام كردم و در دلشان ا

بخدا سوگند شجاعتی از او بظھور رسید كھ دیدهء روزگار مانند از نیام بر كشید و بچپ و راست حملھور گشت

آن اثنا كھ سربازان مازندرانی بودند كھ پای استقامت فشردند و طریق فرار نھ پیمودند و درآنرا كمتر دید

عقب درختی گرفت و تفنگ را سپر صیانت گرم جوالن بود یكنفر سرباز دچار وی شد و خویشتن رامالحسین 

شمشیر حوالت كرده درخت و تقنگ و سرباز را شش قسمت ساخت و من خود نمود و چون مال حسین بدو رسید

تلھ بر ھر كھ مقااز آنضرب دست بخوف و حیرت اندر شدیم و عجبتر اینكھ مالحسین در طول مدتو سربازان

و مقتولین میفھمیدیم كھ ضرت از وی بود و دیگر این شمشیر فرود آورد مستقیم نواخت و از جراحات مجروحین

كھ نزد مالحسین و اصحابش كشتن و كشتھ شدن یك صورت داشت نمیدانم جماعتبسی موجب تعجب ھمھ بود

قتال می شتافتند و سر موئی  و عشرت بمیدانبابیھ چھ دیده و چھ فھمیده بودند كھ بنوع مسابقت با شادمانی

میگردیدند گوئی تیغ تیز و خنجر خونریز را وسیلھ نجات ابدی و خوف و بیم نداشتند سمند وار گرد تفنگ آتشبار

حیات سرمدی

---١٣٣ صفحھ ---

دینیھ بالد آخوندھای مدارس میشمردند و اعجب از ھمھ آنكھ اغلب ایشان از فضإل  و علمإ و زھاد و عباد و

بامور بدنیھ بودند و در مدت الحیات شلیك توپ و لطیف المزاج ضعیف البنیھ پروردهء سكون و عدم اشتغال



125

بر صفحھ خیال نكشیدند و با وجود گرسنگی و فقدان مأكول و مشروب و تفنگ نشنیده و صورت میدان محاربھ

در قوالبشان دمیده م محاربھ روح و توانائی جدیدكھ ایشانرا بغایت ضعف و ناتوانی رساند گویا ھنگاعدم آسایش

از درك آن عاجز و قاصر است انتھی  و میگشت و بدرجھء جرئت و جسارت میافتند كھ عقول اولی االلباب

ق در سن سی و شش سالگی . ه ١٢۶۵نھم شھر ربیع االول سال  بالجملھ جناب مالحسین در بین الطلوعین

الریجانی م شھید شده در بقعھ شیخ طبرسی مدفون گردید و قاتلش را عباسقلیخاننگاشتیبنوعی كھ در بخش دوم

آوردیم و روایتی دیگر را نیز كھ سابق الوصف بپیروی از كتب تاریخیھء یگانھ و بیگانھ در متن بخش سابق

بقیة السیف و كیفیت شھادتشان را آقا سید ابو طالب شھمیرزادی نسبت قتل بزكریا قادیكالئی است ثبت نمودیم

اینفانی ابوطالب آورد كھ تفصیل شھادت جناب اول من آمن باب الباب بیان واقع آنچھ گذشتمشھور چنین

آنچھ دیدم و شنیدم این است  در شب ھشتم ربیع الحسینی و بقیة السیف قلعھ مباركھ اكثر اوقات با ایشان بودم و

ویم باردو دروازه را باز كردیم رفتیم بیرون در آنصحرا رّب اصحاب بیایند براالول در وقت سحر فرمودند بعدد

در بین شمردن جناب جناب میرزا محمد باقر بزرگ با چند نفر اصحاب میشمردند گویا صبح نزدیك بودنشستیم

برگشتیم بقلعھ فردا طرف عصری در لب چاه حمام باب الباب فرمودند امشب گذشت برگردید با جناب ایشان

آن بزرگوار تشریف آوردند كرسی گذاشتیم نشستند و فرمایشات میفرمودند تا كردن بودیماصحاب مشغول كار

بیاید عدد معین ندارد سواره ھم اینكھ فرمودند امشب من شھید میشوم و بشوق شھادت میروم ھركھ با من میاید

میروم  ازین فرمایشات بسیاری از اصحاب بشوق

---١٣۴ صفحھ ---

میزدیم بخصوص آنھائیكھ ھمان ودمان در وجد و سرور و اشعار وجدیھ میخواندیم و كفشھادت در منزلھای خ

ترك و كربالئی محمد جعفر كالھدوز بار فروشی و محمد باقر شب شھید شدند معركھ میكردند مثل مال جلیل

باقر تا  محمدمال ولی الّلھ آملی و سید رزاق بارفروشی و سید ربیع عجم رستاقی با مالكالھدوز علی آبادی و

مناجات كردن مشغول جناب باب سحر در عیش و سرور بودیم و چند نفر اصحاب با لحن خوش و صوت بلند در

یا صاحب الزمان گویان اول سنگر زكریا قادیكالئی بود او با چند الباب با چند نفر سواره باقی اصحاب پیاده رفتیم
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و محاربھ از كثرت را شكستیم داخل اردو شدیم درین گیر و دارراجع شدند با چند سنگرھای دیگر نفر بمقر خود

گرم محاربھ و مقاتلھ بودیم دیدم جناب اخوی آقا شعلھء باروت اردو آتش گرفت روشن شد مثل روز در حینی كھ

جزع دارند فرمودند برادرجان بر تو چھ گذشت  دست چپم را گلولھ شمخال قطعسید احمد سوار بر اسب و بسیار

گرفتم رو بمنزل ببرم چند قدم كھ ده عرض كردم دست چپ مراھم گلولھ خورد باكی نیست جلو اسب ایشانرانمو

درختھا و جزیره جمع شده بودند بلند فریاد نمودند كھ اصحاب رفتم دیدم جناب باب الباب رو بلشكریكھ در میان

گلولھ بمثل م نزدیك بلشگر كھ رسیدیمجلو اسب اخوی را ول كردم بھمراه ایشان بتاخت رفتھمچھ برویم بنده

بزرگوار ایستاد پیشرو دیدم اسب دیگر با طناب تگرگ بروی ما میامد ما بان تندی كھ میرفتیم بغتة دیدم اسب آن

رھا آن بزرگوار پیچید جلو اسب را گرفتم آن پیچھا را برگرداندم عرض  كردمبسیار بلند كمند وار سھ چرخ بكمر

اینفانی جلو اسب ایشانرا گرفتم رو  من ضربت برداشتم و پای مبارك از ركاب خالی كردندشد برویم  فرمودند

خواستم كھ نگذارم بر زمین فرود نیایند نتوانستم چاره ندیدم بمنزل بردیم ایشان از روی زین غلطیدند ھر چھ

را محكم داشتمزمین سر شلوار روی زین قاش بند شده بود از یكدست جلو اسب مگر اینكھ بیاورم بر

---١٣۵ صفحھ ---

شد آنسر شلوار را رھا كرد دست دیگر از صدمھ گلولھ ورم كرده بود تا شانھ  در آنحین اخویم میرابوالقاسم پیدا

ایشان را بروی زانو نھادم خون بسیاری از سر و سینھء ایشانرا آوردم بر زمین و اسب را رھا كردم سر مبارك

سر مبارك ایشانرا محكم بستم در اینوقت قلی آقا و حضرتقلی ھم میگفتند با كربالئیلمباركشان میامد با دستما

میگفتم یكی از اصحاب بس محمد حسن رسیدند و شناختند اھل خراسان بودند چون ھر یك از اصحاب میرسیدند

 دست بردند امكان دیدند قدرت ایستادن ندارند قدری راه برویاست بروید خالصھ ایشانرا بغل زدند بلند كردند

پاھای نشست ایشانرا بدوش گرفت پاھای مباركشان بر زمین می كشید كربالئی محمد حسننداشت حضرتقلی

شھمیرزادی را دیدم گفت من ایشانرا مبارك ایشانرا داشت رو بقلعھ رفتند بنده رفتم بسراغ اخوی كربالئی كاظم

م در حین دفن نمودن  آن بزرگوار حاضر نبودم و نود نفر از بمنزل افتادیبردم بقلعھ روز روشن شد ما ھم رفتیم

شدند بقدر ھزار زخمدار بودیم سی و ھفت نفر از ما شھید شدند از اعدا چھارصد نفر بمقر خود راجعاصحاب
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خود را آنچھ توانستند بردند بسیاری را زیر خاك نفر زخمدار بعد از آن لشگر جمع شدند تا وقت ظھر نعشھای

بدن بریدند بردند و كوچیدند طرف عصر اردو خالی شد اصحاب رفتند نعشھای  نھ سر از شھدا را از قلعھكردند و

و نبیل زرندی چنین نوشت كھ آوردند و چند سر اعدا را آوردند باالی چوب نصب كردند گویا بی اذن بودشھدا را

نھ سال تمام با فخراالعاظم حضرت معلی حركت نمودند و ایشان در ھیجده سالگی از بشرویھ بسمت كربالی

با بودند و چھار سال قبل از ظھور حضرت اعلی بامر سید مرفوع باصفھان برای مذاكرهحاجی سید كاظم ھمراه

سنھ ستین بامر ربالعالمین جناب سید باقر رشتی و بخراسان برای مكالمھ با میرزا عسگری مامور شدند و در

اعلی ایشانرا در سنھء اول بابالباب نامیدند و در سال چھ رسیدند و حضرتاول من آمن گردیدند و رسیدند بان

درثانی باسم باب مسمی نمودند و

---١٣۶فحھ ص---

با خود متفق سازد لذا با شصت و چھار ساالر معروف در مشھد خیال داشت كھ ایشانرا در قلع شجرهء سلطنت

كرد و جناب كلیم فرمودند كھ ما با جمعی ایشانرا در ركتقنبر علی بشرویھ پیاده از مشھد برای آذربایجان ح

درجھ مقام عشق و انقطاع بود و ھنگام خروجشان از خراسان با رایت سودإ طھران مالقات كردیم و در اعلی

تا در جزیره جزیره خضرإ از طلعت اعلی بخلعت عمامھ سبز اعالئی و اسم علی مخلع و مسمی گردیدندبسوی

شدند و   در  جنب  ضریح  شیخ   شھید١٢۶۵ت اخری بین الطلوعین نھم ربیع االول سنھ  خضرإ در ظل طلع

اعلی معادل سھ جلد در زیارت و علو مقامشان نازل طبرسی  بدست  آنحضرت  مخزون   گردیدند  و  طلعت

بھی نیز در در پنج میل شفای ھر مریض فرمودند و از قلم اعلی من جمال االفرمودند و تربتشانرا پنج میل

مقامشان  كافی زیارات و عنایات التحصی نازل و ظاھر گردید ھمین كلمھء مباركھء كتاب ایقان در علوحقشان

و مال حسین كسی بود كھ انتھی  " لواله ما ظھر جمال االحدیة و ما برز طلعة الصمدیة"؛ است كھ میفرماید

اق كلمھ داشتھ اظھار تعجب و حیرت مینمودند و اتفدوست و دشمن در علم و تقوی و شجاعت و بزرگواریش

الھیھ و تفاسیر بدیعھ كھ حسب اقتضای بعضی از یار و اغیار نگاشت موجود برخی از نسخ شئون علمیھ و حجج

شطری از خطبھ و محمودش را شاھدی مشھود است و ما در اینمقام تزییداالستبصار و مراعاة لالختصارو مقام
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و مطالب و مارب عرفانیھ بدیعھء است ثبت شھوره آنجناب را كھ جامع اسرار الھیھاوائل از یك رسالھء م

الرحیمبسم الّلھ الرحمنمینمائیم و ھی ھذه

بھم الیھم لمشاھدة الظھور و تخلی عنالحمد لّلھ الذی ھو مدھّر الدھور و مدبر االمور تجلی لخلقھ بخلقھ و قرب

الغیور فظھرالنور علی النور و انزل النور بالنور علی الطور فجعلھ خلقھ بخلقھ و احتجب بشعاع النور عن نواظر

حول عرشھ فی رق منشور انزل باالسم االكبر الكتاب المسطور فاثبتھ فی قلوب الصافین الحافینالكتاب المسطور

باخالص الوحدانیھالغیوب من البیانالی بیت المعمور و ارجع بعز جاللھ القلوب فی مستسرات 

---١٣٧ صفحھ ---

القدیم الرؤف الكریم الرحیم الغفور و تحقیق الفردانیة الی الصدور لتقّر و تشھد بان الالھ االھو العلی العظیم الولی

مر المنیر فی النھار معاشا لالنام لتبتغوا فضال من ربھم الشكور و انار القجعل الشمس ضیأ فاضإ بھا النھار و جعل

بمالففات نفحات خواطر اللیل المظلم االلیل الدیجور لیعلموا عدد السنین و الحساب و تفصیل كل االمورسواد

بالسنھ شتی و لغات مختلفة و كینونات مفتقرة من كل االوھام بسره و غیب المستور و دنی فنادی خلقھ الی نفسھ

الظھور  اوكار الطیور بانی انا الّلھ ال الھ اال انا رب النور و مالكاقعار البحور وفج عمیق و من شراھق الجبال و

العظیم و القرآن الكریم و التورات و مقدر االمور و جاعل الظل و الحرور و مسجر البحر المسجور و منزل الفرقان

الذی ھو فی مقامھ نبیھ المحبور ذی الفخر المشھور و العز المذكور و االنجیل و الزبور و صلی الّلھ علی محمد

محمود و حبیب و محبوب و ذاكر و مذكور و شاكر و مشكور و علی وصیھ الذی ازاح بھالمحمود حامد و

المھدیین الذین ھم ھدی الظلمات و الشرور و كسر بھ شكیمة كل مختال فخور و كل خوان كفور و علی آلھ الھدات

اضأبھ كل نور خلق الّلھ لمحبیھم بمحبتھم عن  و نورعلی ھدی و نور علی نور و نور فوق نور و نور تحت نور

العصر و مدار الدھور و اصحاب الحشر و والت االمر و حاملوا لوإ الحمد فی ظل محبتھم دار السرور و نوامیس

و قائمھم الغائب المستور النشور فتمت كلمتك الحق صدقا و عدال ال مبدل لكلماتك و ال معقب الیاتك بخاتمھمیوم

الّلھ فرجھ الحیاالكتاب و السنة و اظھار االسم المكنون فی عن عوالمھم و مواطن الظالمین اھل الشرور عجلالمخ
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المستسر المستور اللھم صل علیھم ما غّرد مغّرد علی غصن من اغصان شجرة الخلد و الكلمة المكنونھ و السر

بمقامھم عند رب العالمین سیّما یقین و المعترفینالطیور و علی شیعتھم الطیبین التابعین الئمتھم علی الحق المن

الطارق و العلم النور فی طیخإ الدیجور محل االسم االعظم و تمام النور المتالق و الضیإ المشرق و النجم الثاقب

الكلمة االقوم االتم و الرمز المستور صاحب الجبین االزھرالسر االقدم و

---١٣٨ صفحھ ---

العلی االكبر و ماحی آثار الشانئ لوجھ المنور و حامل الركن االیسر و النور االحمر ناشر عدلو الخّد االنور و ا

االكبر و مجدد آثار ابیھ العلی االكبر السید القسور النادی من االبتر مظھر بطون شریعة جده االطھر محمد السید

مؤید منصور  بالحق و عن الحق بالحقالداعی الی اجابة الملھوف بالصوت الفصیح الناصر للحقحول الضریج و

اللیل و النھار فی عمإ االحّدیة محجوب مستور و بعین الّلھ الناظرة ناظر منظور و بید الّلھ الباسطة من شر طوارق

الدیجور و یا من بطاعة امره تنشق عن اھلھا القبور و یا نور النور اجعلنی بعز اللھم یا مفرق النھار من اللیل

تجذبنی الی مقام الظھور و ربین الفائزین بالشھادة لدی مصباح النور و الق علّی منھ محبة كاملةمن المقعزك

بحجاب النور و نور السموات و االرض الذی یضیئی بھ تصرفنی عما سواك من الغیور اسئلك باالسم الذی احطتھ

عزًا و ھیبة و وقارًا و سكینة كما تریدتلقی فی قلوب عبادك الصالحین و قلبی منھ ابصار الناظرین الیك بالنوران

فانا عبدك و ابن عبدك الفقیر الی منا یا علیمًا بما فی الصدور و اجعلنا ممن یسمع قولھ و یرفع امره علی كل امر

اجعلنا بھ عالیًا متعالیًا علی االعدأ اعدائك فانك علی كلشئ قدیر رحمتك و عفوك یا عفو یا غفور یا عزیز یا شكور

العظیم فقلت و قولك اعدائك فی النحور و استعیذ بك من الشرور و ال حول و ال قوة اال بالّلھ العلیبك علیادرء 

خاضعین و قلت و قولك الصدق و نریدان نمن علی الذین الحق ان نشإ ننزل علیھم من السمإ آیة فظلت اعناقھم لھا

ت و قولك الحق ان رسل ربك لن یصلوا الیك فاسر ائمة و نجعلھم الوارثین و قلاستضعفوا فی االرض و نجعلھم

موعدھم الصبح الیس الصبح بقطع من اللیل و ال یلتفت منكم احد اال امر أنك انھا مصیبھا ما اصابھم انباھلك

یا موسی اقبل و ال تخف انك من االمنین  نسئلك بعّز عّزك یا بقریب كتب الّلھ الغلبن انا و رسلی ان الّلھ قوی عزیز
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حسن العاقبة و التجافی عن دار الغرور و الصالح و الفالح و النعمة و العافیة فی كل االمور ویزان ترزقناعز

الفوز  بدار السرور  انك انت و  لینا  فی جمیع

---١٣٩ صفحھ ---

محكم و خطابھ و حكمھ المتعالی الاالمور و العالم بما فی الضمایر و الصدور اّما بعد فقد صدر امره العالی المبرم

سئل الّلھ بھ النجاة من كل طبع مین ابن عبد الّلھ محمد حسین یالفصل الذی لیس بالھزل الی عبید عبیده بال شك و

من اھل من كل شین و النجاة من مخاوف الدارین و مھالك النشأتین لھ و للوالدین و االخوانرین و الخالصو

ان یجمع ما برز من مكمن الغیب  بحق الحسن و الحسین علیھما السالمالمشرقین و المغربین آمین یا رب العالمین

النور اعنی ما جری بقلمھ العالی فی لوح المسطور النبتاه المستور و اشرق من مشرق الظھور و رشح من فوارة

یاخذوھم ولسر المستور من االقاصی و االدانی و االحبة و الغیور لیجعلوه ذكر القلوبھم الغافلین عن حقیقة ھذا

اسراره و خبایا بطونھ و مشكالتھ لكل زادًا لیوم النشور اسئل الّلھ ان یفتح عن معضالتھ و یكشف عن خفیات

الذی ال الھ اال ھو ان الّلھ سبحانھ قد جعل لظھوره لخلقھ بخلقھ مقامات صبار شكور المقام االول بسم الّلھ البدیع

السّر و السّر المقنّع بالسر و  الّلھ علیھم السالم باالسرار السّر و السّرالیھا و المرموز عنھا فی كلمات آلالمشار

قطب كتاب الّلھ فی التكوین و التدوین و علیھا یدور رحی السّر المستسّر و یعبر عن االول بالنقطھ و النقطھ

تجلی لھذه الّلھ سبحانھ قدبما ال نھایة الی ما ال نھایة كما فی علم الّلھ سبحانھ و ان الموجودات فی كل العوالم

و حتی "فاظھر منھا افعالھ الی آخر الرسالھالنقطھ بھذا   النقطھ  و  القی  فی  ھویتھا  مثالھ  ای  مثال  تجلیھ

را گمان بردند كھ از آنجناب است و مال محمد ممقانی در وصفش برخی از مالھا خطب و شئون علمیھ حضرت

و حضرت در گفت كھ اگر مال حسین بشرویھ خود ادعا میكرد قبول مینمودممجالس و مجامع بصریح عبارت در

میشناسی كھ اكثر علمای شیخیھ و سیدیھ بل رسالھ دالئل السبع در وصفش چنین فرمودند تو خود اول مومن را

ھ بودند حتی اطفالھای اصفھان در وقتی كھ وارد شدم میگفتند كھ یك طلبطوائف دیگر مقر بر علم و فضل او

چاك از قبل سید آمد و عالم كبیر آن ارض را كھ محمد باقر نام بوده بدلیلپیراھن

---١۴٠ صفحھ ---
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سید رفع الّلھ در جتھ اكثر علما و برھان الزام داشت حال این یكی از ادالی این ظھور است كھ بعد از فوت مرحوم

بموھبھء مستوھب شد كھ غبطھ آنرا خلق صاحب حق و باین سبب را وجب نموده و نیافت حق را اال در نزد

یا سفاھت نماید و الی یوم القیامة دارند در حق مثل این اولوااللباب چگونھ تواند كسی ذكر ضعفاولین و آخرین

 ؛     در یكی از توقیعات صادره در حقش چنین مسطور است

الرحمن الرحیمبسم الّلھ

و انا لنعلم اّن حجتك بالغة ...علی صراط حق مبین  بالّلھ و آیاتھ و كانشھد الّلھ لعبده فی ذلك الكتاب انھ قد آمن

لنشھد افیعدل آیات النبیین بحكم آیة مما نزلنا الیك ال و ربك انا...نحن لشاھدون لمن فی السموات و االرض و انا

كن من الصابرین ان اتكل علیدی و عبان اتبع حكم ربك یا...ان اكثر الناس ال یعقلون و ال یؤمنون و ال یشعرون 

...الحد منھم و قل موتوا بغیظكم ان اصبر یا عبدی و ال تجب ...الّلھ و اعرض عنھم ثم ذرھم فی خوضھم یلعبون

عرفتم امر الّلھ لتوقنون ان اتقوا الّلھ و استغفروا ربكم و ارجعوا الی حكم الّلھ ثم اتلوا آیاتنا انقل یا اھل االرض

ان آیة من آیاتنا تثبت حكم الّلھ لمن علی االرض  لتنصرون فوالذی خلقكم و جعلنی حجة علیكمثم لتبلغون ثم

فی الكتاب بین یدیھ ثم انصفوا بالعدل لعلكم بایات الّلھ لترشدون و لقد نزلنا حكم كلشئاجمعھم ان اتلوا كتاب الّلھ

ال تعلمون و كفی بانفسكم الیوم فی حكم مثل  كنتممن قبل ان اسئلوا ممن آمن قبل كل الناس بایات ربھ حكم الّلھ ان

حكم ذلك االمر شھیدا قل و لقد جعلت من ذلك الیوم الی یوم ما اذن الّلھ لی اولاالیات و شأن ما نزل فی الدعا علی

آنجناب صدور یافت باین و یكی از صور زیارات كھ از قلم اعلی برای"مؤمن بنفسی علیكم شاھدًا و نصیرًا 

بسم الّلھ الرحمن الرحیم؛                                           ات افتتاح شدبیان

و اعلم اّن تدخل تلك االرض المقدسة فطّھر نفسك و طیب ما عندك علی احسن ما كنت مقتدرًا علیھو اذا اردت ان

لھناظرك الی قوھنا لك اعلی افق العرش و منتھی ذروة الفردوس و ان الّلھ لم یزل

---١۴١ صفحھ ---
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من فضلك ثم من كل ما احببتھ من مالئكتك و قل اللھم انك انت مالك كلشئ و ال یملك من شئ احد دونك ال ستاذننك

الصافین و عبادك المتقین علی ان ادخل بین یدی حبیبك الذی قد اصطفیتھ المقربین و انبیائك المرسلین و بشرك

قد احاط بھ علم لوحیك و قرنت طاعتھ بطاعتك الی قولھ بابی انت و كل مااخترتھ لذكرك  و اصطفیتھ لنفسك و

بك و شبح قد ذّوت بك فتعالی ذكرك من ان رّبی كیف اذكرك او اثنی علیك و ان ما نری و ما ال نری اثر قد خلق

تلت و لكنك حّی من ان یساویھ مجد من اولی االفكار اشھد انك و ان قیقترنھ ذكر من اولی االذكار و ارتفع مجدك

یسبحونھ باللیل و ان بما قد خلق الّلھ من فاضلل حیاتك حّی افئدة الموحدین و بذلك یوحدون ربك وعند الّلھ و

و علّو مكانك و ارتفاع ظھوراتك فقد انقطعت الی النھار و ال یفترون فما اعظم حقك و اكبر ما ینبغی لبدیع شأنك

سبقك احد و ال یلحقك من شئ فتعالی ما قد ادركت و طوبی بما قد شھدت علیھما الّلھ بكل ما عندك الی ذروة علو

فاشھد انك و من قد صعد

_______________________________________________________________________

ر بودند از روشنی سنگری محصور و مستوزا كریمخان اشرفی و آقا محمد حسن الریجانی با معدودی از تفنگچی كھ در پناهمیر

مال حسین كھ عمامھ سبز بر سر داشت مشھور ایشان گردید میرزا كریمخان تفنگیآتش لشكرگاه كھ افروختھء آنطائفھء گمراه بود

مجروح ساخت و او بطریق استعجال بسمت بجانب آن انداخت بر سینھء پر كینھ آن آمد آقا محمد حسن بگلولھء دیگر شكمش را

كرد متابعت شدند درین ھنگام سپیدهء صبح صادق دمید میرزا كریمخان باذان بامداد اقامتدیگران نیز سالك طریققلعھ اقبال نمود 

بودند طریق مراجعت پیمودند ھشتاد نفر از مالحده عباسقلیخان الریجانی با دو سھ نفر از سركردگان و قلیل تفنگچی كھ بحربگاه

نصیحت  و راه منازل در پیش  مال حسین بعد از دخول بقلعھ ماندند باندرز متابعان وگرفتندبابیھ مقتول را سر بریده سر خویش

فوت جسدش را در بن دیوار مقبره شیخ طبرسی پیروان و تحریص ایشان بمتابعت و اطاعت حاجی محمد علی زبان گشود و بعد از

با شمشیر و لباس مدفون كردند

  حقایق االخبار ناصری

____________________________________

---١۴٢ صفحھ ---
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یسبحون الّلھ بحمد ربھم ثم بذكره معك اولئك ھم فی االفق االعلی من العرش و ذروةاالبھی من سمإالكرسی ھنا لك

طلعتك ثم ما قد شإ الّلھ بانك قد دعوت الی الّلھ و بلغت ما قد  نفسك ثم مظاھرلیوحدون و اننی الشھدن الّلھ و

الوالیة فمن یلحقك بك الّلھ و استدركت بما قد وعدك الّلھ ربك من اعلی علو الشھادة و ارفع سموحملت من كتاب

 اشھد ان مصیبتك یستعرج یستعرج بعد عروج عزتكبعدك ال و عزتك كل من استشھد یستشھد بشھادتك و كل من

االبداع و رزیتك اعلی من ان یساویھا رزیة فی االختراع لعن الّلھ امة ما عرفوااعظم من ان یقترنھا مصیبة فی

علیك یا محبوب فؤادی بعد ما قد حقك فما سجدوا لعلّو شأنك و ما توجھوا بك الی الّلھ ربك الی قولھ و كیف اسلمن

ینشق االرض و تخر الجبال ھدًا فالی الّلھ المشتكی و الیك  ان یتفطرن وسمعت ما جری علیك ما تكاد السموات

عندك الستفدی الّلھ و من آمن بھ بالمقصد الذی قد قدر الّلھ لك و اوصلك الیھ یا لیتنی كنتالرجعی فسیلحقنی

ت وی مسطور كثیره در شئون و مقامابنفسك عن نفسی آخر بیانھ االلطف االعلی و در الواح اقدس ابھی اوصاف

ابھاه باین شھادت كبری فائز شد قبل از شھادت ظاھره چھ كھ از است منھا قولھ االعلی اسم حا علیھ من كل بھإ

مشیت و خیالی نداشت جمیع اینمراتب را فدای دوست نمود و بعد ھم بشھادت ظاھره فائزخود بھیچوجھ اراده و

البیان جل كبریائھ انھ  قولھ االعلی فاشھد فی ظھور نقطةشد و جان را در ره محبوب حقیقی نثار نمود و ایضًا

یعترض و یقول ھذا عجمی و ھو عربی او ھذا سمّی حكم الول من آمن بانھ محمد رسول الّلھ ھل ینبغی الحد ان

بلاالسم ال فو نفسھ العلّی العظیم و ان فطن البصیر لن ینظر الی الحدود و االسمإبالحسین و ھو كان محمد  فی

علیھ من امر الّلھ المقتدر المتعالی ینظر بما كان محمد علیھ و ھو امر الّلھ و كذلك ینظر فی الحسین علی ما كان

.العلیم الحكیم 

و میرزا محمد حسن برادر آنجناب كھ نیز از حروف حی بود در قوت

---١۴٣ صفحھ ---

با میرزا محمد باقر  داشت و ھنگامیكھایمان و مزایای اخالق وشجاعت و شھامت از اخ اكبر بھرهء وافی

اعظم فائز گشتند در عنفوان شباب بود و در ھر خالوزاده سابق الوصفشان بشیراز رفتھ بشرف لقإ و ایمان باب

شعاری و خدمتگذاری بجای آورد و پس از چندی بكربال رفتھ مادر و خواھر حال با برادر واالگھر وظیفھء كوچك
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و در خدمت برادر در واقعات ین بقزوین و طھران و خراسان برده در مشھد اقامت داددر موكب جناب قرةالعرا

شھره گشت و پس از شھادت باب الباب حضرت قدوس عمامھ خراسان و غزوات مازندران بجالدت و جانفشانی

میرزا و سر وی نھاد و سیف صارمش را بدو داد و منصب سرداری جند الھی را بوی سپردخضرإ آنجناب را بر

گردید و باینمقام ناطق شد ھرگاه این سر محمد حسن دستار بر سر و خلعت شھادت در بر كرده فائز منصب برادر

شود معلوم گردد كھ الیق اینعمامھ است و گرنھ الیق و در خور آن نیست ھم مانند آنسرور نثار راه محبوب اكبر

شھادت چشید و آندو بظھور و بروز رساند تا شربتمحاربات قلعھ شجاعتھائی نظیر برادر عالی مقام پس در

اصغرشان محمد علی نام در ایام اقامتشان در كربال وفات برادر متزوج نشده نسلی از ایشان برجای نماند و برادر

و و دو خواھرشان حیات داشتند  و پسر خالشان میرزا محمد باقر از علمإ شیخیھیافت و بعد از ایشان مادر

سكونت داشت و باتفاق آنجناب رشتی و متصف بزھذ و تقوی و دوام طاعت و عبادت بوده در كربالتالمذه سید 

بذكر و وصف امر بدیع پرداخت پس مراجعت بایران كرده با در شیراز درك فیض حضرت باب اعظم نموده

و ضعف صر قامتو شیراز رفت و ھمھ جا با وی ھمراز و ھم پرواز شد و بین االحباب بعلت قآنجناب باصفھان

بیان واقعات قلعھ مازندران در بخش مقدم بنیھ میرزا محمد باقر كوچك شھرت داشت و كیفیت وفاتش را در ضمن

جناب مالحسین پس از وفات والد از بشرویھ برای تحصیل علوم عازم آوردیم و چنانچھ نگاشتیم ھنگامی كھ

كربال گردید

---١۴۴ صفحھ ---

و خالوزادھشان میرزا )ورقة الفردوس (ر و یك خواھرشان مسماة بھ بی بی كوچك  مادر و دو برادر مذكو

كھ خدیجھ نام داشت در وطن گذاشتھ بكربال شتافتند محمد باقر مقدم الوصف با وی ھمراه شدند و خواھر دیگر را

شیخ در آنجا بھاز معارف و كماالت سید رشتی استفاضھ نمودند و خواھر مذكورھشان و در آنجا سكونت گرفتھ

با برادر و خالوزاده بتفحص از ابو تراب اشتھاردی شوھر كرد و بدینطریق ساكن كربال بودند تا چون مال حسین

باب اعظم رسیدند و آوازه ظھور بدیع در عراق عرب من لھ الحق عازم ایران شدند و بفیض محضر حضرت

آنان  ازین امر خبر یافتند و اقبال و ایمان آوردند چھنیز در كربال بواسطھ قرةالعینمنتشر گشت مادر و خواھر
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میكردند و باالخره میرزا محمد حسن مانند سائر نسوان شیخیھ غالبًا درك محضر آنجناب نموده استفاضھ و تلمذ

عودت داد و پس از توقف ایامی چند در قزوین و طھران بخراسان بكربال رفتھ ایشانرا در موكب آنجناب بایران

و نسوان شدند و ببیانات جناب باب الباب مستفیض و متباھی بوده موجب تقویت ایمان رجالدر مشھد مقیمرفتھ 

و برادر زھی شادان و شاكر بودند و میگشتند و پس از اختتام امر قلعھ طبرسی مادر و خواھر از شھادت پسر

 ببشرویھ انتقال كردند و مادر با دو و پس از چندی از مشھدثنای حق را ھمی گفتھ افتخار و مباھات مینمودند

اطالعات خود اقامت گرفتند و آنخانھ پیوستھ محل توجھ بابیھ بشرویھ و تحصیل و تكمیلدختر در خانھ موروثھ

.میاوریم ازین امر برای یار و اغیار شد و بیان تتمھ احوال اینخاندان در بخش ششم

آنجناب از بشرویھ كھ منتھی بنھضت ھ بودند و در ھنگام خروج    و در بشرویھ بواسطھ باب جمعی كثیر از بابی

سوی الّلھ حاضر برای فداكاری در موكبش حركت كردند و ھمھ در برای مازندران گردید چھل تن منقطعًا عما

بابیان رسیدند بجز مال محمد حسین نامی كھ بقیة السیف بر جا ماند و اسامی برخی ازقلعھ طبرسی بشھادت

ز طبقھ اشراف و علما و غیرھم چنین است  كربالئی عباسعلی بیكبشرویھ ا

---١۴۵ صفحھ ---

و دخترانش نیز بودند و دیگر و برادران ذیشأنش میر محمد ولی بیك و میر محمد حسن بیك و میر محمد بیك

 رضا و پیشنماز و حاجی میرزا مھدی و سید اسمعیل و سیدعلیقلی بیك و غالمرضا بیك و میرزا محمد علی

و خطیب و كربالئی حاجی محمد ملك و كربالئی ھاشم و كربالئی علی اكبر رباطیمیرزا محسن و سید محمد

ابراھیم و كربالئی حاجی بابا و كربالئی عبدالعلی و میرزا حسن و میرزا كریم و میرزا رحیم و نور علی و مال

رھم كھ در اسفارش ببشرویھ متدرجًا در سلك بابیھ حسین و غیمیرزا ابوطالب و كربالئی عبد الّلھ و مال سلطان

است و بعد مسكونھاش كھ بنوع مذكور رایت ھدایت در آنجا پیوستھ مرتفع بود از امكنھ شھیرهدر آمدند و  خانھ

ھمت گماشتند و در بشرویھ برای از واقعھ طبرسی ھنگامی كھ اولیای دولت و علمای ملت بقلع و قمع بابیھ

و بابیان آنجا كما ذكرنا تعقیب و تعرض بیشتر كردند و اھالی  و شجاعتھای جناب باب البابكثرت شھرت عظمت

شھدا مالیان بسب لعن و اذیت احباب برخاستند و عرصھ را بنوعی تنگ گرفتند كھ بازماندگانباستظھار حكام و
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ی بخارج قصبھ مالقاتشان میسر لیالجرئت گریھ و ندبھ نداشتند اغلب از خانھھا بیرون نمیرفتند و فقط در ظلمت

میكردند و عاقبت االمر مجبور بجإل وطن شدند مال محمد حسین كاتب و میگشت و بزودی بخانھھای خود عودت

اعدا گشت مال مال محمد حسن بسبزوار ھجرت نمودند و كسیكھ در بشرویھ دچار ضرب و صدمھبرادرش

.سلطانحسین بود 

مقدس والدش میرزا اسمعیل اھل حضرت نقطھ اولی از اھل خراسان مال صادق       و از مشاھیر علمإ اصحاب 

اش نزد آقا سید محمد قصیر مجتھد شھیر و تحصیالت علمیھ عالیھمشھد بود و مال صادق در آن بلد تولد یافت

ق عراو تقوی مشھور شده امام جماعت و مقتدای  انام گشت پس بقصد تكمیل تحصیل عازمصورت گرفت و بعلم

عرب گردید و در كربال نزد حاجی سید كاظم رشتی استفاده نموده از اصحاب

---١۴۶ صفحھ ---

 بمھر و امضإ سید ١٢۵٩معظم او بشمار آمد و صورت اجازه مفصلھ ئی مورخھء غرهء شھر ربیع الثانی سنھ

ؤتمن و العالم المتقن فلھذا قد استجازنی االخ الم"مسطوردر بارهء وی اكنون موجود است و این جمل در آن

ذو الفھم العادل الحائز درجة الكمال و البالغ رتبة االعتدال الفائق عن االقران و االمثالالفاضل الكامل و الفاصل

المنقول حاوی درجتی الفروع و االصول المولی العالی و االدراك المتعالی اللوزعی االلمعی جامع رتبتی المعقول و

بتأییدات الخالق جناب االخوند المال محمد صادق بن اسمعیل المشھدی الرضوی علیھ مؤیدالتقی الورع الصادق ال

الرفیق االعلی مالھ و حیث رایتھ علی آبائھ و ابنائھ آالف الثنأ و التحیة احسن الّلھ حالھ و اسعد بالھ و جعل معو

مة السادات سالم الّلھ علیھم مادامت االرضون لتحمل االثار عن االئجامعًا للكماالت و حاویًا لعالی الدرجات و قابال

سید استقاضھ و آخوند در سنواتی كھ بكربال اقامت داشتھ از"فاجبت ملتمسھ بالسمع و الطاعة الخ و السموات

معرفت حضرت باب اعظم نائل مینمود و با علما و اعاظم شیخیھ معاشرت و مؤانست داشت بشرف زیارت و

میر سید علی خال حسب میل شدید خود و اند در ھنگامیكھ حاجیت گشت آوردهگردیده مورد توجھ و عنای

برای ارجاع آن بزرگوار وارد كربال شد روزی با مال بموجب اصرار والده حضرت و اقتضای دیگر بستگان

تصادف كرده فرمودند خالویم از شیراز رسید ھرگاه میل مالقات دارید بمنزل صادق در صحن مرقد امام حسین



137

از علما و تجار و محترمین آخوند اظھار قبول وشكر و امتنان نموده در عصر ھمانروز بمنزلشان رفت جمعیآئید

و دادن چای و شربت مبادرت داشت آخوند لسان بذكر حاضر بودند و خال جالس و آنحضرت بپذیرائی واردین

 در جواب چنین گفت ھر چند تمامتاش بیان نمود و خالگشوده شطری از صفات حمیدهمقامات رفیعھ آنحضرت

ولی اینجوان در آن مجمع اندآحاد طائفھ ما در شیراز و غیره بمحاسن صفات و اعمال طیبھ و عبادات معروف

مانند شمع روشن و درخشان است و ھمھ اھتمام

---١۴٧ صفحھ ---

نمیپذیرند آخوند گفت اگر ویرا نو اصرار داریم كھ بتحصیل علوم پرداختھ سبب سرفرازی خاندان ما گردد و ایشا

قبول فرموده بتحصیل مشغول گردد و خال مسرور گشتھ چنین گفت بشیراز نبرید ملتزم میشوم كھ مامول شما را

شما راضی شان بسی صعب و دشوار است بموجب تعھدایشان بر كل بستگان خصوصًا والدهبا اینكھ مفارقت

بزرگوار در كربال ماند ولی پس از رفتن خال د روز بشیراز رفت و آنشده تنھا بشیراز بر میگردم و پس از چن

بشیراز توجھ فرمود و چون سید رشتی از اینجھان در گذشت آخوند مال محمدمدت طویلی نگذشت آنحضرت نیز

اصحاب امثال مالحسین صادق بایران مراجعت و بمشھد ورود و اقامت نمود و او نیز مانند جمعی معظم از

از كلمات سید استنباط شد ایام گذراند و شھوری چند در  و غیره در تحیر بوده بانتظار طلوع موعودی كھبشرویھ

رفت و بامامت جماعت و تدریس كتب و اصول شیخ  و سید مشغول گشت تا چونمشھد ماند آنگاه باصفھان

آخوند ورود نموده بظھور باب لمالحسین پس از فوز بایمان بدیع برای نشر امر از شیراز باصفھان رفتھ در منز

عشق و وال و تحمل مشقت و بال پیشقدم گردید و كیفیت اعظم اخبار و ابشار كرد و مال محمد صادق  در میدان

از قول او چنین آورند كھ مالحسین بشارت بظھور باب بدون تسمیھ و تعیین شخصفوز بعرفان و ایمانش را نقل

و مال صادق بمطالعھ آیات مؤمن سف و برخی از ادعیھ بدیعھ را ارائھ نمودداده قسمت اولی از تفسیر سوره یو

بابیت برستود و ھمی اصرار كرد كھ نام و شخص را بداند و و شیفتھ صاحب آثار گردیده مقامش را فوق مقام

و تصریح و تعیین شخص تابی و امتناع كرد و آخوند در آنشب بخانھ یكی از دوستانبشناسد و مالحسین از

نمود سود ندید عاقبت بحجره اصحابش مھمان بود و با مالحسین باتفاق رفتند و در آنجا ھر قدر بنحوی اصرار
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نورانی سید جوان روحانی كھ بنوع مذكور و ھم بطریق  منقول خلوتی رفتھ تنھا بتفكر و تذكر پرداخت تا جمال

در بخش سابق

---١۴٨ صفحھ ---

داعیھ و كلمات بدیعھ ھمان است و نظرش مشھود گردید و مطمئن شد كھ صاحبدر كربال دید بخاطرش رسید و ب

و مالحسین باو خبر داد كھ حضرت فرمودند چون امر ما بسمع نزد مالحسین شتافتھ كشف وشھود خود را گفت

امر ترویج و اعإل رسد فی الحال تصدیق نماید و مأمور بشیراز است باید در آنجا چون اخطار كنیمجناب مقدس

متوجھ شیراز گشت و پس از سیر دوازده یوم وارد شد و كند لذا آخوند روزی بعد بدون تھیھ زاد و راحلھ را جال

بود در مسجد ذو الفقار بامامت و تدریس مشغول گردید و جمعی كثیر بدو اقتدإ وچون حضرت بسفر حج

در اذان نماز فصلی جدید كھ ر شداستفاضھ كردند و چندی بدینطریق گذشت تا توقیعی از حضرت رسیده ام

و تدریس بمسجدیكھ در جنب دار مسكونھ حضرتست انتقال شھادت بظھور حضرت است بیفزایند لذا بساط امامت

موجب اجرا نھاد و كتاب تفسیر احسن القصص را بر جمع خوانده تبیین نمود و این امورداده دستور را بموقع

بردند و فقھا حكم بخروج از جاده نتھی باین شد كھ ویرا بدار الحكومھھیجان مالھا و شورش عوام گردید و م

زدند و محاسنش را سوزاندند و با حضرت قدوس و مالعلی اكبر اسالم دادند و او را عریان نموده تازیانھ بسیار

و اسواق رانداختند و روزی بعد ھر سھ را در بینی مھار كرده گونھھا بسیاھی اندوده در معاباردستانی بمحبس

و جفا و توھین و استھزا نمودند چنانكھ گرداندند و اھالی بشدت تعصب و عداوت نسبت بشیخیت و بابیت ستم

نزد فراشان و دژخیمان دویده مبلغی نقود داده مھلت و اجازت گرفت تاجری متعصب محض دریافت اجر اخروی

بھشتاد بستھ شكر با نھ مقدس نھاد و قریببزرگ حاضر كرده یكسر بر شانھ قدوس و سری دیگر بر شاو چوبی

آفتاب از جای حركت میكردند میر غضب و فراش چنین ترازو وزن كرد و در آنحال اگر مظلومان در شدت حّر

سنگینی بار را تحمل آورده برجای ماندند و بالجملھ چون ایشانرا از شیرازمیزدند و میازردند و ناچار

---١۴٩ صفحھ ---



139

میشد فائز گشتند و متفقًا بشھر در سعدیھ بزیارت حضرت كھ از سفر حج و از بوشھر وارد شیرازخارج كردند 

در صورت و معنی متنعم و مستفیض شدند و ما تفصیل این در آمدند و روزی چند بسر برده از فیض و عطا

اجعت از سفر صورت توقیعی كھ در حین مرشعائر سبع در بخش سابق آوردیم و واقعات را با شرح توقیع

:بمال صادق امر و فرمان شدید برای اجرإ دستور مذكور فرمودند این استحج

بسم الّلھ الرحمن الرحیم"

الھ اال ھو قل ایای فاخرجون و لقد نزلنا الیك الم ذكر ذكر الّلھ للورقة الصفرإ عن یمین الطور ال

 سمعنا الیوم انك بعد مقرك فی تلك االرض لّدنا لقوم یسمعون و لقدكتابًا من قبل فیھ آیات بینات من

جھرة من الذین ال یعلمون حكم بقیة الّلھ من لدن عبده علی حكیم و ما بلغت حكم الّلھقد اتبعت اھوإ

الناس من دون قدر خردل خوف ما كان الناس فی آیات الّلھ ینصتون ان اقرء آیاتنا فی كل  یوم بین

لقد كتبنا للمؤمنین ان اذكروا ذكر الّلھ فی  كان الناس ینطقون ومن الخوف فان امر الّلھ لحق مثل ما

الملوك ان اعرفوا حكم الّلھ جھرة لعلكم تفلحون  یا ایھا الرجل صّل فی االذان بحكم ما نزلنا فی كتاب

اول بیت الذی نّزل االیات من ربك فیھ و ادرس بایاتنا فیھ بالعدل لتكونن من الفائزین و انھالمسجد

السابقون و انھ لمسجد قد  فیھ الكتاب و ان فیھ قد آمنوا رجال ارض المقدسة و اّن اولئك ھمنّزل

ان االن ارض المقّدسة فی كتاب الّلھ اسس من حكم ربك بالعدل و كان فی یوم االول بیت الیھود و

 البدیعة لتكونن الكرمان ان ارسل حین النزول و ما كتبت من آیاتنالمسطور و لقد نّزلنا كتابًا الی بلد

الثنین لمكتوب بلغ ذلك الحكم من لّدی فانھ حكم عدل من لدن امام مبین و لقد فرضنامن الشاھدین

لنامر حكم الّلھ علیھما و لیكونا نفس من علمإ تلك البلدان ان یخرجا بحكم بقیة الّلھ الی تلك الجزیرة
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ا المر الّلھ لتكونا من الفائزین لمسطور و ھما ان اخرجمن الناصرین فی كتاب الّلھ لمكتوب قل الكبر

مھاجرًا الّی یدخلان اول من یخرج من بیتھ

---١۵٠ صفحھ ---

بلسان القرآن ذی یوم القیمة قبل الناس فی جناب كریم و اقرء ذلك الكتاب فی كل یوم علی المنبر

 الّلھ العزیز الحمید و علی صراطحزن فصیح و اكتب الی شیعتنا بان یخرجوا من مساكنھم لعھد الّلھ

بالعدل و كان الّلھ ربك لسمیع علیم و ان الیوم حكم ارسل كل الیوم شان من احكام البلد لنحكم فیھم

ال تبدیل لحكم الّلھ و كل علینا یعرضون قل امحوا كل الكتب و ادرسوا بین العلمإ كمثل كل الناس

للعلمإ ان اتقوا  لتكونن من المتقین لمكتوب و قلبایاتنا و اكتبوا ما نزل من یدی بالمداد الذھبالناس

المعرضین بمثل ما نزل فی شأن ابی لھب و الّلھ و ال تعرضوا من امرنا فاّن الحكم قد نزل فی شأن

احكامكم و انتم ال تشعرون و قل الحمد لّلھ رب العالمین و لقد امرأتھ و ان الناس لیقرئون من بعد

ی و یذكر فیھ كلمة الشیطان عن النفس الذی قد رجع عن البیت والّلھ ذوی القربنزل الیوم كتاب من

من دون علم و ال علیم قل للذی اتبع كلماتھ بغیر حكم الكتاب اتق الّلھ و ال تكفر بایات الّلھسمیع

خبیر علیم ان اقرء كتاب الذكر علیھ كتاب مبین و من یقعد من حكم الّلھ ینزل حكمھ فی الكتاب والّلھ

مال صادق باطاعت از امر مذكور چنان استقامتی بنمود و و چونیتذكر بایاتنا و كان من الخاشعین لعلھ 

كرد مورد مالطفت و عنایت كبری گردیده بفیض و توفیقی رسید كھ در مطاوی مشقت و عذابی بدان شدت تحمل

این مناجات و از جملھء افاضات صادرهء در حقشبخش و بخشھای الحقھ متدرجًا مسطور استاین

كلشئ شھد الّلھ لعبده انھ قد آمن بالّلھ و  قد نزل السم الّلھ الصادق الصدیق علیھ بھإ الّلھ و بھإ:است

تعلم كلشئ و ما یعمل العاملون لوجھك و انك قد وعدت علی آیاتھ و كان من الصادقین اللھم انك
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عبادك و ال ریب فی حكمك و ال علی كلمة اعدائك اجر الف شھید من لسان اولیائك للذین یصبرون

اللھم انك اّن البإل یتجدد فی كل حین بامضإ قضائك و یتضاعف بما ال حد لھ من الحكمشك فی امرك

تعلم ما قد تحمل عبدك فی سبیلك و اّن ھذا مقام من البإل ال تقّدمھ

---١۵١ صفحھ ---

اعط لھ من الجزإ  من المحضرین اللھماحد فی االمضإ و ال یساوقھ بعد ذلك احد فی المقام و كل لدیھ

من تشإ بما تشإ كیف تشإ و ترحم من تشإ بما ما انت اھلھ و اكتب لھ كلمة البدإ فی یوم اللقإ انك تعّز

سپس مال محمد صادق متوجھ یزد و كرمان و خراسان شده در ھر "الرحیم تشإ كیف تشإ انك انت الغفور

بلد اقامت كرده ه نشر این امر نمود تا وارد یزد شد مدت دو ماه در آنمستعدهء ایامی چند توقف كردمعمورهء

تا انبوه مردم روز جمعھ در مسجد مصلی مجتمع تبلیغ نمود و باالخره اكماال للحجة و اتمامًا للنعمة اعالن كرد

تعصب ورزیده و براھین ظھور نور مبین را تقریر و تبشیر نمود و مردم شدند و بر منبر بر آمده بانواع ادلھ

آقا سید حسین مقاومت برخاستھ ھجوم بردند و نزدیك بود آن جان پاك را جام ھالك چشانند در آنحالبمعاندت و

را شكافتھ كمر مال صادق را بدست امام جماعت كھ مردی سلیم النفس و با تقوی و دیانت بود صف مھاجمین

خود با وی مكالمھ و مباحثھ كرده آنچھ تكلیف شرعی من باید گرفتھ فریاد زد ایمردم شما را حق تعرض نیست

تحقیقات كاملھ و با قوت آخوند را از چنگال قوم ربوده بخانھ خویش برد و در خصوص این امراست مجری دارم

انظار مردم پر آزار مستور نمود با جمعی كھ كرده بایمان قویم البنیان فائز گشت و بعد از چند یوم كھ ویرا از

از طریق كرمان روانھ داشت و آخوند در معمورات راه ھمی نشر نفحات ش بودند بخارج بلد رساندهمحل ركون

توقیع منیع اعلی را تا وارد شھر كرمان شد و مدت سھ ماه اقامت كرده طریق بالغ را بپایان برد و دوبدیعھ نمود

علمای بلد بود تسلیم نمود و در احمد از اشھر كھ یكی برای حاجی محمد كریمخان و دیگری برای حاجی آقا

و جمعی از مالھا و غیرھم با خان ذیشأن محاوره و مناظره كرد و امر جدید را مجالس متعدد با حضور حكمران
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و مقامات رفیعھ دینیھ و تجلیالت قوت و برھانی شدید ابالغ داشت و خان مذكور اعتراف بدرجات مھمھ علمیھبا

سبت بحضرتسید رشتی در حق وی نمود ولی ن

---١۵٢ صفحھ ---

و آن تبلیغ را دعوت بباطل باب اعتراض كرد كھ عاری از علوم مرسوم است و سر باطاعت و انقیاد فرود نیاورد

را متذكر داشتھ پرسیدم یاد داری در سفر آخر سید مرحوم خواند و از قول آخوند منقول است كھ گفت من خان

از استماع بودیم واو ذكر فراق كرده گفت این سفر آخر من است و ھمگیاز اصحاب حاضر بكاظمین ما و كثیری

آنحال سید بتو توجھ نموده خطاب شدیدی این سخن گریان و ناالن شدیم و تو بیش از سایرین بیقراری كردی در

ش از عالم بروم و نیر اعظم طلوع فرماید و حاجی محمد كریمخان و اتباعكرده گفت آیا راضی نیستی من از این

داشت ولی حكمران كلماتم سخت درھم و متغیر بودند و یكی از تالمذه دشنھ زیر عبا گرفتھ قصد قتلماستماع

برد و اعالن كرد كھ ھركھ خواھد با آخوند مالصادق ملتفت شد فورًا برخاست و دستم را گرفتھ از مجلس بیرون

رب مدت یك ماه دیگر با حكمران بودم و مردمو مفاوضھ نماید بدار الحكومھ آید و قمقدس خراسانی مكالمھ

عزیمت كنم حاكم مانع شد و بسیار ذھاب و ایاب كردند و از امر بدیع اعلی با خبر گشتند پس خواستم بخراسان

و طالبین حقیقت آزادانھ مراوده كردند زیرا كھ حكمران از چھل یوم دیگر مرا در دار الحكومھ پذیرائی نمود

محمد كریمخان متنفر بود و نیز شدت نفوذ و مقاومت و غالبیت خان را در مقابل اعمالیعقیدت و احوال حاج

چند ھمراه كرده مرا از حكومت مخالف مصالح مملكت و دولت میدید و پس از انقضإ شھور مذكور سوارانی

 جدید در كرمان جناب مقدس پس از فراغ از نشر امركرمان بیرون برده از طریق خراسان روانھ داشتند بالجملھ

و و در اثنإ طریق اھالی را آگاه ساختھ مدتی طویل منفردًا وحیدًا با نھایت استغنإو توابعش رھسپار خراسان شد

با حضرت قدوس و باب انقطاع در صفحات مذكوره خبر ظھور باب اعظم را منتشر نمود تا در یكی از منازل

روانھ شدند و در طول طریق و نیز در مشھد علی ت و اتفاقالباب كھ رھسپار مشھد بودند تصادف كرده بمرافق

رؤس االشھاد بابالغ و نشر این امر

---١۵٣ صفحھ ---
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باب الباب بمازندران و شرح پرداختند و ما تفصیل احوال مذكوره و كیفیت حركتش با اصحاب در موكب جناب

از مقابلھ معارك و مھالك و تحمل بلیات و بود كھ پس ١٢۶۵استخالصش را در بخش سابق آوردیم و این بسال  

عودت كرده اقامت گرفت ولی برای شھرت سوابق و لواحقش در امر شیخ و اشمشقات عظیمھ بوطن و عائلھ

ارتیاب شد و چند بار اثاث مورد تعرض و تغیظ شیخ و شاب و ھدف طعن و لعن و شتم و لطم ارباب انكار وباب

را سنگباران نمودند بدرجھ ئیكھ گرسنھ و تشنھ  ویران و عیال و اطفالشو اموالش را یغما و خانھاش را

امامت انام و مرجعیت احكام اسالم را برای فقھإ عظام گذاشتھ از بیم متواری و سرگشتھ بیابان گشتند و

خیّره اینطائفھ در گوشھ اختفا زیست و در دل شبھا با دوستان مالقات مینمود و برخی از نفوسشرورشان

این امر ھمی كرد و تمامت احوالش را در صاریف معاشش را كفالت میكردند و با رعایت احتیاط نشر و تبلیغم

.بخش ششم میاوریم 

علما و از خدام آستان رضوی بود      و میرزا محمد حسن برادر جناب مقدس كھ سنًا اصغر از او و نیز از طبقھ

موكب جناب باب الباب از مشھد رھسپار مازندران شدند تا در دربواسطھء او ایمان بامر بدیع آورد و باتفاق 

ھنگام بیست و طبرسی در ظلمت شب بدست سواران خسروی قادیكالئی بشھادت رسید و در آنقرب جوار مقبره

كرده بخاك سپرد و میرزا محمد حسن مذكور دو سال داشت و جناب مقدس جسد برادر را بقریھ انار ستاق حمل

.تزوج ننمود

و فضال بود كھ تولد و نشو و     دیگر از مشاھیر علمإ مؤمنین خراسان میرزااحمد ازغندی از معاریف علما

و عربیھ و علوم دینیھ در آنحدود خصوصًا در مشھد نمایش در ازغند خراسان شد و تحصیالت  ادبیھ فارسیھ

ساند و از مشاھیر علمای شیخیھ و احسائی و سید رشتی باكمال و اتمام رنمود و در عراق عرب نزد شیخ

سید محسوب و نحریری بالغ و واعظی نابغ گردید و در اوائل ظھور بدیع بواسطھءاصحاب

---١۵۴ صفحھ ---

آنجناب و اصحاب مكاتبت و جناب باب الباب اقبال و ایمان آورد و غالبًا در موطن خود و در مشھد و غیره با

االعظم رھسپار شیراز گشت چون در بین طریق بیزد ضرت ذكر الّلھمصاحبت داشت و سفری بعزم زیارت ح
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مجتھد غایت تجلیل و تكریم و میھمانداری بجای آورده از مطالب و بیاناتش ورود نمود خالویش آقا حسین

و لذا پیروان كرد و جمعی از ارباب عمائم و غیرھم بدیدار و گفتارش مسرور و مستفیض گردیدنداستفاضھ

بر این امر شھرت دادند و آقا حسین  كریم خان تعصب و ضدیت آغاز كرده مفتریات و اعتراضاتیحاجی محمد

در آن بلد اقامت نموده بر نشریات فاسد سّدی بندد و او نیز سؤالش را مذكور از میرزا احمد خواست كھ چندی

در شأن ظھور آثار كثیرهو كتابی عظیم و حجیم مشتمل دالئل و براھین وفیره و حاوی اخبار و اجابت كرد

این امر علی المنابر بخوانند ولی میرزا موعود كھ تالیف كرده حاضر داشت خواست منتشر سازد تا دوستان

كھ با او در باب این امر مكالمھ كرد و بخدعھ و حیلھ دم از اشتیاق محمد تقی مجتھد جدید الورود از عراق عرب

و ھمینكھ آقا  مزبور را باظھار قصد مطالعھ و استفاده گرفتھ معدوم كردو قواعد بدیعھ زد كتاباطالع بر شواھد

و مجازات مجتھد برخاست و آقامیرزا احمد سید حسین از ما وقع خبر یافت بغایت متأثر و متغیر شده بعزم تنبیھ

مان بازداشت و در اثنإ احوال مذكوره مالصادق مقدس از طرف كربنصیحت و خواھش ویرا از نیت و عزیمت

مشتعل گردید و و رایت دعوت و ھدایت برافراشت و باین موجب نیران فتنھ و فساد چنانچھ نگاشتیموارد یزد شد

شد و مورد توھین عوام گشتھ خسارات مالیھ بالجملھ برای میرزااحمد از آن ھنگام دورهء بلیات و آالم شروع

كت مصون ماند و پس از واقعھ شھادت عظمی ورود نكرد و از قتل و ھالدید ولی در معارك و مخاطر عظیمھ

.چون ستارهء دّری میدرخشید و تمامت احوالش را در بخش ششم میاوریم سالیانی

از اھل قریھ)فروغی (      دیگر از مشاھیر علمإ مومنین خراسان مال میرزا محمد 

---١۵۵ صفحھ ---

آوردیم از علما و وعاظ لعھ مازندران در بخش سابقدوغ آباد از محال تربت كھ كیفیت استخالصش از ھنگامھ ق

و مالھای آنحدود از وی تعظیم و تجلیل و از مراتب علم و شیخی بوده در قریھ و وطن خود مقبولیت عامھ داشت

ستایش مینمودند و در اوائل ظھور این امر بواسطھ جناب باب الباب فائز بعرفانفضل و تقوای نادرالنظیرش

_______________________________________________________________________
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معروف و بفضل و تقوی موصوف بود اكثر مال میرزا محمد بن مال عبدالحسن بن حاجی محمد علی اصفھانی از علمای

ضباط دند و ھرگاه از حكام ومحترم نزد سلطان بود و از ھر طرف ھدایا بر ایشان میاوراھالی اطراف تابع ایشان و او معزز و

ظالمین را گرفتھ حبس و تنبیھ مینمودند و اكر زیاده اطراف تعدی برعایا میشد اھالی بایشان عارض میشدند و ایشان پس از تحقیق

ز سیاست نیآنان باز پس گرفتھ مسترد مینمودند و بدینطریق بعالوه مسند شریعت قوهء نتفیذ واز منال عمومی گرفتھ بودند از

مرتفع گشت و اھل قبور از نفحھ صور بمفاد آیھء الی داشتند و ھنگامی كھ ذكر ظھور باب شھرت یافت و رایات سود در خراسان

كھ بر سھ حال بودند نموده بسوی حق شتافتند جمعی از اھل محل و از اطراف نزد ایشان مجتمع شدندربھم ینسلون قیام از اجداث

از علمای حسود و گروھی از حكام و ظالم تصور نمودند كھ ویرا تجسس از حق داشتند و برخیبعضی فی الحقیقھ حالت طلب و 

امر مھمی را احدی جز ایشان برده آزادانھ بھوای نفس خود عامل شوند و ھمھ اظھار داشتند كھ تحقیق از چنینبدین بھانھ از میان

 كردند و چند نفری ھم عازم ھمراھی با ایشان شدند پس مال سفر حاضرعھده نتوانند نمود و بر ایشان اسب سواری و مصاریف

شده بودند ایشان ھم بدانسو متوكال علی الّلھ حركت كرد و چون جناب باب الباب و اصحاب رھسپار سمت مازندرانمیرزا محمد

د نفر با وی تا قلعھ طبرسی در نیمھ راه پشیمان گشتھ مراجعت نمودند و چنروانھ گشتند و از آنعده كھ با وی ھمراه شدند برخی

.رسیدند

_____________________________________

---١۵۶ صفحھ ---

فتنھ خراسان حضور داشت سپس و ایمان بدیع گشت و در معارك و مھالك مالزم موكب آنجناب گردید چنانكھ در

 تا مازندران رفتھ در قلعھ كھ جوانی محمودة الخصائل بودبا بعضی از نزدیكان و خاصان و با برادرزادھاش

عالیشان گردید و برخی نوشتھاند كھ ھنگام مراوده و مواردهء رسل و رسائلطبرسی در آمده از اصحاب

_______________________________________________________________________

آقا احمد و میرزا حسنخان از عبد الّلھ آباد و مال عبد ھو اسامی آنان چنین است آقا شیخعلی اھل قریھ فیض آباد مال محمد اھل مھن

و اصحاب رسیده از شروع غزوات در قلعھ وارد شدند و بشرف مالقات حضرت قدوس و جناب باب البابالّلھ از دوغ آباد و قبل

در برد جناب مال میرزا محمد الھی در دادند و یكی از نفوس كھ جان ببمقام یقین وارد شدند و رحل اقامت افكنده تن بقضا و رضای

برای حملھ بر اعدا معین مینمود مراجعت بوطن نمود ایشان حكایت میكردند كھ ھروقت جناب باب الباب نفوس رابود و بسالمت

در عرض كردم كھ من میل بشھادت ندارم و میخواھم محفوظ مانم آنحضرت بیاناتیچندبار نوبت بمن رسید و خدمت حضرت قدوس
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مطمئن باش لذا باطمینان بیرون رفتھ جھاد و دفاع ت نموده میفرمود چون تو میل بشھادت نداری محفوظ خواھی ماندوصف شھاد

اعدإ و شبیخونھا كھ بكرات از گلولھ و شمشیر بر بدن یافتم و در آنھمھ بالیای متواتره و مھاجمھنمودم و با وجود پنج زخم منكر

و مسافرتم شده الجل تحقیق این امر مرا روانھ نمودند و من بواسطھ فوسی كھ موجب حركتمحفوظ مانده مراجعت بوطن نمودم تا ن

العین دیدم شھادت دھم شاید بشرف ایمان باعلی مراتب ایقان و اطمینان رسیدم بحقایق مطالب آگاه نموده آنچھ را برأیسعی ایشان

و گروھی از  رھنما شد و آنان بمقام ایمان و اطمینان فائزندولی جمعی را بشریعھء باقیھء الھیھامر حضرت سبحان مشرف گردند

مدعیان محبت بعداوت قیام نموده بصدد قلع و قمع ایشان بر آمدند تا

____________________________________

---١۵٧ صفحھ ---

حمد مذكور و آقا و مال میرزا مفیمابین حضرت قدوس و شاھزاده مھدیقلی میرزا آنحضرت مال یوسفعلی اردبیلی

شاھزاده فرستاد و بالجملھ برادرزادھاش در قلعھ بشھادت رسید سید رضا از اھل میامی را برگزیده برسالت نزد

بوطنش عودت نمود و پس از وقوع شھادت عظمی سالھا در وطن میزیست و برادرشو او مستخلص گردیده

فیض آباد محوالت میماند و ما ھادت رسید در قریھمال احمد كھ پسر ارشدش بنوع مذكور در قلعھ مازندران بش

.شرح احوالشانرا در بخش ششم میاوریم 

و نشو و نمایش در نامق از            و از مشاھیر رجال این امر در خراسان مال احمد معلم حصاری بود تولد

بود و مال احمد پس از از علما و خوشنویسان محسوب محال ترشیز واقع شد و والدش آخوند كربالئی اسمعیل

و در آنحدود عزیمت عراق عرب نموده تحصیالت بپایان برده بمقام اجتھاد رسیدفراغ از تحصیالت ادبیھ و دینیھ

بموجب تعصبات فقاھتیھ كمال اجتناب و احتراز از جماعت شیخیھ داشت ولی

_______________________________________________________________________

منصور شده باز بوطن مراجعت كردند و اھل عناد آنكھ اسباب فراھم آورده ایشانرا بطھران احضار نمودند و معذلك ایشان مظفر و

غل و زنجیر بگردن فراھم آورده مال میرزا محمد را بذلت و مشقت اخذ نموده كند بر پا گذاشتھپس از چند سنھ دیگر باز اسبابی

مانند ایشان در غل و زنجیر و كند نموده با اسرای ازغند كھ بیست و تند و ھكذا آقا میرزا احمد ازغندی راانداختھ دستھا بعقب بس

آنكھ بسعی جناب مال احمد فیض آبادی و بودند بمشھد كشیده در ارك حكومت  محبوس نمودند و مدتی در حبس بداشتند تادو نفر
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خالص ق از زندان. ه ١٢٩۵ردند و مال میرزا محمد آخرالحیات در سال  حبس خالص كصرف مبلغ صد تومان ھمھ ایشان را از

.شد و بفضای قدسی و روضھ رضوان شتافت 

) مضمون تقریر استاد محمد رضای دوغ آبادی(

_____________________________________

---١۵٨ صفحھ ---

با خبر گشت و بتوسط او نزد سید تصادفًا با یكی از تالمذه سید رشتی معاشرت یافتھ از مقاصد و معارف آنطائفھ

و در حوزه درس سید وصف تالمذھاش داخل شد و در قریھ آه ذھاب و ایاب كرده متمایل بعقاید مذكوره گردید

و چون در  و استقرارش در كربال و در آنحدود شدجسر یعقوبیھ با اعراب وصلت كرده سكونترود واقعھ جنب

و این اخبار بسمع والدش مال خانھ سید رشتی تعلیم و تدریس بفرزندانش مینمود بلقب معلم شھرت گرفت

و مالقات پسر بكربال شتافت و او را شیخی یافت و سخت بر اسمعیل مذكور رسیده بعزم زیارت بقاع مقدسھ

از حقوق بنامق عودت كرد با ھمھ عالقھ كھ بپسر داشت او را عاق خود خواندهو ھمینكھ آشفتھ متغیر گشت

و در ایام توقف حضرت باب در كربال فرزندی و میراث محروم نمود و مال احمد بطریق مذكور در عراق میزیست

طوار و عظمت و احترام سید را نسبت بایشان دید از اینرو در بداعت امكررًا بزیارت آن بزرگوار رسید و تجلیل

الحق عازم ایران متفكر و متحیر گردید تا چون سید از اینجھان رفت و مالحسین بعزم تحقیق من لھمقامشان

بنگارد لذا آنجناب از شیراز مكتوبی باو نوشتھ گشت مال احمد از او خواست كھ چون حق را در یابد برای وی

ید و در یعقوبیھ برادر زن خود و نھ تن دیگر را داللت و بقبول و ایمان گردظھور بدیع را آگھی داد و او فائز

كھترش شیخ محمد نمود آنگاه عزیمت ایران كرده بصوب خراسان شتافت  و در موطن خود سھ برادرھدایت

و بمعاشرت با باب الباب و اصحاب مأنوس و مألوف و مال ابوالقاسم و مالعلی را باین امر رھبری كرد)فانی(

برای این امر ویرا بحركت و اھتزاز آورد لذا بعراق عرب و یعقوبیھ عودت صرت و فداكاریگردید و شوق ن

رسید باز مصمم جمعی از علمإ و غیرھم بتبلیغ و مناظره و اجتحاج پرداخت و این خبر بسمع پدرشنموده با
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یدھاش در حیرت شده از تغیر و تجدد عقسفر بكربال شد و در آنجا پسر را مالقات نموده بابی یافت در آغاز

نكوھش نمود و چون بصدد تحقیق بر آمده

---١۵٩ صفحھ ---

من از او كمال رضا و موفق باقبال و ایمان شد و بنامق برگشتھ اعالن داد كھ مال احمد راه صواب پیموده

گذاشتھ و گفتھ طفل صغیرش علی نام را باو واخرسندی دارم و مال احمد باالخره با زوجھاش در یعقوبیھ وداع

بخراسان بر گشت و عشق زیارت و درك محضر حضرت نقطھ اولی عنان خود با دو برادر زن و ھشت تن دیگر

لقإ حضرت نائل كفش ربود الجرم بصوب ماكو شتافت و این در اواخر ایام سجن ماكو بود و بنعمتاختیار از

از روی خط آقا سید حسین كاتب استنساخ گردید و حسب االمر عودت بخراسان كرد و كتاب مستطاب بیان را كھ

تصحیح یافت با خود بوطن آورد و چون در آنموقع ھنگامھ طبرسی نمود و برخی از مواضع آن بخط حضرت

مقبره طبرسی رسیدند مال احمد باتفاق ھمرھان مذكور عزیمت قلعھ كردند و ھمینكھ بقریھء در قرببرپاگشت

ضمیر بست و جاسوسان و مفتشین دولتی نیز در آن تعرض بایشانرا درآخوند قریھ پی بقصد ایشان برده نقش 

میگشتند ال جرم ایشان ورود بقلعھ نتوانستند و بصوب خراسان مراجعت كردند مالاطراف پی دستگیری بابیان

اردوی خراسان بود مالقات احمد اوال بمشھد در آمده با سرتیپ عبدالعلی خان سابق الوصف كھ رئیس توپخانھ

رفت و از فوت پدر  با خبر شده متأثر و محزون گردید و موده برعایت و حمایت او از خطر ایمن گشتھ بوطنن

احوال و افكارش مسموعات و معتقدات مختلفھ داشتند و در حیرت بودند گروه گروهاھالی چون در خصوص

منتسبین خود را از برادران ئلھبصدد تجسس و تحقیق بر آمدند و او رایت  تبلیغ بر افراشت و تمامت اعضإ عا

نام داشت و نیز جمعی دیگر را باین امر ھدایت كرد لذا سابق الذكر و خواھران كھ یكی از ایشان مالفاطمھ

ھایش گروھی از نامق و حصار بسلك بابیھ در آمدند و كتاب مستطاب بیان فارسیبواسطھء مال احمد و پرورده

حیدریھ است متزوج شده ر حصار كھ از محال كوھستانی شمالی تربتدر آنحدود نشر یافت پس مال احمد د

سكونت گرفت و برادرش مالعلی در نامق قرار داشت

---١۶٠ صفحھ ---
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بمحوالت نموده یك نسخھ از و بنشر و تبلیغ این امر پرداختند و مال احمد بعد از واقعھ شھادت عظمی سفری

احمد ازغندی پیوستھ مكاتبھ داشت و بواسطھ او كتاب داد و با میرزاكتاب بیان فارسی بمال میرزا محمد فروغی 

و امر در آنحدود انتشار یافت و بتألیف رسالھء استداللیھ و نظم اشعار مشغول شدبیان و دعوت و تبیان این

یع و جمعی را بسوی امر بدمكررًا بسائر نقاط خراسان از قبیل نیشابور سبزوار ترشیز تربت ازغند سفر كرد

و نامق بواسطھء او و برادرانش خلعت ایمان جدید در رھنمون گردید و اسامی بعضی از مشھورین كھ در حصار

علی قریھ مذكور بودند چنین است در حصار كربالئی محمود كربالئی اسحق كربالئیبر كردند و مؤمنین اولیھ دو

در نامق دھباشی _مال ابراھیم مال عبدالغنی ندجمعھ كربالئی رمضان آخوند مال احمد سید حیدر سید سلیمان آخو

یوسفعلی كدخدا اسمعیل نجفعلی وكیل شیخ عباس و برادرش مال ابراھیم اسحق از رؤسإ قریھ و سھ پسرش

بدین طریق ایام جناب مال محمد بیك شیخ اسحق مال حسین مال حسن سید حسن میرزا تقی و پسرانش وحاجی

احوال سعادت مال او و خاندان را در بخش ششم ت امر بدیع گذشت و تتمھاحمد معلم در دوره اولی بخدم

.مینگاریم

االصل از علمای محترم ساكن           دیگر میرزا محمد باقر قائینی معروف بھراتی بن میرزا محمد مھدی ھروی

ط ید و  سخاوت تدبیر و سیاست و قدرت ھنر و كفایت و بسشھر مشھد و متصف بوفرت علم و كثرت مال و قوت

این امر بواسطھء جناب مالحسین بشرویھ ھدایت یافتھ بشعلھء ایمان و عشق برافروختبود و در اوائل ظھور

ابالغ ظھور نمود و قریب چھارصد اند كھ بی پروا بمنبر برآمده انبوه مخلصین و مأمومین خود را ابشار وآورده

بنصرت این امر و معاونت باب الباب پرداخت و عمارت رتشتن بتبعیت او اقبال كردند و با تمامت قوی و قد

داشت تا آنجناب و حضرت قدوس و سائر اصحاب مجتمع شده اعإل لوإ امر بدیعخویش را ترمیم  و تقدیم

---١۶١ صفحھ ---

نكرد ال جرم در دیگ بزرگ مسی آب نمودند و اجتماع انام بدرجھء شد كھ سماورھای متعدد برای چای كفایت

پس از اختتام مقاالت و دالالت شام و یا نھار میدادند و كل مصاریف را وشانده چای نھادند و تمام حاضرین راج

مقرر داشتھ عھده میكرد و یكی از حجرات تحتانی خانھ را مخصوص استحمام حضرت قدوسجناب ھراتی
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میكرد و فتنھ مشھد بواسطھ خود تنظیف زوجھء مؤمنھ محترمھاش ھمھ روزه از شدت اخالص حجره را با دست

شد و چنانچھ در بخش سابق آوردیم او باتفاق اصحاب انبوه اشرار را گرفتاری مستخدم میرزا محمد باقر شروع

ارجمندش میرزا نادری راندند و ھنگامی كھ باب الباب و اصحاب از مشھد مھاجرت نمودند فرزندتا قرب مدرسھ

رشیق و خدی كالور دالبریق داشت ھمراه گرفتھ از سن مراھق بود و قدیمحمد كاظم را كھ نورس و نابالغ و در 

جند الھی بانجام وظیفھ و خدمتی متباھی باشد لذا میرزا محمد كاظم بسمت آبداریآنجناب خواھش نمود كھ در

 شدت راه علمدار سپاه بود ومعین گردید و میرزا محمد باقر آنجناب را ظھیر و ناصر و وزیر مشاور و در عرض

معروف و مشھور گردید گویند بنإ مثمن قلعھ كھ بھندسھ قوت و شجاعت و تدبیر و سیاستش در ایام قلعھ طبرسی

میرزا محمد نقشھ او بود و او برای عظمت بنیھ و قوه بدنیھ و طول قامت در السن اصحابكاملھ تمام شد بفكر و

آمل مازندران و استخالص میرزا محمد ش درباقر بزرگ شھرت داشت و كیفیت شھادت پر از غیرت و شھامت

میرزا كاظم بمشھد مراجعت كرد مادر محترمھاش نخست گمان برد كھ كاظم را در بخش سابق نگاشتیم و چون

ندامت و مالمت نمود دلبند روی از شھادت برتافتھ از صف جند الھی گریخت و ابراز عدم رضایت و اظھارفرزند

داشتند مسرور گردید و از مقبولیت شھادت آقا ان از جھت صغر سنش مستخلصو ھمینكھ دانست ویرا سپاھی

كرده در مجالس نقل و شیرینی حاضر ساخت و ھر چند برادر آقا میرزا محمد میرزا محمد باقر افتخار و مباھات

باقر

---١۶٢ صفحھ ---

زرندی در ضمن توصیفات وی  و نبیلاز آنمصیبات شدیده بیتابی و بیقراری مینمود اعتنائی نكرده وقعی نمینھاد

و بانی بیت بابیھ مشغول خدمات حضرت قدوس و در قلعھ چنین نگاشت كھ اول مقبل و ناصر امر الّلھ در مشھد

و جناب باب الباب سردار اصحاب و انیس و جلیس و مشیر و مشار آنحضرت گردیدطبرسی پس از شھادت

طلعت اعلی باعلی الخطاب مذكور و لك اسمإ شھید شد و از لسانباالخره باشّد بأسإ و ضرإ در راه محبت ما

مال علی اصغر مشھور بودند و شرح احوال خاندانش را در بخش خلفش میرزا محمد كاظم مذكور و برادرش

.ششم مینگاریم
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ر بود و و از دبیران و مستوفیان نامدا   و از مشاھیر رجال بابیھ خراسان میرزا محمد تقی جوینی ساكن سبزوار

باب الباب فائز بایمان شد و در سلك خواص اصحابش منسلك گشت و در اوائل طلوع فجر ھدایت بواسطھ جناب

زرندی او وحده بنصرت اصحاب قیام كرده در موكب آنجناب بمازندران رفت و بنا بروایت نبیلدر فتنھء خراسان

ند ایمان شد و پس از ختام امر قلعھ با حضرت جقاتل خسرو قادیكالئی بود و در بعضی از غزوات قلعھ سردار

.گردید او را ھم ببارفروش بردند و سر از بدن جدا كرده در معابر و اسواق گرداندندقدوس اسیر و مغلول

فروش معتبر ساكن ودیگر از معاریف مؤمنین خراسان حاجی عبدالمجید نیشابوری تاجری شال و فیروزه

چھار سوق دكھ سمساری داشت و بواسطھ جناب ر بدیع اقامت مشھد و در قربنیشابور بود و در اوان ظھور ام

گردید و پس از عودت حضرت باب اعظم از سفر حج بشیراز شتافت و سپس در باب الباب فائز بایمان جدید

مشاھیر اصحاب رایات سود مقیم بوده با آنجناب و اصحاب مرافقت مساعدت نمود و در سفر بمازندران ازمشھد

بخدمت قیام كرد و در جنگل مبلغی مھم از نقود و غیرھا د و با ثروت میراثی از پدر و با آنچھ در مقدرت داشتش

نمود سپس حسب دستور آنجناب تمامت امتعھ و اشیإ ثمینھ را دور ریختھ منقطعًاتسلیم خسرو قادیكالئی

---١۶٣ صفحھ ---

برده در خاتمھ دستگیر شد و قلعھ بمدافعات و تحمل بلیات بسرعما سوی الّلھ بمقبره طبرسی نھاد و تا آخر كار 

عودت نمود و پس از واقعھ شھادت عظمی سالھا حیات بنوعی كھ در بخش دوم نگاشتیم خالصی یافتھ بخراسان

 و ١٢٨٧و شرح كیفیت شھادت پسر در سال  )بدیع(و پسر نامدارش آقابزرگ داشت و بیان تتمھ احوال او

در مشھد و پسرانشان  در بخش پنجم و ششم میاوریم و دخترش زوجھ سید ابو محمد١٢٩۴سال پدر در شھادت

بودند دیگر از اعاظم مومنین خراسان میرزا عبدالوھاب آقا سید آقا طبیب از مشاھیر احبا و نیز سید بدیع الّلھ

ور اعدا تغییر نام دادهبابیھ خراسان حضرت نقطھ اولی ویرا برای تحفظ از شرترشیزی از معاریف متقدمین

غالبًا در راه و منزل خود را میرزا جواد خواندند و در سنین نفی و سجن آنمظلوم از شدت ایمان و غلبھ اشتیاق

اقامت تبریز جستھ از زیارت آثار صادره و نیز از دیدار نزدیك رسانده درك مالقات نمود و در مدت سجن ماكو
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ا بعد از واقعھ شھادت عظمی بغایت ثبوت و استقامت بر قرار بود و ماگشت و سالھاصحاب نامدار بھره مند

.ذكری از احوالش در بخش ششم میاوریم 

و اصحاب سید رشتی و متصف ترشیزی از تالمذه)عظیم(        و از اكابر علمإ اصحاب خراسان مالشیخعلی 

ب بعرفان و ایمان بدیع فائز گشت و بشرف جناب باب البابعلم و فضل وافر و ھمت و شھامت باھر بود و بواسطھ

عظیم بجدی حروف شیخعلی با عظیم بان ناحضرت باب اعظم در شیراز رسید و بتطبیق عدد ازیارت و صحابت

و نیز شرح حدیث جاریھ و برخی ملقب گردید و بعضی نوشتھاند كھ ھیجده نسخھ از كتاب تفسیر سورهء یوسف

از شیراز بطھران برد تا محمدشاه و حاجی میرزا آغاسی را مر حضرتاز خطب  و مناجات بدیعھ را حسب ا

جمعی از حاجی مخالفت و مقاومت كرد آیات و كلمات مذكوره را بمیرزا محمود مجتھد وھدایت نماید و چون

علمإ و امرإ نامدار رسانده از طھران سفر نمود و در ایام اقامت حضرت

---١۶۴ صفحھ ---

و ایام تبعید آنمظلوم بعنوان غالبًا طائف حول آن بزرگوار بوده مأموریتھای عظیمھ مییافتدر شیراز و اصفھان 

مھمین مؤمنین ساكن  طھران مراسلھ نموده چاره برانگیخھ طھران برای استخالص و رفع ظلم ھمی كوشیده با

رسانده محضر اعلیغالمان و سواران دولتی بود و سپس در سنین سجن پیوستھ خویش را بدر صدد مقاومت با

چنانكھ قبل از بردن حضرت از ماكو بامور خطیره مبادرت نمود و اوامر حضرت را بمؤمنین بالد ابالغ میداشت

داللت بمقام و مقصد آن بزرگوار فرستاد ولی دولتیان آوازھاش را بچھریق ویرا برای مالقات با یحیی خان و

قلم اعلی خطاب ات احتیاط نمود و از جملھء توقیعات صادرهء ازدر كمینش بودند و او ناچار مراعشنیده پیوستھ

تشریف عظیم سرافراز  فرموده ندإ قائمیت باو توقیعی است كھ در اواخر ایام ماكو صدور یافتھ ویرا بتخصیص و

قنونو ھی ھذه الّلھ اطھر ان یا خلق الّلھ كل تقرئون ثّم لتؤمنون و تورا بواسطھء او باسماع و آذان رساندند

االمر یحبی و یمیت ثّم یمیت و یحیی و انھ ھواالعلی بسم الّلھ االمنع االقدس شھد الّلھ انھ ال الھ اال ھو لھ الخلق و

یخلق ما یشإ بامره انھ كان علی كلشی قدیرا ان یا علی قد اصطفیناك ھو حی ال یموت فی قبضتھ ملكوت كلشئ

و علی الناس لعلھم انھ قد ظھر باذن ربھ ذلك من فضل الّلھ علیكجعلناك ملكا ینادی بین یدی القائم بامرنا و
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القیمة و كل بھا یبعثون و ینشرون و یحشرون و یعرضون یشكرون ان یا علی اننی انا نار الّلھ التی یظھر الّلھ یوم

یزید المین اذااّن الذین دخلوا فی الباب سجدا فو رّب السموات و رّب االرض رّب العثّم ھم فی الجنة یدخلون قل

الذی كل ینتظرون یومھ و كل بھ یوعدون الّلھ علی نارھم عدد الباب و لیجعلّن لھم نورًا فاذا ھم یعلمون ذلك قائم

لیمحصن كلشئ حتی ال یبقی اال وجھ رّبك ذی العزة و الجالل و ما شھدنا اّناقد صبرنا یوم القیمة خمسین الف سنة

)ع(ثم علی )ص(الّلھ وجھ انا كنا بھ عالمین و ان اول من بایع بی محمد رسولایمان یومئذ اّلا عدد العلی روح

ثم الذین ھم شھدإمن بعده

---١۶۵ صفحھ ---

الشھدإ و الذین ھم بالّلھ و آیاتھ موقنون ثّم ابواب الھدی ثّم ما قد قدر الّلھ لھ ذلك الفضل من النبیین و الصدیقین و

علیھم بما قد دخلوا نار الّلھ التی كل بھا لیمحصون فاذا یبعثھم الّلھ من مراقدھمن حیث ال یعلمون فاذا شھد الّل

بما قد نزل من قبل من االیات فی انفسھم و یخلقھم بمثل ما قد خلقھم اول مرة انھ كان علی كلشئ قدیرا قل ان الّلھ

فیكون و من ینتظر بعد ھذا ظھور مھدی الّلھ یومئذ ما یشإ بقولھ كن ام الكتاب قد خلق محمدا ثم ما شإ كذلك یخلق

آمن بی ذلك یوم احد ممن آمن بالّلھ و آیاتھ فاولئك مالھم من علم الی یوم یرجعنی الّلھ و مناو رجع محمد او

لنعیدنھم وعدًا علینا انا كنا قادرین و من یرزق من بعد ما القیمة فاذا كل فی خلق جدید اّنا قد بدئنا ذلك ألخلق و انا

ما كنتم ھم لیدینون فاولئك ھم ال یحل علیھم بما قد نزلنا من قبل فی القرآن انا كنا نستنسخ من قبل من كل مارزقوا

لیدینون قل ان الھوإ یطھركم بمثل ما یطھركم المإ تعملون انا قد انشأنا نشأة االخرة و ارفعنا كل ما كان الناس بھ

صل الّلھ حكم حجة ربك فال یقبل عنھ من شئ و ان یومئذ كل مثلمن یعمل بعد ان یوان یا عباد الّلھ فاشكرون و

المخلصین و من یتلو آیة من الكتاب او الذین اوتوا الكتاب من قبل مالھم حكم اّلا من یدخل فی دین الّلھ و كان من

فی دین الحق انھ مثلھم كمثل الذین كانوا من قبل فسیدخلھم الّلھ ربھم یروی حدیثا من بعد یرید ان یعمل بھ فاولئك

یستطیعوا و لن یقدروا و كلشئ قدیرا قل لو اجتمع الناس كلھم اجمعون علی ان یأتوا بمثل ذلك الكتاب لنكان علی

ان یقرئوا باللیل و النھار االیة التی قد نزلناھا فی اول لو كانوا علی االرض عالمین فلتأمرن الناس كلھم اججمعین

بالّلھ و آیاتھ و نوا بالّلھ و آیاتھ موقنین قل انما الدین من بعد الدین ان تؤمنواربھم و كاالكتاب لیرزقن برزق
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المقاعد التی كنتم فیھا تصلون و لتحضرون بین یدی لتنصرن فی دین الحق بما انتم علیھ مقتدرون قل ال تحضروّن

اللھم  كان بكلشئ علیمًا سبحانكالی الحیوة االولی و لتأخذن حق الّلھ باذنھ انھالّلھ و لتنصرن الذی قد رجعوا

فاشھد علی فاننی

---١۶۶ صفحھ ---

فاتقون لتوقن كل نفس بما قد فصلت فیھ انا ما فّرطت فی الكتاب االول من شئ بما نزلت فیھ انھ ال الھ انا اال ایای

الف سنة یوم القیمة فاذا كان الناس بھ یؤمنون سبحانك اللھم قد قضی خمسین ان ال یكن من بعد الّلھ و آیاتھ حدیثًا

ان الّلھ حق و ان ما دون جعلن النار لمن قد دخل فی الباب نورًا و رحمة من عندك انك كنت ذا رحمة عظیمًا قلال

الھ اال ھو و اننی انا اول العابدین قل انھ لمحمد ھاد قل انھ الّلھ خلق لھ و كل لھ عابدون ان یا خلق الّلھ انھ ال

ذلك الكتاب قل انھ صاحب حق كل بھ یوعدون قل انھ قائم حق كل بھ موقنون و اّنا قد نزلنالمھدی موعود فی ام

محمد و الذین ھم شھدإ من بعده الكتاب رحمة من لدنا للعالمین لئال یقول احد لو علمنی الّلھ ظھور مھدی او رجع

ینكھ توقیع مبارك بدستش رسید لغنی علیم و شیخ عظیم ھمثم المؤمنون لكنت من المحضرین قل ان الّلھ ربی

پرداختھ مكاتیب متحداللحن بمعاریف بابیھ نگاشتھ مسائل و تعالیم مندرجھ در توقیعبیدرنگ باستنساخ و نشر آن

االقدر شھد الّلھ انھ ھو بال را منتشر و مشتھر ساخت و صورت برخی از مكاتیبش چنین است بسم الّلھ االقرب

ھو و ال یمكن ذلك اال لھ وحده ال شریك لھ و انھ كان علی  ھبوط بل ھو ھو كمانفی و ال ثبوت و ال صعود و ال

التی كل ان محمدًا رسولھ و الشھدإ من بعده اولیائھ و ابواب الھدی من بعدھم مرایا ظھورهكلشئ قدیرا شھد الّلھ

م مراقد بعض من النبیین المؤمنین بعضبھم یھتدون شھد الّلھ ان حروف الحی ھم الحق و ھم مراقد رجوعھم و ان

رجعوا الی الحیوة االولی و ھم بامر ربھم یعملون ان یا اولیإ الّلھ و و الصدیقین و الشھدإ و الصالحین و الكل قد

ھذا كتاب عظیم من الكتاب المبین بالده علی كلكم تكبیرًا كبیرًا عالیًا رفیعًا منیعًا علیًا عظیمًا ثّم اعلموا اناحبائھ فی

یستیقظون من رقدة غفالتھم ثم الكل بھ یھتدون فاقرئوا كلكم آیة اول حرفھ یظھر المضمر بكلھ و الكل بھالذی با

منكم فی مرة لعل الكل برزق ربكم یرزقون ثم ابعثوا صورتھ الی اولی العلم و الحكم٣۶١و لیلة الكتاب كل یوم

---١۶٧ صفحھ ---
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لعل الكل بایات ربھم یتذكرون و  لظھور الحق لیتم الحجة و یكمل النعمةكل البالد علی سبیل الحكمة ثم الی الطالبین

من قبل حتی قضی ما قضی من االمر و ال تیأسوا من روح الّلھ و ال تقصروا كلكم فی البالغ و النصر كما قعدتم عنھ

التی احل الّلھ لكم طیبةمافات عنكم لعلكم بذلك ترحمون ان كنتم تریدون الحیوة الدنیا و زینتھا العفوه و تداركوا

الذی وعد الّلھ لكم فی النشأة االخری فھا ھی عند الّلھ فی الجنة االولی و الحیوة الباقیة و الرضوان االكبر الدائم

)١(االخرة فسابقوا الیھا كلكم اجمعون و استعدوا الیوم طلوع شمس نقطة طلعة الغّرإ ربكم حسن ثواب الدنیا و

بكلھ لعلكم بذلك كل خیركم ال تصبروا بقدر شرب مإ لو سمعتم بسیرھا فان الموعود قد ظھرالعلویة من مغربھا و 

نصركم و ابالغكم و خبركم و ارشادكم كلكم اجمعین یا اھل تدركون و اال فالّلھ ربكم غنّی عن اموالكم و انفسكم و

االصل الی فعة لنا وارسلوا سواد كتابالصاد بلغوا ما امرتم من ربكم و اخبروا اخباركم الناارض الطإ و الكاف و

علیك و علی )٢(١۴انتم بھا تبتلون یا سیدنا االصول و ال ینظر الی سواد خطی اّلا االحبإ لئال تقع فتنة فی بالدكم

العباد و انتم یا موالنا الكریم و سائر احبإ الكرام من اھل ارض الشین بلغوا سائر اھل بیت الرحمة صلوات من رب

)٣(الیإ مع سائر خطوطھا الی صاحبھا كم ربكم من كتابھ الی كل البالد و العباد بال فتنة لكم ال سیما الی اھلامرما

استعدوا الیوم لقائھ الن الیوم كان مستعدًا لظھوره الذی كل بھ یفرحون یا التی كان ربكم فیھا و)۴(و الی الجزیرة 

عند بعض االحبإ  معّززًا مكرمًا فی ارض الیإ غیر معروف االعلی یقین ان اباك یكون صحیحًا سالمًاسیدی كن

العرائض و ذكر اشخاصكم لما تعلمون من ینتظر امر ربھ فكونوا من الشاكرین و اعتذر من كلكم عن عرض

اعدإ الّلھ فكونوا منتظرین لزیارتكم و مستعدین لنصرتكم قبل حین صالحی و صالحكم و اشتغالی و خفائی من اعین

بوشھر)۴(جناب وحید    )٣(میرزا جواد بن خال    )٢(جناب باب الباب    )١(بعد حین و قولوا حین وو حین

---١۶٨ صفحھ ---

(۵(١٠٢٠كلكم ان احمد لّلھ رب العالمین حرره  المنیع الرفیع و افتخار كل الذی صدر بافتخاره ھذا التوقیع)

االعلی االمنع االقدس بسم الّلھ االعز االرفع شھد الّلھ انھ ال االعظمو صورت مكتوب دیگر این است ھو)العالمین 

كلشئ یخلق ما الخلق و االمر یحیی و یمیت ثم یحیی و یمیت و انھ ھو حی ال یموت فی قبضتھ ملكوتالھ اال ھو لھ

ولھ و الشھدإ من مرة شھد الّلھ ان محمدا رس٣۶١یشإ بامره انھ كان علی كلشئ قدیرًا یقرء فی كل یوم و لیلة 
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و اركان بیتھ و حروف الحی مظاھرھم و مرآتھ بھم بدء الّلھ خلقھ و بھم اعاد بعده اولیائھ و ابواب الھدی سفرائھم

علیكم تكبیر من ربكم و رحمة طوبی لكم الكل بھم یھتدون ان یا اولیإ الّلھ الذین خصكم الّلھ ربكم بالذكر فی كتابھثم

الّلھ كلكم ان كنتم تریدون طیب عیش الدنیا و خیر حیوة االخره و لمستبشرین یا احبإصرتم بذلك من الفائزین ا

بعونھ مغانم كثیرة عند الّلھ حسن ثوابھا فانصروا بقلوبكم و ابدانكم ثم باوالدكم و اموالكم تجدوارضوان ربكم فھا

م فی نصره و كنتم من المجاھدین ال الرضوان بما صبرتتأخذونھا فی سبیلھ و یكف ایدی الناس و یجعلكم ملوك دار

حتی ادرك فیضھ من سبقت لھ عنایة ربھ و قضی ما قضی من حسن تقدیره بسوء كما قعدتم من نصره من قبل

كنتم من الّلھ ان یعفو عن بعضكم لو ادركتم فیض نصركم فی یوم ظھور نصره و طلعة ظھوره وحظكم عسی

اال فالّلھ ربكم ال یزال كان غینًا عن العالمین ع طلعة شمس احسانھ علیكم والمستعدین ذلك لما اراد الّلھ لكم من طلو

الّلھ و آیاتھ حدیثا بعده فانھ ھوالذی ارسل الرسل و الصدیقین كلھم ثم اماتھم ثمفانتظروا یومھ و ال تنظروا مع

 كلشئ بامره و ھوالعزیز علیاحیاھم و ابعثھم من قبورھم و ھو الظاھر فوق خلقھ و القاھر فوق عباده و القائم

بحكمھ و سابلغكم تفصیلھ بحولھ و حسن توفیقھ لنستغفره و نقول الحكیم ھذا اجمال ما یمكننی من ابالغ امر ربكم

السموات و رب حین و بعد حین علی كل شأن و قبل شأن و بعد شأن ان الحمد لّلھ ربنا ربفی كل حین و قبل

شیخعلی)۵(االرض             

---١۶٩فحھ  ص---

بنوع احتیاط و اختفا زیستھ با رب العالمین و بالجملھ مال شیخعلی عظیم در قسمت عراق ایران و غالبًا در طھران

باستناد بتوقیعات اعلی خویش را ناصر و منصور در بیان اعاظم بابیھ معاشرت جستھ مورد توجھ ایشان شده

 برخاست و جمعی كثیر از ١٢۶٨ و سال ١٢۶۵رو فتنھ سال قیام برانگیخت و از اینخوانده ھمگی را بنصرت و

مقامش بر دولت دستگیر و قتیل گشتند و در سال اخیر شیخ عظیم را كھ مخفی و متواری بود و عظمتبابیھ

از احوالش در بخش الحق ضمن واضح و روشن گردید تجسس كرده ماخوذ و محبوس و مقتول نمودند و شمھء

٠ر میگرددبیان واقعھ مذكوره مسطو
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فائز بایمان بدیع گردید و و از علمإ مؤمنین خراسان حاجی میرزا حسن از علمای مشھد بواسطھ جناب باب الباب

گشت ولی در مخاطر مازندران و غیرھا مستخلص در سلك اصحاب آنجناب بوده ھمھ جا در فتن و مخاطر ھمراه

 آنگاه بطھران رفتھ با شیخ عظیم مؤانست جستشھادت كبری در مشھد میزیستو محفوظ ماند و پس از واقعھ

این بیانات مسطور  گرفتار شده بشھادت رسید و در توقیعی خطاب باو١٢۶٨تا در فتنھ عمومیھ طھران بسال 

الّلھ و امح الكتب كلھا و خذ عطإ ذكر اسم ربك ھذا و است و انا لنعلم حكم ما انشأت فی علم االصول ان اتكل علی

قبل لكل من صدق بایاتنا فرض ان یمحو كل كتب القوم اال بعضًا من آیات البابین من الی قولھ وكن من الشاكرین

المقدسة ثم انزلوھا علی یّم حكم البدع و ان ذلك حكم عدل من لدن امام حی عظیم ان احملوا الكتب الی االرض

.من الخاشعین الفرات لیثبت قلوب المومنین من حكم الكثرة و لتكونن

ایمانش در بخش سابق گذشت            دیگر مال حسن بجستانی  از حروف حی كھ اجمالی از احوال و كیفیت

و بقدر مقدور ببیان و استدالل میپرداخت ولی ھمینكھ نائره در سنین اولیھ ارتفاع این امر قیام و اقدامی داشت

فتن باال گرفت و ندإ

---١٧٠ صفحھ ---

و مشھور گردید و ضعفإ در  حضرت رب اعلی و عظمت مقام اصحاب متدرجًا مكشوفعظیم و آثار ایام اخیر

مال حسن نیز درك آنمراتب را نتوانستھ اضطراب و تردد ایمان و عرفان رخوت و تزلزل و انحراف حاصل كردند

بود و خصوصًا بعد از وقوع شھادت عظمی منحرف گشت و معذلك دچار تعرضات اعداو تزلزل حاصل كرد

.در بخش ششم مینمائیمندانكھ اقامت بوطن نتوانست و مھاجرت بكربال كرد و ذكری از مال احوالشچ

و تقوی بلقب صالح شھرت یافت و    دیگر مال علی بجستانی بن مال محمد از مالیان بجستان كھ بعلت شدت زھد

ه سالگی در بجستان شد پس و نشو و نما و تحصیالتش تا سن چھارد١٢٣٩از معاریف محل بود والدتش بسال  

پرداخت و در آنجا تا بیست سالگی اشتغال بتحصیل داشت آنگاه عازم عراق عرب شده بتكمیل علومبمشھد رفتھ

مرتضی انصاری جویای حقیقت شد و شیخ طبق صیت ظھور حضرت نقطھ اولی بسمعش رسید و از حاجی شیخ

چھ ارتباطی بمن دارد و مال علی پس از فراغت از آخوند مسائل اصول دین اسلوب خود چنین جواب داد ای
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واگذار شد و بعدًا بمشھد برگشت و علمإ و محترمین تجلیل بسیار از وی نمودند و مسجد و منبری باوتحصیالت

نیافتھ سفر ببجستان نمود و بواسطھ آقا سید ابراھیم اختیار قرإ قرآن مقبره سپھساالر باو سپرده گشت و  طولی

عبدالحسین كھ حضور محضر جناب باب الباب یافتھ فائز شدند تصدیق وایمان حاصلرش آقا سیدو پسر براد

و مقاومت بر خاستند و نمود و باتفاق یكدیگر بنای نشر امر بدیع نھادند و مالیان محل مطلع شده بمضادت

عدت اشرار دستگیر دیگر از مؤمنین را بمساشكایت بمشھد نوشتند و باالخره دو سید محترم مذكور و جمعی

ایشان التزام گرفتند كھ تبلیغ ننمایند و چون با مال علی نیز خطاب و عتاب وكرده اموالشان بیغما بردند و از

معاشرت گرفت و بدركبازخواست نمودند مجبورًا با عائلھ مھاجرت بمشھد نمود و با مالصادق مقدس

---١٧١ صفحھ ---

حكمت قرار گرفتھ مركز ارسال و و او را دستور دادند كھ در مشھد با مراعاتمالقات جناب باب الباب ھمی رسید 

نسخھء بیان تصحیح شدهء از محضر اعلی بیاورد چندین نسخھ مرسول مؤمنین گشت و وقتیكھ معلم حصاری

و دو نسخھ وقف برای مؤمنین مشھد ساخت و در موقع ارتفاع ھنگامھء قلعھء طبرسیبرای بابیان بالد نمود

و مال میرزا محمد ھمدم و رای التحاق رفت ولی واقعھ خاتمھ یافت و ناچار بعودت گشت و با حاجی عبدالمجیدب

عظمی واقع گردید و ما بقیھ احوالش را در بخش ششم ھمراز گردید و در مشھد برجای بود كھ واقعھ شھادت

.میاوریم

از فوت سید در طلب حق باتفاق مال  بود و پس  دیگر مال خدابخش قوچانی از تالمذه سید رشتی و ساكن كربال

بدیع گردید و در سلك حروف حّی منسلك گشت آنگاه بكربال علی بسطامی و ھمرھان بشیراز رفتھ فائز بایمان

بخش خطیرهء اصحاب داخل نشده مصون ماند و ذكر تتمھ احوال او و خاندانش را درعودت كرد و در واقعات

.ششم میاوریم

یزدی و بنا بقول حاجی جملھ بزرگان بابیھ ساكن خراسان در سنین اولیھ حاجی مال عبدالخالق شھیر     و از 

اسالم نموده در علوم و معارف اسالمیھ بمقامات رفیعھ میرزا جانی اصال یھود و از علمإ تورات بود و قبول دین

فای بسیار از جھال و اشرار تحملاحسائی گردید چنانكھ در راه محبت شیخ جور و جرسید و پیرو طریقت شیخ
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از یزد بمشھد مھاجرت و نمود گویند شیخ مدت ھفت سال در یزد بخانھ وی اقامت داشت و حاجی مذكور چون

وعظ برقرار نمود و چندی نگذشت مالھای مشھد با وی اقامت كرد در صحن حضرت رضا امامت جماعت و منبر

حاجی  را تھییج كرده بر او ھجوم بردند و كار بجائی كشید كھتنجیس نمودند و عوامعداوت ورزیده تكفیر و

خانھ نشین گشتھ بمجامع بلد حتی در گرمابھ برای استحمام راه نداشت

---١٧٢ صفحھ ---

آثار و آیات جدیده كرد و و در آغاز ظھور این امر بدیع بواسطھ جناب باب الباب اقبال و ایمان آورد و ترویج

ھذه صورة كلماتھ السالم علی ذكر الّلھ اال فخم و ات محبت و اخالص بحضرت فرستادعریضھء حاكی از درج

ّلھ الذی لبركاتھ الحمد لّلھ الذی فتح لبابھ الحطة بابًا و جعلھ رفیعًا منیعا و الشكرللعرب و العجم و رحمة الّلھ و

ور نّوره الّلھ فصیّره سراجًا منیرا ثم اول نوضح لذكره االعظم ذكره و نصبھ تامًا سّویًا و الصلوة و السالم علی

طویال آل الّلھ حقًا حقیقًا و غّب ھذا باّی لسان اشكر الّلھ لتشّرفی بخدمتك زمانًاالصلوة و السالم علی آلھ الذین ھم

الّلھ حیث كتبت لی عبدًا مطیعًا و بای بیان اعتذر الیك من غفلتی بحالك و احزنًا كثیرًا و باّی خطاب اثنی علی

الباب مقیمًا فیا حبذا ثم حبذا بوعد لسان الّلھ جنة العدل حتمًا مقضیا فیا فھنیئالی ثّم ھنیئا بان رآنی عبد الّلھ حول

اعوانھ و انصاره و و الھی اسئلك الوصول فی خدمة سیدی و موالی سریعًا قریبًا و احشرنی فی زمرةربی

شمسًالّلھ لنااصحابھ خالصًا صفیًا بحق الذكر االعظم الذی جعلھ ا

_______________________________________________________________________

جملھ معظم علما و اجلھ اصحاب جناب شیخ حقیر گوید در مشھد مقدس شرفیاب خدمت آخوند مال عبدالخالق یزدی شدم و ایشان از

 ازین ادعای عظیمھ زیرا كھ در شیراز امامت میكردم و مجلسفرمود كھ من حیرت دارمبودند و در مجلسی سخن حضرت بمیان آمد

این وجود است كھ بفالح و تقوی آراستھ و اما سواد درس داشتم كھ ھمین بزرگوار را خالوی ایشان آوردند پیش من و فرمودند كھ

و گریھ میكرد كھ سر آمد شكایتمن بعد از قبول او را سپردم بپسر كوچك خود و چند روز دیگر پندارند شما قدری متوجھش باشید

درس امثلھ گفتن شأن من نیست بعد او را فرستادند بتجارت حال شخصی را بمن سپردهء كھ اصال مقدمات ندیده باید امثلھ بخواند و
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ن شھید علما بود و در جنگ مازندراعالیھ و آیات بی بدیلھ می بینم عقلم متحیر مانده و پسر بزرگ ھمین آخوند از جملھنوشتجات

)مال عبدالرحیم قزوینی(نشد                                            شد و گفتند كھ خود آخوند ھم بعد تصدیق كرد ثابت

____________________________________

---١٧٣ صفحھ ---

ب من عبدك الذی انتخبتھ كتالقد رفع الیوم الّی و در توقیعی كھ بجواب وی صادر شده اینكلمات مسطور مضیئًا

فالھمھ اللھم تقدیرك و نصرتك كیف شئت و انی .الكتاب لعھدك و اصطفیتھ لمحبتك و خصصتھ بذكر اسمھ فی

تعرض   و بالجملھ حاجی از جھت اشتھار بنام بابی موردمرتقب لدولتك و منتظر المركشئت فانھ ناصر المرك و

این امر باز دارند نتوانستند و پسرش منبر و وعظ و ذكر و ترویجمالھای مشھد شد آنچھ سعی كردند او را از 

باین امر شده در موكب وی با جمع اصحاب بمازندران رفت و در شیخ علی نیز بواسطھء جناب باب الباب مؤمن

خاتمھء امر قلعھ بشھادت رسید و در آن ھنگام بیست سال داشت ولی حاجی پس از شھادت پسر وقلعھ طبرسی

در لوحی صادر از قلم ابھی چنین مسطور  مال مل بلیات و افتتانات نیاورده دچار سوء خاتمھ گشت چنانكھتاب تح

اول امر كھ نقطھ اولی روح ما سواه فداه در قمیص بابیت ظاھر اقبال عبدالخالق كھ از مشایخ شیخیھ بود در

نسبت باو اھر كمال عنایتمعروض داشت از مصدر عنایت كبری ذكرش نازل و بر حسب ظنمود و عریضھ

مشھود تا آنكھ لوحی مخصوص او ارسال فرمودند در او این كلمھ علیا

_______________________________________________________________________

ین باید بمال در دستشان بود ذكر نمودند كھ اجمال مبارك میفرمودند روزی جناب وحید پیش من آمدند و لوحی از حضرت اعلی

میرزا كھ فرمودند شما برسانید یا دیگری  ذكر نمود بمن امر شده  من   گفتم االن در خانھعبدالخالق برسد من بجناب وحید گفتم

بردم دادم چون میخواست وضو بسازد در باالی ارسی زمان نوری منزل دارند ببرید و برسانید  رفتند و بعد از قلیل مدتی آمدند كھ

فراغت از نماز لوح را از نماز بخواند و من صبر نكردم و آمدم و بعد از ساعتی خبر آوردند كھ بعد ازاشت تا بعد از فراغاطاق گذ

الحق الذی انتم بظھوره توعدون لوح را انداخت فریادش بلند شد كھ تالوت كرد چون باین آیھء عظمی و نفحھ كبری رسید انا القائم

) نبیل  زرندی(.ھ شدبنا حق كشتای داد كھ پسرم
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___________________________________

---١٧۴ صفحھ ---

صیحھ زد و  باعراض  تمام  قیام  نازل قولھ تعالی اننی انا القائم الحق الذی انتم بظھوره توعدون بعد از قرائت

الخ.نمودند مود  و  جمعی  در  ارض  طا بسبب  او  اعراضن

سبزواری االصل در سنین اولیھ و از اعاظم مؤمنین اھل مشھد میرزا علیرضا مستشار الدولھ و مؤتمن الملك

یافت و غلبھ ارادت حاصل نمود و با وجود شھرت لقب و نام و ظھور بدیع بواسطھ جناب باب الباب فوز بایمان

ننمود و مكنت تمام بعنوان بابی مشھور شده پیوستھ از نصرت و مساعدت مالی دریغمقام و ثروتعظمت و 

و مراكب و غیرھا بذل ھمت كرد و در ھنگام حركت آنجناب با اصحاب از مشھد برای تھیھ ما یحتاج سفر از نقود

دق مقدس برده در زمرهء مؤتمن السلطنة را بخانھ مالصااواخر آندوره برادر كھتر خود میرزا محمد رضا

.تتمھء احوال آنخانواده را در بخش ششم مینگاریممؤمنین وارد كرد و ما

ھنگام حركت از مشھد بصدد تفریغ حساب    دیگر آقا علیرضا تاجر شیرازی نیز بواسطھ آنجناب مؤمن شد  و در

 دستگیر كرده چوب وافر زد و و نصرت نماید ولی سامخان بیگلربیگی ویراو ترتیب امور خویش شد تا مرافقت

.را میاوریم فراوان گرفت و لذا نتوانست با اصحاب ھمسفر شود و در بخش ششم تتمھ احوالشنقود

مذكور و جناب باب الباب معاشر و دیگر عبد مؤمن در ایام جوانی در مدرسھ میرزا جعفر مشھد با آقا علیرضا

.بدیع گردید مؤانس بود و بعدًا بواسطھ آنجناب فائز بایمان

پسران خود مال احمد و مال حسین و در قریھ مھنھ از خاك تربت نخست مال محمد پیشنماز فائز بایمان بدیع شده

مال میرزا محمد فروغی جمعی دیگر از اھالی مانند مال محمد و پسر سوم را نیز ھدایت نمود و ھم بواسطھء

مھدی و آخوند مال محمد

---١٧۵ صفحھ ---

سفر و اسلحھ كرده در موكب المعلی و غیرھم باین امر گرویدند و پسران مال محمد تھیھ زاد و راحلھو مال غ

.جناب باب الباب بمازندران رفتھ شھید شدند 
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جناب باب الباب بمازندران رفتھ كشتھ   و در قریھ عبد الّلھ آباد از خاك تربت آقا احمد با دو برادر زنش در موكب

در آنھنگام چھارده سال داشت و ما تفصیل اسمإ و احوال شھدإ بابیھ  بن آقا محمد حسنگشتند و آقا احمد

.بقیة السیفھای آنان را در بخش مقدم آوردیم خراسان و

گرفتھ بقلع و قمعشان پرداخت    و چون پس از واقعھ قلعھ دولت بر عامھء بابیھ خصوصًا بر خراسانیان سخت

در قریھ مھنھ اشرار عرصھء زندگانی برایشان تنگ كردند و مال اختفا شدند چنانكھبابیان آنحدود ناچار بفرار و 

بگناباد رفت و ناگزیر بمھاجرت شد چندی در چھل میر واقعھ در یكفرسنگی مھنھ توقف كرد آنگاهمحمد مذكور

میرزا محمد كاظم گزیدند و مالصادق مقدس و مالغالمعلی نیز توجھ بگناباد نمود و ھردو بمیاندھی رفتھ سكونت

منزوی گشتند و مال میرزا محمد فروغی با نشان خنجر كھ بر حنجر بن ھراتی شھید چند سال در مشھد مختفی و

معلم و امثالھم سر داشت در دوغ آباد و غیره بنوع خفا و احتیاط زیست و معذلك ایشان و مال احمدو اثری كھ بر

و بعد از شھادت عظمی در بسیاری از نقاط  وقت بابی نمودندعدهء كثیری را بطریق حكمت و رعایت مقتضیات

مشھد چنانكھ در بخش سابق نگاشتیم از مھمترین امكنھ امریھ آنقسمت جمعی از بابیان بودند و بیت بابیھ در

.شمرده شد 

اب بخش سابق فتن واقعھ و شھادت آنجن   زنجان   ارض الزإ  مال محمد علی حجت كھ در ضمن واقعات سنویھ

والدش آخوند مال عبد الرحیم از علمإ مشھور ملجأ و مقتدای جمھور و اصحاب و دیگر احوال را تفصیل دادیم

و در حقش اعتقاد بصدور خوارق  عادات و كرامات و مقامات معنویھ داشتند و مالزنجانیان بود

---١٧۶ صفحھ ---

بتحصیل قرائت و كتابت سن شش و ھفت سالگی متولد شد و پدر ویرا در ١٢٢٧محمد علی تقریبًا در سال  

و روحیھ در ناصیھء احوالش نمایان گشت و پس از فارسیھ گماشت و فرط ذكإ و قوت استعداد ترقیات علمیھ

براعت حاصل نمود آنگاه برای تكمیل علوم دینیھ بعراق عرب شتافت و نزد مضی سنین قلیلھ در علوم رسوم

نیز استفاده كرد و مذ مشغول گردید و بعضی گفتھاند كھ از محضر شیخ احسائیعلما و اساطین فقھا بتلاساتید

بیرون آمد انبوه طالب و علما تا دو فرسخ رسم رتبھ منیعھ و شھرت رفیعھ یافت و ھنگامیكھ از كربال بعزم ایران
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نداری و تجللیالتبكرمانشاه اھالی از خاص و عام استقبال كرده چند روز مھمامشایعت بجا آوردند و حین ورود

ایامی چند از معارف و شایستھ نمودند و نیز در حین ورود بھمدان عدهء از علما و محترمین پذیره شدند و

و چون خبر بوالدش رسید ازین اندیشید كھ اگر در مواعظش بھره برده دل بمحبتش بستند و رضا بمفارقت ندادند

پسندید مإ متنفذ شده عاقبت كار باغبرار و انضجار كشد الجرماندازد مورد حسادت علزنجان رحل اقامت و افادت

و نیم ملجأ انام و مرجع احكام بود تا كھ مقیم ھمدان ماند و مال محمد علی در آن بلد ازدواج نمود تقریبًا دو سال

ورده باصرار برخاستند و جمعی بھمدان شتافتند تا پسر را بوطن آوالدش در زنجان وفات یافت و ارادتمندان

دارند و با وجود كراھت اھالی ھمدان مال محمد علی و عائلھاش را با خود بزنجانبرجای پدر منصوب

_______________________________________________________________________

ا بشمار رفت و بزنجان تن از فحول علممال محمد علی زنجانی در خدمت شریف العلمإ مازندرانی تلمذ فقھ و اصول كرد و یك

مخالف مشھور داشت از قبیل تمامیت شھر رمضان در تمام سنوات و نیز جواز سجده بربرگشتھ اقامت نمود و چون فتاوی و احكام

واجب شمردند و او را از زنجان كوچ بلور صافی لذا علمای زنجان و غیره بر محمدشاه عرضھ داشتھ و دفع وی را بر حسب شرع

دادند و حكم بتوقیف ھمیشگی بود و در ھمان ایام بتوسط رسل و رسائل باب دل  در خانھ محمود خان كالنتر شھر جایداده بطھران

) ناسخ التواریخ(داد و مكاتبات در میان بودبدو

_______________________________________

---١٧٧ صفحھ ---

آنسو از ذكور و اناث اھالی بردند و ھمدانیھا تا چھار فرسخ در ركابش رفتند و رسم بدرقھ بجای آوردند و از

ورودش گوسفندھا سر بریدند و با جالل و احترام تام آنانرا وارد زنجان تا یكفرسخ بیرون بلد گرد آمدند و حین

نادرالنظیر مكن و استقرار گرفت و چون فھم و ذكإ عزیزیبخانھ و مسند و منبر و مسجد پدری تبلد نمودند و او

آیات و حفظ و بیان اخبار و روایات واسع و نیز احاطھء تامھ بعلوم عقلیھ و نقلیھ داشت و در تفسیر و تأویل

شھرت بلیغھ حاصل نمود و كثرت زھد و عبادت و شدت تقوی و الذرع و باسط الذراع بود در اندك زمانی

معمورات امر بمعروف و نھی از منكر كھ از او مشھور گردید انبوھی از اھل بلد و قری ورشجاعت و جّد د
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و عامل باحكام و مطیع و منقاد فرمانش گشتند اطراف را جذب كرده ارادتمند ساخت چندانكھ معتقد بمقام روحانی

علق بحدود و عبادات بوده شھرت یافتند و از صفات مخصوصھشان نھایت تو بنام اصحاب و اتباع مال محمد علی

نشد و ادنی مساھلھ و مماطلھ در صوم و صلوة و دیگر اعمال و طاعات از ایشان دیده و شنیدهبدرجھء كھ

گشت و مراكز اجرإ عقد متعھ كھ برخی منكرات شایعھ از زنجان بر افتاد و استعمال و بیع و شرإ مسكرات متروك

را توبھ داده مجبور بقبول عقد دوام و یا شمول اشغال و استخدام و زنان از آخوندان متصدی بودند بستھ شد

چنین بود كھ صیام سھ و بازار حدود و احكام و فرائض و سنن اسالم رواج گرفت و رسم مال محمد علینمودند

صلوة جعفر طیار ھمھ سالھ و ھمھ روزه مرعی ماھھ رجب و شعبان و رمضان و ادإ صلوات نافلھ و قرائت

مینمود و با دوام طھارت باذكار و طاعت بسر میبرد و چون جمعیت  روزانھ با آب بكر اغتسالمیداشت و

بیكدیگر صلوات بیفزود و بمعبدی بزرگ نیازمند شدند مسجد را توسعھ داده قسمتھای متصلمأمومین و مقتدیان

كھ آجرھا را از كوره آجر پزی چندانساختند و انبوه مریدان خود مباشرت ببنا نموده ببنایان و عملھ كمك دادند

دست بدست ببنإ رساندند و در مدتی قلیل

---١٧٨ صفحھ ---

متصلھ و صحن را فرا مسجد تابستانی و زمستانی و مدرسھ را تمام نمودند و معذلك صفوف مأمومین مساجد

ات فرعیھ یافتھ كمتر تحكیم عقائد اصلیھ و انجام طاعگرفتھ سطح بامھا را احاطھ داشت و فكر و ذكر كل حصر در

ھفت محل مؤذن ندا داده مقتدیانرا بفراغ از قسمتی و دخول در قسمت دیگر از بسخنی دیگر لب می گشودند و در

و اھل یسار در یسار صلوة آگاه می نمودند و پس از اتمام صلوة بمنبر بر آمده در حالتیكھ گروه توانگراناعمال

براست و گھی بچپ توجھ و خطاب كرده  شروع بوعظ مینمود گاھیو جمعیت آنام بسمت یمین قرار داشتند

مرد بھرھمند میساخت و بیاناتش بنوع القإ دروس و بطریق صوتش را بسمع ھمگی میرساند و كل را از زن و

در چنانكھ عارف و عامی بقدر استعداد خویش میفھمیدند و كل در مسائل اخالق و احكام وبساطت و سھولت بود

دیگر مقرر ساخت و بدین تقاد و عرفان صاحب علم و بیان شدند و در خانھ برای خواص مجلس درسیمباحث اع

شاھی خلعت و لقب حجةاالسالمی برایش رسید و نوع صیتش را ھمھ كس در ھمھ جا شنید و از طھران از جانب
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در تدرجًا باحكام جابرمعروف گردید و این امور موجب حقد و حسد مالھا گشت و ملذا نزد اھالی بعنوان حجت

و احكام اسالمی داشت طریقت مقاومت و مدافعتش متفق شدند چھ  كھ آنجناب با اسلوب مخصوص كھ در عقائد

اعمالشانرا بر شمرد و باحكام جور نیز راه تملق و مداھنھ غالب فقھا را متعرض شده بدع و جھاالت و مساوی

معاندت  الجرم بموجب الحّق مر دو گروه اتفاق كرده بمخالفت ومالھیشان جلوگیری نمودنھ پیموده از مظالم و

و مشاجره و در مباحث اعتقادیھ و ھمت گماشتند و مالھا برای یافتن راه بھانھ مكررًا در مجالس با وی مناظره

ارد مغلوب بیان و برھانش شده بھانھ بدست نیاوردند تا وھنی واحكام علمیھ مباحثھ و مجادلھ نمودند و ھمھ جا

در كشیده رایت تكفیر برافرازند عاقبت سید محمد شیروانی االصل معروف بسید مجتھد كھآرند و ندای تضلیل بر

صف اول فقھا بود و غایت عناد و حسد نسبت باو داشت در مجلس بمعارضھ و مبارزه

---١٧٩ صفحھ ---

كرد و خاتمھ سخن را بكیفیت نشو محاجھبرخاست و در ساعاتی ممتد از مبحثی بمبحثی رفتھ در مسائل گوناگون 

حجت شرحی مبسوط در آن باب ادا نمود و سید از كیفیت ورود و و نمای جنین در رحم منتھی ساخت و جناب

در جنبھ جسمانیت و اولیإ در رحم پرسید و حجت با كمال صراحت لھجھ بیان داشت كھ انبیإ و مقدسینوجود انبیإ

و سید در این مقام بھانھ بدست آورده بشدت ر عالم روح و معنی ممتاز ھستندبا سائر بشر مماثالند ولی د

انجامید و شھرت داد كھ مال محمد علی امام را شخصی مانند دیگران میداند و مقاومت نمود چنانكھ كار بمنازعھ

اه و حاجی شمالیان دیگر ضاللت و كفرش را نقل مجالس ساختند و با موافقت و مرافقت حاكم بمحمدباتفاق

حكم دولت باحضارش بطھران رسید و او میرزا آغاسی شكایت و سعایت برده نسبتھا و افتراھا بدو بستند تا آنكھ

حاضر شدند و مجمعی از علما فراھم گشت و حاجی میرزا آغاسی پی داد خواھی رفت و مخالفین نیز در پایتخت

و سوء عقاید معتقدات خویش را مبین و ظاھر ساختو جناب حجت داد علم و بیان داده حقیت خود حضور یافت

جمع حاضرین عریضھء از بغل در و اعمال معارضین را واضح و مكشوف نمود و در آنحال مالئی كاشانی از

نماید و معلوم و مفھوم جناب حجت گردید كھ تمنای آورده تقدیم حاجی میرزا آغاسی داشت كھ مھر و امضا

مستمری در حق خود كرد زیرا كھ در آن عصر كثیری از مالیان موظف از قرریصدور فرمان تعیین راتب و م
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حجت بتمام غیرت و در مواقع مھمھ طرفداری از دولت و اجرإ مقاصد حكومت مینمودند و جنابطرف شاه بودند

غایر ساخت كھ چنین اعمال مخالف شریعت و مدینیھ مقاومت كرده بایات قرآنیھ و اخبار مرویھ و غیرھا مدلل

است كھ از دوره سلطنت بنی امیھ برقرار و یادگار ماند و بظھور صاحب طریق تقوی و دیانت است و بدعتی

شاه از وی راضی و زائل و منسوخ میگردد و الجرم كینھ وی در دل گرفتھ بر استیصال كمر بستند ولیالزمان

مسرور شده عصای مرصع بجواھر و انگشتر ثمینی اھدا نمود

---١٨٠ صفحھ---

را بردند و بالجملھ شاه از و این ھمان انگشتر بود كھ پس از شھادتش بحكم اعدإ انگشتش را قطع كرده انگشتر

فتنھ و فساد گردد لذا او را با رعایت غایت تجلیل و توفیر آن ترسید كھ عاقبت مخالفت مالھا باوی منجر ببروز

بموكبش با ھجوم عام و ولھ تمام باستقبال شتافتھ تا خود راھمینكھ اھالی خبر یافتند بزنجان اعاده دادند و

نثار پسران خردسال خود را دستمال رسانده قربانیھای بسیار در معبرش بعمل آرند و دوازده تن از اصحاب جان

و تنی از ایشان مبادرت بفدإ فرزندش نمود ولی آنجناب ملتفت سرخ ابریشمین نشانھ قربانی بر گردن انداختند

جراحت گلوی فرمود كھ این عادات سیئھ از بقایای آثار اقوام جاھلھ قدیمھ است و فرمانداده نھی و نكوھششد

بود و سالھا در زنجان میزیست تا از آن پسر را بخیھ كرده معالجھ نمودند و آن پسر بنام پور شھباز معروف

مت و قدرتش مضاعف گشت و حشمت وارد وطن شده صیت عظاینجھان در گذشت و حجت با چنین جالل و

یاد نكردند و حكمران ھم ناچار از تعظیم و تكریم بود تا چون ندای حضرت بابنامش را در آنحدود جز بعظمت

و او بعرفان و ایمان بدیع اعظم در شیراز مرتفع شد و بدانطریق كھ در بخش دوم شرح دادیم بسمع حجت رسید

قرار گرفتند و زنجان بقلم اعلی حسب تطبیق عدد ابجدی ظل این امرفائز گردید و تمامت اصحاب و پیروانش در 

و اصحاب بنصرت آنمظلوم قیام نمودند معدودی از ایشان در قلعھ مازندران بنصرتبنام ارض اعلی مسمی گشت

و مدافعت پرداختھ بشھادت رسیدند و در زنجان نخست شیخ محمد كھ بعضی

_______________________________________________________________________
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اھل زنجان كھ میگفت لشگر اسالم بقدری از بابیھ ایامی كھ در زنجان بودم و تالیف فلك السعادة را در آنجا نمودم شنیدم از یكی از

 گربھءدر یكی از سنگرھائی كھ از نی و چوب مرتب بود بودند درین ضمن محض عبوردر ھراس بودند كھ شبی دوھزار نفر

تمام رو بفرار نھادند و سھ روز این سنگرھا صدائی از آن نیھا برخاست این دوھزار نفر ھمچھ گمان كردند كھ لشگر بابیھ است

.خالی بود

) تاریخ علیقلی میرزا اعتضاد السلطنة(

_________________________________________

---١٨١ صفحھ ---

بطول انجامیده قریب دوھزار شیخعلی نوشتھاند بدست مھاجمین و اعدإ كشتھ شده و تقریبًا مدت نھ ماه مقاتالت

كھ ھر یك را بنامی از اسمإ الّلھ مسمی داشتھ شبھا بیا ّدیان تن از اصحاب در سنگرھای مھمھء نوزده گانھ خود

جنگجویان منان و یا صاحب الزمان و امثالھا ندا نمودند در مقابل افواج عظیمھء دولت و انبوه یا حنان و یاو

حربیھ صنعت و قدرتی عجیب نشان ملت پای ثبات و استقامت فشردند و صنعتگرانشان در ساختن آالت و ادوات

ت در بدن نداشت آنرا بدوش كشیده در محلی مؤمنین كھ یكدسدادند چنانچھ حاجی كاظم نام توپی ساخت و تنی از

نصب نمودند و مركز

_______________________________________________________________________

آنجناب محبوس بودند بجھت اخالص كیشی آنحضرت       حقیر در دار الخالفھ در منزل محمود خان كالنتر خدمت ایشان رسیدم و

مرحوم حاجی سید بودم چنان مغرور و زبر دست كھ در عصر خودم از برای احدی خاضع نشدم حتی من مالئیمیفرمودند فالنی

و چونكھ سبك من در اخذ مسائل بطریق اخباریین بود و لھذا در باقر رشتی كھ ظاھرًا او را حجة االسالم و اعلم علمایش میدانستند

كتابھای مرا دید و مطلب مرا یادی شدند محمدشاه مرا بطھران خواست آمدمتناقض با حضرات فقھا داشتم مردم فربعضی مسائل

بنا ھم شد بعد چون مالحظھ فساد آنرا نمود موقوف داشت خالصھ آنكھ با ھمھفھمید گفتم سید را نیز بطلب تا آنكھ گفتگو نمائیم

 فرقان را دیدم ھوش از سرم بدر شد و بی نقطھغرور ھمینكھ خبر ظھور آنجناب بمن رسید و بقدر یك صفحھ كوچك از آیات آن

پیغمبر از ایشانرا نمودم و حلقھ بندگی او را بگوش محبت كشیدم زیرا كھ معجزهء اشرفاختیار در عین اختیار تصدیق حقیت
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را بگردن بودم و لھذا تصدیق نمودم و قالدهء اطاعت آنجناب ایشان دیدم ھرگاه انكار میكردم انكار حقیت مذھب اسالم را نموده

مقام نصرت امر آنسید امكان برآمدم منجملھ آثار سبعھ ایشانرا مروج شدم و نھیخویش افكندم و در

________________________________________

---١٨٢ صفحھ ---

كردند و شجاعت و شھادت دو اردو را نشانھ زدند و داسھای برنده اختراع كرده افراد اعدا را مانند زرع درو

تاریخ محاربات مذكوره است و بیم و ھراسی كھ از شجاعت خواھر كھ یكی شاه صنم ملقب برستمعلی بود زیب

با قریب زنجانیان نشست سالھا در قلوب اخالف و اعقابشان بر قرار ماند و عاقبت جناب حجتاصحاب در قلوب

اعدا گشتھ خانھ حجت بتصرف گیریكھزار و نھصد تن از اصحاب بشھادت رسیدند و بقیھ از ذكور و اناث دست

و مردان اسیر را غالبًا در زنجان بغایت قساوت ھالك  وقوع یافت١٢۶٧دشمنان در آمد و اینواقعھ در سال  

جناب حجت حاكم بر كل اصحاب مقرر داشت دور سر خمیر گرفتند و روغن داغكردند و دینمحمد نام را كھ

_______________________________________________________________________

منكرین در بازارھا جرئت كشیدن قلیان نمیكردند و لھذا از كشیدن قلیان نمودم و جمعی كثیر تابع شدند بحدی امر حق قوت گرفت كھ

ھزار كھ دو سھ نموده و بشاه و وزیر عرض نمودند و چونكھ ایشان از قدرت و مطاعیت من مخبر بودندنصرت نمودن من شھرت

مبادا من حضرت را از دست حضرات بگیرم پنجاه سوار فرستاده در خانھ از طائفھ خمس بمن اخالص دارند لھذا واھمھ كردند كھ

بطھران بیائید من احوالم ناخوش خانھ مرا گرفتند و فرمانی نوشتھ بودند كھ در ھر حالت ھستی حتمًا حكمًا بایستیبودند بیخبر دور

عریضھ خدمت حضرت عرض كردم كھ شرح حال چنین شده است فرمان شما چیستھ آیا تكلیف چیست مختصربود و متفكر بودم ك

برو لھذا آمدم و الحال مدتی میباشد كھ محبوس آیا بطھران بروم یا اینكھ با ایشان منازعھ نمایم  فرمایش فرموده بودند بطھران

قسم یاد میكنم  بسرافرازی من صادر فرمودند كھ بحق حضرت خداوندوارد شدند تعلیقھء مباركھمیباشم و ھمینكھ حضرت بماكو

از عبادت ثقلین   سئوال تو در باب تكلیف خود از من در ارض زنجان افضل بود

) حاجی میرزا جانی(

______________________________________________

---١٨٣ صفحھ ---
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آنجملھ شصت و شش تن را نیزه كرده بر فرقش ریختند و بدین طریق زجر و عذاب نمودند تا بشھادت رسید و از

میدان مطروح بود آنگاه بدستور حكومت در طرف غربی شھر پیچ كرده مقتول ساختند و اجسادشان سھ روز در

فوج ریختند و چھل و چھار نفر را مغلوال بطھران كشیدند و ناصرالدین شاه فرمانداد كھدقبیرون قلعھ بخن

بیك صدا شھادت بر توحید و رسالت زنجان آنان را بقتل رسانند و ھمینكھ سربازان بصدد قتلشان برآمدند ایشان

د اعدا نمودند و لشگریان از خود را نسبت باسالم و تشیع گوشزپیغمبر و امامت ائمھ ھدی داده عقیدت و ایمان

كشتند و كردند پس بحكم شاه فوجی دیگر مأمور شدند و ھمگی را با شمشیر و نیزه تفنگاقدام بقتلشان تاّنی

آن چھل و چھار تن آقا نجفعلی نام نجات اجسادشان را بگودالی ریختھ با سنگ و خاك بینباشتند و فقط یك نفر از

رھائی داد و سالھا در پرتو انوار ابھی زیست و آخر االمر بنوعیكھ در ه او رایافت چھ كھ صاحبمنصبی ترحم كرد

داشت و مدت اقامت و میاوریم شربت شھادت چشید و جناب حجت در حین شھادت تقریبًا چھل سالبخش ششم

سمین و اندك جای آبلھ بر صورت و منظری ریاستش در وطن ھفده سال شد و او را قامتی متوسط و ھیكلی

و شدت تقوی و شجاعت و قوت جسمیھ و روحیھ بود و توقیعات ھایت وقور و مھیب و بیانی مؤثر و فصیحن

جواب مسائل او صدور یافت و مسجد و خانھء مسكونھء او و تمامت محلھء اصحابمفصلھ از قلم اعلی در

خروبھء از آن بر جای ماند مزنجان را سپاه دولت باصابت توپ و غیره با سطح زمین یكسان ساختند چنانكھ آثار

شھر را پر كرده حصار را برداشتھ بر جای آن ابنیھ بنا و مدفنشان بنوع كامل معلوم نیست و بعد از مدتی خندق

داشت برادری بود مال علی نام كھ در خاتمھء امر قلعھ اسیر اعدإ گردید و دو زن دائمھنمودند و جناب حجت را

طفل رضیعی كھ در بغل داشت رسید د در ھنگامھ جنگ گلولھ توپی باو و بیگانھدوم كھ زنجانیھ و خدیجھ نام بو

و مادر و فرزند در خون طپیده ھالك شدند

---١٨۴ صفحھ ---

حسین نام و با زن منقطعھء و زن اولیھاش سلطان خانم تاجرزادهء ھمدانیھ بود كھ با پنج دختر و یك پسر محمد

و اسیر و دستگیر گشتند و ھمگی سوار بر شتران قعھء جنگ موجود بودندحجت كھ فرزند نداشت پس از ختم وا

بخانھ محمود خان كالنتر توقیف شدند و در آنجا بزیارت جناب طاھره كھ ملكی حجت شھید بطھران تبعید و چندی
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بار شدند و صغار كرسیدند آنگاه نشستھ بر كجاوه اسیرًا بشیراز رفتند و سالیان دراز در آنجا ماندندمحبوس بود

میرزا ابوالحسن خان مشیرالملك بزنی از ایشان عائلھ وسیعة تأسیس گشت و چون یكی از دختران حجت را

خود نمود از اینرو بر آنعائلھ مظلومھ دیگر ستمی واقع نشد و گرفت و میرزا حسین ابن حجت را مستخدم مقرب

ر شیراز فوت شده مدفون گشت و بالجملھپسر اصغر جناب حجت كھ مھدی نام داشت دنبیل زرندی نوشت كھ

در آن بلد و اطراف بغایت بنوع مذكور قسمت مھم از بابیان زنجان مقتول و برخی متواری بالد اخری و جمعی

ناصرالدین شاھی ابراز مكنون خاطر نتوانستند و اخالف خوف و احتیاط كتمان عقیدت نموده از سطوت و عقاب

اینطائفھ بیخبر باقی ماندند كھ از استماع كلمھ بابی پریشان میشدند و با آحادمتزلزل و شھدإ چنان متوحش و

نیز بعضی از این طائفھ بودند و در معاشرت نكردند و نسبت خویش را مكتوم داشتند و در اطراف و توابع زنجان

 و قلعھ و محلھء زنجان آثار مخروبھء خانھ و مسجد جناب حجتغایت ستر و خفا زیستند و اینك در شھر تاریخی

.و مدفن اعضإ مقطعھء شھدا جز محل تقریبی معلوم نیست اصحاب نمایان و از مقتل

و در ھنگامھ زنجان حضور         و از شھدإ زنجانی آقا حسین سربازی از اخالص كیشان جناب حجت بود

ی ننھفت تا در فتنھء عمومیھء اسرار بدیعھ را بر احدنداشت و ھمھ جا با یگانھ و بیگانھ سخن از این امر گفتھ

از جانب دولت بشھر یزد یافت و چون اخذ و قتل بابیان بموجب امر شاھی در  ماموریتی١٢۶٨بابیھ بھ سال 

نقاط مملكت عمومی گشت ویرا حكومت آنجا بنوعی كھ در بخش الحق میاوریم گرفتارھمھ

---١٨۵ صفحھ ---

.ظیرهء مّلا بدھن توپ بستھ شھید  نمودندكرده باالخره در روز سوم رجب مقابل درب ح

حاجی سید كاظم نیز چنانچھ       و از شھدإ زنجانی آقا مرتضی را ضمن شھدإ سبعھء طھران آوردیم و برادرش

بفیض لقا و ایمان فائز گشتھ از حضرت انفكاك نجست تا در در بخش سابق نگاشتیم تاجری معتبر بوده در شیراز

از د و نبیل زرندی ویرا از شھدإ قلعھ مازندران یاد نمود و حاجی میرزا جانی شرحیشموكبش باصفھان وارد

.نگاشتانجذاب و انصعاقش نقل كرده آن احوال را  موجب سرعت ارتحالش در اصفھان
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مؤمنین را شرح احوال میاوریم       و ما در بخش ششم نیز جمعی از معاریف اخالف اصحاب حجت و مشاھیر

میرزا معصوم طبیب از اجلھ سادات و مورد تكریم و اخالص یرزا محمد علی  طبیب والدش حاجیاز آنجملھ م

اطراف بزیارتش تبرك و شفا میجستند و پس از وفاتش كھ در اوائل فجر ظھور شد بقعھءاھالی بود و مردم بلد و

میرزا محمد علی بر جای ومرقد را كھ خلف مذكورش بنا كرد مزار قرار داده واسطھء استجابت دعوات داشتند 

القدر و محبوب و متمول و كریم و ملجأ انام شد پدر مستقر و صاحب جاه و منزلت و عزت و مقام و طبیبی جلیل

حضرت اعلی را بزنجان در كاروانسرای ارثی پدری وی نزول و اقامت و بنوعیكھ در بخش سابق آوردیم چون

در هء شھادت در حقش فرمودند و پس از شھادت كبری چندیزیارت و ایمان یافتھ حضرت وعددادند تشّرف

گشت و تتمھ احوالش در بخش ھمدان و كرمانشاه مقیم و با اكابر مؤمنین خصوصًا مال عبدالكریم قزوینی معاشر

.ششم مینگاریم 

 قبل از فرسنگی شمالی سمنان    حرف السین و الشین   سنگسر و شھمیرزاد دو قصبھء واقعھء تقریبًا در چھار

اھالی را بقرب ظھور بشارت داده از فتن آخر الزمان انذار طلوع فجر ھدی حاجی مال باقر عالم و واعظ سنگسر

علمإ السوء خواند اقویإ مترفین جائرین اتباع دولت قاجاریھ را اعقاب بنی امیھكرد و مالیان را بنام

---١٨۶ صفحھ ---

و بشیراز رفتھ سكونت جستھ م بمدد حكام ویرا از سنگسر اخراج كردندیاد نمود چندانكھ باالخره پیشوایان انا

زاغھء وارد شده جمعی از اھالی دو قصبھ را بطریقت بزیست تا پیك اجل رسیده درگذشت و مال اسمعیل نام

سرودی فراھم ساخت غالبًا اشعار وجدیھء مالی رومی را ورد خواندند و مردمتصوف در آورده حلقھء ذكر و

نام مالك اغنام و كربالئی رهءشان نقل كرامات و مقامات معنویھ و قدرت باطینھ نمودند و كربالئی ابومحمددربا

سنگسری امام زاده قاسمّی االصل شھمیرزادی المسكن و علی كاله دوز و آقامیرزا احمد و آقامیرزا محمد علی

و ور كھ ما بین اھالی سنگسر بصفإ باطنو كربالئی علی و كربالئی ابو محمد مذكغیرھم از آن جماعت بودند

مرضیھ رھبری كردند و مقامات رفیعھء روحیھ شھرت بلیغھ یافتند مردم را بمعارف الھیھ و اخالق و اعمال

روز گذراندند حكایت است كھ حتی خبر دادند سید ١٢۶٠بشارت بقرب ظھور صاحب االمر دادند و بانتظار سال  
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برخاستھ از آنطریق بمازندران خواھد رفت و ھم جمعی كثیر را مستعد و منتظرعلی با رایت سودإ از خراسان

پردازند و آقا میر محمد علی مذكور ساختند كھ حین استماع ندإ شتافتھ در ركاب حضرت موعود بنصرت و خدمت

مذكور و سمنان و حدود مازندران برفعت مقامات علمیھ و باطنیھ از اجلھء سادات و علمإ معروف و نزد مردم

عراق عرب شده اش درآثار عجیبھ و احوال غریبھ از او حكایت كردند و تكمیل تحصیالت علمیھموصوف بوده

در شھمیرزاد مقیم و از آحاد شیخیھ و مرجع نزد شیخ احسائی تلمذ نموده بعد از مراجعت بایران سالیان دراز

 و ابنإ و بنات و بستگان كثیره در دو معمورهء ملجإ و مالذ آنام گشتامور شرعیھ اسالم و در ظاھر و باطن

و قیامت و فوز و بھدایت و بشارت صرف عمر نمود و اوالد و تالمذه را خصوصًا بقرب ظھور قائممذكور داشت

موعود بیان كرد و الجرم مالیان و اتباعشان بفیض شھادت منتظر ساخت و علمإ و فقھإ موجود را اعدإ حضرت

ند و باالخره دربتعرض و ایذا پرداخت

---١٨٧ صفحھ ---

و آقا سید ابوالقاسم و آقا میر سن كھولت و آخر ایام حیات با برادرش آقا میر مھدی و سھ پسرش آقا سید احمد

ائمھء اطھار بكربال رفت و قریب سی نفر از تالمذه و ابو طالب بعزم اقامت عراق و مجاورت مشاھد متبركھء

با برادر و پسران در كربال سكنی گزید و چون در ھمان سنین ظھور حضرت باب مخلصینش نیز ھمسفر شدند و

و اقامھء دلیل و برھان االعظم شد و علمای اصحاب در عراق برای نشر امر بدیع میدان وسیع بیان و عرفانالّلھ

یر سورهء یوسف علی بسطامی حسب االمر كتاب تفسباز كرده ارائھ آیات و اشاعھء بینات نمودند و ال سیما مال

 با پسرش آقا سید احمد و بعضی ١٢۶٢علما مذاكره و مناظره كرد در سال  و صحیفھء مكنونھ بكربال آورده با

و چنان متأثر و منجذب علما صحیفھ و خطب و مناجات بواسطھ مال ولی الّلھ آملی مطالعھ و تالوت نموددیگر از

نوشید و بر ھر مكلفی واجب است در طلبش بر  سر چشمھشد كھ ھمی گریستھ چنین گفت صاحب این كلمات از

رسید و مقراض پیری رشتھء سعی و حركتم را قطع نمود و از وصول باین آید و من افسوس كھ عمرم باخر

ظھور نموده فائز بشھادت محرومم آنگاه در حق فرزند ارشدش آقا سید احمد مذكور بشارت داد كھ دركسعادت
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وی دعا كرد كھ در این مدعا بدإ نشده وقوع و تحقق  و دستھا بباال بر افراشتھ دربارهءو سعادت موفور میگردد

حیاتش ھمی بدوستان و آشنایان مژدهء حلول میقات ظھور موعود داد و موافق آنچھیابد و در آنشھور اخیرهء

عمرش آگاه نمود حتی یوم باقیھء بھفت ماه قبل از وفاتش در عالم رؤیا دید پسران و دوستانش را بكوتاھی ایام

 از اینعالم در گذشت و پسرانش جسد ویرا بخاك سپرده ١٢۶٣وفات خود را معین داشت و چنانچھ گفتھ بود بسال

و مردم سید احمد بر جای پدر بنشست و بریاست دینیھ و سمت آقازادگی استقرار گرفتعودت بوطن كردند و آقا

و عمر كربالئی ابو محمد نیز وفا نكرده قبل  و اخالص و ارادت جستندآنحدود و اطراف مازندران باو صفإ عقیدت

از ارتفاع صیت امر بدیع بجھان دیگر

---١٨٨ صفحھ ---

و تفكر و تأمل داشتند زنی رفت و در آغاز كھ آوازهء قلعھء طبرسی بسمع اھالی سنگسر رسید در حالیكھ تحیر

باقر مكررًا بما گفت و نصرت اصحاب قائم فریضھء ھر فردی بشوھرش گفت این ھمان واقعھ ایست كھ حاجی مال

ضعف كرده شوھر را بقلعھ فرستاد و بتشویق و تأكید كربالئی علی مذكور كھ در غایتمیباشد پس زاد سفر تھیھ

و مخلص بود كھ بعدًا چون خبر پیری حیات داشت پسرش صفر علی با بستگانش بدانسو رفتند و چنان مؤمن

محاسن خضاب نموده گفت الحمد لّلھ برای پسرم عروسی كردم ان شنید بحمام رفتھ دست و پا وشھادت پسر جو

دیوانھ خواندند و جفا راندند و تا چند سالی بعد از واقعھء شھادت عظمی در سنگسرراو بیگانھ و خویش  وي

_______________________________________________________________________

با پسرش سید محمد و دامادشان میر ابراھیم و جناب ا سید احمد با دو برادرش میر ابوالقاسم و میر ابوطالب و عمش میر مھدیآق

علی اصغر برادرش مال حسنعلی و جناب مالعلی محمد پیشنماز و جناب مالصالح پیشنماز و مالمالعلی اكبر مقدس پیشنماز و

سالك صاحب كشف و كرامات ابوالقاسم و محمد علی ی عارف و پسرھای كربالئی ابو محمدعارف و مال محمد رضا و مال صفر عل

حسینعلی پسر اسمعیل مشھور بترك و محمد مھدی و عبدالعظیم و علیخان و محمد رضی وو دو برادر عباسعلی و عبدالجبار و

ابتدای گرسنگی از قلعھ بیرون رفت باغوای  كھ ازكربالئی اسمعیل مقدس و ابراھیم سیف الدین و ابراھیم الغری و سید علی زرگر

آسیابان او میر محمد علی و كربالئی ابراھیم پسر مال شجاع و علی احمد مقنی و میر جبارمجتھد معرض شد از اھل امامزاده قاسم

حمد شكارچی مشھور كربالئی كاظم مؤذن و كربالئی اھم بیرون رفت تقلید سید زرگر كرد از اھل شھمیرزاد جناب ابو رحیم و
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سی نفر از اھل بودند اھل شھمیرزاد بودند كھ عھد را شكستند مگر سھ نفر كھ ذكر شد ھم ایشانبچاشمی آنانكھ معاھده كرده

سنگسر آمدند   از نوشتھ آقا میرزا ابوطالب شھمیرزادی بقیة السیف

_____________________________________

---١٨٩ صفحھ ---

و حكایاتی نزد اھالی و در خصوص بشارات آنمرد روشن ضمیر راجع بظھور اعظم ابھی روایاتباقی ماند 

محمد كھ پدر آرزوی شھادتشان را در ركاب شھرت گرفت و نیز محمد علی و ابوالقاسم پسران كربالئی ابو

 در آندو قصبھ از میخواند بقلعھ پیوستھ بعدًا بشھادت رسیدند و بالجملھحضرت حجت داشتھ بنام عروسی پسران

بدیع بیاراستند و بستگان آقا میر محمدعلی كھ اینك شرح میدھیم و از مذكورین و غیرھم انبوھی بایمانپسران و

و جمعی از ایشان در قلعھ مازندران بشھادت بنصرت برخاستند چنانكھ دو قصبھ بنام مركز بابی سمر گردید

ا و اتباعشان معرض و معارض و منحرف شده بمضادت و گروھی از مالھرسیدند و برخی مستخلص گشتند و

آمد و مھمترین قیام كردند چنانكھ بیشتر از آن امور در طی واقعات مازندران در بخش سابق نگاشتھمخاصمت

مربی و مروج جماعت و عقیدت شمرده بابیھ آنجا خاندان آقا میر محمدعلی مذكور بودند كھ بمنزلھ پیشوا و

است  كھ چون جناب باب و اصحاب پس از واقعھء قتل خسروی  كیفیت ایمان و احوالشان چنینشدند و اجمالی از

قادیكالئیھا و در جنگل بمقبره طبرسی وارد شدند و ذكریا بتقاص خون برادر باتفاق جماعتقادیكالئی و مقاتالت

آقا میر ابوطالب بن آقا میر اطراف پیچید قوم و عشیرت و غیرھم باصحاب حملھ برد و آوازهء گیر و دار در آن

خود بعلی آباد رفت و در آنجا قصھء ورود اصحاب ببارفروش و محمد علی برای انجام دادن بعضی از امور

علمإ بابیھ را شنید و تشنھء تحصیل اطالعات در خصوص این امر گردید و از حال سھ تن ازواقعات تا طبرسی

كھ متفقًا بعزم التحاق باصحاب ق عرب و سوم از اھل قزویناّول و دّوم حاجی محمد و شیخ عیسی از عرا

در محلی اختفا و انزوا داشتند تا لدی االقتضا بقلعھ روند خویشتن را بعلی آباد رسانده از بیم اشرار قادیكال

خبر یافت و كس نزدشان فرستاده اطمینان داده راضی بمالقات خود ساختھ بواسطھ بعضی از محارمش

افت و در خصوص امر بدیع و مقاصد اصحاب سئواالت و تحقیقات نمود و شبی ازشتبدیدارشان
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---١٩٠ صفحھ ---

بّزی تجار در آورده بر استر ایشان ضیافت و مھربانی كرد و روز دیگر تدبیری نموده ھرسھ را تغییر لباس داده

لی آباد و از بین انبوه قادیكالئیھا باتفاقشان از وسط بازار عسوار كرد و خود نیز با جمعی از مخلصین و محارم

رفتند و بسالمت وارد شده بمالقات باب الباب و اصحاب رسیدند و آنجناب در بابگذشتھ بسوی طبرسی

_______________________________________________________________________

بخطش موجود است پس از ذكر فوت پدر در كربال و نگاشتھ ودر تاریخچھء كھ آقا سید محمد رضا در تفصیل احوال خانوادهءشان 

فرمود كھ شما نوردیدگان مسطور است  والده از اخوان پرسید كھ آقا چھ خبر دادند عرض كردند چنینورود برادران بوطن چنین

رای خود آرزو كرده مسئلت از خدا می طلبم مقام شھادت را كھ ھمیشھ بدر ایام مرضم مشقت بسیار برایم كشیدید و در مقام جزإ

قسمت شما گردد چھ كھ آقا آثار و در ركاب صاحب الزمان عجل الّلھ فرجھ شھید شوم و عمرم وفا نكرد اینك بزودی زودمینمودم كھ

دو كردند و والده از استماع این خبر ساكن شده از جزع و فزع ساكت گشت و بعد ازصحیفھء حضرت را در كربال دیدند و اقبال

و جناب اخوی آقا سید احمد و دو اخوی ل واقعھء ورود جناب اول من آمن و اصحاب از خراسان و قضیھء طبرسی واقع شدسا

یاری كند و عمو آقا میر مھدی با شوق و ذوق و شكر و دعا و ثنإ كھ انشإ الّلھ سعادت مادیگر آقا میر ابوالقاسم و آقا میر ابوطالب

و چون عازم قلعھ شدند اھل شھمیرزاد از مالھا و ھید شویم و جان و مال نثار كنیم برخاستندو در ركاب حضرت صاحب الزمان ش

بر شما كھ شما امینید و در بین ما از ھر جھت اتقی و افضلید چون بمازندران برسید ھرچھروسإ نزد اخوی آمده عرض كردند

كھ شناختن امر حجت بر ھر نفسی كھ خبر قائم را بشنود مودندمعلوم گردد بنویسید تا بر ما ھم واضح و روشن باشد جناب اخوی فر

نداریدچند از امام علیھ السالم از جملھ حدیث رایات خراسان و آنكھ بشتابید اگر پاواجب است نظر بحدیث صحیح

_______________________________________

---١٩١ صفحھ ---

گردید برای آقا سید ندران كھ منتھی بتحصن در آن مقبرهمقاصد حقھء خویش و تعّدی و ھجوم اھالی ماز

گفت در سبزه میدان بشدت بر ما ھجوم نمودند و ابوطالب شرح و بسط داد و در ضمن بیانات تقریبًا بدین عبارت

ھاكردند و تیرھای بسیار برای من انداختند بنوعی كھ لباسھایم مشبك شد ولی گلولھچند نفر از اصحاب را شھید

_______________________________________________________________________
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حق است و تكلیف شیعیان چنین میباشد لكن چون بسینھ بروید ھر چند روی برف و یخ باشد ایشان عرض كردند بلی آنچھ فرمودید

است باید  اطاعت كرد د كھ امر قائم علیھ السالمآنچھ بر شما معلوم گردد مرقوم مینمائید ھمینكھ ثابت شجناب شما امشب میروید و

ثابت شدن بشما مینویسیم و ھمھء شما عذر و بھانھ میاورید و اجابت و فائز شد اخوی فرمودند بسیار خوب ما میرویم ولكن بعد از

دالھء بر ظھور بسیار شد و ھمھ احادیث گفتند استغفر الّلھ شما بنویسید البتھ اجابت مینمائیم باری گفتگو از قرآن ونمیكنید جواب

كنیم و جان و مال را در ركابش نثار نمائیم و فردا در ھنگام سوار شدن و وداعگفتند یقین است كھ ما باید امر حجت را نصرت

مود كھ عاجز است از جملھ والده بكلمھء تكلم فركردن و مفارقت نمودن چھ گذشت لسان از شرح نالھ و زاریھا و بیتابی و بیقراریھا

كنید كلمھ اینكھ ای نور چشمان و پاره جگر من مرا نزد جدهء خود فاطمھء زھرا رو سفیدجسم محزون و روح مسرور گردید آن

نمائید تا شیری كھ از پستانم مكیدھاید بر شما من برای شما مادر بدی نبودم و مشقت بسیار از ھرجھت كشیدم حق مشقاتم را ادا

ركاب نجف اشرف وقت رفتنش بجوار رحمت الھی ادإ حق خویش را نموده دعا كرد كھ در پای شما درحالل باشد و چنانكھ پدر

تا جان فدا نمودن و شھید شدن در نصرت امر قائم حضرت بشھادت فائز گردید من نیز دعا میكنم و ادإ حقم را از شما میطلبم كھ

از مقبرهء شیخ طبرسی شدند و بخدمت آن بزرگوار رسیدند و بعدبمازندران رفتند و واردعلیھ السالم استقامت نمائید باری

___________________________________________

---١٩٢ صفحھ ---

صورت را كھ صدمھ یافتھ ھیچیك كارگر نگشت فقط  چارپارهء بصورتم اصابت كرد و با انگشت دست جائی از

من در آن موقع ھالك شوم و ھمینكھ بكاروانسرا رسیدم و استبود نشانداده فرمودند برای این بود كھ خدا نخو

بقدر یك من گلولھ و ساچمھ بر زمین ریخت و بالجملھ آقا سید ابوطالب متأثر وشال را از كمر باز كردم

_______________________________________________________________________

است كھ جناب ذكر و حضرت قائم بودند دیدند ل و برھان از برای خلق و بیان حضرت رّب اعلیسئوال و جواب آثار و آیات را كھ دلی

بر او معلوم شده و بسیار مسرور شدند و منزل گزیدند تا آنكھ در روز آخر شھید شدند باری آنچھو شكر خداوند عالم را بجا آوردند

شیعیان و مؤمنان انتظار ظھورش را میكشیدیم با بینات و آثاریكھ  مابود برای اھل شھمیرزاد نوشت كھ الحمد لّلھ حضرت قائم كھ

امر شوید و حضرت قائم را ظاھر شد و حقیتش ثابت گردید و بر ھمھ شیعیان و شما تكلیف است كھ بیائید داخل اینمثل قرآن است

 و بعدًا پشیمانی دست میدھد وفای بعھد نمائید اگر ھر كس نیاید قضی االمرخود را برسانید كھ)محرم(*نصرت نمائید و باید تا مجرم

ھر یك عذری آوردند گفتم شما شوید و اال ھالك میگردید ھر كھ باشد و این بنده مكتوب را بایشان رساندم خواندند وكھ آمرزیده
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ھ بسیار است و اینفانی گردید زیرا كھ محك ظھور قائم بمیان آمد و لذا فتنزود عھد را شكستید و مثل شما با مثل كوفیان موافق

تكلیف معلوم شود و عریضھ این رفتن بمازندران نمودم ولی والده فرمود صبر كنید تا عریضھ عرض كنم و جواب رسیدهخودعزم

را امر بمواسات فرمودید و من چھار پسر داشتم و سھ تن را فرستادم و بود بعد از حمد و شكر و ثنا این كمینھ شنیدم كھ اصحاب

خدمت و عصای پیری این مواسات گذشت حال اگر واجب است چھارم را ھم بفرستم البتھ روانھ میكنم و اگر از برایحداین از 

بفرمائید و جواب عنایت فرمودند كھ این یك برای خدمت شما كمینھ باشد نیز اطاعت میشود و ھر چھ مصلحت آن بزرگوار است

.قت با ما میباشند اصحاب محسوباند و در حقیباشد انشإ الّلھ از

_______________________________________

---١٩٣ صفحھ ---

آقا سید احمد را آگھی داد و منجذب و مؤمن گشت و اجازت گرفتھ عودت بشھمیرزاد نمود و برادر مھترش

نگاه بمازندران و لذا جمعی از مردم مخلص بقلعھ رو آوردند آمنتسبین خود و اھالی را از امر بدیع با خبر ساخت

اند و شدیدهطبرسی احتیاج اصحاب را بخوراك و پوشاك مشاھده كرده دانست كھ در مشقتشتافت چھ در مقبره

بتاراج رفت فقط چند رأس استر و االغ باقی در آنشبی كھ خسرو قادیكالئی بقتل رسید تمامت اموال و اشیائشان

بفروخت و خوراك و پوشاك خریده بقلعھ مراجعت كرده تسلیم بمازندران برده ماند و آقا میرابوطالب آنھا را

احمد خبری باز نیامد نمود و از آنگاه در قلعھ استقرار گرفت و چون ایامی گذشت و از برادرش آقا سیداصحاب

قدوسی ایستاده بود استدعا نمود تا از قول مضطرب و محزون شده روزی از آقا رسول بھنمیری كھ در محضر

مكرمم آقا سید احمد معھود بود بقلعھ شرفیاب شود و خبری از او  چنین معروض داشت كھ برادروی بحضرتش

ابوطالب آمد یا نھ و دستور مبارك چیست جواب فرمودند بلی در آنطرف كوه ماندند و آقا سیدنرسید آیا خواھد

 خواھند آمد اگر ایشان برای امر حقدرخواست نمود كھ او را بطلبند و حضرت تبسم كنان فرمودند البتھ برای

بیش نگذشت كھ آقا سید احمد بقصد اینكھ بنفسھ تحقیقات كاملھ نماید با نصرت نیایند كھ خواھد آمد و چند روزی

قلعھ شد و جّم دیگرش آقا سید ابوالقاسم و عمش آقا میر مھدی و شوھر خواھرش میر ابراھیم عازمبرادر

زمین و كفشگركال مازندران از جھت شدت  نیز از اھالی دو قریھء چالھغفیری از اھالی شھمیرزاد و سنگسر و
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خواھش نمودند كھ بعد از ورود بقلعھ و اطالع بر حقایق احوال بایشان اعتماد كھ بعلم و صدق و تقویش داشتند

 كرده از مكالمھاستار نماید و در روز چھارم بقلعھ در آمدند و با حضرت قدوس و جناب باب الباباخبار و كشف

استقرار جستھ با اصحاب ھمراز و ھم پرواز بیانات و مقاماتشان كامال پی بحقیت امر بدیع بردند  و در قلعھ

گشتند و بعضی چنین گفتند كھ در آغاز

---١٩۴ صفحھ ---

عی از و روز بعد باتفاق جمورود بقلعھ اوًال در یكشب تمام از آغاز تا انجام با اصحاب محاوره و مناظره نمود

مال بابای كشكائی و مال نادعلی و غیرھم با جناب باب مالیان سوادكوھی مانند مال میرزا بابای كردون و آخوند

و تا نزدیك غروب مسائلی بسیار سئوال كردند و جواب شنیده ملزم شدند و روزیبمباحثھ و محاجھ پرداخت

نمایند برای ھر مسئلھ  قبل از آنكھ اظھاردیگر نزد حضرت قدوس شرف حضور یافتند و آنچھ در دل داشتند

الھیھ و نصرت امر قیام نمودند و مكاتیب مفصلھ جوابی كافی و شافی شنیدند و قانع و خاضع شده بشكرانھ نعمت

و طالبان حقیقت از اھالی معمورات سابق الذكر نگاشت و آثار مقدسھ در باب حقیت امر بدیع برای مالیان

پیوستند و ر بانحدود صرف جھد و بذل ھمت نمود و لذا جمعی بقلعھ وارد شده باصحابابالغ امبفرستاد و در

اصحاب و ممانعت اردوی دولت گروھی بصدد التحاق برآمده بدانسو رھسپار گشتند ولی از جھت محصوریت

ر از دولت و جمعیت ملت و اندیشھ از حكم كفر و قتل صادورود نتوانستند و بعضی دیگر بعلت خوف از قوای

چنانكھ مال علی اكبر مقدس امام جماعت و برادرش مال حسنعلی و مال صالح و مالعلما ضعف و رخوت یافتند

باصحاب كردند ولی چون علیمحمد پیشنماز باتفاق آقا سید محمد مجتھد معروف با دویست تن عزیمت التحاق

موجب تعرض و ایذإ احباب گردید و معرض گشتھ خبر محصوریت رسید ترسیدند و فتور آوردند و سید مجتھد

برادرش آقا سید ابوالقاسم و آقا میر ابوطالب و عمو و دامادشان و با جمعی ازبالجملھ آقا سید احمد با دو

ھنگام بالغ  حدود نوزده آنارادتمندان مخلص در قلعھ بماند و فقط برادر اصغرشان آقا سید محمد رضا كھ در

زیستھ بقلعھ نرفت و در ایامی كھ ھنوز س برای سرپرستی مادر در وطنسال بود حسب دستور حضرت قدو
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بستگان خوراك و پوشاك و دیگر ما یحتاج باصحاب رساند و آنان در دخول و خروج قلعھ میسر بود با مساعدت

قلعھ بنصرت كوشیدند و در محاربھ نھم ربیع االول آقا سید احمد و آقا میر ابوطالبطول مدت محاربات

---١٩۵صفحھ ---

و آقا میر ابوطالب جناب باب ھردو باصابت گلولھ مجروح شدند و یكدست آقا سید احمد بگلولھ توپ قطع گردید

اصحاب بقلعھ برد و سپس در موقعی كھ حضرت قدوس را را چون ھدف گلولھ شدند بمساعدت چند تن دیگر از

آن حال بیطاقت شده خویشتن را بر آنحضرت افكندهآقا میر ابوطالب از مشاھدهء در اردو حبس كرده می بستند

ببندید پس او را چندان با چوب و خطاب بمأمورین چنین گفت تا جان در بدن دارم ممكن نیست این بزرگوار را

كرده فقط پیراھن و شلواری دریده بر بدن گذاشتند و از شدت مشت و لگد زدند كھ از ھوش رفت و او را عریان

بنوش و ھمینكھ كسی آب نداد مگر یكتن از اعدإ كوزه آب آورده بلبش نزدیك نموده گفتو عطش آب طلبید

ھنوز سیراب نشدی و بقیھء آبرا بر زمین ریخت خواست بنوشد آنظالم كوزه را بلب خود برده نوشید و گفت مگر

ائده بشھادت رسیدند و میر مھدی و میر ابراھیم در مذبحھء عمومیھ دور  مو بالجملھ آقا سید ابوالقاسم و آقا

واقعھ فاجعھ میر ابوطالب مستخلص گردید چنانكھ بھ تفصیل در بخش سابق مسطور داشتیم و بیانفقط آقا

آورد كھ بعد از خاتمھء حرب و قتل عام اصحاب مذكوره را آقا میر ابوطالب در تاریخچھ كھ بیادگار گذاشت چنین

 حسب پیامش رفتند فراش باشی نزد اصحاب آمده این عبارت مھدیقلی میرزاچون حضرت قدوس بمنزل شاھزاده

اصحاب كھ از آنجملھ آقا آمدم كھ ھركھ خواھد با من بیاید و عّدهء از)حضرت قدوس (من از طرف حاجی گفت

سنگرگاه اردو رسیدند سپاھیان ھجوم كردند و آقا میر سید احمد و آقا میر ابوطالب بودند رفتند و ھمینكھ نزدیك

و خواست و آقا سید احمد منع نموده گفت ابدًا دفاع نكنید و حتی دست حركت ندھیدطالب مدافعت و مقاومتابو

را در الی حصیر و نمد پنھان وسواران فوج اصانلو دادند تا ھر دسپاھیان ھردو برادر را دستگیر كرده اسیر ب

بوده كار اصحاب نیز بشلیك تفنگ و نیزه محبوس و اسیر نمودند كھ بفروشند و در چنان حال و موقع كھ حضرت

پیچ انجام پذیرفت و میرغضبان

---١٩۶ صفحھ ---
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میگشتند تا ھر مظلوم و فراشان ھر مكانی را تفحص كرده مابین كشتگان مانند برگ خزان رویھم ریختھ

ا شما را در حق ما چھ احمد فریاد زد كھ ای خلق غافل آیمطروحی را كھ رمقی دارد باشّد عذاب بقتل آرند آقا سید

بشتافتند و حق نمیكنید ال اقل ساكت مانده ظلم و تعدی ننمائید و سربازان سخنان شنیدهخیال رسید اگر نصرت

اند است البتھ این نفوس را سحر كردهچوب و لگد بسیاری براو نواختند و بیكدیگر ھمیگفتند آیا این چھ حكایتی

و آقاكھ از جان شیرین خود چنین میگذرند 

_______________________________________________________________________

و ھمھ سالھ در پائیز ورود بمنزل خود میكرد و       زوجھء آقا سید احمد مازندرانی بود و در قریھء چالھ زمین منزل داشتند

ساری او ر جناب آقا بساری تشریف بردند حاجی مالتقی از اھلو در سھ سنھ قبل از ظھودر بھار بشھمیرزاد تشریف فرما میشدند

مالتقی  حاجی مذكور خیلی خوشحال و خرم شد جناب را نھار دعوت میكند ایشان اجابت دعوت نموده تشریف میبرند منزل حاجی

با مروارید درست  ھمھ طالنموده تشریف فرمای توی اتاق شد تمامی ظروف طال و قلیان و سر قلیانآقا را تكلیف بتاالر فوقانی

میكند اینھا مال كیست و چنین فرمود جناب حاجی چرا مال فقرا و ھای ابریشمی رنگ رنگ جناب آقا از حاجی سئوالكرده قالیچھ

میگوئی اینھا مال من است زمین جمع كردی فقرا گرسنھ و برھنھ شما مال مردم را زینت دنیای خود درست میكنیضعفا را اینجا

ھا پائین آمدھا حرام است نعلین را پوشید از پلھتجمالت حرام و نشستن ھمچھ خانھكردی زراعت كاشتی یا بیل زدی اینگونھشخم 

محض زیارت جناب آقا سید احمد دیدند نیست راه منزل خود را در پیش گرفت آمد بمنزل و علمای شھر بوعود حاجی حاضر شدند

گرفت تا مقدمھء آقا را صداع عارض شد نیامدند مریض شدند این كینھ دیرینھ در قلب او جاداد از حاجی پرسیدند چھ شدند جواب

قلعھ برپا شد و آقا محمد دائی سنگسری از طھران بمھدیقلی میرزا

___________________________________

---١٩٧ صفحھ ---

و رّقتش بگریھ شدند و در ان نیز از حالتسید احمد بشدت گریستھ از آنظالمان تمنای شھادت خود نمود و سرباز

ھر دو برادر را پای برھنھ بازوان بستھ در حالیكھ فقط این ھنگام میر غضبان اطالع یافتند و بامر مھدیقلی میرزا

باقی گذاشتھ بودند بقتلگاه شھدإ حاضر ساختند و عمامھء آقا سید احمد را از عقبپیرھن و شلواری با ایشان
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و سئواالتی نموده بشناخت كھ ر گذاشت و شاھزاده بمیرغضب باشی امر نمود تا او را نزدیك بردآوردند و بر س

را ھنگام عزیمتش از طھران برای مازندران رفیق شفیقش پسر آقا میر محمد علی شھیر است و چون شاھزاده

داده ی آقا زادگان را باوبدائی از ارادتمندان آن سید شھیر وداع و توصیھ كرده اسامآقا محمد سنگسری معروف

سپرد كھ مستخلص سازد با اینكھ آقا سید احمد در مقابل ایستاده جواب سئواالتش

_______________________________________________________________________

 از غلبھ نمودن تحت الحفظ كم شود پسنوشت كھ شنیدم اوالد آقا میر محمد علی در قلعھ ھستند مبادا موئی از سر مباركشان

ھ بامر نمود آقا سید احمد و آقا میر ابوطالب را علیحده حبس نمودند زیر یك چادریبطھران اعزام دارید و ھنگامی كھ شاھزاده

حضرت قدوس با چند نفر دیگر را بردند دمھای خود سفارش نمود كھ مواظب این دو نفر باشید تا من از بارفروش بر گردمآ

گفت رفتن مھدیقلی میرزا حاجی مالتقی ساروی با چند نفر امثال خود در اردو وارد شدش تحویل سعیدالعلما دادند بمحضببارفرو

ظالمان ظالم چھ شماتتھا كھ نمود و ناسزاھا گفت و با آنسید احمد را گرفتید چھ كردید بیاورید ببینم آن بزرگوار را بردند پیش آن

مھدیقلی میرزا از بارفروش و معجال بساری برگشتند نعش اطھر او را نزدیك حمام دیزآباد دفن نمودندنمودند آن بزرگوار را شھید

منزل جناب آقا میرابوطالب را مرخص كرد كسی مزاحم ایشان نشد تشریف فرمایدمھای خود بنای بدگوئی گذاشت وھ آبرگشت و ب

)زكریا نوهء زكریا برادر خسرو قادیكالئی(.خود شدند

__________________________________

---١٩٨فحھص---

و اینھمھ علمإ بزرگ در عرب  و بكمال قوت و جرئت داد مالیمت نموده بدو گفت چطور است كھ شما فھمیدید

حقیقی است نھ تقلیدی ثانیًا دو سال قبل در نجف اشرف از دین تعجم نفھمیدند و او چنین تقریر كرد كھ اوال امر

آقا شیخ محمد حسن

_______________________________________________________________________

 برویم نمودند مال زین العابدین باینفانی گفت بیا         فراشباشی بادمھای خود امر كرد آنجسد مطھر پاره پاره را با لباس دفن

امروز برادرش را بیعقل شاھزاده امر كرده بود كھ ایشانرا بر داری ببری رو بوالیت نرفتی تا كھبارفروش فراشباشی گفت آخوند

گفت شاھزاده فرموده بود بیا بارفروش فراشباشی گفت جواب مالھای ساروی كشتند او را میخواھی بگیر مالھای بارفروش بدھی
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با سر و پای برھنھ مگر یك كھنھ شما این سید را ببرید بوالیت برسانید خالصھ آنشب را رفتیم در ھفت تنگویم شاھزاده را من می

میداند در بین راه تا شھمیرزاد از دست دكاندار و چارودار چھ كشیدیم از سنگ و نمد تیكھ كھ در اردو برداشتم بر سر گذاشتم خدا

پدر مال ابوالحسن را دیدیم گفت اھل  كشید تا رسیدیم بپای گدوك مال محمودزدن و آبدھن بر من انداختن ھشت روز طولچوب

منتظرند بحكم مالھا شما را بكشند مال زین العابدین بسیار ترسید بنوعیكھ ناسزاشھمیرزاد اجماع دارند در ھر كوچھ و سرگذر

شد و رفت مال محمود گفت من با تو میایم و شحالبجناب اول من آمن گفت من باو گفتم با تو نمی آیم تو خود تنھا برو بسیار خو

جرئت تا غروب آفتاب ماندیم تا اینكھ شب وارد شدیم در خانھ مال زین العابدین ایشان ھملكن شب وارد میشویم در میان آندره

استند خانھ را بر سر والده كسی نبودند اھل شھمیرزاد خونكردند در ماندن اینفانی رفتم در امامزاده قاسم علیھ السالم چون خانھ ما

.نخواستبكوبند رفتھ بودند در امامزاده قاسم تا دو سھ سال در پی قتل اینفانی بودند خداو اخوی آقا سید محمد رضا

)رزادی بقیة السیف قلعھ طبرسیآقا میر ابوطالب شھمی(

___________________________________

---١٩٩ صفحھ ---

در آنحال دست خویش را كھ مسئلھء از مسائل فرعیھ را سئوال كردم جواب كافی نداد و) صاخب جواھر الكالم (

لعھ بودم و با قوت ایمان داده گفت من یكی از سران اصحاب قبضرب گلولھ شمخال قطع شده بود بشاھزاده نشان

صدق من تمام مسائل طاقت فرسا نمودم و آنچھ از بالیا بر خود قبول كردم شاھد محسوسو یقین عقیدت تحمل

كھ ویرا بشھادت رساند و شاھزاده گفت میباشد  آنگاه بلیات و مشقات قلعھ را شرح داده در خاتمھء كالم قسم داد

میكنم و آقا سید احمد ھمی اصرار داشت تا آنكھ یكی از صاحبمنصبان نھ اذیتشما از اوالد پیغمبرید نھ میكشم و 

مینمائید و مھدیقلی خان نام سواد كوھی دستش را گرفتھ گفت آقا چرا اینھمھ اصرار در كشتن خوداردو خلیل

رد و او متعذر بود تسلیم نمود تا محفوظ نگاه دامیرزا ھر دو برادر را بمیرزا سعید واسكسی كھ حاكم علی آباد

مال زین العابدین شھمیرزادی معاند بابیھ را طلبیده پرسید آیا این دو تن راشده قبول نكرد در اینوقت شاھزاده

تف كن بصورت ایشان میشناسی گفت بلی پسران مرحوم آقا میر محمدعلی ھستند شاھزاده بلحن اكید شدید گفت

بعمل پرداخت سلیمان خان نام كھ از طھران مأمور زین العابدینكھ خود را چنین بد نام كردھاند و ھمینكھ مال 

بصورت اوالد فاطمھء زھرا تف ...بوی خطاب غلیظ نموده گفت ای آخوند ذخیرهء حربی و حاضر بود برآشفتھ



183

دو برادر را تسلیم با اینكھ خود بابی ھستی و اعتراف بعین خطت موجود است و بالجملھ مھدیقلی میرزامیاندازی

جایگاه وی بسر بردند و آقا سید احمد در آنشب یرزا محمد باقر خان قزوینی فراشباشی خود نمود و شب را درم

با وجود مواعید و بشارت والد مرحوم چھ شد كھ بشھادت فائز نگردید و متحیر و متضرع بدرگاه الھی بود كھ

برای تحصیل اسب شی در جستجویبعد كھ مقرر بود ایشانرا بطرف سنگسر حركت دھند و فراشباصبح روز

)ستون كفر (سواری برآمد در آنھنگام مال محمد تقی مجتھد ساری 

---٢٠٠ صفحھ ---

را از شاھزاده جویا گشتند و او با جمعی از مالھا و طالب بعلی آباد وارد شدند و احوال آقا سید احمد و برادرانش

رفتند ولی مال محمد تقی تجسس و كنجكاوی كرده از و در جواب گفت ایشانرا یوم پنجشنبھ مرخص نمودم

و دانست كھ سپرده بدست فراشباشی میباشند و با مال زین العابدین مذكور دربارهءمقرشان اطالع حاصل نمود

روانھءایشان سخن گفت و او اظھار داشت كھ شاھزاده دو برادر را بدو سپرد تا سالمًا

_______________________________________________________________________

مجاور و از تالمذهء سید رشتی بود و بعد از وفات سید اشمال زین العابدین شھمیرزادی چند سالی پیش از ظھور در كربال با عائلھ

ھ ظاھر شد از مكقبیل پرسش ازو ھمی كردند بخصوص در امریكھ شھرت داشت كھ نائب صاحب الزمانبوطن برگشت اھالی از ھر

شیرازی چند سالی پیش از وفات سید بكربال آمده شش ماه ماندند و او جواب میگفت بلی این بزرگوار اسم شریفش میرزا علیمحمد

نخوانده بودند بعد حاضر میشدند سن شریفش از بیست بیشتر نبود و درس ھم تا سیوطی حاشیھ بیشترو گاھی در درس سید

ایشانرا مالقات كرد امور عجیبھ و غریبھ مشاھده نمود بخصوص آنچھ  و ھركھ در ھرجا و ھروقتمراجعت فرموده بوطن برگشتند

جنازهء ایشان حضرت صاحب ص  شد این است در وقتیكھ جناب آقا سید كاظم مرحوم شدند ما یقین میدانستیم در سربر ما معلوم

ردیم شاید آن بزرگوار بنظر ما در آید مگر اینكھ دیدیم ھمین بدقت نگاه میكحاضر میشوند ما چند نفر مواظب بودیم بر ھمھ خلق

جنازه بود گفتم یقین زوار شیرازی آمدند شیرازی كھ میرزا علیمحمد باشد در وقت شستن و كفن و دفن مرحوم سید ھمراهجوان

تعجب ھا ھیچ زوار شیرازی نیامدندجویا شدیم از شیراز زوار آمدند گفتند خیر این روزبعد دیگر ایشانرا ندیدیم از محلھء شیرازی

وفات این بزرگوار كجا تشریف داشتند از خالوھای آن ما زیاد شد قاصد فرستادیم بشیراز تحقیق نمائیم كھ آن بزرگوار در زمان

بزرگوار سئوال كردند
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_____________________________________

---٢٠١ صفحھ ---

و او خطاب نموده گفت قا سید احمد را نزد مھدیقلی میرزا حاضر كردندوطنشان نماید و دقائقی بیش نگذشتھ آ

بغلظت تاّمھ اظھار داشت كھ كشتن این سید واجب است چھ كھ شما را مرخص كردم چرا نرفتید و مال محمد تقی

بر او حرام میباشد خارج شد شاھزاده بدو گفت ھرچھ ھست چون فرزند پیغمبر ماست تیغ كشیدناز دین جدش

المحمد تقی گفت من بدست خود او را میكشم باز مھدیقلی میرزام

_______________________________________________________________________

سید مرحوم شدند ایشان بسیار محزون و اشارهء فرمودند در آنزمان ایشان بجائی تشریف نبرده بودند ولكن در آنروزیكھ جناب

میباشند بر ھر خارق عادات و كرامات بسیار است در ظاھر نظر از این عالمات و آثار از جانب خداید از این قبیلفرمودند بوفات س

برادرش كربالئی مھدی گفت برادر با وجود امر باین واضحی در مكلفی واجب است بزیارت ایشان مشرف شوند درین گفتگو بودند

ھمانشب كربالئی مھدی از شھمیرزاد بیرون  آمدم بشماھا اطالع بدھم با ھم برویمچرا نرفتی بخدمت آن بزرگوار گفتحقیت ایشان

العابدین رفت آدم فرستاد بین راه او را بر گرداندند كھ باتفاق میرویم بعد از چند یوم مال زینرفت كھ برود بشیراز مال زین العابدین

جات و خطبات و زیارات و اعمال سنھ كھ بسیاری را از صحیفھبعد از دو سال آمد با نوشتجات زیادی از فرمایشات جناب ذكر 

نفر از اصحاب كھ در میان صندوق ایشان است و مبلغ بودھاند در آنصفحات حتی جناب طا با چندپدرش مال احمد بخط خود نوشت

ابدین ایشانرا مھمان كرد آقا در جوار امامزاده شیخ زین العرو بخراسان میرفتند در شھمیرزاد تشریف آوردند در باغ حاجی ظھیر

مثل عبد ذلیل ایستاده بود در محمد كاظم مرحوم در آنجا ایستاده بود میگفت من طفل بودم جناب شیخ را دیدمرحیم نام پسر حاجی

ی ما شما تشریف ببرید من ھم میایم بدامغان نرسیده بشما میرسم بعد از چندآن مجلس ایشان با ھم زیاد صحبت داشتند و شیخ گفت

برادرھا

________________________________________

---٢٠٢ صفحھ ---

و چند روز مھمان شما باشند تا گفت مگر نھ این است كھ از اوالد پیغمبر میباشد پس شما ایشانرا بساری ببرید

اسرإ روانھء بدھم این بگفت و فی الحال با حضرت قدوس و من از بارفروش بساری بیایم و قراری در كارشان
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حملھ و مال محمد تقی با جمع معممین كھ ھر یك سالح صارمی بدست داشتند باقا سید احمدبارفروش شدند و

كھ شاھزاده مرا مھمان بشما سپرد ھجوم نمودند در آنحال سید مظلوم رو باخوند كرده گفت مگر نھ اینست

اكرموا الضیف ولو كان كافرًا و آن بیرحمان ویرا

_______________________________________________________________________

كسی نمیتوانست داخل قلعھ بشود شیخ زین رفتیم بمازندران بان تفصیل كھ ذكر شد در قلعھء مباركھ دور ما را محاصره كردند

نتوانست  باین وسیلھ داخل قلعھ شودنوشتھ گرفت در پیش شاھزاده مھدیقلی میرزا شایدالعابدین رفت بطھران از امیر وزیر شاه

با ھم والیتی خودم حرف بزنم شاھزاده باین شرط چشم او پنجاه روز در اردو ماند حتی بشاھزاده گفت اذن بده بروم در پشت قلعھ

د احمد را زدند كھ آقا سیبدست خود گرفت از اردو داخل كوچھء سالمت شدند تا لب خندق آمدند صدارا با دستمال بست دست او را

ببین كیست و حرفش چھ سر بلند كردم باالی دیوار دیدم كھ شیخ ایستاده با میخواھیم با او حرف بزنیم جناب اخوی ببنده فرمودند

امیر كبیر گفتم از نجف اشرف میائی گفت چشم خود را میمالد سالم كردم گفتم جناب كی آمدی از كجا میائی گفت از نزدھر دو دست

بعد از پرسان حال طرفین گفت آقا سید احمد بیرون بیاید با او چند كلمھ حرف بزنیم وزیر سلطان را امیر میگویندخیر از طھران

آمدن ندارند بنده ھم گفتم مأیوس شد و بر گشت و جناب اخوی در پای دیوار نشستھ بودند فرمودند قدری تأمل كن بگو اذن بیرون

.كھ ذكر شد رفتیمفتند باردو آنقدر ماند تا آنروز آخر كھ ما بیرون آمدیم بان تفصیلچشم بستھ رھمانطور كھ آمد با شاھزاده

)آقا میر ابوطالب بقیة السیف(

_______________________________________

---٢٠٣ صفحھ ---

اش را ھدف گلولھ ساختھ سینھشرحھ شرحھ كردند و ھنوز رمقی داشت كھ حاجی مصطفی خان ھزار جریبی

پاره پاره را با پیراھن و شلوار خونین زیر خاك پنھان كردند  كارش را تمام كرد آنگاه بدستور فراشباشی جسد

آنوقت كھ  پسر آقا سید محمد باقر و سھ دختر در این امر بر قرار ماندند و ازنامدار یكانتھی  و از آن شھید

بر گشت معاندین شھمیرزاد و اشواقعھ طبرسی ختام یافت و آقا میر ابوطالب با ھیكل ضعیف و مجروح بخانھ

این آقا سید محمد رضا شرح احوال و مصائب خودشانرا بسنگسر شروع بتعرض و ایذإ آنخاندان نمودند و

حضرت در اوائل ظھور بیان حضرت رب اعلی را از آثار و آیات ندیده بودم و خدمتمضمون نگاشت  كھ من
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در بارهء من چنین عنایت فرمودند كھ قدوس و جناب اول من آمن فائز نشدم و حضرت در جواب عریضھء والده

بعد از )آقا میر ابوطالب ( بودند یكی بود كھ سھ برادری كھ رفتھاو با ماست و ما ھم مواسات خواھیم كرد این

با محبت و دیانت برگشت و امر ظھور را بتفصیل بیان فرمودند و سبب ھدایت شدند و اینفانی ھمشھادت اصحاب

و امتحانات خداوندی در صدد تبلیغ امر و صداقت و امانت و صبر و شكر و رضا و بردباری در مصیبات و بلیات

با آنچھ از صفات ایمان و مقام سلوك كھ در آیات و الواح الھیھ بود حت و تربیت نھادم والّلھ بر آمده بنای نصی

بسر بردم و و اندازهء خلق در ارض سین و میم و شین بعنایت و مدد و فضل محبوب عالمیانبقدر ادراك خود

ز شماتت و مالمت و خاتمھء امر قلعھ ااما تفصیل مصائب و بلیات وارده چھ نویسم كھ بعد از شھادت اصحاب

و غیرھم چھ گذشت اھالی شھمیرزاد بحمام رفتھ خضاب نموده شقاوت اھل شھمیرزاد و سنگسر از ذوی قرابت

سوز تن میكردند و مباركباد میگفتند و اینفانی در كوچھ و بازارھا ھدف سھام مالمت جگربا یكدیگر مصافحھ

با تفكر درك باید كرد كھ در چنان تن بما را حرام كردندگداز بودم و تضییقات بدرجھء بود كھ حتی گندم فروخ

اوضاع چھ احوال و مشقاتی رخ داد و من در

---٢٠۴ صفحھ ---

آسوده شویم الّلھ اكبر از این شدت طاقت نیاورده باتفاق والدهء پیر بسنگسر در خانھء خواھرم رفتم تا قدری

را میكشیدند و ناسزا میگفتند كھ شما برای كفار و واھرزخم لسان این اشرار و كفار زنھا موی سر والده و خ

مینمائید و اینفانی العالج در خانھ را بستم و بصبر و شكیبائی بسر میبردیم گریھخارجیھای از دین گریھ و نوحھ

زادھا بودند من بظاھر كفیل آھستھ آھستھ مینمودیم و چند صغیر باقی ماندهء از شھدا كھ برادرزادھا و خواھر

علف را می پختیم و كبیرًا و صغیرًا سد جوع میكردیم آه بودم و لكن در سختی و تنگی بسیار عظیم بسر میبردیم

و فجار باغ و زمین را میخواستیم بفروشیم و صرف كنیم میگفتند شما خارجی آه از شقاوت و شرارت كفار

برای ما نبود امان از  جز خون جگر غذائینمیشود با شما معاملھ كرد در آنحال جز صبر چاره نداشتم وھستید و

و بسلطان و حكام عارض میشد كھ ما را بقتل شماتت ذوی قرابت كھ خالو باشد ھمی سعی و كوشش مینمود
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در مقابل بصلح و سلوك با او رفتار كردم و احوال سالھا باینمنوال گذشت و برساند ولی خدا نخواست و اینفانی

.ه را در بخش ششم مینگاریماحوال این خانوادما تتمھء

را در اصفھان و عراق بپایان           و از جملھ مھمین مؤمنین آنحدود مال ابراھیم تحصیل علوم رسوم اسالمی

انام گشت و سالھا مسند ریاست و مجلس افادت گسترده علمإ برده بوطنش شھمیرزاد عودت كرد و مرجع و ملجأ

از معمورات ھزار جریب و دیگر نقاط مازندران بخدمتش ھمی شتافتند و اوسواد كوه و و طالب علوم دینیھ از

جدید در آنجا شنید و مطالعھء معتقدین آقا میر محمد علی مذكور بوده با وی در كربال اقامت كرده خبر ظھور

و طبرسی نتوانست و رعایت احتیاط و حكمت پیش گرفت آیات بدیعھ كرد و چون بوطن باز آمد ورود بقلعھء

.ششم میاوریمتتمھء احوالش را نیز در بخش

          و استاد محمد عسكری كفشدوز اھل سنگسر سابق الذكر كھ باتفاق برادر

---٢٠۵ صفحھ ---

و چون برادرش بمقصود رسید رھسپار قلعھء طبرسی گشت ولی بعلت عروض بیماری التحاق باصحاب نتوانست

.ذكر مینمود بود و پیوستھكشتھ گردید ھمی متأسف از خیبھء خود

آقا میر ابوطالب و آقا سید محمد رضا و          و مال حاجی زمان اھل شھمیرزاد از اھل علم و فضل كھ بواسطھء

بھدایت اھالی پرداخت دیگر مال مولی روضھ خوان كھ برادرش در قلعھ بمطالعھء كتاب بیان منجذب و مؤمن شده

.گی را شرح احوال در بخش ششم میاوریمجمعی دیگر كھ ھمبشھادت رسید و

شھیرهءشان از آغاز امر         طھران ارض الطإ   مولد و موطن جمال اقدس ابھی است و عمارت مسكونھء

و عرفان و ایمان از مؤمنین امر بدیع و غیرھم و بنوعیكھ در بخش سابق شرح دادیم محل توجھ ارباب دانش

نت و مساعدت اصحاب و احباب و تأیید و تقویت در نشر نفحات الھیھ بود و معاومركز رتق و فتق امور مھمھ و

حوادث و آالم حسن ارتباط و حفاوت و ارادت برخی از اركان دولت اخبار صدور احكام و قرب وقوعبرای

قطعیھ فیمابینشان و سجن شدید اعلی و بمحضر مبارك رسیده حل و عقد امور میشد و با وجود نشر خبر روابط

ھجوم اعدإ و حبس و ضرب و جفا و حتی صدور فرمان دولت بقتل وجھ عموم بابیان بدینجا و با توالی مصائبت



188

شھپر بخش سابق نگاشتیم روح اعظم تا یوم واقعھء شھادت عظمی بحفظ و حمایت غیبیھو افنإ چنانكھ در طی

كشیده مورد احترام و تكریم شدند افراشتھ داشت و غالب برادران و خواھران و بستگان در ظل ھمایونش سر بر

عظیمھ و ھدایت و ایمان و یا ضاللت و حرمان بعضی را و ما چون شرح احوال تمامت اعضإ این خانواده

.بتفصیل در بخش ششم میاوریم

مصدر مقاومت و مقابلت با این در اینجا باجمال میگذریم و از طرفی دیگر مركز سلطنت و شخص اول دولت كھ

ین بودند در این شھر قرار داشتندامر و مؤمن

---٢٠۶ صفحھ ---

حال حاجی میرزا آقاسی و مّلایان معاند برای مدافعت بابیھ رجوع كرده احكام غلیظھ صدور مییافت و شرح

.شخص اول را ضمن تفصیل اوضاع آذربایجان  آوردیم

١٢۵٠حضرت باب اعظم بود بسال ھور    و محمد شاه سّومین پادشاه ایران از سلسلھء قاجاریھ كھ معاصر با ظ

وفات یافت در طھران بتخت سلطنت نشست و  در آغاز كار  سالگی چون فتحعلی شاه در اصفھان٢٨در سن 

با اختالل و آشفتھ گی اوضاع مملكت مقابلھ كرد و بشدت كفایت و تدبیر و قدرت قلم بشجاعت و اقتدار و عظمت

روابط خارجھ را ساكن و قاسم قائم مقام امواج طغیان و شورش داخلھ ودانش وزیر نادرالنظیرش میرزا ابوالو

بقتل مصیبت انگیز دستور عالی قدر مبادرت ورزید دولت و مملكت را متمكن و مطمئن ساخت ولی طولی نكشید

و فرمانروائی برافراخت و گرفتار شدت نقرس پا شد و تھاجم مرض و تراكمو حاجی میرزا آقاسی را بصدارت

گردید در حالیكھ او خود ض ویرا بیمار و نزار و ناتوان در كار نمود و یگانھ معتمد و مستندش حاجی مذكورغر

و سیاست بھرهء نگرفتھ اخالق و اعمالش رضإ خواطر سبب بدنامی شاه و مملكت بود چھ از امور مملكت مداری

شت پای بند غالب اوھام و خرافات چون عقیدت تصّوف و مسلك عرفانی دااھالی را فراھم نكرد و محمدشاه

بواسطھء استیإل مرض در نبود اگر حاجی سّد راھش نمیگشت با صفإ قلب و توجھ مخصوص بخدا كھظاھریین

ظھور یافت منجذب میگشت ولی حاجی حائل شده توقیعات او پیدا شد نسبت بامر اعلی كھ در سال دھم سلطنتش

نفی ه داد و از مالقات حضرت و اصحاب مانع گردید و شاه پس ازو امر را دگرگون جلوو آثار اعلی نرساند
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العاقبة للمتقین و محمدشاه در قصر آنحضرت بماكو و چھریق بسال چھارم این امر وقات یافت و تاریخ وفاتش را

واقعات بخش سابق و در این بخش شمھء از شرح احوال محمدشاه و جدید مرد ضبط كردند و ما در ضمن تفصیل

ت رفتارشكیفی

---٢٠٧ صفحھ ---

اقدس ابھی در شأنش چنین نسبت بامر اعلی و نیز توقیعات و خطابات صادرهء در حق ویرا آوردیم و در الواح

یا حزب الّلھ از حق جل جاللھ بطلبید مظاھر سطوت و صادر گشت  كلمة الّلھ در ورق چھارم از فردوس اعلی

دو  بانوار عدل و ھدی منور دارد از حضرت محمدشاه مع علّو مقامحفظ فرماید وقّوت را از شّر نفس و ھوی

قتل سید مدینھء  تدبیر و انشإ باری امر منكر ظاھر اّول نفی سلطان ممالك فضل و عطإ حضرت نقطھ اولی و ثانی

ت و اقتدار و اختیار او را از عدل منع ننماید و نعمت و ثروت و عزخطإ و عطای ایشان عظیم است اگر غرور و

علیاست بر را از تجلیات نیّر انصاف محروم نسازد او در مإل اعلی دارای مقام اعلی و رتبھءصفوف و الوف او

غضبھ و فضل العدل علی الظلم و كل اعانت و محبت آن وجود مبارك الزم طوبی لملك ملك زمام نفسھ و غلب

اع ممتد ایام طویل سلطنتش را در بخش ششم احوال و اوضاالنصاف علی االعتساف و اما ناصرالدین شاه تفصیل

.مینگاریم

در فراھان  عراق ایران از اند   و اما میرزا تقی خان امیر نظام اتابیك اعظم  امیر كبیر بموجب آنچھ نوشتھ

بوفور ھوش و ذكإ و شدت استعداد و شوق تحصیل صلب قربان نامی تولد یافتھ نشو و نما گرفت و در صغر سن

مذكور در خانھھای متمولین و اشراف  رجال بشغل طباخی اشتغال می جست و تصاف داشت و قربانعلم ورقإ ا

در

_______________________________________________________________________

 شھید بروضھ سید سعید عالیشأنآن سانحھء پر مالل قائم مقام روی داد شب شنبھء سلخ شھر صفر١٢۵٠در ماه صفر این سال 

   پس از آن )كبك خرامان حافظ     كھ ز سرپنجھ شاھین قضا غافل بوددیدی آن قھقھھء(رضوان و درجات جنان خرامید  بیت  
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آقاسی كھ سابقًا بتعلیم ملكی جمعی از شاھزادگان ماخوذ و روانھ اردبیل داشتھ صدارت عظمی  بحاجی میرزاباقتضای مصلحت

.بخسارت رسید امور ملكی مختل گشت و حقوق دیوانی لم یصل آمدفوض شد از اینصدارت كار مملكتامیرزادگان میپرداخت م

)حقایق االخبار ناصری(

_____________________________________

---٢٠٨ صفحھ ---

نمی یافت و تھیھء قرطاس و اش در شبھاشدت فاقھ و عسرت میزیست بدرجھ ئیكھ مكنت افروختن سراج بخانھ

تراشیده با خاكھء ذغال مداد كرده شبھا در روشنائی مھتاب قلم برای فرزند نمیتوانست و تقی مذكور از چوب قلم

 نمود و با غایت عسرت و مشقت بكمال سعی و ھمت در عنفوانمشق حسن خط و انشإبر كاغذ پارھھا نوشت و

و بوسائل متنوعھ بخدمت جوانی بمقام عالی از انشإ و تّرسل  و دبیری رسید و بنام میرزا تقی اشتھار یافت

اشغال دولت داخل شد تا آنكھ یكی از لشكرنویسان گردید نویسندگی نزد عظمای ملت و باالخره در دائرهء امور و

و واجد ثروت و شأن شد و بمھام دولتی مباشرت جست و از جانب دولت محمدشاھیتدرجًا میرزا تقی خانو م

آذربایجان بوده در دائرهء برسالت و سفارت سیاسی ممالك خارجھ رفت و ھنگام وفات محمدشاه وزیر نظام

انستھ با خود بطھران برده بمقام لیاقت و كفایتش را دولیعھدی دخالت مھام و تقرب تام داشت و ناصرالدین میرزا

دولت بركشید و بفرمانروائی  در كلیھء امور كشوری و لشكری و سیاست مداریشخص اول مملكت و صدارت

موجب مزید اقتدار و اختیار شناختھ ساخت و خواھر خود عزت الدولھ را بحبالھء نكاھش در آورد و خویشی شاه

اختیارش در آمد و ستارهء رفعت و عظمتش باوج ارتفاع ھء اراده ووزیرنظام گردیده تمام امور مملكت بقبض

سالگی و مستغرق عیش و كامرانی بوده سران و فرمان گذاران كشوری و لشگریرسید و شاه در سن ھیجده

چون ناصرالدین شاه در كوی امیرنظام را شناختھ باو مراجعھ كردند  گویند شھرت و عظمتش بدرجھء رسید كھ

تماشا مجتمع بودند ویرا با انگشت دست بیكدیگر نشان داده ران میگذشت مردان و زنان كھ برایو برزن طھ

طغیان اتابك اعظم است و او سرگرم ضبط و ربط امور پاشیدهء مملكت گشت و آشوب ومیگفتند كھ برادر زن

ملوك الطوائفی كھ از جھت ضعف محمدشاه و عدم كفایت حاجی میرزا آغاسی
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---٢٠٩ صفحھ ---

واحدهء مركزی نمود و مصارف در ھر سوی مملكت سر بر كشید خاموش و حكومات مختلفھ را مبدل بحكومت

اشغال مملكت را بكاست و امور خطیرهء مذكوره را در باھظھء دولت و رواتب ثقیلھء مستخدمین و عھده داران

 و بی باك بود كھ نوبتی بر صفو قساوت شدیده انجام داد  گویند بدرجھء سفاكغایت سرعت باجرإ قدرت

سربازی گذشت و یكی از ایشان پای خود را چنانكھ بایست بر زمین نزد و امیر بدو

_______________________________________________________________________

اس مصروف میداشت چون قائم مقام در اجتماع حو  والد میرزا تقیخان از معارف الناس و در خدمات میرزا ابوالقاسم قائم مقام

نمود و از آن نویسندگان خویش معدود)اعداد(*آثار رشد و شمایل شھامتی تفرس كرد او را در عدادناصیھء احوال میرزا تقی خان

ن بسبب جوھر ذاتی و كاردانی باندك مدت از امثال و اقراپس چندی در سلك محررین محمدخان زنگنھ امیرنظام منسلك گردید

نظام شد چون و بمناصب بزرگ رسید   باالی سرش ز ھوشمندی   میتافت ستارهء بلندی    مستوفیخویش قصب السبق بربود

كرد بمنصب وزارت نظام سرافرازش گردانید ھنگام موكب امیر نظام از حسن رأی و كمال فطنت و رزانت او اعتماد تمام حاصل

منصب صدارت با شغل امیرنظام شد و بورود موكب شاھی بطھران لقب اتابیكی  وبدار الخالفھء طھران شاھی از آذربایجان

نظام لشگر و خراج كشور مرتب كرد پس رویھء تكبر و تنمر پیش گرفت امیرنظامی توأم گشت عدالت و اطاعت و انتظام مملكت و

را بدون اجازه و رخصت بصوابدید خود خدمت و استظھار مصاھرت شاھی گستاخانھ محاورت میكرد و امورات مملكتیو باطمینان

مقدر غرور  شباب و فراغت را زیاده تحمل و طاقت نماند خاطر شاھی مكدر و اتمام امرشانجام میرسانید طبیعت غیور سلطنت و

لحت خود عباس میرزا نائب السلطنھ را باقتضای مصگردید ھنگام مراجعت شاه از سفر اصفھان پس از ورود بقم شاه برادر كھتر

چند بدون استشارهء با وی

______________________________________

---٢١٠ صفحھ ---

و چون در آغاز قیام و اقدامش نگاھی بغضب آلوده كرد و او چنان مندھش گردید كھ فی الحال بیفتاد و بیفسرد

م مشتعل و وقایع مازندران جھت ظھور امر بدیع در غالب اقسااحوال و اوضاع و حوادث و انقالبات موجوده از

قھاریت تامھ در شرف شرع بود تفكیك بین آشوب و طغیان از نھضت دین و ایمان نكرده باو زنجان و غیرھما
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حضرت اعلی و بزرگان اصحاب و تفریق اجتماع باطفإ انوار این امر و اعدام بابیھ پرداخت و یقین داشت كھ بقتل

احباب قادر بر جلوگیری از این

_______________________________________________________________________

ندیده مأمور التزام ركاب گردانید و این بر خشم بحكومت و توقف قم سرافراز نمود و او چون اطالع یافت توقفش را در قم مصلحت

شاه بإ بسعایت اتابیك و تشویش خاطرشاھزادهء مذكور در قم صادر كرد درین ھنگام رقشاھی بیفزود و حكم صریح باقامت

احضار نكرد و او رنجیده از دیوان پادشاھی بمنزلش پرداختند لذا چون شاه وارد طھران شد در روز پنجشنبھ بیستم محرم او را

و یك قطعھ نشانمشعر بر عزل وی از صدارت و استقالل در امارت فقط بانضمام یكقبضھ شمشیر مرصعمعاودت كرد و خط شاھی

گناه خویش بر آمد و شاه یك یك گناھانش را توسط میرزا آقاخان توسط یكی از خادمان درگاه صادر شد و او در مقام استفسار از

چند گفت و مزید علت گشت پس بوی فرستاد و او خواھان تشرف محضر شاھی شده اجازت یافت و متكبرانھ عرایضاعتمادالدولھ

اربعین او را با منتسبان بكاشان برد و در قریھء فین عزلت گزین گردانید پس از مدت یك سواربحكم شاھی جلیل خان بیات با یكصد

ظھور عجز و البھ بفصد یمین و یسارش بدیار عدمش حاجی علیخان فراشباشی بكاشان شتافت و روز ھیجدھم ربیع االول بدون

.ندی بامر شاه نقل بعتبات دادنداوال در پشت مشھد كاشان مدفون پس از چفرستادند و پس از ارتحالش

)ملخص از كتاب حقایق االخبار ناصری(

______________________________________

---٢١١ صفحھ ---

در اوضاع مملكت كافی بود پس ل ھر امرینھضت و انقالب خواھد شد چھ در ظاھر نظر قیام و اقدامش برای زوا

و امرإ كبیر و افواج كثیر را پی در پی برای قلع و قمع اصحاب بنوعی كھ در بخش متقدم آوردیم شھزادگان شھیر

نبود و و زنجان مأمور داشت و كرد آنچھ را كھ بیش از آن در حیز قدرت و استطاعتشمازندران و نیریز

این آئین نمود و بابیھ نیز ناچار ه و اندوختھء خزینھ را صرف قلع و قمع پیروانذحیرهء حربیھ و قوای موجود

دولت و ملت و در تقیھ و ذلت شدند و مخالف و معارض بمدافعت برخاستند و مورد قتل و غارت و منفور

در سھ سالامرإ بشمار رفتند و اوضاع موافق آمال و امانی مالیان گشت و بالجملھ استقالل و استبداد علمإ و

رسید در سال نخست حضرت دورهء فرمانروائیش كھ بمعارج القاب شامخھء امیرنظام و اتابیك اعظم و امیركبیر
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مازندران بشھادت رساند و بسال دوم نفوس سبعھ قدوس و جناب باب الباب را با سیصد و اندی از اصحاب قلعھء

 و حضرب رب اعلی و انیسش را در تبریز شھید نمود و اصحابش را در نیریزرا در طھران و جناب وحید دارابی

مؤمنین نیریز پرداخت و سوم موجب شھادت جناب حجت و انبوه اصحابش در زنجان گردید و باستیصالو بسال

سازد بنوعی كھ در بخش الحق میاوریم جمال اقدس ابھی را باالخره برای آنكھ بنیان این امر منیع را كامال منھدم

و بزعم و قول خود فتنھء بابیھ را بر انداخت ولی پس از انجام امور مذكوره غفلةعرب نمودتبعید بعراق 

گشت تا در ھشتم ربیع االول مغضوب ناصرالدین شاه و معزول و مخذول شده در فین كاشان موقوف و محبوس

را صادر نمود در آنوقت كھ فرمان شھادت حضرت ق شربت ناگوار ھالك را بسر كشید گویند. ه ١٢۶٧سال 

كسی نوری كھ بعدًا صدر اعظم شد باو گفت آخر مالحظھ و تأمل كن این سید مظلوممیرزا آقا خان اعتمادالدولھ

است كھ احدی ترك اولی از تو ندید و او جواب داد كھ چون سید الشھدإ

---٢١٢ صفحھ ---

آنھنگام كھ رقم قتل خویش را یم تا دربجھت حفظ انتظام مملكت كشتھ گردید چرا در باب او تأمل و تردید كن

از دل بركشیده گفت من نسبت بدولت و مملكت تقصیر و خطائی خوانده یقین بر ھالك نمود آه ندامت و حسرت

ظلم مبین ھمانپاداش چنین باشم اال آنكھ امر بقتل سید مظلوم دادم و بالقطع و الیقین این جزإنكردم تا مستحق

باالخره تكیھء بنام تكیھء دولت بساخت و اش راایملك و اثاثیھء ویرا ضبط كرده خانھاست و ناصرالدین شاه م

برای امام حسین بر قرار داشت و میرزا تقیخان و ناصرالدین شاه بعنوان محل مجالس تعزیھ داری و سوگواری

قاتلین ائمھء عت اعدإ وبارفروشی نزد طائفھء بابیھ در درجھء اولی از نفرت و لعن قرار داشتھ رجو سعیدالعلمإ

.ھدی بشمار آمدند  

متصف باخالق دلپذیر و       و از مشاھیر بابیان طھران رضاخان بن محمدخان تركمان جوانی زیبا و رعنا

ثروت میزیست و پدرش محمد خان میر شجاعت نادر النظیر بود و در طھران با عظمت و شھرت و قدرت و

و جاه بود و رضا خان در اوائل ارتفاع ندای حضرت باب  دستگاه و جاللتآخور محمد شاه و ممالك عمارات و

بواسطھء جناب باب الباب و غیره مؤمن باین امر شده عاشقانھ بنصرب و حمایت اعظم از شیراز در طھران
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و شجاعت و اصحاب قیام كرد و خانھاش محل اجتماع و اقامت مشاھیر اصحاب گشت و از جھت قدرتاحباب

غیرتمندی و شجاعتھایش را در قریھء كلین قام و احترام پدرش خوف و بیم از كسی نداشت و ما تفصیلخود و م

و قلعھء طبرسی و باالخره شھادتش را در بخش سابق نگاشتیمو شھر بارفروش و در فتنھء مشھد و بدشت

_______________________________________________________________________

كھ آنرا پنجاه و دو زرع طول و سی و دو زرع عرض و ن ایام در تكیھ دولتی متعلق بمنزل جناب جاللتماب اتابك اعظم امیرنظامدری

الخ.و فوقانی و بر ستون بلند عماد آن خیمھ است روزھا مجلس تعزیھ و اسباب سوگواریمشتمل است بر حجرات تحتانی

)روضة الصفا(

_____________________________________

---٢١٣ صفحھ ---

شاه از اجلھء محترمین نور و ساكن ناصرالدیندیگر میرزا سلیمانقلی خطیب الّرحمان نوری پسر شاطر باشی 

و باطنیھ بود و با معاریف احباب و اصحاب معاشرت داشتھ غالبًا طھران صاحب اخالق حسنھ و كماالت ظاھریھ

و تكمیل میرسید و در واقعات مشھد و بدشت حضور داشت و چون كلمات و آیات بترتیلبفیض محضر ابھی

اینوظیفھ مأمور میشد و در كثیری از ا فصاحت و صوت رسا ادا میكرد غالبًا بانجاممیخواند و بالغ و خطابھ را ب

 بنوعی كھ در بخش الحق ١٢۶٨مھتدی بابی نمود و باالخره در سال  بالد ایران برای تبلیغ سفر كرده جمعی را

. رسید تبشھادمینگاریم

حاجی مال علیمحمد از مالھای زا اشرف والدشان     دیگر از مشاھیر مؤمنین طھران مال مھدی و مال باقر و میر

قریھء كند بود و مال مھدی و مال باقر از آغاز رشد

_______________________________________________________________________

ستند حركت نمایند و از جملھ مشاھیر بودند نمیتوانھنگامھء قلعھ گرم شده بود رضاخان خواستند كھ بجھت نصرت بروند چونكھ

ندامت از افعال خودرا بجھت او كرم فرموده بودند از برای آمدن بقلعھ او را بخاطر رسید كھ اظھارجناب ذكر یك طلسم بازو بند

و نوكر شود و منصب بگیرد و بھمراھی شاھزاده مھدیقلی میرزا گذشتھ نماید و در مقام عناد بل در صدد انتقام با حضرات بر آمده
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اسب  خود را تاختھ و بجند حق اھل قلعھ بیاید چنین ھم نمود و بھمراھی شاھزاده بود تا آنكھ در روز محاربھاربھ حضراتبمح

گشوده و در معركھ داد مردی و مردانگی میداد و دمار از روزگار اعدإ الّلھ برملحق گردید و زبان ببدگوئی شاھزاده و اعوان او

توپ از قلعھ بدن برداشت خالصھ شاھزاده و شیر بیشھء وفا كھ چند دفعھ سر توپچی را باالیمیاورد و بحدی بود شجاعت آن 

) حاجی میرزا جانی(و چون گرفتار كردند شمشیری نموده پارچھ پارچھ كردند         سران لشگر با او كینھ زیادی داشتند

________________________________

---٢١۴ صفحھ ---

بانجام رساندند و سكونت در صیل علوم رسمیھ و دخول در سلك مالئی شدند تحصیالت را در طھرانشائق تح

در سرای اعظم تعلیم و تدریس نوباوگان مینمودند و مال مدرسھ داشتھ بامامت جماعت مشغول گشتند و نیز

دو نوار فائز گشت و ھراقدس ابھی بتعلیم خوردساالن افتخار یافت و غالبًا بدرك محضر امھدی چندی در بیت

و اصحاب معاشرت جستند تا برادر در سال نخست از ظھور بدیع بعرفان و ایمان رسیدند و با مشاھیر مؤمنین

شتافتند و باالخره در زمرهء شھدإ طبرسی قرار گرفتند چون ھنگامھء قلعھ مازندران اتفاق افتاد بنصرت اصحاب

 كلیم حكایتی باین مضمون نوشت كھ در بحبوحھء ارتفاع ھنگامھءآقا میرزا موسیو نبیل زرندی نقل قول از

میرزا برد غالم مذكور چون كندی قلعھ یكی از غالمان شاھی فرمان جدیدی از طھران بمازندران برای مھدیقلی

از شاھزاده اجازه گرفتھء بعزم قلعھ برای مالقات و نصیحت بود و با مال مھدی سابقھء آشنائی و دوستی داشت

از فتنھ و خطر بیرون آورده خالص و آزاد سازد و ھمینكھ بعقب دیوار قلعھ رسیدخوان رفت تا ایشان راا

را بمالقات میطلب و مال مھدی آگاھی پاسبانان را ندا كرده گفت بمالمھدی خبر دھید كھ یكی از آشنایان كندی شما

ضر شد و غالم مذكور پس از مقداری برای مالقات و مكالمھ حاحاصل كرده از حضرت قدوس اجازه گرفتھ

باین مضمون باردو نموده بطھران برگشت و كیفیت مالقات و مكالماتش را برای جناب كلیمصحبت با او مراجعت

در حالتیكھ شمشیری حمایل كرده دستمالی بیان نمود كھ مال مھدی مانند شیر غضبان بباالی حصار قلعھ بر آمد

پوشیده كمر را محكم بستھ بود و بمن خطاب كرده گفت چھ مدعا داری  عربیسفید بر سر بستھ پیراھن سفید
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مشاھده ھیئت و حالتش خواھی زود بگو چھ از آن ترسم خدمتی رجوع شود و من محروم مانم و مرا ازھرچھ

رعب و ھیبتی عارض شد كھ نزدیك بود زبانم بستھ شود و

---٢١۵ صفحھ ---

بخاطر آمد خواستم رحم و كری رسید و فرزند صغیرش رحمان نام كھ در كند دیدمو از تكلم باز مانم در آنحال ف

پیغامی آوردم كھ ای پدر مھر گستر محبتھایت كجا رفت كھ ما شفقتی در او حادث شود فی الفور گفتم از رحمانت

ھ محبت رحمان كو بی پرستار و گریان و نزار گذاشتی مالمھدی جواب گفت اگر او را ببینی بگورا چنین تنھا

رحمان مجازی بگنجد و این سخن چنان در من اثر كرد حقیقی آمده قلبم را مملو نموده جای خالی نگذاشت تا حّب

آنگاه جاری شد گفتم خدا لعنت كند كسانی را كھ بغیر حق بر شما ظلم و جفا نمودندكھ بی اختیار اشك از دیدگانم

جواب داد كھ اگر بجستجوی راه حق  داخل شوم تو چھ خواھی كردبنوع مزاح گفتم ای مال مھدی اگر من بقلعھ

آشنائی بیائی بموجب اكرموا الضعیف و لو كان كافرا بخدمتت كمر وارد شوی ھدایتت نمایم و اگر بسائقھ سابقھ

بسر جوشانده و استخوان سوزانده دارم بر طبق اخالص نھاده نزدت حاضر نمایم و اگربندم و آنچھ از علف

سرت را بپایت اندازم و تنت را از  و جدال و قصد جنگ و قتال باشی بحكم دفاع با ھمین شمشیر بیك ضربتنزاع

مشاھدهء احوال ثبات عقیدت و استقامتی در او دیدم كھ فصحای عالم قلعھ بزیر افكنم پس من از استماع آنمقال و

حسب رسالت و گفتم شیر مادر حاللت باد اكنونو سالطین جھان از اقعادشان زبون و ناتوانند و بااز بیان عاجز

ھرآنكو از قلعھ خارج شود جانش در امان ناچارم پیام شاھزاده را بشما ابالغ دارم چھ بقرآن سوگند خورد كھ

تا بخانھء خویش رفتھ آسایش نماید مال مھدی گفت عین این پیام را است و خط آزادی و مصاریف راه میدھند

اگر سخنی تا ھر كھ مایل است از قلعھ بیرون رود و حال چون وقتم تنگ است میروممیرسانم بجمع اصحاب

و مال مھدی رفت در حالیكھ با خود دیگر داری بگو گفتم سخنی دیگر نیست برو كھ خدا معین و ناصرت باد

میگفت اگر خدا معین و ناصرم نمیبود چگونھ از

---٢١۶ صفحھ ---
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بصوت بلند پیام شاھزاده را یوان رفیع و ثمین میرسیدم و شنیدم كھ میان قلعھزندان وضیع و وھین كند باین ا

سید متولی قمی و روزی دیگر آقا رسول بھنمیری از قلعھ باصحاب ابالغ نمود و این باعث شد كھ در ھمان روز

از ف كھ نیزمال مھدی و مال باقر بشھادت فائز شدند ولی برادر كھترشان میرزا اشرباردو رفتند و بالجملھ

شھادت كبرای در طھران میزیست مؤمنین بود ورود بقلعھ نیافتھ از محاطر و مھالك مصون ماند و سالھا بعد از

.و خاندانش را در بخش ششم مینگاریمو فتن و مصائب دیگر را تحمل نمود و ما شرح احوال او

مدرسھء میرزا صالح واقعھء فاضل و ساكن   دیگر از مشاھیر بابیھ ساكن طھران مال محمد معلم نوری عالم و 

و در سال اول ظھور بواسطھء جناب باب الباب در بازار معروف پامنار بود و معاشش بشغل معلمی میگذشت

اصحاب موافق و مرافق و در غالب وقایع مھمھ داخل گشت و عاقبت بنوعیكھ فائز بایمان بدیع شد و با مشاھیر

. عظیمھ در قلعھ مازندران بشھادت رسیدآوردیم باستقامتیدر بخش سابق

مساعدتش را در نقل جسد مطھر رّب    و از معاریف بابیان آقا حسن آقا تفریشی از محترمین بابیھ بود و كیفیت

 گرفتار گماشتگان دولت گشت ولی بصرف ١٢۶٨و در فتنھ سال  اعلی از تبریز بطھران در بخش سابق آوردیم

از شد و پس از آن سالھا در قسمتھای مختلفھء ایران بریاست گمرك منصوب ومستخلص مال و شفاعت بعضی

. در گذشت١٣٢٣مشاھیر مؤمنین این امر محسوب بود تا در حدود سال 

برای التحاق باصحاب قلعھ طبرسی    دیگر رضاخان سردار داماد سپھساالر كھ در بخش سابق كیفیت عزیمتش

.و وفاتش در آن حوالی را آوردیم 

  دیگر میرزا مسیح خواھر زادهء میرزا آقا خان نوری از مؤمنین مخلصین امر

---٢١٧ صفحھ ---

آورد میرزا مسیح  پسر اعلی و از عاشقین جمال ابھی بود و مختصری از احوالش را نبیل زرندی باینمضمون

ان فرمود از شدت حبی ابھی از طھران عزیمت خراسخواھر وزیر لشكر بود كھ بعدًا بصدارت رسید چون جمال

فراق ننموده از طھران حركت كرده بلقإ محبوب رسید و تا دره گز در موكب مبارككھ بھیكل مبارك داشت تحمل
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نقل نمودند و مادرش در آن بود و در آنجا اجل محتوم رسیده در قدم سلطان قدم جان سپرد و جسدش را بطھران

منقلب كرد و اخالق و احوال روحانیھء  میرزا مسیح و جمال  راروز حالتی از زاری و سوگواری داشت كھ خلقی

من زار االخت"؛ بود و در علو قدرش ھمین بس كھ قلم ابھی در حقش چنین فرمودندو كمالش مشار بالبنان

مطھر اخت در و المسیح فی الّری كمن زارنی و مرقد وی در جنب مرقد عبدالعظیم مكنون و مرقد

از الواح بامضإ خادم مسطور و در یكی  انتھی"ن و شاه عبدالعظیم است واقع ئیكھ بین طھرابقعھ

المسیح فی الّری سئوال نمودید مقصود حضرت  لوح امنع اقدس كھ میفرمایدۀ اینكھ از فقر":است

و رحمتھ بوده بكّرات ذكر ایشان را از لسان قدم اصغا حاجی میرزا مسیح نوری علیھ بھإ الّلھ

اند ایشان ھمراه بودند در عالمیان بشطر خراسان توجھ فرمودهر سفری كھ مقصودام دنموده

اند و در لیالی و ایام از كوثر وصال میاشامیدند و بخدمت قائم بودندشدائد نمودهسبیل الھی حمل

اوقات این كلمھ و بعد صعود نمودند و مابین حضرت عبدالعظیم و شاھزاده حمزه مدفونند وقتی از

"بلقائی فائز شدندان عظمت اصغا شد عظیم و حمزه علیھما بھائی بلقإ من فازاز لس انتھی.

دار الشفإ سابق الوصف در بخش    و از واقعات عظیمھ و امكنھء خطیرهء طھران واقعھ شھدإ سبعھ و مدرسھ

معیمیرزا محمد حسین حكیم الھی و محل اقامت و اجتماع جمتقدم میباشد و مدرسھ مذكوره مدرس

---٢١٨ صفحھ ---

زوارهء و آقا سید محمد اصفھانی و دیگر از علمإ و طالب بابی امثال حاجی مال اسمعیل قمی و آقا سید اسماعیل

برخاست و حكیم الھی مذكور اھل كرمان بوده والدت و نشو و نما غیرھم بود و فتنھء واقعھء شھدإ سبعھ از آنجا

پرداخت و فقھ و كالم و حكمت در آنجا شده سپس در اصفھان بتكمیلدر علوم ادبیھ و اصول  و تحصیالتش

كرد و او اراده داشت بنت خود را گویند در سبزوار نیز با حاجی مالھادی حكیم شھیر معاشرت شده استفاضھ

برقرار نماید و نپذیرفت و بطھران رفتھ مقیم گردید و در مدرسھء بمزاوجتش در آورده ویرا نعم الخلف خویش
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و رسوم علوم عقلیھ پرداخت و شھرت تامھ نزد علمإ و عقإل یافت و جمعی كثیر از طالب علومكوره بتدریسمذ

ادعای تفوق بر دیگران داشت و و علمإ و غیرھم در محضر درس مجتمع گشتند و گویند در فقھ و اصول ھم

وص كیفیت اقبال حكیم مذكور معین السلطنھ تبریزی در خصرسالھ فتاوی نشر داده جمیع عمل نمودند و حاجی

سررشتھ قول میرزا عبد الّلھ سر رشتھ دار سابق الذكر نقل نمود كھ خالصھاش چنین استبامر بدیع روایتی از

و با میرزا محمد حسین حكمی شھیر مجاورت دار گفت من در اوائل نشر امر حضرت رّب اعلی مقیم طھران بودم

 فیمابین خانھ من و خانھء ایشان باز میشد با ھم مالقات و مراوده و دری كھو معاشرت داشت و غالب شبھا از

كماالت و معلومات خویش مینمودیم و گاه گاھی در خصوص این امر سخن بمیان میامد ولی حكیم چندانمؤانسة

ھم ترازوی او نبودم مباحثھ و مناظره با من غرور و مباھات داشت كھ اعلم از خود تصور نمیكرد و من چون

آمد و در اثنإ مصاحبھ ذكری از این امر بمیان آوردم و او خطاب كرده گفت امنمینمود تا شبی بعادت مألوفھ خانھ

ھمھ تازه تابع دیگری شود ھم شخصی است آیا بعد از آن)اشاره بخود كرده (آقا میرزا عبد الّلھ آخر این ای

آنھم كھ و درچھ و من از استماع سخنانش افسرده و دل

---٢١٩ صفحھ ---

حال دست سوی یكی از كتب آنشكستھ شدم و چارهء جز سكوت ندیدم و او از حالت پژمردگیم متأثر گشت و در

اشعار خواجھ حافظ شیرازی است مردم ویرا لسان الغیب كھ بر زمین بود برد گرفتھ بگشود و گفت این دیوان

نیست ئیم تا ببینیم خواجھ چھ میگوید من پاسخ گفتم بأسیكنند آیا میل دارید تفألی نماخوانند و باشعارش تفأل

تواند سبب رشاد عباد مقرر فرماید پس چھ در دیوان وی وصف احوال موجود است و خداوند آنچھ را خواھد

بخواندن اولین بیت از صفحھ یمنی نمود و آن این بود   كجا است میرزا برسم تفأل دیوان را بگشود و شروع

این واقعھ در ایامی شد كھ م ملحد كیش   بگو بسوز كھ مھدی دین پناه رسید   و از آنجائیكھچشصوفی ّدجال

تبعید كرد و خصمیتش با آنمظلوم در السن و افواه انام حاجی میرزا آغاسی حضرت نقطھ اولی را باذربایجان

ھ كس معروف و مشھور تصوف و ارشاد و دل و دیدهء الحاد و افسادش نیز نزد ھمشھرت داشت و ادعإ وی در

مذكور غرقھء دریای بھت و و با یكدیگر از آن اوضاع و احوال مكرر سخن گفتھ بودیم میرزا از مالحظھ بیتبود
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كھ حال طرب و اھتزاز داشتم و حكیم بعد از نبذهء اظھار حیرت گشتھ ساكت بنشست و من چنان مسرور شدم

میباشد كھ در یك فوق تفأل و تصادف است بلكھ تنبوء و غیب گوئیگفت ای  آقا میرزا عبد الّلھ این تحیر و تعجب

و بالجملھ ابیات مذكوره در میرزا اثری عظیم بیت عقیده و عاقبت حتی قیافھء حاجی میرزا آغاسی را بیان نمود

بتفحص و تجسس احوال وا داشت و من برایش كیفیت ظھور را بیان كردهنموده او را از قلھ غرور فرود آورده

و توقیعات دادم آثار حضرت را از قبیل تفسیر احسن القصص و تفسیر كوثر و برخی خطب و مناجاتآیات و

و الھامی است از طریق اكتساب خارج میباشد و مالحظھ و مطالعھ كرد چنین گفت الحق و االنصاف كالمی فطری

پس از چندی مؤمن و موقن گردید

---٢٢٠ صفحھ ---

نظریھ از فلسفھ بدیعھ رهء از این امر پرداخت و در ضمن بیان انواع عقیده و فلسفھو در محضر درس بمذاك

مقبل و مھتدی گشتند و خبر بسمع دیگر علمإ اشبحث نمود و تبلیغ و تربیت كرد و برخی از علما و تالمذه

فان باب سخن كھ میرزا محمد حسین حكیم در محضر درس از حكمت و عررسیده مابینشان ھمھمھ و ولولھ افتاد

و احتجاج كنند و مجلسی و دولتیان این  خبر بشنیدند و امر صادر شد كھ علمإ مجتمع شده باوی مناظرهمیراند

انعقاد یافت و جمعی از مالیان حاضر شده ھر یك در دربار سلطنت با حضور رجال دولت و شاھزادگان و غیرھم

ور طلبیدند ھمینكھ وارد مجلس شد در صف نعال جلوس بستند و میرزا را حضبجای خویش قرار گرفتند و رده

قبول نكرد و چون لحظھ گذشت و و حاضرین برخاستند ھر قدر اصرار و ابرام كردند كھ ویرا بصدر نشانندنمود

و احضار من در اینجا چیست و آنان حقیقت حال بیان مجلس آرام شد از حضار پرسید كھ مقصود از اجتماع

و اشتھارات در خصوص وی گفتند و لختی از ضالل و اضالل بابیھ سخن راندند پس اراتكردند و تفصیل انتش

حكیم میدانید یا نھ آنان روی بایشان كرده پرسید آیا شما را در علم و حكمتم شك و ریبی است و آیا مرامیرزا

 حكیم میدانید و نیز یقین ندارد میرزا گفت اكنون كھ مراھمگروه پاسخ دادند كھ در علم و حكمت شما احدی تردید

بیرون رفت لغو و باطل نگوید و راه ضالل و اضالل نپوید آنگاه از جای برخاستھ وداع گفتھكنید كھ حكیم سخن

رفتند و نیز نقل از مال مصطفی باغمیشھء و حضار بسخن حكیمانھ جامعھاش قانع شده ھر یك راه خویش گرفتھ
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گفت پس از واقعھء شھادت عظمی مرا سفری بطھران پیش  آمد در تبریزی سابق الذكر حكایتی آورد كھ او

شام و میرزا محمد حسین حكمی رفتم و از من دعوت نمود كھ شب را در خانھاش صرفآنمدینھ بزیارت

استراحت كنم و چون بخانھاش رفتم پس از اندك مكالمات قبل از وقت معمول

---٢٢١ صفحھ ---

محفل احباب برویم و باینجھت ن گفت مقصود از دعوت شما این بود كھ امشب درو معتاد صرف شام نمودیم و بم

و برای موقع رفتن مھیا شویم و دو ساعت قبل از طلوع شام را زودتر صرف كردیم تا بخوابیم و راحت نمائیم

فجر و س مقارنبیدار كرد زیرا در آن ایام مجامع اینطائفھ محض احتیاط از شرور نافجر میرزا ببالینم آمده مرا

بودند لھذا باتفاق میرزا بمحفل سحر منعقد میگشت كھ دیدگان فتنھ بخواب و احباب ایمن  از زجر و عذابشان

نموده بكمال خضوع و ادب كفشھای حضار را مرتب ساخت و رفتیم  و آنحكیم واال شأن در مجمع دوستان خدمت

حكیم مذكور سالی بعد از یدگانش جاری گشت و بالجملھبتالوت آثار رّب اعلی شد سرشك اشك از دھمینكھ شروع

 در طھران نبود وگرنھ او را نیز گرفتھ ١٢۶٨بسال  شھادت عظمی بخراسان رفت و در فتنھء عمومیھء بابیھ

اشراق جمال ابھی از افق عراق كھ در بخش الحق مینگاریم ببغداد شتافتھ از حاّفینبقتل میرساندند سپس در ایام

داشتند و عاقبت جمعی از اشرار آثار گردید و علمإ ساكن عراق غایت عداوت  و خصومت باو ابرازحول مركز 

.نمودند را برانگیختند تا شبانھ بمنزلش تاختھ او را شھید

حاجی سید علی شیرازی خالوی حضرت                       و از شھدإ سبعھ بنوعی كھ در بخش سابق   نگاشتیم

در بوشھر حجرهء تجارت داشت و ھمینكھ والد حضرت وفات كرد حسب جار محترم بود ونقطھ اولی از ت

محبت حاصل نمود بكفالت خواھر و فرزند دلبندش پرداخت و نسبت بحضرت از اوان صغر سن غایتالوصیتش

من شد بزرگوار و پس از حروف حی اخیار اول من آو چون اظھار امر فرمودند جناب خال در مابین منتسبین آن

كرد و نزد حكمران شیراز ضمانت از آن مظلوم نموده خانھ خویش را محل تابشو بنصرت و حمایت قیام

---٢٢٢ صفحھ ---
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حینی كھ از شیراز بعزم زیارت انوار و اجتماع اصحاب بزرگوار قرار داد و مورد تعرض و جفای حاكم گردید و

جار تفریغ كرده حجره تجارت را ترك گفتھ با برادر را با تحضرت عازم چھریق گشت محاسبات تجارت خود

حاجی و با دیگر اقربا و آشنایان مراسم وداع بعمل آورده بیزد رفت با برادر اصغرشاكبرش حاجی سید محمد

و در سجن چھریق بدیدار حبیب میرزا حسنعلی نیز مالقات و وداع گرده از طریق طھران باذربایجان شتافت

اجازهء مكث در آنجا نبود و اقامت میسر نمیگشت عودت بطھران ت و چون برای احدیشفیق دیده روشن ساخ

دیگر محمد بیك چاپارچی واقعھء در قرب دروازهء شمیران منزل نمود و در دل آرزوی سفریكرده در خانھ

تقیخان امیر حاجب الدولھ بامر میرزا بچھریق داشت و طولی نكشید كھ فتنھ برای بابیھ برخاست و میرزا علیخان

ھر چند بعضی از دوستان جناب خال را تأكید بمھاجرت كردند نظام ھمت بدستگیریشان گماشت و در آنحال

احوال و عظمت گفت اگر شھادت برایم مقّدر باشد چرا بگریزم و بماند تا دستگیر گردید و چون ازنپذیرفتھ جواب

ایسید جلیل القدر صحیح النسب من راضی  چنین گفتو مقامش نزد میرزا تقیخان وصف كردند با وی مواجھ شده

بر زبان آر تا بوطن برگشتھ بتجارت و رخإ در زندگانی و عیش و بقتل تو نیستم كلمھء از انكار عقیدت بابیھ

جمعی از تجار و سعی و اصرار بسیار نمود كھ خال تبّری كرده مستخلص شود و نیز ملك التجار وكامرانی باشی

و غلبھء عشق روحانی منقطع از این عالم بود كھ در استخالصش كوشیدند ولی چنان از قوت ایماندخالت نموده 

و ایمان و اظھار آرزوی شھادت در سبیل رحمن نموده شكر حق را ھمی بجایدر جواب ھر یك اقرار بعقیدت

ده جام لبریز شھادت نوشاندند برآورد لذا امیر نظام اشاره كرد تا ویرا بنوعی كھ در بخش سابق آوردیم بقربانگاه

و حرمش اخت اّمی حرم حضرت نقطھ اولی بود و جوان

---٢٢٣ صفحھ ---

و خبر وفات او جانفشانی والد و وحیدشان كھ میرزا جواد نام داشت برای ادإ مراسم حج بمكھ رفتھ وفات یافت

نسلی از خال شھید بر جای نماند و در تأثیر شدید نمود و شھادت كبری متعاقبًا در شیراز بھ بستگانشان رسیده

بر فارسیھ  را كھ در سنین سجن برای ابالغ امر بانخانواده صادر شده محض اشتمالاین مقام یكی از توقیعات

مسائلی كھ موجب مزید اطالع در امور مسطورهء این كتاب میگردد ثبت مینمائیم
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میفرمودید آمنت بسّر آل محمد ص ع صبح میدیدم تالوتو ھی ھذه بسم الّلھ االمنع االقدس از آنجائیكھ ھمیشھ 

 سنھ كھ عدد الّلھ باشد ۶۶از وقت نزول قرآن تا نوزدهء خواستم كشف غطإ شود كھ عمل مطابق ذكر قولی شود

كلمھ حول یك حرف بسم الّلھ الرحمن الرحیم گذشت و چھار سنھ مزید بر صورت جمیع۶۶ظاھر آل محمد كھ ھر 

و از این جھت بود كھ حروف یعھء خالص گذشت اعنی حاج سید كاظم صلوات الّلھ علیھ و سالمھبود كھ بزمان ش

 روز باول ظھور سّر مانده بمإل اعلی ١٩نزد او جمع شدند و بسم الّلھ الرحمن الرحیم كھ كل قرآن در او است

العلی العظیم  ال قوة اال بالّلھ اول ظھور سّر بوده و از این جھت بود نزول كلمھ ال حول و١٢۶٠واصل و اول سنھ

و آل محمد صلوات الّلھ ثم كل بھائھ میشود  ختم میشود و بدء ظھور سّر محمد١٢۶٠بعد از عدد نفی اثبات سنھ  

ظھور بشأن نبوت و والیت بل بظھور ربوبیت از آن جھت بود كھ ظاھر و چونكھ ظھور سّر ظھور الّلھ است نھ

نص حدیث است الھ اّلا انا در حین ظھور اول كسیكھ باو بیعت كرد محمد بود چنانچھانا الّلھ ال شد بظھور اننی

اذقال یوسف البیھ یا ابت انی رایت احد عشر كوكبًا  بعد ائمھ علیھم السالم و این است سّر آیھ۴بعد امیر المؤمنین 

راد قائم آل محمد علیھ  عدد قیوم است و م١۵۶ ساجدین و بدانكھ عدد یوسف و الشمس و القمر رایتھم لی

ھر سوره را دراست و اوست حی قیوم و ازین جھت بود در بدء ظھور سورهء اسم خود را تفسیر كردهالسالم

---٢٢۴ صفحھ ---

كھ در حدیث است كھ كل قائم آیھء از قرآن عنوان فرمود تا اشاره باشد بر اینكھ اوست نقطھء فرقان دربإ بسملھ

باشد بعدد لی در آیھء رایتھم لی ساجدین سورهء ذوی القربی را یعھ قرار داده كھ اشارهباو است و چھل آیھ بد

ال آلھ اال الّلھ از قبل بوده ولی از آنجائیكھ ظھور ظھور نار الّلھ بوده در قیامت كھ اعنی ركنخواندهء كھ فضل ما

 ركن بإ است كھ متعلق باسم رحمن حجج الّلھكھ مقام بسم است و محمد رسول الّلھ ركن ھواست و علی و ائمھ

كھ بان خلق میشوند بر فطرت ال آلھ اال الّلھ در ركن ثانی رزق داده است و ركن تراب متعلق باسم رحیم است

ربًا ھرگاه صادق بثالث میمیرند و برابع زنده میشوند و اشخاصی كھ ھمیشھ میخوانند رضیت بالّلھمیشوند و

فبأی حدیث بعد الّلھ و آیاتھ یومنون و ھمھ مقّر بودند ھ میشدند زیرا كھ در قرآن بودبودند در قیامت داخل نار الّل

قرآن تا سنھ نیست آیھء نازل فرماید كھ اگر این امری بود كھ از شأن بنده بود از یوم نزولكھ غیر الّلھ قادر
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سی آورد دلیل است كھ غیر قدر كھ ك كھ ھزار و دویست و ھفتاد گذشت كسی آمده بود و آورده بود ھمین١٢۶٠

وجوده اثباتھ و دلیلھ آیاتھ و ھمین است معنی عرفتك بك در دعا و از خداوند نیست بل از قبل اوست و دلیل واقع

ولی كسی مشعر بالّلھ در حدیث و معنی اللھم عرفنی نفسك الخ و ما شناسانیدیم مردم را نفس خوداعرفوا الّلھ

است اّول رسول قائم بعد امیر المومنین بود  رجعت بدنیا كرد رسول خدا بود و اونشد و قدر ندانست و اول كسیكھ

و نشناختید نظر بروز اول كنید كھ ھفت سال غیر او ایمان برسول خدا كھ رسالت طرف بوشھر را فرمود نزد شما

یبا كما بدء فطوبی غرنداشت و امروز چقدر مدعی ایمان ھستند و البد است معنی حدیث سیرجع االسالمنیاورد و

خود وفا فرمود و نرید ان نمن علیالذین استضعفوا الخ للغربإ كذلك سائر اھل بیت رجوع كردند و خداوند بوعدهء

الّلھ است ائمھو دو مرتبھ قائم كھ لسان

---٢٢۵ صفحھ ---

و نشر شد و ظاھر كلشئ حشر ایشانرا الحاصل قیامت صغری برپا شد و یوم مقداره خمسین الف سنھ ظاھر شد و

شدند و اعمالشان را ھبًا منثورًا كردیم این است معنی آیھ كھ شد قول الّلھ و كلشئ ھالك اّلا وجھھ و كل جزا داده

ندارد این ندا دھند نجات از فزع و آنچھ در قیامت ھست نمییابند چھ مال و چھ علم كھ ثمراگر ما علی االرض

دین ایشان برپاست و شاھد میگیرد ھر باس عبودیت ظاھر میشود بحجتی كھاست معنی و لّلھ المكر جمیعًا در ل

باب است ھر كس داخل در نور است و اال در نار است امروز اھل جنت و نفسی را بر عملش فرق نار و نور عدد

.بھمین بشناسید نار را

مازندران از مشایخ )بابل(شو بارفرو)گرگان(     دیگر از شھدإ سبعھ میرزا قربانعلی از اھل استرآباد 

خراسان و كرمانشاه و ھمدان و مندلیج و طھران داشت سلسلھء نعمة اللھیھ بود و مریدان بسیار در مازندران و

و از لباس بھ پیراھن و شلواری سفید اكتفا كرده دستاری خفیف بر سر و عبائی و بكمال بساطت زندگانی مینمود

بمرافقتش رفتند و در طی سفر كند جمع كثیر از مریدان تاب مفارقت نیاوردهدر برداشت و چون خواست بكربال 

یعقوبیھ ھمراه شتافت و از آنجا شیخ را امر طریق چون بمندلیج رسیدند شیخی منجذب گشتھ بمالزمتش تا

ود و باب اعظم اظھار امر فرمود و سفر حج را نیز انجام داد در كربال ببعودت وطن نمود و در ایامیكھ حضرت
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طھران با آقا سید گشت بایران تصادف با جناب باب الباب یافتھ اقبال و ایمان بامر بدیع آورد و دردر طریق باز

بھر دو ارادت كاملھ گرفت و چون حضرت ذكر الّلھ یحیی وحید اكبر مالقات نموده از افاضاتش بھرهء وافر برد و

ارت فائز گشت و موقعیكھ ھنگامھ مازندران برخاست برای رساندند در آنجا بزیرا سواران دولتی بقریھ كلین

گذراندبیماری و ناتوانی نتوانست باصحاب پیوندد و با حسرت و افسوس ایام در طھران ھمیعلت

---٢٢۶ صفحھ ---

ملحق ساختھ قیام بر اعإل اینو بی پروا علی المإل بتبلیغ دور و نزدیك پرداخت و در صدد بود كھ خود را بوحید

ویرا نزد میرزا تقیخان امیرنظام بردند و جمعی كثیر از اعاظم امر نماید و در ھمانحال ناگھان دستگیر اعدا گشتھ

بكمال شفاعت نمودند و امیر بھیبت مھیبھ گفت تبری از عقیدت جدیده كن تا آخر الحیاتخصوصًا امرإ توپخانھ

میرزا علیمحمد شیرازی و او بطور ی كنم گفت ازخوشی و كامرانی بسر بری و او پرسید ای امیر از كھ تبر

یا از محمد و اظھار اشتیاق شھادت در سبیل الھی نمود لذا باشارهء استعجاب و انكار پرسید كھ از علی تبری كنم

.برده بشھادت رساندند امیر ویرا بیرون

یھ و علمیھ و دینیھاش در ادب    دیگر حاجی مال اسمعیل قمی مولد و منشأش فراھان عراق بود و تحصیالت

كھ سنین متمادیھ در آنجا اقامت كرد بعنوان قمی معروف آنحدود و خصوصًا در بلدهء قم حاصل شد و از آنجھت

رفتھ نزد سید رشتی تلمذ نمود و از افاضل علمای متورع و متعبد شیخیھ بشمار آمد وگشت و باالخره بھ كربال

حاجی مال اسمعیل از آن ندإ  مال علی بسطامی در كربال مرتفع شدچون صیت و صوت حضرت باب اعظم بواسطھ

اخالص گوی سبقت از بسیاری از مقبلین بربود و اوامر متنبھ و بیدار گردیده بعدًا بشیراز رفت و در ایمان و

مشھدنموده در غالب معارك و خطرھا حضور یافت چنانكھ بخراسان شتافتھ در واقعاتصادره را ھمھ جا اطاعت

و بلقب سّر الوجود مفتخر گشت با اصحاب بود و در وقایع بدشت نیز حضور داشت و مصدر امور عظیمھ گردید

ایام ارتفاع نیران ھنگامھء قلعھء طبرسی چون بیمار و و پس از بدشت و نیاال بطھران مراجعت نمود و در

ر الشفا اقامت گزید و بی پروا با شوق رفتھ بنصرت اصحاب پردازد و لذا بمدرسھء دابستری بود نتوانست بدانجا

اخالص كامل بدعوت و تبلیغ پرداخت و ویرا در تبیین و تفسیر آیات قرآنیھ و آثارو
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---٢٢٧ صفحھ ---

حاوی فھرست كشف و اخبار ائمھء ھدی صدری منشرح و لسانی طلیق و بلیغ بود و پیوستھ مجلدی از قرآن

امر بدیع كرده آیاتی در اوراق قرآن از روی فھرست و صالح میدید ابالغاالیات در بغل داشت و ھركھ را مستعد 

 دستگیر شده بنوعیكھ در بخش سابق ١٢۶۶مینمود و باالخره در فتنھء سال مذكور نشان میداد و استدالل

كھ بخانھء میرزا شفیع شربت شھادت از دم خنجر بیداد چشید  آوردھاند كھ در آغاز طلوع فتنھء مذكورهآوردیم

خبر داد كھ بامر شاه پی جمعی از این طائفھ تجسس ابراز محبت و اطاعت مینمود اقامت داشت و میرزا شفیع باو

ھست و ھركھ گرفتار شود بشكنجھ و سختی شدید كشتھ گردد و حاجی روزی دیگرمیكنند و از آنجملھ نام تو نیز

آنمحل اجتماع انام و خطر تمام ول گشت و دربحمام رفتھ محاسنش را خضاب نمود و در كنار خندق بتفرج مشغ

.شناختھ بردند و گشتند در حالیكھ بخوردن انار پرداخت عوانان او را

ق عبورش بشیراز . ه ١٢۶۵    دیگر حاجی محمد تقی كرمانی از تجار معتبر ساكن خراسان بود و در سال

دایتش اقبال بامر جدید نمود و پس از ایامی چند خال یافتھ بھافتاده مالقات و معاشرت با حاجی میرزا سید علی

برای زیارت كرمانی عازم زیارت مشاھد متبركھ عراق عرب گشت و خال قاصد سجن چھریقمفارقت دست داده

اجازه حاصل نموده ویرا نیز بطلبد تا بزیارت حضرت گردیده حین وداع وعده داد كھ چون بمحضر مبارك رسد

كھ قصد اقامت نماید ویرا كتبًا اطالع دھد ولی چون در سجن بزیارت ند بھر جافائز شود و اگر اجازت ندھ

اجازت طلب حاجی رسید بعلت شدائد و مشكالتی كھ در پیش بود نھ امكان توقف برای خود دید و نھحضرت

تھ بود كھ بعد از ایامی مجددًا بچھریق رفكرمانی یافت و مأمور عودت طھران و اقامت آنجا شد و در صدد

بزیارت آن بزرگوار برخوردار گردد

---٢٢٨ صفحھ ---

با جناب خال و سائر آحاد بابیھ الجرم حاجی كرمانی را اخبار و احضار بطھران نمود و حاجی بطھران وارد شده

ق .ه ١٢۶۶و عرفان و ایمان گشت در آن اثنإ فتنھء سال افرادًا و اجتماعًا آمیزش گرفتھ سرمست بادهء محبت

.یاران بفیض شھادت رسیده در طریق آخرت ھمقدم گردیدت و با خال و دیگربرخاس
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١٢۶۵عرب داشت و بسال دیگر آقا سید حسین ترشیزی برای تكمیل تحصیالت علمیھ اقامت عراق

و فتوی برای مقلدین گرفتھ عودت بایران نمود و با فراغت حاصل كرده از اعاظم مجتھدین اجازه عمل اجتھاد

كھ از عراق عرب عازم عودت بایران و درك فیض مالقات حاج میر سید علی تقی كرمانی مذكورحاجی محمد 

برھان در خصوص امر در طھران بود مصادف و ھمسفر شد و با حاجی كرمانی در طی منازل طریق بیان وخال

ات و اجتماع یافتند و شده با خال اعظم و بابیان مالقبدیع نمود و او مؤمن  و موقن گردید و باھم وارد طھران

.گرفتار چنگ گماشتگان شاھی شده بشھادت رسیدچون واقعھء مذكوره رخ داد

.بنوع مذكور فیض شھادت یافت      دیگر آقا سید مرتضی زنجانی از تجار معتبر و اخالصمندان جناب حجت

لوصف فائز بایمان بدیع سابق ا     دیگر آقا محمد حسین مراغھء در طھران بواسطھ حاجی مال اسمعیل قمی

.گرفتار شده جام لبریز شھادت بسر كشید گشت و با او و بابیان معاشرت داشت و در فتنھ مذكوره

ذبح انعام و مطرح كثافات و خار     و مشھد شھدإ مذكوره و غیرھم میدان معروف بنام تختھ پل در آنسنین محل

محكومین بقتل و اعدام را در آنجا بر دار میزدند و یا سر و جیفھ و مردار بود و داری در آنجا بر پا داشتھ

میگذاشتند و چند سالی بعد چون قرب عمارت ارك سلطنتی واقع شده بفرمان ناصرالدینمیبریدند و یا دم توپ

شاه در آنجا

---٢٢٩ صفحھ ---

وف بلورین بمعرض ظربنائی نمودند و اطرافش را حجرات فوقانی و تحتانی بساختند كھ صنف بلور فروشان

كردند كھ آب از میانش فوران میكرد و از آنوقت فروش نھادند و نیز حوضی در وسط بر جای قاپوق قدیم تعبیھ

شھرت یافت و نیز خیابانی فیمابین میدان و ارك دولتی طرح كردند كھ چون در میدان مذكور بنام سبزه میدان

سبعھء مذكور چنانكھ  جّبھ خانھ معروف گردید و مدفن شھدإمحل ذخیرهء حربیھ دولتی بوده بنام خیابانجوار

دروازهء عبد العظیم قرار داشت و بعدًا چون میدان نیز در بخش سابق بیان كردیم در خارج از دروازهء معروف

بجانب غربی مائل بسمت جنوبی نشان شد و در این ایام بنوع تقریبی محل را توانبزرگ مشھور تأسیس گردید

.رد معلوم ك
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_______________________________________________________________________

پل جدید طھران است و دیگر عمارات میدان در تختھ  بنا كرد خیابان تختھ١٢٧۴دیگر از ابنیھء ناصر الدین شاه كھ  قبل از سال 

و گناھكاران واجب القتل بخس و خار و جیفھ مردار مقّذر بودكھ سالھای بسیار محل ذبح گاو و گوسفند و پل مشھور بسبزه میدان

بسی ناشایستھ و ناپسند بود كھ مبتدای دربار ارك خاص شاھنشاھی را در آن محل بردار میزدند و مقتول میكردند و فی الواقع

ی دارند و این مكان را الئق برپاالواط و مذبح حیوانات باشد حضرت شاھنشاھی مقرر فرمود كھ دار را بخارج شھرمطرح و ملعب

حجرات فوقانی و تحتانی بپردازند و دكاكین آنرا بلور فروشان ببلورینھ آالت رنگینسرائی دولتی تاجر نشین سازند و در اطراف آن

ھ پل محلی پاك و جائی با فضا است و درب تختبیارایند و چنین كردند و اكنون...نمایند و حوضھء آب صاف در سبزه میدان چون 

.ذلیخای مصری است كھ در ھر دكھ از بام تا شام عكس یوسف رویان ھویدا استرا شكوھی افزوده گوئی آئینھ خانھ

) روضة الصفإ(

____________________________________

---٢٣٠ صفحھ ---

پامنار محل اقامت و تبلیغات و از امكنھء تاریخیھ طھران مدرسھء میرزا صالح مذكور واقع در بازار معروف

مبشر و ناشر امر بدیع شده توقیعات صادرهء از قلم جناب  باب الباب در سال اول ظھور میباشد كھ نخستین

ی میرزا آغاسی رساند و با جمعی از اعاظم در خصوص این امر صحبت و حاجحضرت باب اعظم را بمحمد شاه

نگاشتیم و نیز خانھ محمود چنانكھ تفصیل آن احوال و كیفیت ارتباطش را بمحضر ابھی در بخش گذشتھنمود

خصوصًا جناب قرة العین شد دیگر محبس انبار سلطنتی خان نوری كالنتر شھر كھ محل توقیف جمعی از بابیھ

ارك جنب خیابان جبھ خانھ شده منتھی بخانھ و مسكن میرزا تقیخان امیر نظاماز طرفی شروع از دربمدخلش 

سیاه چال كھ خرابھء میگشت و محل قید كند و اغالل سنگین و عذابھای گوناگون محبوسین بود و قسمت

دیگر اقسام محبس موذیھ دیده میشد از گرمابھء عتیقھ بغایت مرطوب و متعفن و ظلمانی مملو از حشرات

شدیدتر و مھلكتر شناختھ میگشت و ناصرالدین شاه قسمتی از عمارت مسكونھء میرزا تقیخان را پس از 

متقاطع بنا نمود و حجرات فوقانیھ و تحتانیھ ترتیب كرد و ستونھای بلند ساختھ قوسھایاعدامش تكیھء دولتی

داشتند و در عشر اول محرم بشكل سقفی استوارضخیم از آھن بر فوق آنھا نصب نموده پوششی بر فراز آن 
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مذكور بتكیھ منتھی میگشت و بسا نفوس رفیع المنزلة ھمھ سالھ روضھ خوانی و شبیھ گردانی میكردند و انبار

و متصدیان امور دولتی و غیرھم شبھا و روزھای مدید بجرم ایمان باین امر در از طبقات علمإ و ادبا و تجار

عذاب شدید جان سپردند ردند و ستم و عقاب گوناگون تحمل كردند و عدهء كثیر در آنجا تحتمذكور بسر بانبار

درین سنین تعمیرات و تغییرات جدیده انبار و محل سبزه و اقل قلیلی بوسائل متنوعھ مستخلص گشتند و اكنون

ان گرفت و ما در بخشبنوعیكھ محل آثار استبدادیھ سابق را بتقریب در نظر تومیدان نیز تغییر كلی یافت

---٢٣١ صفحھ ---

و شیخ صالح كریمی در سابق مدفن دو تن شھید اول در ایران حاجی اسد الّلھ فرھادی در مقبرهء ابن بابویھ

محل استقرار جسد مطھر مشبك حضرت نقطھ اولی مقبرهء امامزاده زید را بیان نمودیم و باالخره طھران مدتی

چنین نوشت كھ چون حاجی سلیمانخان بتبریز رفت و اجساد مقطعھ را از ل زرندیگردید و بیان واقعھ را نبی

در طھران معروض داشت ربود بجائی دیگر برده مكتوم نمود و تفصیل ماوقع را بمحضر جمال اقدس ابھیخندق

خان امر را  مخصوص اینكار روانھ تبریز ساخت و بسلیمانحسب امر مبارك یكنفر)كلیم(جناب آقا میرزا موسی 

یك نفر آقا میرزا موسی برسول مذكور دھد اجساد مطھره را بامانت تسلیم وی داده باتفاقشد بطبق دستوری كھ

حكم غالمان دولتی بعزم آذربایجان از امین دیگر بطھران ارسال دارد زیرا كھ حضرت نقطھ اولی چون در تحت

 گشت صورت زیارت غرائی در حق امامزادهء مذكورشاھزاده عبدالعظیم مرئیحوالی ری میگذشتند ھمینكھ گنبد

كنند و در اواخر زیارت این صادر نموده بمیرزا سلیمانقلی خطیب دادند تا با جمعی از احباب ببقعھ رفتھ تالوت

عین عبارت (ابھی در ارض ری جوار حبیب برسانند مضمون مرقوم بود ایكاش ھیكل مرا پس از صعودم بافق

مذكوره چنین است فالیك اشكو ممن حال بینی و بین زیارتك و الورود علی بساط عزتكیارتمباركھ در اواخر ز

_______________________________________________________________________

وین بسوی آورده و دوستان و آشنایان قزشنیده شد در موقعی كھ جسد حاجی اسد الّلھ فرھادی شھید را از زندان طھران بیرون

.برغانی مقتول آگاه شده ممانعت كرد و عاقبت در جوار بقعھ بی بی زبیده دفن نمودندبقعھ عبدالعظیم میبردند مال محمد بن مالتقی

)سمندر(
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وسط طھران واقع است شھید گشت و ما دو  محمد مصطفی بغدادی چنین است شیخ صالح كریمی در میدان كھمضمون مقالھ آقا

.شده ببغداد برگشتیمروز قبل از شھادتش از طھران خارج

______________________________________

---٢٣٢ صفحھ ---

حرمك الّنھ قطعة من روضات  بان اعطی و ادخلفو الذی روحی بیدیھ لو ملكنی الّلھ ما علی االرض كلھا لرضیت

البقعة المباركة ممن نظر بالبیان الی حكم البیان ولكن الّلھ شاھد الجنان و یجری فی حكمھا حكم وادی المقدس فی

مبارك را و باینجھت امر ابھی صدور یافت كھ جسد)علی منتھی جھدی رغبت فیك و ما استطعت  الخ علّی بانّی

حاضر بوده ملتفت شدم كھ چون با آقا  بخاك سپارند و من در موقعی كھ مأمورین بطھران وارد شدنددر آنحوالی

بنحوی تكلم كرد رنگ چھرهء وی از شدت حزن تغییر نمود ولی من )مال عبدالكریم قزوینی (میرزا احمد كاتب 

بیان مینمود و آنروز  صالح میدانستمھمھ را از آقا میرزا احمد استفسار نمیكردم و او خود آنچھ راھرگز اسرار

داد كھ بجناب كلیم داده جواب بگیرم پس بسرعت برفی از ایام زمستان بود و میرزا احمد فی الحال مكتوبی بمن

بردم و لسانًا ھم فرمودند كھ آقا میرزا احمد در وقت غروب آفتاب در باب كاروانسرارفتھ مكتوب را داده جواب

من مباش و فردا ھنگام صبح ا اجمد بمن گفت كھ امشب در حجره بحال خود بوده منتظرمنتظر من باشد و میرز

احمد بوقت صبح در حالیكھ آثار حزن در سیمایش نمایان بود خواھم آمد و من شب را بپایان رساندم تا میرزا

برای حمل  ابھیحكایت نمود كھ مسافر جدید الورود روز گذشتھ چندی قبل حسب امر اقدسبیامد و برایم چنین

بقعھء امامزاده حسن شد و فی الحال نزد جسد اطھر اعلی بطھران بارض تا رفت و دیروز با جسد مبارك وارد

دادم و دیشب باتفاق رفتیم و مسافر مذكور و رفیقش را روانھء دروازه من آمده خبر داد و من بجناب كلیم اطالع

برسانیم حمل و  گرفتند و ما امانت مطھر را بجائیكھ بایستیكھ در كاروانسرای خارج شھر منزلقزوین نمودیم

نخواھند برد جز آنكھ باتفاق جناب كلیم نقل نمودیم و نوعی ترتیب دادیم كھ احدی را از آن اطالعی نیست و پی

نیسترفتھ نشان دھیم و پس از آن برای احدی جائز

---٢٣٣ صفحھ ---
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و از جریان امور مذكوره خبر زا یحیی در آنوقت مقیم تاكر نور بودتا وقتی كھ حق آنرا ظاھر فرماید و میر

مستور و مخزون است انتھی  و تفصیل اوضاع نقاط متعدده نداشت و گمان برد كھ امانت مطھره در چشمھ علی

جسد اعلی را كھ برای احتیاط از اطالع اعدإ صورت بست و نیز اماكن مربوطھءو كیفیت نقلھای پی در پی

میاوریم و از جملھ اتی كھ بعد از شھادت كبری واقع شد چون متعلق بدورهء بعد میباشد در بخش ششمبواقع

كناره گرد و كلین است كھ مدت اقامت حضرت و محال قریبھ طھران كھ در آن واقعات تاریخیھ روی داد قریھء

رت نام شیخ ابوتراب مشھور آوردیم و از مضافات طھران اشتھارد بشھواقعات آن ایام را در طی بخش متقدم

كرد و باالخره در تحصیالت علوم ادبیھ و عقلیھ و نقلیھ را در بالد ایران خصوصًا در خراسان تمامگردید و او

نمود و در آنجا اقامت جستھ با كمال قناعت و كربال نزد حاجی سید كاظم رشتی معارف حقیقیھ الھیھ را تكمیل

صلوة و طاعات و عبادات اشتغال ورزیده بتصفیھ باطن و ترقیات روحیھ وعفاف معاش نموده شب و روز بصوم 

نمود و اند كھ اوقات فراغت را در تألیف و تصنیف صرفالھیھ و تبیین حقایق پرداخت آوردهو غور در علوم

و كالم و و بالجملھ از اعاظم علمإ فقھ كتابخانھ كاملی داشت كھ یكقسمت از آنرا در اسفار بعیده با خود میبرد

و سالھا در مشھد و خراسان زیستھ خواھر مال حسین بشرویھ را حكمت و از خواص اصحاب سید رشتی  شد

عرفان و ولی غالبًا بنوع مذكور در كربال اقامت یافت و بوسطھء مالعلی بسطامی بمفخرتبحبالھء نكاح گرفت

اندك آتش عشق چنان در قلبش شعلھ لی اندكایمان بدیع فائز گردید و گرچھ در اوائل مالحظھ و احتیاط كرد و

را بسوخت و عنان اختیار از دستش بربود بدرجھ ئیكھ ھرگاه برافروخت كھ تمامت سبحات و شئون عرضیات

را تالوت مینمودند قطرات اشك از دیدگانش جاری شده از محاسنش میریختآیات و مناجات حضرت

---٢٣۴ صفحھ ---

پیوستھ باستفاضھء از انوار  و نشر امر پرداخت و بعد از مراجعت از كربال بایرانو علی مإل االشھاد بتبلیغ

بخش سابق ذكر نمودیم مالزمت موكب مبارك و اقدس ابھی فائز گردید و در بدشت و مازندران چنانكھ در

بال برگشتھ واقعھء قلعھء طبرسی و شھادت جمعی كثیر از متقدمین مؤمنین بكرمأموریتھای مھمھ یافت و بعد از
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را در بخش ششم گردید و در جوار صحن عباسی بشغل تعلیم اطفال اشتغال گرفت و ما تتمھء احوالشساكن

.میاوریم 

داشتیم در ایام حاجی سید كاظم محل     عراق عرب  ارض العین   چنانچھ بنوع تفصیل نگاشتیم و مبین و روشن

بود و چنین عقیده داشتند كھ ظھور مواعید مأثوره بزمانی اجتماع و توجھ علما و برگزیدگان شیخیھء كربال

سید گردد و بساط مخالفین و عاملین بظن و اجتھاد در ھم پیچیده شود و بعد از وفاتنزدیك در آنحدود واقع

بودند ولی سكونت در عراق داشتھ از آنانكھ بشیراز رفتھ ایمان بحضرت باب آوردند ھر چند غالبًا ایرانی االصل

ا رھسپار خدمت حضرت شده مراجعت كردهآنج

_______________________________________________________________________

      اشتھاردش مشرق و آن آفتاب             میدرخشیدی ھمی خلف سحاب

      عالمی مانند او نامد بدھر             روشنی بخشید بر ھامون و شھر

بودی  بارض  نینوا             داشتی از عشق حق چون نی نوا      معتكف  

      از حروف  حّی رّب  اعتال              بود و مرآت  فیوضات    بھا

      در ره حق جورھا دید از خسان           دم بدم افزود بر صبر گران

الّلھ بیان      در بدشت او ھمره شمس جھان             بود و شد نامش لسان 

      ھر كھ سائل میشد از رّب ودود          بر لسان الّلھ  محول می نمود

      ھمسفر بد با شھنشاه بھا               حرمت وی داشتی آنمقتدا

                                                 مثنوی ذبیح كاشانی

_____________________________________

---٢٣۵صفحھ ---

داشت در ایامیكھ حضرت برای نشر امر نمودند و لذا امر بدیع با اینكھ در ایران پدید آمد كمال ارتباط بكربال

جمعی از سكنھ بزیارت رسیده منجذب گشتند و بعدًا چون عدهء زیارت بقاع متبركھء ائمھ متوقف در كربال بودند

از اعراب و  ذھاب و ایاب نموده بساط تبلیغ گستردند گروھیمتقدمین اصحاب عودت بكربال واز حروف حّی و
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ھنگامی كھ حضرت عازم حج شدند ایرانیان در كربال و بغداد و كاظمین و غیرھما بمفخرت ایمان رسیدند و

داده امر باجتماع در آنجا نمودند  چنانكھ در برخی از بشارت ظھور در مكھ و ورود بكربال و تحقق مواعید

است و اّن فی ھذا الشھر قد قضی ما وعد ربك كل صغیر و كبیر و انھ سیظھر علیاركھ چنین مسطورتوقیعات مب

الی قولھ و اّن القائم بالحق االرض المقدسة علی كلمة التی ینفطر عنھا ما فی السموات و ما فی االرض فاصطبر

ذین یریدونھ من كل طرف بعید و ال تفسّدن الذی انت تریده مع القائم بالقسط یظھر من مكة الی قولھ ان انصر قائم

و محبین ظھر ارض الكوفة یظھر امر بدیع الی آخر البیانات  و بدین موجب جمعی از مؤمنینفی االرض فاّن علی

بدوستی یا دشمنی اقوالی ما بین مردم در كربال مجتمع شدند و در عراق صوت و صیت این امر منتشر گشت و

مجتھدین از طرفی و مال حسن گوھر و میرزا محیط و سید علی  حسن نجفی و جماعتاشتھار یافت و شیخ محمد

نمودند اصاغر شیخیھ از جانبی دیگر با مال علی بسطامی و قرةالعین و غیرھما معارضتكرمانی و دیگر اكابر و

الفات و افتتانات تعرضات خارجیھ و اختو آندو را حاكم كربال بامر والی بغداد توقیف و تبعید كرد و بلیات و

عثمانی سلطان عبدالمجید خان و والی بغداد نجیب پاشا بود و توقیعی را داخلیھ حادث گردید و در آن ایام پادشاه

واقعات مذكوره حضرت در بوشھر برای سلطان و والی صادر شد در بخش سابق ثبت نمودیم و شرحكھ از قلم

.و قرة العین و غیرھما مسطور است جنابان مالعلیدر بخش گذشتھ و ھم درین بخش ضمن بیان احوال 

---٢٣۶ صفحھ ---

فقیھ اعلم و رئیس اعظم فرقھ و از اشھر مجتھدین ایرانی در عراق شیخ محمد حسن نجفی المسكن و المدفن

نزد شیخ جعفر عرب  شده از او اجازهء اجتھاد و افتإ امامیھ در عصر خود بود و تحصیالت عمدھاش در فقھ

ابراھیم شھیر قزوینی در كربال مسند مستقل فقاھت باو تعلق یافت و در نجف مركزت و پس از فوت آقا سیدیاف

حاضر میشدند و عظیم تدریس و مرجعیت اجتھاد تاسیس نموده قریب ھزار تن از فقھا و طالب بمحضر درسش

بت بعلوم عقلیھ و حكما و بود و نسكتابخانھ عظیم با تجمل و ثروت كثیره بیندوخت مشربش فقاھت صرفھ

حتی تحصیل علم اصول الفقھ را كھ متأخرین از مجتھدین بمسائل متكلمین و امثالھم غایت انكار و عناد بنمود و

عبد الّلة اّلا شمرد و این عبارت از او مشھور است كھ مكررًا میگفت والّلھ ما بعث محمد بنعقلیھ آمیختند محّرم
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ایام افادت سید چون علمإ شیخیھ صورت ی  و سید رشتی را تكفیر كرد و نوبتی درالبطال الحكمة و شیخ احسائ

بر مشھد مقدسش بیاویختند كھ این فقره در آن مسطور است زیارت مشھورهء حضرت علّی امیر المؤمنین را

خبر ید رشتیو السلوی فرمان داد تا آنجملھ را از صورت زیارت حك و محو كردند و سالسالم علیك یا منزل المّن

چگونھ در آثار مرویھ و كلمات یافت و با اصحابش گاه و بیگاه ھمی ویرا نكوھش كردند و مالمت نمودند كھ

و اثبات مینماید چندانكھ ناچار شده باصحاب خود امر نمود واردهء از ائمھ ھدی حسب رأی و اجتھاد خود محو

اش كتاب جواھر الكالم فی شرح كتاب شرایع االسالمنوشتند و از تألیفات مشھورھفقرهء مذكوره را در جایش

نوشت و شھرت بلیغھ است كھ در فقھ استداللی اسالمی بطریق امامی از طھارت تادیات در بیست و پنج مجلد

نجف بكربال برای ادإ زیارت مخصوصھ رفت و در حاصل كرد و بان افتخار و مباھات یافت آوردھاند كھ نوبتی از

مشھور مالقات و مصاحبھ نمود و در اثنإ مكالمھ متفاخرًا بدو گفت من كتابی دربندی از مجتھدینآنجا با مال آقا

جواھر الكالم را در غایت تمامیت

---٢٣٧ صفحھ ---

خزائن نام كتابی (بسیار است ام و مال آقا بی تأمل چنین گفت امثال این جواھر در خزائن ماو استحكام نوشتھ

مجلدات جواھر الكالم در بیان عبادات است و شیخ خود حال كثرت و سھ مجلد از) فقھ نوشت است كھ مال آقا در

از سجدهء اخیره نداشت و در صلوات فقط فرائض را بغایت سرعت و خفّت ادا میكرد و ھمینكھ سرو طول عبادت

سائل فقھیھ و غیرھا فرو امور ریاستیھ و مبرمیداشت بیدرنگ سبحھ را بدست گرفتھ دانھھا را گردانده در فكر

از حالت حضور قلب و تضرع و تبتل بی بھره ماند و نیز در دادن میرفت چنانچھ لعب بسبحھ بنظر میامد و

بالد متعددهء ایران بطالبین چندان مسلھلھ كرد كھ بسیاری از اشخاص بیعلم از او اجازه گرفتھ دراجازهء اجتھاد

در این خصوص میرزا محمد بن سلیمان تنكابنی حكمروا شدند و حكایتیمسند افتإ گسترده ریاست دینیھ یافتھ 

و تالمذهء او نگاشت كھ خالصھاش چنین است حاجی شیخ مھدی مؤلف كتاب قصص العلما یكی از مجتھدین

اجتھاد گرفت و در تالمذهء آقا سید ابراھیم قزوینی مجتھد شھیر ساكن كربال از استاد خود اجازهءكجوری از

شیرازیان بشیخ محمد حسن اعتقاد داشتند و مالی رحل اقامت انداختھ خواست مسند افادت بگسترد ولیشیراز 
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بموجب تكّرر مراسلھ و مساعدتش بمالئی و ریاست دینیھء بلد برگزیدند ال سیما قلیل العلم دست نشاندهء ویرا

و جواھرالكالم شیخ را ردحاجی شیخ كجوری كتاب اشارات حاجی محمد ابراھیم كلباسی را تدریس كچون

واقع گشتھ از نفوذ بین اھالی شیراز محروم ماند و بمعرض تدریس و مباحثھ نیاورد بیشتر مورد بی اعتنائیش

و خواھش اخذ توصیھ و اجازه از شیخ در حق خود نمود و آقا سید ابراھیم با ھمھناچار از استاد مذكور توقع

شرعی بھانھ جستھ چنین  بوی اظھار كرد و او نپذیرفتھ بعذریرفعت مقام علمیش خواھش حاجی كجوری را

گفت كھ شما یك شاھد برای شیخ كجوری ھستید و شاھدی

---٢٣٨ صفحھ ---

و توصیھ  صادر نمایم و آقا دیگر ھم الزم است كھ شھادت بر استجماع شرائط اجتھاد در حق وی دھد تا اجازه

خویش پشیمان گردید و چندی از این واقعھ گذشت و یكی  و استدعایسید ابراھیم سكوت اختیار كرده از اظھار

را كھ در جوار خانھء متعلق بشیخ محمد حسن در كربال داشت بحاجی شیخ مھدیاز شیرازیان اختیار خانھء

بكربال رفتھ از سید  ومحمد حسن از آن معاملھ خبر یافتواگذاشت و او باستاد خود تفویض نمود و شیخ 

و بیدرنگ اجازه و توصیھء مؤكدی در حق  ه خانھ را خرید و ضمیمھء خانھء خود نموده وسعت دادخواھش كرد

و شاھد دوم ضرورت حاصل نكرد و مؤلف قصص العلما در باب عمل حاجی شیخ كجوری نوشتھ بشیراز فرستاد

باب این یخ را درما مأموریم افعال مسلم را حمل بر صحت نمائیم و ما شرح اعمال سوء شمذكور چنین نوشت

سن قریب بھفتاد در نجف در گذشت  در١٢۶٨امر و نسبت بثانی من آمن در بخش سابق آوردیم و او بسال      

است منھا قولھ االقدس االبھی و اذكروا الشیخ الذی سمی بمحمد و ذكر نام و سوء انجامش در آثار الھیھ مسطور

من ینقّی القمح ھر الحق اعرض عنھ ھو و امثالھ و اقبل الی الّلھمن اعلم العلمإ فی عصره لما ظقبل حسن و كان

لما اتی المختار ما نفعھ حرف منھا لو نفعھ لم و الشعیر و كان یكتب علی زعمھ احكام الّلھ فی اللیل و النھار و

الئی بائی كربو از اشھر بابیان ساكن عراق حاجی سید جواد طباط.المقربین یعرض عن وجھ بھ انارت وجوه

نشو و نمایش در آقا سید مھدی بحر العلوم و بیست و چھارمین اخالف اعقاب سید الساجدین والدت وۀنواد

دورهء تحصیالت علوم ادبیھ و دینیھ را نزد كربال واقع گردید و در عنفوان جوانی بخدمت شیخ احسائی رسید و
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ی اختیار نمود و نیز چند بار بایران سفر كرده باالخره تلمذ نزد سید رشتعلمای اقارب و غیرھم بپایان برد و

بھند نموده با علما تدریس بسیاری از علما و مجتھدین را كامال دید و آزموده بوطن برگشت آنگاه سفریمحضر

و دانشمندان معاشرت

---٢٣٩ صفحھ ---

 و دو سفر حج رفتھ زیستو مصاحبت جست و از افكار و عقاید متنوعھ عمیقًا مطلع گردید و مدتی در بمبئی

درس فراھم داشتھ جمعی از محضرش استفاده نمودند و چندی در مكھ اقامت كرد و در مسجد الحرام حوزهء

مشارب عالمی جلیل القدر و رحیب الصدر جامع علوم عقلیھ و نقلیھ  و مطلع از عقاید وباجملھ حاجی سید جواد

عراق معاشرتم علما و اركان ایران ومتنوعھ و اصل مقامات عالیھء باطینھ شد و با اعاظ

_______________________________________________________________________

از شیراز بكربال برگشت و بشارت بظھور باب  ھجری١٢۶٠           حاجی سید جواد فرمود چون مرحوم مال علی بسطامی بسال  

و تنھا بر  ولولھ در اھالی افتاد در آنحال روزی جناب مال علی را ببیت خود دعوت نمودموبدون تعیین اسم داد و از اینرو ھیجان

این حادثھء بدیعھ صحبت داشتیم باوجود سابقھء بام بیت ما كھ در جوار تربت مباركھء حسینیھ است نشستیم و از ھر طرف در

اخیرًا عرصھ  باب كیست ممكن نشد و از ذكر اسم ابإ فرمودخواستم از بیانات مستفاد دارم كھمعرفت و استحكام روابط محبت ھرچھ

گرفتم و بقوت او را بدیوار كوبیدم و بمطایبھ و تضرع گفتم تو را برمن تنگ شد با مزاحی بجد آمیختھ دو بازوی جناب مالعلی را

دقیق فرمود جناب سید جواد علی آخر نمیفرمائی كھ این حضرت كیست تكلیف ما چیست جناب مال علی با صوتیمیكشم جناب مال

ما ھر دو در اینحال كھ ناگاه در اثنإ كالم بر لسان مالعلی جاری شد كھ آناندنھی است تو از اھل علمی از ذكر اسم نھی فرموده

مود از شنیدن این كالم با آنكھ بغایت دور مینحضرت یعنی باب فرمودند از مراسالت من در كربال نزد ھركس ھست بشیراز بفرستید

و مراسالتی را كھ از خاطر گذشت با خود گفتم از كجا كھ آنحضرت نباشد فورًا از بام بپائین دویدمخیال آنحضرت كالبرق الخاطف بھ

چشم مالعلی بمھر مبارك افتاد گریھ بر او غالب شد و مرا گریھ نیز فرا گرفت آنحضرت در محفظھ داشتم گرفتم و ببام بر آمدم چون

ھر

______________________________________

---٢۴٠ صفحھ ---
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كلمات دلنشین و افكار موافق و و مصاحبت گرفت و ھمھ از وی كمال تكریم و تجلیل نمودند و با اخالق شیرین و

و چنانچھ در بخش گذشتھ آوردیم در سفر بشیراز از جھت احوال مرافق با احزاب و فرق مالئم و مؤانس گشت

ویرا كھ با حاجی سید محمد خال اكبر حضرت باب اعظم داشت بخانھاش ورود نمودهمراودتسابقھء مواّدت و 

در صغر سن زیارت كرده از شئون و اطوار بدیعھاش منجذب گشت و نیز در

_______________________________________________________________________

من اسم مبارك را بشما نگفتم ذكر اسم مبارك نھی ا میفرمود جناب آقا سید جواددو میگریستیم و جناب مالعلی متصل در عین بك

.احدی اظھار ندارید است البتھ اسم حضرت را نزد

آنحضرت صریحًا جمیع احبإ را از توجھ          و حاجی سید جواد میفرمود مرا داعیھء شوق آنحضرت دامن گیر شد و با آنكھ

تشرف بلقا ازدیاد می یافت تا بحدی كھ دیگر صبر نتوانستم و بر مسافرت بشیرازوز بروز دواعیبشیراز نھی فرموده بودند ر

باشم حیلتی شرعی یافتم و آن این بود كھ نیت عزیمت نمودم و بر وفق مسلك فقھا برای اینكھ مخالفت امر من لھ االمر ننموده

معروض ھ ببوشھر سفر كنم و از بوشھر عریضھ بحضور حضرتبوشھر تبدیل كردم باین قصد كعظیمت بشیراز را بنیت مسافرت

موجب عزیمت بوشھر نمودم و باحبإ و بنی اعمام و اھل دارم و طلب  اذن  نمایم غالبًا در این صورت از اذن محروم نگردم و باین

مسافرت و وداع با اقارب و زبوشھر اطالع دادم و در صدد تھیھء سفر بر آمدم تا آنكھ كارھا درست شد و روبیت از قصد مسافرت

كھ از جملھ آیاتی كھ در این ایام وقوع یافت این آیت غریبھ بود كھ مردی دوستان فرا رسید مرحوم حاجی سید جواد می فرمود

داشت و او را بزبان ھندی صائن میخواندند اھل تجرد و عبادت در مسجدی از مساجد تربت حسینیھ نزدیك بیت ما سكونتھندی از

معی از اھل علم باو ارادت داشتندو ج

________________________________________

---٢۴١ صفحھ ---

بوشھر مدت شش ماه توقف داشت در دارالتجارهء حضرت زیست و از تعمق در

اقوال و احوالش والھ و حیران بود و جذب قوهء مغناطیسیھ محبتش را در قلب خویش

نگامیكھ مال علی بسطامی در كربال با علمإ و فضإلپیوستھ مشاھده نمود لذا در ھ

مناظره و محاجھ و تبلیغ امر بدیع كرد حاجی سید جواد مطالب این امر را بواسطھ
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او شنیده مقبل و منجذب گردید و عازم زیارت شده تھیھ لوازم سفر نمود تا موقعی

_______________________________________________________________________

علم غیبی است دیگری میگفت دارای اكسیر و از صحبتش بھره یاب میگشتند و بعضی ھم باو نسبتھا میدادند یكی میگفت دارای

در حال گاھی  در حال صحو و شگفتگی بود و با ھر كھ بزیارتش میرفت تكلم مینمود و وقتیاست و او حاالتی متفاوت داشت

كھ باوی معرفت داشتم و گاھی از صحبتش بھره مند ی گفتگو نمیكرد من نیز یكی از كسانی بودممراقبھ و تفكر بود و با احد

خواستم كھ قلیانی رحلت و مسافرت رسید اقارب  و دوستان برای وداع  مجتمع شده بودند معذرتمیگشتم و بالجملھ چون یوم

 در آمدم صائن در حال مراقبھ بود چاره ندیدم جز آنكھ قلم بمسجدصرف نموده تا من با صائن وداع كرده مراجعت نمایم باری چون

فراموش ننمائید و رقعھ را نزد نوشتم جناب صائن من عزیمت بوشھر نمودھام و اینك مسافرم متوقعم از دعا مراگرفتھ بر رقعھء

م شروع نمود در ظھر ورقھ چیزیو باشارت قلم طلبید قلمدانرا نزد او گذاشتاو نھادم صائن رقعھ را برداشت و در آن نظر نمود

فارغ شد رقعھ را نزد من انداخت و بمراقبھ فرو نوشتن و در اثنإ گاھی بمن نظر مینمود و اشك از چشمانش میریخت چون از تحریر

 ھر موافق رقم نھادهرقمی چند از ارقام عددیھ در دو سطر متوازی نوشتھ و ھر سطر را عدد حاصلرفت من رقعھ را برداشتم دیدم

كرد زیرا سفری خطیر و مخیف در پیش بود و گمان میرفت كھ قدر در آن نظر كردم چیزی نفھمیدم افكار مرا پریشان و مشوش

شاید در این سفر

_________________________________

---٢۴٢ صفحھ ---

لب آن بزرگوار و استماع مطاكھ حضرت از سفر حج مراجعت بشیراز كرد بدانسو شتافت و بفیض درك لقإ و

آن ایام بود كھ آقا سید یحیی دارابی بشیراز وارد شد و بداللت و مالقات برخی از اصحاب كبار فائز گردید و در

نزد آن بزرگوار بزیارت حضرت رسیده مشاھدهء انوار نمود چھ او را غایت محرمیت و خصوصیترھنمائیش

و سیدحاصل بود نبیل زرندی نوشت در توقیعی كھ برای آند

_______________________________________________________________________

مستعجل و مردم عزیز برای وداع منتظر چاره خطری مترقب باشد و از آن نھی فرماید وقت تنگ بود و فرصت نظر معدوم مكاری

تو میدانی بقبلھ دست بدعا بلند نمودم و عرض كردم الھاگردم و لذا ببام خانھ برآمدم و روی نیافتم جز آنكھ بتربت حسینیھ متوسل

شخص صائن را عبدی از عباد صالح تو میدانم و باین كھ من در این سفر جز رضای تو نخواھم و مقصدی از خود ندارم و این
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بن علی علیھما ینفكر اكسیر او ھستم و نھ در اندیشھ جفر او تو را بمظلومیت صاحب این قبّھ حسجھت باو محبت دارم نھ در

خالصةالقول در حینی كھ آنورق در دست بود و من بتضرع و السالم عقدهء این خط را بر من بگشای و مرا بر فھم آن توانا فرما

دارم زیرا مالحظھ شد كھ مجددًا نظر كردم دیدم عین ھمین مطلب را نوشتھ است كھ من برای آن قصد مسافرتابتھال مشغول در آن

مھدی موجود میشود و در سطر ثانی نیز اعدادی كھ علی محمد رّب از  آندو سطر اعدادی رقم نموده كھ بحساب جملدر سطر اول

و چون این اعداد ۴۴٠٨۴٠١٠٣٠٧٠٢٢٠٠   و سطر ثانی    ۴۶٣۶۴٠_١٠۴۵۴٠و صورت سطر اول  آن بیرون میاید

جود رّب و چون این صورت مكشوف شد از غایت شوق از بام بزیر موبحروف نقل یابد بر این نھج ظاھر میشود  مھدی علی محمد

سالم كردم و عرض نمودم جناب صائن بجانب مسجد دویدم چون بمسجد در آمدم صائن نیز از حال مراقبھ بیرون آمده بودآمدم و

اید عزم مسافرت دارممن نیز برای ھمینكھ نوشتھ

______________________________________

---٢۴٣صفحھ ---

ولی در ایمان وحید اكبر و سید عالیقدر از قلم اعلی صادر این جملھ مسطور است در ایمان ھر مؤمنی بدإ ممكن

حاجی سید جواد چندان در شیراز مانده بصحابت و استفاضھء از جواد كربالئی انور بدأ را راھی نیست و بالجملھ

برانگیخت و منجر بحبس آن بزرگوار گشت و اصحاباالعظم سرافراز بود كھ فتنھ حضرت ذكر الّلھ

_______________________________________________________________________

اھل ھند شیراج تلفظ مینمایند زیرا مخرج حرف صائن تبسم نموده و بلھجھء ھندی فرمود بلی شیراج میرود معلوم میشود شیراز را

وصف نمود زیرا حاجی سید جواد میفرمود مشاھدهء اینحال نھ چندان سبب سرور و حبور شد  كھ بتوانزإ ندارند و بالجملھ مرحوم

ھمھ گمان مینمودند كھ من باز قصد حج نمودھام زیرا در سفر من فی المثل بعیال خود ذكر شیراز ننموده بودم تا چھ رسد بصائن

و جناب حاجی سید جواد ببوشھر اقامت من در بوشھر امتداد یافتمسافرت كردم از طریق بوشھر بود و شش ماه سابق كھ بحج

نزول نمودند میفرمود در شیراز نظر بمنع والی از اجتماع بخدمت حضرت حاجیوارد شدند و بر خطھ مرسومھ از بوشھر بشیراز

و نقطھء اولی جل ذكره از خال حاضر شوند سید علی شھید مقرر فرمودند كھ نفوس قلیلھ از معتمدین احبا شبھا در بیت حضرت

و بیت مبارك بود تشریف میاوردند باری بدین نھج مدتی ھر شب بحضور مبارك مشرفدریچھء كھ فیمابین بیت حضرت خال

گذشتھ شام تناول مینمود حضرت اعلی ببیت میشدیم و پس از صرف شام كھ بقانون ایرانیان تقریبًا سھ چھار ساعت از اول شب

اینكھ خال و بعضی كھ ممكنشان بود بمنزل خود مراجعت نموده استراحت میكردند تادند و احبا بعضی در بیتخود مراجعت میفرمو
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برین نھج بحضور مبارك در بیت حضرت خال شھید جناب آقا سید یحیی دارابی رحمة الّلھ علیھ بشیراز وارد شدند و ایشان نیز

میرزا ابوالفضل گلپایگانیاحبا بحكمت مالقات مینمودند    نظر بتعرض حكومت جمیع مشرف میگشتند یعنی آن ایام

________________________________

---٢۴۴ صفحھ ---

عودت كرده اقامت نموده متفرق بدیار اخری شدند و ھمینكھ آنمظلوم مھاجرت باصفھان فرمود سید بكربال

عنایات و مفتخر بارتباطات مخصوصھ گردیده مراسلھ پیوستھ در خطابات و توقیعات صادرهء از قلم اعلی مورد

توقیعات بّث شكوی فرموده اسرار و تأثرات خاطر اظھار نمودند چنانكھ این خطابدوام یافت و با او برخی از

لینظرون   و در ھنگام وقوع مسطور است ان یا مرآت جودی  الشكّون الیك عن كل المرایا النھم بالوانھم الّی

.بخش ششم میاوریم در كربال بود و ما تتمھء احوالش را درشھادت كبری 

از تالمذهء جانفشان سید رشتی         دیگر شیخ سلطان كربالئی آبإ و  و اسالفش از علمإ و مشایخ كربال و خود

بظھور حضرت باب گردید و ھنگامی كھ حضرت از سفر حج بود و بواسطھء مال علی بسطامی مطلع و منجذب

دیده چنانچھ نوشتیم با آقا شیخ حسن زنوزی مذكور وسائل برانگیختھ تھیھء زاد و راحلھراز نمودندعودت بشی

غلیان شوق توانائی رفتن بخانھء خود را بشیراز رساند و از شدت مشقت سفر حین ورود مریض شد و با وجود

ر و بدن رنجورش را ھنگام شبی نزد وی رفتھ قلب مكسوخال و تشرف بمحضر مبارك نیافت و حضرت خود

شفا بخشیدند و چون ایام تضییقات حاصلھء از قبل حكمران بود او را مأمور عودتبابراز عنایات و مالطفات

كرد و نبیل زرندی كیفیت تشرفش بعراق فرمودند و مصاریف زاد و راحلھ كرم نمودند الجرم شیخ مراجعت بكربال

نوشت كھ در شب مذكور حضرت باب اعظم برای مراعات احتیاط ینرا بمحضر مولی االنام در آن ایام پر آالم چن

دور گذراند چراغ حجرهء شیخ را قبال خاموش كردند و در تاریكی شب غالم فانوس را بمسافتیدستور دادند كھ

تا احدی مطلع از احوال نگردد آنگاه بحجرهء شیخ در آمدند و او را

---٢۴۵ صفحھ ---
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امر بدیع شركت نمود و  شیخ سلطان در كربال بود و با اصحاب در نشر و ترویجنوازش فرمودند و بالجملھ

و استفاده كرد و در موكبش از عراق بایران آمد و نسبت بقرةالعین اخالص و ارادت وفیره یافتھ نزدش تلمذ

 وبرگشت و ھنگام وقوع شھادت كبری در كربال بود و سالھای بعد حیات داشتحسب امرش از ھمدان بوطن

.ذكری از مال احوالش در بخش ھشتم میاوریم 

برای بابیان  از كربال١٢۶٣و از آثار باقیھء شیخ سلطان مكتوبی مفصل كھ در حدود سال 

و ھو ھذا  یا ":ثبت مینمائیمایران نوشتھ از جھت فوائدی كھ در آن مكنون است بتمامھ در این مقام

العبد الفقیر الحقیر المعترف بالقصور و التقصیر سلطان بن خلف لرحمن الرحیم منذكر الّلھ تعالی شأنك بسم الّلھ ا

اما بعد بال یا معشر الشیعھ من اھل الباب سالم الّلھ علیكم و رحمة الّلھ و بركاتھ الیکمبن الشیخ حسن سلطان

عالم فی الترقی و المدارك فی البیان ان الیخفی علیكم ایھا االخوان اّن من المعلوم الضروری الذی ال یحتاج الی

من احداث ابتإل و امتحان لتزییل اھل الباطل من اھل االیمان قال الّلھ تعالی ازدیاد والّلھ سبحانھ فی كل آن و زمان

الم احسب الناس ان یتركوا ان كان الّلھ لیذرالمؤمنین علی ما انتم علیھ حتی یمیزالخبیث من الطیب و قال تعالیما

قبلھم فلیعلمن الّلھ الذین صدقوا و لیعلمن الكاذبین فلھذا االمر  و ھم ال یفتنون و لقد فتنا الذین منیقولوا آمنا

االقوال و صدر و وقع ما وقع فی ھذه السنة فی شھر رمضان و الی االن من االختالف الشدید فیالمحكم صدر ما

احمد حیث سمی نفسھ من المصدقین المسلمین مّلااالعمال و االعتقادات و الكلیات و الجزئیات و سبب ذلك اّن ال

الّلھ المقدم سالم الّلھ علیھ و جعل یفعل فعل المكذبین المنكرین یجمع المر الذكر علیھ السالم و جلس فی بیت باب

السّر و العالنیة و لم یزل الذین اقروا باللسان دون الجنان و یصنع لھم القھوة و یامرھم بشرب الدخان فیالناس

علی ھذا الحال حتی جإ شھر رمضان و اتفق

---٢۴۶ صفحھ ---

بعدالفراغ منھ امر المّلا احمد لھم فی لیلة منھ و ھو الثالث و العشرون ان المصدقین كانوا موعودین لالفطار و

من السابقین و ھو جناب المال محمد باقر فنھی الجماعة عن شرببالغلیان فشرب بعضھم و كان ذلك بحضور رجل
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ھذا للتقیھ ینتھون فجعل جناب االخوند یلوم المال احمد علی فعلھ و المال احمد یقول انما افعلالدخان و اكثرھم ال

التصدیق و االیمان و لیس معكم احد من المنكرین فقال لھ االخوند انما التقیة تكون من االغیار و انتم كلكم تّدعون

المؤمنین و معنی التقیة و ماحّدھا و ان احترام ھذا البیت الزم علی جمیعالدخان و ما ثم و اّی التقیة فی عدم شرب

فارسلوا الیھ یلوموه كثیرًا و ینصحوه و ال یجوز فیھ شرب الدخان فوصل ھذا الخبر الی العیال و الی قرة العین

خان و القھوات عنھ معرضون و فی اللذات الفانیة منھمكون و للدیعظوه ان االمر عظیم و الخطب جسیم و انتم

یتھم جناب االخوند تنقطعون الی الّلھ و ال تسلكون سبیلھ و ھو ال یسمع منھم و ال یلتفت الیھم و ظّلشاربون و ال

یدخل علّی النھ من المفسدین و صار المّلا احمد و یقول ھو فضحنی عند قرة العین و عند العیال و ال ارض بعد ذلك

یتكلم یرّده ان عرف حقیقتھا ام لم یعرف حتی اّن یومًا من االیام كان جناب االخوندكلما یتكلم جناب االخوند بكلمة

النھ علیھ السالم حق و ما سواه خلق و ال بتنزیھ االمام علیھ السالم و یقول ال یجوز الكالم فی وصف االمام ابدًا

 یقول یعرف بكل الصفات و العالمات فقال لھبالنفی و ال باالثبات و المّلا احمدیعرف الحق بالخلق و ال بالتنزیھ و ال

بل بنفسھا اعرفو الّلھ بالّلھ كما قال االخوند ان االمام علیھ السالم آیة الّلھ و ھی ال تعرف ال باالشاره و ال بنفیھا

 و لیعلم الكل بسّد السبیل و منع الطریق بالوصول الی شئ من معرفة امامھالذكر علیھ السالم فی خطبتھ الغّرإ و

االیة مقام االمامة ففی مقام الكل نصیبھم من الباب فقال المال احمد نعم ان االمام علیھ السالم لھ مقامان مقاملیأخذ

و االسمإ و االشارات و عالم  الظاھر و عالم  االعراضاالیة كما تقول و فی مقام االمامة تجری علیھ الصفات

---٢۴٧ صفحھ ---

علیھ السالم فی حدیث الجاریة ان ق بین المقامین و كل منھما عین االخر كما قال الذكرفقال االخوند نحن ال نفّر

و المال احمد مصّر علی الجدال و الرّد علی جناب االخوند حتی وصل مقام امامتھ علیھ السالم ال یفقد مقام بیانھ

السابقین و ال د و القبول منھ النھ منقرة العین فارسلت الیھ ان الواجب علیك احترام جناب االخونخبره الی جناب

احضرتھ و اقامت علیھ الحجة و خصمتھ بان المال محمد یقول اّلا الحق و مال احمد ال یقبل شیئًا مما تقول فطلبتھ و

اذا خرج من عندھا یرجع كماكان و ال یزداد اال عتّوًا و نفورًا  و بینما ھو و ھی باقر ھو و ما یقول حق و صدق و

علیھ السالم فی حق جناب قرة  الحال من الجدال و القیل و القال اذًا وردت علینا كتابات و توقیعات من الذكرھذافی



223

عالیة و مقامات شریفة و انا اذكر لكم بعض الفقرات منھا العین قرة عینھ علیھ السالم و منھا ما یدل علی درجات

قد ابطلت فئة ال یلتفتوا بما عملوا و ان احدی من المؤمناتعلیھ السالم قل ان رجال تلك اللیكن عندكم معلوم قال

انھا امراة آمنت بربھا و اتقت عن  قل۴حكمھم فی صحف ثلثة قل ان حرفًا منھا یكفیھم الی یوم القیمة و قال 

سم اتبعھا فی حكمك و العن من حجدھا فی وعدك فانھا آمنت بذكر االشھوات و كانت من القانتین قل اللھم ارحم من

الذكر علیھ و انھا كانت من الخاشعین و قد كان نزلت قبل ھذه التوقیعات كلمات فی حقھا منربك قبل المؤمنات

اجبتھا لما سئلت من عندك فالھمھا یا الھی السالم فی جواب مسئلتھا و ھی و ان ما ذكرت تلقإ وجھك كلمة قد

نھا قولھ علیھ السالم و اسئلك اللھم یا الھی ان تصلی شّر ما احاط علمك و محكمك ما انت اھلھ و اعصمھا من  كل

اھل الباطل و الفتنة و انزل محمد و آل محمد و ان ترحم بحقھم تلك الورقة المطھرة من اشارات الباطلة و كیدعلی

 ارحم لئال تری فی شأن منھم اذیة و ال تسمع منھم كلمة بعیدة واللھم علی قلوب ذوی قرابتھا كلمة العفو و الرحمة

حكمك فیھا و اخذل اللھم من اراد سخطك فی حقھا و الحقیر لما رأیت ھذهاللھم من اراد

---٢۴٨ صفحھ ---

و القول بقولھا و التسلیم التوقیعات الشریفة و عرفت بعض ما فیھا رایت انھ یجب عال االخذ عنھا و الرد الیھا

تنقل بعض البیانات الشریفة الغریبة و المعانی البدیعة و ھمالمرھا و انا كنت سابقًا قبل نزول التوقیعات اسمع عن

االوقات انی كنت غافال عن عظمةاالمر و ما تنبھت اال بعد نزول التوقیعات فصرت فی بعضاعترف لھم بالفضل اال

ًا مواجًا الرفیعة فرأیتھا بحرًا ذاحراطلب االذن منھم بالحضور عندھم و اسمع منھم بعض البیانات البدیعة العالیة

و القلوب من رشحات طفحھ و ینبت نبات اراضی الكینونات المستعدة لقبول عمیقًا القعر لھ و ال ساحل تحیر االفئدة

من تلك البیانات من قطرات فیضھ و تندك جبال االنیات عند سطوع تلك اللمعات و ظھور تلك االشراقاتالفیوضات

بالمعرفة القشریة ال الحقیقیة الن محلھا الفؤاد و انا منذ عرفتھم الی االنالشریفة و انا اشھد الّلھ و اولیائھ بانی 

و الحركات و ما سمعت عنھم و ال رأیت اال حقًا و خیرًا و صدقًا فی االقوال و اال عماللست من اھل ذلك االستعداد

فی الّلھ و تدعوا الی الّلھ الّلھ و البغض السكنات و السلوات و المعاشرات و فی االحوال و الحاالت و الحب فی

االعراض عما سواه و الدخول فی لجة االحدیة و بعد ورود تلك التوقیعات و فیھا وحده و تأمر باالنقطاع الیھ و
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قالت ان الذكر علیھ فال تقصری فی ترویجھ و نصرتھ و انت مأمونة علیھا و لیس للظالمین علیك ید طویالیقول

و النصرة لھ فی شرح مقاماتھم و نشر فضائلھم و انھم یج  اال ترویج امر السابقینالسالم ال یرید من ھذا الترو

التفسیر الّلھ علیھ و علیھم و ال یرید من احد اال والیتھم كما قال علیھ السالم فیسبل الذكر و ابوابھ صلوات

و ال یرید من الناس اال معرفتھم المؤمنین المبارك یا عباد الرحمن ال تتخذوا الكافرین اولیإ من دون السابقین من

الذكر علی نفس منا فیكم لیزكیكم و یعلمكم سبیل السابقین و ال یرید اال كما قال علیھ السالم او عجبتم ان جائكم

المؤمنین قری ظاھرة و قدرنا و االخذ عنھم و الرد الیھم كما قال علیھ السالم و انا قد قدرنا بینك و بینالطاعة لھم

ر باذن الّلھ الحق بالحق فلیسیّرن فیھافیھا السی

---٢۴٩ صفحھ ---

واظھرت من فضل السابقین الفًا غیر لیالی و ایامًا ناظرین الی الّلھ الحق الخ فقامت بامره صلوات الّلھ علیھ

 انكروا البیانات و رّدھا بالشتم و السب  بال بینة و ال برھان ومعطوفة فسمع المال احمد و اصحابھ شیئًا من تلك

قالوا لیس كل من راح و اكثروا الطعن فیھم و قاموا معنا فی مقام الجدال و اكثروا القیل و القال وفضل السابقین

االیام التی راحوا بھا السابقین الجل طلب الدین فھو الی الشیراز صار من السابقین قلنا نعم كل من راح فی تلك

ل كرمان و ما كانوا قاصدین ھذا االمر و لما ظھر للسابقین و بلغوه لھمارجالن من اھمنھم و لھذا لّما راحا معھم

السالم فاخرجھما من السابقین و و لم یقبال و قاال ال نرید غیر الحاج محمد كریمخان بدّلا عن جناب السید علیھ

ریدان النفس البعیدة الخ قل للنفسین السائرین علی االرض الخبیثة  تابعدھما و قال الّول مؤمن بھ سالم الّلھ علیھ

ربك قبل الحج و السابقین علیھ و علیھم السالم ھذا كتاب فی ذكر المقربین الذین آمنوا بذكر اسمو قال ایضًا فی

علیھ الی الحج اال للسابقین و ما ظھر لغیرھم اّلا ھذا ظاھر معلوم باّنھ ما ظھر االمر الحد قبل ان یروح سالم الّلھ

بلد االمن لم یظھر و لما اراد الّلھ سبحانھ اظھار ھذا االمر ارسلھم االمام علیھروحون الیبواسطھم و لو لم ی

بنظر الفؤاد دلوه و قال یا بشری ھذا السالم لقولھ فی التفسیر اّنا نحن قد ارسلنا سیارة الجب الی ھذا الجب فادلی

منكم ممن كان فی اّم الكتاب علی الحق بالحق فی ان یلتقطھ بعض السیارة غالم و قولھ علیھ السالم و قد قدر الّلھ

الرتبة سابقین قلنا ان الذكر علی الباب حول المإ سابقًا محمودًا فقال المّلا احمد ال یلزم ان یكونوا ایضًا فیاالجابة
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بوقت دون وقت او بالظاھر دون الباطل او بالتشریع دونعلیھ السالم قال لھم سابقین و لم یقید و لم یخصص

لیس لنا الغیب و قولھ صلوات الّلھ علیھ عاّم شامل لجمیع ما ذكرنا و ما لم نذكر و نحنالتكوین او بالشھادة دون

ما لم یرد عنھ فان ورد قلناان نخصص كالمھ علیھ السالم بوجھ دون وجھ و شیئ دون شیئ من قبل انفسنا

---٢۵٠ صفحھ ---

و ایضًا قال االمام علیھ السالم ھ سالم الّلھ علیھ علی حقیقتھ و صرافتھبھ و ان لم یرد فوجب علینا ان ناخذ كالم

المومنین بقولھ و انا نحن قد قدرنا بینك و بین المؤمنین قری ھم القری الظاھرة بین الذكر علیھ السالم و بین

الّلھ الحق و لو لم یكونوا یفیھا السیر باذن الّلھ الحق بالحق فلیسیّرن بھا لیالی و ایامًا ناظرین الظاھرة و قدرنا

لم یامر بالسیر فیھا و لم یقل ناظرین الی الّلھ الحق و لو ال سابقین فی التكوین و التشریع لم یكونوا قری ظاھرة و

و قال علیھ السالم لما قال االمام علیھ السالم و انا قد جعلنا لكل وجھة و قد قدرنا للسابقین وجھتكان یكونوا كذلك

فیھا عرش قد استقرت علی بحر ثلج بیضإ قل اذ فی بین یدی وجھ ربك جنات تجری من تحتھا االنھار وو ان لھم 

بھ علم ذلك من فضل الّلھ للسابقین و ھذه االیة الشریفة تدل علی ان مقامھم ارفعوا علیھا قد وجدوا ما ال یحیط

وجدوا ما ال یحیط بھ علم و ذا رفعوا علیھا قدالتكوین و التشریع و الظاھر و الباطن لقولھ علیھ السالم قل افوق

اال الّلھ و اما ما سوی ذلك فھو معلوم محاط فقال المّلا احمد الذی الذی ال یحیط بھ علم ھو الغیب قل ال یعلم الغیب

ا االمر العلوم و ال مدار ھذتقول ال یكون خالیًا من العلم و انا اری انی اعلم منھم قلنا لیس المیزان ھذهیكون كما

لیست ھی العلم بشیئ بل ھی الفطرة الخالصة و الحب لّلھ و ال علیھا و قد بین الذكر صلوات الّلھ علیھ ان المیزان

صلوات الّلھ علیھ فاعلم الی الّلھ فی فؤاده و حقیقة بال كیف و ال اشارهء و ال علم و ال عبارة قالولیائھ و التوجھ

الشرف اال شرف و الكمال االعظم محو الغیر عند طلعة علی علم بشیئ و انان الشرف لالنسان ما كان فی حالة 

باطل انی بعزتك ال اعلم شیئًا من الرسوم و ال اری لعلمھا فضال عندك الّن ما سواكالرب و قال علیھ السالم و

ائك و قال سخطك و الظلم الولیعندك مضمحل لدی وجھك الكریم ّلان كل الفضل حبك و حب من احبك و كل الشر

قد اراد فی الجواب سبل المجادلة علی شأن القوم و انی ما اری ایضًا سالم الّلھ علیھ یا الھی لتشھد ان السائل

اصطالحطرق علمھم من
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---٢۵١ صفحھ ---

العلم ان تلك االیة لما ظھرت اللغة و تركیب العبارة و تصریف الصیغة و اثبات النتیجة بعد ذكر المقدمتین و لكن

علم بما استقر عنده و قال علیھ السالم و انك تعلم ما اردت فی خط االستوإ من شواھد الفطرة یصدقھا كل ذی

الّلھ تعالی فی االستدالل بل اشیر الی شان االیات بوجھ الجالل و المال احمد ال یؤمن بذلك قالالجواب لعبد من سبیل

االلیم و بعد ذلك جإ الموت االبیض و تمرض ی یروا العذابحقھ و حق اصحابھ و لو جئتھم بكل آیة ال یومنون حت

محمد باقر و كان یأوی فی بیت باب الّلھ المقدم علیھ السالم و حیث كان فیھ رجل من السابقین و ھو جناب المال

ت خدمتھ فی ذلك البیلیس عنده من یقوم بخدمتھ و قد عرفنا شیئًا قلیالمن واجب حقھ علینا صرنا الیغریبًا و

الحمد و كنا ستة نفر و ھم جناب الشیخ صالح و السید الشریف فی اللیل و النھار الی ان عافاه الّلھ سبحانھ و لھ

محمد و الحاج ابراھیم و الحقیر و كنا مشغولین بخدمتھ و بذكر السابقین و نشرھادی و الشیخ رضی و الحاج

الّلھ علیھم اجمعین بالدلیل و ر و ابوابھ السابقین سالمفضائلھم و من جملة ما كنا نقول ان من اراد معرفة الذك

معرفتھم و ان معرفتھم ال تحصل اال فی مقام الفؤاد و الدخول فی البرھان و الحدود و االشارات فقد احتجب بھا عن

ل المحكمات و ھی قوبكشف السبحات و االشارات و نستدل علی ذلك بالدالئل الواضحات و االیاتاللجة االحدیة

الحق باصحاب السبحات و انا قدر میناھم بحجارة االمام علیھ السالم یا اھل االرض الم تنظروا كیف قد فعلنا علی

ادخلوا االبواب من ھذا الباب ای ادخلوا ابواب الذكر علیھ السالم من ھذا الباب السجیل من االشارات اتقوا الّلھ و

ای

السالم فی عدم معرفة احد بالذكر و نفی االشارات و قال ایضًا علیھباب الفؤاد و لجة االحدیة و كشف السبحات 

بشیئ من العلم فقد خّروا من السمإ الی ارض میتة مجتثة و كان علیھ السالم ان الذین یظنون ان یمسوك فی شیئ

شھیدا و ان الّلھ قد جعل ذاتك محسوسة بذواتنا و كینونتك متألإلةالّلھ علی كلشیئ

---٢۵٢ صفحھ ---

علیھ و علیھم السالم حكمھم حكمھ و من نور ذات الّلھ القدیم ربنا و ھو الّلھ كان علی كلشیئ قدیرا كذلك ابوابھ

لیست ھی اال حكایة ال فرق بینك و بینھا اّلا انھم عبادك كما قال امرھم امره الن ابوابھ آیاتھ و عالماتھ و االیة
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حكم كل االبواب من یھ و علیھم السالم و لیشھدالمومنون فی ھذا البابالّلھ علیھ فی حقھ و حقھم علاالمام صلوات

السابقین حق التجرید فی لجة االحدیة و لیأخذ الكل الطاعة المعصیة و لیعرف الموحدون عند تجلی آیاتھ ای ابواب

صد فی ھذا الكالم الّلھ الممكنة فی حق البدئیة و الختمیة و نحن ما كان لنا قحظھم عن ھذه الھیكل البشریھ فیض

اال

المال احمد و اصحابھ ذلك منا قاموا معنا امتثاال المر الملك العلیم العالم و احیإ لبیت باب الّلھ علیھ السالم فلما رای

و بعد ذلك اعتزلوا عنا و صاروا یفترون علینا و یشنعون عند الناس و فی مقام الجدال و اكثروا القیل و القال

احمد و جماعة ل الباطلة و العقائد الفاسدة و الناس یجیئون عندنا للتفحص یقولون ان المالاالقواینسبونا الی

الّلھ و ان بابھ و اول مومن بھ جناب آخوند مال معھم ینسبون الیكم انكم تقولون ان الذكر علیھ السالم رب من دون

 المال علی سالم الّلھ علیھ ھو علی ابنابن عبد الّلھ و ان ثانی مومن بھ جنابحسین سالم الّلھ علیھ ھو محمد

عشرھم االئمھ علیھم السالم و ان ابیطالب و ان قرة العین سالم الّلھ علیھا ھی حقیقة فاطمة و ان السابقین احد

سمعنا ھذه االفترإات و الزور و البھتان علمنا انھم سعوا فی الشیخ و السید خلقا من فاضل جسم السابقین فلما

و تبرءًا مما اصالحھا فجمعناھم لیلة فی بیت باب الّلھ المقدم علیھ السالم الصالح ھذا الفساد بعداالرض فسادًا

البیت و السید كریم و السید علی الخراسانی اشاروا الیھ من االعتقاد و ھم المال احمد و المال حسین الخادم فی ذلك

ن امثالھم و قلنا لھم یا قوم لم تشیعون الفاحشة فی الجھال االرازل مو الحاج صادق و الحاج علی الصائغ و بعض

اشد من القتل و ما جمعناكم فیبغیر ما اكتسبوا و تحتملون اثمًا كبیرًا اتقوا الّلھ و ال تثیروا الفتنة فانھاالذین آمنوا

---٢۵٣ صفحھ ---

من الباطل و علی تقدیر صحة ذلك مھذه اللیلة اال لقطع النزاع و رفع الخالف و نبّرء الی الّلھ من جمیع ما اشرت

ھذا المجلس و اطفإ الفتنة فما مضت بعد ذلك اّلا ایام یسیرة اقل من نستغفر الّلھ العلی المتعال و نرید السكوت بعد

علیھ السالم و قد قام بین اصحابھ منزھًا لعیبھ مبرًء لجیبھ و یقول قد نزل الّی كتاب من الذكراسبوع و اذا ھو

و ظل ینادی ان من لم یدخل الّی و یحضر نا الباب و المرجع للناس فاخذ البیعة من اصحابھ علی ذلكیقول انی ا

فقلنا فی انفسنا یا سبحان الّلھ كیف یكون بابا من یدعوا لی غیر الّلھ و درسی و یأتّم بی فھو من الّضالین المرتدین
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سالم الّلھ علیھم ثم طلب منا بھ و اصفیائھ السابقینعلی ذكر الّلھ صلوات الّلھ علیھ كلما نزل فی فضل ابوایرد

قرأنا كتابھ و من جملة ما فیھ انھ علیھ السالم یوصیھ بالعیال الحضور فی درسھ فاجبناه لذلك و حضرنا عنده و

ھ علیھّن و فی كتابالمقدم علیھ السالم خیرًا و احسانًا و یقول و اذكر فی البیت اھلھن و سلم منیحرم باب الّلھ

اھل البیت و احسن فی احكامھن و ال تنس امرھّن و االخر یقول علیك و ال تغفل من ثمرات شجرة العدل و ال حكم

احسنت عملھا قد عملت بما ارسلت فی سبیل الّلھ و قد خالف بعد ذلك امره علیھ)التی(*سلم منی علیھن و قل للتی

كبری لما قصدت حج بیت الّلھ غیرای التی ھی فی الحقیقةالسالم و اسإ مع التی احسنت عملھا حرم باب الّلھ الص

العین و جإ المیرزا حسن الھندی للمشایعة و بعث المیرزا محیط الحرام بعد االستطاعة و تیسیر االمور و معھا قرة

ل من و كم جاھو جإ المكاری لحمل االمتعة و االسباب و اذا بالمال احمد و المال حسین خادمھمیلتمس منھم الدعإ

الی جناب قرةالعین فارسلوا خلف المال احمد االرذال جائوا لمنع العیال فطر دوالمكاری و وصل الخبر الی العیال و

المرجع لماذا ھذا المنع فقال المال حسین النھ قد نزلت فی حق المال احمد آیة بانھو المال حسین خادمھم و ثم قالوا

علینا بقولھوا ان الّلھ قد اذن لنا و اوجبو الباب و لم تستأذنوا منھ للرواح قال

---٢۵۴ صفحھ ---

یمكننا التأخیر و قال النبی صلی الّلھ و لّلھ علی الناس حج البیت من استطاع الیھ سبیال و ھا نحن قد استطعنا و ال

ن تمنع من جمیع فلیمت ان شإ یھودیًا و ان شإ نصرانیًا و انت لیس لك اعلیھ و آلھ من استطاع الیھ و لم یحج

ما امرك بھ ذكر الّلھ صلوات خصوصًا حج بیت الّلھ الحرام ارأیت الذی ینھی عبدًا اذا صلی اتق الّلھ و افعلالجھات

امرھّن و سلم منی علیھن و ھا انت قد خالفت امره و اسئت معنا الّلھ علیھ بقولھ و احسن فی احكامھّن و ال تنس

كل من  انی ال منعكم اشّد المنع و استعین علیكم باالعدإ و الحكام و اسعی باذیةمن سبیل وفقال لیس لكم الی ذلك

باّن عیال السید مع امرأة یقال لھا رضی برواحكم و ھم فالن و فالن و ذكر جماعة من المؤمنین و قال اخبر الحكام

لرواح و ھم من البابیة فغضبوا فالن و فالن ھم الذین دعوھم الی اقرةالعین یروحون الی الباب ال الی مكة و اّن

و ذكروه و من كالمھ و قالوا اخرج من البیت یا ملعون فانك رجیم بعد ان وعظوه و خوفوه الّلھالعیال و قرةالعین

اذنیھ و قرًا فسبوا العیال و شتموھن و ھو ال یرجع عن قصده و ال یرتدع عن غیھ و ال یعقل و ال یسمع كاّن فی



229

حسین یا حمیرإ ال تحاربین المال احمد و قال المال احمد ما خالفت حمرإ و ھا القبیح قال المالتكلموا بالكالم الوعر

الظالم و تمرضت بعد ذلك و صفرائھا فوقعت العیال المكرمة المحترمة مغشیًا علیھا من عظم ما اصابھا من ید ھذا

م یساعدوا و لكن ما كان بدعًا من االقوام ما كفوا اذا لامتنعت عن الرواح المھم الویالت ما ذنب ھاشم علیھا اما

كاظم بالحق و بمثل ما فعلوا و قد امره الذكر علیھ السالم ایضًا فی كتابھ قال رب باذنی ابنفعلوا و قد سبقھم آبائھم

ف و ال نراك تدرسھ بایات علم الجالل بل بالصرقال و ادرس بایات علم الجالل و ما نراك تربیھ بالحق بل بالباطل و

آیات علم الجالل بل آیات علم الضالل ثم الدرس العام الذی تأمر الناس النحو و اللغة و المنطق و ھذه لیست

ایضًا لیس ھو من آیات علم الجالل بل من ظواھر كتب البابینباستماعھ

---٢۵۵ صفحھ ---

علیھ السالم یقول لبعض الرجال فی جوابھ رالمتقدمین سالم الّلھ علیھما فقال ان كتبھا ھی آیات الجالل قلنا اّن الذك

خذ عطإ ذكر اسم ربك و قال ع و لكل من صدق بایاتنا فرض ان یمحو كل ما ان اتكل علی الّلھ و امح الكتب كلھا و

ھذا البعض فی شرح اقول اال بعضًا من آیات البابین من قبل حكم البدع و نھی علیھ السالم عن التكلم فیكتب القوم

البابین فقد اخذ قطرة من ھذا المإ االحمر و صبغ الكل علی تلك صبغ البدیع قال ع و من اراد التكلم فی آیاتاال بال

ھنا لك یقال لھ انسان من حولالورقة و تكلم

_______________________________________________________________________

تخیالت فرضیھ موھومھء ھند و یونان و كلده و ء آن ایام و محو كتبی كھ مشحون از      حكم منع از ممارست علوم رسوم معمولھ

كھ بنام فقھ متداول بین االنام بود و نیز محو كتب عقائد و احكام جھلیھ و استدالالت جعلیھآشور و ایران و بنام علوم حكمیھ

 علمإ و حكمإ مشھور شده بدان فخر و مباھات مینمودند و و بناماجتھادی و اصول الفقھ و كالم موجب تضییع عمر جمعی كثیر گشتھ

بیانات و آثار حضرت باب مطولھء مباحث لفظیھء فرعیھء لغت العرب و ھم مسائل مصطلحھء منطقیة و امثالھا درنیز محو كتب

كتاب مستطاب بیان قانونی در عقیدة مشھور و نمایان بودند و باالخره در اعظم از آغاز ظھور امر بدیع ثابت و درخشان و بابیھ بان

مصطلحات و تخیالت عاری از افادهء تنظیم فرمودند تا كتب وفیرهء مذكورهء معروفھء بنام علم و دین را كھ تودهء ازاینخصوص

نبودند بلكھ موجب انحراف از حقایق اصلیھء دینیھ و حرمان از ترقیات صوریھ وحقیقیھ و خالی از ثمرات مادیھ و معنویھء بیش

و علوم مفیده باصبغھء بدیعھ تأسیس و تنظیم معنویھ ھردو گشتند از میان رفتھ بر جای آنھا حقایق ثابتھ و قوانین صالحھء الھیھ
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فرمودند و ھذا در توقیع مال باقر حرف حی تبریزی كھ نبذهء از آنرا قبال ثبت نمودیم امر بتعلمگردد چنانكھ علوم حقیقیھء مفیده را

.اسمإ عزه لتنصربھ دینھ  االعلی و لكن تعلّم كل علم لتكون یوم ظھوره منعین بیانھ االعز

__________________________________

---٢۵۶ صفحھ ---

یكن قبل ذلك منھ شیئًا ابدًا كما اھل الباب فال یجوز التكلم بھا حتی تصبغ بالصبغ البدیع ای المعنی الجدید الذی لم

فی الكتاب من قبل آیة بدیعة فما لكم كیف تكفرون بالّلھ و ال ل الفرقان فھل تجدونقال علیھ السالم قل یا اھ

كتاب ال قد نزلنا فی الكتاب بعضًا من آیات باطن القرآن و انتم من قبل ذلك حرفًا منھ فیتشعرون و قال ع بلی

ن احد غیرھا لقولھ علیھ السالم و ما یرید متدرسون و ال یرید علیھ السالم من آیات الجالل اّلا االیات البدیعة و ال

 حصرالدین فیھ بقولھ ۴روحًا اال بامر بدیع و لیس الدین غیرالبدیع النھ كنت فی شأن و ما نحكم بحرف و ما نلقی

ھم المھتدون و قال علیھ السالم الدین فی كتاب الّلھ من آمن بالّلھ و آیاتھ و اتبع حكم البدع من لدنا فاولئك   انما۴

اّلا و یحشر یوم القیمة فی تابوت من حدید فلما رای ھذا  من نفس قد سمع حكم البدع و یعرض من حكم ربھو ما

عدیده و و الرد علیھ و لم نكن اتباع كل ناعق اجتمع ھو و اصحابھ علینا و طردونا مّراتالرجل عدم قبولنا لدرسھ

بعضًا منا قبل ید المال احمد كل ذلك لمسكنة حتی اننحن نرجع الیھم و نعتذر منھم فی كمال الخضوع و المذلة و ا

باحیإ بیت باب المقدم علیھ السالم لنجتمع ھناك و نتلو من االیات البدیعة امتثاًال المر الذكر علیھ السالم حیث امر

یعوا الفاحشة اثاروا الفتنة و شاللیل و النھار و ما قبلوا منا عذرنا و طردونا بالسب و اللعن و الشتم و الطعن وفی

االعدإ و الزمونا بیوتنا و كثر الكالم و السب و الطعن علینا من كل و افتروا علینا االقوال الباطلة و اوصلوھا الی

و كل المال حسن گوھر علینا فقام یخطب فی كثیر من االیام فی مجلسھ و مجلس المیرزا محیطمكان و حركوا

المضلین خربوا الشریعة و افسدوا قول ایھا الناس ان ھؤإل الضالینمجلس جلس فیھ بمإل من عامة الناس و ھو ی

بكل ما یمكنكم و ال تسكتوا عنھم و اذكروا احوالھم و اعتقاداتھم فی الدین فالواجب علیكم حفظ دینكم و الذب عنھ

لیعرفوھم الناس و یجتنبوھم ثم ان المال احمد اخبر السیدفی جمیع المجالس

---٢۵٧ صفحھ ---
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الذكر علیھ السالم و ان قرةالعین كتبت ی الكرمانی و المیرزا محیط ان الحاج محمد كریمخان كتب كتابًا راّدًا علیعل

ذلك فالن و فالن و ذكرنا عندھم فصاحوا و ناحوا و اعانھم علینا كل احد و علی رّده ردًا و ان الذین و افقوا علی

فتور فكتبوا كتبًا عدیدة حابھ یثیرون الفتنة و یضرمون نارھا بالیتوعدون و یتھددون و ظل المال احمد و اصظلوا

یالئم طبعھ و مزاجھ و كتبوا فیھا تلك االفترإات اال ولیة بمضامین مختلفة و عبارات متفاوتة لكل احد بحسب ما

مثل النجف دانغیرھا و ارسلوھا الی سائر االمصار و االقطار و نشروھا فی جمیع االفاق و البلالتی تقدم ذكرھا و

و غیرھا من البالد و شّوشوا قلوب و الكاظمین و سّر من رای و بغداد و شیراز و اصفھان و قزوین و خراسان

كتب لی كتابًا یقول فیھ قد سمعنا اشیائًا عجیبة و امورًا غریبة اولئك المؤمنین مثل جناب سید علی شبر الكاظمی

و ھو مأمور فی كل ھذه االمور و الفتنة صدرت من المال احمد و اصحابھتھجر العیال و االوالد و تفتت االكباد و

السالمكتابھ ان ال یفرح و ال یحزن بتصدیق احد و ال بتكذیبھ بقولھ علیھ

_______________________________________________________________________

و محبین عظیم الشأن حضرت باب برای میسر تھ كافی است كھ مؤمنینمكتوب مسطور شیخ سلطان برای داللت بر این نك

مظلوم محبوس بسبب اختالف مذاق و مشرب امثال مشاجرهء مذكور فیمابینشان رخ میدادنبودن مصاحبت و استفاضھ كاملھ از آن

و برای اثباب مفاھیم خود در ایمان اصحاب میدید ولی مال احمد معلم مذكور در این نامھ كھ خویش را در علوم رسوم اعلم از جمعی

آوردیم و باالخره در راه این امر بلیات طاقت فرسائی تحمل كرد كھ در ضمن ترجمھ احوالشبدیع مكاتیب مفصلھ باطراف فرستاد

ی صادرهء از قلم اعلی ھر یك را بجز آنانكھ رومال محمد باقر مذكور عاقبت در مازندران شربت شھادت چشید چھ كھ توقیعات

خضوع و اطاعت غیر ممكن التوصیفی داده قیام بر جانفشانی بخشید      مولفببھبود نداشتند وسعت نظر و روح

_____________________________________

---٢۵٨ صفحھ ---

و فرح و حزن و ھو مأمور اناوصیك ان ال تفرح بتصدیق احد و ال بتكذیب نفس من اھل القیل و القال و قد خالف

اتبع یا احمد حكم ربك من قبل و ال تحدث فتنة فی دین الّلھ و قل ال یحدث فتنة فی دین الّلھ بقولھ علیھ السالم ان

من عنده بان معروفًا و كتب لھ المال شیخعلی و قال لھ عن جانب الذكر علیھ السالم و اعطیك اصالللناس قوال
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عظیما و قد خالف االمر و تكلم بالفساد عند االعدإ ك فتنة و فسادًاتتكلم این ما كنت بكالم ال یترتب علیھ لك و لغیر

و آثاروھا و اشعلوا النائرة و ضرموھا و ما الّلھ بغافل عّما یعملون ثم و ان ھذاھو و اصحابھ و احدثوا الفتنة

علیھ السالم فان للرعیة قولھ الرجل اعلی ما عنده من الحجة و اقوی ما بیده من المستمسك بانھ الباب و المرجع

یدخل فی ذلك البیت علیك و ال تغفل عن ثمرات شجرة العدل و ھو یاّول الیوم ال مفر لمن اراد الّلھ و اولیائھ اال و ان

الطین و االحجار فقلنا انھ ال مفّر الحد االوان یدخل ھذا البیت الّی ای بیت السید سالم الّلھ علیھ بیتھذه الفقره

۴جمیع االطراف الی كربال و یدخلون فی بیت السید ی كل المسلمین المصدقین ان یجیئون منعلی ھذا اذًا یجب عل

یقبل ایمانھم انظروا الی سخافة ھذا الرجل و جھلھ ھل یتفوه عاقل بھذه الكلمات وبیت الطین و االحجار الیك حتی

و یدعو للدخول فی البیت االول ر البدیعھل یرید الذكر صلوات الّلھ علیھ ھذا البیت و ھو علیھ السالم ینادی لالم

لھ ما بقی عندك شئ اال ان تقول انا ھذا البیت او بابھ ای انی انا بیت الوالیة لجة االحدیة من دخلھ كان آمنًا و قلنا

ھو البیت و جناب الّلھ علیھ او جناب االخوند مال حسین سالم الّلھ علیھ الن الذكر علیھ السالمالذكر صلوات

علی جمیع المؤمنین و الظاھر من قولھ علیھ السالم وند بابھ و اول مؤمن بنفسھ و ھذا القول ال یخفی بطالنھاالخ

آمنا محلھ الّلھ و اولیائھ اال و ان یدخل فی ذلك البیت ای بیت الوالیة الذی من دخلھ كانفان الیوم ال مفر لمن اراد

ھو كالم جدید لیس لھل بقولھ فی ذلك البیت بلالفؤاد و ھو اللجة االحدیة و قولھ علیك غیر متص

---٢۵٩ صفحھ ---

ای الالزم و الواجب علیك ان ال مدخلیة مع ما قبلھ فیكون سبكھ و سیاقھ علیك و ال تغفل من ثمرات شجرة العدل

 یدخل فی ذلك السالم ال مفّر لمن اراد الّلھ و اولیائھ اال و انتغفل من ثمرات شجرةالعدل و وجھ آخر لقولھ علیھ

علیھ السالم یوم االحدیة التی ھی محل ظھورھا الفؤاد علیك ای یكون عدوًا علیك كما قال الحسینالبیت ای بیت

الّلھ العلیك و مثل قول الّلھ سبحانھ فادخلوا علیھم الطف للحر یا حر انت لنا ام علینا فقال الحر لك یابن رسول

. انصرنی علی نفسی و اجعلنی من الغالبین بفضلك و كرمك یا اكرم االكرمینغالبون اللھمالباب فاذا دخلتم فانكم

عشریھ و تالمذهء سید رشتی بود و دیگر از مشاھیر مؤمنین عراق شیخ محمد شبل بغدادی از علمإ اثنی.

حبس بغداد شیخیھ داشت و جناب مال علی بسطامی را در مدر بغداد از جانب وی نیابت و وكالت و نقابت بر
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بعرفان و ایمان بدیع گردید و در غایت ثبوت و استقامت و انجذاب پی اطاعت و خدمتمالقات مكرر نموده فائز

نمود تا وسائل فراھم كرده با برخاست و ھنگامیكھ حضرت باب از سفر حج بعزم فارس مراجعت فرمودند اھتمام

 كھ مأمورین دولت آنمظلوم را بسمت آذربایجان دانستجمعی سوی شیراز رھسپار گشت و چون باصفھان رسید

ببغداد كھ اصحاب بجناب باب الباب روی آرند در آنحال گروھی از ھمرھانش عودتبردند و دستور چنین است

حضرت قدوس و باب الباب و اصحاب كردند و او با معدودی رھسپار خراسان شد و مدت ھشت ماه در مشھد با

موفق گشت آنگاه مراجعت ببغداد نمود و با عزم آھنین بارتفاع امر و انجام خدماتمانده بكسب افاضات معنویھ 

پرداخت و چندی در و طولی نكشید كھ قیام قرة العین در بغداد واقع شد و باھتمام تاّم  بمعاونتمبین قیام كرد

طالبین حقیقت در بر روی واردین و خانھء مسكونھء خویش آنمظلومھ و اصحابش را حمایت و ضیافت كرده

گشوده پذیره گشت و با فرزند رشید خود آقا

---٢۶٠ صفحھ ---

مھیای اعانت و نصرت شد و محمد مصطفی در موكب آنجناب و اصحابش مجددًا قدم ببالد ایران گذاشتھ تا قزوین

ین مجامع پر مؤمنین عراق ھمت گماشت و در بغداد و كاظماز آنجا ببغداد عودت كرده بتقویت و تربیت ایمانیھء

مؤمنین عرب و ایرانی منعقد ساخت و در غایت ثبوت و انجذاب بنشر امر بدیعجذب و شوری مركب  از

دانستند كھ اعدإ بصدد محاصرهء برخاست تا موقعیكھ خبر ارتفاع نیران ھنگامھء مازندران بسمعشان رسیده

 اضطراب آمده آتش غیرت در اند ھمگی بجوش وقلعھ و دستگیری حضرت قدوس و باب الباب و اصحاب

داده ابوطالب از تجار بابیھء ساكن كاظمین تقریبًا پنجاه نفر از ایشانرا زاد و استعدادقلوبشان برافروخت و حاجی

از اھل كربال مھدی زھراوی مجھز ساختھ برای نصرت اصحاب روانھ داشت كھ از آنجملھ شیخ عزیز شیخ نصار

اھل بغداد و عیسی كرادی و جواد عبدالحسین نام علی و فارس و بندار ازو طعمھ وعّلاو و محمد بحرانی و 

رسیدند كھ سپاه مخالف قلعھ را محصور كرده راه ورود و خروج را مسدود نمودندداشتند ولی موقعی بمازندران

زمستان و تعرض و ھجومو ناچار اقدام و قیامی نتوانستند و عودت بسوی عراق كردند و در سورت برودت

در طریق جان دادند و ما بقی خویش را بوطن رساندند زبردستان دچار شدائد و مشقات فراوان گشتند و شش نفر
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پنج ماه بطول انجامید و آقا شیخ محمد در عین احوال و بحبوحھء اھوال مذكورهو مدت ذھاب و ایابشان قریب

محاجھ نمود و عّدهء را متوجھ د نیز مناظره وبنشر امر پرداختھ با جمعی از بنی اسرائیل و مسیحیین ساكن بغدا

واقع شد و تاب نیاورده طولی نكشید كھ ازین جھان پر محن در باین امر ساخت تا آنكھ واقعھء شھادت عظمی

مراحل ایمانی و ق واقع شد و در. ه ١٢۵٣آقا محمد مصطفی مذكور كھ تولدش در بغداد بسال  گذشت و پسرش

در ھمراه بود خلف صالح قرار گرفت واخالص و جانفشانی با پ

---٢۶١ صفحھ ---

العین باقی است كھ در مصر تتمھء احوالش را در بخش ششم میاوریم و از او رسالھء در شرح احوال جناب قرة

.طبع و نشر شد 

 از بامر بدیع آورده          دیگر از مشاھیر بابیھء عراق شیخ صالح كریمی بواسطھء جناب بسطامی ایمان

بایران آمد و بنوعیكھ در بخش سابق بیان كردیم او اصحاب خاص و فدائیان با اخالص قرةالعین شده در موكبش

گرفتار و اسیرًا بطھران برده حبس نموده بشھادت رساندند و او اولین شھید شھیر  در قزوین١٢۶٣را بسال  

.این امر در ایران میباشد 

و مخلص بود نیز بواسطھء قریھء جبھ واقعھء در ساحل فرات مردی ساده دل          دیگر سعید جباوی اھل 

اصحاب قرةالعین قرار گرفت و پیوستھ نضرالوجھ جناب بسطامی در عراق فائز بایمان بدیع گشت و در سلك

جانفشانی در طریق الھی داشت و در موكب آنجناب تا ھمدان آمد و حسب مسرور الجنان ذاكر اللسان آرزوی

و مقاتلھ نمود تا جدا شد و پس از چندی خود را باصحاب مازندران  رسانده دلیرانھ در معارك مدافعھوردست

اصابت نموده كاری شد و او دست برموضع باالخره شبی كھ ھمراه جناب باب الباب جنگ میكرد گلولھء بشكمش

س رسانده در مرأی و مشھدش كنان سعی كرد تا خویش را نزد حضرت قدوجراحت و فوران دم نھاده محاربھ

.نثار ساخت جان

امّی و بغایت متدّین و متمسك          دیگر حاجی محمد كرادی از اھل معمورات و باغھای متصلھ ببغداد مردی

و شاعر و دلیر و مجرب در فنون جنگ و نظامی بود و در در مذھب امامی و در ما بین شیخیھ شھیر و نامی
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سمت بین باشی داشتھ در عدهء از حروب شجاعتھا نمود و چون ببغداد برگشتھ ریعسكر ابراھیم پاشای مص

جست بسید رشتی كمال اخالص و ارادت حاصل كرد و قصائد مدحیھ عالیھء بسیاریاقامت

---٢۶٢ صفحھ ---

لم و مجھولة تاه االنام بوصفھا سوی العادر شأن وی سرود از آنجملھ در قصیدهء طویلھء این  ابیات است

و حین بلوغھ ابان خفی السر فی النھی و االمر تا آنجا كھ بدو خطاب كردهالغطریف جر ثومھ الفخر تقمصھا طفال

و بالجملھ حاجی محمد بموجب چنین گفت آیا منقذی من لجة الجھل و العمی و یا حافظی من حیث ادری و ال ادری

ھ جناب بسطامی فائز بایمان بدیع گشت و در شد و بواسطبشارات و مواعید سید رشتی مترصد ظھور موعود

آمد و آنھنگام بالغ بسن ھفتاد و پنجسالگی بود و از بغداد تا ھمدان ھمھ جا درسلك اصحاب جناب قرةالعین در

درك لقای حضرت نقطھء اولی موكب آنجناب آمد و در آن بلد دستور مفارقت یافتھ بیدرنگ بصوب ماكو شتافتھ

و قصیدهء رائیھ در حق وی سروده عرضھ داشت كھ در قزوین نزد قرةالعین رسیدنموده مراجعت كرد و 

 و سپس چون ھنگامھء مازندران "یا صاح كن من بنی الدنیا علی حذر"؛ مصراعی از مطلعش چنین است

آنجا دچار ھشتاد سالگی خود را بعزم جانفشانی بقلعھ رساند و ھنوز قوت بنیھ داشت ولی دربرخاست در سن

در دلش غلیان داشت تا آنكھ در ج شده نتوانست چنانكھ میخواست مدافعھ و محاربھ نماید و آرزوی شھادتفل

.رساند و در كمال ایمان و سرور بجھان باقی خرامید اردوی اعدا گلولھ توپی اصابت كرده ویرا بامالش

بر عشائر اعراب آنجا بود و در ت      دیگر حاجی سید خلیل مدائنی از اعاظم اھل مدائن و صاحب ایل و ریاس

بشرویھ و غیره در مسجد كوفھ اعتكاف كرد و در آغاز ظھور كربال نزد سید رشتی تلمذ نمود و باتفاق مال حسین

اولی فائز گردیده با علمإ و بزرگان مؤمنین معاشر شد و كرارًا بفیض زیارت حضرت نقطھبعرفان و ایمان بدیع

پس از آنكھ مدتی با آنمظلوم ھریق حضرت را برای اجرإ شھادت بتبریز میبردندفائز گشت و ھنگامی كھ از چ

مسجون انیس بود با مال حسین دخیل مراغھء و مال

---٢۶٣ صفحھ ---
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آنجا توصیھ بسرھنگ علی سلماسی تا چھار فرسنگی تبریز كھ مسمی بقزل دیزج است ھمراه رفت و حضرت در

مذكور كمال مھربانی بجا آورده اسب و را بمراغھ فرستاد و سرھنگعبدالعلی خان در حق وی نوشتھ او 

.را بوطنش مدائن رساندند مصاریف سفر داده كس ھمراه نمود تا او

شغل اسب فروشی داشتند و در      و از جملھ اعراب بابی حسن و محمد نام دو برادر از اھل طرابلس سوریھ

و انجذاب بوطن برگشتند و بدین نام شھره شده مورد تعرض سفر حج بفیض مالقات حضرت رسیده بحال محبت

كبری چندی متواری بودند و بعد چندی بوطن باز آمدند و بالجملھ پس از واقعھء شھادتاھالی گردیدند و ال جرم

دیكر نیز برای فرار از تعرضات و جمعی از بابیان عرب و ایرانی در خاك عراق و ماجاورھا میزیستند و گروھی

از ایران بعراق رفتھ سكنی گزیدند و چون ارتباط مستقیم عراق نسبت یات مالیان و دولت ناصرالدین شاھیتعد

.دور بعد واقع شد بسط و تفصیل كیفیات و احوال آنجا را در بخش ششم میاوریم باین امر در

موطن )من  بلد اال(مشرق ظھور بدیع و كرسی حكومتش شیرازارض الفإفارس 

سكونت آن بزرگوار و مطلع آیات و واقعات اولیھء اسالف حضرت باب الّلھ االعظم و محل والدت و نشو و نمو و

شیراز خانھء میرزا علی عموی والدهءشان است كھ والدت مباركھ در آنجا واقع این امر بود و از امكنھء مھمھء

و كتابت نمودند و  كھ اّیام صغر سن در آنجا تحصیل قرائتشیخ عابد واقع در قھوه خانھء اولیا استشد و مكتب

سكونت داشتھ برای مال حسین بشرویھ اظھار خانھء میراثیھء محل نشو و نما است كھ با والده و حرم در آنجا

دیگر از بحضور یافتند و آنخانھ مباركھ محل توجھ و قبلھ مؤمنین مقرر گردیدامر فرموده و حروف حّی تشرف

 مھمھ مسجد واقع بجوار خانھ كھ وصفش در توقیعی مذكورامكنھء

---٢۶۴ صفحھ ---

و ایمان حروف حی در و در ضمن شرح احوال مال صادق خراسانی مسطور گردید اولین نزول آیات و تشرف

و تضییقات بنوعی كھ در بخش سابق نگاشتیم در آنجا آنجا بوقوع پیوست و نیز اولین افشإ امر و حدوث بلیات

سید علی خال كھ اوقات متفرقھ در آنجا مراوده و اقامت نمودند و باالخره در چھره گشود و دیگر خانھء حاجی
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و نفوس محترمھء توقیف شدند و از آنخانھ بخانھء مسكونھءشان بنوع احتیاط دخول و خروج میفرمودندآنجا

خان وكیل محل باز خواست و تحقیر و تعزیر كریمصالحھ ذھاب و ایاب داشتند و دیگر ارك دار الحكومھ از ابنیھء

گشت و بعدًا تغییر یافتھ ناصرالدین شاه بنائی نھاد و دیگر مسجد وكیل و آنمظلوم و جناب خال و اصحاب واقع

فرمودند و نیز محل دوازده پلھ است كھ برای اقناع مالھا در آن مسجد حاضر شده بر آن منبر بیاناتیمنبر سنگی

ایلخانی محل اقامت جناب باب الباب و ء شیراز كھ در آنجا حبس و توقیف شدند و مسجدعبد الحمید شحنھ

.ھمرھانش گشت 

اصال و نسبًا بطائفھء اوتوزا        و حكمرانی فارس را در آن ایام حسینخان آجودانباشی نظام الدولھ داشت كھ

ب خانوادگیش بمقدم مشتھر بود و در ایام آذربایجان منتسب و لقیكی از ایالت معروف ترك ساكن در قفقازیھ و

تقرب میرزا نائب السلطنھ در آنحدود با ایل خود شركت در محاربات جستھ نصرت نمودهكّرو فرھای عباس

و در ایامیكھ محمد شاه حاصل كرد و بمساعدتھای محمدخان امیر نظام صاحب منصب و سپس آجودانباشی شد

آذربایجان را بقرب سمنان نشان حضور شاھی داده مورد نسو رفت نظامبعزم فتح ھرات تجھیز سپاه كرده بدا

و درجھ و خلعت و نشان سرتیبی گرفت و نوبتی نیز ویرا برای تقاضای اصالح الطاف و توجھات سلطانی گشت

فرستادند و او در بین دولت انگلیس و ایران در خصوص افغانستان برسم سفارت بمراكز مھمھء دول اروپافیما

اجعت بایران عدهء از معلمین نظام فرانسوی را با خود بیاوردمر

---٢۶۵ صفحھ ---

واگذار بود و پس از آن بسال  ق حكومت یزد بدو. ه ١٢۵٨و باینطریق مقام و رتبھاش باال گرفت و در سال  

 محمد شاهاجی میرزا آغاسی از طرفچون بواسطھء تعلق تام بحق حكمرانی فارس باو مفوض آمد و. ه ١٢۵٩

آن ایالت گشت بلقب صاحب اختیار ملقب و معروف گردید و او از بستگان و دستمختار در تصرفات امور

چنانكھ در ضمن توقیع نشاندگان حاجی میرزا آغاسی بوده نسبت بحضرت باب اعظم مرتكب ظلم و توھین شد

ا قاضی الحاجات شكوه از مساوی اعمال در ضمن مناجات بخطبة القھریة ذكر آن از قلم اعلی صدور یافت و نیز

فاّن من بعد رجوعی من بیت الّلھ الحرام الی مقامی ھذا ما شربت قطرة فی مقعد اال"؛ و صفات او چنین فرمودند
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ملیك وجودی بانھ اسس اساس من ظلم ما اكتسب ایدی الناس بامر مختار الفارس لعنة الّلھ علیھ و انك لتعلم یا

حزبھ لیلة القدر علی بیتی بغیر اذنی و اخذوا ما تدی علّی بطغیانھ فی عھدی حتی دخلواالظلم فی حقی و اع

رأیت من ھذا الظالم الشارب للخمر امورًا لم یقدر نفسی ان یری و ال یحتمل حتیاستطاعوا مما ملكنی ربی و لقد

جور حسینخان طولی ظلم و و بعد از آن ایام "ضاق علّی االرض بسعتھا فخرجت عنھا مضطرًا الی ملیك الخ 

و دست نشاندھھایش خالص شدند اھالی  كھ مردم ایران از تسلط حاجی میرزا آغاسی١٢۶۴نكشید و بسال 

و عدهء مقتول گشتند ال جرم نظام الدولھ بعلت عدم انتظام حكومتش شیراز شورش كرده بر وی ھجوم نمودند

سنین اخیرهء وی صاحب اختیار فارس گردید و باالخره درشده بھرام میرزا معز الدولھ بر جای معزول و مخذول

 خارج و آزاد گردیده و ١٢٧۴در آمد تا بسال حیاتش مردود دولت واقع گشتھ تحت حمایت سفرای دول خارجھ

.بیرون كشید بعد از چندی رخت از این جھان

د          و از كبار علمای شیراز شیخ ابوتراب امام جمعھ ابن شیخ محمد زاھ

---٢۶۶ صفحھ ---

ریاست دینیھ و تدریس امام جمعھ مشھور بشیخ مفید ابًا عن جد سالھا امامت جمعھ و جماعت و مسند و مقام

انام بود و ھمھ او را بسالمت نفس و خیر خواھی و علوم داشتند و شیخ ابو تراب بغایت متنفذ و ملجأ و مالذ

 و طلوع فتن و بالیا بمقتضای حسن فطرت و انصاف و عدالت دعوت حضرت اعلیدینداری میشناختند و در آغاز

اند ھنگامیكھ آوردهتاّم باسالم و خاندان سیادت كمال محبت و رعایت را نسبت بان بزرگوار بروز دادو تعلق

مھر و امضإنمودند در آخر نزد امام جمعھ بردند و مالیان در رد و ابطال كلمات و دعوی حضرت طوماری نوشتھ

خاتم نھد تا نفوذ و جریان پذیرد و او پس از مطالعھء مسطورات ورقھ بر آشفت و خواستند كھ رقم كردهاز او

ھیچ یك در شرافت نسبت بانان نصیحت كرده گفت این رفتار شما از طریق عقل و دین ھر دو بیرون است چھ ما

اریم و در شدت عقل دور بین و بزرگوار شكی ندو عظمت حسب و قوت تقوی و دیانت و زھد و عبادت این سید

در اینحال پس اگر در آنچھ اظھار میكند راستگو است چگونھ در رد و كفرشحّدت بصر و بصیرتش تأمل نكنیم

باسالف كرام و اجداد عالیمقامش سطری نگاریم و او را بیازاریم و اگر دروغگو است اولی آنكھ مجازاتش را



239

كھ دروغ گویان در ھر صنف مردم از عالم و جاھل و عاقل و باقل و واقفیدواگذاریم و در گذریم و شما خود نیكو 

و بالجملھ ھیئت یك مورد جفا و آزار نھ بلكھ برخی واجد مقام اشتھار و ریاست بوده و ھستندبسیارند و ھیچ

ن و حمایتش اغراض قلبیھ و امراض ریاستیھءشامالھا را از عمل مذكور منع و ردع نمود و با وجود منع

حاجی شیخ ھاشم ق  در شیراز وفات نمود و ما ذكر احوال و سوء اعمال. ه ١٢٧٣صورت نگرفت تا بسال

مالھا را در بخش سابق نمودیم و از بابیان شیراز بجز برادر امام جمعھ و نیز شیخ حسین ظالم و برخی دیگر از

حاجی میر سید علی خال

---٢۶٧ صفحھ ---

. كھ در مازندران بشھادت رسیدند كھ در طھران و سھ تن دیگر

لباس درویشی بود و پس      و بجز لطفعلی میرزا كھ از شاھزادگان افشاریھ و از طبقھء عرفا و متصوفھ و در

پیوست و در خاتمھء واقعھء مازندران اسیر شده با مقدس از فوز بعرفان و ایمان بدیع بموكب جناب باب الباب

پس از واقعھء شھادت عظمی غالبًا در طھران با شیخ عظیم مرافقت نمود تانمود و خراسانی خالصی حاصل

عدهء قلیل در سالھا بعد از  بچنگ دولتیان افتاد و بنوعیكھ در بخش الحق میاوریم بشھادت رسید١٢۶٨بسال 

.شھادت باقی بودند 

 چون ١٢۶٠ در سال  بود و     و از مشاھیرشان حاجی ابوالحسن مردی متدین و محترم و تاجر منسوجات

سفر نائل گردید و در طول طریق بمالحظھ حاالت و شئون حضرت باب اعظم سفر حج فرمود بشرف مرافقت در

كرده اقبال و ایمان آورد چنانچھ از قولش حكایت است كھ كشتی شراعی بنوعی دچارآن بزرگوار تنبھ حاصل

خود را بگوشھء كشیدم دیدم كھ د و من بحال اضطرابطوفان شد كھ تمامت ركاب از حجاج بدعا و التجا پرداختن

بیانی میفرمودند و كاتب مینوشت دست بدامن شدم تكھ نبات و آن سید جوان نورانی با كمال اطمینان نشستھ

و كرامات و بخشیدند و حاجی پس از عودت بشیراز بی محابا نزد ھركس از اطوار روحانیھاطمینان و ثبات

زمرهء خالصین مؤمنین و مورد توجھ و  ایام سفر مشاھده كرد حكایت نموده متدرجًا درمقامات معنویھ كھ در

.احوالش را در بخش ششم میاوریم تعرض منكرین مبغضین قرار گرفت و تتمھء
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مؤمن و منجذب گردید دیگر آقا     دیگر شیخعلی میرزا برادر زادهء شیخ ابوتراب امام جمعھ در ریعان شباب

انام بود و عاقبت ناچار بعراق مھاجرت نموده بتجارت و جر كھ پیوستھ مورد تعرض و تعدیمحمد كریم تا

زندگانی پرداخت دیگر میرزا

---٢۶٨ صفحھ ---

حاجی محمد بساط از عرفا كھ آقا ركاب ساز و میرزا رحیم خباز كھ بغایت منجذب بوده ھمی تبلیغ كردند دیگر

نبیل زرندی در وصف احوالش نوشت كھ بسیار مزاح بود و از فائز گردید ونخست شیخی شد و ثانیًا بایمان بدیع 

روزی امام بر منبر بامام جمعھ مفارقت نمی جست و پیوستھ سئواالت و مزاح میكرد چنانچھنماز جمعھ و اقتدإ

نگام افضل من انبیإ بنی اسرائیل در آنھموعظھ كرده تا باینحدیث رسید كھ حضرت محمد فرمودند علمإ امتی

پرسید كھ ای آقا بیان فرمائید كھ این علمإ چھ اشخاصاند جناب شیخ حاجی محمد بساط با انبساط از زیر منبر

و با دست اشاره در جواب گفت ایمؤمن آن علمإ ھمین نفوسی ھستند كھ در نظر تو از سگ كمترندابوتراب

و تفسیر بی اختیار میخندیدند دیگر میرزا بمالیان نمود كھ دور منبر حاضر بودند و اھل مجلس از این تقریر

ابوالقاسم لباف و میرزا مھدی صابر و پسرش میرزا علی اكبر و بعلت عبدالكریم كلید دار شاه چراغ و مشھدی

غالبا فائز بایمان و محبین و شدت تعرض معاندین از علمإ و دولتیان و برای اینكھ منتسبین حضرتقلت مومنین

و احزان میزیستند جریان این امر بمالیمت و شھادت كبری و بلیات عظمی در غایت تأثراتبدیع نشده از وقوع 

احوال والده و حرم و بستگان و افنان اعلی را مقداری در بخش سابق و این سكون میگذشت و ما چون شرح

تیم در اینمقام بتفصیل نگاشآورده و مفصال در بخش ششم میاوریم و نیز واقعات شیراز را در بخش متقدمبخش

در ایام شیراز كھ حاكی و منبھ بدقایق مطالب است اكتفا تكرار نكرده بثبت متفرقاتی از توقیعات متكثرهء صادرهء

و عجل مقام افشإ احزان قلبیھ و بیان واقعات اولیھء فجر ظھور و جفا و مكر امثال سامریمینمائیم از آنجملھ در

مذكور است یا الھی لتعلم انی ما مصالح اوضاع آن ایام در ضمن مناجاتیو خوأر از اھل غرور و كشف اسرار و 

ظننت یوم االول ان یری احد صحیفتی و یصبر فی

---٢۶٩ صفحھ ---
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لقد نسبت آثاری بحجتك الحی حقی او یقول ال الن ابواب المعارف و مفاتیح الحقائق فی كلماتی مخزونة مكشوفة و

نزل و علیھ یستدل و لو ان الرسل ینسبون الی ان الناس لم یعتقد ن الخیر كلھ من عندهاّلا یظلم احد و ال یكذب مع ا

لما اردت ان العلما ما جإ بذلك و ھوشان حججك الطیبین و فی اعین الناس عظیم  و انك یا الھیو االن احدًا من

ذب و استراح و كذب من كتمحص عبادك نزلت المحن و جعلت اصحاب حجتك مظلومین حتی ظلم من ظلم

الذین آمنوا و بلغوا و ھاجروا بما فعلوا و كتبوا و اخذوا المفترون بعملھم و عرفت مقامھم و اظھرت بواطن عبادك

احد او یخفی علیك شیئ و بذلك قد افتنت الكل بشأن یوم االول حتی لم یبق فی االرض االو انك تعلم كلشئ و ال

بیتی وحدی و لم یطلع احد لشأنی انت قد  و جلین الخ  ایضًا فانا كنت فیاثنان او ثالثة منطلقین مع الظل خائفین

و انت قد انزلتھم علی و الھمتنی بعد ذلك حكم دعوتك و )اولین مؤمنین(اخرجت بعض العباد من مساكنھم 

ھذه بلغت حكمك اخذت من قلوب المطلعین بامرك عھدك و تسلیمك بحیث ال ینكرنی مناكرمتنی حجتك فلما

قد شرفتنی بالخروج الی بیتك الحرام و الجماعة النازلة بی احد ثم قد ارفعتھم الی مساكنھم و ما عاملت بی بعد ذلك

كل شطر حتی قد بلغ امری الی المشرق و المغرب و ما بینھما فلما نضجتبلغت حكمی بایدی مالئكتك فی االرض

مقارنة ذلك الحال قد اردت الفتنة للبالد و  الحرام و فیبنیة العباد و علمت كل نفس حكم الفؤاد ارجعنی من بیتك

محضر (ادبار المعرضین و اوردتنی علی منتھی الذل بمحضر الظالمین من علیھا حتی قد نزل بی و بالمصطفین

...و مالیان والی فارسی و ارفعتنی فی بدء االمر الیس كل ذلك من فعلك یا ذا الجالل و االكرام و انك یا الھی)

حتی اخذوا ما كتبوا )خؤار و ھمرھانش (قلوب الشیاطین باّی شیئی وضعتنی ثم بعد ذلك قد نزلت كلمة االنكار فی

و انی ما قصدت فی ما كتبت

---٢٧٠ صفحھ ---

كنت اسرع مكرًا فی حقھم اال بابیة المنصوص و انھا كلمة مطلقة تقید بالخصوص فبعزتك ما مكروا فی حكمی بل

عبدك قد آمنت بك و بایاتك و استغفرك بما احاط علمك بی و  الّلھ الرحمن الرحیم اللھم انی اشھدك بانیایضًا بسم

قد حدثت الخلق بنعمتك فی حقی مالم تؤت احدًا من العالمین فی صقع الرعیة بمثل ماانك یا الھی لتعلم بانی

علیك و علی من اجتھد فی  حیث ال یخفیاكرمتنی من ثنائك و آالئك و تممت حجتك علی عبودیتی بایات محكمة
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برجل معروف من الناس بعدول من الشھدإ من سبیلك و اظھرت یقینی فی حكمك فی حقی فی المسجد الحرام

بی و الثیإ الكبری بما انت علیھ من العز و الكبریإ و الیك اشكوبثی و حزنی فیما نزلعبادك فلك البھإ العظمی و

لكل من ابتغی برضائك و اشھد انك ری القضإ باالمضإ من حكمك و فیك ارجو ثوابی وبالمصطفین من عبادك بما ج

اخترت من رضاك و دار البقإ و احتملت اذی الخلق فی حقك و انا ذا ال تضیع اجر المحسنین فلك الحمد و المنة مما

احد و كنت بینھم  و ما یكذبنیو تابع مرضاتك و ال اخاف فیك لومة الئم و انك لتعلم ما احدث بنعمتكصابر فی ذاتك

انھم یحسنون فی دینھم فسبحانك سبحانك ذات صدق و امانة و من االن قد سولتھم انفسھم بتكذیبی و یحسبون

و ان جھنم لمحیطة  بالكافرین فیالّلھ من قوم سوء جاھلین فلك الحمد علی قلت و قولك الحق یستعجلونك بالعذاب

ما

وجھك و لك الحمد علی ما لی ما جحدونی فی دینك و لك الحمد علی ما كذبونی فیظلمونی فی حقك و لك الحمد ع

اال بك الشك لی فی حبی لك و ال اسوء ظنی فی رحمتك لی و آذونی فی امرك فبعزتك و جاللتك و ال حول و ال قوة

یسبونی و ال ونی و الو ال اطمع فی احد سواك و انی لعلی یقین من فضلك بان الناس ال یكذبال اخاف من احد دونك

یجحدونی و لكنھم من حكمك یغفلون و من وجھك یعرضون و بایاتك

---٢٧١ صفحھ ---

المتكئة ال یحزننی فی ذالك المقام یجحدون و انی بحبی فی حقك و رضائی لوجھك كانی فی الفردوس علی االرائك

یوم قد نزل بی كتاب كریم من احد من اولیائك مبین و انك لتعلم ان الجحد نفس و انی بحفظك و كالئتك لعلی یقین

عزًا لنفسی من علی اكثر الناس بجحدھم من رّد الجواب علی الواقع و الصواب و اخذت  عھدیبعد ما قھرت

بالذل و االنفراد  الخ  و درباره دعوت و مباھلھ با اعناقھم بحكم الكتاب اتباعًا لفعل الحسین علیھ السالم بعد الیقین

در بخش متقدم آوردیم چنین مسطور است و لقد اتممت حجة المباھلھ فی مسجدسن گوھر در ایام حج كھمیرزا ح

المحیط و اظن ان الذین قد سمعوا الحرام بشھادة الشھود و من اطلع بھذا الكالم بما ذكرتھ فی صحیفة الحرمین ھو

خراسانی و الحاج سلیمانخان و الحاج محمد و الحاج سید محمد الھذا االمر فی مكة ھو الحاج سید علی الكرمانی

لو ان اھل ما كان ورائھم الخ  و منھا ایضًا قولھ الكریم فی شأن المذكورین من المعرضین وعلی المازندرانی و
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یوم المصحف بقولھ الحق انا كالم الّلھ الخوارج قد صدقوا بوالیة علی علیھ السالم و حجیة ما فی یدیھ لم یخرجوا

الشیخیة الذین ھاجروا الّی لو صدقوا حجیتھ الحجة فی یدی لم یكذبوا ابدًا و كذالك حكم ما كذبوا من فئةالناطق و 

حقا عبدوالّلھ و بعد ذلك لما االن ال مفر لھم بان یقروا النفسھم عبادة الشیطان النھ ان كان تصدیقھم و خروجھمان

 بین الداعی بانھ من الّلھ او من الشیطان فمن لم یمیز اّوال اوًالكفروا عبدوا الشیطان و ان كانوا یقولون ال نمیز

عند الّلھ فكیف یخرج  الرحمن و دعوة الشیطان كیف یمیز آخرًا و من لم یوقن بان الداعی ھو الحق منبین دعوة

الشك لیس من الحق ففی كل الدالئل ال مفر للمكذبین اال من بیتھ و كتب الّی كتاب التصدیق اال الفحص من الشك و

فی تصدیقھم او فی تكذیبھم و من یعبد الشیطان ال خیر لھ و لیس لھ عند نفسھ دلیلان یقروا بعبادة الشیطان

یطمئن بھ و لھ خزی فی الحیوة

---٢٧٢ صفحھ ---

فی كلمات المصطفین من ائمةالدین وم فتنة التی نزلت الدنیا و فی االخرة عذاب عظیم ایضًا فیا ایھا االنسان ان الی

الدھمإ العمیإ الصمإ الطخیإ الغبرإ الجھنإ الظلمإ الصیلم المظلم قد احاطت كل المسلمین فاستمسك فی تلك الفئة

 الیوم اال و یكفر بھ و انالظالم بالحجة الكبری التی بھا یثبت دین رسول الّلھ كلھ و لن یقدر احد ان یجحدهالجھنام

كتاب تصدیقھ فی لوح مبین فاناذا اختصر الكالم لك و ما بقی فوق االرض احد فیھ روح االنسانیة اال و قد نزل

فی و ان ذكر العبودیة و لو كانت...ال ادعی اال حكم العبودیة الخالصة المحضة للناس كلھم اجمعین ما ادعیت و

التفصیلیة و الفصلیة الوصلیة اقول فی مقام التجلی بعد الممنوعیةالحقیقة معدومة الن ال ذكر لی فی رتبتھ و لكن 

الیقین بمثل ما انت فی عین الیقین بعلم الیقین و حق الیقین فان الذی ادعی فاعرف حق..اننی انا عبد اكرمنی الّلھ 

 النھ ال یزال یكون امرهالیوم امر كاظم سالم الّلھ علیھ فی ضالل مبین و ان نسبھ مكذب)محمد كریم خان حاج(

)كوسج(و لو كانوا مؤمنین ثم آیة وجھھ )قاجار(المعروفة فی ذریة آل الّلھ بنص كاضم و اجماع الفئة ال فی ذریة

خبث ال ذكر الصادق علیھ السالم فی حدیث المفضل بانھ من سئیة منھ و دلیل بان من التیلتكون مكذب دعواه بما

ال قدرة الحد بشانی النی اكتب اذا شإ الّلھ  الجسد و اما العلم فالحظ الحد بمثلی ویخرج اال نكدا و ان ذلك فی مقام

المیزان بین ایدی رجال االعیان و انی الی االن مع ما كنت فی السفر و ایام فی بعض النھار صحیفة كما ثبت
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مثلھا فی علم وقد جری من قلمی اربعون نسخة مباركة التی منھا خمسة عشر صحیفة فی المناجات الخوف

فمن الیوم ...دونھا قد سرق فی سبیل الحج االشارات و الخطب و الدرایات و كتاب عدل و ما سطر فی االیات و ما

االسطاط كل صیصیتكم فان الیوم طیر العلم ال یر قی الی و سیل الروح ال ینحدرعنییقدر بمثلی قل فاظھروا یا اولی

و انت یا ایھا...

---٢٧٣ صفحھ ---

نفسی ثم صبری و حلمی عن الذی الناظر الی سبحات آیات البیان لو ترید حظ اال و فی فاجعل البرھان حب الّلھ فی

حدیث و حده بنفسی مع ابنإ جنسھ باعطائی ما سئل من جحده آمن و بلغ و ھاجر و كتب ما كتب و عجز من اتیان

آیات الّلھ  علی قوم حتی یغیروا ما بانفسھم فبكذب الظن فیسبحانھ لم یك مغیرًا نعمة انعمھاایضًا فاعلم ان الّلھ

المر الّلھ ضرب بینھم بسور علی نفی التكلیف حرمنا علیھم طیبات العلم و االیات لعلھم  یتذكرون ثم لما استھانوا

مرنا بعد ماظاھره من قبلھ العذاب لعلھم بایات الّلھ یتفكرون ثم لما جحدوا اعنھم و ھو باب باطنھ فیھ الرحمة و

علمی بما اكرمنی من امارات استیقنت انفسھم ظلما اخذت عھدی من اعناقھم غرورا بالّلھ ربی و عزًا لنفسی و

الیوم ان یقوم بحجتی او ان یبطل شأنًا من آثاری انظر الی الحقیة حیث ال یقدر ان یقوم بھا احد غیری فمن یقدر

ورقة بمثل آیاتی ة و التركیة و من سواھما لن یقدر احد منھم ان یكتبالمقام فی العلم من الرشتیالذین یدعون ھذا

نفسی بیده لو یتصف احد من اھل المشرق و المغرب و بعد ذلك یجحدون الكل امر الّلھ من حیث ال یعلمون فو الذی

لما كفر ...لّلھ وكیال اال ان یقر بفضلی النی ما ادعیت فی شأن اال العبودیة و كفی بااو ما بینھما بالعدل ال مفر لھ

الّلھ فی حقھم و ان لدینا انكاال و جحیما و الثانی بدعوة االول و رضإ الثالث جزیتھم بما كسبت ایدیھم لیظھر قول

الكل یعرفونھم و یعلمون مقامھم و یشھدون فی حقھم معیشة االول و الثانی و طعامًا ذاغصة و عذابًا الیما و كان

و ثلثی لیلة و الثالث منھم االول منھم اال بعض لیل و بعض نھار و الثانی منھم اال بعض لیلةبعد ان ما رآنی الثالث

فعلوا و لو ال كتاب من الّلھ سبق فی سنة الوالیة انھم لن یقدروا ما رآنی ابدا و بعد ذلك قد اجترحوا بغیر الحق فیما

ظھر فی الوالیة و  فالبد ان یظھر فی ھذاالمقام ماانفسھم و لكن لما كان االمر فی الوالیة قد قضتان یكتبوا شان

دنائة مقامھماالانھم ال شان لھم بذلك و ال نصیب لھم من القدرة انظر الی
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---٢٧۴ صفحھ ---

یاتوا و بعد ذلك اجترحوا علی و رتبتھم انی طلبت عنھم فی جوابی لھم اتیان حدیث مثل آیاتی و انھم لن یقدروا ان

ال یشعرون و كل ذلك فتنة فی الدین لیمیز الخبیث من الطیب ا انفسھم و انفس من اتبعھم من حیثحكم الّلھ و ھلكو

الثالثة بالعراق و من معھ و مقام اجتھاده و امارات صدقھ ثم انظر) مال علی بسطامی (ایضًا انظر الی المبلغ

كذبھم ثم ایقن بوعد الّلھ و اخذه و كذلك اتو مقاالتھم و امار)مال جواد مال عبدالعلی میرزا ابراھیم (المنكرة 

كتب فی كتابھ اال عجمی الذی كتبھ من صور السجین كلمات باطلة منھا نجزی الظالمین و اعلم ان جواد القزوینی

السالم یستلزم اختبار فاعوذ بالّلھ من حمقھ كانھ لم یعلم ان اختبار الحجة من شیعة آل الّلھ علیھماختبار الحجة

الّلھ علیھ و آلھ و ان اختبار النبی یستلزم اختبار الرب جل و  و ان اختبار االمام یستلزم اختبار النبی صلی۴االمام

الحكمة و ال یثبت صراح و لكن اكثر الناس ال یعقلون و انھ قد طلب منی لمعنی الّذی لیس لھ دلیل االعال و ھذا كفر

من دالئل التی كانت شأن الصبیان بعد ما قرء فی ة و عشرین دلیالبغیرھا بنص الشیخ رحمھ الّلھ فی الفوائد اربع

فی كتابھ الكافیھ للكل الی قولھ المبین و انھ قد ضل نفسھ بذكر تلك الموارد الھلكة و طلبكتاب الّلھ ادلة الثالثھ

فمن ای حكم طلب ...آیتی و لیس لھ حكم مباھلةالمباھلة بكذب نفسھ كانھ ما قرء كتاب الّلھ بان المباھلة حكمی و

الی احد من الناس و ان كثیرًا من اھل التصدیق یباھلون معھم كما سمعت ان المباھلة منی بعد ما فوضت االمر

یقبل لكذبھ فسبحان الّلھ عما الخوئی جزإ الّلھ خیرًا من عنده قد ارسل الی عبدالعلی الجل المباھلة و انھ لممھدی

حجتی كتبت لھ فی الحین مثل ما اراد منی لیصمت عن لھثھ و ا اراد نفس ان یجحدیصفون و ایضًا و انك لتشھد لم

...احدًا بعد ما علم ان عبادك المؤمنین كلھم قد اتبعونی و ال یشركون فی مقام الحكم معیلئال یجترح علی بجحد

اللھم عذب الذین آمنوا بك و بایاتك ثّم

---٢٧۵ صفحھ ---

كفروا بك و بایاتك و خذھم اخذ ك ثم اعرضوا كفروا و العن اللھم كل المفترین الذینكفروا و ھاجروا الی سبیل

و سطواتك علی ما انت علیھ من الشأن و القدرة و العز و العظمة اللھم عّذب اولھم بكل نقماتك...عزیز مقتدر 

...بغیر حق تكبر علی حقكما لم یعمل احد قبلھ و افتری علیك بما ال یرضی احد لخلقك و اسفانھ عمل فی دینك
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...اللھم العنھ لعنًا كثیرا و عّذبھ عذابًا الیمًا ...اللھم انك تعلم انھ قد اكتسب كل ما اكتسب ابو الشرور فی دینك 

اللھم عّذب العجل و جسده و خؤاره و الرجل الذی ینصرھم...جبتیھم و شیطانیھم اللھم العن صنمی الشیخیھ و

بعین خط و یا نقل از خش سابق برای نمایاندن لحن مقال حضرت بر منبر مسجد وكیل چونبكفرھم   و ما در ب

اصفھان برای منوچھر خان معتمدالدولھ را ثبت كردیم نسخھء معتبره نداشتیم شمھء از توقیع رفیع صادر در ایام

لّلھ ھ الرحمن الرحیم الحمدبدست آوردیم و عینًا ثبت مینمائیم و ھی ھذه بسم الّلو اینك در برخی از نسخ صورتی

كائن بال حكم شئ ال یساوقھ فی الذات المبدع المنشئ الفرد القدیم المخترع الذی قد كان لم یزل بال وجود شئ ھو

باالشیإ قبل وجود العلم و الخلق و كان قدیرا علی كلشی قبل وجود احد و ال یماثلھ فی الصفات شئ كان علیمًا

قلت ھو ھو قد دلت االحدیة االمثال بال این مثلھ و كیف الكیف فی االشیإ بال كیف عدلھ انالشأن قداّین المقدور و

فی شأن علیك و ال یحكی االیة فی حكم اّلا علی خلقك انت ذات االبداع و االنیة حقیقة االختراع و ال یدل الصفة

الھندسة فی خلق اّلا علی انشائك و ال یشیرالوتر و القیوم الحی ال یدل المثل فی كینونیات الالدائم الفرد و الصمد

علوًا كبیرًا یا الھی بانجذاب انوار جبروتیتك ذاتیات العباد اّلا الی اختراعك فسبحانك و تعالیت عّما یقول المشبھون

قدس الھوتیتك قد استویت علی مقام رحمانیتك انت االقرب بنفسی من كلشئ قد الحظت جمال صمدانیتك و بنفحات

القائم علی نفسی فوق كلشئ ذاتیتكو انت

---٢٧۶ صفحھ ---

االشارة و البیان انت الدائم لم تزل المشیرة یا الھی مجتثة عن الوصف و العرفان و كینونیتك المتجلیة منقطعة عن

و لك سبحانك لك االسمإ و المثال یزال بال مثال شئ فی االعیان فسبحانكبال وجود شیئ فی االنشإ و انت القادر ال

الھی انت الذی قد تجلیت لی و االإل و منك الثنإ و البھإ وحدك ال شریك لك تعالیت و تقدست عما یصفون یاالكبریإ

عبادك و انت تعلم یا الھی ما فعلقھاریتك لكنت عزیزًا بین بكنھ رحمتك و ایدتنی بایات قوتك و كرمتنی بسیوف

القدیم و اشھد نافقین فی ایام قدرتك اللھم انی اشكو حزنی الدائمسلطنتك و ما رایت من المالجاحدون بی فی ایام

االسمإ المكروھة لم ینزھوك اذ حكم النفی ان الذین یصفونك بالصفات المعدودة لم یصفوك و الذین ینزھونك عن

ل مالك الصفات بشھادة انفسھا مقطوعة عنك و معدومة فی رتبة ذاتیتك و لم تزبعد الوجود حّد خلقك و االسمإ و
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ذكر فسبحانك سبحانك الوجود و ال ذكر فی كلمة المفقود و انك االن لكنت مثل ما كان مالك وصف  و الوصف فی

الذین یشیرون الیك بذكر انفسھم ینقطعون عن مقام ان الذین یعبدونك بذكر االسمإ یشركون بك و ال یعبدونك و

تقترن بشئ من الخلق و لن تقارن بشئ من آیات العبد فكلكنت فردًا احدًا لن تجلیك و ال یحبونك النك لم تزل

تجلیت لخلقك و ھی یصفونك بما انت وصفت لھم نفسك فكیف اذا تحقق و تذوت فسبحانك قد وصفت نفسك بما

یمكن عندك فكیف یمكن عند عبادك الذین ال شأن من ابداعك و مقام من اختراعك فسبحانك لما كان وصفك ال

اال تجلیات بواطنھم فسبحانك سبحانك افتری الواصفون و كذب القائلون  انفسھم و ال یدركونیعلمون اال مقامات

اذ ذاتییة انیتك قد دلت لن یعرفك احد من الخلق و ال یمكن معرفتك فی اعلی جواھر مجردات االمر و الخلقفی حقك

 ان وصفك كان نفسك و لم تزل ان نفسك نفسانیتك و ال تزالبانیة ذاتیتك و نفسانیة كینونیتك قد حكت عن كینونیة

یكون ذاتك فسبحانك

---٢٧٧ صفحھ ---

الكثرات و اختالف االیات و كثرة سبحانك ان اوحدك یكذبنی نفسك و كل اولی العلم من عبادك بان العبد فی بحبوحة

 ال یصفھ شئ و ال یوحد رّبھ الذی ال یدركھ شئ و ال یقارنھ شئ والعالمات و غلظة المقامات فكیف یقدر ان یوحّد

یا جلیل ان اسبحك فسبحانك سبحانك یا الھی مالی السبیل ال بذكر الدلیل و ال بالصمت فی تلقإ وجھكذاتھ شئ

ربك فالویل لی ثم الویل لی مالی و للتسبیح یزجرنی سّری بان نفسك سیئة و انت من كلمات نفسك اردت ان تسبح

 اعلم من ذكرك كلمة و ال من ثنائك حرفًا الن كلما یعرف فؤادی و یشھد الفی تلقإ عرش عظمتك فسبحانك سبحانك

بالورد علی ساحة عزك تقّر عال نیتی من آیاتك و مناجاتك ھی شأن الخلق و ال یلیق بمحضر قدسك و السری و

لناس بالتوسل فقیر و انا ذا یا الھی انقطعت عن كل افسبحانك سبحانك یا الھی انت الحق لم تزل و ما سواك محتاج

و الموجودات بالتوجھ الی تلقإ مدین رحمتك فالھمنی اللھم ما انت علیھ من الفضلالی حبلك و اعرضت عن كل

مقتدرًا و احرسنی اللھم بكل منعك و كفایتك و العطإ و العظمة و البھإ و الجالل و الكبریإ فانی ال اجد دونك عالمًا

ك معتمدًا و ال سواك ملجإ و انت انت الّلھ ربی تعلم حاجتی و تشھد مقامی دونجنود السموات و االرض فانی ال اجد

فضلك كان علی قدر مسكنتی و ان احاط علمك بما نزل علی من قضائك و بإل الدنیا باذنك جودًا و اكرامًا اللھم انو
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كل ما احاط علمك غیری ذلك و انی العلم بالیقین انك ان تجعل عفوك كان علی قدر معصیتی فانت تعلم یا الھی حد

تمإل محال سرادقھا فی مقام محدودة وسعت السموات و االرض كلھا ثم تكبر جسمی بشأن الذینارالحدید و تجعل

تقدر بھ حین االخذ الی دوام عز ازلیتك سرمد اال النار كلھا و تعذبنی فیھا فی كل آن بكل سطواتك و نقماتك ما انت

ذالك ی بین یدیك من دون جزإ سیئاتی و اعمالی التی ال تامر بھا فسبحانك انت تعلمذكربد لكنت مستحقًا بذالك جزإ

ال سواك ما كان ظنی بك بعد لك اذ ال طاقة لشئ

---٢٧٨ صفحھ ---

ففی الحین تعذب كل من فی فی السموات و االرض بحكم العدل من عندك النك ان اردت ان تحكم بشئ بعد لك

ما كان ظنی بك اال فضلك و ما كان معاملتك مع احد اال ھ فسبحانك سبحانك یا الھیالسموات و االرض من سطوت

بایاتك انت الذی ما تعاملت بالكافرین بعد لك فكیف ترضی و تحكم للذین یؤمنون بك وباحسانك و فضلك فسبحانك

ا سرمد االبد ال شأن لو استغفرك لھو یسجدون لك وحدك ال شریك لك فسبحانك سبحانك ان استغفرك دخلت فی ذنب

و یحكی عن جرأتی فی تلقإ عّز قھاریتك لدیك فھیھات ھیھات مالی و بالعفو الن تلك الكلمة مدل بوجودی بین یدیك

فبالیقین ذنب الن بین یدیك و لو ال فضلك و رحمتك لكنت من المنسیین فسبحانك یا الھی ان اذكركاالستغفار

یدیك فكان الحكم بمثل االول الن كل ما نسب من با اخری و ان اصمت بینوجودی ذنب فكیف اذا اكتسبت الذنب ذن

یلیق شأن منھا بالصعود الیك و ال بالورود علی بساط عزتك الن اعلی جواھرالخلق ذنب من ذنب علی ذنب لن

قتھا االبداع و انھا بحقیالممكنات قد تذوتت من اثر االبداع و اعلی شوامخ الموجودات قد تلجلجت من ظھور

حاكیة عن المنع فی مقابلة عمال احدییتك و ناطقة بالعجز مقطوعة عنك مفتقرة الیك و دالة بالقطع عن طلعتك و

فی وجھك وحده ال الھ اال انت اللھم انك لتعلم انی ما اعتقدت فی شأن اال ما نزلتعن تحمیدك و ساجدة لعظمة

الخبیر اللھم انك تعلم ان بعضًا درك االبصار و ھو اللطیفكتابك حیث قلت و قولك الحق ال تدركھ االبصار و ھو ی

الموجود و المفقود فسبحانك سبحانك تعالیت و تقدست عما یصف من الحكمإ قد ذھبوا الی وحدة الوجود بین

وجود شئ و ان اجد كلمة ادنی عن قولھم النك لم تزل كنت بال ذكر شئ و ال تزال انك كائن بالالمشبھون نفسك فما
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و ال اشارة من كینونیتك بل انت تجلیت لدیھ ود الخلق بنفسھ قد وجد باالحداث من دون ان یمسسھ نور من ذاتكوج

و اكرامًاالمن شئ قبلھ و حققت الحق بھ جودًا

---٢٧٩ صفحھ ---

یة سبحانك ان وجود االثنینفسبحانك سبحانك لو كان االمر كما یقولون فمن این یستدلون بوحدانیتك فسبحانك

فی وجود الخلق و ما كان لھم وصف فی تلقإ وجود ذاتك بنفسھا شاھدة باالفتراق و معلنة باالنقطاع و مالك وصف

یكن معك شئ و ان وجود الخلق مقترن بالحدوث و معلن بالعدم فسبحانك سبحانك لمااذ وجودك لم یزل كان و لم

یعترفون بالربط بینك و بین و ال وصال لجنابك و لذاتجلیت لھم بھم باعلی طلعة مشیتك لن یعرفوا فصال من ذلك 

عدل قسورة فان كان الربط ذاتك یلزم االقتران فسبحانك خلقك فسبحانك سبحانك كانھم حمر مستنفرة فّرت من حكم

سواك خلق فیبطل حكم ما افتری المشبھون فی آیات خلقك فسبحانك یا الھی انت حق و ماسبحانك و ان كان خلقك

العرفإ من الصدرائیین الذین ال یعرفون قدرك ن ربط بینك و بین احد من خلقك دون خلقك و ان كان بعضو ما كا

كلمة تكاد السموات ان یتفطرن و تنشق االرض و تخر الجبال فسبحانك حاش لما یتعمقون فی حكم الربط یقولون

فسبحانك سبحانك انت المبدع  و یھتدونبك قد سّولتھم انفسھم بما یلقیھم الشیطان و یحسبون انھم یحسنونالظن

و جعلت علة نفسھا ھی نفسھا ال شیئًا سواھا فسبحانك كل زعموا البدیع قد ابدعت الخلق بمشیتك ال من شئ قبلھا

العدل من تحب و ترضی فبعض قد افتروا و قالوا ان علة االشیإ ھی ذاتك كانھم ال یعرفون كلمةفی عرفانھم ما ال

العلة لو ال یشار المعلول فی رتبة الظھور لم عرون بحكم االقتران فی تلقإ جمالك و ال یدركون باناولیائك و ال یش

ھی اال فتنتك تضل من تشإ و تھدی من تشإ قلت و قولك الحق و من یضلل یوجد و ال یذوت فسبحانك سبحانك ما

من آیاتی حیث اشار ت اسمی ابدًا فی احدلھ من ھاد الخ و در توقیعی مسطور است و انی الی االن ما ذكرالّلھ فما

االمر االكافر و ان ذكر االسم فی االثار ھو شان االمام علیھ السالم فی حكم باطن الباطن ال یسمی باسم صاحب ھذا

امر البواطن و االسرار و انی بعد ما حرمت ذكرالفقھإ و الذین ھم صبیان فی

---٢٨٠ صفحھ ---



250

ان المنكرین لما شاھدوا ان  اظھروا بعض االولین اسمی و لذا قد ظھرت الفتن الجلھ واسمی قد عصوا امر الّلھ و

افئدتھم رافعة الّی قد حسدوا بذلك و لذااخذوا نصیبھم مما كتبوا الناس من كل شطر خرجوا لحبی حیث قد جعل الّلھ

من حبی و لو یعتنا لم یخرجواالناس من االعتقاد بحبی الذین ھو اعلی انارةالدین الوربی ان شایدیھم لیصرف

اتبعنی من المومنین ال الھ اال ھو علیھ توكلت و ھو رب قطعت ابدانھم اربًا اربًا و اقول بحكم الّلھ حسبی الّلھ و من

باطن شاھدت سر االمر فاشھد بانی االن فی مقامی ھذا فی البیت و حدی ال نطق فی حكمالعرش العظیم ایضًا فاذا

ال یعرف من كلماتی امر الموھوم فان سید الشھدإ علیھ السالم فی ذلك الیوم لحكم باطن الظاھر والباطن كما نطق 

لتری فی الظاھر و الباطن كذلك و ال یخفی ان الجل ذلك االمر البدیع قد االمر لو یظھر بحقیقتھ فی عالم االجساد

یجری القضإ ائف كلھا و لكن احببت اناالرض المقدسة رجال كثیر و انی لو اردت الغلب علی الطوجمعوا علی

 فی ۴حكم الباطن مشابھًا فی البإل بالحسین مخالفًا لھوای لینكسر قلبی و یحزن سّری و یتغیر فؤادی النی كنت فی

.بالعھد منی لیشرك حكمی بحكمھ حكم الظاھر و ذلك مما اخذ الّلھ

كتب الّلھ لنا علیھ توكلت و فیھ صبرت یصیبنا اال ماو لكن لما نزل بی صبرت فی الّلھ و رضیت بقضائھ و اقول لن 

اعظم ما نزل بی عمل خؤار الولیانی فی ظلمھ و انی حین الذی كتبت الورقة و علی الّلھ فلیتوكل المؤمنون و ان

السالم فی سبیلی و لو ال رده كانی سمعت منادیًا ینادی فی سری افد احب االشیإ الیك كما فدی الحسین علیھلحكم

ملوك االرض لن یقدروا ان یاخذ و امنی حرفًا فكیف عبید كنت ناظرًا بسر الواقع فو الذی نفسی بیده لو اجتمعوا

مثل و انھم مطرودون مقابل ابنإ جنسھم و عاجزون علی شأن لم یقدروا ان یاتوا بحدیثالذی لیس لھم شأن بذلك

مقام صبری و رضائیآیاتی و لكن الحكم ما اشرت لك فی سر الباطن لیعلم الكل 

---٢٨١ صفحھ ---

ان یغلبوا علّی جمیع اھل االرض و و فدائی فی سبیل الّلھ مع آیات الحقة التی قد جعل الّلھ فی یدی حیث لم یقدروا

فدإ النفس الجل اثبات الحق و ذلك لم یعادل شیئًا فی االعیان فللھ بذالك فدیت من آثار نفسی فی سبیل الّلھ الن

منقلب ینقلبون و قد صبرت فی ذاتھ و فدیت اعظم ما قدر الّلھ لی فی سبیلھ و سیعلم الذین ظلموا اّیلمنةالحمد و ا

اخذ الورقة نصیبا قل لھ تمتع بكفرك قلیال انك من اصحاب ما قدر الّلھ بعد ذلك الفدإ فدإ و ان اجتمع الكل و ال لمن
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باطن الظاھر ال لو ال اراد الّلھ ظھور بإل سّر باطن الباطن تلقإبغافل عما یعمل الظالمون و النار و ال تحسبن الّلھ

مظلومًا فی ایدی الظالمین بعد ما اجتمع آالف من الخلق یقدر احد ان یجترح علّی بشئ و لكن الّلھ قد شإ ان یرانی

فی البیت وحدی لیومالّلھ ان یرانی فی الفدإ اطیب آثاری و انھ قد شإ ان یرانی فی مثل ذلك النصرتی و كذلك قد شإ

من سیوف الحدید و لو ان الظھار حكم و ان حزب الشیطان یشتغلون بحربی فی الرد بسیوف الكلمات التی اعظم

الفین االخمسین ضربًا من آالت الحرب و انی بحقھ روحی لھ الفدإ ظاھر الباطن قد تحمل علیھ السالم فی جسده

االعدإ اربًا اربًا لھ من كلمات اھل البعد و اشاھد قلبی من سیوف كلماتالعدة قد تحملت بقلبی فی سبیالكثر من ذلك

و الجل ذلك قد اظھرت اربعة كتاب محكم و عدل عشرة الی قولھ و انی الی االن ما ادعیت اال العبودیة لّلھ وحده

 بحیث ال یقدر انلو كان فی ایدی احد غیری لسخر االرض كلھا بحجة المعة بالغةصحیفة متقن الذی كل و احد منھ

جلست فی بیتی وحده رضًإ لوجھ ینكره احد اذا انصف و لكنی من غنای بالّلھ معذلك االسم االكبر و الحجة االعظم

علیھ السالم مع قدرتھ و جباریتھ الی قولھ فاذًا وحیدًا فی البیت الّلھ سبحانھ و رضیت بظلمی اتباعًا لفعل الحسین

او بجسده او صوتی فھل من ناصر ینصر حكم باطن الباطن بایات محكمة بلسانھقلمی انادی باعلی متكًال علی

بمالھ او باثاره

---٢٨٢ صفحھ ---

فھل من ذی رحم یبكی علّی و او بكتابھ فھل من ذاّب یذب عنی رّد المعرضین و شبھة المشبھین و طغیان المعتدین

م یقوم لنصرتی ثم یظھر آیات محبتھ فی حقی فھل بكائی ثیبطل من حولی شّر الملحدین فھل من ذی روح یسمع

لیقّر االظھر ان العزة لّلھ و لرسولھ و للمؤمنین و ھل من ذی غضب یغضب علی اعدائیمن عزیز یعزنی بحكم الّلھ

الذی سیریكم آیاتھ فتعرفونھا و لم بذلك عینی فھل من ذی قوة یقوینا و ھل من ذی عزة ینقطع الینا فنحمد الّلھ

ھل غیرت فیكم سنة او بدلت شریعة احللت ما قد حرم الطھر احمد االن احد فیا ایھا المإل من المعتدینیجبنی 

العبودیة فما الطھر كاظم ام ادعیت فی شأن دون العبودیة ام ادعیت شأن الربوبیة فی دون ھیكلاحرمت ما قد حلل

جحدونی و انا بن الوصی فھل فیكم یا قوم ذی رحم تلكم یا ایھا المإل الّی شئ تنكرونی و انا بن العلی و الی شئ

فیكم ذی علم لیبطل جھل المعرضین بحلمھ اللھم انك لتعلم قد اتممت الحجة و اكملتفیدفع عنا كید الجبابره و ھل
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حزبك ذی كتاب محكم و صحائف النعمة لمن ورد علی تلك االیات فی ذلك الیوم االكبر فیا ایھا الشیطان فھل فی

عزتھ التی قد جعل الّلھ سیف قدرتھ فلم لم یجب الیوم منكم بارز ابن محمد فی وحدتھ و یحارب معھ بایاتمتقنة ی

انھ خؤار قد اسمعت الكل بكائی و لم یبارزنی الیوم احد و من قبل من لم یقدر باتیان حدیث واحد اللھم انك لتشھد

دعوتھ بما كتب الّی الكون بذلك من داد علی لوحابخل من كل دنی طلب دمی و انا فزت بنفسك و اجریت قلم الم

یقتل المحدون انا لّلھ و انا الیھ راجعون و ال تقولوا لمن یقتل فی المستشھدین و ان بمثل ذلك فلیحارب المؤمنون و

الیوم السالم فی ذلك اموات بل احیإ و لكنھم قوم ال یشعرون فانا ذا اقرء نسبی بمثل ما قرء الحسین علیھسبیل الّلھ

الّلھ وجھ الحرمین طعنوا احمد ثم كاظمًا اجمعوا فی ظلم ابن و كفی بالّلھ شھیدًا كفر القوم لما قد اعرضوا عن جمال

بیاناتھ الكریم و ایضًا یا ایھا السائل بلغالسنتین الی آخر

---٢٨٣ صفحھ ---

حكم الّلھ یخرج منھا خلق كثیر و انا ال ربال منشیعتنا اال یردوا الورقة من یدی احد و ال یأ ولوا حرفًا منھا فانھا غ

القول تادبوا من قول الّلھ سبحانھ یا معشر االنوار و عباد الذین یمشون نعد رجال من شیعتنا فقیھًا حتی یعرف لحن

بھا الصادقون عن االرض ھونا و اذا خاطبھم الجاھلون قالوا سالمًا و لقد نزلت فیھا اشارات لطیفة یمیزعلی

احد و لقد بلغت حكمی الی الكل فمن شإ ان اذبین و ایضًا انی ما اطمع فی تصدیق احد و ال اخاف من تكذیبالك

یعرضون من حكمی لن یقدر الظالمون بعملھم و كل ظلم و حكم غیر حق یؤمن و من شإ ان یكفروان العلمإ لو ال

.و كان الّلھ لغنی عما یعملونمن یوم ذكر االمر الی دولة الحق فكان ذنبھ علیھم صدر من ذی روح

بسم الّلھ الرحمن الرحیم: قولھ؛ایضًا در توقیعی فارسی

تالوت آیات كریمھ را نموده ولی چھ بسیار عجب است كھ اھل بصیرت تابع اقوال   قبلھء محترم دام عزكم

علم دور است در ریقھء اھلو ھوای انفس شوند الجل اتباع حكم دین من حیث ال یعلمون اگر چھ از طمردم

نماید او را بجواب مجاب فرمایند ولی از مقامی كھ مخاطب ایشان در امری بال علم واقع و حجت ظاھر شك

غیر طریقھء اھل حكمت میشود حكم صاحب این امر از دو مرحلھ خارج آنجائیكھ در مقام عبودیت واقفم متحمل



253

از برای امر حق و باطل ت فالویل لمن عرفھ و احبھ و شكی نیستیا حق است فطوبی لمن اتبعھ یا باطل اسنیست

شود و این عالمت تصدیق و تكذیب ناس نخواھد بود بلی خداوند عالم عالمتی معین فرموده كھ بان  تمیز داده

نفس است قوی و لیكن امروز تمیز عدول از برای كافّھ مردم امری است صعب و بھرتصدیق اھل عدل حجتی

نیست كھ ھر گاه نفسی امروز  كھ بنفسھ تمیز حق از باطل نماید بعد از اثبات این مقدمھ شبھھءواجب است

ضروریات دین نباشد با حجة وافیھ بكل عالم فرض است تصدیق ادعای بر امری نماید كھ باعث بر انكار جزئی از

حكم او نمایند و

---٢٨۴ صفحھ ---

كل اعراض نمایند كافر میشوند از امام زمان علیھ السالم صادر شود وباجماع مذھب امامیھ ھر گاه امروز حكمی 

اتباع حكم صادرهء از خود ایشان است و شبھھء نیست كھ اكثر  زیرا كھ مناط دین عمل صوم و صلوة نیست بلكھ

درین سنھ دراز انعام واقع ھستند بلكھ مؤمن خالص بنص حدیث اقل از كبریت احمر استمردم در مقام اضل

شده كھ حكم آنرا در خط بغداد نوشتم عمل حج كھ خدا میداند عدد او را سھ نفر در صحیفھء امام عدل مكتوب

فرمائید و تعجب نفرمائید كھ امر حق ادق و اعظم ازین است و اكثر ھالك سائر اعمال مردم را ھم مثل این فرض

طائفھء ایشان البد است كھ ثل سیدی در میانھءاال من شا الّلھ انھ عزیز غفور بعد از فوت مرحوم سید مھستند

فقرا از ارض مقدسھ ھجرت نموده و ایشان در كتاب در ھر عصری باشد معذلك از این فتنھ خارج نشد مگر ھمان

وجود آنكھ بر سبیل ظاھر كسی اعتنائی بدیشان ندارد و مرادم از ذكر این فقرات امام حق اشرف خلق مكتوباند با

چھ حجت ازین رشحھء عالم باشند حال مردم از كسی كھ مدعی امریست حجت میخواھندخلق است كھ حد

قرآن كھ اگر جمیع اھل ارض جمع شوند عظیمتر است كھ در عجم خداوند عالم كسی را ظاھر فرماید بلسان

شیده سورهء جای آنكھ اتیان بمثل نمایند حال از آنچھ ظاھر شده چشم پونتوانند حرفی از كلمات آنرا بفھمند چھ

سورهء تبت بود آیا كسی ھمین ورقھ نازل شده كفایت میكند در حجت بودن اھل ارض را ھر گاه كل قرآنكھ در

حجت بودن این سوره معادل است با حكم قرآن و معجزهء را میرسید كھ بگوید حجت نیست حاشا و كال بلكھ در

بمیدان آرند امر علما ھم اجتماع نموده گوی خود راگوی است و میدان این گوی صاحب این جمیع انبیإ و اوصیإ
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خداوندیكھ جانم برید اوست كھ اگر جمیع اھل خود شما ھمیشھ قرآن خواندھاید بقدر تالوت لحن تمیز میدھید بحق

ارض جمع شوند باینكھ یك آیھ

---٢٨۵ صفحھ ---

است كھ از لسان ایشان بر ود نھ اینبیاورند عاجز خواھند شد اگر ھم چیزی بیاورند كلمات مسروقھ خواھد ب

ادعا نمودند و آخر روسیاه و خجل شدند حقیر شرح فطرت جاری شود چنانچھ در صدر اسالم فصحإ اعراب

كھ ھر روزی بعض از آن مینوشتم اتمام نمودم و ھر وقت بخواھم ھر چھ بنویسمسورهء یوسف را در چھل روز

علمإ مدعی آن است بسم الّلھ دم یكشبانھ روز منتھا نوشتم ھر كس ازروح الّلھ مؤید است مثل صحیفھ كھ فرستا

اند كھ چنین امری تا حال از احدی از علمإ ظاھر نشده چنانچھ اشخاصیكھ مشاھدهء نوشتن را نمودھاند فھمیده

ت و آیاحجت خداوند بر كل عالم تمام است و اشخاصی كھ افترإ بر امام خود میزنند كھبعد از كتاب و صحیفھ

روزیكھ این امر ظاھر شده عمل كل صحیفھ ماخوذه از كتاب الّلھ و ادعیھ است جزای ایشان با خداوند است از

حكم خداوند است ھر كس میخواھد تصدیق كند از برای خودش است ھر خلق باطل است اال بعد از تصدیق و این

خارج شده بر ت كھ از بحر اضطرابتكذیب كند عقوبت بخودش میرسد مرادم از این فقرات این اسكس ھم

بلكھ حیف است كھ بر علم چنین امری غیر كحسی سكون مستقر گردند كلیھ اھل بلد را اّول قابل ندیدم اظھار كنم

االن ھم حكم بلد مثل قبل است ھر كس را تصدیق از تبعیت یكدیگر است اشخاصی كھ قابل ھستند وارد شوند

كسی كھ بر لسان آن حكم نچھ اظھار نمودم تابحال بحكم الدھر انزلنی بود و اّلاسرائر ھمھ را مطلع است آخداوند

با عباد الّلھ مجاھده نماید بحق خداوندی كھ لسان مرا شجرهء طور جاری شود الیق نیست این قسم در مقام عجز

ن است و غرضمخلق امروز در علم نزد من مثل این قلم جمادی است كھ در ید مباین علو حجت فرموده كھ كل

كند خود را از برای رتبھء ازین مقام اظھار فخریھ نیست بلكھ ھر ذی روحی تمیز میدھد كھ عالی ھر گاه وصف

مؤخر ظلم بخود كرده زیرا كھ آن نمیتواند تمیز امر

---٢٨۶ صفحھ ---
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 حال كھ ظاھر شده را مینمودمعالی را دھد بلكھ از كتمان اسم روز اول مالحظھء ھمین مزخرفات جنود شیطان

ھم قادر بر فھمیدن كلمات حقیر نیست كھ مقصود تدریس و حرفی با كسی نیست حجت نزد ھركس ھست كسی

كلمات باطل ھمین قدر حّظ علمإ عجز است و حظ عوام تصدیق آنكھ اشاره نمودھاند كھ مردمحكم میان خلق باشد

دوم در حق رسول الّلھ صلی الّلھ علیھ و بن الّلھ استمیگویند ضرری نمیرساند اول در حق خداوند گفتند عزیز ا

انھ لمجنون و خداوند عالم بر ایشان نازل فرموده و ما ھو االذكر للعالمیناندآلھ گفتند مثل آنچھ در حق من گفتھ

ھ بھیچوجھ خوفی از احدی نداشتكذلك در شأن آل سالم الّلھ علیھم و این سنت سنیھ در مبادی عالیھ با ما است

جاری فرمود خیر است ھرگاه نعوذ بالّلھ مردم بنای انكار باشید كمثل بیت عنكبوت ھستند و ھر چھ خداوند عالم

و منقبت شد از آیات امام خود و حیرت ایشان بجائی نخواھد رسید الخ ایضًا در ذكر مقامگذارند محروم خواھند

بالتسلیم من امارات التی قد القیت الیك و لم انھم قد سبقواسابقین اولین و اما ما اردت الطمینان قلوب االولین فاع

الّلھ مقامھ فی كتابھ الذی كتب الی بخطھ الشریف و ان االن عند اولی الناسما ورائھا ما اشار الیھ السید اعلی

غیری و كفی بھ لمن بالكتاب لموجود و فی اشاراتھ تلویح حیث یعرف اولو االلباب امری من دون بینة من

ھذا االمر كلھم علمإ اتقیإ حیث قد صرح السید اعلی استبصر و اھتدی دلیال و اعلم بان عباد الّلھ الذین قد سلموا

لمن واحد منھم بشئ من الثنإ و نص بخطھ الشریف لمن بلغ االمر بالعراق ثنإ عظیمة والّلھ مقامھ فی شأن كل

الذین قد نص الشیخ و السید باجتھادھم و ن فیھم رجال علمإسواه بما تجد عندھم و قد اجمع اولیإ تلك الطائفھ و ا

انھم معروفون باعلم و العمل و انی الستحیی ان اذكرھم باسمائھم و كفی فضلھم حیث ال ینكرھم االمكابر عنود و

شھیدًا ایضًا یا ایھا المأل  ال تعجبوا منبالّلھ

---٢٨٧ صفحھ ---

من قبلی لمن ال یجد نفسی فی االمر  الّلھ و منھ اولی من الناس و انھ یكفیحكمی فان اول مؤمن بایات الّلھ بفضل

الّلة قد احبھ لسبقتھ فسوف یرفع الّلھ المانع و ایضًا در مناجاتی وقد و لو كان مثلھ فی العباد بالعلم لكثیر و لكن

من كان اولی یام و الیكتب عدیده من اھل طاعتك بعد ما فوضت االمر الی من كان معلمی فی بعض االنزل علی

بدیعھء آیات مباركھ مسطور است و ان الناس بالكتاب و ایضًا در جواب از اعتراضات معرضین بر شئون لفظیھء
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بقواعد الھیھ و الدلیل علی ذلك انھ قد كتب بمثلھ طبق قواعد القوم كتب حرفًا من دون قواعد القوم ارادان یذكرھم

قلمی   لیطلع   مھ حرف و ان تری لحنًا فلیس منی و ان كان منی فقد اجری علیشئ و ال یعزب من علو ال یعجزه

و بذلك یكون حجة الّلھ فی حق نفسی ابلغ و كلمة الّلھ الكل   بانی  ال  اعلم   قواعد   القوم  و   رسوم   العلم

اوان ظھورحضرت اعلی نظر بضعف عباد در ؛صادر بامضإ خادم چنین مسطور استو در خطابی.اعظم

این ھمان نقطھء فرقان است ...اند چنانچھ در مقامی میفرماینداند و بحكمت تكلم فرمودهدر بیانات مدارا نموده

والیت میفرمایند اننی انا قائم الحق الذی انتم بظھوره توعدون و در كھ در این كور بنقطھء بیان ظاھر و در مقام

مقامی چنانچھ نزد صاحبان بصر حقیقی معلوم و واضح است و دراند بمقامات دیگر ناطق شده...مقامی 

اینمراتب را بتفصیل ذكر نماید وقت میفرمایند اگر ناس ضعیف نبودند ذكر مشیت نمیشد اگر اینخادم فانی بخواھد

این بیانات از روی حكمت بوده چھ اگر در اول ظھور بكلمھء و فرصت مساعده ننماید و شكی نبوده و نیست كھ

یعنی آنچھ در آخر فرمودند اول میفرمودند شرارهء نار اعراض و انكار در اول واردخری نطق میفرمودندا

منكرین تفكر نمائید بشانی میاورد آنچھ را كھ در آخر وارد آورد در ظلم ظالمین و اعراض معرضین و انكار

دكھ آنجوھر وجومعرضین و منكرین كھ علمای عصرند بر اعراض قیام نمودند

---٢٨٨ صفحھ ---

آنچھ را كھ قلم و لسان و مداد از خود را بعبد بقیة الّلھ نامیدند و اینخلق دنی بان ھم راضی نشدند و عمل نمودند

حضرت شریكند چھ كھ عوام و خواص علی زعمھم در آنجمیع این حزب در سفك دم...ذكر آن عاجز است 

معدود دند جمیع علمإ و روسإ فتوی دادند و سائرین عمل نمودند مگردم اطھر قیام نموسنین اولیھ متفقًا بر سفك

اذعان از كلمھء قائمیت بكمال كمی كھ معروف نبودند و ریاست نداشتند و از آن معدود ھم بعد از قبول و

و صورت قسمی مھم از آثار بدیعھ كھ از قلم ".نمودنداعتراض برخاستند و بر قطع سدره مباركھ جھد بلیغ

شیراز باصفھان تحت عنوان بابیت و ذكریت با مراعات مصالح و مقتضیات ایام ضرت تا یوم مھاجرت ازآنح

تفسیر سورهء یوسف و نسخ آن موجود بدین تفصیل بخط سابقین مرقوم تفسیر جزء اول از سورهء بقرهصادر
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یر حدیث كمیل       تفسیر حدیث آیھء نور     تفسسورة     تفسیر سورهء كوثر    تفسیر بسم الّلھ    تفسیر١١١

كالم سید رشتی در شرح خطبھء تتنجیھ  دو خطبھ دروجھ الّلھ   شرح بر اقول از جاریھ      تفسیر حدیث نحن

در جده  خطبھء در بوشھر  خطبھء در سفینھء صغیرة   خطبھء در كنكان   خطبھء در یوم عید فطر  خطبھء

سوره صادر در ایام مراجعت از حج      ٧٠٠ق مكھ   كتاب الروح  مصیبت امام حسین ع   سھ خطبھ در طری

صحیفھء بین الحرمین    بیان بدإ و لوح محفوظ   بیان تقارب و ١۴ باب     دعإ صحیفھ ١۴صحیفھء اعمال سنھ 

ھء تفرقو مشتقات      در سلوك      در تعویذ       بیان علت تحریم محارم سببی و نسبیتباعد  بیان جوامد

 مسئلة    پنج ٢٠جواب المسائل بواطن و ظواھر      نسبت بین آنحضرت و شیخ و سید        در نحو و صرف

سھ توقیع بمیرزا سید حسن بعد از مراجعت از سفر           جواب جناب توقیع بجناب مال حسین  بعد از سفر حج

آغاسی قبل و بعد از سفر حجدو توقیع بمحمد شاه و نیز دو توقیع بحاجی میرزا قرة العین

---٢٨٩ صفحھ ---

توقیع كتاب للعلمإ بعد از سفر            توقیع بسلطان عثمانی بعد از سفر           توقیع بمال حسن گوھر بعد از سفر

تدو توقیع باھل بیت حین مراجعت              شش توقیع بخال  بعد از مراجعجواب سید جعفر شبر بعد از سفر

دو توقیع بحاجی محمد پنج توقیع بمال صادق مقدس بعد از مراجعت  دو توقیع بحاجی مال محمد بعد از مراجعت

بامام حنفی و امام حنبلی و مغربی بعد از مراجعت    علی بعد از مراجعت    بحاجی محمد كریم خان بعد از مراجعت

مراجعت    جواب میرزا جواد قزوینی بعد از مراجعتو مال محمد و غیرھما بعد از جواب میرزا محمد علی نھری

بشیخ سلیمان بعد از مراجعت              جواب مال ابراھیم محالتی بعد از مراجعت     بسلیمان شریف مكھ بعد از مراجعت

جواب میرزا محمد علی بعد از مراجعت     جواب میرزا ھادی و میرزا محمد بحاجی میرزا حسن بعد از مراجعت

جواب مال احمد و بمیرزا عبدالباقی رشتی      بمحمد كاظم خان       بشیخ خلف          بشیخ رفیععلی قزوینی

بسید ابراھیم          جواب میرزا محمد یزدی          دعبل بن میرزا علی       بسید علی كرمانی        بسلیمان خان

و آنچھ  علی اصغر         جواب مال عبد الخالق       جواب مال عبد الجلیلجواب كربالئیجواب  مال محمد معلم

صحیفھء خمس عشر دعإ     صحیفة الحج از آثار علیا كھ سارق عنود در طریق سفر ربوده صورتش چنین است
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اربعون و ابواب در حج     خطب سبعة عشر       شرح قصیدة الحمیری اربعة عشر ابواب در آداب زیارت ائمھ

آیات و طریق تفسیر كل سورة اربعون آیة      شرح مصباح          شرح سورهء بقرة در دو  قسمت بلحنسورة

اثنی عشر آیة توقیعات مھمھ بعلمإ عرب و عجمسورهء یوسف       شرح آیة الكرسی ماتین سورة و كل سورة

م اولیھء شیراز چنینو در تعداد و تبیان و نظم آثار صادرهء در ایام حج و در ایا

---٢٩٠ صفحھ ---

من شھرھا بما مضی ١٢۶٢     الی سنھ     ١٢۶٠مسطور است و لقد فصل كل ما خرج من یدی من سنھ    

منھا تكفی فی الحجیة علی العبودیة لمن فی نصفھ ھو اربعة كتاب محكم و عشر صحیفة متقنة التی كل واحد

باسمإ آل الّلھ منزلھا لیكون حنیفًا فی البیان و مذكورًا فی التبیان االولیائھاالسموات و االرض و انا ذا اذكر اسم

فصل فیھ سبعماة سورة محكمة كتاب االحمدیة فی شرح جزء االول من القرآن و الثانی كتاب العلویة و ھو الذی قد

كتابًا محكمة باالیات القاھرة و ھو الذی قد فصل فیھ خمسین التی كل واحد منھا سبع آیات و الثالث كتاب الحسنیة

التی كل الحسینیة فی شرح سورة یوسف علیھ السالم المفصلة بماة واحدی عشرة سورة محكمةو الرابع كتاب

علی االرض و ما فی تحت العرش لو لم واحدة منھا اثنی و اربعین آیة التی كل واحدة منھا تكفی فی الحجیة لمن

الفاطمیة و ھی مرتبة باربعة عشر بابًا فی اعمال اثنا عشر شھرا فی امس صحیفةتتغیر و كفی بالّلھ شھیدًا و الخ

التی قد فصلت السادس صحیفة العلویھ و ھی مرتبة باربعة عشر دعإ فی جواب اثنتی و تسعین مسئلةكتاب الّلھ و

ی تفسیر احرف باربعة عشر بابًا فبعد رجعی عن الحج فی شھر الصیام السابع صحیفة الباقریة و ھی مرتبة

باربعة عشر بابا فی شرح دعائھ علیھ السالم فی ایام الغیبة و البسملة و الثامن صحیفة الجعفریة و ھی مرتبة

فی ارض الموسویة و ھی مرتبة باربعة عشر بابا فی جواب اثنین نفس من عباد الّلھ قد قضتالتاسعة صحیفة

اربعة عشر خطبة عزإ الناطقة عن بعة عشر بابًا فی ذكرالحرمین و العاشرة حصیفة الرضویة و ھی مرتبة بار

الحاد یعشر صحیفة الجوادیة و ھی مرتبة باربعة عشر بابًا فی جواب شجرة الثنإ ال الھ اال ھو العزیز المنان و

اربعة عشر مسئلة مسئلة الھوتیة و الثانیعشر صحیفة الھادیة و ھی مرتبة باربعة عشر بابًا فی جواباربعة عشر
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فی جواب اربعة عشر مسئلة ملكوتیة و بابًاجبروتیة و الثالث عشر صحیفة العسكریة و ھی مرتبة باربعة عشر

باربعة عشر دعإ قدوسیة التی قد ظھرت فی بدءالرابع عشر صحیفة الحجیة و ھی مفصلة

---٢٩١ صفحھ ---

الكتاب مع صحیفة المشھورة فی  فی ذلكاالمر و تنسب الی امام العدل فكل ذلك اربعة عشر نسخة مباركة موجودة

مكتوب فی ذلك الكتاب و اما ما خرج من یدی و سرق فی سبیل آخره فی اربعة عشر كتابا من اولیإ العباد كل ذالك

ما نزل صحیفة الرضویة فمن وجد منھ شیئًا وجب علیھ حفظھ فیا طوبی لمن استحفظ كلالحج قد ذكر تفصیلھ فی

اعز لدی من ملك االخرة و االولی و استغفر لی احسن خط فوالذی اكرمنی آیاتھ حرف منھامن لدی بالواح طیبة ع

و سبحان الّلھ رب العرش عما یصفون و سالم علی المرسلین و الحمد لّلھ ربالّلھ ربی عن التحدید بالقلیل

دار التجارهء كھ محل و العالمین  و اما بندر ابوشھر بیان واقعات و اوضاع آنجا را ضمن بخش سابق نمودیم

.در آنجا توقف فرمودند مشتھر میباشداقامت حضرت و جناب خال بود و بعد از مراجعت از مكھ نیز

شرقی شیراز و مشتمل بر زیاده        و از بالد تاریخیھء این امر نیریز است كھ واقع در بعد سی و پنج فرسنگی

وحید بود و امر بدیع در آنجا بواسطھء او ارتفاع یافت و ما از ده ھزار سكنھ و مسكن دوم جناب آقا سید یحیی

كھ اسامی شھدإ و اصحاب را در بخش متقدم نگاشتیم و خانھء مسكونھء وحید و مسجدیتفصیل واقعھء نیریز با

واقعھء در خارج بلد كھ محل در آنجا بیان و برھان نموده از مقبلین و مؤمنین بیعت گرفت و نیز قلعھء خواجھ

شھدإ و مدفن جسد آنجناب و اصحابش معروف و ن اصحاب و مدافعھء از اعدإ بود و مقتل و مصرعتحص

بیعت كردند متجاوز از چھار صد نوشتند و بعد از اختتام امر قلعھ و قساوتھایمشھور است و عدهء را كھ با او

دندمیرزا زین العابدین خان حكمران بقیھء اصحاب بحدی بودند و مجتمع و متزاید ش

_______________________________________________________________________

.اندمیدان در بیرون سرای سروی نوشتھمدفن جناب آقا سید یحیی وحید اكبر را بقعھء كوچك معروف بنام بقعھء سید واقع در

_______________________________________

---٢٩٢فحھص---
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كوھی كھ محل تحصن ایشان گر پس از واقعھء شھادت كبری واقعھء اشد از واقعھء اولی برخاست وكھ بسالی دی

قرب نیریز واقع است و تفصیل احوال وحید شھید و بوده و مدافعات شجیعانھء نادر النظیر نمودند بمسافتی

 می آوریم و در اینجااوضاع یزد و شرح احوال واقعھء ثانیھ را در بخش چھارماعقابش را در این بخش ضمن

.می نمائیم بشرح احوال چند تن از مھمین اصحاب و شھدإ و بقیة السیف نیریز اكتفا

در نیریز بود ھمینكھ خبر عزیمت مردی مّلاك و دولتمند و مشھور و معتمد)ایّوب(         اول حاجی محمد تقی 

افت و در اصطھبانات بموكبش ورود یافتھ باالتفاق باستقبال شتجناب وحید را از یزد برای اقامت در آنجا بشنید

جامع كبیر و با وی بیعت كرده پی نصرتش سر بر كف ارادت و اخالص نھاد و اوًال در مسجدبنیریز وارد شدند

اصحاب را در مدت محاصره چھار ماه قیام كرد سپس در قلعھء خواجھ بمحاربات و مدافعات پرداخت و مصاریف

آنجناب و جمعی دیگر اسیر اردو شدند و حكمران ویرا از سران سپاه ھ واقعھ خاتمھ یافت باعھده نمود و ھمینك

چنانكھ در فصل تسلیم گرفت و با جمعی از اسری محبوس داشتھ انواع عقاب و عذاب مجری كردمطالبھ كرده

 و حاجی نوبت میزدند كھ آب خونین میگشتزمستان ھمھ روزه در آب حوض یخ بستھ انداختھ چندان با چوب

السن ضعیف البنیھ را قبول كرده در جای ایشان مضروب میشد و چون چوب خوردن برخی از اسرای كثیر

بنام من میاید و فالعلت را از وی میپرسید جواب میگفت كھ ما بین محبوسین قرعھ میكشیم و اینحكمران

 او را ھمی بكوچھ و بازار و درب یافت وباالخره از شدت ضرب سرش مجروح و متورم شده چشمانش جحوظ

كشانده از تماشائیان درھم و دینار اندوختند تا پس از انقضإ یكسال خانھء توانگران با نھایت خواری و آزار

بنوعی كھ ضمن

---٢٩٣ صفحھ ---

تتمھء احوالش و خاندانش را درشرح احوال آقا سید جعفر یزدی می نگاریم مستخلص گشتھ بیزد اقامت جست و

.بخش ششم مینگاریم 

اھالی بعلم و تقوی مشتھر و     دوم آقا سید جعفر یزدی ساكن نیریز عالم  و واعظی متمول و معتبر و نزد

دار الحكومھ منزل داشت و بواسطھء جناب وحید اكبر حكمران بمجالست و معاشرتش مفتخر بود و در قرب
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بوعظ و ھدایت مردم پرداخت و حكمران ویرا از خانھدستورش در مسجد جامع مؤمن باین امر گردید و بموجب

مدت واقعات قلعھ با جناب ممنوع داشت ال جرم با سائر اصحاب در مسجد سكونت جست و سپس در تمامتاش

حكمران در انجمن سران سپاه با كمال شدت و غلظت و وحید بسر برد و پس از اختتام امر قلعھ و شھادت وحید

كھ ثروت حاجی و علم تقریر آقا سید جعفر موجب قوت قلب اصحاب قلعھ و ادامھء كردابراز غیرت چنین بیان

و آندو را تسلیم گرفتھ بحبس حروب  و اراقھء دمإ گردید لذا باید نوعی عقاب شوند كھ سبب عبرت مردم گردد

نی گندم و نان بود او را قبالھ نمود و چون در آنزمان قلت و گراانداختھ خانھ و امالك سید را ضبط كرده بنام خود

مجانًا میدھم بشرط غالت خود بستھ بفقرإ اعالن نمود كھ بھر نفری از مرد و زن ھمھ روزه یك مننزد درب انبار

خیو برو و محاسن سید انداختھ منی گندم میبردند اینكھ آبدھن بصورت آقا سید جعفر اندازید و ال جرم مردم بینوا

ذرت حاضر شدند و از القإ بصاق بر چھرهء سید جلیل شرم داشتھ در گوشھء گرفتنآوردھاند عائلھء فقیر برای 

انداختھ ذرت ببرید و دھنآقا سید جعفر روی بایشان نموده بكمال مھربانی گفت خجلت ننمائید بیائید آبایستادند

د و در مدت نھ ماه ھمھ و بحق خویش از ذرت رسیدنمن با عبا رویم را پاك مینمایم و آن فقیران نیز چنین كردند

خانھء اغنیإ كشیده چوب وافر زدند تا از صاحب خانھ مبلغی نقود گیرند و ازروزه آنسید مظلوم را بدرب

---٢٩۴ صفحھ ---

اختیار شده سخنان زشت و صدای دل گزای تازیانھ و استغاثھ و حنین مظلومانھاش ساكنین دیار مشمئز و بی

سید را از آنجایگاه میبردند و عاقبت پاھایش مجروح و بظالمین میدادند تا ظالمانناسزا گفتھ دراھم و دنانیری 

و زن نبود و حمالی ویرا بر دوش كشیده بدر خانھھا میبرد و باز بنوع مذكور میازردندمتورم گردیده قادر حركت

خت گویند بموجب را دل بسوو اطفالش حاضر بوده واقعات را نگریستھ میگریستند و باالخره زن خان حاكم

حاجی محمد تقی مذكور را بر حمارھا نشانده از نیریز بخارج خوابھای موحش كھ دید سید را با عائلھاش و نیز

در خود را بقریھء در ھفت فرسنگی شمالی نیریز رساندند و مردم ده بعلت سابقھء معرفتفرستاد و آنمظلومان

كس فرستاد تا آنمظلومانرا بر گردانند ر بسمع خان حاكم رسیدهحق سید بوظائف احترام و پذیرائی پرداختند و خب

مظلومان بسمت یزد ره سپردند تا بقریھء ھرات رسیدند و از تعقیب زین ولی اھالی مأمور را خائبًا عودت دادند و
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اعت و بامامت جمبیاسودند و حاجی بشھر یزد رفت و سید حسب خواھش مالكین قریھ در آنجا بماندالعابدین خان

.ششم میاید و مرجعیت امور شرعیھ و وعظ پرداخت و تتمھء احوالش در بخش

از علمإ و ائمھء جماعت       دیگر از مشاھیر اصحاب نیریزی ابو الزوجھء وحید شھید حاجی شیخ عبد العلی

سالھ و نداشت و با دو پسرش شیخ ھادی ھفده بود و در ایمان و استقامت و حمایت و مساعدت از وحید ھمتا

محاربات قلعھء خواجھ كوشید و بعد از شھادت وحید گاھی متواری و شیخ محمد چھارده سالھ در نیریز و در

نمود و پس از نیریز مختفی گشت تا در واقعھء ثانیھ با زن و فرزندان در باالی كوه مدافعھ ھمیگاھی  در

آنگاه ویرا شھید نمودند و زنش اسیر ریدندخاتمھء جنگ اسیر شدند و اعدا نخست دو پسرش را در دامنش سر ب

شده بگریخت و بخانھ برادر خود سید ابراھیم

---٢٩۵ صفحھ ---

آنمظلومھ بخانھ كربالئی رضای در نیریز پناه برد و برادر چون مؤمن باین امر نبود خواھر را بخانھ راه نداد و

.نشت وفات یافتشد و در ھماحمامی كھ از مستخدمینشان بود ملتجی و مختفی

موقع محاربھ و مدافعھ دیگر مال عبد الحسین واعظ و قاضی نیریز حامی و مساعد وحید شھید بود و در

از سن ھفتاد سال و بنماز و نیاز اشتغال داشت در نیریز گلولھء اعدا پایش را مجروح ساخت و او در آنھنگام

 و پسرش مال علینقی بشھادت رسید و مال عبدالحسین با قلعھ بمحاربھ پرداختآنگاه با سھ برادر و پنج پسر در

عبدالحسین را با جمع مال علینقی را اسیر كرده بشیراز بردند و چنانكھ در بخش الحق میاوریم چون مالعائلھء

مشقات ھالك شد سواران دولتی سرش را جدا كرده اسری مغلوًال بطھران میبردند در سھ منزلی شیراز از شدت

.نمودند و ساللھاش از نسل مالعلینقی درین امر برقرار ماند  ھمانجا زیر خاك پنھانتنش را در

دستگیر شده یكسال بحبس دیگر حاجی قاسم از اصحاب و انصار وحید در نیریز و قلعھ بود و در پایان واقعھ

مستان و ضرب و اخذ انداختن در آب سرد حوض بفصل زحكمران نیریز در كند و زنجیر بانواع عذاب از قبیل

مستخلص گرفتار گردید و باالخره حیدر نامی ویرا از حكمران بادإ یكصد تومان خریدهنقود و اموال فراوان
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باالی كوه رفتھ طول مدت محاربھ را ساخت و حاجی از بیم حكمران فراری و متواری گشت و در وقعھء ثانیھء

.در بخش ششم میاوریم را بپایان رساند و در خاتمھ بگریخت و مال حالش

فراری و متواری شد و در وقعھء      دیگر خواجھ قطبا از رؤسإ شجعان اصحاب وحید بعد از اختتام امر قلعھ

ثانیھ از رؤسإ مدافعین بوده سنگری بنام سنگر

---٢٩۶ صفحھ ---

.نماند خواجھ قطبا تأسیس كرد و در ھمان سنگر بشھادت رسید و اخالفی از او باقی

فراری و متواری شد و در     دیگر خواجھ محمد حسین از اصحاب وحید نیز پس از خاتمھء امر قلعھء نیریز

خویشان مشاركت كرد و واقعات جگر گداز اصحاب واقعھء ثانیھ باالی كوه نرفت ولی زوجھء محترمھ باتفاق

.ر وفات یافت در محل اقامتش كھ قریھء كربال بود با شدت تأثجبل چون بسمع خواجھ رسید

قلعھ دستگیر شد و او را در نیریز     دیگر آقا میر محمد عابد نیز در محاربات با وحید بود و پس از خاتمھء امر

آمده شركت در مدافعھ و محاربھ نمود و باالخره اسیر شد و او مرخص و رھا كردند و در وقعھء دوم بر جبل بر

مشقات نداشت نكھ در بخش چھارم میاوریم چون پیر منحنی بوده طاقتبعزم شیراز بردند و چنارا با سائر اسرا

.بردند خواھش كرد او را بشھادت رساندند و سرش را جدا كرده بشیراز

بھ نیریز وارد شد حامی و      دیگر مشھدی اسمعیل اصطھباناتی نیز از اصحاب وحید و با او از اصطھبانات

معالجھ جراحات نمود و در وقعھء ثانیھء باالی كوه صابت كرده مدتیناصر بوده در قلعھ گلولھء توپ بوی ا

جملھء اسرا بشیراز رفت و او را مرخص و رھا كردند و بنیریز مراجعت و اقامتبمحاربھ پرداخت و باالخره در

.نمود از او نیز اخالفی باقی ماند 

و بعدًا باالی كوه محاربات كرده لعھء خواجھ     دیگر آقا سید زین العابدین اصطھباناتی نیز از اصحاب و در ق

.باالخره مستخلص گشت 

.مرخص شد      دیگر ابراھیم ولد صالح نیز در دو وقعھ محاربھ كرد و در اسارت بشیراز

---٢٩٧ صفحھ ---
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رش نیریز مستخلص گشت و براد     دیگر آقا سید حسین بن حاجی سید احمد نیز در دو وقعھ محاربھ نمود و در

گذاشت و اشھر از آن دو برادر اكبرشان آقا سید ابوطالب وحید را آقا سید حسن نیز مانند او بوده اخالفی بر جای

حاجی میرزا و استجالل كرده تا آخر امر بحمایت و نصرتش پرداخت و در خاتمھ گرفتار چنگتا رونیز استقبال

نامعدود از او گرفتند و باالخره بمعدن تھ نقودزین العابدین خان شده مدتی در حبس بوده مضروب شدید گش

.ویرا مسموم و ھالك نمودند شكرد از توابع نیریز تبعید كرده در آنجا

و بعد از خاتمھء وقعھء دوم     دیگر مال حسن ولد كربالئی قاسم و محمد اسمعیل پسر مال محمد باقر بودند

.اخالفی از ایشان باقی است و باسارت شیراز رفتھ مرخص شده عودت بنیریز كردند

مدتی در حبس حاجی زین العابدین     دیگر از مشاھیر اصحاب وحید مال كریم پس از ختم وقعھء اولی اسیر شده

 رھا نمودند و در وقعھء دوم باالی كوه نیز محاربات كرد تا شھید خان بوده ملك و باغش را تصرف كرده او را

.ر مشھورند اخالفش در این امگشت و بعضی از

بنصرتش قیام داشت و بعد از     دیگر مال علی اكبر بن مال محمد اصطھباناتی بمعیت وحید بنیریز وارد شده

.كرده اسیر شده مستخلص گردید اسارت مستخلص گشت و در وقعھء ثانیھ نیز محاربات

محاربات كرده از اسرای شیراز     دیگر از مشاھیر اصحاب وحید آقا شیخ یوسف در وقعھء اولی و ثانیھ ھر دو

شده مضروب كردند و دو گوشش را بریدند و نیز كف بود و پس از استخالص و عودت بنیریز گرفتار و محبوس

.و باالخره مستخلص گشت و تتمھء احوالش را در بخش ششم میاوریم پایش را بریدند و نمد گذاشتند

---٢٩٨ صفحھ ---

زیر خاك كردند و در وقعھء ثانیھ چپش باصابت گلولھء توپ در درب قلعھ جدا شده    دیگر لطفعلی قائد كھ دست 

.بیادگار گذاشت نیز محاربھ نموده اسیر و مستخلص گشت و اخالفی

متواری شد و در وقعھء ثانیھ     دیگر میرزا محمد بن میرزا محمد عابد پس از خاتمھء جنگ قلعھ چند سال

اعدا گشتھ باتفاق سائر اسری باسیری بردند ولی در ات پرداخت و عاقبت اسیرباالی كوه حضور یافتھ بمحارب

.بختگان انداختھ بگریخت و بعدًا بنیریز برگشتھ بماند بین طریق خویش را بدریاچھ
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امالك و ثروت وافره كھ صاحب     و از اشھر و اشجع اصحاب وحید مال محمد بن ارشد حاجی صفر علی مالك

میرزا احمد شھیر كسی مانند او زیبا ننوشت و ابوین بعلت م و كمال بود و خط نسخ را بعد ازحسن و جمال و عل

محمد رحیم جوانی برایش زن گرفتند و ھنگامی كھ جناب وحید بنیریز ورود فرمود دو پسرشدت عالقھ در آغاز

در و برادری اصغر نام كور مادر و پدر و ماو محمد كریم نام در سن یكسال و نیم و دو سال و نیم داشت و با آنان

ھمینكھ بانجناب ارادت حاصل كرده از اصحاب با وفا گشتھ شب و روز را در زاد دوازده سالھ بیكخانھ میزیست و

استخالصش  از قلعھ جد و خواجھ بمدافعھ و مقاتلھ صرف نمود و الدین و عائلھ از مفارقت بیتاب شده درقلعھء

قلعھ رسیدند و او خبر یافتھ بمالقات و مكالمھ آمد و ا زن و اطفال صغیرش بپشتجھد ھمی كردند نوبتی مادر ب

افتاد كبیرًا و صغیرًا بی اختیار گریھ و زاری و نالھ و بیقراری آغاز كردند وچون نظرشان بوضع و حالش

وء مال بگذر و عسرت حال و سالتماس و الحاح نموده گفتند بر مادر و پدر و زن و اطفال صغیر رحم آر و ازین

ضعیفشان در عقیدت و ایمان قوی وی اثر نكرد و چون خیر و شّر واقعھ را بخدا واگذار ولی انفاس و احساس

خنجر از كمر بر كشیدهاصرارشان را بحد اجبار دید

---٢٩٩ صفحھ ---

نزل عشق رسیدم و بسر مگفت بدانید و آگاه باشید كھ من با قدم علم و بینش راه دین و ایمان را پیمودم تا

خود گرفتھ بخانھ و كاشانھ نروید ناچار اطفال را با خنجر برگشت ازین سفر ممكن نیست و اگر در این زمان راه

بخانھ بدانید كھ دلبستھء بعالم معانی را مجال تعلق بعالم دانی نیست و ایشان نومید شدهشكم پاره نمایم تا

بیرون آمده جانب نیریز تاخت و اردو  صودی سوار بر اسب از قلعھبرگشتند و پس از چندی شبی برای انجام مق

اصابت كرده از دیگر سو بیرون رفت و او را دستگیر كرده بمحبس ویرا ھدف گلولھ ساختند و تیری برخسارش

قدر خان حكمران فرستادند و چندی با جرح دھان و رنج فراوان در حبس بسر برد و ھرحاجی زین العابدین

اردو بعلت دوستی سابقھ استخالصش صرار كرده نقود بحكومت داد ویرا رھا نكردند عاقبت تنی از اھلوالدش ا

شش ماه بمعالجھ پرداخت تا بھبودی یافت و والدش در آنمدت زن و را فراھم نموده او را باصطھبانات برده مّدت

و حاجی ھادت وحید و اصحاب گردیدخود نگھداری نمود و در آن اثنإ ھنگامھء قلعھ منتھی بشاطفالش را نزد
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و از آنجملھ اصغر اعمی دوازده سالھء زین العابدین خان بغارت اموال و ھتك اعراض و سفك دمإ بابیان پرداخت

مادرش داغ و شكنجھ كردند و و ھمینكھ آھن تفتیدهء در آتش را مذكور را دستگیر كرده امر داد در مقابل چشم

مقداری تند و دود بلند شد مادر را دل بسوخت و بیھوشی دست داد و پس از افاقھبیگناه گذاشببدن لطیف كودك

را حاضر كرده ملك را انتقال شرعی از امالك برای استخالص فرزند بحكمران بخشید و خان فی الحال آخوندی

كردند و بنوع فرستاد و بعد از چند روز مجددًا برای شكنجھ حاضر بخود داده سند محكم نمود و اصغر را بمحبس

خان سند كرد و بداغ نمودند و مادر جگر سوختھ برای خالصی پسر مقداری دیگر از امالك را بناممذكور شروع

بدین طریق خان حكمران تمامت امالك حاجی صفر علی را بنام

---٣٠٠ صفحھ ---

اینواقعات ھنوز زمانی و از خویش بربود و اصغر اعمی نیز از شدت شكنجھ و داغ فدای اغراض وی گشتھ مرد

عودت نمود و چون از ماجری اطالع یافت شعلھء غیرت از نگذشت كھ جراحات مال محمد التیام یافتھ بنیریز

بنیان ظلم بی اختیار اقوام و خویشان را وداع گفتھ بعزم انتقام از ناصرالدین شاه و بركندندرونش زبانھ كشید و

خان پنھان كرده بود بوی داد و مال محمد خوشھء مروارید كھ از دستبردو گناه حركت نمود در آنحال مادرش یك 

از بابیان شیرازی با وی مرافقت كرده بطھران رفتند و در آنجا با نیم شب از نیریز بشیراز شتافت و چند تن

نان عوابنوعی كھ در بخش الحق میاوریم متفق شدند و شاه را ھدف ساختند و گرفتار چنگمحمد صادق تبریزی

اعقابی درین امر بر جای ماند و ما  كشتھ گشتند و از وی عائلھ و١٢۶٨دولتی شده در آنمذبحھء عمومیھ سال  

.در ذیل شرح واقعھء دوم آنجا در بخش الحق میاوریم شرح حال عدهء از اصحاب نیریز را بنام و مقام

و غیرھم اقبال نموده بیعت مإ و متنفذین    و در اصطھبانات نیز ھنگام عبور جناب وحید از یزد جمعی از عل

بنیریز رفتھ از شجاعترین اصحاب در قلعھء خواجھ بودند و كردند و برخی از ایشان چنانكھ اشاره كردیم با وی

مال و ھمینكھ مقاومت حكومت را نگریستھ دانستند كھ آغاز بالیا و قرب وقوع فدإ جان وبعضی دیگر از متنفذین

مانند حاجی مھریزی كھ موجب  تاب استقامت نیاورده اعراض كردند و با اعدإ ھمراه شدندعیال در راه خداست

اسمعیل مریجانی كھ بعلت تزویج ندادن جناب وحید دختر خود را تعرض بجان و مال احباب گردید و مانند آقا سید
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بمحل و ری آنجنابخدمات و تحمل صدمات فائقھء سابقھء خویش صرف نظر كرده با اسب  سواباو از تمامت

كبری جمعی از بابیھ در آنحدود موطن خود عودت نموده بریاست مالئی پرداخت و معذلك بعد از وقوع  شھادت

میزیستند و ھم در محال عدیدهء دیگر از قسمت

---٣٠١ صفحھ ---

اھل قرإ مذكور شیخ سلمان از فارس آحادی از مؤمنین بودند مخصوصًا ھندیجان از مراكز بابیھ شمرده گشت چھ

و تحری و احساس روحانی بود در ایام ارتفاع ندإ حضرت ذكر كھ در حدود بیست سالگی و دارای حالت تفحص

مھاجرت شیراز آوازهء ظھور بشنید و برای تجسس و كشف احوال بدانسو شتافت و بعلتالّلھ االعظم از افق

شده عرفان و ایمان كامل حاصل نموده ب قرةالعینحضرت فائز بلقإ نگردید ولی در حال سفر فائز بمالقات جنا

افشار ساكن ھندیجان را كھ از قوم و عشیرتش بودند مؤمن بان آئین بوطن برگشت و تقریبًا ھفتاد خانواده از

كربالئی مدد با شش تن از مؤمنین بدین اسامی مشھدی گل محمد رئیس طائفھء افشار مشھدی رستمنمود و خود

روانھ شد و با عشق و شتاب ھمی ره عبد الّلھ علی بخش بعزم زیارت حضرت بسمت آذربایجانكربالئی تقی مال 

شھادت عظمی بشنید و ھمرھان با اندوه و حسرت فراوان بوطن نوردید تا بقم رسید و در آنجا خبر فاجعھء

بارگاه  و تقربمراجعت نكرد و سر در بیابان عشق و طلب نھاد تا بمقامات رفیعھء عرفانبرگشتند ولی شیخ

.در بخش ششم نگاشتھ میگردد رحمن نائل گشت و تفصیل احوال و اوضاع آنحدود ضمن بیان احوالش

شناختھ شد و جمعی از       قزوین ارض القاف   در سنین اولیھء ظھور بدیع بعنوان مركزی از مراكز بابیھ

ات مانند جناب قرةالعین و میرزا محمد مؤمنحروف حی و علمإ راشدین و شھدإ مرضیین و مشاھیر مؤمنین و

میرزا (حاجی نصیر و حاجی شیخ محمد نبیل و بستگانش و مال عبدالكریم علی و مال ھادی و خاندان فرھادی و

نموده جمعی را و غیرھم اھل آنجا بودند و مال عبد الجلیل ارومیھء نیز در آن بلد زن گرفتھ سكونت)احمد كاتب 

باذربایجان حكم حاجی میرزا آقاسی صادر شد ھ در موقع ابعاد حضرت ذكر الّلھ االعظممھتدی ساخت بدرجھئیك

كھ برای تحفظ از حملھء بابیان حضرت را

---٣٠٢ صفحھ ---
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آغاز نشر امر بدیع را در آن بلد داخل شھر نكرده از مسافتی دور رھسپار سازند و مال جعفر واعظ قزوینی كیفیت

حق را بقزوین فرستاد جناب میرزا مھدی بن حاجی عبدالكریم یكھ كلمات شریفھءباین مضمون نوشت اول كس

مال تقی قزوینی بود و حاجی مذكور مكتوب پسر را با یك جزء از كلمات بدیعھء مرسلھ نزدباشیشھیر بباغبان

ود چنین بود كھ نامھ خطابًا لحاجی والد خبن مال قنبر پسر عم من آورد و مرا نیز خواستند و حاضر شدم مضمون

ما و از مال حاجی عمو و سائرین بدریا غرق شد غّواص و سّباح رفتند و پنجھزار تومان ابریشم از مال التجارهء

قیامت مصروف داریم كردند اثری ظاھر نشد ولی خداوند جنسی ال نھایة لھ بما عطا فرمود كھ اگر تا یومسعی

تمام شدنش مكن پس حاجی گھی بمكتوب و دمی بما اشام و اندیشھءذرهء از آن كم نشود اینك فرستادم بخور و بی

آیا این جزو برای من درھم و دینار است كھ بمصارف الزمھء عیالم برسانم و درنگریستھ گفت ای مال تقی

از كلمات بدیعھ بحقیر آنمجلس عدهء از علمإ محترمین و تجار حاضر بودند و مال تقی پس از قرائت صفحھء

چیست و از كیست مثل سبك قرآن است ولی كلمات  اینكالم چھ میگوئی گفتم اول ندارد تا معلوم شودفرمود در

آسمان آورد آنجائیكھ قرآن نازل شده اینكالم ھم نازل شده مذكور شد در آنجا جبرئیل ازفرقانی نیست فرمودند از

بسیاق كالم قرآن است و از ھمان مصدر صادر ماینجا ھم جبرئیل باید بیاورد فرمود نمیدانم اینقدر میدانم این كال

و تالمذهء سید معروف بمیرزا جواد خؤار از مطالعھء آن كلمات و اطالع از شد و میرزا جواد از علمإ شیخیھ

نصرتش نمود و حال خوشی یافتھ رقص كرد و روزی دیگر بمسجد رفتھ بر منبر برآمده اظھار امر حق واحوال

بایشان رسید كھ بشیراز بلداالمین بروند و یت بسیار بكربال رفتند ولی در كرمانشاھان امربعد از چھل روز با جمع

لذا عودت كرده بصوب مذكور رھسپار

---٣٠٣ صفحھ ---

عبدالوھاب برای والد خود گشتند و رفتند و پس از آن رسائلی بود كھ آقا میرزا محمد علی بن حاجی میرزا

خلوت نموده بر درب خانھ جناب مال صادق یزدی را كھ نبر علی خدمتشان رسیدیمبفرستاد  روزی حقیر با عمم ق

و نھی كرد كھ احدی را بخانھ بار دخول ندھند آنگاه آیات بدیعھ از بغل در آوردهمحرمان خاصش بود بنشاند

ید عمم در ایشان چھ میگوئبحقیر داده فرمودند تو بھتر میخوانی بخوان و من خواندم سپس فرمودند در حقیت
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درین باب چھ میفرمائید فرمودند كلمات بسیار عالی و بسبك قرآن جواب تأمل كرد و از خود حاجی پرسید كھ شما

كرده گفت تصدیق نمیباشد و لمحھء چند گذشت آنگاه در خصوص ملیح فتی القزوینی آغاز سخناست چاره جز

و مكتوبی بدین مضمون نوشت كھ اگر یم فرستاداینجوان چند جزو از آیات جناب باب روح ما سواه فداه برا

مانند سر سگی میبرم پس بمال قنبر عمو روی نموده فرمود اكنون ھفتاد تصدیق نكنی و ایمان نیاری گردنت را

امامزادھھا و آستانھھا شمع ام بدو پسرم روشن است كھ دراز عمرم سپری شده و نزدیك باخر است و دیدهسال

بمن ارزانی داشت و عاقبت كارم چنین شد كھ می بینید و اری نموده از خدا خواستم تاروشن كرده گریھ و ز

و حق میدھند پس جناب میرزا بعد از كلمات مذكوره اینعبارت ادا نمود كھ راست میگویدمكاتیبی باین لحن بمن

بجانب او است     انتھی

معظم قزوین بود و بسنینی بعد در حترم و مؤمنین     و حاجی عبدالكریم مذكور از اعاظم دولتمندان و تجار م

یزد تجارت مھمھ داشت و بساط را بر چیده بقزوین آمد و با آنجا وفات یافت و پسرش میرزا مھدی نیز در

استماع صیت حضرت عبدالحسین قریب بیست ھزار تومان ابریشم خریده حركت بشیراز كردند وعمویش حاجی

 بزرگوار نھی از مسافرت بدریانموده بشرف لقا رسیدند و آن

---٣٠۴ صفحھ ---

میرزا مھدی ھمچنان مشرف فرمودند و عمو منتھی نشده بضاعات را برای بمبای برد و در دریا غرق گردید و

پیوستھ مشتعل بشعلھء عشق و ایمان بود و حین ارتفاع در شیراز ماند و بایمان كامل رسید و بوطن آمده

.اصحاب قیام نمود تا بشھادت رسید تھنگامھء مازندران بنصر

قزوین بود و شرح ذمھء از احوال      و حاجی میرزا عبدالوھاب از مشاھیر فقھای عظام و مراجع احكام و ساكن

در ایام اقامت شیخ در قزوین در بخش اول نگاشتیم و در آغاز او و كیفیت ارادت و مساعدتش را بشیخ احسائی

زیارت ال ھادی و میرزا محمد علی كھ از فضإل و علمإ بودند بشیراز رفتھ دركدو پسرش مظھور امر بدیع

حی شدند و حاجی خود نیز بنوع حضرت باب اعظم را نموده  ایمان آوردند و ھر دو از سابقین اولین و حروف

ایجان در و حضرت در ھنگام عبور از حدود قزوین برای آذربمذكور اظھار اقبال و ایمان نسبت باین امر نمود
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بنوع توقیر و تجلیل بدو نگاشتھ طلب مساعدت و نصرت فرمودند ولی برای شدتقریھء سیاه دھان نامھء

اواخر عمرش از قزوین بنجف مقاومت دولت و صولت علمإ و ائمھء جماعت حاجی را كاری از پیش نرفت و در

ار و مقدمات ارتحال پدیدار گشت و مریض و بستری شده آثشتافتھ مجاور گردید و در سن ھشتاد و سھ سالگی

در ویرا در جنازه گذاشتند و بمرقد مطھر حضرت امیر المؤمنین بردند و پس از ساعتیدر آنحال دستور داد

پس از استفاضھء ایامی چند در آنمكان مقدس بعالم باقی رحلت نمود و اما پسرانش مال ھادی و میرزا محمد علی

 در نشر انوار ھدیشیراز مراجعت بكربال نمودند و

_______________________________________________________________________

و چھ در بدشت و چھ در حبس ساری و چھ در میرزا محمد علی سر بر قدم حضرت قدوس نھاد و دست بر نداشت چھ در خراسان

نبیل زرندی.د گردیدذو الجالل بود تا شھیایام قلعھء مبارك در ھمھ جا پروانھ آنشمع

_______________________________________

---٣٠۵ صفحھ ---

حضرت ذكر الّلھ را برای كوشیدند سپس بقزوین عودت كرده سكونت گرفتند و ھنگامی كھ سواران دولتی

وقع اجتماع بابیھ در خراسان ھر دو در رسیدند و در مآذربایجان میبردند در قریھء سیاه دھان بمحضر مبارك

داشت و و میرزا محمد علی در موكب حضرت قدوس مراجعت كرده در بدشت حضورفتنھء مشھد حضور داشتند

چندی با ھم توقیف بودند و در موقع باالتفاق بمازندران رفتند و در ساری بخانھء حاجی میرزا محمد تقی مجتھد

بنصرت و فداكاری قیام نمود تا بفیض شھادت كامیاب گردید و از جملھ انجا شتافتھارتفاع  امر قلعھء مازندران بد

میباشد بسم الّلھ صادرهء از قلم اعلی خطاب بوی این توقیع در بیان وظائف سالك و مسافر الی الّلھتوقیعات

ھ سبحانھ ما خلق شیئا اّلا الّلھ الجمیل و اعرف ان الّلالرحمن الرحیم فاعلم یا اخ الخلیل و اثبت قدمیك علی صراط

اال ھو الذی لیس كمثلھ الكتاب و ما قّدر الّلھ دإ اّلا و قد خلق بازائھ دوإ فاستغفر ربك الذی ال الھو قد بین حكمھ فی

القطع اّلا بعد الیأس عن كل شئ فادخل بالّلھ فی لجة االحدیة الن شئ و اجھد علی العمل الن الّلھ ما حكم للبلوغ الی

حّرم خوفھ لمن فیھ طھّرواردھا عن االشارات الشیطانیة و ال تخف عن شئ و ال تخزن لشئ الن الّلھ قد قدالّلھ
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الحمد لّلھ الذی اذھب عنا الحزن و استقّر خوف من غیره و زكّی المؤمنین فی كتابھ عن حزن الغیر لقولھ الحق

 ارض عن الّلھ بقولھ الحق ان كان كلشئ بقضائی و لكل شئ مقامًا موقوفا وعلی االمر باالخالص فان الّلھ قد جعل

المحو عمل سواه و ایقن بالغفران فالحزن لما ذا و اتكّل علی الّلھ فی كل االحوال و اقبل بكلك الی الّلھ حتیقدری

دیگر نصر الّلھ كان قریبا و الحمد لّلھ رب العالمین و در توقیعی بعد ورودك فی ذلك الباب و انتظر امر الّلھ فان

اخی محمد جامعھء صغیره مسطور است بسم الّلھ الرحمن الرحیم و اّن من كتب النازلة بی كتابراجع بزیارت

سّریاحببتھ عما سئلعلی نجل العالم الجلیل الحاج عبد الوھاب القزوینی و لما انی احببتھ فی

---٣٠۶ صفحھ ---

النار الذی ورد علی حشیش ا اردت و كن لی ناصرًا مثلمنی من زیارة الجامعة فاحفظ یا اخی ما سئلت و اقرء م

الذھب علی احسن خط كریم  و از آقا میرزا محمد علی االرض و ال تبق الحد حجة و احفظ كل ما نزل من یدی بمإ

سنًا خواھر جناب قرةالعین بود دختری خلف از ابوین بر قرار ماند و اما مال ھادی كھاششھید مذكور كھ زوجھ

سالھا بعد از واقعھء شھادت كبری بود در قلعھء مازندران و سائر واقعات خطیره داخل نشده محفوظ ماند واكبر 

.ثبت میگردد در قزوین زیست و بیان مال احوالش در بخش ششم

برغانی از مشھیر مجتھدین بود كھ    و در مقابل حاجی میرزا عبدالوھاب در قزوین حاجی مال محمد تقی معروف

اصغرش حاجی مال محمد علی ھمگی در برغان تولد یافتھ بمقام ادر اوسطش حاجی مال محمد صالح و برادربا بر

ابوالقاسم مجتھد تحصیالت اولیھشان در آنجا و در قزوین صورت گرفت و در بلدهء قم نزد میرزارشد رسیدند و

اصفھان رفتھ سنینی چند بتحصیل آنگاه بشھیر مؤلف كتاب قوانین االصول چندی تحصیل فقھ و اصول نمودند

شتافتھ در كربال مخصوصًا نزد آقا سید علی مؤلف كتاب ریاض فقھ علوم نقلیھ و عقلیھ پرداختند پس بعراق عرب

و و در تحصیل علوم رسوم دینیھ رنج فراوان برده بمقامات عالیھ رسیدند و نیز عباداتو اصول خواندند

رساندند و حاجی مال علی نزد  بادعیھ و مناجات و اقامھء صلوات بپایانریاضات شاقھ را تحمل نموده شبھا را

گشت و بكثرت عبادات شاقھ و تالوت آیات و اوراد و شیخ احسائی تلمذ كرده از علمإ شھیر شیخیھ محسوب

یافت گویند در ثلث اخیر شبھا زنجیری بر گردن نھاده بمیخی در سقف حجره ادعیھ و تضرعات دائمھ شھرت
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كتب و تحریر مسائل میداد تا چون نعاس گیرد زنجیر مانع افتادن و خوابیدن باشد و بعبادت و مطالعھءدپیون

علمیھ شب بروز میاورد و بعد از سنین كثیره مراجعت بایران

---٣٠٧ صفحھ ---

قھیھ در برخی از مسائل فنموده در طھران اقامت گرفتند و چون مابین حاجی مال محمد تقی و میرزای قمی

 گشت خود را مجبور عودت بكربال دیده بدانسو مناظرهء علمیھء كتبیھ برخاست و رد و ایرادات چند مبادلھ

سید علی مذكور اجازهء اجتھاد گرفتھ بطھران برگشت و بساط ریاست و اجتھادشتافت و از استاد خود آقا

و خالف ادب سلوك ی شاه بجسارتبگسترد و ھر سھ بغایت جسور و مغرور بودند و نوبتی در محضر فتحعل

طھران و اقامت قزوین گشتند و كیفیت مجلس كردند و مغضوب و منفور شاه واقع شده مجبور بمھاجرت از

مال محمد علی نام مجتھد جدلی مازندرانی در محضر شاھی حضور داشت و مذكور را بعضی چنین نوشتند كھ

مسئلھء از حاجی مال تقی  حضور یافتند و شاه در اثنإ مكالمھدرگاه بود و در آنحال سھ برادر مذكور نیزمقرب

جدلی نپسندیده رد كرد و مناظره و مجادلھ فیمابینشان در پرسید و او جوابی داده بیانی نمود كھ مال محمد علی

جدل آغاز گشت و حاجی مال محمد صالح خجلت برادر مھتر نپسندیده پی مدافعت و حمایتگرفت و ملزم بسكوت

ھمانا سخنانی را كھ در ایام تلمذ نزد من د و فریاد لم و ال نسلم بلند شد و جدلی در اثنإ مناظره باو گفتكر

جسارت و مخالفت ادب با استاد نیست لذا حاجی مال صالح نیز لب آموختی حال باز پس میگوئی و تلمیذ را حق

گرم شد و كار مسئلھ بمباحثھ و مشاجرهحاجی مالعلی از خجلت اخوین غضبناك گشت در ھمان فرو بست آنگاه

متقاتل متقابل بر یكدیگر حملھ بردند و نشستھ از قیل و قال بنزاع و نزال كشید و طرفین نشستھ مانند دو خصم

لطمھء سخت بر بناگوش مالی جدلی نواخت و شاه از آن اخوان جسور در ھمی نزدیك شدند تا بھم رسیدند و

عبدالوھاب ان از مجلس بلكھ از طھران داد و در بدو ورودشان بقزوین حاجیحكم باخراجشغضب و نفور شده

مذكور تجلیل نموده موجب اشتھار صوت و صیتشان گردید و آنان

---٣٠٨ صفحھ ---
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و اصول و تفسیر و جمع اخبار متدرجًا شھرتی بسزا حاصل كرده ریاست و ثروت معتنابھا فراھم آوردند و در فقھ

امام جمعھ كھ عالمی ذو فنون بوده اھالی نسبت باو اعتقاد  عدیده نمودند و حاجی سید محمد تقیو غیرھا تألیفات

چند داشتند سالھا بامامت جمعھ و ریاست جماعت بر قرار بود و حاجی مال تقی سنینیكرامات و مقامات باطنیھ

صلوة جمعھ منع كرد تا نوبتی حاجی فتوی بر تحریم صلوة جمعھ در ایام غیبت امام داده پیروان خود را از اقامت

آمد و روزی بامامت جمعھ نرفت و حاجی مال تقی بالدرنگ سید محمد تقی را با اھالی كدورت و نفرتی پیش

را بنماز جمعھ امامت نمود و از آنھنگام منصب امامت جمعھ را تصرف كرده امام بمسجدش حاضر شده مجتمعین

مجلس و مجمعی تصادف یام نوبتی دو امام جمعھ سابق و الحق مذكور را درنیز شد حكایت كنند كھ در آن اجمعھ

سئوال از مسئلھ معضلھ پرسید آن كدام شیئی است اجتماع و مالقات شد و حاجی سید تقی از حاجی مال تقی بنوع

واجب میگردد حاجی مال تقی ھرچھ فكر كرد چیزی برای جواب بخاطرش كھ بھفتھء حرام و در ھفتھء دیگر

ام امامت من حرام اّیتحیر نمود و حاجی سید تقی حّل معما كرده گفت آن صلوة جمعھ است كھ درنیامد و اظھار

بقزوین وارد شد حاجی میرزا عبدالوھاب تبعیت بود و ھمینكھ تو بتصرف آوردی واجب شد و چون شیخ احسائی

ت و تكفیر پرداختھ اولین مكفر شیخ و و حاجی مال تقی بمعارضت و مقاومو عقیدت و احترام و اكرام بنمود

و مخاصمت باعث اختالف و نفرت بین شیخیھ و اصولیھ گردید و با حاجی میرزا عبدالوھاب مضادتنخستین

المنبر بطعن و لعن پرداخت و چون آورد و پس از شیخ حاجی سید كاظم رشتی را تكفیر كرده در مجامع و علی

محضر و منبر بتكفیر و تحقیرشان سخن ھمیگفت در ایام سلطنت تھ درنسبت بمتصوفھ نیز تعرضات شدیده داش

تنفر خاطر سلطانی و حاجی میرزا آقاسی گشت و حاجی بنام تحصیل منال دولتی ازمحمد شاه مورد

---٣٠٩ صفحھ ---

 ایراد شتافتھ بلطائف الكالم وامالك متعلقھء بوی محصل گماشت و او چون كار را دشوار دید بطھران نزد شاه

بار تحمیل بیرون جست ولی حاجی چون با شاه بقزوین قصص و حكایات فكاھیھ غضبش را مالیم كرده از زیر

بنوع مذكور برادر از آن بلد فرمان داد و ال جرم باز بمحضر شاھی شتافتند و حاجی مال تقیرفت باخراج ھر سھ

گردید و اجازت اقامت در قزوین حاصل نمود تا دل سلطانرا بدست آورده مسرور ساخت و مورد احترام و تجلیل
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و عناد و بغضإ نسبت بحضرت باب و بمقاومت و مدافعت شدیده از بابیھ قیام نمودچون ظھور امر بدیع شد بكمال

بقعھء شاھزاده حسین مدفون ق بقتل رسید و در. ه ١٢۶٣باالخره بنوعی كھ در بخش متقدم آوردیم در سال  

خصوصًا پسر ارشدش مال محمد كھ شوھر جناب قرة  تقریبًا ھشتاد سال داشت و اخالفشگردید و در آنھنگام

امامت جمعھ یافت بمسلك و روش پدر روزگار گذراندند و حاجی مال محمد صالحالعین بود و بعد از پدر منصب

یده معتكف شد  تا اقامت گزپدر قرةالعین كھ مجتھدی معظم و سلیم النفس بود در اواخر ایام حیات خود بكربال

پس از ادإ نماز و زیارت ایستاده بود بیفتاد و او را بر دوش ۴روزی از روزھا كھ نزد مرقد امام حسین بن علی 

شیخ احسائی بردند و بالفاصلھ وفات نمود و برادر اصغرشان حاجی مال علی مذكور از پیرواناشكشیده بخانھ

متعصب و مغرض پیوستھ مكالمھ و  اعظم بود و با خویشانو سید رشتی و از محبین و مؤمنین حضرت باب

ما كتبھ فی شھادتھ علی حقیة الذكر االعظم بسم الّلھ الرحمن مناظره كرده دفاع از این امر نمود و ھذه صورة

السالم یرجعون ثم السالم و بالسالم الی السالم یعود السالم ال الھ اال ھو المعبود كل البریة الیھالرحیم السالم من

لھ الحمد ال الھ اال ھو حیث عرفنا حكم االبداع من حضرة االبداع الذكر القدیم الھل السالم و التسلیم اجمعین و

و لھ المنة النعامھ علیناباالختراع و جعلنا من الذاكرین

---٣١٠ صفحھ ---

یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما البفتح المجرة لنزول الرحمة منھمرًا لو لم نكن من المؤمنین الن الرب عز و جل 

الشاكرین اللھم اجعلنا من المقرین بتوحیدك ال الھ اال ھو و الخاشعین بانفسھم و ما یفعل بعذابنا لو كنا بانعمھ من

من امرك للرحمن عابدین و لھ ساجدین كما امرت بالسجود و اھل العلیین اطاعوك و خلق السجینالیاتك و

دھن المعتصر منھا و حصول كر یا شكور قد الھمتنا معرفة الشجرة و نارھا واعرضوا و عادوك و لك الش

جعلتنا من المسلمین و بعد قد بلغنا الرسول ما كان المصباح و امر الزجاجة و تمام الكلمة بدور ان النقطھ و

اللواح معرفة اركاناللواحھ من الناظرین و قد اكرمنا الّلھ عز و جل من مالحظة امامورا و سمعنا امره و قد كنا

اشتبھ علینا من المتشابھات مسلمًا المر التوحید و تبین الرشد من الغّی و انا انشإ الّلھ المره من المطیعین و مما

الّلھ انشإ الّلھ تعالی یلھمنا معرفة سّره بعد حین او قبل حین و نرجو من الربذكره العلی العظیم من المسلمین لعل
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اجمعین و الصلوة و السالم من ب الفرج للمستضعفین بحق آل الّلھ علیھ و حقھ علی آل الّلھالعلی الكبیر ان یقر

المعصومین و بعدھم علی فقرإ شیعتھم من المسلمین و محبیھم الرب تعالی علی قصبة الیاقوت االربعة عشر من

محمد  اللھم صل علی محمد و آللسائر االفئدة التی تھوی الیھم من المذروئین و المبروئینالمحبین المنتظرین و

از قلم اعلی در ایام فتن قزوین صلی الّلھ علیھ و آلھ و عجل فرجھم بحقھم یا كریم و در توقیعاتی كھ برای او

خویشانش از اعدإ این امر مكالمھ كرده اخماد نیران فساد و صادر شده دستور است كھ بنوع حكمت و مصلحت با

لھ خانوادهء مذكورهء برغانیان در قزوین عائلھء وسیعھء با ثروت و جاللتو بالجمبغض و عنادشان نماید

محمد تقی اكبر و اعظم رفیعھ و شھرت علمیھء منیعھء و مسند ریاست فقھیھ و مرجعیت عامھ بود و حاجی مال

 دختر مال محمد صالح را دو دختر و یك پسر بوداخوان و از مجتھدین عظیم الشأن ایران بشمار میامد و حاجی

بزرگتر را بنام مادر خود فاطمھ مسمی

---٣١١ صفحھ ---

دختر كوچك را مرضیھ نام نھاد و نمود ولی بپاس احترام مادر ویرا بان نام ندإ نمیكردند و ام سلمھ میخواندند و

زد پدرواھر با برادر در صغر سن نق واقع شد و ھر دو خ. ه ١٢٣٣تولد فاطمھ ام سلمھ در قزوین تقریبًا بسال

چون خود تحصیل قرائت و كتابت و ادبیات فارسیھ و عربیھ و علوم رائجھء عصر نمودند وو در خانوادهء

عالیھ پیمودند خصوصًا ام سلمھ در صاحب ھوش و ذكإ و شوق بعلو و ارتقإ و قریحھء شعریھء غرإ بودند مدارج

ثار و معارف ائمھ اسالم برتبھء علیا ارتقإ جست و قرآن و تبیین آعلوم ادبیھ و فقھ و اصول و كالم و تفسیر آیات

نثر علوم با شئون بالغھء فطریھ و كسبیھ فصاحت و بالغت و سحر بیان و كتابت در نظم وباستجماع دقائق

گشت و باوجھ ملیح و اسمر فارسی و عربی شھرت یافت و در مجامع نسوان سیدهء عظیمة الشأن مشارة بالبنان

ھر مسئلھء معضلھء را كھ رجال و نسإ آن ایسر داشت متعظم و متصدر می نشست وو خالی كھ بر گونھء

میكردند و پدر نھایت تعلق و احترام نسبت باو داشت گویند ویرا قرة عینی خاندان حل نمیتوانستند از او سئوال

مراتب عالیھء علم مینمود و زنی مانند او را كھ در عنفوان جوانی مزایای حسن و جمال و صفات سامیھ وخطاب

داشت اھالی مملكت ندیده بلكھ نشنیدند و و فضل و كمال و عظمت حسب ونسب و شئون ثروت و جالل را جمع
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مھتر و بھتر قزوین بزنی داد فاطمھ ام سلمھ را بابن اخ اكبر مال محمد بن آندو خواھر را پدر بدو مجتھد زادهء

و مرضیھ را بمیرزا محمد قیھی متعصب بود عقد ازدواج بستمال تقی كھ مانند والد آخوندی متصلب و فحاجی

و مرضیھ را یكدختر و ام سلمھ را دو پسر و یكدختر علی ابن حاجی میرزا عبدالوھاب سابق الذكر تزویج نمود

ھر اختالف و مشاجرة فیما بین شیخیھ و مجتھدین اصولیھ آراستھ گشت و طرفین درشد و در ایامی كھ میدان

ایران و عراق عرب باحتجاج و مدافعت برای عقیدت خود ھمت گماشتندگوشھء از 

---٣١٢ صفحھ ---

منازعھ و مبارزه بدست گرفتھ برد و حاجی مال تقی مذكور در قزوین بادی انشقاق و منادی افتراق گردیده رایت

بدالوھاب با پسران و روزان و شبان بپرداخت و حاجی میرزا عو توھین شیخ احسائی اوًال و سید رشتی ثانیًا

پیرو شیخ و سید شدند و حاجی مال علی برادر كھتر حاجی مال تقی نیز بعقیدت شیخیھبستگان و اتباعش حامی و

متعطش سریع االنتقال در آمد و حاجی مال صالح در آنمیان بیطرف مانده اظھار تعرض و تحرز ننمود قوهء

اش مال جواد برخاست و بواسطھء پسر خالھو جستجومعرفت جوی حقیقت پوی ام سلمھ تحریك شده بطلب 

مطابق عدد حروف (شھر قزوین بمطالب و آثار شیخ و سید رسیده ویلیانی شیخی از علما و وعاظ)خؤار(

متمایل و منجذب گردید و باتفاق خواھر بمعاشرت و مكالمت باعم اصغر و با خاندان) برغان ١٢۵٣ابجدی 

مراسلھ حاصل نموده لقب ًال بعقیدت شیخیھ در آمدند و با سید رشتی مرابطھ وحاجی میرزا عبدالوھاب كام

سید از علمإ شیخیھ خواست رسائلی در اثبات مقام قرةالعین از او یافت و كیفیت آنرا چنین آوردند كھ چون

برھاناحسائی نگارند و ھر یك علی قدر معرفتھ در اینخصوص رسالھء نوشتھ داد بیان و عظمت و عصمت شیخ

و وسعت نظر و قدرت عالمھء جلیلھ نیز رسالھء نگاشت و چون بنظر سید رسید از احاطھء علمیھرا دادند آن

بلقب قرةالعین مخصوص و متمیز داشتھ پیوستھ قلم و قوت بیانش شادمان گشتھ رسالھ را نیك پسندید و او را

 معارف و كتب شیخ و سید كھ روائح طیبھ آثار و بالجملھ قرةالعین دم بدم دربخطاب یا قرةالعین مخاطب نمود

ائمھء

_______________________________________________________________________
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نمودند ثانیا در عتبات بودند كھ سید صعود      جناب طإ یكی در زمان سید بجھت تحصیل بكربال تشریف برده بودند و مراجعت

بعدًا اتفاق حضرت نقطھ اشتھار پیدا نمود جناب طاھره در عتبات ایمان آوردند و واقعھء محرمود سید امرفرمود چند ماه بعد از صع

 آقا محمد جواد عمو جان فرھادی.افتاد

________________________________

---٣١٣ صفحھ ---

و عّم اكبر مكالمھ و ار داشت مستغرق و از ظواھر و ظنون و قیاسات اصولیین ھمی متنفر گشت و با شوھراطھ

داشت و ایشان چون مغلوب حجت و برھانش مباحثھ كرد و مجالس مناظره و محاجھء دینیھ با خویشان مستمر

ّرز كردند و ما بین او و سید پرداختند و نسبت بوی تعرض و تحشدند تعصب ورزیده بتوھین و سّب شیخ و

حدید سالھا با ھم بسر برده اوالد متعدد آوردند تجانس و وصل حقیقی نبود چھ آنطیر قدسیشوھرش با اینكھ

مال محمد دلخوش نمیشد و رشتھء البصر متعالی النظر را طیرانی عظیم بخاطر میگذشت و با قفس دار پر آزار

مذكورة بگسست و ام سلمھ بخانھء پدر قرار گرفت و شوق و عقیدتالفت و معاشرت فیمابینشان بمقراض تباین 

از او و معاشرت با علمإ و اكابر شیخیھ عنان اختیار از دستش بربود و باالخره زیارت سید رشتی و استفاضھ

نموده اوالد را خواھرش باتفاق شوھر بعزم كربال و استفادهء از محضر سید میرفتند رضایت پدر حاصلچون

بود در آن بلد اقامت جستھ بافادت پرداخت  سپرده بكربال شتافت و در آنھنگام كھ سید از جھان در گذشتھبشوھر

رسید و اعاظم علمإ در حقش چنین گفتند كھ اگر نھ زن بود ھر آینھ و در مقامات علمیھ و باطنیھ بدرجھء علیا

نقاط ایران ھمین اصحاب سید در كربال وافتإ الیق و در خورش مینمود و چون مدعیانی چند از ممقام حكم و

زوجھء سید از آنجائیكھ بوی ارادتی ندای دعوت بركشیدند جناب قرة العین نیز بساط تدریس و تعلیم بگسترد و

امور را باو وا گذاشتخاص و وفور اخالص داشت در خانھء خود مقّر داده

_______________________________________________________________________
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شبل العراقی و شیخ صالح كریمی و آقا سید     حوزهء درس قرة العین بوجود كبار علمإ  آراستھ گشت از قبیل مرحوم شیخ محمد

علم و آقا سید محمد بایگانی و شیخ سلطان كربالئی و مال ابراھیم محالتی و جمعی از اھلاحمد یزدی والد آقا سید حسین كاتب باب

. كھ ھمھ بعلم  و تقوی و تقدم در سن معروف بودندو فضل

آقا میرزا ابوالفضل گلپایگانی

__________________________________

---٣١۴ صفحھ ---

شدند و بمسلك  و نسإ در نزدش حاضر برای استفادهو لذا مسندش در بیت سید نھاده و گروھی از رجال

نقطھء علمیھء الھیھ بعد از سید دانستند تا مخصوصش كھ در معارف اسالم و فروع احكام داشت رفتند و او را

و او در ایام اقامت قزوین بواسطھء برخی از مسافرین زائرین كربال آنكھ ظھور حضرت باب اعظم در شیراز شد

شوھر از آن بزرگوار شنیده داشت و در اینموقع بنوعیكھ در بخش دوم نگاشتم عریضھء توسطاحوال روحانیھء

گردید و چون جناب مالعلی خواھرش آقا میرزا محمد علی مذكور تقدیم نمود و در عداد حروف حی قبول

ء الھیھ كرده امر باب اعظم را منتشر ساختند بشعلھبسطامی و غیره از اصحاب متقدمین بكربال مراجعت

ایشان بپرداخت و علمإ را بمناظره و محاجھ ملزم و مفحم نمود و بعد از واقعھءبرافروختھ بمساعدت و نصرت

بتدریس و ھدایت و تربیت نفوس كھ برای اصحاب رخ داده مال علی را ببغداد گسیل داشتند در كربال بنوع مذكور

و دقیق و عمیق قائد و معارف الھیھ اسلوبی لطیفھمی نمود و او را در عمشغول بوده نشر دعوت باب اعظم

پیوستھ اشغال داشتند و در غایت تقوی و بود و اصحابش بریاضات و مجاھدات نفس و بعبادات و زیارات

از ذبیح و طبیخ سوق اجتناب نمودند چھ كھ بابیھ غالبًا حضرت باب اعظم احتیاطات شدیده رفتار كردند چندانكھ

مضمون كھ ھر كس ھور ركن معرفةاالمام دانستھ و بحدیثی مروی از ائمھء اطھار باینسنین اولیھء ظرا در

امام را سب نماید رسول الّلھ را سب كرده و ناصب شیعھء كامل را سب نماید ھر آینھ ائمھ را سب نموده و ھر كھ

 االجتناب شمرده تمسك جستھ اعدإ و ناصبین شیخ و سید و باب را مردود و واجبحضرت كافر و نجس استآن
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از قلم ذكر الّلھ االعظم ذبیحھ و طبیخشان احتیاط كردند و بعدًا چون رسالھء فروع معروف برسالة العدلیھاز

گردیدصادر و منتشر شد و نظر آل الّلھ یكی از مطھرات معدود

---٣١۵ صفحھ ---

از سوق میخریدند و خ و غیرهو آنجناب را مظھر طھارت و عصمت فاطمیة شناختند لذا آنچھ ذبیحھ و طبی

و رایت امر بدیع را در كربال مرتفع نمود و اقامھء بنظرش میرساندند مطھر میگشت و بدینطریق ندای علم الھی

بادلھء بپایان رساند و با برخی از مالیان ایران خصوصًا با پدر و عمو مراسلھ كردهحجت و برھان را با علمإ

غیرھم ھیجان كرده عوام را محرك  عیان نمود عاقبت علمای كربال از شیخیھ وقاطعھ حقیت این امر را ثابت و

امی چند بامر حاكم در خانھ توقیف گردید تا پرداختند و الجرم اّیجنابنھ آشدند و بحملھء بخانھء سید و تعرض ب

بمحاجھء نی رافرموده در خانھ سكونت و قرار گرفت و اعالن دعوت نموده علمای شیعھ و سبغدادھ مھاجرت ب

بیشتر شد لذا حسب امر والی بغداد با خود طلبید و ندای علمش مرتفعتر و مراودهء رجال و نسوان در محضرش

مفتی مذكور محاجھ و مناظرهء علمیھ نموده ویرا مندھش و چندی در خانھء شیخ محمود مفتی توقیف گشت و با

 عراق بایران فرستاد و ما چون تفصیل واقعات مذكورهجناب را با ھمراھان ازآنخاضع ساخت و باالخره والی

جامعھء نسوان بغایت ثمین بود و اش را كھ در ترقیات معنویھء عالم انسان و ارتقإو اقدامات نورانیھء شجیعانھ

آوردیم و نیز مكتوب مفصل شیخ سلطان كربالئی را كھ ھرگز در تاریخ بشر فراموش نگردد در بخش سابق

جناب و نیز حاكی از تعرضات خارجیھ در ایام توقفش در كربال استبواسطھء طلوع آنیھء بابیھحاوی فتن داخل

روایات آقا محمد مصطفی بن شیخ درین بخش ثبت نمودیم بنقل نبذهء از عبارات آقا میرزا ابوالفضل گلپایگانی و

ضرت طاھره بامر والی عراق روایات مذكوره این است حمحمد شبل سابق الوصف اكتفا مینمائیم و عبارات و

كھ بعض و لذا او با تالمذهء خود كھ اسامی ایشان ذكر شد و بعض خدام خود و چند زنمأمور بتوجھ بغداد شد

جناب زوجھء مرحوم آقا میرزاآنھا والدهء باب الباب و خواھر آن

---٣١۶ صفحھ ---
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مانند كربال مجلس درس  فرمود و در بغدادھادی نھری بودند عازم بغداد گشتھ در بیت شیخ محمد شبل ورود

جواب و در مسائل متفرقھ سئواالت مینمودند و وی د رجال بغداد در محضرش حاضر میشدنانعقاد یافت و علما و

بغداد در مسئلھء ظھور باب بود و چون از بسیاری حضرتش تردید و تزلزل و یا ی میفرمود و بیشتر اسئلھ علما

عراق حكم كرد كھ حضرت مود فصل الخطاب این مجادلت را بطلب مباھلت ختم نمود والیبمجادلھ احساس فرمیل

)روح المعانی (لوسی مفتی بغداد و مؤلف كتاب تفسیر كبیر آبیت سید محمودھ طاھره از بیت شیخ محمد شبل ب

صدور یابد و حق اواست نقل فرماید و ساكن باشد تا آنكھ امر سلطانی از قسطنطنیھ در كھ چھارده مجلد بزرگ

شد و این مفتی در عباراتی كھ در ترجمھء لوسی مفتی بغداد منتقلآبیت ھ باین سبب قرةالعین با نسوان مذكوره ب

در بیت او سكونت فرمود و این است صورت شھادت مفتی بغداد  قال حال او نوشتھ میگوید كھ دو ماه تقریبًا

مراسلة لھا ام سلمة و لقبھا قرةالعین لقبھا بذلك السید كاظم الرشتی فیاسمھا ھند و كنیتھا القرتیة اصحاب امرئة

عدة اشیإ منھا التكالیف فقیل انھا كانت اذ كانت من اصحابھ و ھی ممن قلدت الباب بعد موت الرشتی ثم خالفتھ فی

ین و كن من بحث لم احس بشئ من ذلك مع انھا بقیت فی بیتی نحو شھرتقول بحل و رفع التكالیف بالكلیة و انا

فی كثیر من الرجال و بینھا و رفعت فیھا التقیة و البین و قد رأیت من الفضل و الكمال فیھا ما لم ارهجری بینی و

جری بیننا من المباحثات فی غیر ھذا المقام و اذا ھی ذات عقل و استكانة و مزید حیإ و صیانة و قد ذكرنا ما

و درین اثنإ در میان كسانیكھ در بغداد و كاظمیھ ....ا كالم الی آخر كالمھ فضلھوقفت علیھ یتبین لك ان لیس فی

اظھار ایمان بنقطھ اولی

_______________________________________________________________________

.ی بودندمحمد علی قزوینخواھر باب الباب زوجھ شیخ ابوتراب اشتھاردی و خواھر قرة العین زوجھ آقا میرزا

مؤلف

________________________________________

---٣١٧ صفحھ ---
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از علمإ این نپوشیدن نقاب را ر مجالس اخری و حضور سائر علمإ از پشت پرده با آنھا تكلم میفرمود و جمعید

احكام اسالم شمردند جمعی دیگر از علمإ بحكم اینكھ وجھ و كشف حجاب دانستند و آنرا خرق اجماع و مخالفت

حج در دیث وارد است كھ در اسفارو ستر آن واجب نھ چنانكھ در امھات مؤمنین در احاكفین عورت نیست

ازدحام و جمعیت روی و دو كف مصاحبت حضرت خاتم انبیإ علیھ التحیة و الثنإ در حین طواف بیت با آنھمھ

نمی یافتند و بالجملھ این مناظرت بمشاجرت كشید اخیرًا مقرر ایشان مكشوف بود محذوری بر اینكار مترتب

كثیر در قصبھء انچھ امر مبارك صادر شد راضی گردند و باینموجب جمعیحضرت سئوال نمایند و بداشتند كھ از

حضرت باب اعظم معروض داشت و شرح حال كاظمیھ مجتمع شدند و اعلم ایشان سید علی بشر عریضھ بحضور

بنگاشت و عریضھ را مصحوب نوروز علی كھ از خدام سید رشتی رحمة الّلھ علیھ را با سئواالت اخری در آن

سلطان و غیرھم كھ ھفتاد ال نمود چون قاصد برگشت ھمھ اھل ایمان از قبیل شیخ محمد شبل و شیخارسبود

مبارك را كھ در جواب عریضھء سید علی شرف صدور یافتھ نفس بودند در قصبھء كاظمیھ مجتمع شدند و كتاب

كان فیھ  قرئوا اللوحمحمد مصطفی بغدادی مذكور نجل شیخ محمد شبل چنین نوشت فلمابود تالوت كردند آقا

ما سئلت عن المرأة التی زكت نفسھا و عبارات عالیة و آیات واضحة الی قولھ مخاطبًا للسائل بشر المتزلزل و اّما

و عرفت بارئھا فاعلم انھا امراة صدیقة عالمة عاملة طاھرة و ال ترد اثرت فیھا الكلمة التی انقادت االمور لھا

پس از ورود این ی بمواقع االمر من غیرھا و لیس لك اال اتباعھا الی آخر بیانھ وحكمھا فانھا ادرالطاھرة فی

شد كھ جمعی از اھل قصبھء كاظمیھ كھ لوح مبارك لقب آنسیدهء جلیلة طاھرة اشتھار یافت و این حوادث سبب

محمد جعفرمدعی ایمان بودند متزلزل گشتند از قبیل سید

---٣١٨ صفحھ ---

و ایمان بشكر و ثنای الھی و سید علی بشر و سید طھ و كاظم صوفی و ما بقی در كمال سرورو سید حسن جعفر 

بیت شیخ محمد شبل در معیت دو نفر از نسوان و ھ بناطق شدند و طاھره در ایامی كھ در بیت مفتی بود گاھی

 بیانات او را در رجعت مینمود و جمع كثیری از خاص و عام مجتمع میشدند وناظر شیخ الوسی مفتی بغداد

بود كھ حضرت نقطھء اولی و تجدید شریعت غرإ مستمع میگشتند تا امر سلطانی رسید و خالصھ اینظھور
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باھره و عظمت شاھره در اوائل سال  ایران توجھ فرماید  انتھی  و بالجملھ جناب طاھره با قدرتھ طاھره ب

جیب پاشا والی عراق محمد آقا یاور تا سر حد ایران با و بدستور نق از بغداد بایران عزیمت فرمودند. ه ١٢۶٣

كھ از آنجملھ عدهء ھمراه شد و در موكبش بعالوهء جمعی زنان و مردان بستگان و دوستان و اصحابشایشان

عرب بمحافظت و محارست قیام داشتند چھ كھ رجال دین و علم از عرب و ایرانی بودند قریب سی نفر از بابیان

بخصمیت با او برخاستھ آوازهء بابیت و عقیدت كشف حجاب و غیرھما و  شیعھ و سنی در عراقعامھء مالھای

و مالھای ایران با جمھور علمإ و رسائل و مرقوماتش در اثبات امر بدیع ھمھ جا شھرت گرفتنیز مقاومتش

 و سید نسبت بحضرت و عداوت شدیده با شیخنسبت باو و بابیان بر آشفتند و شوھر و عم اكبرش بعالوهء عناد

و آرزوی دسترس بجناب طاھره داشتند تا آنچھ خواھند از اجبار و آزار برایباب اعظم بغایت معاندت برخاستند

بمعاودت بایران و قزوین گشت و تحصیل تبری و انكارش وارد آرند و آنجناب حسب حكم دربار اسالمبول ناچار

ایران و خصوصًا قزوین گمان میرفت و او در بین احوال مذكوره وقوع انواع خطر برای او و ھمرھانش در نقاط

و احتفاظ چون از بالد و معمورات گذشت بموجب شجاعت و بیباكی فطریش مراعات احتیاطو اھوال موفوره

نكرده لب نبست بلكھ بی پروا و برمال با عامی و عالم و سالم و ظالم راجع

---٣١٩ صفحھ ---

نخست در قصبھء كرند  عقائد بدیعھ سخن گفت و دالئل عقلیھ و نقلیھ اقامھ نمودبحقیت حضرت باب اعظم و

و احترامات فائقھ نمودند گوسفندھا پای اش برده عظمتش را دانستندسروران و مھتران پی بمقامات عالیھ

ه ھزار بسیار اظھار تصدیق واقبال بمسائلش كردند و گفتند دوازدركابش بھدیھ و فدیھ سر بریدند و عدهء

بمراجعت نمود صدور امرند كھ آنچھ فرمائید اطاعت كنند و آنجناب در حقشان دعا فرموده امرجمعیتشان مھیای

ذربایجان اشاره نمودیم كھ برخی از ھ آبو ما در بخش سابق ضمن شرح سفر حضرت ذكر الّلھ االعظم از اصفھان

حمد بیك چارپاچی و اھالی قمرود را نمودیم ولی شمھء از احوال مطائفھء اھل حق پی بامر حق بردند و ذكر

مظھر ذات كثیر از طائفھء مذكورهء ساكن در كرند و غیره حضرت ذكر الّلھ االعظم را شناختھدرین موقع جمعی

بالجملھ ایام اقامت كرند سھ روز شد و جناب با بعضی از بزرگانشان مكاتبھ فرمود وبحت الھی دانستند و آن
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و مسكن برای خود و محلی برای اجتماع انبوه مستمعین اعالن دادند رسیدند پس از تھیھء منزلچون بكرمانشاه 

شھرت جمال و شھیره وارد بلد شد و ھر كھ خواھد حضور یافتھ مطالب جدیده استماع نماید و بعلتكھ قرةالعین

حالتی و شیخ محمد شبل مال ابراھیم مكمال و قدرت علم و بیانش اجتماعی عظیم از مرد و زن شد و حاجی

و برھان و اطالھء بیان و تبیان كتاب تفسیر سورهء كوثر بر بغدادی و شیخ صالح كریمی بعد از اقامھء حجت

كھ شرح كردند و جواب اسئلھء مردم دادند و در آنروز جمعی از نسوان محترمھء بلدحاضرین خوانده ترجمھ و

شنیدند و قانع و مسرور گشتند و ده آنچھ پرسیدند جواب كافیزن حكمران نیز در آنمیان بود بمحضرش وارد ش

حضور یافتند و حاكم نیز بمالقات آمده با تمامت اھل بیت اظھار لذا آوازه بشھر پیچید و جمعیتی از اعاظم و علمإ

ھمھ روزه اجتماعات افزون شد و اصحاب عراقی و ایرانی در عقد برھان و نقد تبیانایمان نمودند و

---٣٢٠فحھ  ص---

ایامی عدید بدین نمط گذشت مالھا ارخإ عنان كردند و آنچھ مكاتیب رسید آنجناب خود جواب نگاشت و چون

آقا عبد الّلھ شتافتند و از واقعات شكایت بردند و او مرقومھ بحاكم تعصب كرده برآشفتند و نزد مجتھد بزرگ

بعضی از نسوان  حاجی مال ابراھیم و شیخ سلطان واخراج و تبعیدشانرا خواست و ناچار آنجناب بافرستاده

مالعبد الّلھ چنین فرمود شما خود دیدید كھ در بدارالحكومھ رفت و بعد از بیان حكمران از ھیجان مالھا و نامھء

بالغات حضرت   ذكر   بدانگونھ   كھ  علمإ  جاھلیة   در   مقابل   آیات   قرآنیھمقابل اینھمھ آیات بینات و حجج

االلیم شدند اینان نیز ایمان نیاورده مصداق   و  ان  یروا   كل   آیة   ال   یؤمنوا   بھا   حتی   یروا العذاب

اھل بیتش از تعصب و تعرض پیشوایان ملت مجبور بھجرت و فرار اعراض نمودند حال چنانچھ رسول اكرم و

حكمران گفت بجز طریق اطمینان  و قرار می یابندمیخواھند خارج كنند آیا چھ میخواھند و بچھ گشتند ما را ھم

میطلبند و آنجناب فرمود چون منزل آیات سماویھ آیات كتابیھ امری دیگر از قبیل آیات سماویھ و خوارق عادات

امر دھید تا با ما بمقام مباھلھ حاضر شوند و من ملتزم و متعھد میشوم كھ ضال و مظھر خوارق عادات خدا است

ھست و حكمران آن بیان را ان مجلس بعذاب الھی ھالك شود آیا آیة و خارقی برتر و مھمتر ازینمضل در ھمو

ایشان مطلب را اتمام و اكمال كردند و انصاف این است كھ بھتر و كامال پسنده داشت و باقا عبد الّلھ پیغام كرد كھ
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امر مناظره و مباھلھ و دعا و تفویضشما با ھر كھ میخواھید در وقت و محلی معین برای برتر ازین نمیشود

و اظھار مرض نموده نوشت بخدای دانا و توانا حاضر باشید و مجتھد در جواب بنوع تمایل و عدم غرض تكاسل

خواھم كرد و باین بھانھ فرصت یافتھ بباغ بیرون شھر انتقال چون مزاج علیلم صحت یابد بمناظره و مباھلھ اقدام

جست و نامھ بقزوین

---٣٢١فحھ  ص---

و خواھش آنكھ بعضی نزد حاجی مال صالح و حاجی مالتقی و حاجی مال علی حاكی و شاكی واقعات كرمانشاه

چون بعد از پانزده یوم چھار تن از خویشان جوشان و را ببرند فرستاد و درنگ نمود تااقارب بفرستند و آنجناب

انشاه متفق شد و ناگھان در نیمھء شب جمعی از سرتیب قزوینی مقیم كرمخروشان رسیدند با صفر علیخان

دستگیر كرده و سپاھیان  دور خانھ و منزل اعراب بابی مسلح را احاطھ كرده ریختند و ھمھ راصاحبمنصبان

و اشیإ ثمینھ بر گرفتند و بر شیخ مظلومھ را محاصره كرده در آمدندمحبوس نمودند و خانھء مسكونھء آن

بسیار وارد ساختند و او را با دیگر نسوان و رجال علمإ عراقی ی مال ابراھیم ضربسلطان و شیخ صالح و حاج

از شھر احمال و اثقال بر بیست استر نشانده و نھاده در ھمان نیم شب تا مسافت دو ساعت راهو ایرانی با برخی

 خجل و متأثر گشتھ از بفرستاد و اوبراندند و بردند و در آنجا مكتوبی بحكمران نگاشتھ بواسطھء شیخ سلطان

بگرفت و اعراب را رھائی داد و با جواب نامھ و اظھار موافقت و متجاسرین باز خواست نمود و اشیإ منھوبھ را

بتحریك مجتھد ھدایائی چند گسیل داشت و علت ما وقع را بنوع عذر خواھی چنین نوشت كھو مساعدت تاّمھ و

بیدرنگ عودت بكرمانشاه كرده اقامت فرمایند د و خواھش كرد كھغافل و بدست برخی از سپاھیان جاھل واقع ش

موقع چھار تن قبول نفرموده بصوب ھمدان عزیمت حركت نمود و در آنمظلومھو بتالفی مافات پردازند و آن

زدند خویش را بین مذكور كھ سھ نفرشان در واقعھء كرمانشاه بعضی از مؤمنین را آزردند و بسیاراقربای

نزد وی بخاك افتاده پوزش از ماجری خواستھ اعراب و مخلصین اصحاب مشاھده كرده مرعوب شدهشجاعان 

آنانرا امر بعودت قزوین داد و ھمان شب بسوی قزوین تاختند و مدت توقف بنیایش و ستایش پرداختند ال جرم

و اصحاب در كرمانشاه چھل روز و در محل مذكور سھ روز گذشت و چون از آنجاآنجناب
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---٣٢٢ صفحھ ---

كرند نگاشتیم دعوت عمومی رانده بصحنھ رسیدند دو روز توقف نمودند و بنوعیكھ در ضمن واقعات قصبھء

حمایتش مھیا شدند پس از آنجا رھسپار گشتھ بھمدان فرمودند و اھالی غایت تجلیل بجای آورده بنصرت و

غدادی سابق الوصف دربارهء واقعات ایام آقا محمد مصطفی بن شیخ محمد شبل برسیدند و مضمون مقاالت

و مال ابراھیم و قزوین چنین است لدی الورود قرةالعین با نسوان ھمرھان و نیز شیخ صالح كریمیھمدان

و سائر رجال در منزل دیگر سكونت گرفتند و محالتی و سید احمد یزدی كھ از علمإ بودند در خانھء منزل نمودند

قزوین وارد شدند و خواستند او را با خود ببرند قبول دعوتشان فرمود ولی انش ازچون برادر و جمعی از خویش

نمائیم سپس مال ابراھیم اظھار داشت كھ باید نھ روز در ھمدان بمانیم و ابالغ امر و اكمال حجت بر اھل بلدچنین

كھ مملو از ارباب عمائم و عالم ابراھیم در محضر آنرا با دعوتنامھء بلیغ نزد ارشد علمإ روانھ داشت و مال

و اتمام حجت نمود و مكتوب قرةالعین را بر آنان خواند و مال با سائر حضار غیرھم بود حاضر شده ابالغ دعوت

رساندند و جسدش را در بمعاندت و مضاّدت برخاستند كھ بضرب مشت و لگد مال ابراھیم را بقرب ھالكچنان

مجروح را بخانھء مسكونھء قرة العین رساند و ھمینكھ رحم آورده جسدكوچھ انداختند و تنی از عابرین بر او 

بحال تو كھ جانت را برای اعإل كلمھء محبوببمفاد اینكالم بدو خطاب نمود خوشاچشم مظلومھ بر آنمظلوم افتاد

 تمامت قرةالعین باتفاق خویشان ونثار نمودی و مال ابراھیم مدت یك ھفتھ بستری بود تا صحتش عودت نمود و

سید محمد گلپایگانی و غیرھم رھسپار بقزوین شد و اعراب ھمراھان از نسوان و با شیخ صالح و مال ابراھیم و

شبل و شیخ سلطان بودند مأمور توقف در ھمدان نمود و آنان تقریبًا یكماه منتظررا كھ از آنجملھ شیخ محمد

ببغداد فرمودند لذا آنانماندند با مكتوب قرةالعین از قزوین رسید و امر بعودت 

---٣٢٣ صفحھ ---

رفتند و از آنجملھ شیخ محمد بوطن خود مراجعت نمودند مگر جمعی از ایشان كھ تاب مفارقت نیاورده بقزوین

حالوی و عبدالھادی زھراوی درویش و جواد و صالح شبل و پسرش آقا محمد مصطفی و سعید جباوی و حسن

كرده با رعایت احتیاط زیستند و بعد از قلیل مدتی روزی جناب قرةالعین بخانھءربودند و در قزوین منزلی اختیا
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ده سال داشت برای كسب واقعھء در قرب آنمنزل آمد و شیخ محمد شبل پسر خود آقا محمد مصطفی را كھ تقریبًا

وطن خود برگشتند و ھمگی را مأمور عودت ببغداد فرمود الجرم بدستور و تكلیف فرستاد و پیام و حكم اكید آمده

ما كیفیات احوال

_______________________________________________________________________

بعضی مطالب كرده اخذ جواب نمایم و آنمظلومھ      من قریب بده سالگی بودم والد مرا امر داد كھ بمحضر قرةالعین رفتھ عرض

مراقب بودند و نیز ساعتی مكث مینمود و برخی زنان از جانب پدر و عمش با او نگھبان وما آمده ھمھ روزه در خانھء بقرب منزل

بیك ماه شد و من روزی بخدمتش تشرف یافتم  در ضمن امر بعضی از تالمذهء عمش محارست از او مینمودند و آن ایام قریب

بمحضرش رسیدم پرسید كھ آیا بود و چون روز بعدخارج شده توجھ بطھران كنیم كھ مقام ظھور و سّر ظھور فرمود كھ از قزوین

قم ایشان نام طھران را بمقام طاھر تأویل كردند گفت بسیار خوب بایشان بگو ببلدهءآنچھ گفتم بپدرت ابالغ نمودی گفتم بلی و لكن

ق است پس یوم ثالث بامر الھی و نشر اوامر حتوجھ كنند و چون این امر را بایشان رساندم گفتند مقصود آن بزرگوار قیام

تبسمی كرده گفت باین جماعت ابالغ پیام كردی گفتم بلی و لكن تأویل بقیام بامر الھی كردند پسبانمظلومھ روبرو شدم پرسید آیا

ھمینكھ رفتم و ابالغ پیام كردم ایشان نام مشھد را بمشھد نفس نزد آنان برو و بگو توجھ بمشھد مقدس در خراسان نمایند و

نفوس از او حاصل میگردد تأویل نمودند پس در یوم رابع مشرف بمقابلھء با آنھ مشاھدرحمانی ك

___________________________________

---٣٢۴ صفحھ ---

بر بابیھ و كیفیت حبس جناب طاھره را در قزوین و تعرضات حاجی مال تقی و واقعھء قتل او و بالیای واردهء

و سپس ورودش بطھران و حركتش برای خراسان ش را بارادهء جمال اقدس ابھیآنمظلومھ و باالخره استخالص

در بخش سابق نگاشتیم و بالجملھ قرةالعین طاھره را در عراق عرب و نقاط و واقعات بدشت را تمامًا مفصًال

زیدهء حضرت لھیھ و برگآایران ارادتمندان و پیروان بسیار از زن و مرد بودند كھ او را نقطھء علمیھءمتعددهء

مطالب وذكر الّلھ االعظم دانستند و معارف و تعالیمش را موافق

_______________________________________________________________________
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ا امر كھ این را ھم چنان تأویل كردند برافروخت و مربزرگوار شدم پرسید كھ آیا بوالد و ھمرھانش ابالغ كردی چون درین بار گفتم

بحركت آید و خون شما از قزوین خارج شوند چھ كھ البد از وقوع زلزلھء عظیمھ است كھ قزوین از آنكرد كھ بانان بگویم جمیعًا

ارادهء خیر دارد خصوصًا تو ای آقا محمد مصطفی و شیخ پدرت پس من كًال ریختھ گردد و خداوند در مستقبل ایام در حق شما

صالح كریمی و مال ابراھیم محالتی عرضھ داشتم و ایشان بمن گفتند نزد آنجناب برو و بگو كھ شیخآن امر سوم را برگشتم و

بمحضرش رفتم و عرضھ داشتم بمن فرمود نزدشان بر گرد و بگو كھ شیخ صالح وچگونھ است كھ با ما خارج نمیشوند و ھمینكھ

اقتلونی یا ثقاتی ان (حق سبب حیاتشان است آمد و شھادت در راهفاضل مال ابراھیم محالتی وقتشان بانتھا رسید و زمانشان بسر 

من برگشتم و شما نشد و اگر خود را بشھادت بیندازید آن موت و ھالك محسوب میگردد پسو لكن وقت شھادت)فی قتلی حیاتی 

 ولی شیخ مكوئی و جماعت اعراب و شیخ سلطان ھم با ما بودامر صریح را بایشان ابالغ داشتم و در ھمانروز بسوی طھران رفتیم

.بعد از پانزده یوم آنواقعھ در قزوین واقع شد و حاجی مال تقی بقتل رسیدبقم توجھ كردند و

مضمون مقالھء آقا محمد مصطفی بغدادی

___________________________________________

---٣٢۵ صفحھ ---

امثال خانوادهء فرھادی و مقاصد آن بزرگوار و الھام پروردگار شمردند خصوصًا در قزوین جمعی از زن و مرد

جان بر طبق اخالص حاضر و مھیا داشتند و ندای كربالئی محمد حسن فتی القزوینی و غیرھم در راه محبتش

عقائدش كھ از آنجملھ راجع بكشف حجاب نسوان و خرق تقالید و اوھام بود از  اشعار ومرتفع آنجناب و آثار و

در ایام بدشت شروع شد و در نقاط ایران ھمی بسوی اوج رفت تا در ایام قزوین و طھران خصوصًاعراق

زار از ھنجار و  میدادند گروھی از بابیھ بیبذورهء ارتفاع رسید و ازینرو در مقابل جمعی كھ در ره اخالصش جان

بنوع تفصیل قبال نگاشتیم و در عین احوال و اوضاع مذكوره تمامت اركان رفتارش شده مضادت نمودند چنانكھ

صرف نسبت بساحت عز طائفھ نسبت بانسیدهء جلیلھ غایت تجلیل و تعظیم را مرعی داشتند و او خود فنایاین

اصفھانی از معاریف بابیھ كھ با برادرش آقا  بندحضرت نقطھء اولی بود و در اینخصوص مال احمد عالقھ

فتنھء نیاال باصفھان مراجعت نمودند و بعدًا بنوعی كھ در بخش الحق ابوالقاسم از اصحاب بدشت بوده بعد از

مكررًا چنین حكایت نمود و اشرار مجتمع شده بر ایشان تاختند و آقا ابوالقاسم را بشھادت رساندندمینگاریم اعدإ
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سجاده گسترده با كمال آداب و روحانیت و التجإ و تمام ایام بدشت حضرت قدوس در وقت فریضھء صلوةكھ در 

در ادإ بفریضھ و نافلھ و اوراد میپرداخت و در آنحال ناگھان جناب طاھره شمشیر برھنھانجذاب و قربیت و حسن

ده میگفت این بساط را در ھم نمودست حاضر و با فصاحت و شجاعت و اقتداری كھ بوی اختصاص داشت خطاب

بمیدان عشق و فدإ آماده گشت و نیز در بحبوحھء اختالفات شدیدهء پیچ و دور او را دو سجاده سپری شد و باید

فرمود جناب طاھره خطابی نمود حضرت قدوس بعبارت لبیك و سعدیك یا سیدتی و موالتی جوابظاھره ھر وقت

اشنقاب سوار بر اسب از باغ مسكونھو نیز در یومی از آن ایام بی پرده و 

---٣٢۶ صفحھ ---

داشت و شمشیر برھنھ در دست بیرون راند و در آنحال كلیجھء ترمھ كھ جمال اقدس ابھی برایش فرستادند در بر

و اتباعھ و احباب حاضرین بیكصدا جواب گفتند كلھم ماتوا باز توسن دوانده سیف را گردانده گفت این سعیدالعلمإ

در ایام و اشیاعھ و آنان جواب دادند كلھم فاتوا و نیز حضرت عبدالبھإ حكایت فرمودند آه این شقی االشقیإگفت

آنحضرت را كھ در صغر سن بودند توقف جناب طاھره در طھران روزی خلف حجاب در بیت مبارك نشست و

ز احباب حاضر و چون شمع در جمع تاالر بیرونی بیت با جمعی ابدامن گرفت و ببیانات جناب وحید اكبر كھ در

و آیات و حجج و بینات جوشان و خروشان بود گوش فرا داشت و ناگھان با صدای رسادرخشان و باقامھء

و منظورش آنكھ باید سخن بر عبارات شیوا خطاب نموده چنین فرمود یا یحیی فأت بعمل ان كنت من العارفین

استوار ساخت و پس از واقعھء سنگسار شدن بدست اعدإ در ی ھمتكنار نھاده در میدان رشادت و جانفشانی پا

 واقع شد دیگر اقامت در بلد و معمورهء میسر نگشت چھ١٢۶٣اواسط شعبان سال نیاال و تفرق احبإ كھ در

متعصبین مملكت و جاسوسان شھرتش ھمھ جا رفتھ عامھء اھالی از ادانی و اعالی عناد شدید گرفتھ مالیان و

در قزوین نقش اخذ و قتل بر ضمیر بستھ پیوستھ  قبض و اذیت بر آمدند خصوصًا شوھر و بستگاندولت بصدد

با شیخ ابوتراب اشتھاردی بصفحھء نور فرستادند و چون بشھر بارفروش تجسس نمودند و جمال ابھی ویرا

شرح احوال كھ ضمنروزی بھ ماه رمضان در خانھء حاجی مال محمد شریعتمدار كبیر بماند و بنوعی رسید چند

حجاب نشست و بین بیانات حاجی ببحث و وی میاوریم بمسجد اقامت صلوة و موعظتش در صف نسوان خلف
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بلی ما ھمھ باید از شما و امثال شما كسب فیض و كماالت كنیم و این امور ایراد پرداخت و او تجلیل نموده گفت

صدد تجسس و تعرض بر آمد لذامزید شھرت آنمظلومھ در بلد گردید و مال سعید بموجب

---٣٢٧ صفحھ ---

محفوظًا بماند آنگاه از طریق آمل بدستور شریعتمدار روزی چند در خانھء سادات قاضّویھ از مالكین و اركان بلد

رفتھ روزی درنگ نمود آنگاه بقریھء واز واقع در جنگل متجاوز سوی نور رفت و بسعادت آباد و از آنجا بداركال

نمود و عائلھء مالك بود سپس بتاكر وارد شد و آقا میرزا محمد حسن اخ اكبر ابھی پذیرائیتھ مھماناز دو ھف

بجملھء رب الطاھرة ادركھا منقور و اند خاتم خود را كھمؤمنین از بیاناتش استفاضھ و استفاده كردند آورده

عھء طبرسی بپا شد و حضرت قدوس و بود ببخشید تا چون واقمنقوش بود بیكی از زنان اھل نور كھ ھمراه وی

اختفا تجمع نمودند و جمال ابھی نیز بصدد ورود بر آمد ویرا طاقت تحمل بال و انعزال واصحاب عظام در آنجا

بقلعھ كرد و این در ایامی بود كھ نماند و دور ماندن از اصحاب و میدان فدإ را قبول نتوانست و عزیمت التحاق

را بواسطھء انواع جاسوسان كھ در اطراف گماشتند می یافتند صره گرفتند و قاصدیناردوی دولت قلعھ را بمحا

توقیف و اسیر  كرده بطھران فرستادند و در خانھء محمود خان نوری كالنتر بلد كھ محلال جرم ویرا نیز دستگیر

شد بپائین نداشت و وسیلھء آمد و و حبس جمع كثیر از مظلومین شد بحجرهء فوقانیھء قرار دادند كھ طریق و

لدی الفراغ بر میگرفتند ولی زن محمود خان بنسوان اسیر برای صعود و نزول نردبانی عند اللزوم مینھادند و

بانمظلومھ صداقت و ارادت حاصل كرد و عدهء كثیری از نسوان محترمھ را در آنخانھمھربان بود و نسبت

از سرچشمھء عذب معارف و دیده تقریر دلنشینش را شنیدند وبمالقاتش رساند تا جمال و كمال نادرالمثاللش را 

در مجالس سور و سرور آواز شھناز و ساز را اعتنائی نكرده ماربش نوشیده مجذوب بامر بدیع گردیدند چندانكھ

استفاضھ نمودند و مالقات بابیھ با او سخت ممنوع بود و بجز بعضی از محترماتپیرامونش مجتمع گشتھ

سائل قویھ داشتند احدی از این  طائفھ را مالقات با او میسر نشدمؤمنات كھ و

---٣٢٨ صفحھ ---
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بخانھ رفتھ ویرا دیدار و معذلك بعضی از نسوان مؤمنات با لباس مبدل بعنوان رخت شوئی و بھانھھای دیگر

ًا در جوف مأكوالت مكاتیب رسانده جواب گرفتند و غالبكردند و واسطھء ایصال مراسالت گشتند و بوسائل غریبھ

پنیر و بعنوان صدقھ و نذر میفرستادند پنھان مینھادند و او جواب بر كاغذھائی كھ برایشكھ بوی میرساندند و یا

میگرفت و با بعضی كناسھ و قالمھھا كھ غیره از مأكوالت میگذاشتند با آبیكھ از بقیھء تره و سبزیھای خوردنی

آنقطعات را لولھ كرده از باال بپائین میافكند و نسوان بابیھء مذكوره  ودر گوشھھای حجره افتاده بود مینوشت

باینطریق میبردند و سواد برخی از آن مرقومات منظومھ اكنون موجود است و بالجملھ سالی چندگرفتھ بدر

بیان ق در فتنھء قتل عام با. ه ١٢۶٨محبوس ماند و واقعھء شھادت عظمی در ایام حبسش وقوع یافت تا بسال

مأمورین دولتی بعنوان بردن بخانھء میرزا آقا خان صدر اعظم بنوعیكھ در بخش الحق مینگاریم و یرا نیم شبی

نوشت كھ در ایلخانی برده بمقام شھادت كھ اقصی آمالش بود رساندند  و نبیل زرندی چنینبیرون بباغ مشھور

ق العاده احترام و استفاضھ میكردند خصوصًا زن فوطول مدت حبس نسوان بزرگان طھران دائمًا بخدمتشان آمده

بود و ھمیشھ با او معاشرت میكرد و او ذكر كرده بود كھ شبی قرةالعین مرا محمود خان كالنتر كھ مھماندارشان

ھرگز خود را چنین دیدم لباس حریر سفیدی پوشیدھاند و از سر تا پا عطر گل استعمال كردھاند گفتمطلبیدند

گفت بلی بزیارت محبوبم بروم و شما را از زحمت ند مگر خیال میھمانی رفتن دارید تبسم كنانآراستھ نمیكرد

بنالھ و گریھ افتادم مرا تسكین داده گفت وقت نوحھ بسیار است شما را طلبیدم كھزندانبانی نجات دھم بی اختیار

ستی شما این است كھ پسرتان را با دووصیت نمایم جمعی خواھند آمد كھ مرا بكشتن گاه حاضر سازند رجإ من از

من روانھ كنی كھ با آخر كار با من باشد

---٣٢٩ صفحھ ---

تا آنچاه را از گل مساوی و پر و نگذارد لباس مرا تغییر دھند و نیز مرا بعد از كشتن در چاھی بیندازند و بایستد

 بستھء امانت را كھ بشما میسپارم باو بدھید شما خواھد آمد اینسازند و نیز یكی از نسوان بفالن نام و نشان نزد

راه دھید من آنكھ تا آن ساعتی كھ برای بردن من میایند خودتان نزد من نیائید و نھ دیگری راو رجای دیگرم

آن مرا قسم داد كھ در حجره ئیكھ من در آن وضو ساختھ قصد دارم با محبوب خود بدعا و راز و نیاز باشم بعد از
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نكنید و تا از این عالم نروم این تفصیل را برای احدی نگوئید و من با ئید و تا ساعت معھود بازھستم فقل نما

نبود گاھی عقب شوق دیدارشان چارهء جز اطاعت رأیشان نداشتم ولی شب خواب  و آرام برایمھمھء شدت

اعت چھار از شب دوم گذشت و بھمین منوال تا سآنحجره میرفتم ترنمات ایشانرا میشنیدم كھ مرا بیطاقت میكرد

پسرم را بیدار كردم و تفصیل باو گفتھ از او عھد گرفتم كھ ازین وصیت تخلفدق الباب شنیدم باضطراب دویدم

سردار بودند كھ برای بردن ننماید از قضا كالنتر آنشب  در خانھ نبود چون پسر در را گشود فراشھای عزیز خان

دیدم چادر و روبند پوشیده در حجره قدم میزند و اشعار بدیعھ م در را گشودمطاھره آمدند بیك حالت ناگفتنی رفت

قابل نیست دید پیش آمد روبوس كرده كلید جعبھء خود را بمن داده گفت بعضی از اشیإ كھمیخواند چون مرا

ه بود سوار شد و و بر اسبی كھ سردار فرستادبرای شما یادگار گذاردھام كھ ھر وقت آنرا می بینید مرا یاد نمائید

از یمین و یسار رفتند بعد از سھ ساعت پسرم آمد با حالت پریشان و بر یك نفر عنان اسب را گرفتھ فراشان

سردار با جمعی در نفرین میكرد چون تسكین یافت گفت تا بیرون شھر رفتیم در باغ ایلخانی وارد شدیمقاتلینش

خدا تو را جزای خیر دھد كھ در چنین وقتی با من د بمن گفتندآنجا بعیش و نوش مشغول بودند ایشان پیاده شدن

ھمراھی كردی  میخواھم تو را

---٣٣٠ صفحھ ---

مرا خفھ كنند یك دستمال ترجمان خود قرار دھم و خود با این مستان بادهء غرور گفتگو ننمایم گویا میخواھند

اندكی بكشند زیاد زحمت نخواھم دید و بزودی دو نفر ابریشمی بتو میسپارم كھ بدھی بگردن من بیندازند و

را و در باب جسدم آنچھ مادرت گفت فراموش مكن االن نزد سردار برو و بگو طاھرهباشیان خود خواھم پرید

سردار رفتم گفت عیش ما را آوردیم و ھر چھ از من شنیدهء باو بگو انشإ الّلھ قبول خواھد كرد و چون نزد

برویش خاك بریزید دیگر احتیاجی نشد كھ با سردار گفتگو كنم نید و بگودالی بیندازید وناقص نكنید او را خفھ ك

و من باغبانی  را كھ بدو نفر از آدمھای سردار كھ حرف مرا میشنیدند دادم گفتم چنین كنید و كردنددستمال را

مت نیفتم گفت سھ روز پیش جسد را پنھان كنم و بزححاضر بمالطفت بود گفتم كھ درین باغ جائی داری كھ این

پنج قران بان چون پنج ذرع كنده بسنگ رسید و ممكن نشد تمام كنیم آنچاه حاضر استچاھی جھت آب كندیم



292

حاضر بود چاه را پر كردیم من و پسرم چندان باغبان دادم و با ریسمان جسد را بقعر چاه رساندیم و با خاكی كھ

پسرم نصیحت داد كھ چون ما بابی نیستیم چرا خود را متھم كنیم اگر گریستیم كھ بیھوش شدیم چون بحال آمدیم

عطر گل خالص و یك شاید برای ما خوب نباشد بعد چون خلوت شد در جعبھ را باز كردم یك شیشھپدرم بیاید

و سھ انگشتر یكی فیروزه دیگر یاقوت سوم عقیق تسبیح یسر دانھ درشت بسیار ممتاز و یك گردن بند مرجان

آنھا قیمت داشت و من بسیار متأثر و متحیر از آن اخالق و كماالت بودم بعد ی بود تقریبًا دویست تومان ھمھیمن

بستھء امانت را باو روز نزدیك بغروب زنی آمد بھمان اسم و رسم كھ از طاھره شنیده بودم بدون گفتگواز سھ

را والد ایشان فاطمھ گذاشت و كنیھءشان ام سلمھ دادم دیگر نھ او را پیش از آن دیدم و نھ بعد باری نام طاھره

لقبشان زكیھ داده بودكھ بان كنیھ اشتھار داشتند و

---٣٣١ صفحھ ---

 با ١٢٣٣تاریخ میالدشان  از كثرت محبتی كھ والدشان بایشان داشت ایشانرا ھمیشھ ھر سھ قسم خطاب میكرد

بود انتھی  و از آنجناب چنانچھ مذكور شد دو پسر مولود ابھی در یكشب واقع و حین شھادت سی و شش سالھ

بزی و اسلوب وراثی مالئی و ھم دختر و اخالفی برقرار ماندند و ھیچیك بنام  شیخ اسمعیل و شیخ ابراھیم

احدی در امر بدیع تعصبات شدیدهء خانوادگی و مفتریات مشھوره فائز باین امر نگشتند و از آنعائلھبمقتضای

قسمت شمالی خارج باره و خندق دور طھران ھد و مدفنش باغ معروف ایلخانی در آن ایام درقیام نكرد و مش

ناصرالدین شاه خندق را پر كردند و باره را برافكندند و شھر را توسعھ دادند واقع ولی چند سالی بعد از آن بامر

میان رفتھ بر جایش ابنیھ شد و ازحصار و دروازھھای نو نھادند و لذا باغ ایلخانی مذكور در داخل شھر واقع و

بوی در بیان عظمت مقامش بسیار است و چون در ایام و خیابان ساختند و اما آثار صادرهء از قلم اعلی خطاب

بنوعی كھ مذكور گردید باعتراض و رد برخاستند و نیز در ایام اقامت در قزوین و اقامت در كربال برخی از بابیھ

عرایضشان  رضت شدیده نمودند در تمامت توقیعاتی كھ از سجن ماكو در جوابگروھی مخالفت و معابدشت

نبذهء از آنھا در مطاوی این بخش صدور یافتھ مدح و ستایش و امر بموافقت و مساعدتش مذكور میباشد چنانكھ

ا من قبل من حكم الطاھرة علی االرض المقدسة فقد اذنت لھو بخش متقدم ثبت گردید و منھا ھذه و ان ما سئلت
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فرحم الّلھ الفتنھ ھنا لك و انھا لّدی لورقة طیبة التی طھرت فؤادھا عن رجس الحدود لربھابالخروج لما تقع بھا

شرف الھل طاعتھا فی حكم الّلھ و اسئل الّلھ امرءعرف قدرھا و لم یؤذھا باقل شئ النھا الیوم عز لذی قرابتھا و

لجواد الوھاب  و در توقیعی دیگر و اما ما سئلت عن الطاھرة ھی التی انھ ھو اان یعطیھا سؤلھا و مناھا بفضلھ

فی احكام اھل بربھا و خالفت من نفسھا و خشیت من عدل ربھا و راعت یوم لقإ بارئھا و كلما استنبطتآمنت

البیان

---٣٣٢ صفحھ ---

العیان فھو منا و یرجع الینا و  اھلو استدلت علیھا بایات القرآن و اخبار شموس االمكان و اقمار االكوان و آثار

امام حق مبین و ان مادونھ من شیعتھ المقربین ھم الطائفون حولھ و لیس الیوم احد علی االرض حجة اّلا بقیة الّلھ

و ال یدركھ مشفقون و اننی انا ما احب ان ینكرھا احد و ان سمعوا منھا شیئًا ال یبلغ بھ عقولھمھم من خشیتھ

و نیز در توقیعی بواسطھء حاجی محمد فی سنبلھ حتی یقضی الّلھ بالحق و ھو خیر الفاصلیننفوسھم فذروه 

اطلعت بما ذكرت و سمعت من صاحبك من حكم االختالف علی االرض سابق الذكر از ماكو قد قرئت كتابك و

التی ال یعلمھا العباد صالحذالك اذا وقع بین الذین شھدوا بالحق و ھم یعلمون فھو من امر الّلھ و المالمقدسة و ان

یلوم الحد احدًا و اذا وقع بین الذین ال یعلمون مواقع االمر فھو اذا لم یرد احد احدًا الن العالم ینظر بعلم الّلھ و ال

فھم بذلك و یقع القول علی الظالمین فاعلم ان السابقین ما لم یرتابوا و لم یشكوا فی امرھمفتنة لیمیز الخبیث

الیوم نفس واحدة و رّبما یدخل فی دین زون عن  غیرھم و لیس اقوالھم و افعالھم حجة الحد بل الحجةالشرف ممتا

ذلك الشرف لھم من عند الّلھ و ال یساویھم احد بذلك الشرف الواحد و الّلھ عباد یسبقھم فی العلم و العمل و لكن

علی احد من ك قسطاس العدل فی حكمھم و لیسینكرھم اذا لم یرمنھم امرًا ینا فی الدین و ان ذللیس الحد ان

االمر من فضل الّلھ و انھا الیوم شرف لھذه الواردین من بیت العدل ان یرّد الطاھرة فی علمھا النھا عرفت مواقع

اثمًا مبینًا و كذلك الحكم للذین اتبعوھا فلیس الحد منھم ان ینكر احمد فی بیتالفئة و من اذاھا فی الدین فقد احتمل

احتمل ما احتمل اثمًا مبینا و لكن ال العدل فانھ یعرف اشاراتنا فی آیات العدل و انی العلم بان فی ھذا االختالف قد
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یرجعوا الی ما امروا بھ و ال یّرد احد احدًا و كان الكل فی ھذا العالم مثل اھلاظھر فی ھذا الكتاب و ال انطق بھ الن

 الی بعضالجنة حیث قال عز ذكره و اقبل بعضھم

---٣٣٣ صفحھ ---

مؤمنًا و ال مؤمنة الخ  و در ضمن یتسائلون ان اتقو الّلھ یا معشر الشیعة و ال تختلفوا فی دین الّلھ و ال تذلوا

مراتب االختالف فما لك و ذكر تلك االخبار فاّن ظاھر الدین ھو توقیع خطاب بمال احمد مذكور و ان ما ذكرت من

الّلھ فی و النار حق و الصراط حق و المیزان حق و البعث حق و النشور حق و كل ما نّزلحق طبق باطنھ و الجنة

الرحمن و سبوحیتھ و ان نسبة تلك االمور القرآن فھو حق و من انكر حرفًا من احكام المعاد فكانما انكر صمدیة

ّلا ما فصل فی كتاب مبین و ان فی بانھا ھی بریئة عن كل ذلك و ما اعتقدت االی الورقة الطاھرة فانی اشھد الّلھ

فال یحكم علیھ حتی یعرف للمؤمنین حق بان ال یرّد احد منھم احدا و ان سمع من احد شیئا و لم یبلغھ بسرّهالدین

الذی جعل فی یدیھ فصل الخطاب النھ اذا حكم بغیر حكمھ مبدئھ و یتبین صدقھ فاذا اطلع و خالف عقلھ فلیرجع الی

ینبغی اال ان الّلھ فاوصیك بتقوی الّلھ عز ذكره فانھ ذروة االمر و سنامھ و ان لمثلك الما نزلفكانما حكم بغیر 

بان الورقة الطاھرة قد اّدعت حجیة نفسھا یكون مرجع االختالف و الجامع بین المتضادات الی قولھ و ان ما سئلت

حمودة الی قولھ و انھا عرفت مواقع حكمی جسیم اّلن للحجیة معانی معلی غیرھا فلیس ذلك بامر عظیم و ال خطب

االمارات آیاتی فما للذی اتبعنی رّدھا النھا ما تنطق اال بادّلإ المشرقة من اھل العصمة وو استبصرت بانوار

بالّلھ علّی و علی الناس شھیدا   و در المتشعشعة من اھل الحقیقة و كفی بھا فخرًا لھذه الفئتھ الحقة و كفی

تعلیم رعایت حكمت در بیان صدور یافت چنین مسطور است  ھو جواب معروضھء آنمظلومھ وتوقیعی كھ در 

جواھر فاّن كتابك ممھورًا قد الحظتة فیخلصك الّلھ مما تخافھ و تحذره فاعلمی بان منالمتكبر الجمیل المتجمل

بوا الیك رجال بعض االمور لقد نسعلمك قد ظھرت بواطن السنن فصبرًا صبرًا فی ذكر بحر العدل و عین الیمن و

الحسین علیھ السالم قد قتل و من زعم انھ لم یقتل فقد نسی حكم العرضیة فابطلی بنیانھا ببیان العالی الجلی بان

العقول ثم انالّلھ و ما شھدت

---٣٣۴ صفحھ ---
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 یظھرا اللحد و كفی بالّلھ علیھما القیمة لنالجنة و النار مخلوقة و فیھما عباد ال یعلم عدتھم اال الّلھ و ان قبل یوم

فی كتاب مسطور علی عدل سبعمأة مستورا بادإل مظاھر النور و بلغی ملیك الدھر شھیدًا الی قولھ فاكتبی ذكر االمر

فعلیك بالصخت و عدم التكلم مدبر االمور و ادعی لفرج عباده و احبینی احبك و قولی ان الحمد لّلھ رب العالمینو

القلم و ایقنی بان ظواھر الشریعھ كلھا باقیة و من ترك شیئًا حل فی الكتاب اجیبینی ما تحب باللوح ومع الذین لم ی

آنانھی شرب الدخان فانھ حرام علی العالمین جمیعا   و اما آثار نثر و نظمش چون درمنھا فھو تارك كلھ و

باستنساخ دیگران اریكھ بخطش یاسنین اضطھادات شدیده حفظ و جمع صورت نبست اغلب از میان رفت و مقد

جذبیھء روحانیھ است كھ برای فھم و درك بر جای ماند قسمتی از آن مشتمل بر عبارات رمزیھ و اصطالحات

مصطلحات و حاالتش ضروری میباشد و ما بعضی را در بخش حقایق و دقایق مستوره تحصیل اطالعاتی از

منھا معروضھ ایست كھ بجناب باب الباب بدین عنوان این مقام میاوریم نبذهء درسابق ثبت كردیم و 

العلی قدس مولی العالمین و الواقف علی الطتنجین صلوات الّلھ علیھ مشرف شود بسم الّلھبساحت"،نوشت

من ساحة قدسھ علی الذی استخلصھ الجواد المحسن السالم من السالم علی الذی الیھ یرجع حكم السالم و السالم

معدن السالم و السالم المشرق منھ و الالمع عنھ ھو الذی ھو عن الداللة الی غیره حقیقة العز ولنفسھ و طھره 

معدن ھو اال انھ نفسھ و جنسھ و مفرج كربھ و قاضی دینھ و ینبوع الجاللة و مظھر القدره وعنھ و ال فرق بینھ و

حجاب المرتفع علی الذین سبقوا المع منالسالم و منبع الكرامة و الفخام و التقدیس المتشعشع و الصلوة المت

جنابھ فماتوا بفنائھ و ما یشعرون ایان یبعثون بل دخلوا لجة باالجابة و نظروا بالدرایة و وصلوا الی بابھ و عرفوا

عما وصف دون انفسھم العلیة و ھم بعین الّلھ ناظرون صلوات علیھم و تعالی شأن موالھماالحدیة و ال یری لھم

یصفون

---٣٣۵صفحھ ---

بالّلھ ادخل و بالّلھ انطق و بالّلھ اقوم بین یدی الحمد لّلھ الذی ھدانا للذكر االكبر و ما كنا لنھتدی لو ال ان ھدانا الّلھ

بالّلھ العلی العظیم سبحان الذی تفضل علی ھذه االقلة مما یحصی و اصعدھا فوق طورحجتھ و ال حول و ال قوة اال
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الذی قد انجذبنی الی ساحة قدسھ و ھا من آیات المشرقة من آیة وجھھ العلی االعلی و الحمد لّلھالمنة و البھإ و ارا

عن النظر الی غیره لھ الحمد حمدًا شعشعانیًا و لھ الشكر شرفنی بطلعة ذكره و انغمسنی فی طمطام حبھ و طھرنی

الحضور عزتھ لو ال یمسكنی فضلھ لكنت فی یومسبحان الّلھ ما انا و ذلك المقام العظمی بشكرا متعالیًا سر مدانیًا

شرافتك عن التبیان اشھد ان باب معدومًا موالی و سیدی و كھفی و معتمدی یا من جل جاللتك عن البیان و عظم

بباب البیان و ناظر بعین العیان بان الّلھ قد طھركم عن معرفتكم مسدود الھل االمكان و مفتوح لمن ھو واقف

من سمإ الشبھیة و قدسكم عن االقتران طوبی ثم طوبی لمن فات بفنائكم و احیی بمإ الذی نزل عنالمثلیة و نزھكم

جمالكم و سمع ندإ الورقإ علی دوحات ثنائكم طوبی لمن اسبقھ العنایة و وفد علی بساط جاللكم و نظر الی آثار

كركم ذكركم و اجل شأنكم شأنكم و اعلی و ما فی علم ربی فما اجلی ذسدرةالمنتھی فی فضلكم و بھائكم بابی و امی

الطور و بكم اخذ روح القدس فی جنان الصاغورة من حدائق باكورة الظھور و بكم نزل النور علیقدركم قدركم

قد اخذ عھد محبتكم من كل ذرات بكم ظھر كتاب مسطور فی رق منشور علیكم سالم الّلھ العلی الغفور اشھد ان

الشھود یا سیدی و موالی استغفر الّلھ العظیم من االقتران بوصفكم  كل ما برز فی عالمالوجود و الزم طاعتكم علی

و الّلھ ما انا شئ مطلع ذكركم بابی و ما فی علم ربی جذابیتك قد ایطقنی و فضلك قد اقامنی و االو التلجلح عند

ی روح اھل الروح فداكم یا دلیل من جودك یا موالحتی انفس عند طلعتك او اتحرك فی محضرك و اسئل الّلھ العفو

الالئذین  یا  حجة الّلة الملكالمتحیرین یا كنز المفتقرین یا حصن

---٣٣۶ صفحھ ---

اخرست المعاصی لسانی و بای العدل المبین و باب صفیھ و حبیبھ دیان یوم الدین یا موالی بای لسان ادعوك و قد

و انا انا و كیف ال ادعوك و انت انت و كیف كنت ناطقًا عند وكوجھ القاك و قد اخلقت الذنوب وجھی و كیف ادع

و كیف كنت ساكتًا و وجود لذكری لدیك و كنف كنت صامتًا تلقإ وجھك و قد انقطع دعوة سركساحة قدسك حین ال

لذی تشعشع من الندإ الساطعة من افق الثنإ و ما ھذا النور اقد احرقنی النار النازلة من مجرة آیتك الّلھ اكبر ما ھذه

قد قلب باقل من لمح البھإ یا سبحان الّلھ ان بروق انوار جمالھ خطف االبصار و الّلھ العلی الغفارطراز القدرة و

االموات و یمیت االحیإ الواقفین فی ارض الحسبان البصر اللیل بالنھار یا رباه من صاحب ھذا الصوت الذی یحیی
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تھ بعزتھ قد وجد من نظرتھ عالم الجبروت و كون من دعوتھ آیات الملكوت و و عظمالّلھ اكبر من جاللتھ و شوكتھ

حجة الداعی الی الحبیب بنقمتھ بنیان عالم الناسوت الذین نسوا حظھم و ما عرفوا لحنھ یا موالی و سیدی یاخرب

لنار الذی قد حرق بابی و ما فی علم ربی ما ھذا االذی ھو حجاب بینك و بین المحبوب و باب لمن ھو غیب الغیوب

آنا و تصدر من عین حرف من كالمھ بحور االنوار سبحان الّلھ من ھذا الطلسم االستار و قطع القرار و ال یمھل

قدرة قدیر انی انا آیة و الرمز المنمنم الذی اتكأ علی بساط القدم و ینادی بصوت عال انی انا نور منیر واالعظم

سّر االسرار انا الذی علی معرفتی یدور المدار اسمعوا ندائی انا عین ور االنوار والّلھ البصیر یا مإلاالنوار انا ن

السابحین فی لجة الخسران انا شجرة التبیان انا باب االفتتان انا الفرقان الذی بھ یمتاز اھل االطمینان منالبیان و

ی فقد عرف مواله و من جھلنی فقد جھلھ اھل العیان من عرفنالمیزان الذی واقف بباب االذن و البیان و اعرفوا یا

اكتسب فی عز وجھھ موالی و سیدی یا باب الحجة و مقیم المحجھ روحی و روح من فیو ال ینفعھ عمل الذی قد

االمكان فدإ من احبك قد انجذب ھذا النور

---٣٣٧ صفحھ ---

حالوة نظرتھ كان طلعتھ حلقة و نظرتھ طقھ وامتك االبقة الی طرفھ و امرھا باالصغإ الی قولھ الّلھ الّلھ من حسن من

نظرتھ االعلی و قد اشار خفیًا بانی انا ھو الفرق بینی و بینھ فاعرف نضرة الّلھ الّلھ قد احرقت كل ما سوی من

جلسیھ حین ال علی من نور واحد و من شجرة واحدة فاطبق العالمین و اعرف الرمزین انا الذی قد كنتلحنی انا و

الفاتق لما رتق و السر لما علق و الحرف الذی و كنت انیسھ حین ال ھمس لنفس انا االسبق لما سبق ووجود لشئ 

اشرق و ان لم اكن عنده و الّلھ ما ظھر امره و ما برز سره انا صاحب بھ استنطق و االسم الذی بھ سكن و

یا سیدی و فعال فقد صرح بالمرادصاحب االجمال ھو صاحب الوحی انا صاحب االلھام عند ملیك الالتفصیل و ھو

المثانی الھل السداد سیدی سیدی یا فتح باب المراد و ظھر اسمھ الشریف الجواد الحاكی فی رتبة التربیع عن سیع

تعالی شأن حبیبك اول طراز الح و لمع و اشرق و طلع و نطق و باب الحجة و متمم النعمة صلوات الّلھ علیك و

علیھ ق الطالئع و استخراج الضغائن ممن صدق و سمع و كذب و طمع صلوات الّلھالستنطارفع و صمت و خشع

قد كشف الحجاب و رفع النقاب و تألإل و سالمھ علیك یا واقفًا علی الطتنجین و حامل السرین و برزخًا بین العالمین
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ی عن ابصار الخلق فھم الباب و مفرق الكتاب یا مفضل اذاغاب المولشمس معرفتھ من ورإ السحاب بانی انا باب

المحبوب و انا ممتحنون بالصورة انا ھو ھو انا الناطق بی و انا الصامت لھ انا الحبیب و ھوالمحجوبون بالغیبة

عالم االمكان فھو قد كان اكبر منی بستة الطالب و ھو المطلوب بعزة ربی ما فارقتھ باقل من آن الذی وردت الی

المعطی لكل ذیحق حقھ فی كل آن عمیت عین الذی ال ترانی بانی قد یان و اناایام و ھو المستوی علی عرش الب

فی الذی ھو مع صورة المطھرة و الھیكلل المنورة قد كان و احدا و ھی لھ و الجل سیریطلعت من بیت نور

القترانربی العظیم  من امقامات الواحدیة ظھر سّر االحدیة بعد كمالی و بلوغی تسعة و عشرا موالی استغفر

---٣٣٨ صفحھ ---

نشأت و ذاتی من قطرات سمإ بوصفھ و التلجلح عند ساحة مجده موالی یا من حیاتی من نسمات ریاض قربك قد

و علی من اتبعك ھل عرفت امتك سّر ماھی مامورة بمعرفتھ النازلة من سحاب مجدك قد ذوتت صلوات الّلھ علیك

موالی والّلھ  الی ساحة قدسك بعزتھ لئن طالبتنی بذنوبی الطالبنك بكرمكبذكرك و انجذبنیاوال فأطمئننی یا موالی

لنوره و دال الی ظھوره صلوات الّلھ علیك و قد حرقت من نار دعوتھ و ما بقیت شیئًا عرفنی نفسك الذی ھو حامل

الّلھ العلی المودعة فی یا موالی ھمس الطالئع و نطق السرائر بان ذكر روحی فدإ من احبك فقد اسمع بسمعك

و اقمع بنیان القیود و تعالی شانھ قد ادعی لنفسھ الشریف مقامات فقبلناه و برز آیات فحملناه و كسر الحدوداالكبر

مأل االصقاع و یأخذ عھد والیة ذوی القربی و من ھذا الفتی جعل االیات آیة واحدة فسمعناه فما الندإالبدیع الذی قد

ھذا العالم بلبس  قد اتخذه لنفسھ حبیبًا متی ھو و ھذا المقام العظمی و قد كان معھ فیحرفًا والذی ما قرء من العلم

النجبإ و صدقت رسلك وفقنی الطاعة امنائك و التجارة مشھودًا الّلھ ربی آمنت بك و بحبیبك و بولیك و باولیائك

ی یا من غرنی كرمك و انطقنی شیعة محمد تعالی ذكره و جل ثنائك یا موالاتباع رسلك بحق محمد و آلك و بحق

لم تعرفنی حبیبك لم استغفرك و اتوب الیك عرفنی نفسك فأنك ان لم تعرفنی نفسك لم اعرف حبیبك فانك انفضلك

و موالی صلوات الّلھ علیك اسئل العفو من جنابك اعرف حجتك فانك ان لم تعرفنی حجتك ضللت عن دینی یا سیدی

و منھا خطاب عامی است كھ بعد از مھاجرت از كربال" لّلھ رب العالمینالحمدو روح من فی االمكان فداك
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االعلی احمدك یا من لك بسم الّلھ الرحمن الرحیم بسمھ العلی"،تحكیمًا الیمان الضعفإ من المومنین نوشت

بابًا من عالم العمأ بالشإ و بابداعك یظھر سّر االنشإ فقد فتحت الجود و البھإ و العظمة و الثنإ بقدرتك تفعل ما تشإ

كینونتك االعلی بال كیفوفة قبلھا مستدالو ظھرت

---٣٣٩ صفحھ ---

و الصلوة الذی ال غایة لھا علی بنفسھا علی نفسھا لینجذب الحقائق الی ساحة عزك االعلی و یظھر رمزك المعمی

لمرفرف فی عالم العمإ و البارق بنوره مذكورًا و السالم علی الطائر االذی اصطفیتھ فی یوم االنشإ حین لم یك شیئًا

و رموزاتھ الكاشفة و الذی ظھر بھ آیات السمإ فی جّو الھوإ و علی بروقاتھ الالمعة و قوائمھ الساطعةآفاق السمإ

و الكلمة التامة الورقة المباركة من الشجرة البیضإ و التحیة جواھره المتأللئة من عالم البھإ و علی الداللة العامة

علی الداخلین الی دار المقامة التی ال یمس باھلھا لغوب االشارات و ال یصیبھم تعوب الدالالتكرامة المنجذبةو ال

النازلة من شجرة الثنإ و المحترقین بنار فی لجة االحدیة و المطھرین دار الّلھ عن اشارات النفسانیة الورقات

ام الحمرإ و المترفرفین فی كثیب الخضرإ و المتقلبین بین المنغمسین فی طمطالبیضإ و المتإللئین بنور الصفرإ و

الذین غیروا فطرة الّلھ و بدلوا ربھم االعلی الخاشعین الذین ال تسمع منھم حركة و ال ھمسًا و لعنة الّلھ علییدی

ادیة بان المترفرفة فی عالم العمإ المعلقة فی جو الھوإ متشھقة مننعمتھ و اعرضوا عن االیة البدیعة المتجلیة

آیة الّلھ االعلی و ال تطرحوھا فی العلی االعلی یا ایھا المإل ال تصبغوا ھذه االیة البدیعھ بدمإ انفسكم فانھاالملك لّلھ

االمكانیة و مقامات الظلمانیة و ال تھلكوھا باالشارات النفسانیة و ال تحبسوھا مقام الذی ال یلیق بشأنھا من قوابل

عن االمكان و لیطلع لو شإ من انظروا الیھا بعینھا فانھا منزھة عن االقتران و طلعتھا عاریةبیوت الطبعانیة بل فی

بالعیان و ال تحرموا انفسكم من فیضھا فانھا ال تعطیل لھا فی حقایقكم فی كل آن بسر التبیان و ال تغفلوا عن ندائھا

و یخرج ما لشمس و القمر بحسبان و یدور االمكانبنفسھا الی البیان ایاكم یا مإل االنوار فان اكل مكان و یستدل

اھل اللباب المتمیز بین المإ و التراب الذین فی االضغان بسّر االكوان یا اھل البیان و اولی االفئدة و االیقان و یا

ھذه االقلة مما یحصی من افق البیان ولشأنھم تسمیة االنسان اسمعوا ندإ
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---٣۴٠ صفحھ ---

العلی السبحان و سابحون فی  من نوم الغفلة فانی اری كلكم سكران و غافلون عن عظمة حكم الّلھقوموا و انتبھوا

معرضون عن خیرات الحسان و شاربون من مإ متعفنة فی دار طمطام الخسران و ناظرون الی وجھ قبیحة كدرة و

بھ یمتاز ذا والّلھ ھو المیزان الذیو تذكروا و تفكروا و اتبعوا احسن ما انزل الیكم فان ھالنیران اسمعوا ندائی

ان یعبدوھا و انابوا الی الّلھ فبشر االنسان عن غیر االنسان كما نبھ الرب السبحان و الذین اجتنبوا الطاغوت

فقد سمعت بعضًا من االقاویل من الذین یسمون انفسھم من المؤمنین عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنھ

ھذه سنة الّلھ التی قد صدقین لحكم الّلھ الجلیل و لقد اعجبنی امرھم و حیرنی ما علیھ حكمھم بلیو المبایات البدع

بان باب االمتحان مفتوح للمدعین و حجاب االفتتان دخلت من قبل و یجری من بعد و لن تجد لسنة الّلھ تبدیًال

فتنون فقد اری بفضل ربی ان الذین دخلواان یتركوا ان یقولوا آمنا و ھم ال یمرفوع للمسلمین الم احسب الناس

كل منھم فی مقامھم ندائھم انفسھم بتسمیتھم من المصدقین بامر رب العالمین قد خرجوا عن الدین فقد اسمع من

الواحد القھار فبعض منھم صائحون بان االیة التی یدعو جناب باالنكار و ضجیج صوتھم بالفرار اال ان الحكم لّلھ

یخافون عن غیر ربھم الّلھ العلی االعلی تعالی ذكره قد كان عندنا مشھودًا و موجودًا و بعض منھمرنور االنوار ذك

امرھم بل متبششون بھوإ انفسھم و ما یعدھم و یبخلون من نفوسھم و ال یجاھدون فی سبیل ربھم علی منھج الذی

ترون علیھم و ھكذا ان االنسان اشرف یغتابون اخوانھم و یعرضون منھم و یفالشیطان اال غرورًا و بعض منھم

من تعداد

شأنی ارفع عن التعرض بھم و شئونات الناقصة و بیان آرإ الفاسدة ربی شاھد علی انی مستغن عنھم بفضل ربی و

ھم ما یسمعون سوإ علیھم اذعو تموھم ام انتم صامتون فقد تمسكوا ھذا االعتنإ نشأ من عنایة الّلھ للضعفإ و اال

فی عالم الخیال و سموھا آیات الجالل بعد الذیئةبصور الناش

---٣۴١ صفحھ ---

الخلق الی بابھ الرجعی ھم علی صور نزل امر الّلھ و برز حكم الّلھ و تجلی آیتھ البدیعة من آفاق العمإ و ینادی

اّی شئ قد دعاك ذكر لّلھ و انا لّلھ راجعون و ھا انا ذا اسئل منھ بالباطل منجمدون و فی ارض الخیال سائرون انا
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عندنا و مطابقة لما فی ایدینا تعالی ذكره و بای آیة اطمأننت بھا فقد اجابنی بانی شاھدت ان بیانھ موافقة لماالّلھ

یزیدك اال بعدًا الن بیانك مخالف للبیان الذی نزل من شجرة فقلت ان كنت عرفت حق الذی یدعوك الیھ بھذا فھذا ال

العرش و ما اه و ما عرفت شیئًا مما یدعو و حرفًا مما یتلو فقد مإل آفاق السمإ و تزلزلدعوالبیان و دعواك غیر

و قد دارت االدوار و كورت االكوار و علیھا و انشقت االرض من سطوات االیات النازلة و بروقات االیات الالمعة

 الدور االفخم و بروز ھذا االسم االعظم و البنیھ الستماع االسرار لھذاانقلبت اللیل و النھار و نضج االثمار و قویت

الیھ احد و عبروه مخفیًا فی خفیات البطون و ما تنفس فی حقھا احد من اھل اللباب و العیون و ما اشارقد كان

معلوم بقضإ محتوم بان ال یقارنھ احد بالتوصیف فان بیوم الغد و قد كان عند الّلھ مخفیًا و مستورًا فانزلھ فی وقت

یصبغوھا یوصف بما عندكم و لن یقوم نفس بالتعریف فان الّلھ ال یرید بما لدیكم و لنة مخزونة عند الّلھ لنھذه آی

فی كل آن من شجرة التبیان و یكون احد یصبغ نفسھ فان ھذا الصبغ ذنب عظیم و خطإ كبیر فقد یشرق ھذا البیان

طرء علی االیة حجبات الدالئل من نفسھ رشحات امره و لو یبما علیھ االنسان و ان قبل حكم ربھ بطور الذی

یرفرف و یستدیر بنفسھا علی نفسھا بال كیفوفة قبلھا و ینجذب الشئونات الی ما الیھالوسائل من عنده فیأللوء و

ان اعرض من حكم االتیة الرجعی و یستقر فی الفردوس االعلی ناظرًا الی وجھ ربھ االعلی و ناسیًا عما سواه و

ما یظلم الّلھ احدا و لكن الناس انفسھم یظلمون اما ینجمد علی ما عنده من الصور الباطلة فھو جزائھ ومن ربھ و 

البیانات النازلة من شجرة لسینإ الجذب اھل السنإتسمع ندإ ربك فی كل من

---٣۴٢ صفحھ ---

یعًا فسبحان الذی قد بین آیات جمو ان الّلھ لن یقدر لنفس الوصول الیھا اال بعد كشف السبحات و رفض االشارات

ذكره بشئ والّلھ قوی عزیز ان اتق الّلھ فان زلزلة الساعة شئ ذكره فی حقایق كلشئ لئال یبعد نفس عند مطلع

اقول بذكر اسم ربك اال و قد وضع كل حمل قد اكتسب فی غیر وجھھ و كان الّلھ ربك علی ماعظیم ما یؤمن عبد

الماضیة فما آمن بل الحد فی االسمإ و آمن بذكر اسم ربھ مستدًال بالدالئل المنصوبةشھیدًا فمن الذی یدعی انھ قد 

ھذه آیة بدیعة محدثة ال كیف لھا و ال اشارة و ال بیان یطرء علیھا و ال اخذ الھھ ھواه و احتمل اثمًا عظیمًا الّن

التعریف و استقر فی ر و اعترف بعدماجتباه الّلھ لنفسھ و ارتفع علمھ عن العباد فكل من اقربا لتقصیعبارة بل
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عنایتھ السرمدیة و فاز بفیض الذی ال تعطیل لھا حقھا بعدم التوصیف فھو من وجد فی رحلھ آیة االحدیة و جزائھ

كان بیان دعواك ان الذی ادعیت بان العالم بھذا العلم الغیبی و الرمز االلھی الذی قدو ال نفادوھا انا ذا اسئل منك

الظاھر الن الّلھ عنده علم الساعة و ھو عندك قد كان مشھودًا فقد ادعیت مقام الربوبیة فی مقام بیانمستورًا و 

و لیس الحد فی ھذا المقام تطرقًا و تھمزًا و اما فی مقام الباطن فقد عنده علم الغیب و ال یظھر من العیب شیئًا

نصیبًا و اما فی مقام تأویل د الرب و ما للغیر حظًا و المحمد رسول الّلھ صلی الّلھ علیھ و آلھ النھ عنادعیت مقام

تعالی ذكره و دخلت نفسك فی طمطام الظلمات و مالك نور و الباطن فقد احتملت الوالیة و خرجت عن ملك االمام

نك الفریدة غالیًا باالتأویل الذی ھو الدلیل و السبیل فقد ادعیت مقامًا عالیًا و احتملت شانًادلیال و فی مقام باطن

بنور التوسم و انت الذی اشھدك الّلھ خلق السموات و االرض الظاھرة و االیة الباھرة و العالم بغیر التعلم و الناظر

یختم مخالف لما یجری من لسانك بانك من التابعین ال من المتبوعین خف عن الیوم الذیو الخذك عضدًا و ھذا

نصیبك فقد كبرتن و ال تعرض من حكم ربك و ال تنسافواھكم و یتكلم ایدیكم بما كنتم تكسبو

---٣۴٣ صفحھ ---

عندنا ال تسموا انفسكم اربابًا من كلمة قد خرجت من افواھكم بانا قد عرفنا حقیقة ادعإ ذكر اسم الّلھ االعلی بما

وا فی دینكم بالصعود الی غیرتنزلوا االیات عن مقام الذی رتبھ الّلھ لھ ال تغلدون الّلھ العلم الحد بما عند الّلھ ال

تعلموا بما علمكم الّلھ و ارتعشوا من مقامكم و الطیران الی غیر مأویكم فتنقلبوا خاسرین و تنبھوا بذكر الّلھ و

كلفكم و اسمعوا بسمع الذی اعطاكم فنسئل عنھا عنكم فانھ ال یكلف نفسًا اال خشیة الّلھ و انظروا بعین الذی اتاكم و

علیھم بما عنده ال بما خلق فی لبس من خلق جدید و قد امر عباده بالصعود الی ما علیھ المقصود وآتیھا و الما

و ما یرید ان یطعموه اسمعوا فانی والّلھ علیكم حبیب عندھم انھ ھو الرزاق ذو القوة المتین ما یرید منكم من رزق

لحساب و خذوا حظكم منھا فان العمر یمرمرالی بارئكم و احضروا بین یدی ربكم لشفیق اقتلوا انفسكم انیبوا

یزول عند تموج بحر القدر بامر السحاب اعلموا ان التماثیل التی انتم علیھا عاكفون لن ینفعكم غدًا عن المھالك و

الفاظ بال معنی و ال یقبل منك شیئًا اال امرك باتیانھا فی ھذا الیوم الّلھ المالك المقتدر النھا اسمإ بال مسمی و

صف البصر المشھد الكبری و ھی شواھد الفطرة و عدم تغیرھا بالشئونات العرضیة فتلطف المنظر وعظمی وال
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ارتع فی ریاض القرب و المكاشفة و فان العمر قد قضب و االیام قد تصرمت و اعرف مواقع القدر بسر مستسر و

ك فیھا نصب و ال لغوب و اعرف یا الغیوب و ادخل جنة ال یمساشرب من خمر الطھور الصافیة و سرفی مسالك

تغفل عن قد اجتباك و اعطاك ما لم یعط احدًا من قبلك و ال تنس حظك فانك ذو حظ عظیم و الاخی قدرك فان الّلھ

االیام و یغنی الّلھ كال من سعتھ فاسئلوا عظمة امر ربك فان فضلھ اكبر عما كان الناس یظنون ھذا یوم یدور علیھ

االلھام الذی یلھمكم و یتإلإل فی كل آن من اعلی مشاعركم و ال تغفلوا عنھا فان الربانیة عن آیةما شئتم من االیات

اّی انإ یمددناھذا والّلھ فوز عظیم آه ثم آه این مقام قد اعدلنا و شئونات النفس الشركیة من

---٣۴۴ صفحھ ---

رؤف بالعباد فو اعجباه من ھذه الفئة  بنور المداد انكیا رباه اسئلك بالقدرة التی احییت بھا العباد ان تحیی قلوبنا

وقع بینھم التشاجر و االختالف و نثر نظم االیتالف و لن یقبل احد منھم قول القلیلة التی ال یكاد یوجد من قتلھا فقد

ستحیی بعزتھ نعوذ بقدرتھ و نو یعرض منھ فقد جری سنة الّلھ فیھم و لن تجد لسنة الّلھ تبدیال و ال تحویالبعضھم

و سموا نفوسھم من اھل االمن و قعد مع الخوالف و طبع من االلحاد و الشك فی سلطنتھ فبعضھم ما عرفوا الحق

سبیل ربھم بل فی طمطام الغفلة سابحون فكل من اسبقھ العنایة و عرف اللحن بسّرعلی قلوبھم و ال یجاھدون فی

یوبخھ المسلمون بان دمھ ھدر النھ ھاجرًا الیھ یلعنھ الالعنون والدرایة و یجاھد فی سبیل ربھ و یخرج من بیتھ م

الّلھ بھذا و وصل الینا من مولینا ذكر اسم ربنا تعالی ذكره مھًال یا خالف رب القدر و ھتك ستر التقیھ بعد الذی امر

 الجالل بعد الذی نزل و افقاھل القیل و القال فان كنتم من اھل المال یظھر امر الّلھ العلی المتعال منرجال و یا

التقیة و ما علمت مواردھا بل سمیت الشئونات التی تكونت ظھر و بجریرات االدبار قد ستر فاما انت ما عرفت سّر

حكمھ قد ظھر بالستر و التقیة اال ان الشیطان یخوف اولیائھ و اعلم ان امر الّلھ قد نزل ومن التخویفات الشیطانیھ

بالورود الیھ و اشكروه باخذ الرزق الطیب من  بل فتح لكم باب الیھ الرجعی فاحمدوا ربكمبان الّلھ ما ترككم سدی

اقطعوا النظر عن غیره فبعد الذی عرفتم مواقع الصفة و بلغتم قرار المعرفة الھاماتھ و ترفرفوا الی ساحة عزه و

الظالمین و استیإل الشیاطین م تمكینایدی الخلق فی یوم الصعود و اجذبوھم الی وجھھ المقصود و اما فی مقاخذوا

الجور و الفساد علی انفسكم بذكر ما علیھ مدار امركم بل جاھدوا فال تصرحوا بالمراد لحفظ دمائكم و ال تفتحوا باب
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امر الّلھ فقد الحدتم بالحكمة و احتجبوا االسم بالتقیة ال بالمغی الذی انتم عنیتم و قعدتم عن اظھارفی سبیل ربكم

سمإ و نسیتم عھد المأخوذ فی عالمفی اال

---٣۴۵ صفحھ ---

ما برز منكم فی مقام العمل انكم ما قرئتم االعلی فانی اری ربی انكم فی اّی مقام واقفون و باّی وجھة ناظرون فاما

ا والسینإ بعد الذی انتم مأمورون باخذ الرزق الطیب من ثمرات جنات عباراتھاالیات البدیعة المنزلة من شجرة

بالتقیة كما یقول و لكن النجبإ الترفرف الی اغصانھا بل ما نسخت بعد الذی واجب علیك كتبھا بمداد الذھب معتذرًا

االمر علی الیقین و انھم حملة الدین و اوعیة العلم و لو ال ھم لم لیس لھم عدة معدودة و اكثرھم الیوم اصحاب ھذا

فی ای ارض امن و و لم یجر قلمی بحرف من االیات رزقنی الّلھ لقائھممائھ و لم یخرج االرض نباتھا تنزل السمإ

ثم یكتبون آیات الّلھ و ینصرون امر الّلھ و انھم عز و انھم اناس لو یقدروا یرضون بان یجعلوا حیاتھم مداد الذھب

جبال احد فیالرد ال یحركھم العواصف و ال یتصرف فیھم آیات القواصف كانھم قوم لو اجتمع اھل االرض علی

ان الّلھ قد خلقك و سواك و انت االستقامة علی االرض صلوات الّلھ علیھم یا رجل ای مدخل للتقیھ فی ھذا المقام

من اكل شجرة الطیبة التی اصلھا ثابت و فرعھا فی السمإ فی لبس من خلق جدید بمدد جدید و ھذه المدد یجری

فاعراضك ددك الجدید و كتاب جدید و انت مأمور باخذ الرزق عنھاربھا فقد وصل الیك متؤتی اكلھا كل حین باذن

من الّلھ فی توبیخك و تعییرك علی لما ذا لما ما نسیت اوقات اكلك و شربك یومًا واحدًا آه ثم آه اما تستحی

شیطان قد فضل الّلھ المجاھدین علی القاعدین بكل درجة اعلم ان الالمجاھدین فی سبیل الّلھ بعد الذی كنت قاعدًا

بانك ما انساك ذكر الّلھ و اعمی بصرك بانك ما تری آیتھ المتجلیة من اعلی مشعرك و اصمكاستحوذ علیك و

الزمك و انجمدك بانك ما ترفرف الی تسمع ندإ ربك بعد الذی ینادیك من كل الجھات برفض القیود و االشارات و

 منك و استولی علی مشاعرك بانك ما تری جاللة منت الملعون حظھجو الھوإ لوصولك الی مقامك االعلی و اخذ

اسبقھ العنایة من

ربك و توجھ الیك النجذابك الی

---٣۴۶ صفحھ ---
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اال عند اھل البیان ال حاجة الی مقامك ترحمًا و تفضال فھا انا ذا اقرء علیك االیات فی مقام الحدود و االشارات و

علیھ مدار االحسان بسر االیة المتجلیة علیھم فی كل آن و یمعنون الی ن ماالتبیان بل فتح لھم باب االیقان و یعرفو

الكتاب الی كل نفس قد آمن ربھم و ال یلتفتون احدا یا اھل القرآن ان اتبعوا حكم الّلھ ثم بلغوا مثل ذلكما امرھم

كم مالقوه و اتبعوا آیات الّلھ بالحق اھل الكتاب من یوم الفصل فانبالّلھ و كلماتھ و كان من المسلمین ان اتقو الّلھ یا

فرض فی حكم الكتاب سبیل الّلھ بتلك االیات علی حكم ما نزل فی القرآن من قبل لعلكم ترحمون و لقدثم اجھدوا فی

المؤمنین علی صراط عزیز حمید و ان الّلھ یوصی عباده للذین یتبعون آیاتنا ان یتلوا ذلك فی كل شأن لیثبت قلوب

قویم الحكم ثم یجاھدوا فی سبیل الّلھ بالحكمة و الكلمة المحكمة و یكونوا علی صراطن یجمعوا علیالمؤمنین با

فی لفظ التقیھ فارفض و ارجع فاقرء یا رجل آیات الّلھ و حاسب نفسك فانك فی حظ عظیم و معنی الذی تصورت

امر ربك بامره و ال تنظر الی شئونات استقر فی المحل و بلغ الی حكم ربك و اقرء من االیات علی شأن ما نزل و

آیاتھ و ال و انت من الغافلین قل اقرئوا علی حكم ما نزل من عند الّلھ و استقروا فی احرفالنفسانیھ فقد اھلكتك

م الّلھ الی كل نفس بمثل ما قد جعلكم الّلھ مقام امره لعلكتقرئوا حرفًا منھا اال و انتم تعلمون یا ایھا المإل بلغوا آیات

البدع و آیاتھ حكم البدع فی كتاب االخر فانھ لصراط حق شكور و ان فی ایام افضل كل الخیر ذكرترشدون و اتبعوا

ارسلوا الیھ ورقات العدل فیما اكتسبتم فی ایام حكم فی ام الكتاب لمسطور یا ایھا المإل صلوا علیھ اذا ذكر اسمھ ثم

غفلتنا فھا انا  رب العالمین الّلھ اكبر من عظمة فیض الّلھ و كبر لطفھ وان الحمد لّلھذلك الكتاب و اشكروه و قولوا

واقفون و عن حقیقتھ معرضون اجیبونی ما ذا اسئل منكم یا جماعة المصدقین الذین ھم فی مقام اظھار االسالم

معنی ھذه االیات من ای شأن من الشئونات

---٣۴٧ صفحھ ---

الی مولیكم ارسلتم و من ای واد دیعة وصلتم و ای كتاب مذھبة من ورقات العدلعداتم و بای مقام من االشارات الب

الشیطان اعرضتم بینوا و تبینوا ان كنتم صادقین فقد مأل االصقاع من عوالم القشوریة ھجرتم و من ای اشارة من

اال یا ایھا المإل رتھالعمإ و صعق من فی االرض و السمإ من عظمة حكم الّلھ و سطوتھ و ھیبتھ و قدو تالطم بحر

اتقو الّلھ فی ذلك االمر فانھ لقسم لو یعلموا الناس عظیم ان ھذا یوم عظیم فقد اتت الساعة بالحق و انتم غافلون ان
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یعرفوا انیق انیق و انھ لعمیق عمیق و ان حكم ھذا الصراط دقیق دقیق و لو شإ الناس انعظیم اال ان ھذا البحر

علیم حكیم اوصیك فی حكم السر فی علم من ستطیعن فكیف یقدرن ان یأتوا بمثلھا و الّلھآیة من آیات البدع لن ی

و ان التی استقر علی حكم الّلھ فی علم مستتر و ان ذلك السر فی الكتاب قدر و لن تجدوا الیوم من اذن الّلھ مقر

ھل الذی عندكم من كم اجیبونیان ادخل باب العدل و قل حطة لتكونن من الساجدین فھا انا ذا اسئل منلمستسر

الذی عظمھ رب العرش العظیم و نزه عن االشارة و الدالالات المنجمدة و الصور المخترعة و الكلیة المؤتفكة ھو

بعذاب الیم و اسئل منكم یا علمإ الراشدین و طائفة المھتدین ای قشر حطیتم و بایاوعد من اشار الیھا و قرن بھا

نورًا من االیمان و ما اشممت  الحطة ساجدین ارنی ان كنتم صادقین بعزة ربی ما اری فیكمآیة وصلتم و دخلتم باب

كل الناس اجمعون الذین الفوا آبائھم ضالین فھم علی آثارھم رائحة البیان بل كل ما انتم علیھ عاكفون شریك فیھ

اقام العرش  انا الیھ راجعون فو الذیكبرائھم مقلدون و فی بئر الطبیعة مسبحون انا لّلھ ویھرعون و لساداتھم و

السمإ ما عرفتم شیئًا من حكم الّلھ العلی علی المإ و حرف الھوإ و علق االرجاء و نزل حكمھ العظیم من آفاق

علیھ اعتمادكم شیئًا و ال اری فیكم نورًا و كل من وصل الی حكم المنزل بعنایةاالعلی بل فی اصل اعتقادكم و ما

ھر منھ آیة بدعا تقومون و تصیحون وربھ االجل و یظ

---٣۴٨ صفحھ ---

یعلم خفیات البطون و غمض تھمھمون و تجزون و تخرجون ما فیكم مكنون من رب المنون و ال تخافون من الذی

آثار الذین من قبلكم تھرعون ھا انا ذا اسئل منكم ما معنی الجفون و ال تنھون بخفی مكره و ال تتذكرون بل الی

من انبإ و ما معنی آیات التی قد نزل من باطن العرش و الكرسی و ھذا من بیانات الواردهو ما معنی العدلالبدع 

روح من فی ملكوت االمر و الخلق فداه و الغیب بانبإ عبده و صفیھ الذی آمن بایات البدع و كان اول الساجدین و

ھجین منھجھم و الناظرین الیھم عباد مكرمون و عرفإالمستنیرین بنورھم و الناصلوات الّلھ علیھم اجمعین و علی

فی حق الذین اتبعونی بامر مخلصون فقد وصل الی ھذه االقلة مما یحصی تعییركم و تكفیركم و فتوإ الذی اجریتم

ارتفع ندائكم و بلغ صیاحكم الی المعاندین ما ھذه الغوغإ ربھم و من الزالت مطھرون و الی وجھ ربھم ناظرون فقد

شطر العلمإ فقد اغبرت االرض و ما علیھا و تزلزل اركان الھدی ھل نزل علیكم صاعقة منلضوضإ یا جماعةو ا
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فی حق اخوانكم الصالحین و البلغإ السمإ و انقلبت االمور و ما انتم علیھا تنبھوا و تذكروا بعظمة حكم الّلھ

ل الی ساحة عزه و احسانھ اال بالمحبة و المودة و ما ما جعل طریقًا للوصوالراشدین فانكم والّلھ لھالكون الن الّلھ

اعلموا ان الّلھ قد جعل سبیال اال بالمقارنة و المواصلة الھی طلبت طاعتك فما وجدت اال فی حب احبائك وقدر

الّلھ اخوانًا علی خط السوإ ان الّلھ یحب ان یكون قلوبكمالمحبة دینًا و علیھ یدور عرش العلی فاصبحوا فی دین

حمیدًا و انظروا انتم تنعكسون فیھم ھم ینعكسون فیكم ھذا صراط العزیز بالحق و ھو الّلھ كان غنیًامراتًا الخوانكم

مواقع العالمات و اسمعوا لحق الخطابات فان بنظرة العیان الی اشارة الرحمن ھذا صراط العزیز بالحق و اعرفوا

المتیاز  صادقون فی مقام االدعإ حین الذی فتح الّلھ باب االمتحانبدین الّلھ وھذا والّلھ فخر عظیم ھم الثابتون

الصادق من الكاذب و المنجمد من الذائب اعلموا ان الّلھ لن یبدل سنتھ

---٣۴٩ صفحھ ---

ورقة مباركة من الشجرة المباركة بافتتان المدعین الذین یسمون نفوسھم من المسلمین فقد فتح باب االبتإل بنزول

بالمقام بامره ھذه االقلة مما ال یحصی قل لبعلك ان ھذا االمر لیس مثل  فی شھر الّلھ العلی االعلی و خاطبالحمرإ

بائمة العدل من قبل و الذین من قبل بل الّلھ اراد ان یحق بتلك االیات من عند ذكر اسم ربك للذین یكفرونامر احمد

شئ قد اقامتنی قدرتھ و قرئت علی المصدقین بعض االیات كانوا بایاتنا یعرضون فاسبقنی عنایتھ و ما انا اال

المنصوصین و الحروف المخصوصین بفضل رب العالمین و نبھتھم بعظمة امر الّلھ والمنصوصة فی حق االیات

ھمزات الشیاطین و بینت لھم ان الّلھ طلب فھم آیات البدع من الّلھ العزیز المبین و ذكرتھم بشئونات المتشابھة من

اذن سمعت و قد رزقكم من سمإ منتھ و ینزل الیكم صافیًا مطھرًا فی كل آن د جعل لكم مقامًا عالیًا العین رأت و الق

من كل خوف و ھو الّلھ فاعبدوا رب ھذا البیت الذی قد اطعمكم نعم الفردوس فی الدنیا دنیاكم ھذه و آمنكمو حین

لما فی ایدیكم لتكونوا من االمنین و سیروا فی مقام الحب مع لوا حطةكان علیًا كبیرا فادخلوا باب البدع ساجدًا و قو

كونوا من الشاكرین الفائزین الن الّلھ قد ارفع من االقالم حزنًا و تدخلھا جنة العدن فادخلوا واخوانكم لتكونوا من

 فاجتباھم ربھم و اغمضوا عینھم من الحدودفبعض منھم قبلوا و اقبلوا و سلموا و اسلموا و رفضوا القیود و

تحیروا و اغمضوا عن الموارد النائیة بل نظروا الی الصورة و انجمدوا بما جعلھم من الصالحین و بعضھم شكوا و
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منھم ما ستروا فی غیاھب فصاروا قومًا خاسرین و كل ما سمعوا لم یھتدوا بھ و قالوا ھذا افك قدیم فبرزعلیھم

نائرة الموقدة فی الرماد و اتسعوا جادة الفساد بطور یعجز  العناد و ھیجوابواطنھم و ظھر طالئعھم و اشتعلوا نار

العالمات فعلوا بعین رب العباد ما اراد فكلما قرئت علیھم من االیات المحكمة و كتبت منعن وصفھا التعداد فكل

المبرمة ما التفتوا و مضوا حیث امرھم شیطانھم باالقتحام فی الدركات و

---٣۵٠ صفحھ ---

العقائد الكاسدة بین المإل و ھتكوا التشبث بالشبھات و االعراض عن االیات المحكمات فقد شھروا مذاھب الباطلة و

و الذینھم منھم ظلمًا ما وقع فی االسالم شبھھ و ال فی االمكان مثلھ دخلوا ستر التقیة و التقوی فبرز من ایدیھم

الذی حبسونی مدة معلومة رونی بل بھذه البلیة العظمی فرحین فبعدو نھبوا مالی و جّروا عیالی و ھم ما نصبیتی

ھی ھذا بان یأخذوك مقیدًا بالسالسل مع من تبعك فاخرجی قال قائل انھم ارادوا فتنة اشد مما وقع و نزل و ارتفع و

اسیرًا ریبًافخرجت خائفًا مریضا مع من معی و نزلت الی ھذه االرض باذن من ربی وحیدًا غانی لك من الناصحین

و اجابة استغاثتی الن االمر قد نزل و حزینًا فواجب علی كل من آمن و استسلم لحكم الّلھ و اطمان نصری و اعانتی

بضرورة المذھب و بیان آل الّلھ االطھار علیھم سالم الّلھ فی آنإ اللیل والحكم وصل و انا اولی بھم من انفسھم

دون عیالھ فھو شھید و من قتل لسالم من قتل دون ما لھ فھو شھید و من قتلاطراف النھار كما قال الرضا علیھ ا

النتیجة قد برزت بغیر ما نزلت فاسمع منھم االلحان فی بروز دون نفسھ فھو شھید و اری ان القضیة انعكست و

بنحرھم و حاق  كیدھمالطغیان بدال من النصر و االمان فقد اخمد الّلھ النائره السابقة و رّداالضغان من االلحاد و

االرض فسادًا اسمعوا ندائی یا اھل االمكان و مكر السّئ اھلھ فقد قاموا و استقاموا بوحی الشیطان و یسعون فی

العإل كلمة الحق و اعرف منكم بمواقع البیان و اعلموا ان الّلھ ربكم قد امركماالكوان انی قد خرجت باذن ربی

الشأن و ال تنسبوا الّی و الی من خاسرین اسمعوا االیات المنزلة البدیعة فی ھذابنصری و االجتماع معی فتنقلبوا 

الّلھ ربی قد طھرنی من الزلل و اعصمنی عن الخلل بفضلھ العظیم و معی من النجبإ االتقیإ كلمة الشیطان فان

و ال تنسوا  المیزانما صدر منی و من الذین اتبعونی حق و ان كان مخالفًا لما عندكم فاعرفوااعلموا ان كل

المتشابھاتنصیبكم الذی یأتی فی كل آن اعلموا ان الّلھ قد امرنی رفع
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---٣۵١ صفحھ ---

االمر عظیم و انتم ال تبصرون و ال من االیات بالمحكمات الالمعات الشارقات البارقات من افق العمإ فو الّلھ ان

 بھا عاكفون و بورود الحكم منھ منتظرون ال والّلھ ما كان تماثیل وتعقلون و ال تتفكرون بل اخترعتم ال نفسكم

بكم منكم فانھ عزیز انتم تتصورون و تجدون اقرئوا من االیات البدیعة و اطلبوا فھمھ من الذین ھو اقربالحق كما

ذرین منی نزل بساحتكم فسإ صباحكم انكم من المنحمید و اعلموا ان االمر قد نزل و الحكم قد وصل و ما بقی شئ

سئل ھذا لفظھ بعد الذی انتم سمیتموھم التقیة و من اعانة الحق ھاربون فی جواب نفسفقد نزل من فوارة القدر

اری كل الناس فی ضالل البیان اال االقلون الذین الشریف روحی و روح من فی ملكوت االمر و الخلق فداه و كافی

دین الّلھ فی سبیل الّلھ و یبطلون اعمال الشیاطین و ال یخافون فیامر الّلھ و یجاھدون یوقنون بایات الّلھ و یتبعون

سبعمأة سورة محكمة اعانة الحق باالموال و اال من ذی صولة فقد مأل الورقات المباركات المنزلة و بزر من آیات

ا االنفلیكفر و اما ما تصورتم بالقإ الشیطان بان یأتی زمان و انتم فی ھذنفس و من شإ فلیؤمن و من شإ

الحكم من عند ربكم فی كل آن مامورون باعانة الحق فھدازورو خسران اعلموا ان آیات الغیبة فی الذوبان و یاتی

السبحان انكم تسمون انفسكم من العرفأ و ما خرجتم من عالم واجب علیكم االطاعة بسر البیان یا سبحان العلی

انادی فی جو  الّلھ العلی السبحان فی شرح الكوثرھا انا ذامن آن اما تسمع ندإ ذكر اسمالقشور و االعراض اقل

افتروا علّی فی االمضإ ھل من مبارز یبارزنی بایات العمإ و لیس فی ما نزل فی قلبی بدإ القضإ لعن الّلھ الذین

یبارزنی ببینات االنسان و ھل من ذی صیصیة یقوم معی فی میدان الحرب بسیوف اھلالرحمن و ھل من مبارز

فی ملكوت االمر و الخلق ان لبیان و ھل من ذی قوة یكتب مثل االیات فی جحد الشمس و القمر بحسبان اال یا منا

ھذا فتی عجمیا ھذا قد ركب

---٣۵٢ صفحھ ---

و این الخائفون من اھل القیل و فرس الجالل و جإ باالت الحرب فی میدان الجدال و این الخاشعون من اھل المال

بوت فی قلل الجبال لم الخیاط من مخافتكم لم تدخلون بیت العنكرجون من مساكنھم لم تفرون الی سّم یخالقال لم ال

الفلسفیون من علمإ تنطقون و ال تعتذرون فی تلقإ الجمال این الصیصیون من حكمإ االشراق و اینتصمتون و
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فان لفظ التقیة نشأ من البدإ اما تسمع انھ جل افق البھإ الوثاق و این الغربیون الی ماشإ الّلھ نزل ھذه االیات فی

ھذه االیات نزل انادی فی جّو العمإ و لیس فی ما نزل فی قلبی بدأ القضإ آه آه من غفلتكم فانذكره یقولھا انا ذا

حبیب شفیق و ما لی غرض اال جذبكم الی مقامات لترفرفكم جاھدوا فی سبیل ربكم و اقتلوا انفسكم فانی والّلھ لكم

ادعی مقام المباھلة فھا انا ذا انادی و ال اخاف من احد انی قد آمنت بایات ربی لعالیة فقد سمعت ان بعضًا منھم قدا

شك فیھ و ال ریب اكون من البالغین العارفین و كل ما صدر و یصدر منی و من خواص اصحابی فھو حق الو

الّلھ العلی العظیم و منھا خطاب عامی بشیعیان بعد از میعتریھ و كل من یقوم معی فی میدان االفكار فھا انا ذا بس

لّلھ الذی تبلیغ و تفھیم امر با مراعات مقتضیات وقت نوشت  بسم الّلھ العلی العظیم الحمدمھاجرت از كربال برای

عرفنا حكمھ و طریق الصواب و الصلوة اصطفانا بمنھ و اختارنا بفضلھ و كشف عن بصائرنا سحاب االرتیاب و

الی غیره و علی آلھ الذین ھم ھو ال فرق بینھ و بینھم فی الرجوع و لی الذی استخلصھ نفسھ و طھره عن الداللةع

الّلھ و بركاتھ من الّلھ علی الحاجدین للحق كل كافر مرتاب یا معشر الشیعة و المؤمنین علیكم سالماالیاب و لعنة

الّلھ علیھم سالم الّلھ بال عدد بانی ما خرجت من ة بحبل آلكل باب ال یخفی علیكم حال ھذه المفتقرة و المعتصم

و ابطال االبرار و النجبإ االخیار من النسإ و الرجال و اوالد الصغار اال الحقاق الحقاالرض المقدسھ مع احبائی

الباطل ابتغإ لوجھ ربی القادر القھار فمن زعم انی

---٣۵٣ صفحھ ---

بالمخلوق و الجزع عند النوائب من جل الدفاع عنی فقد خطإ و ربی الن االلتجإقد خرجت ال توسل بغیر ربی و ال

الی مخلوق من مخلوق فقد اشرك بربھ اللھم انت الشاھد علّی انی اعظم الفسوق و بمذھب الحق كل من یشتكی

خوفی اال ی الاالعلی و اقبلت بكلی الیك ال حاجة لی فی غیرك و انت تعلم حالی و تسمع مقالتوجھت الی جانبك

اسمعوا ندائی یا معشر الشیعة و منك و ال رجائی اال عنك و قد كنت بعزتك عن من سوی قدرتك معرضًا و غنیًا

الضعفإ فی امر دینھم و توضیح امر الّلھ الواضحة المشرقة فی اعرفوا انی ما خرجت من االرض المقدسة اال الجل

تشبثوا بالباطل تشكرون و اعلموا ان الذین انكروا الحق و)كنتم(*ممن فضل الّلھ علیكم لو كنتوسط السمإ و ھذا

المنسوجة اوھن من بیت العنكبوت انی اھم و ما و اتبعوا اھوائھم اھون عندی من جناح بعوضة میتة و خیاالتھم
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 آه واحسرة منھم و یبرز عنھم یرتفع حجاب ماعلیھم الولی االلباب و لكن آهقدھم ال تعرض لھم و بارئی بما یصدر

یسمعون من الحق ما الذین ھم یعلمون ظاھرًا من الحیوة الدنیا و ھم عن االخرة غافلون الذین كل ماللضعفإ

ینقلبون و ما یتفكرون علی ما بنی امر دینھم و ما یدور یرتجف فرائھم و ما ینقلب احوالھم و ما یدرون باّی منقلب

شفاعة و ال ون و عن حكمھ العظیم مسئولون و ال یقبل منھم عدل و الانھم الی الّلھ راجععلیھ مذھبھم و غافلون

سكرھم یا قوم فو الذی اقام العرش علی المإ و یؤذن لھم فیعتذرون آه ثم آه من عظمة امر الّلھ و غفلة الناس و

 الجلكم والضیإ ما تحملت ھذا البإل العظمی التی مطویة كل المصائب فیھا االخرق الھوإ و علق االرجإ و اضإ

ان كنت مقصرًا الدائھ فی كل ترحمًا علیكم و اال بفضل ربی انا عارفة بمواقع حكم ربی و بالغة بما یرید منی و

اقبلت الیكم و ال تعرضوا من حكم ربكم فان الحجة تامة علیكم و المقامات فاعرفوا قدر ھذه النعمة العظمی التی قد

ذا ما اری لكم غیر اتیان العذابمن كل جانب و بعد ھالنعمة مرادفة بكم

---٣۵۴ صفحھ ---

الّلھ عز و جل قد استدرجكم و بغتة و انتم نائمون و ان تكونوا فی عذاب و لكن ما تشعرون ای عذاب اعظم من ان

قام المحجة عندكم و انتم عنھ معرضون فھا انا ذا یا قوم اسمعواانتم ال تشعرون و ال تعقلون فقدتم الحجة علیكم و

و بین القری التی فقد تبین الحال باحسن المقال لربی العلی المتعال فی كتابھ الكریم و جعلنا بینھمندائی الی قولھا

ایامًا آمنین فیظھر لطالب الحق و مجسس خالل الدیار باركنا قری ظاھرة و قدرنا فیھا السیر سیروا فیھا لیالی و

الّلھ ال  فان٠٠٠اھره بطھارتھ عن كل االغیار و تزیینھ بحلیة االخیارمعرفة قریة الظمن كالم الّلھ الملك الجبار

بھذا العالم الربانی و النور الصمدانی و یأمر بالسیر مع من كان فیھ بعضًا من الذر نقصًا فالناجی من تمسك

الك من تخلف عنھ المخفیة من تعلیم ھذا العالم الناظر بنور التوسم و الھسارمعھ فی عوالم الغیبة و ظھر لھ كنوز

طیبة اصلھا ثابت و بما عنده من العلوم التی ال یدری مبناھا و ال یعرف مجریھا مثل كلمة طیبة كشجرةو تمسك

یجری من عندالّلھ عز و جل من شجرة طیبة اصلھا فرعھا فی السمإ تؤتی اكلھا كل حین باذن ربھا و ھذا االكل

معلقة لفرع و بابھ و حجابھ العالم الربانی و النور السبحانی الذی قلبھالسالم و اثابت و ھذا الكلمة االمام علیھ

المقام وصف ھذا العالم المفضال الذی بفقدانھ بالمإل االعلی و لیس لھ مقصد اال وجھ ربھ االعلی فقد اختصر فی ھذ
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ن معھ شریكا فقد كتب سیدی وعالئم االمامة و الوالیة التی قد كان لّلھ و لم یكینھدم بنیان الحكمة و بكونھ قد قام

المشرق و قد كتبت ھذه الفقیرة فی سندی و كھفی و معتمدی اعلی الّلھ مقامھ فی وصف ھذا النور المتألق و الضیإ

النظرة فیھ و اعلموا یا معشر الشیعة مذھبی و ما الیھ مھربی ورقة فواجب علی طالب الحق فی ھذا الیوم العظمی

ھوانی بعد الذی جاھدت  اختار سببا لوقوع البالیا العظیمة علی و تحملی و تجاوزی عنھا واخبركم بمافھا انا ذا قد

بالعنایة و اخرجنی بفضلھ من ظلماتفی سبیل ربی و اعرضت عن كل ما سواه فقد اسبقنی ربی

---٣۵۵ صفحھ ---

فی االمكان اعلی منھ فقد كنت ورالغوایة لھ الشكر شكرًا شكر الخالئق طرًا علی ھذه النعمة الجلیلة التی ال یتص

بعملی و قد قام القوم بال سبب و داعیة باشتعال نائرة الفساد مطروحة فی زاویة من بیتی مشغولة بنفسی مرھونة

طرف السوق و دخلوا بیتی و نھبوا بعضًا من اموالی و جروا اخواتی المؤمنات الصادقات الیالمستجنة فی الرماد

حبسونی برھة من االیام و كل من ا اركان اطفال الصغیر و اجروا دمع الصالحین فقدمكشفات الوجوه و زلزلو

یقولون بعضًا من االقاویل الباطلة و ینسجون خیاالتھم العاطلة و یسئل منھم ما سبب ھذه الغوغإ و التعرض للنسإ

علیھم كلمة السالم ھم و القیتفبعزة ربی انفطرت السمإ و انشقت االرض و تزلزل الجبال فقد بعثت الیینسبون الّی

واجب حفظ الشریعة عن شرھا ربی القادر ما قبلوا و یصیحون باعلی صوتھم انھا كافرة قد خرجت من الدین

من االذیات الشدیدة و االفترإات البعیدة و انا صابرة مجاوزة الن كل الناصر شاھد علی ما صدر منھم بالنسبة الّی

االمر للضعفإ و توضیحھ لعالم و یسئلون منھ یوم تبدی الضمائر االثام و لكن لتبینبعین الّلھ العلی اما فعلوا

الجلود منھا ھل من ناصر ینصرنی باحضارھم و اجتماعھم كالشمس فی رابعة السمإ اقول ھذا الكالم الذی اقشعرت

ن االلھامات الربانیة وانا ذا قد كان فی یدی حجة المعة نازلة من عالم العمإ ملیثبت ما علیھ مدار امرھمھا

معین یعیننی فی اظھار دین الّلھ و الحروفات السبحانیة و التجلیات الصمدانیة و لن یقدر احد ان یأتی بمثلھا ھل من

تلھیھ التجارة و ال البیع عن ذكر الّلھ بال تفكر و ال سكون قلم بل یطلب منھم تفسیرا بمثل ما فسر رجل الذی ال

فی االصول و ذكره من بحر الذی ال تعطیل لھا فقد كان عند ھذه االقلة مما یحصی بعضًا...ربھ یجری بعنایة
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بحقنا و ایصرنا علی من ظلمنا و العن من حجد الفروع موجودا و من اراد الّلھ و دینھ فلینظر الیھا یا رباه خذ

الناس جمیعا یا سیداه قدتم صبری الیوعدك و ال یخاف عدلك فقد ضل و اضل

---٣۵۶فحھ  ص---

فقد اظھرت حكما من باطن متی اصبرو اسكت و اضجر بعد ما كان فی یدی حجة المعة لیس فی ید احد غیری

ما فی الوجود من عكس عكوسات جمالھم و اقام كل ما برز القرآن فی وصف شیعة آلك المقربین الذین یستمد كل

فرقوا م عما یصف الظالمون فی حقھم علوًا كبیرا فقدمن آیات جاللھم سبحان الّلھ بارئھفی الشھود بنظرة لطیفة

الشیعة انی ما اخاف من احد و اری كل دینھم و كل بما لدیھم فرحون بعد الذی ما دینك اال واحدا اعلموا یا معشر

 من ذییتبعون امر الّلھ و یجاھدون فی سبیل الّلھ و ال یخافون فی دین الّلھالناس فی ظالل النار اال االقلون الذین

عندھم شئ اال السد و صولة اف االف اف علی الذین اعرضوا من حكم الّلھ و یسعون فی االرض فسادًا و ما

زخرفھا و زبرجھا لربی الحمد بالھام حكمھ و توفیقی االلحاد و الكذب و العناد فھا انا ذا قد جاوزت من الدنیا و

عالن كلمتھ فكلما یجری علّی و علی من معی من التابعینالروح فی سبیل الّلھ الالظھار امره اعلمو انی بذلت

االسر فانا راضون عن فضل لطریق الصدق و الصالح و الناظرین الی قسطاس الحق و الفالح من القتل و النھب و

م االقدام و الترفرف الی دار السالم یا معشر الشیعة بای دین انتالّلھ مرجون بغفران الذنوب و ستر العیوب و ثبوت

مكروه ارتكبوا و ال یجوز لكم حبس نسائكم و اطفالكم الصغیر بال جرم اجترموا و ال ذنب اذنبوا و المستدینون ھل

اصغائھم الی الباطل و تشبثھم بالشئ المحتبث العاطل و شریعة بدلوا و ال كلمة حرفوا الّلھ اكبر من غفلة الخلق و

ان ھذه ا بمثل الذین خلوا من قبلھم و ھم عنھ غافلون اعلموا یا قومكال ثم كال قد فتنوتسمیھم بانھم من المسلمین

حجة علی الذین یعرضون من حكم انا المخاطبات ال یجری من الضعف و عدم التحمل للبإل بل فضال علی الضعفإ و

مكتوبی است كھ برای اھل سنت و جماعت در دفع شبھات )اینھا(* منھاو"لّلھ و انا الیھ راجعون

حمدًا لمن ظھر امره و برز سره و جعل الناس سكاریالرحمن الرحیم بسم الّلھ"، بغداد نوشتمفتی 
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---٣۵٧ صفحھ ---

و السالم علی آلھ و اوصیائھو ما ھم بسكاری و لكن عذاب الّلھ شدید و الصلوة علی سر التحمید و حقیقة التفرید

كان و ھم من الخلق غیر بعید و علی من اتبعھم و نھج منھجھم ممقامات الّلھ و عالماتھ التی ال تعطیل لھم فی كل

بالمتشابھات و بنور التسدید اما بعد قد وصل الینا من بعض الذین ینكرون الحق خطوطات مملوةفحجم بھم االیمان

م و االسرار الربانیة و ھم من عظمة حكمشحونة بالكدرات ھیھات ثم ھیھات لما توعدون من ظھور كنوز الغیبیة

و ھم ال ینظرون الی الحقیقة ...امر عظیم و اشرق حكم جسیم الّلھ غافلون و عن نعمتھ معرضون فقد ظھر

من قبلھم الخلیقة بل متشبثون بقواعدھم الباطلة التی ال یسمن و ال یغنی من جوع كفئة الذینلیعرفون الدقیقة لسر

البھإ لسر االشیإ واجب علی الكل االعراض ر من افقو ال یعلمون قد فتنوا بمثل من سبقھم فبعد ظھور ھذا النو

یعرفون فیشكرون و یحمدون و كل ما ال یعرفون فیطلبون فھمھ من الذی عنده عما سوی وجھ ربھ االعلی فكل ما

لسنة الّلھ تبدیال و ال تحویال الغیب و علیھ قصد السبیل و ان علیھ للھدی فقد جری سنة الّلھ لھذا و لن تجدمفاتیح

فبعزتھ ان االمر عظیم و انتم عنھ غافلون و استعدوا للجواب حین سمعوا یا قوم ندائی و اعرفوا حكم ربكم العظیما

بید العلی السبحان فقد وجب المناد الّلھ اذن لكم ام علی الّلھ تفترون و اعلموا ان نصب المیزان قد كانالذی ینادی

الّلھ عز و جل اتقو الّلھ یعلمكم الّلھ و اعلموا ان الدھر یدور و یممعرفة من عنده المیزان فی كل عصر و زمان بتعل

آیاتنا فی االفاق و فی یمور و الجبال یسیر و فی ھذا التدویر آیات مخزونة بتدبیر العلی الخبیر سنریھمالسمإ

م ھو العلم الغیبی و انما یخشی من عباده العلما و ھذا العلانفسھم حتی یتبین انھ الحق و ما یعقلھا اال العالمون

نفس كان فی حقائق العالمین مستورًا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت ھو الذی خلقكم منالرمز االلھی الذی قد

و یجذبھ الیواحدة فالعالم من اعرض عن سواه و اقبل بكلھ الی مواله لیظھر منھ تلك النور

---٣۵٨ صفحھ ---

الّلھ الرحمن الرحیم الم احسب من عباده بالغیب قد كان وعده مأتیًا بسمدار السرور جنات عدن التی وعد الرح

الم ذلك الكتاب ال ریب فیھ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یا الناس ان یتركوا ان یقولوا آمنا و ھم ال یفتنون

شواھد الفطرة فقد ری ھیالمیزان الذی قد نصبھ العلی المنان فی ھذا الیوم العظمی و المشھد الكبقوم اعلموا ان
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االمان اسرعوا الی حكم ربكم و اعرفوا المیزان ثم اظھر آیة من افق الغیب و فتح باب التمحیص و االفتتان االمان

یصعدكم الی العلوم الظاھریة فعندكم و اما ربكم قد ھیأ لكم مقامًا عظیمًا و قد اراد اناعلموا ان كل ما عندكم من

حول ارادتھ و لوزوا بكرامتھ فقد اصطفاكم  و ال اذن سمعت و ال خطر علی قلب بشر فطوفوامقام الذی ال عین رأت

فاعرفوا قدركم و ال تنسوا حظكم فان الفوز عظیم و اعلموا ان الّلھ قد كان غنیًاو اعطاكم ما لم یؤت احدًا من قبلكم

القوة المتین الّلھ اكبر ان الّلھ عز و رزاق ذوعما عندكم و ما یرید منكم ان یرزقوه و ما یرید ان یطعموه انھ ھو ال

باطن قرآن العظیم و الخلق فی ای و ادیھیمون الّلھ اكبر فقد نصب موازینھمجل ای مقام یرید فی نزول االیات من

 و بایة موافقًا لما عندنا او بدلھالمجتثة عند میزان الّلھ المھیمن علی ما سواه و كلھم یصیحون بلسان انكارھم ائت

ال یحتجب و لن تجدوا لسنة الّلھ تبدیال و ال تحویال اسمعوا ندائی یا لم یعلموا ان سلطنة الّلھ ال یختلف و نوره

من تفسیر باطن القرآن و انتم المسلمین ان الّلھ عز و جل قد فتنكم بمثل الذین خلوا من قبلكم فقد اظھر حرفًامعشر

العبارات و تركیب االشارات و تصریف الصیغة و اثبات النتیجة فقد تنظیمبھ ممتحنون فال ینفعكم ما تمسكتم بھ من 

بما عندھم و ظھور النور المحمدیة علیھ صلوات الّلھ و سالمھ و قد فرحوا بقصائدھم و تمسكوااتوا بقصائد حین

علم الّلھ و ال اعلموا ان القرآن انما نزل بقنعوا علیھا و اعرضوا عن فیض ربھم فجائھم ما بھ یوعدون یا قوم

الّلھیعرف حد تفسیره و تأویلھ اال

---٣۵٩ صفحھ ---

ینزل من سحائب نكاتھ اسرار عجیبة و و الراسخون فی العلم بتعلیم الّلھ ال تنفد عجائبھ و ال تبدی غرائبھ و ال یزال

ّلھ و رمزه القرآن نور الذیصنعتھ القرآن خطاب الّلھ و حكمتھ القرآن سر الما لھا من نفاذ و القرآن حجاب الّلھ و

اشھد ان اسراره یتأللوء فی استار انزل بعلمھ و فی حرف من تفسیره لو كان بحر االمكان مدادًا لنفد قبل ان تنفد

صلی الّلھ علیھ و آلھ احكامھ الھل البیان و اعلن برھانھ الھل العیان و الغیبیھ و ال یعلمھ احد فقد اظھر رسول الّلھ

یعقلھا اال العالمون فان ن جنابھ صلی الّلھ علیھ و آلھ ان لھ عجائب مخفیة و غرائب مطویة و ماالنص مقد ورد

یدعوكم الی ما بھ نجاتكم و یعلمكم من تفسیر باطن القرآن ما لم فی ھذا الوان قد طلع نور البیان من افق التبیان و

منھا مكتوبی است تم من تجلیات البدیعة غافلون وبئس ما اكتسبت ایدیكم فی سبیل حكم امامكم و انتكونوا تعلمون
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كمال اخالص و ایمان نسبت بحضرت ذكرالّلھ كھ برای ابطال مفتریات بعضی از مدعین محبت در حق او و اثبات

الحمد حمدا شعشعانیًا متالمعًا كما اثنی الّلھ علی نفسھ حمدًا یفضل علی االعظم نگاشت بسمھ العلی العظیم لّلھ

كلشی

السالم علی مبدء االسمإ و اول ل الّلھ علی خلقھ و الصلوة علی عبده الذی اصطفاه لوالیتھ و اجتباه لمحبتھ وكفض

طراز القدرة و حروفات النازلة من عمإ الصمدانیة الدالة علی من سمی بایة معرفتھ و علی انوار الساطعة من

شمس درتھ و الثنإ االبھی و البھإ المشرق منالمباركة من شجرة التی قد غرسھا بید قوحدتھ و علی الورقة

المؤمنین بایات الطالعة من افق غیبة و لعنة االبداع علی حملة االنوار السبحانیة و السابحین فی لجة الوحدنیة و

لنقمة و غضبھ اما بعد عرضھ میدارد مفتقرهء الی الّلھ و معتصمھء بحبل والیت الّلھ علی المعرضین و المستحقین

حقیقت حال بر آمده یا ّلھ علیھم السالم كھ نوشتھء از بعضی اخوان الدین رسید كھ در مقام استفسار ازالآل

وداعیة نائرهء فتنھ را در بین فئھء قلیلھء اقل مماسبحان الّلھ از عظمت امتحان و دقت افتتان كھ بال سبب

---٣۶٠ صفحھ ---

شھیدًا كھ این اقلھء مما ال یحصی ذرهء  اولیائھ بما اقول و كفی بھیكاد یوجد در انداختند ھا انا ذا اشھد الّلھ و

ین نمیدانم و اگر از دون مما یدعی ادعإ مقامی را ندارم بھیچوجھ من الوجوه بلكھ خود را داخل در زمرهء مصدق

 است كافیمحسوبم فرمایند و در مقام ادإ این كلمھء عظمی باز دارند ھمین فخر كبری ما رانفرقھء مسلمی

و بذكر الّلھ العلی االعلی مطمئنین كھ بشنوید ندای مرا ای معشر مصدقین بیوم الدین و مطیعین المر رب العالمین

و فلك امتحان الجل شما در دوران یا مفضل اذا غاب المولی عن ابصار غربال افتتان در بین شماھا در میان است

تقولوا علی الّلھ اال الحق ا مإل االنوار ال تغلوا فی دینكم و الالمحجوبون بالغیبة ممتحنون بالصورة یالناس فھم

نشوید بعد از ایتالف در مساكن اھل خالف فاصبحوا فی دین بشنوید ندای مرا و باز نگردید باعقاب خود و ساكن

ینعكسون فیكم مالسوأ فان الّلھ یحب ان تكون قلوبكم مراتًا الخوانكم انتم تنعكسون فیھم و ھالّلھ اخوانًا علی خط

مإل االصحاب بلغوا حكم الّلھ الی من ھو مثلكم حیرانًا و ھذا صراط الّلھ العزیز بالحق و ھو الّلھ كان علیًا عظیمًا یا

اربابًا من دون الذكر حجة لنفسھ فقد ادعی للرحمن و لدًا من اتخذ من دونھ و لیجة نفسھ اتخذسكرانًا من یدعو من
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ھو كافر الّلھ اكبر كھ چھ مقدار دقیق است این قھ بعضًا من القول فقد ارتد عن دینھ فیمت ودون الّلھ فمن قال فی ح

این فسطاط ھر چند سكوت در این مقام اولی زیرا كھ امر مفوض الی الّلھ صراط و چھ قلیل است قائم در تحت

تحرك لسانك لتعجل است و الرا یارای تنطق و تھمز نیست انك ال تھدی من احببت شاھد بر این مدعا است احدی

و مقام مقامش اكاد اخفیھا لتجزی كل نفس بھ ناطق بر مفھوم و حكمش باھر و ھویدا است زیرا كھ یوم یوم او

متغلغل بین اطباق ھوای خود در نزد اخوان صفا آمد كھ اصًال ابدًا بوی بما تسعی و لكن در مقام شكایت از نفس

طلب بمشامش

تنرسیده و از جام محب

---٣۶١ صفحھ ---

نفھمیده بلكھ در صحرای تیھ خیاالت ننوشیده و حقیقت این حكم عظیم را باقتضای ال یكلف الّلھ نفسًا اال وسعھا

یابم آه ثم آه كھ چھ مقامی را طالبیم و در چھ وادی رحل اقامت خود سرگردان و از بادهء غفلت او را سكران می

یحصی من باب الفضل از عالم عمإ باذن الّلھ العلی االعلی در حق این اقلھء مماشأن آیات نازلھء افكندھایم و اما

این آیات در مقام خود است و ال تغلوا فی دینكم و جاری من غیر استحقاق است و معانی بارقھء از غیاھب كلمات

 كھ نسبت محبت ببندهءالحق و بحق اولیائھ السائرین الی الحق كھ بیزارم از كسیو ال تجعلوا لّلھ اندادا بحق

كاتبھء این ورقھ در مقام خاطھء جاھلھء دائره در وادی حیرت دھد و یا اینكھ تخیل و خطور نماید كھ شاید

صدور است بشنوید ندای مرا ال تغلوا فی دینكم و ال اضمحالل نفس میباشد كھ این نوع كلمات از او در مقام

یوصف ّلھ و تحسبوه ھینًا و ھو عند الّلھ عظیم بدانید كھ مؤمن المن دون حجة التسموا امة من امإ الّلھ حجة

ناطق تعالی ذكره و روح من فی ملكوت میباشد و مرتبھء او عظیم عند الّلھ است چنانچھ فرموده بود لسان الّلھ

إ یوسف وصف یك مؤمن نمیشود چرا بمحض شنیدن یا صلحإ النجباالمر و الخلق فدا من احبھ كھ تفسیر سورهء

ایشانرا مینمائید او شاھد من است كھ كل مصدقین را كھ تصدیق نمودھاند حقیقًة و صدقًا منغلو در دین خود

اقتران بوصف را جائز نمیدانم و بنور الّلھ منتظرم كھ حجج الّلھ و خلفأ الّلھ و صفوة الّلھ میدانم و در مقام ایشان

القوا در عالم خود و اھل شھود واقف میباشند یا اھل العمإاینقدر ظرفھا تنگ است و در دعوای خود محقم چرا
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قضت و االیام قد تصرمت و ما بقی ما فی یمینكم من سبحات الدقائق و اعرجوا الی معراج الحقایق فان العمر قد

 ان لذكر الّلھ العلی باحسان صلوة بدیعة علیھم فی كل حین و آنمن المھلة شیئا و سالم من الرحمن علی التابعین

االنس و الجان یا كاتب الورقة یااخی و یا قرة عینی البتھ قلبالحمد لّلھ رب

---٣۶٢ صفحھ ---

در نھایت رفق و محبت سلوك با مبارك را مشوش از این نوع مقوالت مفرما و بر دین حقیقی خود ثابت باش و

ع كلمات بشنوی سینھء مبارك را تنگ ایشان است اگر ازین نواخوان دینی خود بفرما كھ اصل بنیان ایمان محبت

او را بلسان مؤمن ال یوصف است و اگر بشنوی كھ مدعی حجت میباشد و در مقام اثنینیت واقفمگردان بدانكھ

بر مرآت قلبت طاری شود كھ از سیر الی الّلھ وا خوش با حسن وجھ ردع فرما البتھ مگذار كھ ذرات حزن و غبار

این حقیره را فراموش نفرما و در ھر حال ناظر الی الّلھ باش و حكم خود را ازرمیدارد شما را و از دعای خی

مخرجًا اتقو الّلھ یعلمكم الّلھ و كسی كھ اقرب بتو میباشد طلب فرما ادعوه تضرعًا و خیفة و من یتق الّلھ یجعل لھ

ء اقل میباشد البتھ او را بخود شیطان با جنودش متوجھ این فئھ قلیلھقولوا قوال سدیدًا بدان برادر جان من كھ

بابیان را ان كید الشیطان كان ضعیفًا و منھا مكتوب حماسھ اسلوبی است كھ باصفھان فرستاده ورخنھ مده و

اشرق من حجاب البھا و جوھر باجتماع در خراسان و نصرت جناب باب الباب تشویق و تحریص فرمود طراز

سنا نمن غمام التی استوی الرب علیھا و ینادی فی جو الھوإ فرإ و ضوءطلع من بحر الثنإ و نور لمع من افق الص

انا الذی سمانی المباركة العلیإ انی بیت االخیرة و سورھا انا الذی قد خر من نوری موسی صعقابانی انا الكلمة

 یا اھل الثنإ اھل البھإ اسرعوا الی سبل المإربی آیة الكبری و اھل العمإ انظروا الی طلعتی من سر البھإ و

الطالبین دلیل الذی یھدیكم الی طرف قدس وجھھ االعلی انظروا قد كان فی یدی ورقةالسابحین فی طمطام الصفرإ

انتم فی شك من دعوائی اسمعوا المیاركة فی آیة النازلة من شجر الصفرإ یا اھل القشور الطائفین حول بیت معمور

اشارات الغیور یا اھل العرش اسمعوا ندائی فی ھذه اللیلة السودإ  منندإ مولیكم الغفور فی حق التی زكت نفسھا

انا الذی اختارنی ربیالظلمإ بانی

---٣۶٣ صفحھ ---
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لشئ عند ساحتھ اسمعوا لی یا لنفسھ االعلی و قد كنت ساجدة علی عرشھ و ال اری جھرة و ال ھمسًا حتی ال وجود

البدإ فو عزة ربی ال اری غیر طلعة ذكره موجودا و اعرفوا یا قوم سراھل العمإ انا الذی جعلنی ربی حجة علیكم ب

الحمید العلی انفسكم فان االمر قد قضی ال تجنبكم االشارات و ال یضلكم الدالالت فی طلعة ربكمو ارحموا علی

 اسرعوا الی طرف جبال الراكدة قد مر ما مر واالعلی یا اھل العالیة و یا ابطال الثابتھ و یا رجال الراسخة و یا

المالئكة فی كل جانب و یقولون سالمًا سالمًا یا عباد الّلھ ارحموا علی انفسكممدعاكم فان االمر قد قضی و ینزل

ان االمر قد قضی یا قوم ال تفقوا تالّلھ الحق ان االمر قد قضی فی صفوة الھیھ ال سوء حظكم فو رب العرش و العمإ

ربكم الحمید العلی االعلی یا قوم ان تعرفونی فتعرفونی و ان لم  تصغروا قدرفی حقی كما وقفتم قبل ھذا و ال

المطھرة الطاھرة االبھی انا اعرفكم نفسی التی كونت من نور االمر النازلة من خزانة العلیا انا الورقةتعرفونی انا

لضیق المجال و علی ربی اتوكل یا قوم اختصر لكم فی المقال التی قد شھد ربی فی حقی و شھد بھذه مالئكة السمإ

جل ذكره تم صبری و قضی امری فاحضرونی باطاعة موالئی و مولیكم ذكر الّلھ العلی االعلیانھ العلی المتعال قد

من اھل السالمھ و امرنی روحی فداه عن وصف اھل الثنإ فقد توجنی بتاج الكرامة و ادخلنی دارالمقامة و جعلنی

بحكم محب شفیق قوموا تعطیل لھا یا قوم اسمعوا ندائی فانی والّلھ شجرة العلم التی البالعمل باقتضأ ما نزل من 

خلقا البّدو یا اخی و اسرعوا الی ارض الخإ فان الّلھ قد شإ فی ھذا االرض ما شإ و ما اری لغیرهم لنصرة مولیك

 كان حبوًا علی الثلج فان ھذه غایة اسرع الی و لوالھادی الذی آمنت بربك قبل اقطع نظرتك عن اشارات الباطلھ و

دینھا اسمع و اطع فی امر ربك و ال تكفر بشركك معھ احدا یا اخی المحمود و االمر لتصبغ نفسك الذی فترفی

المعبود اسرع الی طرف حكمصفوة

---٣۶۴ صفحھ ---

من سمإ القضإ فی وصف االلواح موالك القدیم فی ارض الخإ فو ربك رب العرش و العمأ ان امر قد قضی و نزل

اخی اسرع یا سیدی ال تقف فان امر ربك الرحمن قد نزل و حكمھ فتی العربی الملیح الراكب علی ناقة الحمرإ یا

الخضرإ یا موالی التقی النقی الزكی یا ایھا الرضا فانظر ما ذا تری من طلعة المشرقةعلی عرش البیان استوی

و السالم من الرب الرحیم علی كل اھل الوإل  و الق ما بیمینك فانھا حیة تسعیاقبل الینا و ال تخف انك انت االعلی
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لھم ان لم یقفوا فی حق الذی ظھر من سر الھأ طوبی ان خرجوا لنصرة مولیھم و التسلیم بابی انتم و امی و طوبی

اجعل لھم من لدنك سلطانًا  و فتحًا یسیرًا و افتح لھمسرعوا الی ارض الخإ ای رب ثبتھم و انصرھم نصرًا عزیزًاو

و منھا ھو العلی االعلی العظیم الباطل ان الباطل كان زھوقا توبوا الی الّلھ رب العالمین قل جإ الحق و زھقنصیرًا

معبود مطلق است و موجود بر حق جز او نیست آن حقیقة رب الجنودی را بندھایم كھ تمامت مظاھر وجود را

او را بتھاج بذاتش باعث بر كشف اسرار وجود است و علت نمود ھر نابود بزرگیكھ اایمالحقایقی را ستاینده

انسانی و عناصر روحانی جلوهء سزاست و بس كھ بحكمت بالغھء الھیھء خود در ھر عصری و زمانی در مجالی

وات غوایت مرتفع گردد و چون بعلم الھی میدانست كھ این جلخاص فرمود تا بساط ھدایت منبسط شود و اساس

شود و دین آسمانی انبیأ و اولیأ فرموده بایست بجلوهء ذاتی تأكید گردد تا اساس الّلھ تأییدصفاتی كھ در مجالی

و تمام ادیان نیز حسب الوعده منتظر آن تشیید پذیرد لذا بر زبان تمام مظاھر امر وعدهء روز قیام داده شده

 لذا ھر كسی را فكری بخاطر اندر و منظوری در نظر ھر كسی مرموز استھستند و نظر باینكھ بیان انبیإ و اولیإ

سر و كاری در پیش اما ھمھء آنان چون ندیدند حقیقت ره افسانھ زدند و از حق ورا ھوسی در

---٣۶۵ صفحھ ---

بقیام خود قیامت را آشكار حقیقت بر كنار ماندند از اینرو امروز كھ روز ظھور و یوم نشور است و قائم منتظر

مستقیم بر كنار محمود دھدار كھ از عرفای عالیمقدار ساختھ است باز محتجبین در حجاب پندارند و از صراط

كھ در علم حروف نوشتھاند در آخر كتاب بمناسبت وقت ظھور مھدی از رسولاست در كتاب مفاتیح المغالیق

االرض جورًا و ظلمًا فیمإل قسطًا و عدال تلئتاكرم حدیثی نقل میكند كھ اّن لّلھ خلیفة یخرج فی آخر الزمان و قد ام

الّلھ حتی یخرج ھذا الخلیفة من ولد فاطمة الزھرإ و ھو اقنی االنف اكحل و لو لم یبق من الدنیا اال یوم لطول

حسن الوجھ و الشعر و و علی خده االیمن خال یعرفھ اسمھ اسمی كنیتھ كنیتی و ھو شاب مربوع القامةالطرف

الی آخر الحدیث كھ در عالمت قد و خد و چشم و بینی بیان شده دلیل ھ كل بدعة و یحیی بھ كل سنةیمیت الّلھ ب

عن معرفتھ است كھ محبوب عالمیان ھمین صبح حقیقت است كھ امروز تنفس فرموده و الخلقساطع و قاطع

دینة قزوین اسمھ اسم كھ خرج رجل بملمعزولون و در ھمان كتاب و ھمان مقام از كتاب جفر كبیر نقل نموده
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فی لیلة الثالث و العشرین من شھر رمضان فال یبقی قاعد االقام و ال النبی من االنبیإ و ینادی باسم صاحب الزمان

احد یبایعھ یخرج فی شوال و وتر من السنین اما فی تسع او فی سبع او فی خمس او فی ثالث او فیقائم االقعد

و االخیار و كلھم شبان ال كھل فیھم فیكون دار ثالث عشر رجال من النجبإ و االبدالبین الركن و المقام ثالث مأة و 

الزمان و روایت دیگر از ابن عباس كرده ان دنیاكم ھذه سبعة من اسابع االخرة وملكھ الكوفة و بعد یظھر صاحب

ر روایت دیگر جمعة من جمع و دانكم فی آخر یوم منھ كما قال سبحانھ و ان یومًا عند ربك كالف سنة مما تعدون

قاطعة و براھین ساطعة لرفع اعالم دینھ القویم و ظھور صراطھ االخرة و ان لّلھ تعالی فی كل سبعة نبیًا بمعجزات

المستقیم و امروز

---٣۶۶ صفحھ ---

"دید و السالمھمان الف است كھ الف قد تمام ادیان ظاھر شده فقط بایست دیده گشود و اشعار و نبذهء از .

،منسوب بانجناب كھ انتشار نیافتھ چنین است

ایخفتھ رسید یار برخیز     از خود بنشان غبار بر خیز    ھین بر سر مھر و لطف آمد

ایعاشق زار یار برخیز      آمد بر تو طبیت غمخوار       ایخستھء دل نزار   برخیز

 ای   آنكھ  بھجر مبتالئیای آنكھ خمار یار داری     آمد مھ   غمگسار   برخیز    

ھان مژدهء وصل یار برخیز   ای آنكھ خزان فسرده كردت     اینك آمد  بھار   برخیز

ایضًاھان سال نو و حیات تازه است             ای مژده الش پار برخیز           

ایعاشقان ایعاشقان شد آشكارا وجھ حق

    رفع حجب گردید ھان از قدرت رب الفلق

خیزید كایندم با بھأ ظاھر شده وجھ خدا

   بنگر بصد لطف و صفا آنروی روشن چون شفق

یعنی ز خالق زمان شد اینجھان خرم جنان
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ن معدوم شد لیل غسق   روز قیام است ایمھا

آمد زمان راستی كجی شد اندر كاستی

  آنشد كھ آن میخواستی از عدل و قانون و نسق

شد از میان جور و ستم ھنگام لطف است و كرم

 ایدون بجای ھر سقم شد جانشین قوت و رمق

قیقی شد عیان شد جھل معدوم از میانعلم ح

  بر كو بشیخ اندر زمان برخیز و بر ھم زن ورق

بود ارچھ عمری واژگون وضع جھان از چند و چون

  ھان شیر آمد جای خون باید بگردانی طبق

---٣۶٧ صفحھ ---

 بانذار ملل ظاھر شده شاه دولگر چھ

  لكن بلطف لم یزل برھاند از ایشان  غلق

ایضًا

  روشن ھمھ عالم شد ز آفاق و ز انفس ھان صبح ھدی فرمود آغاز تنفس      

كان تقّدس دیگر نشود مسجد ددیگر ننشیند شیخ بر مسند تزویر       

   نھ شیخ بجا ماند نھ زرق و تّدلس ببریده شود رشتھء تحت الحنك از دم     

سده شود خلق ز تخییل و توسوآسوآزاد شود دھر ز اوھام و خرافات        

معدوم شود جھل ز نیروی تفرسمحكوم شود ظلم ببازوی مساوات     

 افشانده شود در ھمھ جا تخم تونسعدالت       گسترده شود در ھمھ جا فرش 

  تبدیل شود اصل تباین بتجانسمرفوع شود حكم خالف از ھمھ آفاق      
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  ایضًا 

 غن لی بیتًا و ناول كاس راحیا ندیمی قم فان الدیك صاح       

لیھ نظرة منی تباح   ھل الست اصبر عن حبیبی لحظة     

 تجمد القوم السری عند الصباحبذل روحی فی ھواه ھین       

   اسكرتنی عینھ من دون راحقاتلتنی لحظھ من غیر سیف     

 من بھائی فی غداة فی رواحقد كفتنی نظرة منی الیھ       

راح روحی فی قفاه این  راحھام قلبی فی ھواه كیف ھام    

 لم یزل ھو فی فؤادی ال یراح لم یفارقنی خیال منھ قط

       او یشأ یقتل لھ قتلی مباحان یشأ یحرق فؤادی فی النوی

ایضًا 

اب  افتتح یا مفتح االبو    در وصل تو میزنند احباب      

  كم بقوا ناظرین  خلف البابچھ شود گر بر تو ره یابند     

تا كی از حضرت تو صبر و شكیب        طال تطوا فھم ورإ حجاب

 ار ھم نظرة بال جلبابدر پس پرده تا بكی حسرت       

---٣۶٨ صفحھ ---

     ما لدیھم سوا لقاك ثواباز تو غیر از تو مدعائی نیست   

       ما لھم من لدی سواك مثابسكروا فی ھوای ثم صحوا 

    خرقوا الحجب و ارتقوا السباباز سببھا گذشتھاند و حجب    

 بگشا از جمال خویش نقاببنما  آفتاب  را بی ابر       

    خشك مغزان شوند اولوااللبابن حیران    تا بمانند عاقال
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ھوشیاران شوند مست و خراب با خود آیند بیخودان ھوی        

        ال عبید یری و ال ارباببنده و خواجھ در ھم آویزند

ایضًا

  بجمالت ای نكو خو بكالم باشد ایندل بخیالت ای نكو رو بمدام باشد ایندل

  كھ مسلسل از نظاره بھیام باشدایندل چھ نمودهء بافسون بدل حزین پر خون      

 بحصار بزم كویت بمرام باشد ایندلبجمال حسن رویت بتتار مشك مویت       

   بجالل و شوكت و فر بنظام باشد ایندلچھ بخوانیش بمحضر بریش بعز منظر     

نشود دگر كھ سر خوش بغمام باشدایندلچھ بجذب روی مھوش شدھام غریق آتش        

 بربا ز ما تو ھم كھ ھمام باشد ایندلبتلطف و تكرم بتعطف و ترحم       

ز بإل خود چشانی بدوام باشد ایندلچھ ز ما سوی برانی ز خودش بخود رسانی    

  ز چھ رو ثمرنیارد كھ بكام باشد ایندلز دلم شراره بارد كھ نسب زنار دار دارد  

_______________________________________________________________________

جناب سید محمد فتی الملیح بود در قصیدهء مطول ر پیش اھل بیتاز جملھ قصائدی كھ بخط خود قرة العین در طھران دیده شده كھ د

"مذكور استكھ بردیف آمده مردف این بیت رقصان در ھوای طلعتش چون ذره*** شمس ابھی جلوه گر گردید و جان عاشقان:

اند آن قصیده را در كربال هاز شیراز استشمام نمود و از ابیات آن قصیده ھویدا است كھ چون مژده ظھور جمال اعلی را"آمده 

اندفرموده

مال محمد نبیل زرندی

__________________________________________

---٣۶٩ صفحھ ---

ایضًا

ئی را   این چنین روا باشد طلعت بھا ای صبا بگو از من آنعزیزھائی را  
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        بر ھیاكل مطروح محو سّرھائی راابر لطف آنمحبوب رشحھ رشحھ میبارد 

      زنده مینماید او ھیكل سوائی رانسمھء عراقیش میوزد بسی روحا        

 را   لطف او شده سائل اھل فتح طائیباب ركن غربیش شد مفتح ابواب        

         از حجابھای عز بنگرید فائی رابابیان نوریھ جملگی بیرون آئید   

عزیز من نطق لن ترائی را مشنو ايطلعت مبین ناگھ طالع از حجاب عز          

ایضًا 

در پیچ و تاب   ھر كھ دید افتاد انچشم مستش كرد عالم را خراب       

    می رباید جملھء اھل لبابگردش چشم وی اندر ھر نظر              

    كو زده در خیمھء لیلی قبابگو چھ آید زین دل مجنون محض           

ر حجاب   آتش با شعلھ زد در ھخیمھ آتش نشینان پر شرر                

      از چھ كل محوند و اندر اضطرابگر نباشد نار موسی در ظھور          

         تا بگویم با تو سّر ما اجابخواھم از ساقی بجامم طفحھء       

       تا ببینی وجھ حق را بی نقابھان نگر بر ما بعین باصره          

        با تجلی رخی چون آفتابآمد از شطر عمائی در نزول         

علمای اصحاب و مستغرق در نشر از معاریف)میرزا احمد كاتب (    و از مشاھیر بابیھء قزوین مال عبد الكریم 

ار گرفت و بواسطھء مال تقی قزوین شد و در طبقھء فقھإ قراش درامر بدیع والدت و تربیت و تحصیالت علمیھ

علمإ شیخیھ منسلك گشت و در علم و فضل و تقوی اشتھار یافت ولی بتجارت پرداختھشیخی قزوینی در سلك

موآنست داشت و در سال اول امر معاش را اداره كرد و در عین حال با علمإ و امرإ و محترمین معاشرت و

بایمان گردید و مال جعفر قزوینی در بیان احوالش ری فائزظھور جدید در طھران بواسطھء مال محمد معلم نو

باین مضمون نوشت از علمإ
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---٣٧٠ صفحھ ---

اصول معروف بود سپس شیخی كھ در بدایت امر ایمان آورد مال عبدالكریم بود و او در زمان جناب شیخ از علمإ

 كھ صاحب مسجد و منبر بود جمعیتی خؤار واعظ نطاق شیخیو از پیروان جناب سید شد و وقتی كھ مال جواد

توقیع نازل و شعف بفارس رفت منجملھ جناب مال عبدالكریم پیاده بكرمانشاھان رفتند چھ كھگرد آورده با شوق

مضمون آورد كھ در بدایت امر حضرت قزوینی بدین)سمندر(شده بود كھ از راه خشكی بیائید و آقا شیخ كاظم 

مال عبدالكریم با تنی دیگر برای سفر بشیراز و تشرف بحضور آنحضرت  رسیداعلی چون آوازهء ظھور بقزوین

دست رفت و و ھنوز آنشخص بصدد تھیھء سفر بود كھ مال عبدالكریم را زمام صبر و تحمل ازمتفق شدند

منفردًا رھسپار شیراز گشت و چندان بسرعتمقداری نقود كھ از كسی طلب داشتھ بگرفت و گیوه پوشیده راجًال

سواره از عقبش شتافت تا شیراز باو نرسید و حاجی معین السلطنة تبریزی ره نوردید كھ رفیق مذكور با آنكھ

حی نبود فاضل و سائر نگاشت كھ مال باقر حرف حی مكررًا گفت من مال عبدالكریم را با اینكھ از حروفچنین

م و بالجملھ چون خط نسخ را نیكو مینوشت مفضول دیدعلمای بیان را باستثنای چند تن حتی اغلب حروف حی را

و در اقامت اعلی مقیم شده كتابت نمود و گاھی در بیت خال فائز بحضور و لقا میگشتدر ایام شیراز تا آخر ایام

و حفظ از اعدإ میرزا احمد خواندند ایام اصفھان نیز حسب االمر بكتابت آیات و آثار پرداخت و او را برای احتیاط

قلعھء مازندران ورود نتوانست و در فتنھء طھران بسال  خراسان حضور یافت ولی در ھنگامھءو در فتنھء

 كھ منجر بشھادت شھدإ١٢۶۶

_______________________________________________________________________

یگفت  حیف از وجود ایشان كھ بابی شدند من ممال عبدالكریم ایروانی از فحول اصولیین در حق جناب مال عبدالكریم قزوینی چنین

مال عبدالحسین قزوینی.نداده و نمیدھم و اما بایشان میدادمباحدی از معاصرین اجازهء اجتھاد

____________________________________

---٣٧١ صفحھ ---
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التجإ برده متحصن شد و در آنحال سجد شاهسبعھ گردید مورد حملھ و ھجوم اعدإ و مأمورین دولت گشت و بم

امیر نظام او را از امام جمعھ طلبید تا دستگیر نموده بمجازات جمال ابھی باو مكتوبی فرستاده اطالع دادند كھ

دستور فرمودند لباس خود را تبدیل نموده بقم گریخت و چون شھادت عظمی واقع شد بموجبرساند و دستور

استنساخ آثار اعلی گردید و بلقب كاتب كرمانشاه متناوبًا اقامت نموده مشغول بجمع وابھی در طھران و قم و 

محرمیت یافتھ در امور مھمھ بموجب دستور عمل كرد و یگانھ معروف شد و در محضر ابھی نھایت اخالص و

چنانكھ در تجمعیت مؤمنین باسرار و رموز واقعات داخلیھء این امر كماینبغی آگھی داشكسی بود از ما بین

در طھران و ھم وساطتش را در بخش سابق و درین بخش كیفیت اطالع و وساطتش را در دفن جسد مطھر اعلی

اعلی نگاشتیم و نیز كیفیت اطالع و دخالتش را در اوضاع وقوع مراسالت محرمانھ مابین جمال ابھی و حضرت

از ه كھ برای تشرف بمحضر اعلی در شیرازازل در بخشھای الحقھ میاوریم و از آنگاو احوال میرزا یحیی

اطفالش بحال انتظار ماندند و قزوین رفت دیگر بوطن برنگشتھ مستغرق دریای امواج امر بدیع شد و عیال و

مراجعتش نمودند و ثمری نبردند عاقبت یكی از ایشان آقا برادرانش كھ از تجار محترم بودند ھمی سعی در

١٢۶٨ ویرا راضی كرده بقزوین بیاورد و در آن اثنإ فتنھء عمومیھء بابیھ سالرفت كھعبدالحمید نام بطھران

را بنوعی كھ در بخش الحق میاوریم افروختھ گشت و ھر دو برادر دستگیر شده بشھادت رسیدند و مال عبدالكریم

.نمودند توپچیان ناصر الدین شاه پاره پاره

فرھادی تاجر متدین و محترم از ھادی بودند و حاجی اسد الّلھ    دیگر از مشاھیر بابیھء قزوین خانوادهء فر

جماعت شیخیھ در فجر ظھور فائز بعرفان و

---٣٧٢ صفحھ ---

فرھادی كھ قبل از اشراق ایمان شد و چون بنات اربعھاش را با ابنإ اربعھء برادر مھترش حاجی الّلھ ویردی

تأسیس یافت كھ غالبًا در ظل این امر قرار گرفتند و بنام فرھادیھانوار بدیعھ وفات كرد ازدواج داد عائلھء واسعھ 

خصوصًا مال عبد الجلیل ارومیھء را بنوعی كھ در ضمن بیان احوالش نگاشتیم زنی ازبابی مشھور شدند و
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موكب قرةالعین بطریقی كھ خویشاوندان خود ازدواج نموده در خانوادهء خویش نگھداری كردند و نیز چون

محفل آرائی و بذل مال و رعایت احوال پرداختند و چون از عراق عرب وارد قزوین گشت بپذیرائی ونوشتیم 

و عقیدت استقامت و شجاعت داشتند ھنگام ورود مصائب و بلیات بر بابیھ وقوع دربدین نام شھرت و در ایمان

و اشرار قزوین سھ نوبت اعدإمخاطر و مھالك بر ایشان مقدر و محتوم بود و در ھمان سنین اولیھء این امر 

گشودند و اموال و اشیإ یغما و تاراج نمودند نخست در بخانھء حاجی اسد الّلھ ریختھ دست ظلم و ستم بر عائلھ

ھجوم برده او را اسیر كرده بدر الحكومھ كشیده بمحبس انداختند ولی برخی ازواقعھء قتل حاجی مال تقی

اخالص داشت بشفاعت و  از خاندان سلطنت كھ بقرة العین ارادت وبستگان و دوستانش بانوی متنفذهء را

مستخلص شده بخانھ در آمد و روزی نگذشت كھ مال حمایت برانگیختند و دخترانش بذل مال نمودند تا از محبس

استخالصش خبر یافت و انبوھی از اشرار پر آزار را بفرستاد تا شبانھ بر دیوارمحمد بن حاجی مال تقی از

_______________________________________________________________________

اعلی بود مراجعت بقزوین كرد جناب حاجی حاجی میرزا ابوالقاسم تاجر شیرازی دامادش حاجی میرزا محمود در كشتی ھمسفر رب

عبد الجلیل حب كار اوذی دور كلب در  جناب مالخانھ خود فرمود  بااللرم  گلین گلین  صااسد الّلھ از دیدن او مراجعت نمود باھل

مخارجشان با جناب حاجی اسد الّلھ  ارومیھء بامر مبارك در قزوین بجھت تبلیغ دو سال و نیم یا سھ سال

) فرھادیآقا محمد جواد عموجان(

_______________________________

---٣٧٣ صفحھ ---

و دختر كوچكش شیرین خانم خانھ بر آمده داخل شدند و آنچھ از اثاثیھ و اموال خواستند و یافتند غارت كردند

را كھ حمل در شكم داشت لگد بر پھلو نواختند و جنین زوجھء آقا محمد جواد بن حاجی الّلھ ویردی مذكور

و شدت بدارالحكومھ برگردانده محبوس ساختند و باالخره بنوعی كھ در بخش سابقاختند و او را با غلظتاند

بشھادت رساندند آوردھاند كھ نگاشتیم با محبوسین دیگر اسیرًا مغلوًال بطھران كشیده در گوشھء غربت زندان

قش صادر فرمودند و مصائبش را باز بیانات و عنایاتی در حچون خبر بمحضر نقطھء اولی در سجن ماكو رسید
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خوانده اعلی مراتب رضا را نسبت باو اظھار نمودند و نوبت سوم از غارتھای خانھءگشت بلیات حضرت رضا

در بردند و اما دخترانش ھمگی فرھادی موقعی بود كھ قرةالعین را از حبس خالص كرده مخفیانھ بسمت طھران

رشتھء تجارت بین قزوین و یزد ممتد داشتھ ذھاب و ایاب  و دامادانشدر قوت ایمان و استقامت نامدار شدند

آقا محمد ھادی و آقا محمد مھدی و آقا محمد جواد بترتیب سن بودند ولی اكبرشانمینمودند و ارشد و اشھرشان

 و بمعاندت با فائز بایمان بدیع نشدكھ آقا محمد رفیع نام داشت و غالبًا در یزد اقامت مینمود تا آخر ایام حیاتش

او اخالف و آثاری در این امر برقرار نماند و آقا ھادی تاجری با زوجھء بابیھاش زوجات دیگر اختیار كرد و از

ھمینكھ در شجاعت و كفایت بود و احباب و اعوان و فرمانبرداران بسیار در قزوین  داشت وثروت و فتوت و

 و مقدرت بنصرت قیامآغاز ظھور بشعلھء ایمان بر افروخت با تمام ھمت

_______________________________________________________________________

خانھ آقا رضا تیرگر كھ جزئی نسبت با حضرت طا سبب آشنائی جناب طا با خانوادهء فرھادی كھ بواسطھ شیخی بودن و جناب طإ در

.بشیراز فرستاد و عیاالتش را در قزوین نگاه داشتندمیرزا جواد ولیانی را داشتند و جناب حاجی اسد الّلھ

)قا محمد جواد عمو جان فرھادیآ(

____________________________________

---٣٧۴ صفحھ ---

ایمان ھمتای شوھر بود تر بنات حاجی اسد الّلھ نیز در قوانم اكبكرد و زوجھء محترمھاش خاتون جان خ

دستگاه شمشیر سازی در خانھء خویش تھیھ نمود و آوردھاند كھ آقا ھادی بعزم نصرت در ركاب صاحب االمر

صارمھ ذخیره داد و نوبتی جناب وحید دارابی و جمعی مجتمع شده شمشیرھا راجمعی از مؤمنین را از سیوف

میانداخت و بیك ضرب دو  ھمی نمودند و وحید كھ بازوی پر نیرو داشت برای امتحان شمشیر بر درختامتحان

دولتی حضرت ذكر الّلھ االعظم را باذربایجان میبردند با استعداد نیم میساخت و آقا ھادی در ھنگامی كھ سواران

مستخلص سازد  از چنگ ظالمین غافلینشبی خویش را در میانج بانمظلوم رساند و اجازت طلبید كھو اسلحھ نیم

منع نمود و در حقش دعا فرمود و او عودت بقزوین كرد و و آن بزرگوار اجازت نداده ویرا از مبادرت بان عمل
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كرده نشر مدت یكسال بخانھء خواھر آقا ھادی اقامت داشتھ مجلس درس حقایق دیانتی تأسیسمال جلیل ارومیھء

العین بقرب قزوین رسید آقا ھادی و  را حاجی اسد الّلھ متحمل شد و چون قرةمعارف بدیعھ نمود و مخارجش

مالقات با او چنین فرمود ما اصحاب را تا اینجا رساندیم حال جمعی دیگر باستقبال شتافتند و قرة العین حین

منزلش انھا را درلذا آقا ھادی منازلی تھیھ نموده بمھمانداری پرداخت و حتی اغذیھ میھمپذیرائیشان با شماست

بھیجان غضب برافروختھ طالب طبخ كرده خود با برخی از اعوانش بر ایشان برد و ھنگامی كھ مال تقی برغانی

گرفتار كرده بمدرسش كشیدند و اقدام بضرب و تعزیر نمود و خبر مدرسھ را برانگیخت بمنزل مال جلیل ریختند

بسوی جواد و بعضی از اعوان پھلوان خود را ھمراه كردهتأمل برادر كھترش آقا محمد باقا ھادی رسید بی

از پنجره داخل شدند و آقا محمد جواد مدرسھ دویدند و برای اینكھ در مدرسھ از داخل بستھ بود بر دیوار بر آمده

خود را بر پاھای مال جلیل كھ بفلكھ بستھ چوب

---٣٧۵ صفحھ ---

دوش گرفتھ از مدرسھ خارج ید و بچابكی مال جلیل را سر دست ومیزدند افكند و بانك باعوان زد كھ بلندش كن

و این موجب شد كھ واقعھء قتل مال تقی رخ داد و شده بخانھء خویش برده محافظت و حمایت و رعایت كردند

آقا ھادی شد و بخانھ ریختند ولی او را نیافتند و حاجی اسد الّلھ را بنوعی كھناچار ھمھ گمان بردند باقدام

آقا ھادی را خواستند و از شتیم در حال بیماری و نقاھت گرفتار كرده بازوان بستھ بدار الحكومھ كشیدند ونو

با لباس مبدل خود را از انظار اعدإ و اشرار مخفی طرفی دیگر آقا مھدی را نیز دستگیر كردند و اما آقا ھادی

 و گماشتگان حكومت شبی آقا مھدی را در پای آمد آوردھاند كھ انبوه اعداداشتھ بصدد استخالص قرةالعین بر

آقا ھادی ریش خود را داروغھ بفلكھ بستھ چوب میزدند و مسكن آقا ھادی را از او جویا بودند در آنحالتخت

یزد از مباشرین ضرب جویا گشت كھ این تراشیده و لباس ساربانی در بر كرده حاضر شد و با لھجھء اھل

گفتند برادرش حاجی مال تقی را كشتھ پنھان شد و او محل اختفایش را  میكنیدشخص كیست و چرا او را آزار

دیدم و آقا ھادی نامی آقا ھادی گفت این بیچاره را نیازارید كھ من دو روز پیش ازین قافلھ را یزد رواننمیگوید

 ھادی چندی در قزوین پنھان شما طالبید و بالجملھ آقااز اھل قزوین با آنان روانھء یزد بود و باید ھمان باشد كھ
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محترمھء مذكورھاش كھ مانند شوھر از اخالص كیشان خاص قرة العین بود و شد و بطھران رفت و زوجھء

متخلص ببھجت را كھ بمحضر اقدس ابھی داشت داماد خود حاجی حسن زرگر و ھم كریم خان مافیغایت ارادت

الحاح نمود كھ باستخالص قرةالعین بذل توجھ ھی فرستادهاز بابیان شھیر دلیر بودند بطھران در محضر عّز اب

نگاشتیم آقا ھادی مخفیانھ بقزوین در آمد و در ظلمت شب قصد دخول فرمایند و عاقبت چنانكھ در بخش متقدم

نمود و باحتیاط اینكھ از صدای در ھمسایھھا نفھمند از طرف كوچھ بر دیوار خانھبخانھء خود

---٣٧۶ صفحھ ---

خویشتن را شناساند و تفصیل ده داخل شد و چون اھل خانھ تصور سارق كرده خواستند ھیاھو بلند نمایندبر آم

كھ یكنفر باید بنوع احتیاط مرقومھء جمال ابھی را بقرةالعین احوال گفتھ قصد خود را بیان نمود و اظھار داشت

مسكونھء  آنجناب رفتھ خود را بحجرهءتبدیل لباس كرده بصورت خادمھء رخت شو بخانھءاشبرساند لذا زوجھ

خانھ ملتفت نشد و گرچھ پدر و شوھر وی رساند و مكتوب را از دریچھء نزد وی انداخت بنوعی كھ كسی از اھل

روز مراقبت میكردند كھ بابیھ مرابطھ و مراوده نكنند و او را نربایند دو تن مستحفظ بر آنجناب گماشتند و شب و

آمدم و آقا ھادی خانھء ن بخواب بود و قرةالعین خاتون جان را شناختھ آھستھ گفت بروموقع چشمشاولی در آن

مھیای برای توقف آنجناب ساخت و ولی نام میوه را در قرب جوار خود متعلق بحسن نام نجاری از دوستانش

 بلد نگھداشت وبنام قلی خواند با سھ اسب و سالح آماده در محل مصلی بیرونفروش دالوری از رفقایش را كھ

بخانھء آقا حسن مذكور برده خود در گوشھء از كوچھ منتظر شد و ھمینكھ آنجناب از خانھ بیرون خرامید ویرا

یافتند و با انبوه طالب مدرسھ و جماعت اشرار بخانھء ساعتی بیارمیدند و در آنوقت بستگان قرةالعین خبر

نیاوردند  درختھارا از بیخ بركندند و چون قرةالعین را بدستچھ یافتند بربودند حتیحاجی اسد الّلھ ریختند ھر

كھ احدی از شھر خارج نشود تا آنجناب  بھر سوی بلد شتافتند و بدروازھھا رفتھ دروازه بانھا را امر اكید دادند

ما شده قرةالعین را از برج شھر بخارج رسانده سوار بر اسب باد پیگرفتار گردد ولی در عین آن احوال آقا ھادی

بشاھزاده تمام راندند اشرار در خانھء فرھادی شرارت ھمیكردند تا آنكھ برخی از زنان محترمھھرسھ بسرعت
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كیشان قرة العین بود اطالع دادند و او شاه كھ از ارادت)فتحعلی(*خانم مذكوره دخت محمد علی میرزا بن فتحلی

را بااز حكمران خواست تا صادق خان نام اجودان

---٣٧٧فحھ  ص---

آقاھادی بدستیاری زوجھء جمعی سرباز بخانھء فرھادی فرستاده اشرار را بیرون راندند و بالجملھ ھمینكھ

حبس و خطر نجات داده شبانھ از قزوین در آورده بسمت محترمھاش موافق دستور جمال ابھی قرةالعین را از

و در راالمر بطھران رساند و بحمایتش قیام نمودتوقف ایامی و اختفإ چندی در قریھ آخاشتھارد برد و پس از

مفقود و فدای نشر این امر گردید و موكبش ببدشت رفتھ بخدمت  و نصرتش علم افراشت و از آن پس آقاھادی

سالھا حیات داشت و آقا محمد مھدی كھ زوجھاش صاحبھ خانم زوجھء مذكورھاش بعد از واقعھء شھادت عظمی

پس بشفاعت  بود بنوع مذكور در فتنھء قتل حاجی مال تقی گرفتار و چندی محبوس شداسد الّلھبنت دیگر حاجی

شدیده محفوظ ماند و برادر كھترشان آقا بعضی خالصی یافتھ در وطن اقامت داشت و از مخاطر و مھالك سنین

تحاد و در خدمات این امر شانزده سالھ بود و با برادرش آقاھادی مذكور ادر فجر طلوع)عمو جان (محمد جواد 

قرةالعین دستور كسر حدود اشتراك داشت و در اجرإ اعمال دینیھ استقامت و ثبات ورزید و موقعی كھو اقدامات

استنكاف ورزیدند و بنوع شدت مضادت كردند و چون گاھی باحباب داد و حاجی اسد الّلھ اطاعت نمود آندو برادر

خانھ با رستادند نوبتی خادمھء خانھ كاسھء آش میبرد و در خارجحاجی برای آنجناب میفغذای مطبوخ از خانھء

و حاجی اطالع یافتھ ویرا دو سیلی آقا محمد جواد تصادف كرد و او از جھت تعصب كاسھ را گرفتھ خادمھ را زد

كھ آقا محمد جواد از عمو تعرض كرده فی الحال بصوب یزد بر صورت  نواختھ  تأدیب نمود و این سبب شد

آقا محمد آن واقعھ قتل حاجی مال تقی واقع شد و چون آقا محمد جواد بیزد نزد برادرش و سھ یوم بعد ازشتافت

اخبار عجیبھ راجع بقتل حاجی مال تقی و رفیع سابق الذكر رسید آقا محمد رفیع بدو گفت كھ تجار از قزوین

گرفتاری قرة العین و عمو و سائر بابیھ

---٣٧٨ صفحھ ---
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تا من در قزوین بودم چیزی از این  آیا كیفیت واقعات چھ بود و تو چگونھ آمدی او در جواب گفت كھاندنوشتھ

شانزده ماه در یزد اقامت كرد پس بقزوین عودت نمود و لدی امور واقع نشد و بالجملھ آقا محمد جواد مدت

رگ نام از دوستان آنخانوادهكرده بدارالحكومھ كشیدند و محبوس نمودند و میرزا بزالورود او را دستگیر

در خانھاش بماند تا صورت شفاعت و ضمانت نمود و حكمران آقا محمد جواد را تسلیم وی داد و چھار ماه

حاجی مال تقی تمام كرد و از طھران فرمان استخالص استشھادی بر برائت از ارتكاب خالف در خصوص قتل

بابیان امت و تجارت در وطن نتوانست لذا با آقا فیض الّلھ ازجھت تعرض اھالی دیگر اقرسیده آزاد گشت ولی از

بتجارت پرداختند و چندی نگذشت كھ قزوین قراری گذاشتھ بقصد اقامت و تجارت بزنجان رفتند و سكونت گرفتھ

 بتحریك و تھییج اعدای قزوین حكمران ١٢۶٧عاقبت در حدود سال بین اھالی بنام این امر شھرت یافتند و

در زندان بكند گماشتھ با فرمانده و میر غضب فرستاده ھر دو را دستگیر كرده بدارالحكومھ كشیدهه تنزنجان د

بموجب شفاعت بعضی از تجار مبالغی نقود از و زنجیر انداختند و اموال و اشیإ بغارت بردند و بعد از چندی

امت و اشتغال جستند و زوجھء بقزوین عودت كرده كما فی السابق اقایشان گرفتھ مستخلص ساخت و آنان

عمومًا مخصوصًا شیرین خانم كھ كوچكترین دختران حاجی اسد الّلھ بود و تمامت عائلھء فرھادیاشمحترمھ

و افادهء آنجناب مجتمع شده استفاده نسوانشان از اخالص كیشان قرة العین بوده در خانھء خود بمحضر وعظ

گوناگون گشتند آوردھاند ھنگامی كھ آقا ھادی قرة العین را از اتلّینمودند و برای این امر دچار تعرضات و ب

آنان خانھ را و طالب مدرسھ با اشرار بخانھشان ریختھ غارت كردند و تعرض باھل خانھ نمودندقزوین بدر برد

د صغارًا گشتند و مدت چھار ماه برای حفظ خوگذاشتھ ببقعھء امام زاده احمد كھ از مخروبھھای شھر بود پناھنده

و كبارًا در آنمخروبھ بسر بردند

---٣٧٩ صفحھ ---

پیوستھ اشرار حملھ و ھجوم برده و بصورت فقر و تكدی خود را نگاھداری نمودند و بعدًا كھ بخانھ قرار گرفتند

راه ندادند و پس از مدتھا نوبتی بگرمابھء دور از خانھ برایسب و لعن ھمی كردند و آنان را بحمامھای بلد

از اعدإ خبر یافتھ بحمامی گفتند كھ حمام بورود فرھادیھای بابی ناپاك شده دیگرشستشو رفتند و بعضی
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كھ بزنید و بیرون كنید و آنان مسلمانان بانجا نخواھند آمد ال جرم حمامی متعصب جاھل حكم بعمال حمام داد

زده از گرمابھ بیرون راندند و با ھمھء بر صغیر و كبیرشان ھمی لنگھای درشت حمام را تاب داده بقوت و شدت

و فرھادیھا صبر و استقامت ورزیدند و نامشان مشھور و بایمان بدیع معروف گردیدنداین مصائب و بلیات

اخالف و اعقاب برگزیدهء از خود بر جای گذاشتند

 و محترم بود در اواخر تاجری متدینوالدش كھ)نبیل(          و دیگر از بابیان مشھور قزوین حاجی شیخ محمد 

نمود و حضرت باب را در حال ادإ زیارت مكررًا دیده منجذب عمر مجاورت اعتاب مقدسھء عراق عرب اختیار

قیام كردند گردید و در چند سالی بعد چون اظھار امر در شیراز شد و اصحاب بنشر و ترویجخصال و احوالش

شیخیھ بود فائز بعرفان و ایمان بدیع گشتھ ن از طائفھءپسر نیك اخترش حاج شیخ محمد كھ نیز تاجری متدی

نھاد و بعضی ایمان آوردند و برخی در شك و تردید ماندند و برادرش انكار و بتبلیغ عشیرت اقربین خود ھمت

مذكور را مشاھده نمود نمود و در آن اثنإ والد بعزم بازدید پسران و خاندان بقزوین آمده اوضاع و احوالاعراض

مكالمھ و مناظرھشان اینعبارت گفت اگر صاحب ندإ ھمان صدر امر و صاحب ندإ را شناخت و مكررًا در حینو م

و معذلك در كربال دیدم الحق و االنصاف آنچھ گوید صدق است و ھر چھ ادعا نماید  بجا استسیدی است كھ من

هبرای شدت تعلق بعقاید و عوائد موروثھ فائز بعرفان و ایمان جدید نشد

---٣٨٠ صفحھ ---

و الھیجان و تبریز مركز در گذشت و پسرش حاجی شیخ محمد در شمار معاریف بابیھ قرار گرفت و در قزوین

اقامت رب اعلی در تبریز و ماكو و چھریق مكررًا تشرف تجارت و با اعاظم اینطائفھ معاشرت داشت و در ایام

گردید و ده بنامش صادر و باجرإ دستورھای مباركھ قادرنبیل مفتخر گشت و توقیعات عدیحضور یافتھ بخطاب

و معاندین وطن تحریك و افساد ھنگامی كھ در قزوین فتنھء قتل حاجی مال تقی برخاست در تبریز اقامت داشت

میرزا احمد مجتھد دستگیر كرده ضرب و زجر نمود ولی باالخره باخذ كردند تا حكمران تبریز ویرا بموجب حكم

بیرون و محفوظ اخری مستخلص و رھا كرد و حاجی شیخ محمد از سائر مخاطر و مھالك بابیھئلنقود و وسا
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صرف مال و شفاعت بعضی از خطر تعرض ق نیز بواسطھء. ه ١٢۶٨ماند و باالخره در فتنھء عمومیھ سال  

ا در بخش ششمخاندان سعادت احوالش و نیز برادرش مشھدی محمد رحیم رحكومت امان یافت و شرح مال او و

.مینگاریم 

و در سنین اولیھ ظھور جدید         و دیگر از مشاھیر مؤمنین قزوین حاجی نصیر تاجری معتبر و متدین  بود

ارومیھء مصدق مؤمن شده ایمان خود را بوی اظھار باستماع و استفاضھ دروس و مذاكرات آخوند مال جلیل

ر بدیع شھادت بلسان كفایت ننماید و اعتقاد جنان را نیز اعتمادایحاجی در این امداشت و مال جلیل باو گفت

و تا بمقام گذشت از جان و مال نشاید بلكھ عالمت ایمان مھیا شدن برای فدا و رضای بشھادت فی سبیل الّلھ است

ر كن نتوانی كرد اینك بخانھ رو و بفراغت حال و خیال دمی تفكو عیال در طریق ایمان نرسی ادعای بابی بودن

نصرت محبوب انام فرا رسد و انبوه رجال برای نھب اموال و قبض عیال و قتل اطفالتكھ چون ساعت قیام و

چنین حالآستین باال زنند و تو را مخیر بین تبّری و خالص یا اعتراف و قصاص نمایند در

---٣٨١ صفحھ ---

و حاجی بخانھ خود رفتھ تا سحر ابی ھستی و اال فالاگر فتور نیاورده بلیات را بجان خریده بر عقیدت ثابت مانی ب

در حال و مال كرد تا در سحر حالت انقطاع عما سوی الّلھ و نخوابید و با خدا مناجات نموده ھمی تفكر و تأمل

رفتھ حال سبیل الّلھ در جان و وجدانش پدید آمد و صبح با نھایت سرور و نشاط نزد مال جلیلرضای بشھادت فی

در شمار شد و برخی از قول وی چنین ھار داشت و در زمره بابیھ داخل گشت و از مشاھیر مخلصینخویش اظ

االعظم را بعزم آذربایجان  میبردند از قزوین برای درك محضر مبارك حكایت آوردھاند كھ چون حضرت ذكر الّلھ

الجرم ھمت بر قل داده بودندو بھر منزل كھ رسیدم سواران دولت آنمظلوم را بمنزلی دیگر ناز عقب شتافتم

و بحجرهء كھ حضرت سكون داشت در آمدم سرعت در سیر گذاشتم و خویش را رسانده بمأمورین نقودی داده

و اجازهء جلوس فرمودند نشستم مشغول بتناول چای بودند و از جھت ممانعت تحیت گفتھ رسم آداب بجای آوردم

بظرف چای نیم خورده نگریستھ و من محو انوار جمال و جالل شدهمراقبت غالمان احتیاط نموده تكلم نكردند و

كرم مینمودند و فی الحال با اشارهء بمن اجازت دادند تا بیاشامیدم آرزو بدل گذراندم كھ كاش از سؤر خویش بمن
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ین بقزوامر بعودت بقزوین فرمودند ال جرم با قلب بریان كھ در سر لعن بر ظالمان مینمودمو نیز با اشاره

ھنگام شدائد بر بابیھای برگشتم و حاجی نصیر بعد از آن مدت العمر دچار تعرض و جفای اعدإ گشت نخست

و ھجوم اشرار گردیده اموالش بیغما رفت و از وطن قزوین كھ از جھت قتل مال تقی برغانی رخ داد مورد حملھ

باب بنصرت قیام كرد و سپس در تحت اوامر حضرت قدوس و جناب باب الفراری و متواری شد تا در مشھد

و نیاال بموكب باب حاضر بوده دربان باغی شد كھ جمال ابھی اقامت داشتند و بعد از انقضإ امور بدشتبدشت

الباب پیوستھ تحت رایات سود بمازندران شتافت و با كمال اخالص

---٣٨٢ صفحھ ---

امر ارادت و عقیدت بجناب باب دھاند كھ در آغازو استقامت بنصرت و جانفشانی پرداخت و از قول او حكایت كر

و نخستین حرف حی و باب حضرت باب بود ولی بعد از چندی الباب داشتیم چھ كھ حامل علم الھی و اول من آمن

اند و كھ حضرت قدوس بر صدر مجلس قرار گرفتھ اصحاب در محضرش رده بستھ ایستادهروزی مشاھده كردیم

كلمات بدیعھ از لسان گھربار قدوسی نازل نھ نھاده بر خدمت قائم است و امواج آیات وآنجناب نیز دست ادب بسی

جلوهء كریمی دیگر نمایان گشت و نیز میگفت در ایام شدت محاصرهء بود از آنوقت دانستیم كھ قوهء عظیم و

افتاد و با یو عسرت بر اصحاب روزی در خرجین و زاد سفرم تجسس كردم چشمم بمغز بادامقلعھء مازندران

پس آن یكدانھ مغز را بحریری پیچیده ھمھء گرسنگی كھ طاقتم را طاق كرد اولی دانستم برای حضرت قدوس برم

واقعات قلعھء مذكوره چنین نوشت در ایام تنگی قلعھ یكعدد بقره بمحضرش رساندم و نبیل زرندی ضمن شرح

میداد كھ چند د حلیب آنرا جھت طلعت حبیب ترتیبحاجی نصیر كھ كوكب دّری افق قزوین بوباقی ماند و جناب

میفرستادند كھ ھر یك یك قاشق چای خوری میل قاشق چای خوری میل میفرمودند و ما بقی را بجھت اصحاب

كھ در بخش سابق آوردیم از چنگ مھاجمین قلعھ مستخلص شده بقزوین میفرمودند و بالجملھ حاجی بنوعی

حكمران قزوین  رخ داد خسرو خان١٢۶٨شت تا چون فتنھء عمومیھ سال نمود و بتجارت مشغول گمراجعت

خود از خطر قتل كھ برایش مھیا بود محفوظ و ویرا دستگیر كرده بحبس انداخت و او بصرف مبلغی از اموال

تجارت شد و با اینكھ در جریان وقایع مذكوره قسمت عمدهء از سرمایھاش تلف مصون ماند و باز مشغول بامر
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و تتمھء احوال حاجی را سرمایھء از نو فراھم كرده در قزوین و الھیجان خصوصًا بتجارت ابریشم پرداختگشت

.صادر كھ بعنوان ھو االنصر االنصر افتتاح یافتدر بخش ششم میاوریم و برای وی توقیعاتی از قلم اعلی

---٣٨٣ صفحھ ---

بود و در اوائل نشر این تاجر امتعھ و اقمشھء منسوجھ     دیگر از معاریف بابیھء قزوین حاجی میرزا محمد 

فتنھء قتل حاجی مال تقی برخاست مورد ھجوم اعدإ واقع امر فائز بایمان گردید و شھرت بنام بابی یافت و چون

مجتھد كھ ھمسایھاش بود و مراوده و آشنائی داشتند خواست پناھنده گردد و اوشده ناچار بحاجی سید تقی

ھا ملتجی و چند روز از ھمسایھ ذكر عذری نموده اجازهء ورود بخانھ خود نداد و حاجی بیكی دیگراحتیاط كرده

شاھزاده حسین تحصن جست و چندان بماند تا فتنھ ساكن و آرام مختفی گشت و برای دفع خطر محتمل ببقعھء

عظمی بود از واقعھء شھادتخود برگشتھ بشغل خویش مشغول گردید و باینحال تا دو سال بعد شد آنگاه بخانھء

دچار چنگال عذاب میگردد الجرم از و ھمینكھ فتنھء عمومیھء طھران برخاست حاجی یقین كرد كھ گرفتار شده

پنھان و متواری گشت و عاقبت در كرمانشاه بیمار شده وفات یافت و از قزوین بھمدان و محال كرمانشاه گریختھ

.بخش ششم میاوریمو اسمی بر جای ماند كھ در او خاندان

در شیراز درك لقإ حضرت باب      دیگر از اعاظم بابیھء قزوین آقا سید عبد الھادی بن حاجی سید صادق مجتھد

بزرگوار بعراق عرب رفتھ اقامت نمود و بنشر آثار و ھدایت اعظم نموده فائز بایمان گردید و حسب دستور آن

اصحاب و  عودت كرده در طھران سكونت گزید  و با معاریفباتفاق جناب طاھره و اصحابشاخیار پرداخت و

كبری سالھا حیات   داشت  و تتمھء  احباب معاشرت جست لكن در واقعات و فتن واقع نشد و پس از شھادت

.می نگاریماحوالش  را  در  بخش  ششم

       و نیز از معاریف بابیان قزوین مال جعفر والدت  و نشو  نمایش در رودبار

---٣٨۴ صفحھ ---
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رسیده استفاضھ نمود و سكونتش در قزوین و از علمإ و وعاظ شیخیھ بود و ایامی در كربال بخدمت سید رشتی

از اصحاب مالقات كرد و در قزوین بواسطھء مال كرارًا با حضرت باب اعظم و جناب باب الباب و بسیاری

آیات و بینات و مصاحبت با مؤمنین مؤمن و موقن گردید بدیع گشت و بمطالعھء عبدالجلیل ارومیھء مطلع از امر

منبر باز ماند و اقامتش پس او واقعھء شھادت عظمی سالھا حیات داشت و بنام بابی شھرت یافتھ از وعظ وو

سالی چند در مدرسھء اكبریھء آن بلد توقف داشتھ در قزوین مشكل شد لذا بسمت الھیجان مھاجرت كرد و

و در لنگرود نیز سالھا اقامت گزید و در آنحدود بذر عقائد و معارف امر بدیع  عربیھ نمودتدریس مقدمات علوم

استداللیھ و موجب ھدایت جمعی گشت و ما در مواضع عدیدهء این كتاب مطالبی را نقل از رسالھءپاشید

 تقی ابن عمش مال قنبر عم مال جعفر و مالتاریخچھء كھ بخطش باقی و موجب شھرتش میباشد ثبت نمودیم و

شیخیھ ساكن قزوین فائز بایمان بدیع شدند ولی در سالھای اول این امر از نیز از اھل رودبار و از علمإ و  وعاظ

برای اینكھ از رفتند و مال عبدالحسین واعظ شیخی رودباری ساكن قزوین نیز ھمتای آنسھ بوده نوبتیجھان

مال تقی برغانی گرفتار و مضروب گردید و ھ میشدند بامر حاجیشرب قلیان ابا كرد و بابیھ باین عالمت شناخت

متھم و دستگیر كردند ولی خالصی و رھائی یافت و بمشھد خراسان چندی بعد در واقعھء قتل حاجی او را نیز

در بین طریق و اصحاب مرافقت و مساعدت نمود و باالخره در موكب آنجناب عودت كرد ولیشتافتھ با باب

ناچار بگیالن ھجرت كرد و در قریھ بالفجان از بقزوین برگشت و اقامت در وطن برایش میسر نشدهبیمار شده 

و بعد از وقوع شھادت عظمی سالھا در قریھء مذكوره بشغل تعلیم اطفال پرداخت وقرإ الھیجان اقامت گرفت

ھرتبپرتو انوار بدیعھ میدرخشید و جمعی را باین امر تبلیغ كرد الجرم بنام بابی ش

---٣٨۵ صفحھ ---

بگور كنند و برخی دیگر بموقع یافت و جمعی از متعصبین بصدد قتلش بر آمدند و قبری حفر كرده خواستند زنده

كرده در خانھاش بتعلیم اطفال اشتغال جست و تتمھء احوالش را رسیده نجات دادند و ناچار بوطن خود عودت

.میاوریم نیز
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محمد صادق و حاجی حسن و آقا ھء قزوین اخوان اربعھ كربالئی محمد حسین و آقا      دیگر از مشاھیر بابی

تحمل تعرضات و بلیات از معرضین نمودند نوبتی مردم بازار علی زرگر در اوائل نشر این امر از مؤمنین شده

كشیدند نكربالئی محمد حسین مكالمھ در خصوص دین و عقیده كرده ھجوم برده نزد حكمراباقا محمد صادق و

سالیانی بعد از واقعھ شھادت كبری و چوب وافر زدند و حاجی حسن و آقا علی را كند و زنجیر نمودند و آنان

.میاوریم حیات داشتند و تتمھ احوالشان را در بخش شش

ل حق نظام السلطنھ مشھور از طائفھ اھ     دیگر از مشاھیر بابیھ قزوین كریم خان  مافی  ابن عم  حسینقلی خان

بود و بھجت تخلص مینمود و با جناب قرةالعین ایام توقیف بخانھ مردی محترم و فاضل و خوش خط و شاعر

.ورزید مراسلھء منظوم مستمر داشت و در طھران بشرف لقإ ابھی رسیده ارادتكالنتر طھران

ظھور بشیراز شتافتھ مشرف فجر       و دیگر كربالئی لطفعلی حالج از بقیة السیف قلعھ مازندران بود كھ در

عاشقانھ نشر فضائل و آثار نمود  و شھرت یافتھ مورد تعرض اھالی بلقإ و ایمان گشتھ مراجعت بقزوین كرد و

تا تبّری از ایمان و میرزا نصر الّلھ كدخدا تعرض و تشدد كرده ویرا ھدف ضرب و آزار ساختگردید و باالخره

رزید چندان ویرا زدندعقیدت نماید و چون ثبات و استقامت و

---٣٨۶ صفحھ ---

و اخبار بود و اغلب كھ جان تسلیم كرد و خواھرش مؤمنھ عالمھء ناطقھء مطلعھء بر تفسیر قرآن و احادیث

ایام آزادی و حبس در قزوین مرافقت و مشاركت اوقات در خانھ حاجی مال صالح میزیست و با جناب طاھره در

برسد غزلی كھ مطلعش این است  ھلھ عاشقان بشارت كھ نماند این جدائیًانمود و اشعار آنجناب را خصوص

.تقدیس میشناخت زمان دولت بكند خدا خدائی   در حفظ داشتھ پیوستھ میخواند و او را مطلع

احوالش ضمن مندرجات بخش سابق       و نیز از بابیان شھیر قزوین كربالئی محمد حسن فتی بود كھ قسمتی از

سركردهء ایل جلیلوند از طائفھ اھل حق كھ عائلھء در این امر بر خش مسطور است و ھمت علی خانو این ب

علی اكبر زرگر حاجی عزیز خان و برادرش ھاشم خان بزرگ طائفھء دیگر از ایل كرد و مشھدیجای گذاشت و

ر علی و آقا میرزا عبد الّلھ و كلبعلی و میرزا نظو آقا مرتضی قلی ارباب تاجر و آقا سید اسمعیل كدخدا و میرزا
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و درویش صادقعلی و حاجی محمد حسن تاجر جباری و حاجی مال محمد علی آقا فیض الّلھ و آقا عبدالصمد

غیرھم كھ شرح احوال و كربالئی عبد الّلھ و كربالئی آقا بزرگ چیت ساز و پسرش كربالئی محمد تقی ولھاردی

در بخش سابق ضمن اوضاع قلعھء مازندران نوشتیم كھ ششم میاوریم وبرخی از ایشان و اعقابشان را در بخش 

در قلعھء طبرسی مازندران بشھادت رسیدند و بالجملھ چون قزوین ملتقای خطوطپنج تن از مؤمنین قزوین

و ایاب برای درك زیارت فارس و خراسان و مازندران و عراق و آذربایجان است و اصحاب در طریق ذھاب

از آنجا عبور كرده گھی اقامت مینمودند و جمعی از اولی و برای ورود بقلعھء مازندران و غیرهحضرت نقطھء 

جناب مال حسین باب الباب و آقا سید یحیی وحید اكبر و مال شیخعلی عظیم و مالحروف حی و مھمین مانند

---٣٨٧ صفحھ ---

و برخی از مشاھیر علمای  مكث و توقف كردندجلیل و مال یوسفعلی و غیرھم غالبًا برای مالقات احباب قزوین

و ریاست مدار بودند و حمایت ازین امر نمودند شیخیھ مانند حاجی میرزا عبدالوھاب و حاجی مال علی متنفذ

جمعیت و قوت بابیھ واقع شد ولی فتنی چند در آنجا رخ داد كھ مانع سرعت بلكھقزوین مركزی خطیر برای

آغاز وصول خبر ظھور حضرت  مال جواد ولیانی واعظ شیخی شھیر بود كھ درموجب وقفھ گشت نخست اعراض

نموده وجد و نشاطی گرفت و در وطن درنگ نكرده بموجب باب بقزوین اطالع بر حاالت یافتھ آیات مطالعھ

خروج امام محمد بن الحسن العسكری نزدیك شده و حضرت باب مردم را باجتماععقیدت و آمالش كھ

_______________________________________________________________________

بالھیجان رساند و در آن ایام از سكنھء از جملھ بابیان قزوین در قلعھ طبرسی مال حسن كلھ درهء بود و خود را مستخلص نموده

نوبتی از حسن عقیدت و اقبال داشت وكھ صاحب تصنیف و تألیف بود ازین امر اطالع و بلدهء مذكور مرتضی نامی از علمإ شیخیھ

الھیجان داد و پیوستھ سعی میكرد اسباب فراھم آورده من رسالھء فروع رب اعلی را خواست نوشتم فرستادم كھ بمردی از اھل

ات و كلمات و آیو بمقصود نرسید در آنھنگام مال حسن مزبور با وی مالقات نموده برخی از حاالتبقلعھء مازندران ملحق گردد

و اظھارات حضرت قدوس را برای وی حكایت كرد و او طاقت جناب اول من آمن و آخر من آمن را باو گفت و مخصوصًا مقامات

كھ بوی حفادت می نمود نیاورده تغییر حال یافت و جناب مشھدی محمد رحیم برادر حاجی شیخ محمد نبیلتحمل آنمسائل را
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خود نیز بالھیجان رفت و نصیحت و اندرز گفت ولی سودی نبخشید و مال حمد مذكورپیغامھای تنبھ بخش فرستاد و حاجی شیخ م

.شد كھ ال عالج پاھایش را بریدندبر منبر بنای اعراض و ضدیت گذاشت و عاقبتش بمشقت و ذلت كشیده دچار مرضیمرتضی

)مال جعفر قزوینی(

___________________________________

---٣٨٨ صفحھ ---

شیخ احسائی و سید رشتی و در كربال و نصرت امرش میخواند و البتھ تالفی بلیات وارده بر شیعھء خالص یعنی

بمجازات كامل رساند جمعی را با خود بكربال برد و چون باالسریھا كرده و مخصوصًا مخالفین رااتباعشانرا از 

آن بلد مذكور بدإ شد  و حضرت بعزم شیراز مراجعت فرمودند و اصحاب را باجتماع دراطالع یافت كھ در امر

ر الّلھ االعظم برای تحفظ از حضرت ذكامر نمودند الجرم با جمع ھمرھان بشیراز شتافت و در آنجا مطلع شد كھ

طالبین را نھی از ورود فرمودند و ھمھ را امر بمراجعھء بجناب مال ھجوم اعدإ در بروی خلق بستھ محبین و

ھمدست گشتھ مقام بابیت را باو واگذاشتند از اینرو تزلزل و فتور در او حاصل شد و با تنی چندحسین دادند و

برخی از احبا نگاشتھ بود بدست آورده آن بزرگوار در جواب سئوالبمعارضت برخاست و مكتوبی را كھ 

محل اعتراض ساخت و مكتوبی از آنحضرت یافتھ نزد علمإ و حكمران مضامین مندرجھ را فیمابین اعدإ نشر داده

حضرت كھ اعمال مال شكایت برده افتراھا زد چنانكھ ضمن شرح اوضاع شیراز برخی از مرقومات آنسعایت و

خؤار خواندند ثبت كردیم و بالجملھ مال جواد مراجعت  و محركینش را شمرده آنانرا سامری و عجل و او راجواد

آنحضرت نوشت و لسان طعن و اعتراض گشود و این امور موجب رخوت و فتوربقزوین نموده رسالھء در رد

قزوین نسبت باو و وقوع سإبرخی گشت ثانیًا طلوع قرةالعین و تبعیت و ارادت شدیدهء جمعی از رجال و ن

خویشان و نشر یافتن مفتریات سوء دربارھاش ثالثًا رّد و اختالف نظر فیمابین احباب و مقاومت شوھر و عم و

قزوین حاجی مال تقی برغانی و سختیھایش نسبت ببابیان و واقعھء قتل او و طلوعسّب و تكفیر مجتھد اعظم

سائرین گشت و معذلك پس از عیكھ منجر بقتل بعضی و فرار و اختفإفتنھء قتل و نھب بابیان قزوین بود بنو

واقعھء شھادت عظمی جمعی از مؤمنین در قزوین و توابع
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---٣٨٩ صفحھ ---

خواھیم نمود و از اماكن از قبیل كلھ دره و غیرھا بر جای بودند و بیان تتمھء این احوال را در بخشھای بعد

محل والدت و تحصیالت و رشد جناب طاھره و محمد صالح مجتھد برغانیتاریخیھ قزوین خانھء حاجی مال 

زندگانی آنجناب با شوھرش مال محمد و مسجد حاجی كھ در آنجا بدست خانھء حاجی مال محمد تقی مجتھد محل

مال عبد الّلھ شد و مدفنش كھ بر سنگ لوحھء آن كیفیت واقعھ منقور است و زیر پل محلی كھبابیھ كشتھ

مقتل حاجی مال ابراھیم محالتی و مال ی معروف بمیرزا صالح نیزهء خونین را بخاك پنھان نمود و نیزشیراز

خارج بلد و نیز دارالحكومھ كھ محل تعذیب جناب طاھره و احباب طاھر شیرازی در قرب رودخانھ و مدفنشان در

.فرھادیان بود كھ اجتماع بابیھ میشد گردید و خانھ

در ایران و باالخره در عراق و غالبًا براھیم محالتی مذكور تحصیالت علوم ادبیھ و دینیھ را اوًال     و حاجی مال ا

اقامت جست و بوفور علم و عرفان و حسن تقریر و بیان و كثرت نزد شیخ احسائی و سید رشتی نمود و در كربال

االعظم  بامر حضرت باب الّلھقوت روح و شھامت شھرت یافت و ھنگامیكھ مال علی بسطامیتقوی و عبادت و

قرةالعین استفاضھ از افكار و معارف و در عراق بنشر دعوت بدیعھ پرداخت مھتدی باین امر گردید و بمالقات

نمود و در جملھء اصحاب و اعوانش منسلك شده بنصرتش در نشر آثارش منجذب گشتھ اخالص و ارادت حاصل

و جفای و پیرو مذاق  و روش او شده مالمت و شماتت و تعدیباقصی مایقدر و یمكن برخاست معارف بدیعھ

بسیار از متعصبین و معاندین تحمل كرد و در ھمھ مواقع و اخطار در اقامت و

_______________________________________________________________________

احبای الھی مالقی تكلیف كرده میگفتند  عصا بدست بزنھایمثال سید محسن كھ سر حلقھ فراشان و میرغضبان بود عمامھ بر سر و

) سمندر(.طالق الزم ندارید بھركھ خواھید میتوانید شوھر كنیدشوھرھای شما از دین خارج شدند و شما

______________________________________

---٣٩٠ صفحھ ---
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كرده بدالیل علمیھ و تأییدات  علمإ شیخیھ و فقھإ اصولیھء محاجھ و مباھلھاسفار حمایت و نصرت او نمود و با

چنانكھ آوردیم در ایام توقف در ھمدان ویرا برای غیبیھ حقیت امر جدید را ثابت و روشن ساخت و آنجناب

حجت و برھانحاوی دالئل و آثار بسیار باو داده مأمور داشت كھ اگر معارضین باحتجاج با علما فرستاد و بیانیھ

حاجی مال ابراھیم در مجمع متینش قانع نشوند مباھلھ نماید و فصل حق و باطل را بید باسطھء الھیھ واگذارد پس

و ایمان تكلم نمود و حقیقت مطالب شیخ و سید و علما چنان با صراحت و بالغت بیان و شدت و قوت عرفان

ساخت كھ حضار عمومًا غریق لجھ رعب و حیرت شدنداعظم را مدلل و مبرھن عظمت آیات و بینات حضرت باب

فرا گرفتھ بعناد و لجاج و خود را عاجز و زبون از اتیان بمثل آن مشاھده كردند ولی تعصب و غرور ایشانرا

و لطم مبادرت نمودند و چندان با مشت و لگد و چوب پرداختند و بمباھلھ نیز جرئت نكرده بتكفیر و تحقیر و شتم

تمام بدن شكستھ و متورم و خونین گشت و بیفتاد و مدھوش شد آنگاه او را رھا و بیازردند كھو غیره زدند

آنجناب از مشاھدهء حالش سخت كرده رفتند و او ھمینكھ بھوش آمد خود را بمشقت تمام نزد قرة العین كشاند و

ی خیر نموده رضایت از قوت اعدإ شكایت كرد و در حق وی دعامتأثر شده مناجات با قاضی الحاجات نموده از

و اعتراض اظھار فرمود و چون بقزوین رفتند و حاجی مال تقی مجتھد افراط در تعرض احبابایمان و اخالصش

ذكر الّلھ نمود حاجی مال ابراھیم با و زشتگوئی در حق شیخ احسائی و سید رشتی و خصوصًا دربارهء حضرت

گفت و با رد و ایراد مال جواد خؤار مقاومت سخت نمود و از شھامت تامھ مداخلھ كرده اعتراضاتش را جواب

و سائر تقی و پسرش مال محمد نسبت بقرةالعین آشفتھ و متغیر شد و ایشان و بستگانشانتعدیات حاجی مال

دشمنان با او كمال عداوت اظھار كردند و چون واقعھ قتل حاجی مال تقی

---٣٩١ صفحھ ---

كریمی و حاجی اسد الّلھ محمد بال درنگ او را با میرزا طاھر شیرازی و شیخ صالحاتفاق افتاد باقدام مال 

و جفا روا داشتند و ھنگامیكھ محبوسین مذكور را فرھادی و غیرھم دستگیر كرده در حبس و بند نھادند و سختی

 از جھت قساوت شاه بطھران بردند از جھت سورت سرما و نبودن لباس كافی وبرای تحصیل حكم قتل از علمإ و

مال محمد مذكور انواع جفا وارد غلظت مأمورین غایت مشقات بمظلومین رسید و در ایام حبس در انبار طھرانو
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قتل ھمی طلبید و چون عزیمت رجوع بقزوین شد حاجی مال ساختھ ایشانرا نزد علمإ و مجتھدین كشانده حكم

برای  و رعایا را تحریك كرد تا باتش غیرت و حمیترا مخصوصًا از طریق برغان بردابراھیم و میرزا طاھر

ق در . ه ١٢۶٣ھر دو را بسال حاجی مال تقی افروختھ شده انواع جفا را نسبت بایشان روا داشتند و باالخره

آوردیم مقتول و محروق نمودند آوردھاند كھ حاجی مال قزوین بكمال سختی بدان طریق كھ در بخش سابق

باب اعظم معروف بلوح فاطمھ را در مواقع نقل اخبار دالھء بر عالمات ظھور و ثبت حقیتابراھیم پیوستھ حدیث

میرسید آثار تأثر شدید از رخسارش نمایان میخواند و بان اعتماد كامل داشت و چون بجملھء یقتلون و یحرقون

 شیخ طاھر شھید مذكور جملھء مذكورهء از حدیث كامال صدق و تحقق یافت ومیشد تا اینكھ در واقعھء شھادتش

سكونت در كربال شیراز فاضلی با تقوی و تحقیق و واعظی فصیح البیان و منطیق از فئھ شیخیھ بود واز اھل

بحضرت باب اعظم حاصل نمود و عقیدت داشت و مانند حاجی مال ابراھیم بواسطھ جناب مال علی بسطامی ایمان

یران گشت تا در قزوین بشھادت رسیدرھسپار او ارادت بقرةالعین گرفت و در موكبش

قوانین االصول از معتبرین علمإ       و در قم حاجی میرزا موسی پسر دختر میرزا ابوالقاسم مجتھد شھیر صاحب

و فقھإ در سفر حجش حیدر علی نامی باو خبر داد

---٣٩٢ صفحھ ---

اوال بواسطھ جناب مال حسین ودت بقمكھ قائم موعود در سنھ ھزار و دویست و شصت ظاھر میشود و بعد از ع

بعرفان و ایمان جدید فائز گردیده در سمط علمأ )میرزا احمد كاتب (بشرویھ و ثانیًا بواسطھ آخوند مال عبدالكریم

نیز مانند میرزا و برادر خود حاجی میرزا محمد رضا را تبلیغ و ھدایت كرد و برخی دیگر از اھالیبیان در آمد

بخشھای الحقھ مسطور میگردد بدخالتش در لی و غیره كھ اسمإ و احوالشان در طی مندرجاتمحمد حسین متو

چون در ھنگامھھا وارد نشد از بلیات و مخاطرات محفوظ و سالھا بعد از جمع محبین و مؤمنین در آمدند ولی

.شھادت عظمی برقرار ماند و تتمھ احوالش را در بخش ششم میاوریمواقعھء
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یكی از اشھر و اعرفشان حاجی و توابعش مقر جمعی از مشاھیر مؤمنین بود كھ ارض الكاف  كاشان  

شد و پدرش حاجی محمد حسن معروف بپرپا تاجری معتبر میرزا جانی والدت و نشو و نمایش در شھر كاشان

و از زوجھء دندبظھور آم)ذبیح(از یكی حاجی میرزا جانی مذكور و حاجی محمد اسمعیل بود و دو زوجھ داشت

یافتند و میرزا جانی اكبر اوالد بود و در دوم حاجی میرزا احمد و حاجی میرزا علی اكبر و دو دختر والدت و رشد

گویند پس از اطالع و ایمان بواسطھء جناب مال حسین باب الباب چنانكھ آن بلد تجارتخانھ معتبری تأسیس نمود

ضمیر بستھ از حجاج ر او پدید گشت و نقش زیارت بیت الّلھ برسابق نگاشتیم شوق و وجدی شدید ددر بخش

بوطن برگشت كرامات و خوارق عادات بسیار حكایت شد و در مكھ بزیارت حضرت رسیده مجذوب گردید و چون

حاصل چون جناب باب الباب از كاشان گذشت مالقات و كمال ایمان و ایقان و انقطاعنمود و در سنین دیگر نیز

مازندران و گرفتاریش در آمل را فیت مھمانداریش از حضرت و نیز رفتنش بعزم نصرت اصحاب قلعھءكرد و كی

نیز در طی مندرجات بخش سابق آوردیم و پس از

---٣٩٣ صفحھ ---

اقامت جست تا آنكھ گرفتاری آن شھوری چند در حدود مازندران مانده بعد از ختم امر قلعھ در قصبھء عبدالعظیم

كھ در بخش الحق میاوریم بقساوت شدیده كشتھ گشت و ق رخ داد و بنوعی. ه ١٢۶٨یان بسال عمومی باب

كھ موجب شھرت بلیغھاش گردید در فھرست مدارك كتاب نمودیم و مدفنش در محلوصف كتاب تاریخش را

 بنا ماند و سنگ قبرش زیرمقبرهء سید ولی در طھران بود و ھنگامیكھ بقعھء مذكوره را ساختھ مرتفع نمودند

.ششم میاوریم شرح احوال اخالف و اخوان و خاندانش را در بخش

اولیھ بابیھء كاشان تأسیس گشت و      و بالجملھ از آن برادران و خواھران و خویشان كھ جمع بودند خانوادهء

 حاجی مال خانھ حاجی میھمان گشتند جمعی از اھل بلد ماننددر شب و روزی كھ حضرت ذكر الّلھ االعظم در

ابوالقاسم و حاجی سید محمود و آقا سید احمد و آقا میرعبد الباقی صباغ و حاجی محمدھاشم و حاجی میرزا

شدند و خانم مذكور حسین نور و آقا محمد تقی نواب خال حاجی و بگم كوچك خانم خالھاش نیز فائز بایمان
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بسیار از اھالی گردیده عاقبت مھاجرت دیاتسخنور و مقتدر باقامھ حجج و براھین بود مورد تعرضات و تع

متدرجًا بواسطھء عبور و مرور علما اصحاب در شھر و توابع جمعی باردستان كرده در آنجا وفات یافت و سپس

جمع بابیان مانند حاجی مال عبد الباقی و مال باقر جفری و غیرھما منجذب باین امر گشتند دراز طبقات مختلفھ

مینگاریم در قمصر و مازگان علم ھدایت وصًا سید بصیر ھندی چنانكھ ضمن شرح احوالشقرار گرفتند و مخص

قریھ و آقا سید عبدالرحیم و عدهء دیگر را مھتدی ساخت و در شھر و مرتفع نمود و حاجی سید ابراھیم پیشوای

فائز بایمان  واب مذكورجمعی را متنبھ و بیدار نمود و در جوشقان عدهء بواسطھء آقا محمد تقی نمعمورات تابعھ

گشتند و كثرت و شھرت یافتند از آنجملھ مال محمد جعفر عالمی صاحب

---٣٩۴ صفحھ ---

گشت نوبتی خدام بقعھء امام تقریر و بیان بود و بامر فالحت اشتغال داشت و باقامھ حجت و برھان جدید معروف

ھ تبری نماید و او ثبات و استقامت ورزید و چون زدند كزاده ویرا گرفتھ نزد مقبره بدرختی بستھ چوب بسیار

مھاجرت نمود دیگر مال رضا روضھ خوان دیگر شیخ ابوالقاسم از اھل قریھ مازگانخالص شد العالج از وطن

پس از چندی ناچار برگشت و نیز در بودند و نیز عمو باقر از جھت شدت تعرضات اھالی از جوشقان خارج شده

این امر نمودند علما و غیرھم قبولقریھء وادقان جمعی از

بودند كھ با مایھ و آبرو در وطن      و از جملھء بابیان نامی كاشان آقا ابوالقاسم و آقا مھدی دو برادر سوداگر

بمحضر اعلی رسیده فائز بایمان گردیدند و اجتماع و مصاحبھ و میزیستند و با خانوادهء حاجی میرزا جانی معًا

بنام و واردین از اطراف با یكدیگر در خانھشان صورت می بست از اینرو بین اھالی بلدبومیمشاورهء بابیان 

مردم كاشان بمقاومت و  قوت و شدت گرفت١٢۶۵بابی شھرت یافتند و چون تعرض و تضییق بانطائفھ در سال 

 كاشانھ ایشان قدوس و شیخ عظیم بكاشان وارد و درمدافعتشان برخاستند و خبر بحكمران دادند كھ حضرت

باتفاق جمعی از اشرار بخانھءشان ھجوم برده ایشانرا دستگیر و ضرب و اقامت نمودند پس غالمان حكومتی

و پاھایشانرا و اموال و اثاثشانرا بیغما بردند و ھر دو را با ھیئت دلگدازی بتخت داروغھ كشیدندتحقیر كردند

خونین شدند و اجساد غرقھ بخون را بر پا تا كمر مجروح وبفلكھ بستھ چندان با چوب و تازیانھ زدند كھ از 
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برده انداختند و مدتی طویل بستری و در تحت معالجھ بودند و عائلھ ھایشاندوش حمالھا گذاشتھ بدرب خانھ

واقع شد و كردند تا شفا یافتند و بنوع احتیاط و اختفإ در وطن بودند تا واقعھء شھادت عظمیستمدیده پرستاری

١٢۶٨ باتفاق بطھران شتافتھ اقامت گزیدند و چون فتنھء عمومیھ سال ھردو

---٣٩۵ صفحھ ---

در بخش الحق میاوریم ھالك برخاست آقا مھدی بچنگ غالمان و دژخیمان ناصرالدین شاه افتاده او را بنوعی كھ

.نمودند و آقا ابوالقاسم محفوظ ماند

و دخترش آغا بیگوم و  حاجی محمد رضای كاشانی االصل        و ما در ضمن شرح اوضاع اصفھان احوال

.آوردیم دامادش آقا میرزا مؤمن از مؤمنین شھیر كاشان را

        و از مراكز مھمھء بابیھ در این قسمت قصبھء نراق بود و مال محمد جعفر در

_______________________________________________________________________

نگاشتھ و كیفیت ایمانش را در ایام حج جی معین السلطنھ تبریزی حاجی محمد رضا بن حاجی محمد رحیم مخمل باف كاشیحا

و ھم درین بخش آوردیم نوشت و واقعھء را بر او پس از عودت بایران در كاشان ثبتحضرت باب اعظم بنوعی كھ در بخش سابق

بمسكن حاجی ریختھ او را بدارالحكومھ كشیدند هء مالھا و باتفاق غالمان حكومتنمود كھ خالصھاش چنین است مردم كاشان باشار

وارونھ نشاندند وافر زدند پس او را عریان كرده روی و موی و اندامش را بگل آلوده بر دراز گوشیو پاھایش را بفلكھ بستھ چوب

داندند و انبوه تماشائیان طعن و لعن كرده سنگ و آبدھن ھمی گرو دم حمار را بدستش داده با ساز و آواز در كوچھ و بازار كاشان

بیرون دویده حاجی را شناخت ھنگامھ بھمن پور كاوس از زردشتیان كھ در تجارتسرائی حجره داشت برای تماشاانداختند و در آن

اول كسی است از میدانست پی تجسس برخاست و قبول این امر نمود و او و چون مقام دیانت و ثروت و عقل و درایتش را

معروف بریش بزی گفتھاند كھ اكنون كھ در اینطائفھ داخل گشت ولی دیگران زردشتی مذكور را مھربان بھمن از طائفھءزردشتیان

-نمودهمذكوره را در حق پدر حاجی علی رباطی مرحوم از شناختھ گان اینطائفھ حكایتاخالفش فیمابین احباب معروفاند و واقعھء

)لف مؤ(.اند

_________________________________________

---٣٩۶ صفحھ ---
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ر ایام اقامت جناب بود و دآنجا سكونت داشت كھ از علمإ شیخیھ و صاحب قریحھء شعر و قوهء تألیف و تصنیف

ایمان آورده توقیعی بنامش در ایام سجن ماكو صدور یافت و باب الباب بكاشان اطالع و اقبال حاصل كرده متدرجًا

حاجی مال قصبھ را بسلك بابیھ در آورد و حاجی میرزا كمال الدین بن حاجی مال مھدی بنجمعی از رجال و نسإ

در بخش ششم مینگاریم بواسطھ او بابی ذكوره كھ شرح احوالش رااحمد فاضل شھیر نراقی از علمای قصبھ م

ششم مینگاریم و بالجملھ ھنگام واقعھء شھادت عظمی و بعد آن در شد و ما تتمھ احوال و مالش را در بخش

جمعی از اینطائفھ می زیستند و از آنعده برخی شھرت و عظمتی بسزا یافتندكاشان و توابعش

١٢٢۵شیخیھ در آن بلد بسال و حاجی محمد كریم خان مقتدای معروفلكاف و الرإ    كرمان  ارض ا

و نیز بلوجستان و غیرھا حكمرانی مینمود از طائفھ قاجاریھ و متولد شد و پدرش ابراھیم خان كھ در آن والیت

بود و بنإ یسلطانی و صاحب مال و مكنت و تعلق تام بعقیدهء شیعت و نیز محب شیخ احسائخویشان نزدیك

مھتر مذكور خود را بتحصیل علوم رسوم مدرسھ در كرمان بامضافات و اوقاف از ابنیھء خیریھء اوست و فرزنْد

تحصیالت اولیھاش حصول یافت و پس از فوت پدر حسب اعتقاد و و مالئی گماشت چنانكھ در عنفوان جوانی

نمود و سفری نیز شتی در آمده سنینی چند اقتباسبكربال شتافتھ در حوزهء درس حاجی سید كاظم رانجذاب قلبی

بكرمان برگشت و بساط درس و وعظ و امامت بمكھ رفتھ عمل حج را انجام داد تا آنكھ از سید اجازه گرفتھ

نمود و با وی مراسلھ و مرابطھ ممتد داشت و با عظمت نسب و وفرت مال و جماعت برقرار داشتھ نشر عقیدت

و در آنجا گھی در قریھ اھر و خویشان غنی حكم پرور مقام و شھرت عظیمھ حاصل كردكثرت برادر و خوعلم و

لنگر اقامت داشت تا پس از وفاتش ندای ادعای علم الھی و

---٣٩٧ صفحھ ---

و معرفت خود را یكی از معارف قیام بمقامش در داده خویش را حائز مقام ركن رابع از اركان اربعھء دین خواند

و صاحب ریاست خطیرهء علمیھ و دینیھ گردید و با اجتماع اصلیھ شمرد و اغلب شیخیھ باو گرویدندچھارگانھء 

و مھتری خصوصًا تقرب سلطنت و كثرت قوم و عشیرت و جمعیت پیروان در عقیدتھرگونھ اسباب سروری
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ئونات مال و جالل و نیز شو قدرت تامھ شد و نسب و زندگانیش در خاندان ظلم و قاجاریھ و)نفوذ(*صاحب نقوذ

اصحاب شیخ و سید ناپسند مینمود و سید غالبًا او را مخصوصًا اعتیاد بشرب غلیان در نظر صلحإ و عباد و زھاد

صورت اجازت اجتھاد بوی چنین نگاشت و یتجنب مواضع الزلل و یعمل باالحتیاط نصیحت و تذكر داد چنانكھ در

یجعل اولیائھ و خلفائھ علیھم الّلھ سبحانھ و تعالی فی السر و العلن وامكن و یفتی بما احكم و اتقن و یراقب ما

عما نطقت بھ اخبارھم و شھدت بھ آثارھم و ال یفترق عن السالم نصب عینیھ فی كل ما یظھر و یكمن و ال یخرج

و القیاسات ةبالسمع و الطاعة و ال یقول علی االحتماالت البعیده و ال االرإ المستحسنالجماعة و یتلقی االمر

خطر و خطب جسیم و امر عظیم فلیواظب و فقھ المظنونة و التخریجات العقلیة الغیر الموزونة فان ھذا المقام مقام

القرآن و طول المناجات و ال یغر بزخارف الدنیا و ال باجتماع الناس من اھل الّلھ باالعمال المستحبات و تالوة

و اقتف آثار االئمة  كل ریح یوم لك و یوم علیك و تأدب باداب المخلصینفانھم اتباع كل ناعق یمیلون معالھوی

بسئوال وی از ركن رابع نوشت و پس از عودت الطاھرین سالم الّلھ علیھم اجمعین و نیز در ضمن جوابیكھ

است ھنگامی است كھ از مشھد مقدس كاظمین علیھما السالم بكربال بموالی خود راجع گشت چنین مسطور

سامره علیھم السالم دارم با قلبی بغایت مشوش و چون جناب مخدومی حاجی محمد ء تشرف بخدمت ائمھءاراده

اند صادق و كتابی ناطق فاحضر السئوال و استخبر الحال فانھ ینبئكخود لسانعلی

---٣٩٨ صفحھ ---

و لم ابرزه من نوائق ورعن الجزئی و الكلی و المجمل و المفصل و الظاھر و الباطن اال ما استجن فی الصد

آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الّلھ الدھور االمر عظیم و الخطب جسیم و الخطر جلیل یا ایھا الذین

ال و التقوی و ال تنسوا الفضل بینكم و لكن االعتماد علی الّلھ و الثقة بالّلھ ولعلكم تفلحون تعاونوا علی البر

تشیید ھذا الركن االعظم  الذی ھو الرابع  لتواتر المصائب فان الّلھ سبحانھ قد جعل ظھورتجزعوا عند النوائب و ال

 عند ظھور ۴و لھ الحمد منھا و لكن السلوك كما ادب سبحانھ نبیھ ص من االركان و المتمم للبنیان باسبابھ نحن

ظلموا و ان اذن للذین یقاتلون بانھمصبره و تحملھ شدة المحن و االبتإل الی ان نزلت ھذه االیة الركن االول من

 و استیإل المتغلبین و مشید ۴المیر المؤمنین الّلھ علی نصرھم لقدیر و عند ظھور الركن الثانی و الثالث منھا صبر
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السلوك و االدب فشمر عن ساق الجد وعض علی النواجد و اصبر علی ما اصابك ھذا الركن ایضًا یحتاج الی ذالك

مكرم محمد رحیم االمور و جمیع اصحاب و احباب و اتباع خود را سالم برسانید خاصھ نور چشممن عزم ان ذالك

را با حضرت قدوس و مقدس در بخشْ وم خان و السالم علیكم و رحمة الّلھ و بركاتھ و ما كیفیت سلوك خان

 مقدس حامل دو توقیع خطابًا لھ ثبت نمودیم آوردھاند كھ جنابتفصیل داده صورت توقیع مبارك حضرت باب را

احمد پس علمای كرمان حاجی آقا احمد مجتھد و حاجی محمد كریم خان شد اما حاجی آقامنیع برای دو تن ارشد

احتیاط  را پیش گرفتھ گفت علمائی برتر از مالحظھء توقیع رفیع اسلوب ادب و حسن اخالق و نیز طریق حزم و

تبعیت دارم آنچھ رأی و فتوی دھند اطاعت مینمایم ولی حاجی از من در عراق عرب موجودند و من از ایشان

بر اصحاب بغایت حسد و عدوان برخاست و بتعرض و مقاومت پرداخت و صدمات و اذیات بسیارمحمد كریم خان

و احباب وارد ساخت از آنجملھ واقعھء آخوند مال كاظم بن استاد یوسف

---٣٩٩ صفحھ ---

الّلھ االعظم و نیز برای اموری یخیھ و تبعھء خان بود و بزیارت توقیع حضرت ذكربنا است كھ از طبقھء علمإ ش

بدیع آوردچند كھ در عالم رؤیا مشاھده كرد ایمان بامر

_______________________________________________________________________

خواھر زاده داشت و ھمھ از مالكین معظم و  سیصد برادر زاده وحاجی محمد كریم خان زیاده از چھل برادر و خواھر و دویست الی

در محضرشان بدون تحصیل اذن و اجازه نمی نشستند و ھر یك در سالی از ده الی صدمتمولین مكرم بودند چندانكھ اھل كرمان

 دویست الی سیصد ھزار تومان و در سال ازھزار تومان عائدات ملكی داشتند و ھمھ در ركابش پیاده و در حضورش ایستاده بودند

موقوفات بسیار برایش گذاشت و در مجلس روضھ خوانی كھ سالی یكبار ایام معدوده درخمس و زكوة باو میدادند و پدرش نیز

اش پنجاه قلیان سرطال از قھوه خانھاش منعقد بود خودش در آخر مجلس بعد از ھمھ روضھ خوانان بمنبر میرفت و صد وخانھ

اش بودند و حاجی علی نام ارباب درھمگی ساده رو و كًال برادرزاده و خواھرزادهھای مطالامد و پیشخدمتھا با قمھبیرون می

سالی دو بار ویرا با زیاده از صد نفر كرمان صد ھزار تومان مخارج كرد و مسجدی برای وی ساخت و آقا مھدی نام رفسنجانی

ضیافت میكرد و در ھر بار تقریبًا بیست ھزار تومان مصاریف سفر میشد و سالی اخوان و اصحاب و خدامش بمشھد رضا دعوت و

مخالفت كرد یكی آنكھ ماء قلیل بمجرد شش ھزار تومان خمس و زكوة باو میداد و خان در دو مسئلھ فقھیھ با مشھور فقھاپنج



351

طھر است دوم آنكھ شھر رمضان ھمھ سالھ سی نیابد متنجس نمیشود بلكھ طاھر و ماش تغییرمالقات نجس مادام كھ اوصاف ثلثھ

بر خودش معلوم گشت و تصریح ببطالن میباشد و ھرگز بی سلخ نیست ولی باالخره تاب مخالفت فقھا نیاورده بطالن عقیدتشروز

.قول خود و لزوم متابعت عقیدهء مشھوره نمود 

) خالصھ از كتاب بھجة الصدور تألیف حاجی میرزا حیدر علی اصفھانی(

____________________________________________

---۴٠٠ صفحھ ---

و برھان بر حقیت نمود لذا ر با حضور خان زبان بمدح و ثنای این امر گشود و اقامھء دلیلو در مسجد علی المنب

خان ویرا با چوب كثیر مورد ضرب وفیر ساخت و در ھمان روز حاجی غالمعلی خان برادر حاجی محمد كریم

م خان باذیت و تعذیبمال كاظم ازین جھان فنا رخت بعالم بقا كشید و حاجی محمد كریایامی قلیل بیش نگذشت كھ

شھاب فی الرد علی الباب و ر طرة السلیمة و ازھاق الباطل و تیاحباب اكتفا نكرد و در كتب مؤلفھء خویش بنام ف

نوشت و در كتاب ارشاد العوام بدو طعن گفتھ وعده غیرھما رد و ایراد و طعن و سخره نسبت بحضرت باب اعظم

مش كتاب برای اثبات اغالط عربیھاش ثبت نماید لكن بوعده وفا نكردرا در ھاداد كھ توقیع منیع سابق الذكر

شاه در بدو امر از او تجلیل كرد و گویند در دوازده كتاب رد نوشتھ مانع نشر امر بدیع در كرمان و توابع گشت و

عائی ندارم گذاشت و او احتیاط نموده ھمھ جا اظھار داشت كھ ادھمینكھ پی بمقاصد مكنونھاش  برده بنای تحقیر

اول از حروف و محارم خود را ركن رابع میخواند و  بابیھ او را رجعت سفیانی گفتند و در صفولی نزد خواص

نماز ظھر را بجماعت خواند و در محراب نفی شمردند آوردھاند كھ روزی خان در مسجد با جمعیت مأمومین ن

ن اثنا جوانی كھ در حوزهء درسش حاضر شده تلمذ صلوة عصر بود در آنشستھ مشغول باوراد و منتظر وقت ادإ

خان محترم حاضر كھ بمنبر برآمده رؤیای عجیب و مكاشفھء غریبی از خود بیان كرد و مفاد كالم اینكھمینمود

در اخبار وآثار ائمھ اطھار است پس حاضرین بیدرنگ مردم او را ركن رابع دانند ھمان سفیانی معھود ماثور

محمد كریم كشیدند و چندان زدند كھ مدتی در بستر رنجور و ناتوان افتاد و بالجملھ حاجیپائینجوان را از منبر 
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زیارت مشاھد متبركھ عراق عرب ق در كرمان بحال مذكور باقی بود و در آنسال بعزم. ه ١٢٨٨خان تا سال 

رھسپار بسوی بندر عباس گشت و در منزل چھارم

---۴٠١ صفحھ ---

عائلھ و ھمرھان بقریھء  روز بیست و دوم شعبان بمرض اسھال در گذشت و ال جرم جسد رامسمی بتھرود در

بكربال برده دفن نمودند و او كثیر التألیف بوده كتب و لنگر باز گردانده بامانت گذاردند و پس از تقریب دو سال

جملھء ی ضبط تاریخ وفاتشعلوم رسوم متداولھ و مباحث دینیھ نوشت  و پیروانش برارسائل بسیار در انواع

محققا را انتخاب نمودند و تتمھء از ھو الحی الذی الیموت را برگزیدند و بابیھ جملھ خسوف السفیانی بالبیدإ

.می نگاریم احوال او و خاندانش را در بخش ششم

د جعفر میباشد كھ خاندان مال محم      و از خاندان شھیر بابی كھ در آغاز ظھور این امر در كرمان تأسیس یافت

پسر را در تحصیل علوم دانست ویرا بمدرسھ سپرد تا در جوانی والدش محمد نام از اھل سوق بود و چون ذوق

شد با در آمد و پس از آنكھ حاجی محمد كریم خان از تحصیالت علمیھ در عراق عرب فارغبسلك مالیان بلد

داخل شده متدرجًا مورد قبول اشود در جمع تالمذهاجازهء مخصوصھ از حاجی سید كاظم رشتی بوطن ورود نم

شدند و چون خبر وفات سید بكرمان رسید بیقرار و آرام و توجھ خان واقع گشت و پسر و پدر ھر دو شیخی

خود عصر افتاد و از استاد شفاھًا و كتبًا سئواالت متوالیھ نمود و خان باشاره و تلویحبصدد تجسس از ركن رابع

نفرت فیمابینشان گردید و مال و آخوند را صفای عقیدت و ایمان حاصل نشد و این موجب عداوت ورا نشان داد 

داشتند كھ در مجمع عموم بمنبر برآمده از خان ستایش محمد جعفر را در خفا تھدید ھمیكردند و عاقبت بر این

مذكوره آگاه شده روی دل ازو از خطر قتل مصون ماند و والدش از جریان امور كرده اظھار عقیدت باو نمود

برای رؤیاھائی كھ مشاھده كرد و خان برگرداند تا آنكھ ندای حضرت باب از كرانھ شیراز برآمد و مال محمد جعفر

قرائنی كھ داشت متمایل گردید و با مال صادق

---۴٠٢ صفحھ ---
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گشت و ھمینكھ خان بر خیال و مقدس خراسانی كھ برای تبلیغ وارد كرمان شد مصاحبھ كرده داخل طائفھ بابیھ

بخانھ خویش منزوی گردیده دست از مسجد و تدریس كشید و احوالش واقف شده بنای تعرض گذاشت چندی

خانھ بیرون جواد امام جمعھ و حاجی آقا احمد مجتھد متنفذ بلد ملتجی شد و بحمایت ایشان ازباالخره بحاجی سید

بزیست ولی پس از چندی ھنگامی كھ  و ایامی محفوظ از تعرضاتآمده بامامت جماعت و تدریس مشغول گردید

بنام بابیت شكایت و سعایت نمود تا آخوند را تقریبًا یك ماه بحبس انداخت خان بابا خان حكومت كرمان یافت خان

در ایام حكمرانی وكیل الملك باالخره حاجی سید جواد مذكور شفاعت كرده مستخلص ساخت و نوبتی دیگر نیزو

بمشھد رفتھ چندی اقامت جست آنگاه مراجعت بوطن نمود و ثانی ویرا مجبور بمھاجرت از كرمان نمودند الجرم

و معاشرت از علمإ بیان و موجب نشر این امر در كرمان گردید ولی با اعاظم اصحاب مالقاتبالجملھ مال جعفر

و در ظاھر مقام مالئی اسالمی را محفوظ دنكرده در ھیچیك از مراحل قیام و اقدامھای خطرناك بابیھ داخل نش

و شطری از توقیعات علیا كھ در جواب عریضھء وی از قلم اعلی داشتھ طریق احتیاط و تحفظ را فرو نگذاشت

نفسھ بسم الّلھ الرحمن الرحیم الحمد لّلھ الذی استنطق حرف الكاف من نفسھ بنفسھ الی" ، نازل شده این است

بھا آیات الالھوت عن نغمات الناسوت و ذن الّلھ ثم جعلھ فی مقام االمر بما قبلت نفسھ لیمیزقبل ما اقضت بكتابھ با

الجبروت و الورقة الطیبة من الشجرة الثالثة فی اجمة الملك و الملكوت تعلن بھا باالیات قصبة الراجعة فی اجمة

منی و ان ھذه اب من الذی انت اعلم بھاعظم قدرتھ و اكرم حجتھ الی قولھ و انك لتعلم نزل الی كتفسبحانھ ما

السالم علیك یا باب الّلھ المبتلی بھ الناس من صورة كتابھ الذی نزلھ بعلم و كتاب حفیظ بسم الّلھ الرحمن الرحیم

ھلك فھا انااتاه فقد نجی و من تخلف عنھ فقد

---۴٠٣ صفحھ ---

معتمدًا علیك راجیًا منك سائًال من جنابك یر لكن الجیًا لدیكقد اتیتك یا سیدی و موالی مقرًا بالتحقیر مقدمًا بالتقص

العارفین بحقك ھم الفائزین بكراماتك و ان یجنبنی من كل عمل او قول او فعلان تشفع لی عند الّلھ الن یجعلنی من

 فعل یكون عمل او قول اویباعدنی منك و ان یحببنی الی كل عمل او قول او فعل یقربنی منك و ان یمنعنی من كل

وجھك الكریم عنی فاستوجب بھ نقصًا من حظ منی اخاف ضرر عاقبتھ و اخاف مقتك ایای علیھ حذار ان تصرف
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فانی یا موالی اسئلك ان ال تحرمنی من نظرة من نظاراتك و ال تردنی عن بابكلی عندك یا رؤف یا رحیم یا سیدی

اسئلك بحقك و قدسك ان تجعل اوقاتی  الكرم و العفو یا سیدیو ان لم استحق شیئًا من ذلك اّلا انك من اھل الجود و

موصولة و اعمالی عندك مقبولة حتی تكون اعمالی و اورادی كلھا و فی اللیل و النھار بذكرك معمورة و بخدمتك

م معترضا لسخطك ثحالی فی خدمتك سرمدًا اسئلك یا سیدی ان ترحمنی لئال اكون نسیًا منسیا عندكردًا واحدًا و

رجائی یا املی و منای و افعل بی ما انت اھلھ و انی ارجو كراماتك من ارسال الصحائف و غیره و ال تقطع بفضلك

رحمة العبد االثم الجانی محمد جعفر بن محمد الكرمانی و السالم علی موالیكم جمیعًا وال تفعل بی ما انا اھلھ حرره

قولھ و ان اردت مسلك الظاھر فی حامل رق برق من شطر المشرق الیالّلھ و بركاتھ فیا ایھا السائل الدقیق قد اش

ھذه الفئة اال یقدر ان یكون حاملھ اّلا ذریة رسول الّلھ كما صّرح ذلك الركن الالمع قد ثبت باالجماع المحقق عند

إ و ھیبة و وقار و حیاحمد من قبلھ و شرط اّلا یكون فی ظاھر جسده عیب یتنفر منھ القلوب و لھ قوةبذالك كاظم و

كبری حیث یعلم كل ذلك رجال االعراف بنور الفؤاد و و اسمإ حسنی و صفات علیا و آثار علم و تقوی و آیات عدل

احدًا من قبل یوسوس فی صدور اولیائھ بالقیام علی مقام امنائھ قد اعطانی الّلھ ما لم یؤتلما علم الّلھ ان الشیطان

منھ

---۴٠۴ صفحھ ---

و منھ شئون العلمیة و آیات الخطبیة التی ....و منھ صحف المناجات ...دل الذی فصلت فی آیات محكمات كتاب الع

علیھما انظر الی ما نزلنا فی شرح سورة الكوثر فانھ لكتاب لم یعدل حرفًا ال یسبقھا احمد و ال كاظم صلوات الّلھ

قد اثبت بایات القرآن و ضعفإ من المؤمنین و انھ فیھكتب االولین و الی ما انا نزلتھ فی شرح البقرة للمنھا كل

خطبة عن علی علیھ السالم فی حكم صاحب ھذا االمر البدیع اخبار آل الّلھ اھل العیان ذكر ھذا االمر حیث قد ذكرت

و ال یعجزه بالحق شئ فی السموات و ال فی االرض و انھ لعلی حكیم وان سمعت انھالذی یفصل بین الكل بامره

وحده و انھ لم یأت و بعد ذلك ب للجسد العجل الذی ھو خؤار بعض حرف فو ربك انی طلبت منھ اتیان حدیثكت

الیم انظر الی ابطال تلك الفئة ثم ذوبانھم الذین لم یلتفتوا باحد من حمل سخط الّلھ و باء بغضب من الّلھ و لھ عذاب

العواصف و ال یوثر فیھم اط كمثل جبل المحیط ال یحركھمفكیف آمنوا و صّدقوا و بلغوا و قاموا علی الصرالكملین
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لم ینزل الّلھ آیة من الكتاب و ال یجر من قلمی حرف آیات القواصف و انھم حملة الدین و حفاظ العلم و لو ال ھم

شیئاصدق عند ملیك مقتدر و منھ شئون التقیھ و صفات القدسیة التی لم تقدر ان تدرك رزقنی الّلھ لقائھم فی مقعد

التراب فسبحان الّلھ موجده رب منھا اال من بعد ان تری كانھ ھو نار فی حین عنصر الماء و ھوإ فی حین عنصر

نظرك و الطف بصرك ان الّلھ قد اظھر ھذا االمر من مقام لم السموات و االرض عما یصفون فیا ایھا البصیر صف

الجھل ما بلغ علمإ االسالم لقد وقعوا انفسھم فی مبلغ منامیًا الی قولھ فسبحان الّلھ من یخطر بقلب احد و كان

الرب اتی بشئ من السحر و ان  اعراب  فرعون من قبل و ال اعراب الجاھلیھ الن فرعون لما اراد ان ینكر حجة

البیت و ان العلمإ تری  شأنھم  و مبلغ  علمھم  فلما  عجزوا عن كل الجاھلیة ینشئون قصائد و یظھرونھا حول

لیفترون و یقولون ان  تلك  االیات  ما  سطرتھاتالج

---۴٠۵ صفحھ ---

االنعام كل ذلك قالوا فی الفرقان من قبل بقواعد القوم و ال بینھا ربط بمثل الربط المعلوم قتلھم الّلھ كانھم اضل من

ن من عذاب االخرة النھ یبقی الیوم لھم من شفیع ابدًا قل ان ذلة الدنیا الحسو كلھم ماتوا و دخلوا نار جھنم و لیس

ذا عدّو العدائك رّب فاحكم بین الكل بالقسط و قرب ایام لقائك فان الناس عادونی بظن السوء و انا...یفنی و ذلك

الدنیا لو سخر الّلھ لی لم یعدل بحرف من تلك كلھم و بریئی منھم كانی اردت مقامھم فو الذی نفسی بیده كل ملك

الجالل و لیس لدی اعلی مقامات الدنیا اال بمثل جناح بعوضة میتة و اعرفوا یا ایھابیح فی تلقإاالیات و ال كلمة تس

و اموالكم و قروة و عززوه و ال الناس حق تلك االیام فان الشمس ما طلعت علیھا بمثلھا فانصروا امر الّلھ بانفسكم

ھ ھنا لك انتم تقولون یا حسرة علی ما فرطنا فی جنب الّلھ ال صعد الیتحرموا نصیبكم فی الحیوة الدنیا فانی اذا شإ

اصحاب العدل حق علیك ان ینفعكم الیوم حكم و انتم اذا متم اللی الّلھ تحشرون فیا ایھا السائل ان كنت منالّلھ و ال

ّلھ و صنع و ال آذن الحد غیر صنع الحسن فیھ و الیكون عندك كتاب العدل ثم شرح الكوثر ثم االلفین باحسن خط

"یعلم كل ما كان الناس یعملون

.ششم می آید و پس از شھادت عظمی سالیانی بنوع مذكور در شھر كرمان زیست و تتمھء احوالش در بخش
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نیز برای فرار از خطر تدریجًا    و در كرمانشاه   جمعی از بابیان میزیستند و برخی از مؤمنین قزوین و غیره

شاعر غوغا تخلص بود كھ در زمرهء عرفا و دراویش قرار ع میرزا عبد الّلھمھاجرت كردند و از معاریف آنجم

.دیگر كریم خان بھجت مذكور و آقا غالمحسین شوشتری گرفتھ اشعار نیك میسرود

مردی امی و زارع و ساكن حاجی محمد علی قدوس والدش محمد صالح ناممازندران     ارض المیم        

ی الیھ شھر بارفروش مازندراندر محلھء آق رود منتھ

---۴٠۶ صفحھ ---

شد و در صغر سنش مادر ق  واقع. ه ١٢٣٨بود و تولدش در خانھء مذكوره طبق روایت نبیل زرندی بسال 

ذكإ و فرط عبادت و  تقوی و توغل در افكار عالم وفات یافت و پدرش زنی دیگر گرفت و در ھمان سنین بشدت

ساری بتحصیل مقدماتی پرداخت و ھنگامیكھ از وطن خارج شد دوازده سالروش وباال جلوه كرد و در بارف

رشتی چھار سال تلمذ نمود داشت و در ھیجده سالگی برای تكمیل تحصیل بكربال بوده نزد حاجی سید كاظم

متأخر می نشست چھ كھ دیگران اسن و اعلم از وی آوردھاند كھ در محضر در س سید ھمیشھ از تمام اصحاب

از كل برخاستھ خارج میشد و سید در وصف او مكررًا چنین گفت در این مجلسبودند و پس از ختم درس مقدم

آمیزند و مقامشان عند الّلھ نفوسی حاضرند كھ بعد از كل می نشینند و قبل از كل بر میخیزند و با ھیچ یك نمی

در آنسنین قلیل بھ پرتو علم و كمال حقیقی ایشان نیستم و بقدری عظیم است كھ من الیق خدمت كفش گذاردن بر

شیخ و سید احاطھ یافتھ ایشانرا مقدمھ و مبشر طلوع فجر حقیقت شناخت و مھیایمنور شده بر آثار و اسرار

بپایان برد آنگاه عودت بوطن درك ظھور موعود شده در مسجد كوفھ بارھا اعتكاف كرده عبادت و ریاضتھا

و معارف الھیھ و سنوحات غیبیھ شناختھ شد و جمعی تقوی و مقامات معنویھنموده اقامت گزید و بقدس و 

عقیدت یافتند و بقرب طلوع یوم موعود خبر میداد و حاجی مال محمد شریعتمدارنسبت باو صفإ ارادت و حسن

س و باو نموده در مجالكھ عنقریب ببیان احوالش میپردازیم اظھار اعتماد و اعتقاد و تجلیل و تبجیل نسبت

علمإ و مجتھدین خصوصًا مال سعید معروف بسعید محافل ویرا مقدم میداشت و این موجب حسادت و عداوت
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شھور اولیھء ورودش بوطن شخصی از مقدسین و متمولین مجلس ضیافتی اند كھ درالعلما گردید آورده

تیان بودسعید را كھ مجتھد محالت حیدریھ بلد و شریعتمدار را كھ مقتدای نعمبیاراست و

---۴٠٧ صفحھ ---

میزبان از وی تفسیر آیھء از با آنحضرت بدعوت خواست و نخست مال سعید وارد شده بر صدر قرار گرفت و

شریعتمدار آمده بنشست و میزبان ھمان پرسش ازو نمود قرآن پرسید و او بیانی كرد كھ مطبوع واقع نشد آنگاه

كنند از بیان اطر گشت و معذلك بدو گفت كھ چون ایشان ورودداشت كھ موجب سكون خو حاجی تفسیری بیان

استماع این سخن برآشفتھ گفت چرا توھین آیھ بپرس تا ما ھمھ از مطالبشان استفاده نمائیم و مال سعید از

جائز است از جوان قلیل التحصیل طلب علم كنیم و در ھمان اثنإ حضرت مینمائید آیا با اینھمھ طول مدت تحصیل

از سئوال مذكور المعمول از میزبان اجازه خواستھ تجدید وضو كرده بمجلس در آمدند و در جوابه حسبرسید

مال سعید را آتش عناد بجوش آمد و چون موقع بحر بیانشان چنان متموج گشت كھ ھمھ را مستغرق ساخت و

یعتمدار گذاشتند و او ادب كردهو لكن بحضور آورد و ایشان بپاس احترام نزد شرتناول غذا شد و مستخدم آفتابھ

طلبید تا آفتابھ لكن آورده دستش را نزد مال سعید داد مال سعید بقصد توھین و تحقیر با بانگ بلند مستخدم خود را

نقره حاضر ساختھ عرض كرد كھ برای پدرم صوم و صلوة بشست و پس از صرف غذا میزبان مبلغی مسكوك

در چنین عملی نمیكنم و بشریعتمدار عرضھ داشتند و او بمال سعید داد كھفرمودند من بجای آرید قبول نكرده

سخن گفت و او كھ حكیم و دستمال ریختھ با خود برد و مال سعید بدانگونھ مكررًا از آنحضرت نزد شریعتمدار

 كھ در نمیكرد و صورت بعضی از مرقومات احتجاجیھعلیم و عاری از اوھام قدیم بود بسخنانش التفات و اعتنا

بسمھ الذی ال الھ اال ھو العلی العظیم الحمد لّلھ الذی قد خلق لحفظ دینھ"ھی ھذه ، چنین احوال بمال سعید نوشتند

مقامھ فی االدإ اذ كان ال تدركھ فی عوالم الغیب و االشھاد محمدًا و آلھ ثمرة جوھریات االنوجاد فجعلھم قائمین

االفكار و ال ینالھراالبصار و ال یصعد الی فنائھ ادنی جوا

---۴٠٨ صفحھ ---
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القدیم فھو الّلھ سبحانھ قد الی قدس ساحتھ اعلی بواطن خفیات االسرار و االنوار اذ ال الھ اال ھو و ھو العزیز

السكون فی طمطام الحجبات و الغفالت اذ ھم عباد مكرمون نزھھم عن ارجاس االشارات و قد سھم عن القرب الی

بامره یعملون فسبحان جاعلھم عن وصف حقائق الالھوت و االقتران بطلعات الھویات بماول و ھمال یسبقونھ بالق

الحمد الالمعة بسّر االنقطاع و ھروات قدوسیات الملك و الملكوت فلفی سمإ احدیات الجبروت و ما بھ القدس فی ذ

ات بما قد ترشح من رشحات سر االختراع االمتناع و لھ محو الموھوملھ الشكر الساطعة بما قدمّن علینا من سرائر

ھو و ھو العلی ضر الواح الموجودة باالالم الظاھرة من طلعات الحجبات من االنقطاع فال الھ االو ھو الكاشف لكل

الصعود و تأللوء لمعان االنوار علی العظیم ثم المذكور فی ساحة قدس الموجود مما بھ العروج الی مقامات

شمس الھدایة علی اجمات الطلعة فی الصعود اذ ال الھ اال ھو و  فی الشھود و تشعشع نوراغصان شجرة الكافور

جنابكم بعد االشارات الی ساحة قدس انوار البدایات ھو ان المقصود الی اطالع االخبار لدیھو العلی الحكیم و

لفطرة العالیة و الرتبة السامیة ذی اجناب العالم الرفیع ذی الحسب الشامخ المنیع و ذی الفضل الباذخ الجمیع و

ربیت فی االرض المقدسة و نشوت فی تلك التربة الزكیة و بلغت ما مّن انی و ان كنت من اھل ذلك البلد اال انی قد

و الجثة تلك العتبة العلیة روحی و روح من فی ملكوت االمر و الخلق فدا للجسد المدفون فیھاعلّی ربی فی

ھذه قد اطعت امره حتی قد وردت علیھا و  ان الّلھ سبحانھ قد اراد لی الرجوع الی بلدتیالمحتجبة بحجابھا و لما

قد جلست بیتی وحیدًا و ان كان یجب لمثلی ان اتشرف الی ساحة الی االن من یوم الورود یقرب بثمانیة اشھر

جمیعًا ماجری القدر بذلك الّلھ العلیو ازوركم فی كل وجھ و شأن جدیدًا اال ان االمر لما كان ازمتھ بید قدسكم كثیرًا

و ما جرت االسباب لذلك مع انی كثیرا شائق الی زیارتكم

---۴٠٩ صفحھ ---

الناس ال یتحصل ذلك فان اراد و مشتاق لرؤیتكم و لكن فی مإل من الناس الختالل الحواس و كثرة المشاغل مع

فیض بساحة قدسكم لعل الّلھ یحدث امرًا ما یرید للقلب و لنستجنابك السامی ذلك فای زمان اراد لنشرف بزیارتكم

العالمین ایضًا بكلشئ قدیر و شھید و ال یكون فی ذلك رقیبا و الحمد لّلھ الذی ال الھ اال ھو ربالسلیم السدید فانھ

زید در میان خلق كرد عجائب از مخلوقات را و برگھو الّلھ الذی ال الھ اال ھو العلی العظیم حمد خداوندیرا است كھ
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او را مكمن معارف و مخزن علوم خود تا آنكھ در میان آنھا برگزید انبیإ را و آنھا نوع انسانرا و كردانید قلب

را صلوات الّلھ و سالمھ فرمود آنھا را از صفوهء آن و بعد از آن برگزید از انبیا محمد و اھل بیت اطھارشقرار

تمام مراتب انسیھ را و گردانید ایشانرا محل انوار اتب قدوسیھ را وعلیھم پس ختم كرد بان بزرگوار جوامع مر

نزد مزین فرمود عوالم قدسیھ و شھودیھ را و در نزد ایشان مستقر گردانید آنچھ درطلعت حضرت خود و بایشان

شحھء در نزد اھل عالم است رھركس از اھل عالم بود از كماالت و علوم و اسرار و معارف و حقائق بلكھ آنچھ

فصلی الّلھ علیھم و علی من اتبعھم بما قد احاط علم الّلھ انھ از طفح از اقل از سم االبرة از فاضل نورشان است

از این دار فانی چونكھ خداوند عالم مقرر فرمود از برای ایشان سالم الّلھ علیھم ارتحال و احتجاببكلشی محیط و

ھمیشھ میبود گمانھائی كھ خداوند و اولیإ  كھ ھرگاه در این داررا الجل عدم تحمل ناس بجھت كمی فھم و ادراك

حتم گردیده تشریف فرما شدن آن بزرگواران و غروب نمودن آن او از آن بیزار بودند مینمودند پس الجرم

گردیده بوده است با و غائب شدن آن انوار غیبیھ ازین حضیض خسیس و چونكھ چنین البد و حتمشموس قدسیھ

اینكھ در میان خلق ھمیشھ باشد ظاھر و اال عبث بد بود است از خلیفھ از جانب خداوند عالم جل ذكرهآنكھ ال

میبود بعث آنھا و انزال كتب

---۴١٠ صفحھ ---

خاتم انبیا سالم الّلھ علیھ و و این بر خداوند الزم بوده است نھ برخلق لھذا خدوند عالم در وقت انتقال فرمودن

فرمود او را باینكھ بجمیع امت بشنواند باینكھ انی تارك فیكم  لسان مباركش جاری فرموده و امرعلی اھل بیتھ بر

اكمال و و عترتی ان تمسكتم بھما لن تضلوا لن یفترقا حتی یردا علی الحوض پس آن بزرگوارالثقلین كتاب الّلھ

نیدند و یقین بر مراد نمودند و خداوند عالم شاتمام دین نمود و اعإل این امر عظیم فرمود تا آنكھ جمیع امت اینرا

آلھ در كتاب نازل فرمود الیوم اكملت لكم دینكم و اتممت علیكم نعمتی و رضیت ھم تصدیقًا لنبیھ صلی الّلھ علیھ و

رخنھ كردن در دین بر ھر االسالم دینًا پس بعد از این حجت واضحة و برھان ساطع و دلیل قاطع امر فساد ولكم

بقدر ذره بل اقل من ذر القطمیر من النقیر در آن مفسدی مسدود و راه گریز بر او تنگ وكسی نتواند كھطاغی و 

تا آنكھ زمان مقتضی آن شد كھ ثقل اصغر كھ ھمان ثقل اكبر است كھ آن امامرخنھ كند و این امر ھمین طور بود
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در كتب اخبار بعضی از آنھا ذكور استزمان عجل الّلھ فرجھ باشد غیبت فرمایند بجھت مصالح و اموری كھ م

غیبت قرار فرمودند مرجع شیعیان خود را كتاب الّلھ و پس آن بزرگوار بسنت جد بزرگوار خود در زمان

خود قرار ایندو را بفھمند متصفًا بقولھ علیھ السالم من روی حدیثنا آنھا را حجت از جانباحادیثشان و كسانیكھ

خود و رد ایشانرا رد بر او و رد بر او جتی علیكم و انا حجة الّلھ و حكم ایشانرا حكمفرمود ھمچنانكھ فرمود ھم ح

آن در جھنم است و خداوند عالم جل ذكره تصدیقًا لولیھ فرموده و را رد بر خدا و آن بمنزلھء شرك بخداوند و

ایامًا آمنین پس حمد  فیھا لیالی وبین القری التی باركنا فیھا قری ظاھرة و قدرنا فیھا السیر سیرواجعلنا بینھم و

آنھا نعوذ بالّلھ در خاطرشان خیال فساد باشد بقدر مر خداوندیرا كھ دین را محكم و متقن كرده بنحویكھ نتوانند

ذره رخنھ كنند فلھ الحمد اكمل

---۴١١ صفحھ ---

الحمد اشرف الحمد و اشعشعھ لھالحمد و احسنھ فلھ الحمد اجمل الحمد و افضلھ فلھ الحمد ازكی الحمد و احبھ ف

یتنزل الی ساحة قدوسیتھ نزوال و یمإل كل السموات و االرض فلھ الحمد حمدًا یتصاعد الی مقاصد قدسھ صعودًا و

سبیًالو كرمنا علی اكثر عباده و اتقن لنا دینًا مبینا و شرع لنا شریعة الئحة و اسس لناشھودا بما قد فضلنا

آنچھ خداوند خواستھ ذكر آنرا مذكور  فال الھ اال ھو و ھو العزیز الحكیم پس بعد از ذكر وسیعًا و منھجًاواضحًا

الّلھ و ابقاه و جعل آخر امره خیرًا من دنیاه و بلغھ الی ما میشود نزد مطاع معظم و جناب مستطاب مفخم سلمھ

خالف ارات و المیل الی ما ھوو اخذه باسباب عنایتھ الی ما ھو ھواه و احفظھ عن االشیحبھ من مراتب رضاه

خداوند را طالب نھ الجل آنكھ شانرضاه اینكھ معلوم است كھ مردم جمیعًا تابع ھوای نفس نیستند و ھمچنین ھمھ

الباطل عن الحق لم یتبعھ احد و لكن نعوذ بالّلھ یؤخذ لو خلص الحق عن الباطل لم یخف علی ذی حجی و لو خلص

مزجان فھنا لك استولی الشیطان علی اولیائھ و نجی الذین سبقت لھم من الّلھفیمن ھذا ضغث و من ھذا ضغث

است كھ میان خود و خداوند الحسنی ھمچنانكھ امیر المؤمنین روحی لھ الفدإ فرموده است پس بر ھر كسی الزم

 دین تا آنكھ كھ او را مرتكب میشود اقال در اموراتخود با تمام انصاف و متانت عقل و فكر نظر كند در امری

نھ اینكھ مرتكب شود امریرا كھ آخر آن بخسران و ندامت و حسرت باشد از براینعوذ بالّلھ و استجیر من سخطھ
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مثل آفتاب در وسط زوال نگشتھ اقدام وی در آخرت پس البد است تا یقین نكرده شخص آنچھ را كھ میخواھد بلكھ

و سائر  مردم را ممن تبعھ پس ھر كسی كھ امری ادعا كند و در آخرت نكند تا آنكھ سبب ھالك نفس خود نگردد

بود و این قوی بینھ از كتاب الّلھ از آیات محكم آن داشتھ باشد و از اخبار ھمچنین پس حق خواھدبر طبق آن

خواھد بود در نزد عقال و اھل دیانت و ھركھ نعوذ بالّلھ چیزی ادعا

---۴١٢ صفحھ ---

خواھد بود در نزد اینگروه و فیث محكمھ نداشتھ باشد باطل و ضعیتاب الّلھ و از احادكند كھ دلیل قاطعی از ك

نیست لكن ذكر كردن متقطع الی آل الّلھ آنھا را بجھت تذكار است و آنچھ مذكور گشتھ نزد جناب مستطاب مخفی

تصرف  در امورات ھیچ نحواین منقطع بسوی آل الّلھ سالم الّلھ علیھم وارد این ارض شد تا حال را باز وقتیكھ

خانھ خود نشستھ و مشغول بقرائت كتاب الّلھ و احدی نكردھام نھ از امورات دنیا و نھ از امورات آخرت بلكھ در

بعضی از اشخاصی كھ جناب سامی آنھا را بھتر میشناسند الجل اینكھ مدتی تمسك بحبل آل الّلھ میباشم و لكن

بعضی از حركات ن این منقطع الی آل الّلھ تازه وارد بر اھل این بلد شدماینجا تشریف دارند و لكاست كھ در

و باوجود تشریف داشتن مثل جناب سامی بعید ناشایستھ میكنند ھمچنانكھ مرارًا بسمع شریف البتھ رسیده است

ھ امر بعضی حركات خالف كنند و جناب مستطاب البتھ بایشان شنوانیده كاست كھ توانند بعضی از اراذل ناس

جناب سامی خود ضمانت از این دو قسم نیست یا این حركات بجھت امر دنیا است ترسیدن از دنیایشان پسخالی

نكرده تا خوفشان تبدل باطمینان گردید و اگر چنانچھ فرموده كھ بقدر سم ابره در دنیایشان دخل و تصرف احدی

صحبت  مكرر در مجالس عدیده اتفاق افتاده كھدین است پس آنھم محكم و متقن است وبجھت امری از امورات

حرفی از برایشان باقی نمانده نمودند و جوابھای شافی از بركت تأیید امام زمان عجل الّلھ فرجھ شنیدند و

نیست كھ اگر چنانچھ نعوذ بالّلھ حرفی در او باشد جناب ھمچنانكھ بسمع شریف البتھ رسیده است و شكی

احادیث ا وجود بودن سركار كسیكھ او را حظی نباشد از میزان شریعت كھ كتاب الّلھ وو بمستطاب اھل آن ھستند

كسی بقدر سم ابره خالف كرد مرانچھ را عربیست حركات خالف كردن جسارت عظیمی است از ایشان و نتواند

حدیث و كتاب ناطق است با آنكھ
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---۴١٣ صفحھ ---

علیھم نیامد در این بلد اال بجھت این منقطع بسوی آل الّلھ سالم الّلھخداوند شاھد بر سرائر ھمھ و مطلع است كھ 

مكرر نوشتھ بودند التماس بسیار با جزع و تضرع كردند بجھت چند نفر از اقربائی كھ فقرا و بی بضاعتاند و

بلد شدم و د اینآمد لھذا این منقطع الی آل الّلھ سالم الّلھ علیھم عزم مراجعت كرده وارآمدن و خود نمیتوانستند

اقدس روحی و روح كل من فی ملكوت اال از وقتی كھ بسن دوازده سالگی بودم كھ اراده مشرف شدن بان ارض

كردم تا حال را كھ سیزده سال است ھرگز ارادهء مراجعت نداشتم و در االمر و الخلق فدا للجسد المدفون فیھا

را با آنكھ در كمال ذلت و شنیدم از آنھا آنچھ شنیدم تا حالبمجرد ورود درین ارض یوم ثانی آن بود كھ مراجعت

نزد ایشان است از دنیإ مزخرفھ یا آخرت ایشان بلكھ كوچكی بایشان رفتار مینمودم من دون طمع آنچھ در

نسبتھا خواھشھای بسیاری كردند و این منقطع الی آل الّلھ قبول نكردم و بعضی افتراھا وخودشان حاضرند و

چھ داعی شده است ایشانرا بر این نمیدانم كھ مقصودشان چیست آیا مردن از برای ایشان نیست آیامیدھند 

یا آنكھ گمان دارند كھ امام زمان عجل الّلھ فرجھ دین را معطل امورات یا آنكھ این بلد را بلد اسالم نمی دانند

ایشان سئوال كرده در جناب مستطاب ازآنرا محكم و متقن نفرموده و گمان ندارم كھ اگر چنانچھ واگذاشتھ و

چھ چیز باعث این نحو از افتراھا گردیده و چرا باعث آنچھ میگویند توانند دروغ گفت و قسم بایشان داده كھ

نیست بعضی از امورات دنیا این متمسك بحبل آل الّلھ را اذیت میكنید اگرچھ مرا مقامیفساد میشوید و چرا بجھت

مرا مثل خودشان حساب كردھاند و در نی اسرائیل نیستم در نزد اجداد خودم سالم الّلھ علیھملكن كمتر از حیتان ب

ایشان نبوده و نیستم بلكھ جوانی ھستم منقطع بسوی آل الّلھ سالم اند والّلھ من ھرگز مثلصدد اذیتش بر آمده

نمیدانمالّلھ علیھم و

---۴١۴ صفحھ ---

و احادیث بر آن دال است از مان عجل الّلھ فرجھ را و معتقدم بانچھ را قرآنكسیرا ملجأ و پناه اال صاحب الز

تأویل و محكم و متشابھ و عام و خاص و مطلق و مقید و ظواھر در مقام ظاھر و از بواطن در مقام باطن و از

دعای امری كردماند و نھ االّلة آورده است و ائمھ سالم الّلھ علیھم بیان فرمودهبجمیع آنچھ حضرت رسول صلی
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گرفتم مسلك سید سجاد سالم و نھ فتوی بمسئلھء دادم و نھ دخل و تصرف در امری از امورات كردھام بلكھ پیش

خواھد حكم كند ذلك سنة الّلھ قد خلت من قبل و لن تجد لسنة الّلھ علیھ را و بھمین طور خواھم بود تا خداوند آنچھ

ایشان د لسنة الّلھ فی بعض من القول تحویال و اگر چنانچھ حركتھایالحرف تبدیال و لن تجالّلھ فی بعض من

خانھء خود نشستھ و مشغول سببش ایندو امر نیست بلكھ من دون سبب است پس دست از من برداشتھ گوشھء

و نوشتھء سابق آن بود كھ جناب سامی سلمھ الّلھ و ابقاه بسنت اجداد خود گشتھ و غرض از ارسال این نوشتھ

العالمین و ایضًا و السالم علی ائمتنا و ساداتنا و من اتبعھم باالنقطاع الیھم و الحمد لّلھ رب باشند و الصلوةمطلع

اولیائھ و اختصنا من دون العالمین بالتمسك بحول بسمھ الذی ال الھ اال ھو الحمد لّلھ الذی قد شّرفنا بمتابعة

ئمین فی مقامھ و المع فی كل وجھ علی صدورنا بتأللوء انوار االنوار من القااصفیائھ و نور قلوبنا باشراقات

الضاللة بتشعشع نور فعرفنا مواقع امره و اوضح لنا سبل شرایع دینھ و كشف عن اعیننا غطإ الجھالة وضیائھ

 قد فرجنا بھ انھ علی كلشئ قدیر و الحمد لّلھ الذیبقیتھ صلوات الّلھ و سالمھ علیھ و عجل الّلھ فی فرجھ ثم فی

لئال یعلمون شیئًا من االمر و كانوا فی قعر الجحیم مسكونا و قد ضرب علی آذانھم وجعل قلوب االعدإ فی االكنھ

من طلعة حضرت الذات علی قرًا من العصبیة و الجھالة لیكونوا فی نار الطغیان و الضاللة محروقا ثم الصلوة

الصلوة المباركة الطیبة الزكیةثم سیدنا و نبینا رسول الّلھ صلی الّلھ علیھ و آلھ

---۴١۵ صفحھ ---

الوصلیة و النور الصمدیة علی علی سیدی و امامی و جدی امیر المؤمنین روحی و روح العالمین فداه ثم الصلوة

الّلھ یورثھا من یشإ من عباده و العاقبة للمتقین پس از حمد و الصدیقة الطاھرة و علی ابنائھا مادام الملك لّلھ و

الّلھ و ابقاه كرام سالم الّلھ علیھم مذكور میشود نزد سرور مكرم و جناب مستطاب مفخم سلمھلوات بر ساداتص

در بعضی از كلمات و خطابات بسیار اینكھ نوشتھ سركار كھ در جواب عریضھ نوشتھ بودید مالحظھ نمودم و

 غیر شما میبود نقلی نبود زیرا كھ ھمیشھ دانستم و اال اگرتعجب نمودم الجل آنكھ از مثل جناب سامی بعید می

و وقار بوده است و خواھد بود و لكن بر مثل جناب سامی كھ معروف بدقت و فطانت عقلدأبشان باین نحوھا

میشناسی و اینكھ خطاب فرمودند و نسبت بودند چگونھ توانستند كھ امر را مشتبھ كنند با آنكھ آنھا را خود بھتر
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دادند با اینكھ از من  چیزی خود سركار نشنیدھاید و از نوشتھھای من منقطع الی آل الّلھبعضی از قولھا باین 

فضًال از مذھب اید آن نوشتھء سابق است  و ان مطابق است با ضرورت جمیع مذاھبآنچھ كھ دیدهاید وندیده

منقطع الی آل الّلھ سلم الّلھ اوًال كھ ازین اسالم و اما نسبتھا مثل عدم حجیت عقل و بطالن عمل بظن و امثالش

ثانیًا آنكھ ازیشان جناب سامی استفسار باید فرمایند كھ آیا عقل را در كجا حجتعلیھم نشنیده است اینرا احدی و

در بعضی از مواضع نمیدانند زیرا كھ عقل حجت است در بعضی از مواقع بضرورت كل مذاھب و حجت نیست

بودی ھمچنین عمل بظن در بعضی از مواضع كھ ث رسل و انزال كتب عبثباتفاق جمیع اھل كتاب و اال كھ بع

كھ رد كند آنھا را الجل آنكھ رد بر خداوند است و اما جاھائیكھ نھی از كتاب ونص رسیده است احدی را نمیرسد

نكھ پس معلوم جناب سامی باشد آسنت بضرورت اسالم ثابت شده است در آنھا باطل است باتفاق كل اھل اسالم

این منقطع الی آل الّلھ نمیگوید اال آنچھ را كھ

---۴١۶ صفحھ ---

در مقام باطن و چھ در مقام ائمھء ما سالم الّلھ علیھم بیان فرمودھاند در نفی و اثبات چھ در مقام ظاھر و چھ

ودشان در میدانید آنھا بواسطھء اغراض فاسده كھ ختأویل و جناب شما گوش ببعضی از حرفھای مردمیكھ خود

میاندازند ندھید و این از مثل جناب شما بعید است كھ عاقبت امر را مالحظھ نظر گرفتند جناب شما را در مھلكھ

خود را در نزد امام مرتكب امری شوید كھ نعوذ بالّلھ عاقبت آن خسران در آخرت و دنیا ھر دو باشد ونكرده

از دو قسم نیست یا باطل است و یا حق اما اول  ھر امری خالیزمان عجل الّلھ فرجھ بمقام عتاب برآورید زیرا كھ

و اگر حق است پس احدی نمیتواند كھ او را ضایع كند بلكھ ھر قدر در صدد پس خداوند خود او را باطل میكند

ھمچنانكھ در امر بر آیند او بلندتر خواھد شد و امرش محكمتر و نورش بیشتر و ظھورش عالیترتضییعش

سالم الّلھ علیھم در مقام نصح ذكر میكنم كھ جناب سلم الّلھ علیھم دانستید پس این منقطع الی آل الّلھسادات ما 

كھ عاقبت كھ بر شما مكشوف و عیان نیست تا آنكھ در روز جزا در نزد حضرتشما خود را داخل نكنید در امری

تفترون آنجا جواب فالن و فالن چنین م علی الّلھرسول صلی الّلھ علیھ و آلھ وقتیكھ خداوند بگوید الّلھ اذن لكم ا

میامد ھر آینھ قول آنھا كھ مذكور است حكمشان در قرآن مقبول بود و گفتند بكار نمیاید الجل آنكھ اگر این بكار
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این حكم مثل حكم بپروردگاریكھ جانم بید قدرت اوست چنین كھ گمان كردھاند بعضی از اراذل نیست كھقسم

فرجھ از آنكھ بگیرد آنھا را در دنیا ببدترین گرفتنھا نھ والّلھ بترسند از انتقام امام زمان عجل الّلھخودشان است 

عذاب جھنم ابد الدھر و خالصی از آنھا نداشتھ باشند و شفیع آنھا را شفاعت نكند وو در آخرت مستقر باشند در

موالیش كھ امام زمان عجل الّلھ فرجھ امی نیست لكناما این منقطع الی آل الّلھ را سالم الّلھ علیھم اگر چھ مق

ید قدرت اوباشد قوی است و صاحب قدرت كبری است و در

---۴١٧ صفحھ ---

ھمچنانكھ در توقیع شیخ مفید قدس الّلھ است باذن خداوند اختیار تمام ملك و محجوب نیست از او اخبار ھیچ كس

ند مفترین از افتراھا و بپرھیزند مكذبین از تكذیب و نكنند اذیت بعضی بترستربتھ و اعلی الّلھ مقامھ میفرماید و

كیستند قسم بپروردگار یگانھ اشخاصی را كھ آنھا را بصورت ظاھره مثل خودشان می بینند و نمیدانند كھ آنھااز

ند خواھند یافت مثل افتراھائی كھ میزنند و اذیتھا كھ میرسانكھ اگر چنانچھ بر نگردند از كارھائی كھ میكنند و از

تالّلھ الحق ما انا یافتند بل اشّد آنھا و بر من نیست اال گفتن فمن شإ فلیقبل و من شإ فلیعرضآنچھ كھ امم سابقھ

علیھم قد انتشر و الصیحة بالحق باذن الورقإ قد استمر بكذاب اشر و سیعلمون ذلك اذالرزیة من آل محمد سلم الّلھ

اذ ھدیتنا و ھب لنا من عوا الی امر الّلھ و انیبوا الی ذكر الّلھ و قولوا ربنا ال تزغ قلوبنا بعدارجاال یا ایھا المإل ان

تشھد ضمیری و كفی بنفسك علّی شھیدا فاحكم اللھم لدنك رحمة انك انت الوھاب فسبحانك یا الھی تعلم مقامی و

حكیم و صفیائك و االذیة الھل محبتك فانك قدیراولیائك و الّرد لكتابك و االستھزإ البالحق لمن اراد جحدك و جحد

سالم منك علی المرسلین فاشكر الّلھ انك علیم حلیم فسبحانك سبحانك ال الھ اال انت و انت ربی و رب العالمین و

لّلھ رب العالمین ای عالم علیم پس بدان كھ من گمان نداشتم در حق ربك بالخضوع لما كتبت الیك و قل ان الحمد

است بعضی اینگونھ حركات را الجل آنكھ شما را متین و معقول میدانستم و از شخص عاقل بعیداب شمامثل جن

مردم چگونھ كسانیكھ باعث بعضی از این از حركات و بعضی از اطوار آیا مخبر نیستی كھ الی االن در پیش جمیع

ادر نشده بلكھ طریق حق الحقاق حق و اینحركات از ھیچ نبی و وصی صاند مذموماند الجل آنكھ مثلامورات شده
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نیست جز اینكھ بمیزان مقررهء در نزد اھل اسالم است و ھر قدر باین نحوھا حركت بیشتر نمایندابطال باطل

ظاھر

---۴١٨ صفحھ ---

طرف محمود و نیكو خواھند بود كنند بر جمیع مردم در حق خود آنچھ را كھ گمان نداشتند در حق ایشان و از این

پس نكند مثل قبل و لن تجد لسنة الّلھ تبدیال سنة الّلھ قد خلت من  ازدیاد حبشان در قلوب مردم خواھد شد اذ ذلكو

الّلھ علیھ بعضی از حركات را بواسطھء خواھش بعضی اراذل ناس الذینھم لدی سیدی و حبیبی سلمجناب شما

باین منقطع الی آل الّلھ سلم الّلھ علیھم قلیلیاخبث من الذی نوسوس فی صدور الناس و اگر چنانچھ بقدر مدت 

از چیزھا می یافتی كھ ھر كلمھء از آن بھتر بود از برای تو از آنچھ می نشستی و گوش میدادی ھر آینھ بعضی

فانك تأتی یوم القیمة میتابد فاوصیك یا ایھا االنسان ان ال تغّر بالدنیا و زخرفھا و باھلھا و زبرجھاآفتاب بر آن

و الخ "الیوم علی ما عملت یداك قد كنت لدی الّلھ ماخوذا وم والدتك فلن تستطیع بشئ من االمر و انك فی ذلككی

باینمنوال گذشت و خبر وفات سید رشتی رسید و ندای مدعیان منتشر گردید و بعزم حجبالجملھ كمتر از سالی

بسطامی و دیگر بشرویھء و مال علیرھسپار طریق فارس گشتھ موقعی بشیراز رسید كھ جناب مال حسین 

یافتھ از حال یكدیگر واقف شدند و تنی از اصحاب اولیھ مجتمع بودند و روزی باثنإ عبور بازار تصادف مالقات

ایشان بشرف لقإ و عرفان صاحب امر رسیدند و از ذكر نام مضایقھ دارند و آنان شكایت از باب الباب نموده گفت

باب اعظم گذشتند و م و احتیاط از رؤسإ و جھال انام را بیان نمود و در آنحال حضربدستور كتمان نامال حسین

و مال حسین را بی اختیار این بیت از زبان او نگریستھ گفت من این امر را ازین سید جوان بركنار نمی بینم

 عنان اختیار از كف شناسد شاه را در ھر لباس و ھمھ را شوق زیارتگذشت دیده میخواھم كھ باشد شھ شناس تا

اشتیاق قانع شدند كھ مال حسین تحصیل اجازه نماید و ھمینكھ ما وقع را معروض داشت اظھارربود و بدان

بمالقات ایشان فرمودند و حین حضور و مكالمھ بصرف بصیرت باطنھ و نورانیت

---۴١٩ صفحھ ---
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اول مقرر شد و باتفاق سفر حج حی و واحدضمیر حقیت آن برزگوار را مشاھده و اعتراف نمود و آخر حروف 

حضرًا و سفرًا باھم بودند و ما تفصیل عودت و رسالت از نموده در نشر انوار و آثار كمك كرد و مدت نھ ماه

و سفر از شیراز بیزد و كرمان و نائین و اردستان و اصفھان و كاشان و قم و بوشھر بشیراز و وقوع بلیات

برگشتھ با مراعات ردیم و ایام اقامت طھران مھمان جمال ابھی شد آنگاه بوطنرا در بخش سابق آوطھران

در مازندران جمعی باو ھدایت یافتھ از بروزات احتیاط بترویج امر بدیع پرداخت و در بالد مذكوره خصوصًا

د عرفان و بیانش مشتھر گردید و ضدیت مالیان بشدت رسید و مردم بلالھامیھاش مستفیض گشتند و صیت

گاھی برخی پی برخاستند و قریب دو سال خانھ نشین شد و اصحاب و احباب محزون و متغیر بودهبتوھین

آرزو و اصرار داشتند كھ زن اختیار نماید و حمایتش از بالد دیگر رفتند و خواھر و زن پدر بخدمت پرداختھ

ثار و قیام و شھادتش در سبیل امر ھمی فرمود كھ دلیل بر قرب طلوع آبایشان و ھم باصحاب رموز و اشاراتی

ببارفروش تا آنھنگام كھ مال حسین باب الباب بعد از زیارت حضرت نقطھء اولی در سجن ماكوپروردگار بود

بست و بھیجان مالھا خصوصًا آمده مالقات نموده باثار و انوارش منجذب گشتھ كمر بحمایت و نصرت

چند از اصحاب مازندرانی بمشھد خراسان رفتھ برای اعالن رم با تنیسعیدالعلما نیران فتنھ مشتعل گردید و ال ج

بالیایش نمودند و تفصیل قیام و سطوع انوار و شھرتش بنام قدوس در اجتماع بدشت و شدتامر بدیع اجتماع

بشھادت االزلیة را نگاشتھ با نامھءدر نیاال نیز در بخش سابق گذشت و قبل از ورود ببارفروش توقیع معروف

وقوع شھادت خود با جمعی از اصحاب داده امر باجتماع و چند برای جناب باب الباب فرستاده خبر از قرب

بوطن در آمد تعرض و تجاوز فقھا و اھالی رعد و برق و ولولھ و زلزلھ بر انگیخت ونصرت فرمود و چون

---۴٢٠ صفحھ ---

نسبت قرابت داشت توقیف یرزا محمد تقی مجتھد كھبامر حكومت مازندران ویرا بساری برده در خانھء حاجی م

بینھ و برھان خواست لذا بموجب خواھش وی تفسیر نمودند و مالھا محاجھ و مناظرھھا كردند و مجتھد مذكور

الّلھ الصمد را كھ بس مفصل و معظم است با سرعت قلم شروع فرمود و چون جواببر سورهء اخالص و شرح

ننمود و مدت توقیف بسھ ماه و  پاس رضإ خاطرش را ملحوظ داشتھ زائرینش را منعبنوع مزاح میدادند مجتھد
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واقعات قلعھء طبرسی و شھادت آن مظلوم را بھ بارفروش نیز در پنج روز رسید و كیفیت استخالص و تمامت

م سو در بدشت شد و بوقوع شھادت در بیست و١٢۶۴و آغاز طلوع رایت قدوسی بشعبان .بخش سابق آوردیم

سن ھیجده از بارفروش حركت  اختتام پذیرفت و نبیل زرندی چنین نوشت كھ ایشان در١٢۶۵جمادی الثانیھ 

 بساحت حضرت ٢٢مرفوع در كربال ھمراه بودند و در سن فرمودند و قریب چھار سال با حضرت سید كاظم

نامیدند چھ آخر  را اسم الّلھ االخراز الست امرشانرا بلی گفتند و حضرت اعلی آن نیر اكبراعلی وارد شدند و قبل

و بعد از رجوع از حجاز در شیراز با حروف حی و مكمل آنعددند و با طلعت اعلی بسفر حجاز تشریف بردند

اردستانی گرفتار ظلم اعدا شدند و با مھار در بازارشان گرداندند و آن اول جناب اسم الّلھ االصدق و مال علی اكبر

متحمل شدند و از دیع از ظالمان صدور یافت و آنھیكل مقدس بكمال روحانیت آن بال رابود كھ در امر بظلمی

مسیحیائی در جزیرة الخضرإ برای قلع و قمع شیراز اخراج بلد گردیدند و بعدًا بین االصحاب شھرت یافت كھ روح

ند و چون در بدشت نزد مأمورند ویرا در قتال با دجال و اتباعش نصرت نمایدجالیان نزول اجالل میفرماید و

 جمادی ٢٧،٢٣و در سنرسیدند سر این سخن را دانستند تا آنكھ آنحضرت رسیدند بدانچھ رسیدند آنحضرت

 در سبزه میدان بارفروش بعد از انتھای ظلم اشرار و١٢۶۵الثانیھ 

---۴٢١ صفحھ ---

نزدیكی مخزون نمود طلعت بود و در ھماناحراق نار بقیھء آنھیكل نور را یكی از ابرار در نیمھ شب از میان ر

و شش ماه تمام در عزای آنروح قدسی متألم بودند و از قلم اعلی بقدر یك مجلد بیانات در زیارتشان نازل نمودند

نیز در حقشان بیانات التحصی نازل گردیده ھمین كافی است كھ در تفسیر آیھء مباركھءاعلی من ملیك االبھی

مضمحل است  انتھی  و نامیدند و تمام اوصاف در ظل این وصف اعظمنقطھء اخری نام را سید اكل الطعام آن

بوده پیوستھ آھنگ آشیان مإل اعلی داشت و ازدواج ھیكل قدوسی را از ابتدإ نمو و شباب روحی آزاد و منقطع

ایمان نگشتند وو از اقربإ و منتسبینش نخست پدر و زن پدرش بودند كھ فائز بنكرده نسلی برجای نگذاشت

در غایت تعلق باو بود و سالیانی بعد از شھادت آنحضرت از اینجھان در گذشتند و دیگر خواھر ابوینیش كھ
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رفت ویرا بخانھء حاجی مال محمد شریعتمدار آنحضرت نامش را تغییر داده مریم خواند و موقعی كھ بقلعھ

حمایت و حفاظت كرد ولی مریم پس از شھادت برادر بودیعت سپرد و حاجی فرستاده تمامت كتب و آثار خود را

نیافتھ بجھان دیگر انتقال شمع ھمیگداخت و حاجی پس از چندی ویرا بزنی بگرفت ولی او سكون و قرارچون

بود و حسن عقیدت و تعلق شدید باو داشتھ خدمت نمود و دیگر حیدر پسر زن پدر آنحضرت از شوھر نخستین

خطاب میكرد و چون بقلعھ رفت ویرا نیز محض حفظ و صیانت بخانھء حاجیادرمینمود و آنحضرت ویرا بر

حضرت بماند و ھمی بیاد شریعتمدار فرستاد و او بیتابی و اصرار كرد تا اجازه گرفتھ در خانھء مسكونھء آن

ان و رئیس تا خبر بسمع مھدیقلی میرزا حاكم مازندربرادر و موالی خویش گریھ و زاری و نالھ و بیقراری نمود

بفرستاد ویرا بمعسكر كشیدند و در حالیكھ سوار بر اسب سواری برادر بود بمحضراردوی قلعھ رسیده جمعی

شاھزاده وارد كردند و آنظالم حكم بقتل داد و حیدر چون خواست از اسب

---۴٢٢ صفحھ ---

كردند و مادر با قلب پر اخكر در پیاده شود ھنوز یكپای در ركاب داشت كھ فراشان و میرغضبان ویرا قطعھ قطعھ

اش را بر ھمان اسب نھاده شبانھ بشھر عودت داد و پاره پارهپی فرزند از بارفروش بمعسكر شتافت و جسد

نیم فرسنگ از بلد مظلوم ممانعت كردند ناچار بخارج بلد در محل موسوم بازادبن كھ بمسافتاھالی از دفن جسد

مشھور بدائی محمد صادق دو بار برای اقامت نزد بی آنحضرت آقا محمد صادقدور است دفن شد و دیگر برادر ا

شد و حسب االمر برگشتھ در خانھ بماند و با قلبی صافی و ایمانی كافی و وافیبرادر و نصرت اصحاب وارد قلعھ

 ھمی نمود برای احباب حكایتسالھا بعد از واقعھء شھادت زیست و واقعات قلعھ و احوال آنحضرت و اصحاب را

قلعھء طبرسی و متقدمین مؤمنین حكایت نمودند چنین و از جملھ احوال و اقوال عظیمھء قدوسیھ كھ اصحاب

خواھر اصرار داشتند كھ در آغاز جوانی برای وی عروسی نمایند و او امتناعنوشتند كھ چون زن پدر و

نشاید بلكھ بنوعی بسیار م باین اختصارمیورزید برای اقناع و ارضائشان چنین گفت جشن شادمانی و كامرانی

و غوغإ عمومی بر پا گردد و نیز روزی پس از استحمام عظیم وقوع یابد و در سبزه میدان با دف و كرنا و شور

در خانھ صحبت میداشت و قلمتراش بدست گرفتھ اصالح ناخن میگرد در آنحالدر گرمابھ با بعضی از اصحاب
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نمودند و او بایشان نگاه و ید و آقا رسول بھنمیری و مال رضای شاه ابراز تأثرانگشتش برید و قطرهء خون چك

چنین دچار حزن و تأثر شدید شدید چگونھ بدنم را شرحھ شرحھ تبسم كرده گفت شما كھ بمشاھدهء این جرح قلیل

ناگھان بایشان ندتوانید دید و نیز نوبتی با جمعی از اصحاب در سبزه میدان بارفروش بتفرج بودو آغشتھ بخون

درین محل با كاه برنج آتش زنند و آتش حیا روی نموده گفت جسد شخصی بزرگ را كھ الحال مردم نمیشناسند

نموده نسوزاند ولی مردم بی آزرم

---۴٢٣ صفحھ ---

میرزا زكی میگذشت دست از اعمال سوء نكشند و نیز باری دیگر در حالیكھ با معدودی از جوار مدرسھ

است دیرزمانی نخواھد گذشت كھ مدفن شخصی ن خود فرمود این مدرسھ كھ حال مخروب و مطموربھمرھا

گردد كھ مردم از جھات بعیده بزیارت آیند و حاجی میرزا جانی باین مضمونعظیم شده چنان معمور و مشھور

پدر و خواھر آنحضرت را و زن نوشت كھ چون مھدیقلی میرزا از پیكار با اصحاب قلعھ باز ماند امر نمود تا پدر

باز خواست قرار داده گفت آیا پسرت ازین ھنگامھ عظیمھ كھ برپا از بارفروش باردو آوردند و والد را بمعرض

پسرم پی نبرده در و مقصود و ادعا دارد مرد زارع ساده جواب داد كھ من اصال بحال و خیالداشتھ چھ مقصد

از آنحضرت اخماد نائره را بطلبد و او چون بقلعھ یرا بقلعھ فرستاد تااعمال او متحیر و سرگردانم پس شاھزاده و

قدرت تكلم نیافت و قدوس تلطف نموده دلداری داد تا مقداری از كیفیت حال و در آمد و نزد پسر بزرگوار رسید

 چنین آنحضرت باوخود و اقوال و اعمال شاھزاده باز گفت و سخنی چند در نصیحت و خواھش ادا نمود وعیال

منصب و مقامی بسیار رفیع است كھ انبیإ و اولیإ فرمود كھ اما مظلومیت و اسارت ما سبب اجری جزیل و منیع

و نصیحت و سخنانی كھ پدرانھ گفتی این نكتھ را بدان و آگاه باش كھ پسرت متغیربدان افتخار مینمودند و اما

اینك بر گرد و شاھزاده را نیك  و حقیقت مسیحائی استمتبدل شد و آنكھ اكنون با تو خطاب و تكلم مینماید روح

و بیانات آنحضرت را باز گفت و چند روزی در اردو بوده مطلع و واقف ساز ال جرم آنمرد ساده باردو برگشت

ساروی رفتند و نیز باینمضمون آورد كھ در ایام توقیف در خانھء میرزا محمد تقی مجتھدمستخلص گشتھ بشھر
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مخاطب فرمودند كھ مائیم سلطان بحق و یخان الریجانی را كھ بمالقات رفت باین خطابات عظیمھسرتیپ عباسقل

عالم ملك زیر نگین ما است و ملوك ارض

---۴٢۴ صفحھ ---

تقربی نزد ما جز از جھت تقوی برای ما خاشع خواھند شد و بمصداق كالم خداوندی ان اكرمكم عند الّلھ اتقیكم

ننمائیم و از جھت فقر و مسكنت خوار نشماریم و در بخش ثروت و شئون دنیویھ احترامنیست و باحدی نظر ب

آنحضرت از بیان حال و مقال قدوسی را آوردیم نگاشتیم كھ مادرش سیدهء حسنیھ بود وسابق كھ قسمتی عظیم

 قائم جیالنی حسنی و نفس زكیھ ودر قلعھء مازندران دستار اخضر بر سر داشت و كثیری از بابیھ ویرا سید

بر مقام عظمت نفس و قوت اعتماد و توجھات الھیھاش فوق ادراك ماثور در اخبار میدانستند و آثار بارزهء دالھ

داشت و بود و نیز آنحضرت در جمیع شئون بلطافت عظمی و ظھور نعم و آإل تجلی و تحلیو تحمل عقول قاصره

قلعھء طبرسی اسیر سپاھیان شدند از اختتام امردر كتاب روضة الصفا در خصوص احوال اصحابش كھ پس 

الغر و بیمارگونھ بودند زیرا كھ چون در ایام محاصره آذوقھء چنین مسطور است غالب آنان زرد و ضعیف و

از معاریف مدتی بخائیدن چرم و جلود دواب معیشت داشتند و بحكم نواب و اال چھارصد كسآنان اتمام یافتھ

چندانكھ بدانگروه نصیحت مشیر و نیزهء سپاھیان مازندران بر ھالك رسیدند وآنفرقھ بضرب تفنگ و ش

و نبیل زرندی در بیان احوال حضرت نقطھء اولی پس از ببازگشت از آنطریقھ كردند بسمع قبول اصغا ننمودند

در چنین نوشت كھ طلعت اعلی شش ماه تمام در عزای آن روح قدسی متألم بود واستماع خبر شھادت قدوسی

صورت یكی از آنمینگاشت و زیارتش بقدر یك مجلد بیانات نازل فرمود و ھشت روز در اوصاف و محامد وی

قد فدوا انفسھم السم الّلھ االخر قدوس قدوس قدوس بسم زیارة الشھدإ علیھم السالم الذین"،زیارات این است

فی فؤادك و ی ال الھ اال ھو علی فؤادك و فؤاد منقدوس قدوس قدوس انما البھإ من الّلھ الذالّلھ االمنع االقدس

علی روحك و روح من فی روحك و علی نفسك و من فی نفسك و علی

---۴٢۵ صفحھ ---
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و علی روحك و من خلق من جسدك و من فی جسدك ثم العإل من الّلھ علی فؤادك و فؤاد من خلق من نور تسبیحك

و علی جسدك و من خلق من نور تكبیرك قد ارتفعت و وحیدكروح تحمیدك و علی نفسك و من خلق من نفس ت

حمدت و دنوت و لیس دونك ذو دنّو مثلك سبحت الكینونات كلھن من ساذج تسبیحك ولیس فوقك ذو ارتفاع مثلك

و كبرت االنیات كلھن من مجرد الذاتیات كلھن من كافور تحمیدك و وحدت النفسیات كلھن من جوھر توحیدك

بك و كل یوحدون الّلھ بك و كل یكبرون الّلھ بك فقد عظمت مصیبتك حون الّلھ بك و كل یقّدسون الّلھتكبیرك كل یسب

الزرایا عن الذكر عن االقتران بھا كل المصائب من كل الممكنات و ترفعت رزیتك علی مقام فرقتحیث قد انقطعت

 باك لك و مستقر فی ظلك و مسبح لّلھ بما قد انھ ھومعھا من كل الممكنات فو عزتك ما من شئ من دون الّلھ اال و

فی علّو قدست و موحد لّلھ بما قد وحدت و مكبر لّلھ بما قد كبرت لم تزل و ال تزال كنتسبحت و مقدس لّلھ بما قد

بظھور ربك و الباطن ببطون ربك و القدس و الجالل و ال تزال انك لتكونن فی سمو القدس و الجمال انت الظاھر

قد تعرجت فی االبداع الی افق ما سبقك من احد و استقللت فوق ن ال اول غیرك و االخر حیث ال آخر دونكاالول حی

طھر طاھر اعلی افق الرضوان حیث لم یكن فی علم الّلھ اعلی منھ فال شھدنك و كل شئ بان دمككرسی عزتك فی

الّلھ و كلشئ بان الّلھ قد طھرك عن  شھدنفال)الی قولھ (مطھر و ان بفاضل ذكره قد ظھرت كینونیات الممكنات 

الملك االرض و ما علیھا بل ملك الرضوان و من فیھا حیث ال یخطر علی المثل و آتاك ما لم یؤت احدا من خلقھ

الی (یمكن فی الخشوع عظمة او كبریإاال و انھ وافد علیك بذكر الخضوع و نازل بر حل فنائك بمنتھی مافؤاد ذكر

الفردوس االعلی و الرضوان االبھی طوافون حول  الشاھدن مالئكة العرش و الكرسی و السموات وكاننی)قولھ 

فی حبك و لیحضرنھ بین یدی الّلھ ربك و لینظرن الّلھتربتك و لیأخذن مإ عین من یظھر

---۴٢۶ صفحھ ---

ابداعھ اذلم یكن قطرة مإ ندالی من اكتسب ذلك الفضل و لیبكین علیھ رضوانھ و لیختصھ بكل فضلھ و ما یمكن ع

 و در الواح صادرهء از قلم اقدس ابھی الخ "رزیتك عند الّلھ احب عما یجری فی مصیبتك و یظھر علی خّد فی

حق آنحضرت مسطور است و بعنوان طلعت اخری و نقطھء اخری ستودند و در اذكار رفیعھ و مقامات منیعھ در

و انزلناه علی ظلل ا بعثناه بالحق فھو علّی قد اشرقناه عن افق الفارس فاعلم بان اول م"،چنین فرمودندلوحی
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سمیناه فی المال االعلی باسمنا القدوس ان انت بذلك الروح من سمإ عز علیا و آخر ما بعثناه فھو ایضًا علّی و

 اما آثار قدوسیھ و الخ"الجمال الذی ظھر بالحق و اشرق عن افق االمر بسلطان منیعاعلیمًا و عززنا ھما بھذا

مال محمد شریعتمدار از خطب و دعوات و شئون تفسیریھ بسیار بود كھ بیشتر را با خواھرش مریم بخانھ حاجی

بر نگینش این آیھ از قرآن ان ترن انا اقل منك فرستادند و غالبًا در دست نیست و در آنمیان خاتمی دیده شد كھ

منھا صورت  محض مراعات اختصار بثبت نبذهء از آنھا اكتفا میكنیم این مقامماًال و ولدًا نقش یافت و ما در

حكیم  بسم الّلھ الحمید انھ ھو الحبیب لدینا علی"، است كھ آنحضرت باصحاب جھت حرز دادنددعائی

و رب كان لما یشأ قدیرًا و ھو الّلھ ربی سبحان الذی قد نزل االیات بدعًا من شأنھ لیشھد الكل انھ ال الھ اال ھو قد

تعلم كان قبل ذلك فی اّم الكتاب حكیمًا اللھم انك لتعلم ان االحبإ یستدعون منك ماالعالمین حمیدًا و ھو الّلھ ربی قد

من فضلك قد مننت علیھم و ان حكمھ و تشھد سره و ضمیر و انت العلیم الحكیم فان اجبتھم بما سئلوا فانما ھو

الملك لظھوره و ال یمكن االختراع لشھوده و ال یتحصل فی  یتحملالعدل لك فانما ھو من عدلك و ان المنعتھم عن ذ

انما ھو اذا لعدل لما كان لھ وجود من دون الفقدان بالسر الموجود و بعد ما قد كان الكلذروة نقطة االبداع بروزه

بكلشئبقولك كن المن شئ فی شأنھ یوجدون فكیف یقال فی حقھ ذلك بل كل ما تفعل

---۴٢٧ صفحھ ---

فان الفضل ھو العلة للوجود و ھو من تأللؤات الجمال او من ظھور الجالل فی میادین االبتجال كل ذلك من فضلك

علی طلعتك المتشعشع بالھویة فی شجرة المعبود و سرك الّلھ لم یزل عند اھل الفضل لمشھود فصل یا رب

بإ اذ لم یقترن بالحدود و انی اشھد لھ انھ القدوس فیو ھویتك الظاھرة فی نقطھ الالمتالمع فی الجزئیات المنضود

اشھد انھ السر سرك الحق فی ختم االكوار لدی الصعود و انھ ھو الفاتح القیوم فی تنزل االنوار عند القیود و

الھوتیتھ و تغنی ورقإ ھائیتھ فصل علیھ و علی البقرة قصبات الوجود فصل علیھ و علی باب مدینتھ و ذكر آیات

ببركة االزلیة فی كل السر من رشح ثم علی من انت تحب كما تحب كیف تحب ثم انی اسئلكفر الجامع التحفاالص

سر ھما فی الظھور ان تتفضل علی ذلك الصورة االنزعیة فی تقدیم الظھور و ذلك المدینة البائیة و ان عنافات
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 ھمومھم و تنصرھم و تحفظھم عما غمومھم و تذھبجمع احبتك ما بھ بسر قلوبھم و تنور صدورھم و تكشف

بما فی االرض و السموات و فی البر و البحر و الجبال و االودیة و ما فی یكره رضاه و تدفع عنھم كل البلیات

ما فی الھوإ او فی ظھوره و فی الحیوان ستوره و ما فی الجان بروزه و ما فی شیاطین االنسان ركوده واالشجار

من اتبعنی بالحق باسمك القاھر المقتدر الجبار عن التراب سطوعھ و انی اعیذ نفسی و كلالمإ او فی النار او فی 

و السكنات و الھوام و الطیور و السباع و كل ما فی الملك مما ھو ضار سبحانككل االفات و البلیات و الحركات

الرحمن الرحیم و انت العلیم القدیم و سبحانك ال الھ اال انت انت الحفیظ و انت الكفیل و انت ذو الفضل العظیم و انت

"الحمد لك ان الحمد لّلھ رب العالمین "، نھا جھت حرز دادندھ آایضًا صورت دعإ دیگر است كھ بو.

قد نزل الشفإ بمحبة حجتھ اذ ھو الذی ال الھ اال ھو و ھو الغفور الرحیم فیا الھیبسم الرب القھار سبحان الذی

قد احزنھ بما یشإ بحق سرك الظاھر فیمن اتاك بالرجإ فانزل اللھم شفإ و رّد عنھ ماوعدت ان تستجیب الدعإ ل

---۴٢٨ صفحھ ---

.ذاتك اذ ال الھ اال ھو و انت رب العالمین اذا اتاك لللقإ سبحانك سّر آیتھویة الھإ فانك اھل الكبریإ و ال تخیب احدًا

الّلھ الذی ال الھ اال ھو العلی العظیم الحمد لّلھ الذی قد خلقبسم ")االعدإ و ایضًا من دعائھ لالحبإ علی(

القدیم الحمد لّلھ الذی قد جعل الحمد بحمده لحمده و قد جعلھ بجوده مظھر طلعتھ بانھ ال الھ اال ھو و ھو العلی

العالمین جذبات سرائر سطره و انطق الحمد بایات ذكره لئال یخفی عن الحمد حمدًا لما ابرز بسره و اركز الحمد فی

الذی قد خلق یقول احد فی طلعة حمده بعضًا من القول و كان الكل لدیھ من المنصعقین الحمد لّلھجمالھ و لئال

علم بجذبة ورقائھ كل االیات الجاللیات الحمد حمدًا لنفسھ بایات ھویتھ و قد ترشح من لجة جوامع حكمتھ و قد

الھ اال ھو و ھو ال الھ اال ھو و ھو السر المستسر بالورقة الھویة قدیم بصحویات الھویات الی غایة مراده بانھ ال

مغنی االوراق الكافوریة مالك الھویة و یا صاحب الطلعة النقطیة و یا منجذب الكل باالیات الصمدیة و یااللھم یا

وعدتنا من قبل و اظھر االمر السریة انزل علینا االیة التی قد بالورقإ العمائیة و یا مجمع البھائیات بترشح جواھر

طلعتك و من بعد و انزل النصر من عندك و افتح االبواب من فضلك و ابشر اولیائك بالنظر الیالذی قد اردتھا
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منعتھم عن االجتماع لدی ذكرك و اجمع شملھم بانزال السكینة علی قلوبھم من رحمتك و فرق االسباب التی قد

حكمك و اتقان صنعك و اطفإ نار الشرك فی عبادك اللھم انی اسئلك امرك و اعإلسبب یا الھی بجودك سبیال الظھار 

العمائیة و بالرقوم الھویة و بالبإ فی االسمیة و بالطإ فی السریة و بااللف الغیبیة و بالحروفباالسم الھإ فی

بمن نادی فی الطور بلسانك البھإ فی لجة الثنإ و الكلمات الجامعة و بالفتی الجالس علی عرش العزة لدیك و باھل

الرحمة علی ایوب اذ نادی و بمن انجی یوسف من الجب و الیھ ابویھ آوی و بمن خلصانی انا الّلھ و بمن قد نزل

عیسی من ایدی الیھود و ارفعھ الی السمإ و ھو ھوی و بمن اغرق

---۴٢٩ صفحھ ---

ھو علی العباد رؤف رحیم و الضرإ و بحق الذیفرعون و فرج عن موسی و اخیھ و قومھ ما مسھم من البأسإ و 

بأسائھم و ھو عظیم عظیم فیا الھی و سیدی و محبوبی و علی اھل الدعوة مجیب قدیم و علی المضطرین كاشف

انت فبحق لی رجإ اال انت و ال مقام اال لدیك و ال انیس اال انت و ال من اسكن الیھ االمنای و رجائی فو عزتك لیس

طلعات جذابیتك فی العمإ و تغنی  و بحق سرك القدیم و بحق اسمائك الحسنی و صفاتك العلیا واسمك العظیم

الذی قد انزلتھا علی عبادك المخلصین و اھل محبتك المصطفین و ورقائك فی طلعة شمس الثنإ اال ان تفرج الكربة

رای من وب یا سیدی قد ضاقت لماالذی لیس لك فی االرض اال ھم یا رحمن یا رحیم فان القلامنائك الراجین و

من خفإ طلعتك عن الورقإ و ان االذی و اّن الصدور قد تصدعت مما سمعت من الشكوی و ان االفئدة قد حرقت

الضرإ و ان االبدان قد تبلبلت بالفنإ و ان المشاعر قد ضاعت بالشماتة الكبد قد خمدت لما نزلت علیھ من البأسإ و

قد لعنتھا الفرعون و ة السؤی اللھم العنھم بكل لعن نزلتھا علی ابو الشرور و بكل لعنمن السحب المكفھرالنازلة

الذین قد خرجوا من طاعة اولیائك وبغوا علی اصفیائك حزبھ و انزل علیھم بكل نقمة قد انزلتھ علی احد من عبادك

ین علیھ السالم من قبل ان تسلطاللھم انی ادعوك بما دعاك حجتك علی بن الحس)قولھ الی(و طردوا اھل كرامتك 

خذھم اخذ عزیز مقتدر اللھم سلط علیھم من ال یرحمھم و ال یضع فی شأن قرارًا و ال یمكن لھم منھ فرارًا اللھم

انزل علی قلبھ حتی ال یزحمھم و حتی ال یوقر كبیرھم و ال یرحم علیھم عبدك الذی قد اخزنتھ لتنتقم بھ عنھم اللھم

اللھم افضحھم لھم اال كما قد وعدت فی قولك و من اعرض عن ذكری فان لھم معیشة ضنكًاصغیرھم و ال یكون



376

عبد التبری منھم اللھم اجعلھم فی االرض بحیث اللھم الھم كل مؤمن لعنھم و كل)الی قولھ (بفضح ال یمكن مثلھ 

ال یستطیعون بشئ من االمر و ھم فی كل

---۴٣٠ صفحھ ---

اسسوا اساس الظلم بك و تقمون النھم قد آذوا نفسك و والوا عدوك و افتروا علیك وشأن خائفون و عنھم من

انی اختم الكالم بالبرائة عنھم و التمسك بحبل ذكرك و قطعوا رحمك و ظھر الشیطان بینھم و لم یتبرئوا منھ اللھم

معھم حمتك فی كل شأناللھم صل علی ذكرك و آل ذكرك انك حمید علیھم و احشرنی براتباعھ فاقول من حكمك

."انك انت ارحم الراحمین

كھ موقد نیران فتنھء مازندران و      و اما مال سعید معروف بسعید العلمإ اھل قریھء دیوكال از توابع بارفروش

گشت تحصیالت مقدمات علوم در بار فروش و ساری نمود آنگاه سبب قتل حضرت قدوس و باب الباب و اصحاب

گرفتھ ببارفروش مال شریف ملقب بشریف العلمإ آملی تكمیل اصول و فقھ كرده اجازهء اجتھاددر عراق عرب نزد

محسوب گردید و دختر رئیس اصطبل محمد شاه برگشت و مسند فقاھت و ریاست بگسترد و از معاریف مجتھدین

 معجب و مغرور گشتبسلطنت یافت و ال جرم جاه و جالل و ثروت و مال اندوختھرا بحبالھء نكاح گرفتھ بستگی

جمودت عقیدت ظاھریھء و مالئی متعصب و لجوج و پرخاشگر  و تند خو و متكبر و ستمگر شد و از جھت

خصومت شدیده یافت ال سیما بتأسی از بعضی فرعیھ و غلظت فقاھتیھ با ارباب علوم و معاریف عقلیھ و ذوقیھ

 نمود و با حضرت قدوس مضادت و مخاصمت شیخیھ نفرت عنیف اظھاراساتید خود در عراق نسبت بعقیدت

در بخش سابق ھنگامھء مذكوره را برپا داشت و سّد ھائل پیشرفت مقاصد اصحاب گشت چنانكھھمی كرد تا

نگاشتیم و ھنگامی كھ باب الباب و اصحاب در طبرسی نزول كردند و

_______________________________________________________________________

مأثوره است كھ حضرت قائم را با دستھ آھنین مال سعید اصال یھودی و جدید االسالم بود و سعیده نام زن ریش دار كھ در اخبار

)حاجی میرزا جانی(.آھنین تبر زینی بود كھ بدست خود بر سر آنحضرت فرود آورد مقتول میسازد مراد او است و دستھ

__________________________________________
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---۴٣١ صفحھ ---

مازندران برای تحقیق احوال كرسی خطابھ ودعوت بر قرار نمودند و مبلغین بھرسو فرستادند و كثیری از مردم

متنبھ و مستفیض شدند نھی شدید كرد و اصرار و ابرام نمود بدانجا شتافتھ باستماع بیان و علم و تبیان آنجناب

پی در از فروش برنج و نان و دیگر ما یحتاج باصحاب ممانعت اكیده بجای آورد و مكاتیبوكھ كسی بدانجا نرود 

سلطنت خواند و  موجب گردید پی بناصرالدین شاه نگاشت و مال حسین و اصحاب را طاغی و سركش و مدعی

م مسلح از اطراف ر مرد با چند ھزا)جی سورتی(خان سورتیكھ حكم شاھی بمدافعت آنان صادر گشت و عبد الّلھ

بیامدند و حین ورود ببارفروش نزد وی رفت و حسب تحریكات و تشویقاتش مصممپی مدافعت اصحابمازندران 

بحضرت قدوس در بخش گذشتھ ھدم و ردم قلعھ و اصحاب شد و تفصیل بیرحمی و قساوت مال سعید را نسبت

عالج نادر الوجودی مبتال گشت و برد شدیدی بمرض  صعب الآوردیم و او پس از واقعات مذكوره برعشھء اعضا

بر مزاجش استیال یافت

_______________________________________________________________________

مردی شرور و متعرض باحباب و مزاحم مال قاسم از ائمھء جماعت بار فروش ساكن محلھء آق رود قریب بخانھ حضرت قدوس

گفت مدافعت ھمی تحریك كرد و او را مشتعل از نار عناد و فساد نموده دروغھای بسیارلعلما را بر مقاومت وآنجناب بود و سعیدا

و كفر بیحسابش را ھمھ مردم دیدند از شما میخواھیم كھ از حد خارج بود و دوستان بانحضرت عرض كردند كھ شقاوت و شرارت

عرض كردند خدا او را  فرمودند آیا میخواھید بچھ صورتی منقلب گرددھمھ مشاھده كنند در جوابعذابی بر او ظاھر شود كھ

بعد از زمانی مال قاسم مریض شد و حالتش بسختی رسید اطبإ ھر قدر بصورت خوك ظاھر فرماید فرمودند منتظر باشید خواھد شد

قاسم مانند خوك شد پرستاران صورت مال كوشیدند سودی نداد چھره و صورتش دیگرگون شد و در شھر شھرت یافت كھبمعالجھ

پرده كشیدند و مردمی كھ بعیادت میرفتند

_________________________________________

---۴٣٢ صفحھ ---

وپوست جانواران در بر كرده و در تمامت فصول سال حتی در ھوای حار و راكد تابستان لباس بسیار از پشم و

آرامگاه و خوابگاھش را باستحكام بستھ پردھھای  و ابواب حجرهءاش از پشم انباشتتجاویف عمامھ كبیره
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معذلك كلھ دزیر لحافھای پشمین سنگین جای گزیرا سد محكم كرده در كرسی گرم ضخیم بر ابواب بیاویختھ منافذ

با چنان حال خسران مال كھ از تمتعات از سورت برودت نالھ و فریاد كردی و از سختی سرما سوختی و عاقبت

ق و او را اوالد . ه ١٢٧٠ دچار شده زندگانی را بدرود گفت وباكل و شرب و غیره نیز محروم بود ببالیا

دیگر از مالیان در ایام جوانی ناكام مردند و نشانی جز برخی اقربا و خویشان بر جای نماندمتعدد بود و ھمگی

معاندت و تعرض ھمی نمود و اعقابش نیز ینمخالف مال فضل الّلھ بود كھ بروش وی رفتھ با معروفین از مؤمن

در ھنگامھء ورود جناب باب و اصحاب كفن بگردن افكنده بچھار سوق چنین كردند دیگر سید ربیع نام گویند

فریاد بركشید ایھا المسلمین العجل العجل بكوشید بجوشید بابیان بیدین رابازار شتافتھ

_______________________________________________________________________

تا بمقام اصلی خود رفتھ برفقا و ھم صورتان سبب میپرسیدند و باصرار پرده را باال میزدند و شكل خوك میدیدند و فرار مینمودند

ھا و لذا مالكھ چون جسدش را در آق رود غسل میدادند صورتش  مانند خوكی دیده میشدخود پیوست و میان مردم شھرت یافت

چنین بود كھ ناخوشی سرما گرفت و در تابستان و شدت گرمای حكم دادند كھ او را فورًا دفن كردند  و اما حكایت عذاب سعید العلما

منقل پر از آتش باز ھم مانند كسی ھای ماھوت پوستین بردوش و چھارزیر كرسی رختھای متعدد پوشیده با كلیجھھوای مازندران

ممكن انواع لطیف ذائقھ پذیر حاضر میكردند و آرزوی آنھا داشت ولی یك لقمھ بحلقشمیشد و غذای او را ازكھ تب لرز دارد كرم ن

)قا سید محمد رضا شھمیر زادیآ(.نبود فرو رود و باین عذاب بمقر خود رفت

_________________________________________

---۴٣٣ صفحھ ---

.از این خاك برانید 

كردند حاجی میرزا محمد تقی     و دیگر از مالھای مازندران كھ بمدافعت این امر و مقاومت با اصحاب قیام

سوئش با حضرت قدوس و بشھادت رساندنش آقا سید احمد مجتھد ساروی ستون كفر بود كھ كیفیت رفتار

.تیم سابق و حاضر نگاششھمیرزادی را در بخش

_______________________________________________________________________
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مجتھد مازندرانی از اھل ساری میرزا تقی مشھور )١٢٧٧ایام حبس برادران و غیرھما در انبار طھران در سال (و نیز در آن ایام 

سلطان بود بطھران آمد و ول یعنی برادر شھیدم كھ مقرب نزدقاتل فرزند رس)او را بدین لقب خواندند حضرت قدوس(بستون كفر 

خونخوار شرار رفتند و باین نوع تظلم نمودند كھ ای آقا عرض ما را برس اول ملعونچند نفر از اھل والیت ما بدون اذن ما نزد آن

عرض نمائید كھ دو برادر از سادات و میدھیم شما را بخدا و پیغمبران و امامان علیھم السالم و در ثانی متضرعیم بپادشاهقسم

مرخص فرمایند پرسید بچھ تقصیر و گناه و از كجا آوردند گفتند از مازندران و باسماوالد رسول در انبار مباركھ ھستند ایشانرا

 برادر شھمیرزادی ھستند گفت خوب میشناسیم یكبابی و بھتان زدند آنشریر گفت بشما چھ نسبت دارند گفتند ھم والیتی ما و

كھ این ثوابی عظیم بردم و باید این دو را ھم كشت چون خدمت شاه رسم باید كاری كنمایشانرا در مازندران بدست خود كشتم و

 بانبار آمدند باینعبارت خبر دادند كھ شمر را بیدار معجًالھا را خوف غالب شدنامھا را روی زمین تمام گردد ال جرم آن بیچاره

در دست خالق و رازق و محیی و حركت آن غدار شدیم اینك تدبیری نمائید كھ آرام و قرار در ما نمانده گفتم امركردیم و ما باعث

بحال ما رشتھء بر گردنم افكنده اگر انشإ الّلھ شھادت نصیب شود پس خوشاممیت میباشد و تقدیر الھی مقدم بر تدبیر خلق است

دوست

____________________________________

---۴٣۴ صفحھ ---

حاجی شریف اھل قریھء حمزه كال از    و اما حاجی مال محمد حمزه شریعتمدار بزرگ بن حاجی مال مقیم بن

گشت و او از اكابر علمإ راشدین كاملین محسوب است مجتھد توابع بارفروش كھ از اینرو بنام حمزه مشھور

 حكیم متعمق در حكمت و كالم و دیگر علوم عقلیھاصول و دیگر علوم نقلیھء دینیھ ومتتبع در فقھ و

_______________________________________________________________________

میگردد فواره چون بلند شود سرنگون شود و میكشد ھر  جا كھ خاطر خواه او است ولی تخت عزت این بدبخت بزودی واژگون

مژده دھم شما را باری آنملعون بمازندران رفت و ایامی چند گذشت روزی زندانبان آمد بما گفتاعتنائی باین اعمال و اقوال نكنید

اینك خبر رسید و شھرت یافت چھ چون نعش او را بطھران مجتھد مازندرانی كھ چنان خیاالت سوء در حق شما داشت مرده

تابوت خوكی بیرون آمده كھ با نعش بودند دیدند از درونھمینكھ بفیروز كوه رسیدند قاریھای قرآن میاوردند و بكربال میبردند

آخوند نبود و بسیار وحشت و دھشت كردند و ناچار در آن منزل توقف كرده بصحرا فرار كرد و درون تابوت را تجسس كردند جسد

ت فورًا بمنزلگاه بروید و موجب افتضاح ما اساز قاریھا را بساری فرستادند و بوراث میت خبر دادند آنان گفتند این قضیھیكتن
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ولی جسدش گذارده بكربال ببرید و مبادا مبادا احدی از ماوقع باخبر گردد و چنین نمودندجسد میت تازهء را در تابوت بجای

و زندانبان بعد از نقل این حكایت گفت این قدرت جد بسیاری از مردم شنیدند و ھركھ میدانست او قاتل فرزند رسول بود لعن نمود

گردید و بزنجیر ھفتاد میباشد الحمد لّلھ عذاب دنیا ظاھر شد و یقین است در جھنم میھمان اولیإ طاغوتما امام حسین علیھ السالمش

و اللھم العن شجرة النفی من اولھا و آخرھا و ظاھرھا و باطنھا من اصلھا و ذرعی بپیوست اللھم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آلھ

)آقا سید محمد رضا شھمیرزادی(.مھالی آخر كالفرعھا

_______________________________________

---۴٣۵ صفحھ ---

اسرار و فنون غریبھ و دارای و سالك واصل بمقامات باطنیھء عرفانیھ و جامع علوم و رسوم قریبھ و مقتدر در

ریاضات نفسانیھ را در سی و اند سال در مازندران و الت علمیھ وكرامات و مقامات معنویھ بود و مدت تحصی

برده در علم و عمل و قدرت روحیھ بمقامی رفیع رسید و قسمتی از تحصیالتش نزد اصفھان و عراق عرب بپایان

نقلیھ نمودند و احسائی شد و در بارفروش افاضل علمإ در محضرش تلمذ و استفاضھء علوم عقلیھ وشیخ

اركان اجتھاد و ریاست دینیھ گردید و شیخ محمد اش مانند شیخ عبد الّلھ مازندرانی كھ بعدًا ازز تالمذهبسیاری ا

المجتھدین در بارفروش شد و از مؤمنین امر بدیع حمایت كرد و شیخ اسمعیل حسن معروف بشیخ كبیر كھ شیخ

فلكیھ و نجوم و و كالم و حكمت و ھیئتكھ عالمی ذو فنون و مدرس علوم ادبیھء عربیھ و فقھ و اصول بن حداد

تقوی و انقطاع از جاه و ریاست مالئی گشتھ غیرھا در مدرس مدرسھ حاجی كاظم بیك و معروف بوفرت علم و

و غیرھم شھرت بلیغھ یافتند و مردم مازندران خصوصًا بارفروش و دم از روش استاد بزرگوار خود ھمی زد

دانستند و در كاملھ بوی داشتھ او را صاحب كرامات و مقامات و تأثیرات نفسیھعقیدت و ارادت قرای تابعھ غالبًا

و نیاز با خدا بزبان مازندرانی تكلم آن بلد چون ستارهء عظیمی درخشید و در درس و وعظ حتی در دعا و راز

 اینخلق را حدود بدینمضمون مشھور است كھ بار خدایا منآنمیكرد و عباراتش بدان لغت در دعای استسقا در

آفریده شوند نیز باران و مجازاتھای دیگر مانند آن تنبھ نیابند وبشری نو كھ بعد از اھالكشانآزمودم بنفرستادن

در باب استجابت دعای استسقا و ھم نفرینش در بھمین نھج خواھند بود لذا بر جھل و گناھشان ببخشا و حكایاتی
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دم در احیان استخاره بقرآن از خدا مشھور است و مسجد اقامت الضمیر مرحق بسیاری از اعدإ و اخبار مافی

مسمی بمسجد حاجی كاظم بیك در اوقات صلوات خصوصًا در سھ ماھی رجب و شعبانجماعتش

---۴٣۶ صفحھ ---

فوقانی و تحتانی بستھ و رمضان چنان مملو از مقتدیان مصلیان بود كھ صفوفی در خارج حتی در حجرات

ھای ائمھ شده سخن در امور مأثوره و زیارتنامھش سخن حصر در تفسیر قرآن و احادیثمیگشت و در مجلس

مازندرانی بدینمضمون منع میكرد كھ عمر آدمی اشرف از آن است كھ در امورظاھریھ وقوع نمییافت چھ بزبان

اش تیھ و كسبیھفضائل ذافانیھء باطلھ مصروف گردد و مال سعید مذكور با اینكھ در مقابل جامعیت علمیھ و

و طرفی نبست و پیوستھ از تنور ضمیر و تبحر خطیر منزلت و مقداری نداشت ره رقابت و حسد نسبت باو پیمود

غضب میگداخت و شریعتمدار برخالف دیگر مجتھدین و واعظین در محضر و عقاید و آداب بی نظیرش در آتش

مازندرانی بدین مضمون ی خطاب كرده بلغتقلوب مستمعین را سرشار نشاط و سرور میساخت و ھمو منبر

گریھ بسر آمد و از این پس دور شادی و سرور میباشد میگفت من شما را میخندانم و مسرور میگردانم زیرا دور

برخاست و در بارفروش حضرت قدوس طلوع و قیام فرمودند مال سعید مانند عدویو ھمینكھ صیت ظھور بدیع

حمایت و رعایت كرد و با  و حاجی حامی امر بدیع شده از آنحضرت و اصحابعنید بمقاومت و بغضا برخاست

اند كھ جناب قرة العین بعد از واقعھء بدشت چون آوردهجناب باب الباب مصاحبھ و آثار و آیات را مطالعھ نمود

صف دراش رحل اقامت افكند و چند روز در مسجد حاجی كاظم بیك مذكور مسكونھوارد بارفروش شد بخانھء

حجاب قرار گرفتھ بحل غوامض مسائل جماعت نسوان بحالیكھ پرده فیمابین صفوف رجال و نسإ میكشیدند خلف

بعضی از بیاناتش تحالیكھ بر منبر ادا میكرد گرفت و او بنوع تجلیل دینیھ و مواعظ بلیغھ پرداخت و خورده بر

اصحاب ا و ھمگنان شما آموخت و ھنگامیكھگفت بسیار ممنونم بلی باید این معارف را از شمخطاب نموده

بخارج بارفروش رسیدند و پند و اندرزشان در دل رنگریزان و دیگر كسبھ

---۴٣٧حفھص---
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حملھ آوردند گروھی از اھالی و بیكاران كھ حسب اشارهء سعید العلما ممانعت خواستند تأثیری نبخشید و ناچار

آقاجان بابیان میگویند حضرت قائم ظاھر شد شما چھ  كھ ایبدرب خانھء وی آمده چنین معروض داشتند

میفرمائید جواب گفت البتھ بروید

_______________________________________________________________________

 موجود بابیھ نوشتھ و اكنون بخط ویحاجی شریعتمدار در خاتمھ و ضمیمھء كتاب اسرار الشھادهء خود كھ شمھء در خصوص

باقی  كھ آحاد١٢٧٢و در چنان موقع و تاریخی كھ مقالھء مذكوره را نگاشت یعنی سال است تحقیقات دقیقھ از طریقھء امامیھ نمود

بابیت این امر با مراعات احتیاط و تحفظ از شرور اعدإ ماندهء اینطائفھ در غایت تقیھ و اختفا میزیستند عقاید خود را نسبت بدورهء

.و ھی ھذهاشارًة مبین داشت چھ در بخش اول آوردیم و در اینمقام نیز نبذهء را ثبت مینمائیم تلویحًا ودر طی بیان

اند یا مذمومین بیان فرما كھ در این زمان بودهاند و چون است حال ایشان از ممدوحینبابیھ معنیش چیست و چھ كسان بوده_س 

عجم تا خود را ام در عین و الم از رس طلوع كردند و منتشر شدند در عرب وغرس اول غیبت امسنھء)١٢۶٠(نزدیك سال   

_سال گذشتھ از طلوع باشد ھمھ بتوپ و تیر كشتھ شدند  ج بجزیره خضرای شیخ طبرسی كشیدند و در تنزل الم مذكور كھ شش

اش كھ انا مدینة بفرموده السالم در آنو جمعش ابواب چنانچھ رسول خدا شھر علم بود و امیر المؤمنین علیھباب بمعنی در است

جناب میرزا علیمحمد شیرازی كھ تاجرزاده بود اگرچھ من ایشانرا ندیدم   پس اول بال اول قبلھ باب٠٠٠٠٠٠العلم و علی بابھا 

ر حداثت كھ از عمرش گذشتھ بود و دنوشتھء از كتاب مؤلف او دیدم كھ در ابتدإ طلوع سنھء غرس بیست و ھفت سال بوداصًال

بكربالی معلی بسر برد كمتر از یك سال و بسیار با زھد و ورع و عبادت بود و درسسن خود بمالزمت جناب حاجی سید كاظم

مقدمات تاسیوطی و حاشیھء مال عبد الّلھ بیشتر نخوانده بود و از بابت قوت ذھن و

__________________________________

---۴٣٨ صفحھ ---

و میگویند صاحب الزمان ظھور كھ جستجو در این امر واجب است گفتند ای آقاجان مردم را میكشندتحقیق كنید 

شما اھالی نخست دست بجفا و ایذا گشودید گفتند سعیدالعلما كرد جواب گفت من شنیدم با اینكھ وارد و مھمانند

چنین فتوی داد

_______________________________________________________________________
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بشاكلھء آیات و سور قرآن كھ ....تا شش و ھفت جلد چندین مجلدات.....ذكإ و تأیید و تقوی قدرت تألیف و تصنیف پیدا شد او را 

شرح سورهء بقره و خطب پر فصاحت و بالغت شبیھ خطب صحیفھء سجادیھ انشإ و امإل كرده بود واز كلمات قرآن بیرون نبود

پیش من ھمھ را و بسیار خوش خط و ربط و تیزقلم و تند رقم بود و اش را دیدم آورده بودندات غریبھء مشكلھ كھ ھمھنوشت بعبار

و استنباط و ریاضت و صفای و خود را باب نامید و بر انگشتر سفید خود خط باب كشید این باب اول كھ باجتھاددعوی  بابیت كرد

و باسم باب مسمی ساخت و باب دوم بعد از وی جناب .....و علم تفرید  و حق و تجریدخود خود را باب وصول بمعرفت و توحید

اسن از وی بود بمالزمت او ھمسفر بود محمد علی پسر زراعت كار مازندرانی كھ مقارب او بود در سن و صورت و قدریحاجی

از سفر  سیوطی و حاشیھ بھمان صورت و سیرت كھ بمراجعتدرس متعارف خوانده نبود مگر تاراه مكھ ذھابًا و ایابًا دائمًا مانند او

شرح سورهء توحید نوشت ناتمام بقدر پنج شش ھزار بیت اش در شھر شیراز با وی بوده و باداب وی حتی در تألیف كھمكھ بخانھ

ھر دو توحید صرف بود بكلمات غریبھء غیر متعارفھ بسرعت قلم مینوشت كھ ھمھ را دیدم و سبك و لسانكھ دیدم و خطب و ادعیھ

بود كھ در علوم متعارفھء فقھ و اصول و مقدمات و در علم باصطالحات و و باب سیم جناب آخوند مال حسین بشرویھء خراسان.....

بدریا میدانست و بسیار با شجاعت و االستاد زرنگ و با تسلط بود ولی در علم بابیت خود را جنب آندو نفر مانند قطرهقواعد شیخ

نگی و جالدت و سیفی بود و در سن مقاربج

_____________________________________

---۴٣٩ صفحھ ---

العلما در مقابل منتقم قھار گفت ایمردم حجت بر شما كامل شد و بر من حرفی نیست اینك شما ھستید با سعید

ھ رفتند با آنكھ قریب بنود قدوس با اصحابش بقلعتوانا و موقعی كھ ھنگامھء طبرسی مرتفع شد و حضرت

سالگی بود عزم آن داشت كھ

_______________________________________________________________________

رفتند بشیراز و احوال و آداب و قرآنھا و سن حاجی محمد علی واسن از او بوده بعد از وفات حاجی سید كاظم مال حسین و جمعی

بینھء بابیت و را دیدند در منزلش و باو گرویدند و او را باب دانستند و تألیفاتش را دلیل ور میرزا علیمحمدخطب و تألیفات و آثا

بسورة من مثلھ و آدم باطراف بالد عرب و عجم فرستادند و قصھحقیت او قرار دادند و گفتند بخلق كھ اگر در شك باشید در او فأتوا

آقاسی وزیر ایران طالب و اغنیا و كتاب متعرض شدند واقعھ را بسلطان زمان و حاجی میرزاآنكھ علمإ و اش را منتشر كردند تا

متفرق ساختند سید را بعد از مالقات دار الخالفھ بردند بماكو حبس رسانیدند و سید و حاجی محمد علی و جمع ایشانرا از شیراز
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حاجی محمد علی نمود كھ وارد خانھء پدر  را تفویض مصاحب خودكھ باب بود قلم و رقم و جمیع امور متعلقھ بابیتداشتند و سید

مال محمد سعید از جمعی بھوای او حركت كردند بخانھء او منزل نمودند تا آنكھ جناب آخوندخود محمد صالح شد بعد مال حسین و

 و علمإ و ذاكرین و عوام كرد مال حسین روی بوالیت خود نمودشدت خوف رجوع بعرف ساری كرد ایشانرا از بارفروش بیرون

بار فروش و مازندران مقدس رضوی و قم و طھران و قزوین و تبریز تا بسمنان و نور و علی آباد و بھنمیر ومیامی و شھر مشھد

بھمراه خود آوردند مسلح و مكمل متجاوز از چھار صد نفر وارد سبزه و اطراف بلدان را جمع كردند و بمواالت خود خواندند و

و ایشان ممنوع نشدند میان ایشان فتنھ در بارفروش شدند رنگریز و دكان نشینان آن گذر مانع شدند دخول ایشانرا بشھرمیدان

گرفت تا بقتل رسید كھ در ربع ساعت

__________________________________________

---۴۴٠ صفحھ ---

سرتیپ گرایلی مالك قریھء افرا ده بنظر خانبا جمعی كثیر باصحاب ملحق شود و با حضرت قدوس مكاتبھ نمو

مناسب و در خور ورود او و ھمرھانش حاضر سازد ولی تا تھیھء واقع در جنب بقعھء مذكوره نوشت كھ محلی

زاد و راحلھ و

_______________________________________________________________________

وقوع این قتل اھل شھر خبردار شدند و ھمھمھ و و كوچك از طرفین كشتھ شدند بعد ازقریب بغروب نزدیك بیست نفر مرد بزرگ 

میلرزیدند كھ بصبح كھ روشن شد پس از آن تا دو روز دیگر زن و مرد صغیر و كبیر مثل بیدولولھء عظیمی در آنشب داشتند تا

را از كاروانسرای آنمیدان بیرون كردند و ایشان خود را ایشاناستعدادی بھمرسید از اھل الریجان و اطراف تا اینكھ بلطایف الحیل

شبیخون بود كھ قتل نمایان كردند تا احتجاج كشانیدند و دورش را خندق محكم زدند و دو حملھ آوردند كھ دومبشیخ طبرسی صاحب

بر آنھا ع و قطع نان و آبآوردند و محاصره كردند تا بقدر نصف یكسال بیشتر كھ جواینكھ از دار الخالفھء طھران توپ كوچكی

بیرون آمدند از اندرون خندق و بر عسكر حملھ آوردند غالب شد با این احوال مال حسین با جمعی از انتخاب كرده قریب صد نفر

شدت جوع بیرون آمدند بنزدیك آنشب كشتھ شدند كھ شب نھم ربیع االول بود تا آنكھ بعد از چند وقتی ھمھ ازجمع كثیر از طرفین

بر زمین افتادند و از دنیا در گذشتند و حاجی محمد علی را با چند نفر بشھر آوردندسكر پادشاه و دستگیر شدند و بشلیك ھزار تیرع

مرا از ظالم و مظلوم و حق و باطل طرفین و استفتإ و حاجی را بردند ھمان سبزه میدان و او را آتش زدند و ھرچھ سئوال می كردند

مجمل بود از داستان این.....اسالم و بقإ تشیع ایشان سكوت میداشتم و جواب نمی نوشتم و نمی گفتم رتداد یامیكردند از كفر و ا
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بسیار است عقبھ را باید پائید و از عواقب آن اندیشید معاملھء من ھاایشان اگرچھ رفتند و منقرض شدند ولی دور فلك را بازیچھ

الیعلم

________________________________________

---۴۴١ صفحھ ---

باصحاب رساند ولكن از ضروریات اقامت آنجا نمایند قلعھ بمحاصرهء اردوی دولت افتاد و نتوانست خویش را

از مقاومت با اصحاب ھمی كرد و چون از وی صحت معاونت و مساعدت یاران كوتاھی ننمود و مردم را ممانعت

بًا باینمضمون جواب میگفت من ایشانرا بد نگویم و بد ندانم آوردھاند كھ غالو فساد عقیدت بابیان را میپرسیدند

میكردند دژخیمی با ھمان از خاتمھء امر قلعھ ھنگامیكھ دژخیمان حكومتی برخی از آحاد اصحاب را ذبحبعد

دید را بیم گرفتھ گفتند كھ اینك مأموریت ظلم و ستم جخنجر خونریز روی بسوی وی رفت و ھمرھان و محارمش

انجام خواھد داد و او

_______________________________________________________________________

و در مقام دیگر از كتاب ...بگو مرد این میدان كیست را با من ال یعلم چاره چیست و من ال یعلم را بر من یعلم سبیلی نیست بسم الّلھ

بایشان دادند بعلت علیھم السالم را ساحر كردند و نسبت جنون و كفر و شرك و ضال و مضلو امامان مذكور چنین نوشت پیغمبران

مرد شیعھء عالم و فاضل و صالح و متقی و كامل و خود طالب حماقت و قصور فھم و ادراك كھ داشتند پس چگونھ میشود كھ

شیعیان نشو و نما كند و كفر  و شیعھ زاده و در میانطریقت امیر المؤمنین حقیقت رب العالمین باشد و شیعھشریعت سید المرسلین

كھ او بكند با اینكھ عالم باشد بھمھء راھھای ظاھریین كھ بان تكفیر میكنند غایةبگوید شرك بورزد سفیھ و مجنون اینكار را نمیكند

اك فھم آن عاجز آمده باید اگر طالب ظاھریین از ادراالمر كتاب مؤلفی و كلماتی از او صادر شد و محجوبین و قاصرین و مقصرین و

كنند خصوص ھرگاه سكوت ورزند و وا گذارند او را میان او و خدای او نھ اینكھ بفھم ناقص خود تكفیرباشند از او سئوال كنند یا

اعد شرعیھء احكام كفر بر او جاری كنند و از حكم اصول و قوعاری باشند از فنون و از فن او و حكم بكفر و اجتناب او كنند و

    انتھی.ورزند منشأ فتنھ و فساد گردندقطعیھء محكمھ انحراف

___________________________________________

---۴۴٢ صفحھ ---
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بینداختھ گفت ای آقا مرا نا مسلمان بیان اعتماد بخدا كرد تا دژخیم رسید و نظری بر چھر منیرش افكنده خنجر

مازندرانی بدینمضمون گفت ای ناپاك اگر بخوردن سنگ معاش میكردی ریعتمدار بزبانانگاشتھ مسلمانم نمائید ش

باز كن و دژخیم توبھ بود كھ با چنین شغل ناروا و كشتن بندگان خدا زندگانی كنی برو دكان عالفیبھتر ازین

ید بسر رنجوران و خنجریكھ مؤمنین را سر میبركرده بدكان عالفی نشست و عقیدهء بدینگونھ یافت كھ با ھمان

زائل میگشت و بالجملھ حاجی شریعتمدار بنوعیكھ آوردیم حسب الوصیھء حضرتتب داران میمالید تا رنج و تب

اجساد شھدإ بابیھ را بدون غسل قدوس آیات و آثارش را الجرم حفظ و نیز خواھرش را حمایت و صیانت نمود و

د و بسیاری از اھالی شھر نظر بمقامات وی بأسی كرده تعرض داو كفن نماز خوانده دفن كرد و قاتلین را توبھ

منشور حكم از بدگوئی باز داشتند و بدین رو مالیان متعصب سخت آشفتھ و غضبناك شدند وننمودند و لسان

مطروح حضرت قدوس را بواسطھء بكفر و خروجش از اسالم را پی در پی بنوشت و ھمینكھ قطعات جسد

زكی بثلث آخر شب دفن نمود سعیدالعلما اراذل و اشرار را وانده در مدرسھء میرزاگماشتگان ربوده نماز خ

نصیحت گفت و خاك بیرون آورده معدوم سازند و او نزد حكمران بلد رفتھ با حالت افروختھتھییج كرد كھ از زیر

 كربال گفتھ تھدید از اعمال اعدإ در ارضاز عذاب و انتقام الھی تحذیر نمود و عمامھ از سر انداختھ شمھء

حاكم مازندران وارد بارفروش شد وشاھزاده محمدقلی میرزا ملك آرإ بنفرین نموده بر جایشان نشاند تا چون

سعایت كرد و چون بشرف زیارت وی رسد و او اعتنا و تجلیل نكرد سعید العلمإ موقع را غنیمت شمردهخواست

دار الحكومھء بارفروش ایامی چند حبس كردند و باری دروالی بمركز حكومتش ساری برگشت دستور داد ویرا 

گاندیگر ده تن از گماشتھ

---۴۴٣ صفحھ ---

و در مجلس درس شرح حكومتی كتاره بر كمر بستھ از ساری برای بردنش با قید  و غل ببارفروش آمدند

ز آنان مسمی بگت مال آقا میكردند وارد شده بیكی اجامعھء شیخ كھ صد و اندی از علمإ و فضإل نزدش تحصیل

خطاب كردند كھ برخیز بنزد حاكم كل در ساری برویم و شریعتمدار كھ حسبكھ عمامھء بزرگ بر سر داشت

نشستھ بود از جایش برخاستھ معمول كالھی از پوست گوسفند مانند كاله چوپانان آندیار بر سر داشتھ بر پوستی
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كھ خدا دیدگان شما را نابینا ساخت شریعتمدار منم برویم باطنبزبان مازندرانی بدین مضمون گفت ایكوران ب

را انجام دھید بر حماری سوارم كنید وكالھی از كاغذ بر سر گذارید خدا خانھء ظالمینھرچھ بشما امر شده

برای دفاع و جھاد شدند و چند صد ازخراب كند و باالخره خواھد كرد و خبر باھالی رسیده دكاكین را بستھ مھیا

و شاعرهء در آنواقعھ مرثیھ و مصیبت حاضره میخواند و زنان دیگر اش  اجتماع كردندنسوان مقدسھ در خانھ

در آنحال از و مرد و زن میگریستند و ھمھ را یقین بود كھ ویرا در ساری بعنوان بابی میكشندبر سینھ میزدند

مضمون گفت كھ خدای باقی و مرد بدین زن وخانھ بیرون آمد با صدای رسا و زبان مازندرانی بانبوه بیشمار

رفتھ صحیحًا سالمًا برمیگردم شما ھمھ بكار خود مشغول گردید نزاع و توانا مرا نصرت مینماید بدانید كھ بساری

بموجب تعالیم و و شرحی از اجر صبر و شكیبائی بیان نمود و ھمھ را امر بقرار و آرامش و عملفتنھ نشود

ممانعت كرده ساكن گردانید و در حال افروختھ كھ ی دین داده از حدوث اندك ھیجان و آشوبروش پیشوایان حقیق

از بابیھ روان شد ھمینكھ بدارالحكومھ رسید حكمران پرخاش كرده در باب حمایتشبحاكم نفرین میكرد بساری

ھ نزد منتقم قادر قھار از مكن كاری كاعتراضات و بازخواست نمود و حاجی برآشفتھ با تغیر و تأثر تام باو گفت

اند كھ در ھمان اوانتو شكایت نمایم آورده

---۴۴۴ صفحھ ---

بزنجیری تكیھ داشت باال كرده پسران نورس حاكم در حجرهء عمارت خود در حالیكھ درھای سنگین حجره را كھ

و حكمران از شدت تأثر و فرود آمده ھر دو را خفھ كرده بكشت ایستاده تماشا مینمودند ناگھان در بر گردنشان

نقود و گریان و ناالن گشتھ تنبھ حاصل نمود و از وی قبول عذر و عفو تقصیر خواستھ مبلغیاندوه روز و شب

العلما كار را بجائی رساند كھ سفلھ بلد ھدایا تقدیم كرده او را محترمًا ببارفروش روانھ داشت ولی تحریكات سعید

سر پیچیده خود را شریعتمدار كبیر بابی نامیده در كوی و برزن مورد امھ دورروزھا رودهء گوسفند را بشكل عم

سعیدالعلما ویرا در اش را با نفط سیاه مخلوط بفضلھء گاو بیالودند و نوبتیكردند و درب خانھسخرهء مردم

دید نمود و نكوھش و بتعقیب شدید حكومت تھمجلسی كھ طرفین ایجاب و قبول عقد زواجی بودند باعمال مذكوره

داشتم مرا ریش تراشیده بر استری نشانده در مجامع بگردانند و تو ای شریعتمدار باو جواب گفت كھ من آرزو
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و ندامت و توبھ نخواھی آنھمھ جور و تعدی كھ نسبت ببندگان خدا روا داشتی خجل و شرمسار نمیشویسین از

سین لقب و شھرت داد تا آنكھ در اواخر ایام كھ اننمود و بدینطریق مال سعید را نزد محارم و مخلصین بعنو

نسبت ببابیھ بیشتر بود بمصداق دارھم مادمت فی دارھم و بمضمون ان الّلھ ال تعرضات انام و سختگیری دولت

شداید و بالیا و قتل و ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسھم ابواب فیض ھدایت را بر وجوه جھال بست و در اثنإیغیر

  و جسدش را بنجف برده در ١٢٨١را وداع گفت  نین امر بدیع در سن متجاوز از صد این جھان خاكییغمإ مؤم

ولی محلش اكنون معلوم نیست و او را قامتی متوسط و چھری سفید گلگون وجوار مرقد علوی دفن كردند

گ و حنا خضاب میكرد و با رنچشمانی سیاه و باالی بینی اندك بر آمده بود و سیمائی جذاب داشت و محاسن را

تا سن ھشتاد سالگی آثار ضعف و ناتوانی ندید و

---۴۴۵ صفحھ ---

حضرت قدوس كھ در سن نود از آن پس بفرط تعدی سعیدالعلمإ و اتباعش مریض گردید و او را بجز مریم خواھر

شان سھ پسر بر جای سد نمود دو زوجھء اولیھ بود و از ایسالگی با حضور جمعی عقد بست و تعرضات اعدإ را

و نیز سھ برادر داشت كھ دو تن كھتر بنام حاجی علی و حاجی كاظم مالك بودند وپدر مانده روش ویرا گرفتند

ادا نمیكرد نزد شریعتمدار نوبتی تنی از اھالی كھ مبلغی وام بحاجی علی داد و او بنا بر اعتماد بقدرت برادر

ی شریعتمدار چوب و فلكھ امر دادهاقرار نكرد و حاجا نصیحت برادرشكایت نمود و حاجی علی منكر وام شد و ب

كرده وام ادا نمود و اما برادر مھتر بنام حاجی مال یعقوب مجتھد شریعتمدار ازویرا بستند و زدند تا اعتراف

در گذشت جسدش را حاجی شیخ مرتضی انصاری اجازهء اجتھاد داشت و مسند ریاست در وطن بگسترد و چون

دخترانی عالم و عابد بدان روش ماندند و از ذكور و ب وصیتش بنجف برده بخاك سپردند و از وی پسر وحس

كتاب شریعتمداری در مازندران برقرار گردید و از تألیفات حاجی مال محمد شریعتمداراناث مذكور خاندان وسیع

و برادرزاده و خویشاوندانش كھ اعقابلمعان و كتاب حظوظ االیام و كتاب اسرار الشھاده میباشد و اوالد و 

شریعتمدار شدند نسبت باین امر تعرض ننمودند و بعضی اظھار بسیار و بعد از وی متنفذ و نامدار و مجتھد و

دیده و كتاب اسرار الشھادهء مذكور را جمعی از علمإ مازندران بدست بازماندگان ویمحبت و ایمان میكردند
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پسرش خواست بطبع رساند دیحھء این امر است محو كنند و سیاه نمودند و چونخواستند كلماتی را كھ در م

شھدإ و بقیة السیف قلعھء طبرسی از اھل مازندران چونكھ در بعضی فریاد و عویل بركشیده ممانعت كردند و اما

.آوردیم در اینجا تكرار نكنیم بخش سابق مفصًال

ا شاه عالمی ساكن محلھء        و یكی از مشاھیر شھدإ مذكور مال رض

---۴۴۶ صفحھ ---

و مستخلص گشت و ھر یك چھارشنبھ پیش بارفروش بود و پس از خاتمھ امر قلعھ ھمینكھ با عدهء دیگر خریده

ولی بتحریك مال فضل الّلھ پیشنماز سابق الذكر بسوئی رفتند بخانھء خویش درآمده در بروی مردم ببست

اش گرد آمده سب كرده سنگ زده در را بپلیدی آلودند و بعد از چندی او راخانھبامدادان گروھی از سفلھ بدرب

سابق الذكر كھ آنھنگام در بیرون كشیده در پنجشنبھ بازار بشھادت رساندند و شیخ محمد حسن شیخ كبیر

 بود محلھء حصیرفروشان واقع در جنب پنجشنبھ بازار)حجرهء از مدرسھ میرزا زكی از محلھء حصیر فروشان

مدرسھ بتحصیل مشغول بود حكایت كرد كھ روزی برخی از طالب)حضرت قدوس گردید و مدرسھء مذكور مدفن

وقتی رسیدم كھ بمال رضا میگفتند توبھ كن بمن خبر دادند كھ مال رضا شاه بابی را آوردند كھ بكشند و من شتافتم

ید توبھ كنید كھ دشمن خدا و ائمھ و حجت زمانكرده گفت ایمردم شما بامسلمان شو و او خطاب بانبوه جمعیت

شروع بقرائت دعای عدیلھ نموده ھستید و دژخیم پیش دویده عمامھ از سرش برداشت كھ بكشد و او در آنحال

اولوا العلم قائمًا بالقسط ال الھ اال ھو العزیز الحكیم و قاتل خنجر خواند شھد الّلھ انھ ال الھ اال ھو و المالئكة و

تابعین حاجی گذاشت كھ ببرد من طاقت نیاورده برگشتم و ساعتی دیگر شنیدم كھ گشتند و جسدش راشبگلوی

قضیھ ھفت نفر از بابیان را بمیدان سر شریعتمدار كبیر برده نماز خوانده دفن كردند و چند روزی بعد از این

ید و آنان با اینكھ مغلول بودند مانند كھ تبری كنید و اال كشتھ شوحمام آوردند كھ بكشند و ظالمان سخت گرفتند

كفر یعنی دشمنی خدا و بزنجیر بر آشفتھ گفتند ما گناھی نكردیم تا توبھ كنیم و شما باید توبھ كرده ازشیر مقید

ھمھ را بقتل آورد و من نتوانستم بایستم انبیا و اولیا و حجت زمان تبری جوئید و میرغضب پیش دوید كھ

م كھ آن ھفت نفر رابرگشتم و بعدًا شنید
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---۴۴٧ صفحھ ---

برده نماز خوانده در ھمان رامیر غضب ناصرالدین شاه بقتل رساند و گماشتھ گان حاجی شریعتمدار اجسادشان

.محلھ سر حمام قرب مسجد حاجی كاظم بیك دفن كردند

متمول و معتبر و مالك        و از مشاھیر بابیھء مازندران آقا رسول اھل بھنمیر از قرای بارفروش مردی

 حاجی ١٢۶١قریھء مذكوره را چنین آوردند كھ بسال ریاستمدار دلیر بود و بیان كیفیت ایمان او و دیگر بابیان

بوطن سفر حج مكھ حضرت باب اعظم را مالقات كرده منجذب گشت و پس از عودتزكی نامی از اھل قریھ در

جمعی از اخیار گردید و بصدد تحری و جب انتباه و انتعاشاخباری در خصوص حضرت نقل و حكایت كرد كھ مو

دو برادرش بتفحص از امر برخاستند و كربالئی حسین نام صدیق امین تجسس برآمدند خصوصًا آقا رسول و

بشرف مالقات و بمشھد خراسان در ایام ارتفاع ندای حضرت قدوس و جناب باب الباب فرستادند كھخود را

پیوست و باقا رسول و ھمرھانش نگاشت كھ این ندإ ارف و مقر گردیده بمالزمت خدمتشاناستفاضھ فائر شده ع

حضرت قائم موعود میباشد و بر ھر كس نصرت اصحاب واجب و فرض است وحق و اینعصر عصر ظھور

با ھمرھان نسبت بحضرت قدوس جمعی از اھالی بھنمیر و عرب خیل مطلع و منجذب باین امر شدند و آقا رسول

آورد و بعد از ورود آنحضرت بقلعھء طبرسی با جمعی از خویشان حسن عقیدت و ارادت یافت و ایمان باین امر

شدائد پیوست و یكی از سران نامی محسوب گشت تا در اواخر ایام محاصره و محاجھ تابو ھمرھان باصحاب

 از جھت ارتفاع زمین قلعھ حفر چاه وطاقت فرسا نیاورد و ھنگامی كھ اردوی دولت حتی آب را بر اصحاب بستند

رفتھ تظلم نموده اظھار بیتابی كرد فرمودند خداوند مدد میفرماید پس دشوار بود بی اختیار شد و نزد آنحضرت

بباران نمود و تا یك ھفتھ امتداد یافت و اصحاب سیراب گشتند و باالخره در ایامھوا شروع

---۴۴٨ صفحھ ---

نمود و اصحاب را تشویق  میرزا شتافت و بوعدھھای كاذبھاش فریفتھ گشتھ معاودتعسرت شدیده نزد مھدیقلی

آقا سید احمد شھمیرزادی سابق الوصف باو چنین گفت بخروج و اطمینان بامنیت داد و آنان نپذیرفتند و با اینكھ

باردو ان خارج شدهدارند دست از او نخواھیم كشید و از نزدش متفرق نشویم با ھمرھتا حضرت در قلعھ  اقامت
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و سرش را جدا كرده با برادرش آقا رفت و عباسقلی خان الریجانی فرمان داد آنان را ھدف گلولھ نموده  كشتند

در آمل مقتول شد و سر آقا رسول را ببارفروش بردند و با رؤس محمد حسین بامل فرستادند آقا محمد حسین

در این امر باقی )ممتازیان( آقا رسول پسر و دختر و خاندانی كوچھ و بازار ھمی گرداندند و ازسران قلعھ در

.ماند

از توابع بارفروش در ظل تربیت     و دیگر از مشاھیر اصحاب مازندران در قلعھ مال سعید اھل قریھء رزه كنار

بنوعی كھ با او بقلعھ رفتھ بنصرت قیام كرد و باالخره حضرت قدوس بمقامات رفیعھء ایمانیھ و عرفانیھ رسیده

اعدإ گشتھ ویرا بساری برده بحكم مالھا شھید نمودند آوردھاند كھ در اوائلدر بخش سابق آوردیم دستگیر

اھالی مازندران را مراسلھ ارتفاع ھنگامھء قلعھ چون ھنوز اردوی دولتی اصحاب را بتنگنای محاصره نینداختھ

حضرت قدوس مكتوبی مفصل نگاشتھ از مسائل بو مراوده بقلعھ میسر بود برخی از علمای معروف آنحدود

مسائل نجومیھ و جفر و كیمیا پرسید و آنحضرت ترقیم جواب را بمال سعید چندی سئوال كرد و در ضمن از

و معارف الھیھ محول نمود و او جوابی مشروح نوشتھ آغاز را بخطبھء عربیھء فصیحھ در شأن توحیدمذكور

در غایت اتقان و اقتدار بیان جواب گفت و در نمود و تمامت مسائل معروضھ راشامل ادلھ و مواعظ متینھ افتتاح 

ائمھء اطھار و اولیإ عالیمقدار در پیشگوئی راجع بامر قلعھ ثبت نمود و از طی كالم قریب بیكصد حدیث نقل از

اخبار

---۴۴٩ صفحھ ---

موعود بعدد اصحاب بدر در قلعھء قائمو بشارات مقدسھ مدلل ساخت كھ سیصد و سیزده تن از اصحاب و انصار 

رسند بحدیكھ گودالھا پر از خون شود و تا زانوی اسبان را فرا طبریھ از خاك طبرستان مجتمع شوند و بشھادت

باندرجھ مقامات مكتوب بدست مالیان رسید بتعجب و تحیر اندر شدند چھ میدانستند مال سعید راگیرد و چون

بدیعھ از جھت ذوق و شوق سرشار ایمانیش د كھ انشراح  صدر و فتوحات تجلیاتعلمیھ نبود و بیقین پیوستن

.حاصل گردید 
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مازندران خصوصًا در بارفروش        و بعد از وقوع واقعھء شھادت عظمی جمعی كثیر از بابیھ در نقاط متعددهء

دند از آنجملھ شیخ میرزا آقا اھل عدهء از بقیة السیف قلعھ بوو ساری و توابع و در نور و سوادكوه میزیستند كھ

بقلعھ در آمده بشمار نخست مؤمن بدین امر گردید آنگاه سھ برادر كھترش نیز پذیرفتار گشتند وقریھ كفشگر كال

مصائب گریختھ معرض  شد و شیخ میرزا آقا با دو اصحاب قرار گرفتند ولی یكی از آنان آقا محسن نام در اثنإ

برجای ماندند تا بنوع مذكور در بخش سابق اسیرسپاھیان شدند و بشفاعتیرزا حسنبرادر دیگر محمد علی و م

تتمھء احوالش را در بخش میرزا سعید بزرگ مالك مھم علی آباد و بصرف مالی كھ كردند مستخلص گشتند و

.ششم مینگاریم 

از اصحاب قلعھ كھ در آنجا بعلم و        دیگر مال ابوالقاسم بن مشھدی اسد الّلھ معروف بكالن از اھل چالھ زمین

.و خلفش آقا محمود كھ ذكر احوالش در بخش ششم میاید تقوی معروف و تكیھء ساروكال از بناھای او بود

پسران و دختران با ایمانی یادگار از        دیگر مال ولی الّلھ معروف بولی خویش و مال امینا از اصحاب قلعھ كھ

آقا علی از اصحاب قلعھ و از پسران مشھدی حسین آقا حسن و آقا ین و پسرشخود گذاشت و نیز مشھدی حس

محمد كالھدوز

---۴۵٠ صفحھ ---

مدت العمر مورد تعرض و تطاول بودند و آقا محمد نزد اھالی بارفروش و اطراف بنام بابی شھرت بلیغھ داشت و

از بابیھء سواد كوه عدهء باقی بودند و در حكایت مینمود و جھال شد و واقعات قلعھ را برای مردم مازندران

دیگر سرھنگ خلف مال میرزا بابا شھید شھرت و اقتدار بسیار یافت و در تاكر و قرایآنمیان میرزا محمد خان

ارادتمندان جمال ابھی شھرت نور جمعی كثیر از علمإ و معاریف بابیھ بودند و مخصوصًا خانواده و بستگان و

موطن اسالف نور ابھی بود عمارات پدری و اجدادیشان در مكنھء تاریخیھ در قسمت نور كھبلیغھ داشتند و از ا

میاوریم در قریھء داركال بنوعی كھ در آغاز بخش سابق نگاشتھ و در بخش ششم مفصًالتاكر و تعلقاتشان

.معروف است
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ش كھ محل ورود و میدان و رباط      و در بارفروش خانھ مسقط الرأس و مسكن حضرت قدوس و سبزه میدان

جمعی از شھدإ و باالخره مشھد عظیم آنحضرت گردید و نیز مدافعھ و محاربھء باب الباب و اصحاب و مدفن

كھ مشھد ارم كھ محل توقیف آنمظلوم و اسرإ شد و نیز پنجشنبھ بازار و قبرستان سر حمامعمارت  مشھور باغ

محاكمھ و بازخواست و تعذیب نمودند و  سعید العلمإ كھ ویراو مدفن تنی چند از مؤمنین گردید و نیز خانھء

مطھر آنمظلوم است و در این ایام كھ شھر بارفروش تغییرات و تعمیرات مدرسھ میرزا زكی  مدفن قطعات جسد

قرای اطراف بود  و تجدید گشت نام مذكور كھ اصًال بارفروش ده یعنی بازار خرید و فروش امتعھبسیار یافتھ

آنشھر است تبدیل گردید و بسیاری از محال و  شھر بارفروش شد بنام بابل كھ اسم رود جاری در یساربعدًا

بزرگ دور آن را كھ )استخر(*تغییر یافت و عمارت باغ ارم و اصطخرمواضع بلد خصوصًا سبزه میدان مذكور

بود سیل تجدیداتسالطین آل قاجار و نشیمن گاه حكام پرجور و آزار آندوره از آثار تفریحیھء

---۴۵١ صفحھ ---

ساری خانھء میرزا محمد تقی مجتھد حاضره بدیار عدم برد و اكنون مواقع آنھا را تقریبًا معلوم توان نمود و در

سورهء اخالص و میدان ساری محل شھادت مال جلیل و مال سعید و محل توقیف حضرت قدوس و صدور تفسیر

عدهء دیگر

_______________________________________________________________________

بخصوص حاجی میرزا محمد تقی بزرگ كھ قاتل مال سعید رزه كناری در شھر ساری پنجشنبھ بازار مالھا در باالی ارسی جمع شده

تون كفر از فعل و سبفرمایش حاجی محمد علی ساروی صاحب مقتل كھ اسم آن خبیث را گذاشتھ بودآقا سید احمد سنگسری بود

باال خانھ نشستھ بودند و جناب شریعتمدار حاجی مال عبد الّلھ كیوسری عمل شنیع او ھمین ستون كفر با جمعی مثل خودش در آن

آنسیاه قلب  كافر سنگدل  گفت پیر میگریست میگفت چرا این مسلمانان را بیجھت میكشید و جواب خدا را چھ میگوئیدھم بود و

حمزه كال قتل ایشان واجب  است آن پیرمرد طاقت نیاورد از مجلس بیرون رفت ارباباناینھا منكر خدا و رسوالندشده خرف شدی 

سنگدل گفت اال اینكھ بكشید آخر شھیدش كردند اال لعنة الّلھ بارفروش در ساری بودند پول زیادی میدادند كھ او را شھید نكنند آن

برادر آقا رسول بھنمیری را كھ خرین  و در آمل بھمراه جناب میرزا محمد باقر آقا محمد حسینمن االولین و االعلی القوم الظالمین

نعمت الّلھ در دعوای سردار تیر زیادی برداشتند از گلولھ و ساچمھ تا روز آخربسیار شجاع و دلیر بود شھید نمودند جناب شیخ
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شكمش را پاره كردند دست مباركش را در شكمش با نھایت ایذا و اذیت كھبیرون آمد زخم داشتند با نھایت ذلت بردند در آمل بفتوی 

كھ در از قلعھ بیرون رفتھ بود او را دم توپ گذاشتند و مال ولی الّلھ آملی شاگردش بودطپاندند و بھراز انداختند پدرش از پیش

.جنگ باستیان تیر برداشتھ در قلعھ در گذشت

)خالصھ از حكایات مرقومھ آقا میرابوطالب بقیة السیف شھمیرزادی(

____________________________________________

---۴۵٢ صفحھ ---

.از اصحاب قلعھ بود

امت چند و خانھء حاكم محل اق         و در آمل مسجد و مدرسھ محل حبس و زجر جمال ابھی و عدهء از مؤمنین

بھنمیری و میرزا محمد باقر ھراتی را كھ اسیرًا با برخی روزھشان بود و مال نعمت الّلھ آملی و آقا محمد حسین

.در آن بلد بشھادت رساندندمل بردهآاز رؤس شھدإ ب

در جنگل و قرب بعضی          و اما مشھد عظیم طبرسی بقعھ و مقبرهء در دو فرسخی جنوبی بارفروش واقع

و محصور بدیوار كوتاه و در وسطش مقبرهء بود و إ و مزارع برنج كاری است و قطعھ زمینی وسیع و مشجرقر

بقعھ مسقف بنی و علف داشت  و مردم اطراف بقعھ را زیارت میكردند و در چند اطاق و ایوانی نیز در اطراف

بشیخ طبرسی یكی ازندرانی معروفدفن اموات مینمودند و بقعھء مذكوره مدفن شیخ احمد طبرستانی مقبرستان

و علمإ طبرستان بنام طبرستانی و طبری معروفاند از كبار محدثین مؤلفین و از مشایخ جامعین اخبار امامیھ است

قلعھ بنا كرده جانفشانی نمودند در درجھء نخستین از مشاھد عظیمھء این امر و محوطھء مذكوره كھ اصحاب

است

_______________________________________________________________________

الی غیر طبرستان فیقال لھم الطبری منھم ابوجعفر محمد قال الیاقوت فی ذیل االمل و قدخرج منھا كثیر من العلمإ لكنھم قلما ینسبون

الخوارزمی و اصلھ  بن العباسو التاریخ المشھور اصلھ و مولده من آمل و لذلك قال ابوبكر محمدبن جریرالطبری صاحب التفسیر

و بنو جریر الخوانی و یحكی المرء خالھ فھا انا رافضی عن تراث و من آمل ایضًا و كان یزعم ان اباجعفر الطبری خالھ بامل مولدی
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رزمی و كان بذلك فاغتنمھا الخواكاللھ و كذب و لم یكن ابوجعفر رحمھ الّلھ رافضیًا و انما حسدتھ الحنابلھ فرموهغیری رافضی عن

 ثلثماة و عشر٣١٠ابن جریر فی سنة سبابًا رافضیًا مجاھرًا بذلك متبججًا بھ و مات

_______________________________________

---۴۵٣ صفحھ ---

مذكوره و اطرافش تا قریھء زیارات بسیار از قلم اعلی و ابھی برای آنزمین مقدس صدور یافت و محوطھء

اردوی دولتی و مھاجمین بود و نیز بعضی قری و اراضی  شاھزاده مھدیقلی میرزا و محلواسكس كھ اقامتگاه

باقر ملطخ بدمإ و اعضإ ابدان شھدإ و مدفن آنمظلومان است و مدفن آقا میرزا محمدجنگل بین قلعھ و بارفروش

الباب است و جمعی جناب باب خالوزادهء جناب باب الباب در قرب چاه وزوا واقع شده و محوطھء قلعھ مدفن

گذشت و قریھء علی آباد در این سنین تعمیر و تجدید غفیر از شھدإ اصحاب میباشد و تفصیل آن در بخش سابق

.شاھی مسمی گردیدمعمورهء جدیدهء مھمی شده بنام

ء ساكن عراق عرب و از تالمذه   بنوعی كھ در بخش سابق آوردیم شیخ سعید از اھل آن بالدھندوستان

بلقإ و ایمان اعظم یافت و مأمور بتبلیغ در وطن گشت و خبری از اوسید رشتی بود و بتفحص تا شیراز آمده فوز

.باز نیامد 

سیادت و والیت منتسب و          دیگر سید ملقب ببصیر و معروف بسید اعمی در ملتان ھندوستان در خانوادهء

و رؤسإ كرام شعب طریقت كھ طائفھء جاللیھ و دراویش عظاممتسلسل از سید جالل ھندی شھیر یكی از اولیإ 

دارند و خاندان و اخالف و اعقابش در ھندوستان بغایت معتبر و صاحب مریدانداغداری ایران بدو نسبت

تقریبًا ھفت سالگی بمرض آبلھ متكثرند و جمعی از اولیإ طریقت از ایندودمان برخاستند متولد شد و در صغر سن

میراثی و فطری علوم كثیرهء متداولھء عصر و )كامل(*كامن نابینا گشتھ ولی بصفإ باطن و استعداداز دو چشم

اسراریھ را بتمامھا حائز گردید و عقاید و مشارب متنوعھ را احاطھ كرد و آداب و نیز معارف و فنون غریبھء

ت وو فلسفھھای گوناگون را فرا گرفت و مكنت و ثروت وفیره و مسند والیرسوم

---۴۵۴ صفحھ ---
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و حلھء عبادت و ریاضت را ریاست خطیرهء میراثیھ نیز باو رسید و بعالوهء مراتب مذكوره حلیھء زھد و قناعت

و صعلوك طالبش شدند و شئون فضائل و خصائل و در ایام صبی در بر كرده بسیر و سلوك راغب گشت و سید

 ظاھریھ و باطنیھ شناختھ گردید و اعاظم و افاضل بسیار ارادتنكرد و بجاللتمقامات و كراماتش را احدی انكار

بیرون نھاده عزم سیاحت آفاق و ورزیدند و تا بیست و یكسالگی در ممالك ھندوستان زیست آنگاه قدم از وطن

و نقش ادإ حج را بر ضمیر بستھ طریق عبور را ایران قرار داد انفس نموده حق و حقیقت را جویا و پویا گشت

مختلفھ مأثور بود كھ ولی اعظم از این سرزمین اكرم و اقدم طلوع نماید و چندی با مذاھباز اسالف كرامشچھ 

دانشمندان شد و در عین حال مشغول و عقائد متنوعھء ایران آمیزش گرفت و مقرب نزد بزرگان و مشھور نزد

د پس رھسپار مكھ شده بعد از ادإ حج دستگیری ظاھر و باطن نمومجاھدات و ریاضات شاقھ بود و بفقرإ و ضعفإ

عودت بوطن كرد و رفت و با حاجی سید كاظم رشتی الفت یافت و باو اخالص اظھار میداشت آنگاهبعراق عرب

مدینھء علم و معرفت و واسطھء قربیت الھیھ طولی نكشید كھ در بمبئی از شیخ سعید مذكور خبر ظھور باب

حضرت باب اعظم بسفر مكھ رفت الجرم بدانسو شتافت و در مسجد نشنید و بیدرنگ بایران باز گشت و چو

و ایامی لقإ فائز گردیده حلقھء اخالص و ارادت كاملھ بگوش كرد و پس از آن بعزم شیراز رفتالحرام بفیض

و معمورات ھمی سفر كرده تبلیغ و رسید كھ حضرت مھاجرت كردند الجرم بنا بر سیر و ھدایت نھاد و در بالد

مخصوصی كھ او را بود بھدایت و ارشاد پرداخت و چون بانواع امر بدیع نمود و با رعایت حكمت و اسلوبنشر 

و كیمیا و فضائل اخالقیھ متصف و در علوم فلسفھ و عرفان و طب و نجوم و علم حروف و جفركماالت علمیھ و

غیرھا از علوم رسمیھ و فنون غریبھ متبحر بود سخنانش در قلوب نشست

---۴۵۵ صفحھ ---

چون ھنگامھء مازندران بر پا و نفوس را جذب كرد و اطوار و صفاتش را خارق عادات و بارق كرامات دیدند تا

بقلعھ از جھت محاصره اردو مقدور نشد و چندی باتفاق شد بعزم نصرت اصحاب بصفحھء نور شتافت ولی ورود

صدمات وافر  در نواحی گیالن قدم زد و از اھل ظاھرمجذوب معروف كھ باو ارادت میورزیدمیرزا مصطفی قلندر

در بعض منازل طریق از آب و نان ممنوع دید چندانكھ ھر دو را شبانھ از بندر انزلی اخراج و تبعید نمودند و
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مریدان بسیار پیرامونش مجتمع گشتند سپس بطھران رفت چندی با داشتند الجرم بقزوین سفر كرد و در آنجا

اخالص و ارادت بت نمود و ایامی در مازندران بفیض محضر اقدس ابھی مستفیض گردید ومصاحشیخ عظیم

غریب و جذابیتی عجیب طالع شد و از خاص اظھار نمود و پس از واقعھء شھادت عظمی در حالش مجذوبیتی

 چنانكھ در و در بسیاری از قسمتھای ایران تبلیغات مؤثره نمودلسانش كلمات بدیعھ و آیات منیعھ تراوش كرد

در و عراق و لرستان و مازندران جمعی را بصراط مستقیم مھتدی ساخت آوردھاند كھاطراف كاشان و قم

احادیث مأثوره در كتب معتبره مینمود مجالس محاجھء با مالھا چون برای اثبات این امر استدالل بایات قرآنیھ و

 یا كتاب كافی را میشمرد تا آیھ و حدیث منظور را یافتھ اوراق قرآنو میخواست مواقع آیات و اخبار را نشان دھد

بدانگونھ ھدایت آن نھاده نشان میداد و مال ابوالحسن گلپایگانی مالی ساكن قھرود و پسرانش راانگشت بر

اسرار و قوای غریبھ معروف شد و واقعات نمود و الجرم بغیب گوئی و اظھار كرامات و خوارق عادات و داشتن

قمصر كاشان آقا سید عبدالرحیم از اجلھ بواسطھء او اقبال كرده ایمان او حكایت كردند از آنجملھ درعجیبھ از 

شرعیھ و مقتدای مشاھیر بابیھ محسوب شد و نیز حاجی سید ابراھیم یگانھ عالم و واعظ و مرجع اموریافتھ از

اھل قریھ را در خصوص امر بدیع گفتگو كرده جذب نمود و

---۴۵۶ صفحھ ---

دیگر نزد وی بشھر رود روزی از قمصر عزیمت شھر كاشان داشت و بحاجی سید ابراھیم دستور داد كھ روزی

نیمھ شب از خواب بیدار شده امر سید بخاطرش و حاجی برای مشغلھء رفتن نتوانست و شب را بیارمید در

 موزه رھسپار شھر گردید و نیم بر آمده با جامھء خواب بدون دستار وگذشت و بی اختیار و اراده از بستر

بمالقات سید رسید و ره نوردیده بخود آمده بقمصر عودت كرد و لباس پوشیده بشھر شتافت و ھمینكھفرسنگی

تو را بھمان حال تا كاشان بیاوریم و بالجملھ سید وصف الحال كرد ویرا باینعبارت خطاب نمود كھ ما میتوانستیم

شھادت عظمی چنانكھ در بخش الحق مینگاریم باقسی طریقی شھید نمودند و بصیر را بسالی بعد از واقعھء

در آنسال حكومت آنفاجعھ این است كھ ایلدرم میرزا عم ناصرالدین شاه شھرت بقساوت و بلرستاناجمالی از

د شده و سید بصیر در اثنإ سفر باردوی وی وارداشت و ازین امر با خبر بوده با احبإ بنفاق اظھار وفاق میكرد
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بتعلیم و تربیت روحانیھاش ھمت گماشت و او از آن سید جلیل كمال توقیر ایامی چند مؤانست و معاشرت جستھ

محامد صفات شاه باطرإ تجلیل نمود تا روزی در محضرش ذكر محمد شاه بمیان آمد و حاضرین ھر یك درو

و عدم عدالت و خالف انصاف ویرا بحقیقت جوئی گشود سخن گفتند و سید بصیر استماع كرده بی پروا لب

پس برای اثبات مدعا بیان نمود و حبس و نفی حضرت نقطھء اولی را شاھد و دلیل آوردبرشمرد و حكایاتی چند

ایلدرم میرزا برآشفتھ سقط و دشنام گفت و بدژخیمان بیدادگر حكم داد تا

_______________________________________________________________________

تر كھ قائم ظاھر شد شاھزاده ذكر لزوم ظھور تازهگویند ایلدرم میرزا از سید اعمی پرسید چھ اخبار تازه داری گفت چھ خبری ازین

خرش كجا گفت  دجالی اعظم از میرزا آقاسی نھ كھ من تمام الجھات بدانصفات بود شاھزاده گفتعالئم خصوصًا دجال را نمود سید

. خرش برادرت محمد شاه بوداست سید گفت

_______________________________________

---۴۵٧ صفحھ ---

واقعھ در اواخر سال  زبانش از قفا بیرون كشیدند و جسدش را در حفرهء با خاك و خاشاك پوشیدند و این

.  واقع شد١٢۶٧

را در بخش سابق آوردیم و  از احوالش      دیگر دولت راجھ مؤمن ھندی قھر الّلھ كھ كیفیت ایمان و شرذمھء

آثار اصالت و بزرگی از ناصیھاش نمایان بود قدم در سیر در وصفش چنین نوشتند كھ از شھزادگان ھندوستان و

با زھد و ورع و قناعت و عبادت اتصاف یافت و ریاضت را بدرجھء رساند كھ یك اربعینو سلوك گذاشتھ بكمال

میگفت و غالبًا در تفكر و تذكر و یت مقید بنظافت و لطافت بود و سخن بغایت اندكقند و گالب انجام داد و بغا

اسرار معارف الھیھ از لسانش جریان می یافت و در اثنإ سیر و مراقبھ بسر میبرد و ھمینكھ لب بتكلم میگشود

بھءآمد حضرت نقطھء اولی در سجن چھریق بود و پس از تشرف بمحضر مبارك و جذسفر چون بایران

_______________________________________________________________________
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گردیدند و بعضی از مؤمنین نیز بفتنھ افتادند و قھر الّلھ در مراجعت در اسكی شھر ساكن شده اكثری از اھالی بجذابیت او مجذوب

را در رؤیا بان معروف ھند بوده ولی چون وجود مباركولی خود او اقرار داشت كھ از نوااو را ھم شخص مستقلی تصور كردند

لذا آمده بمقصود خود رسید از اینحاالت در صفحات خوی دیده منجذب گشتھ و باو فرمودند كھ پیاده باذربایجان بچھریق بیاید

كھ حضرت را ن دیدنداكراد اكثری منقاد او شدند لذا اینخبر بتبریز و طھران رسید عالج را در آغوغای عظیم بر پا و رؤسای

كھ قھر الّلھ را مرخص نموده پیاده با ھمان انقطاع كھ از ھند بتبریز بخواھند و ھنوز خبری از آنواقعھ نبود كھ بجناب عظیم امر شد

كند نپذیرفت كھ انك لن شود و منادی حق باشد و او بمحض رسیدن پیغام حركت كرد و ھركس خواست ھمراھیآمد بانجا راجع

)نبیل زرندی(.نكرد و دیگر خبری ازو نشدمعی صبرًا حتی اسب و خرجی و لباس ھم قبولتستطیع 

___________________________________________

---۴۵٨ صفحھ ---

از نمودیم حسب امر آنحضرت قائمیت و دعوت در خاك خوی و طلوع فتن و بالیا چنانكھ در بخش سابق مذكور

نوشت كھ پس از مدتی طاقت فراق نیاورده مراجعت نموده  خاك ایران بیرون رفت و حاجی معین السلطنھ چنین

غرفھ ئیكھ آنحضرت محبوس بود ساكت و آرام اقامت جست و ببود تا موقعی كھدر قلعھ چھریق بزاویھء جنب

شھادت حاضر بود و ھنگام  در یومحضرت را بتبریز برای اجرإ شھادت بردند درویش نیز پیاده ھمراه شد و

بحق زده مستخلص گردید و پس از واقعھء شھادت استنطاق بمراعات احتیاط و حكمت دم از درویشی و عشق

.اثنإ عزیمت بطھران در بین طریق بعضی از اعدإ ویرا بقتل رساندندكبری از تبریز بیرون رفت و در

شدند یكی میرزا محمد ذاكر مصائب عرفان و ایمان بدیع سرافرازنخستین كسانیكھ از اھالی آنحدود ب یزد   

شیخی از علمإ شیخیھ و اصحاب سید رشتی بود و بموجب بشارات سید خاندان رسالت مشھور بنام میرزا محمد

جدید بسمعش موعود داشت و حضرت باب اعظم را در كربال زیارت نمود و ھمینكھ خبر ظھورانتظار ظھور

بیزد نموده بذكر محامد صفات و تافتھ ایمان آورده از حروف حی محسوب  گردید و عودترسید بشیراز ش

و اعتراض و تعقیب كردند و میرزا علی ترك مجتھد بلد مقامات و كرامات حضرت پرداخت و مالیان تعرض

اخت و ازضعف نفس و بیم فرا گرفتھ ناچار خویش را بشیخیھ منتسب و متكی سفتوای كفر و قتل داد و او را
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از وی حمایت كردند و گروه اتباع خاندان خانان كھ بحاجی محمد كریم خان ارادت میورزیدند زن اختیار نمود تا

كمال احترام و تجلیل بجای آوردند و او را شیخی حاجی محمد كریم خان مذكور كھ در آن بلد خطیر و وفیر بودند

و اقامھء  مستعد عرفان و ایمان بدیع میدید ارائھء عقیدتولی در باطن بابی بود و بھركس كھخانی شناختند

حجت میكرد و بدین طریق ایام حیات بپایان رساند و ازین جھان در گذشت

---۴۵٩ صفحھ ---

با عائلھء خود ساكن كربال بوده     دیگر آقا سید احمد از فضإل شیخیھ و از تالمذهء حاجی سید كاظم رشتی

فائز شد و بقرة العین ارادت و اخالص حاصل كرده باتفاق وی  بعرفان و ایمان جدیدبواسطھء مال علی بسطامی

آنجناب ھمدان از موكبش جدا شده بطھران رفت و در فتنھء گرفتاری و بالیای واردهء بربیرون آمد و در

شد و طبرسی از اصحاب وفادار بمحضر ابھی رفتھ سعی و جد برای خالصی ھمی نمود و در ھنگامھء قلعھء

باصابت گلولھء توپ سرش جدا شد و شھید گردید و پسر پسرش میرزا محمدعلی با او ھمراه بود تا عاقبت

اصحاب چنانچھ در مطاوی بخش سابق مسطور گردید از حروف حی و یكی از مھمتریندیگرش آقا سید حسین

 و برخی از اصحاب خصوصًا آقا نامدارشد و پسر دیگرش آقا سید حسن نیز از متقدمین مؤمنین و بواسطھء پدر

و پس وقوع فتن شیراز ھردو بانتظار زیارت حضرت باب اعظم ایامی سید یحیی دارابی بكمال ایمان بدیع رسید

افتخار یافت و پس و در اصفھان متفقًا بزیارت محبوب رسیدند و آقا سید حسین بشغل كتابت آثار و آیاتگذراندند

رفتند تا بقریھء كلین ورود نمودند و بعنوان كتابت ردو با مالحظھء احتیاط در عقباز تبعید آنمظلوم از اصفھان ھ

آذربایجان و سجن ماكو بدان شغل ادامت دادند و آقا سید حسن حسب االمر ازو خدمت قبول شدند و در سفر

واح صادرهء از و در لوحی از الماكو برگشت و آقا سید حسین مالزم بود تا شھادت عظمی در تبریز وقوع یافت

ربكم الرحمن فی سجن آذربایجان نفسان امسك الحسین  قد كان عند"، قلم ابھی در وصفشان چنین مسطور است

 الخ  و چون آقا سید "بید العدل مع ان لھ عند محبوبی و مبشری شان من الشئونبید الفضل و اطرد الحسن

محفوظ و مصون از حكمت و مصلحت وقت را نموددر موقع مكالمھ و سئوال و جواب در تبریز مراعات حسین

قتل شد و ایامی چند در آن بلد توقیف ماند و در جواب سئواالت
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---۴۶٠ صفحھ ---

اولی و امر جدید نمود گر چھ قونسول روس مقیم تبریز كھ ویرا نزد خویش برده تحقیق از حاالت حضرت نقطھء

گفتنیھا را گفت و برخی از آثار داد و باالخره او را از ازهءدر جواب با مراعات احتیاط سخن گفت ولی تا اند

ق در موقع بروز فتنھ و مذبحھء عمومیھء بابیھ محبوس . ه ١٢۶٨نمودند و تا سال تبریز بطھران برده حبس

اینكھ مداخلھ بلكھ و از مقام عظمت ابھی در محبس بوی افضال و اكرام ھمیشد و در واقعھ مذكوره بابود

میاوریم حاجی علیخان حاجب الدولھ بمحبس در از اوضاع و احوال نداشت بنوعی كھ در بخش الحقاطالعی 

بین تمامت مؤمنین باین اختصاص یافت كھ قریب چھار سال اخیر ایام حضرت آمده ویرا بشھادت رساند و او از

كاتب و كاتب البیان اناولی كاتب حضور و مطلع بر اسرار این ظھور گشت و بلقب عزیز مفتخر و بعنونقطھء

و ان من كان عند ربك قد علمناه جواھر العلم و " ، مشتھر گردید و در ضمن توقیعی در بارهء وی چنین فرمودند

 و در این مقام توقیعی"لمنبئین و لتكرمنھ من عند ربك بما كنت علیھ من المقتدرینالحكمة فاستنبئی عنھ فانا كنا

ارسال فرمودند ثبت میدارم و  معروضھء آقا سید احمد صدور یافتھ برای وی بكربالرا كھ در ایام ماكو در جواب

یمّن علی من یشإ من عباده و انھ ال آلھ اال ھو ذو الفضل بسم الّلھ الرحمن الرحیم الحمد لّلھ الذی"ھی ھذه 

ال الھ اال ھو روة الصفات انھمحمد صلی الّلھ علیھ وآلھ بما قد اثناه الّلھ فی قدم الذات و ذالعظیم و اثنی علی

علیھ و آلھ بما قد صلی الجلیل علیھم قبل وجود العزیز الحكیم المتعال و اصلی علی اوصیإ رسول الّلھ صلی الّلھ

انھ ھو الجواد الوھاب و بعد قد قرئت كتابك الذی ارسلتھ عند ولدك جزاك الّلھ كلشئ و یسلم علیھم بعد فنإ كلشئ

بما نزل علیك من قضإ د صبرت فی جنبھ و انی فی االیام التی كنت فی ارض الصاد اطلعتاحسن بالئك بما قفی

فیھ فانا لّلھ و انا الیھ راجعون و لعمری انی اقول حبًا لذلك الّلھ و ان ذلك امر ال مفر الحد منھ فاحسن الّلھ صبرك

الشأن

---۴۶١ صفحھ ---

احبھم كانك تنحو نحوھم بدلیل و ان یت كل خلیل اراك مصرًا بالذیناال ایھا الموت الذی لیس تاركی ارحنی فقد افن

الیك و انھ لم یرض لحبھ فی الدین و ان االن لما سمعت من الواردین حین الذی سمعت بالئك اذنت لولدك بالسفر



402

و المقدسة كثرة حزنك و كبر سنك احببت الن آذن قرة عینی الحسن بالصعود علی تلك االرضعلی تلك االرض

و ان باذنك ما اذنت الخیھ االكبر النھ معی ارجو الّلھ بان یحفظھ فی السبیل و یبلغھ الی ساحة قدس حرم الجلیل

تحزن لھ فان حضوره لدی انفع لك من حضوره لدیك و اسئل لھ ان یفرج عن قلوبانشإ الّلھ فی المنظر االكبر فال

انا فی ذلك الجبل احمد الّلھ  االرض المقدسة بمنھ و اننیالمؤمنین بفضلھ و یسھل لنا الصعود بالوصول الی تلك

ثنإ كعّلو امر الّلھ علی كل من فی ملكوت السموات و االرض و حمدًا شعشعانیًا المعًا مقدسًا الذی یعلو كل حمد و

جن علی السكفضل الّلھ علی عباده انھ ھو الغنی المتعال و فی كل حین تدخل الحرم سلم من اھلیفضل علی كل ثنإ

القبة و ال شك ان الّلھ ال یخلف المیعاد و اذا ائمة العدل و اسئل من فضلھم الن الّلھ قد ضمن الجابة الدعإ تحت تلك

ولدك الصغیر لسكون قلبھا و ان الّلھ یؤید بفضلھ من یشإ من عباده و ھو العزیزارادت اّم احمد بالحج فارسل معھا

الغفور الودود و سبحان الّلھ ربك رب العزة  ربی لكل ما احب الّلھ و اولیائھ انھ ھوالحكیم و اننی انا ذا استغفر الّلھ

.الحمد لّلھ رب العالمین عما یصفون و سالم علی المرسلین و

یافت و والد آنجناب آقا سید جعفر          ولی انتشار امر در آنحدود بواسطھء آقا سید یحیی وحید اكبر تحقق

و آبإ و اسالفش سلسلھء از سادات علما فخام ساكن در قسمت سید اسحق علوی موسویكشفی شھیر بن آقا 

و آقا سید بودند و آقا سید اسحق مذكور از داراب باصطھبانات انتقال نموده سكونت گزیدجنوب ایران و فارس

جعفر در آنجا حدود سال ھزار و صد و ھشتاد و اند متولد گردید و در صغر

---۴۶٢ صفحھ ---

از فارس بنجف شتافتھ سن و آغاز شباب تحصیالت علمیھ نمود و لی جذبات باطنیھ عنان از كفش ربود و

و مكاشفھ پرداخت و معروف بعلوم باطنیھ و مشغول بریاضات و طاعات گشت و سنین چند بمراقبھ و مجاھده

بلد االمین كفایة و غیرھا منتشر از قبیل تحفة الملوك سنابرق رق منشور كشف و كرامات گردید و تألیفات كثیره

فكری سیال و متنور و در علوم فقھ و اصول و تفسیر و حكمت و عرفان متطرف و متبحر و صاحب قلب وساخت

شد و در نجف و اصفھان و یزد و طھران و بروجرد و اصطھبانات

_______________________________________________________________________
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سید جعفر كشفی بود و بعلم و فضل اشتھار داشت و ی سید جواد كربالئی حكایت نمود كھ جناب آقا سید یحیی اكبر انجال حاجیحاج

چون ظھور حضرت حاجی میرزا آقاسی معروف بشخص اول بحضرتش وثوق كامل حاصل داشتند وومخصوصًا محمد شاه مرحوم 

مبارك اقبال نمودند مرحوم آقا سید یحیی از بس احوال را مختلف  و تاجر و عامی بامرنقطھء اولی ارتفاع یافت و خلق كثیر از عالم

رسیدگی نماید و حاجی میرزا نمود كھ خود عازم شیراز شود و بحضور مبارك مشرف گردد و بنفسھ بامر مباركمی شنید اراده

حمد شاه طیب الّلھ مثواه بوساطت میرزا لطفعلیرا بحضور شاه معروض داشت مآقاسی شخص اول ازین معنی آگاه شد و عزم سید

حاصل نظر خود را بشاه اعالم دارد و بالجملھ پیشخدمت از سید خواھش نمود كھ درین مجاھده و اجتھاد پس از استبصار و اطالع

تی كھ از ھر سئواالجناب آقا سید یحیی بشیراز وارد شد چند مجلس بحضور مبارك مشرف شد وحاجی سید جواد میفرمود كھ چون

كھ مشرف میشد بر مراتب خضوع و خشوع او میافزود معذلك باب داشتھ جواب ھر یك را كتبًا و لسانًا اخذ مینمود و ھر مجلس

او را پر كرده و سرا پای و گویا منتظر رؤیت چیزی دیگر بود ولی مھابت و بزرگواری حضرت كھ قلباظھار تصدیق نمینمود

د مانع بود كھ خود چیزیوجودش را احاطھ نموده بو

__________________________________

---۴۶٣ صفحھ ---

نموده با وفرت علم و عظمت ھر یك خانھ و عائلھ تأسیس كرد و اوالد و احفاد بسیار و ارادتمندان بیشمار فراھم

ق در . ه ١٢۶٠سال و وعاظ عظیم الشأن شدند و در و مكنت در بالد مذكوره میزیست و جمعی از اخالفش علمإ

العلی  در بروجرد وفات نمود و جملھء غاب نجم١٢۶٧مالقات نمود و باالخره در سال مكھ حضرت باب اعظم را

اش در شھر یزد بعرصھء زن یزدیھرا برای تاریخ وفاتش ضبط كردند و نجل جلیلش جناب آقا سید یحیی  از

وجود آمد و در ایام صغر و جوانی تحصیالت علمیھ

_______________________________________________________________________

كھ آیا ممكن است كھ تصرفی از تصرفات خارقھ معروض دارد تا آنكھ وقتی بمن بسبب محرمیتی كھ حاصل شده بود اظھار داشت

اینحال مثل كسی آقا سید یحیی مثلاینكھ من چیزی خدمت آنحضرت معروض دارم گفتم جناب انسان مشاھده نماید و مقصودشان

لطیفھ و اشربھء لذیذه و فواكھ طیبھ از ھر صنف برای او بر است كھ بر مائدهء شخص بزرگی حاضر باشد و آنشخص از اغذیھء

عاجزم تو خود ھروقت درین اثنا چیزی از قبیل فوم و بصل طلب نماید بحقیقت من از اینوساطت و شفاعتخوان حاضر نماید و او

در دل داری طلب نما و بالجملھ پس از قلیل شبی كھ مقرر بود آنشب حضور مبارك مشرف شدی ھر چھ خواھی بپرس و ھرچھب
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و فرمود این مسائل چندی است مشرف شود جزوی از سئواالت مشكلھ و مسائل معضلھ كھ نوشتھ بود با خود آوردبحضور مبارك

ضرت تقدیم نمائی و جواب طلب كنی چون شب گذشت و صحبت بسیار داشتھآنحاز حضرت سئوال نمودھام خواھش دارم بحضور

استراحت عودت فرمودند من جزوهء سئواالت شد و غذا صرف نمودیم پس از صرف غذا و قدری جلوس حضرت ببیت خود برای

ده و از قول من ضرتبغالم آنحضرت كھ نامش مبارك بود دادم و گفتم ھمین حال این جزو را بححضرت وحید را در حضور خودش

عرض كن این سئوال جناب آقا سید یحیی است و بر سبیل مطایبھ

___________________________________

---۴۶۴ صفحھ ---

علم و كمال و فصاحت بیان و نموده مستجمع علوم شده از افاضل علمإ و وعاظ بی ھمتا گردید و بعالوهء وفرت

بازو نیز بود و نزد اولیإ دولت و خاندان سلطنت معروف و عت و نیرو و قوتقدرت تقریر و استدالل دارای شجا

غالب تعلق و ارادتمندان موصوف گشت و در وطنش یزد زن اختیار كرده چھار فرزند آورد وبكثرت مخلصین و

و جا تأسیس خانھ و عائلھ نمود و در ھر دسكونتش در آن بلد بود و در نیریز فارس نیز بعدًا ازدواج كرده

دوستانش بسیار شدند و در حدود سال

_______________________________________________________________________

عبارت مطایبھ با حضرت وحید و طلب تدقیق و گفتم عرض كن آقا سید یحیی است نھ برگ چغندر و مقصود حاجی سید جواد ازین

و مستعد جی سید جواد میفرمود چون سحر بر حسب عادت بیدار شدیم و برخاستیمباری حااسراع در جواب از حضرت باب بود

در جواب مسائل حضرت وحید نازل شده بود حضرت وحید در ادای صلوة گشتیم كھ ناگاه مبارك آمد و جزوی بخط حضرت آورد كھ

وقار بود حركاتی مشعر بخفت كھ جبلو در نور شمع قدری در آن مرور نمود حالی غریب باو دست داد با اینغایت سرور گرفت

كھ جناب شما را چھ میشود فرمود جناب حاجی سید جواد من قریب یك ھفتھ استمانند میل برقص از او ظاھر و متبادر شد گفتم

 اقل تقریبًا اینجا تشریف داشتند  و بعد از مراجعت البنوشتن این سئواالت مشغولم و امشب او اول لیل آنحضرت چھار پنج ساعت

در چھ مقدار از وقت در بستر خواب استراحت فرمودند تو را بخدا این اجوبھ  را كھ كتابی است مبینچھار پنج ساعت ھم آنحضرت

ایمان ببروجرد و طھران مراجعت فرمود و پس از تبلیغ پدرش  حاجی سید اند و بالجملھ حضرت وحید با كمال یقین ومرقوم داشتھ

نمود كھ او تقدیم حضور محمد شاه ت مجاھده و مراتب معلومات خود را بمیرزا لطفعلی پیشخدمت مرقومبكشفی كیفیجعفر مشھور

)میرزا ابوالفضل گلپایگانی(.دنمای
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______________________________________

---۴۶۵ صفحھ ---

یحیی  ورود و مدتی ق سفری بطھران رفتھ در خانھء برادرش آقا سید اسحق در محلھء امام زاده.  ه ١٢۶٠

بنوع  مسطور در بخش سابق بعزم تحقیق روانھء اقامت نمود و خبر ظھور حضرت باب اعظم بسمعش رسیده

ھ باھم در خراسان سابقھء حاجی  سید جواد كربالئی و مال شیخعلی عظیم كشیراز گشت و پس از ورود با

اند كھ در مالقات آوردهداشتند مالقات و مكالمات كرده بواسطھء ایشان مكررًا نزد حضرت وفود یافتدوستی

مصطلحات علمیھ و خویشتن را اعلم دانست و در مالقات نخست حضرت را جوانی نورانی و متقی ولی عاری از

 و در مرهء ثالثھ پی بدریای علم الھی برده خویش را جاھل و رتبھ تصور نموددوم ایشان را با خود در یك

و حاجی میرزا را عالم حقیقی مشاھده كرد و در مقام عرفان و ایمان استقرار یافت و نامھ بمحمدشاهحضرت

و نیز بعلمإ یزد و نیریز كھ از آنجملھ آقاسی توسط میرزا لطفعلی پیشخدمت در خصوص امر حضرت بفرستاد

مشھور محترم و متدین نیریز بود شمھء از اشراقات ظاھره و اش حاجی شیخ عبدالعلی از علمایابوالزوجھ

شیراز و چون امر بسیر و سفر تبلیغ داشت سكون و قرار از او سلب گردید نخست ازآیات باھرهء بدیعھ نگاشت

نفسیھ را با كمل وجھ بیان كرد و و اببروجرد رفتھ با والد ماجد ابالغ حجت و اقامھء بینھ نمود و براھین آفاقیھ

سید یحیی وجوه امتیازی چند در ھیكل مبارك و آیات باھراتش حاجی معین السلطنھ چنین نوشت كھ جناب آقا

آنكھ حضرت امی است و تحصیالت علمیھ نكرد دوم آنكھ ھنگام بیان مسائل معضلھبیان می نمود اول

_______________________________________________________________________

عظیم ملقب بودند و در خراسان با ھم سابقھء دوستی و ب با جناب شیخعلی محوالتی كھ بجناآقا سید یحیی دارابی چون بشیراز آمد

ادب كرد كھ مراعات استفسار كرد كھ چھ فھمیدید جواب گفت كھ شما خود باید مالقات نمائید و توصیھآشنائی داشتند مالقات و

)نبیل زرندی(.نماید

___________________________________

---۴۶۶ صفحھ ---
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 است سوم آنكھ دیگران خارجو مطالب علمیھ عویصھ مقاصد را بغایت مختصر و مقید ادا مینماید كھ از عھدهء

مصطلحات و مضامین و نیز از حیث مطالب و مارب و كلمات و عباراتش شبیھ بكلمات علما نیست و از حیث

است و این اعظم دلیل میباشد كھ علم آنحضرت تحصیلی و اكتسابی نیست و غیرھا بدع و مخصوص بخود او

سائلین ھر مقدار كاغذ ھنگام جواب سئواالتبایستی بعبارات و مصطلحات و اسلوب قوم باشد چھارم آنكھ اگرنھ

آن نتوان نوشت جواب مسائل را كامال بر ھمان كاغذ در دست داشتھ باشند ولو آنكھ فی المثل بیش از سطری بر

سائل قانع و ساكن گردد ولی علمإ مجبورند كھ شرح آنمطلب را در مباحث مفصلھمرقوم میفرمایند چنانچھ

_______________________________________________________________________

علم كیمیا میشود و حضرت اعتنائی نفرموده و از و از ھمین سید كامل حكایت كردند كھ در شیراز در مجلس اول از حضرت طالب

كھ این  این میشودسید حاصل میشود بعد از مراجعت از مجلس اول قرار سید در عالم خیالبی اعتنائی ضیق قلب و حزن از برای

باشد یك مجلس ھم رفتھ و اعاده در مطلب مینمایم ھرگاه بروز علم وجود ھرگاه حجة الّلھ است باید جامع علم اولین و آخرین بوده

تازه بر سبیل ارمغان از برای حجیت ثابت نیست برمیگردم و بروز دیگر بھمین نیت بعد از سرافرازی حضور انگوركیمیا نكردند

از انگور در میان مجمعھ پیش سید بگذار و بعد از گذاردن سید قدری میل یاورند حضرت بمالزم امر میفرماید قدریحضرت م

مس بمالند كھ بعد از مالیدن مجمعھ طال بعد اشاره از حضرت میشود كھ سید برگی كھ در میان انگور بوده او را بمجمعھءمیفرمایند

وجود شماھا طال مقصود خداوندی تعلق نگرفتھ كھ مس طال گردد بلكھ باید بكیمیای علم مسمیشود بعد اشاره از سركار میشود كھ

مال عبدالرحیم قزوینیمیدھند بصورت اول                  طال را باز عودگردد و سید بھمین متذكر و نادم میگردد و آن

_________________________________________

---۴۶٧ صفحھ ---

را در نھایت سرعت قلم مینویسد بیان نمایند پنجم آنكھ با ھمھ حسن و زیبائی خط كھ آنحضرت راست مرقوماتش

نگاھدشتن قلم میباشد ششم حسن خلق آنحضرت است كھ از تمام و حال آنكھ از شرائط حسن خط آرام نوشتن و

ناس شباھت دش ابدًا بنشست و برخاست سائرو ممتاز از دیگران میباشد بدرجھ ئیكھ قیام و قعوشئونش آشكار

نیست و بدقت تمام مالحظ كردم سھ لقمھ ناھار ندارد ھفتم آنكھ اكل و شرب حضرت مانند اكل و شرب سائر ناس

میفرمایند و بنظر دقیق مالحظھ كردم تمام غذای شبانھ روزش بمقدار دو او است و در شام ھفت لقمھ غذا میل
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آشامند اگرچھ  نیست و غذای غالبش چای میباشد و آنرا نیز با جلیسش مساوی مییك مرد اكوللقمھ غذای

چای را مدح فرموده یكی از شعائر بابیھ و از این جھت كھ حضرت باب شرب(آنشخص از طبقھء دانیھ باشد 

چای مردم را معتاد شدند ما بین جھال انام شھرت یافت كھ بابیھ بدادن قرار دادند و این طائفھ بكثرت شرب چای

با آنچھ در كتب و سیر از ھشتم آنكھ عبادت حضرت در قوت و طاقت احدی نیست و مشابھ میباشد)مینمایند بابی

 و از سید الساجدین حكایت شده  انتھی۴امیر المؤمنین 

امر نموده مردم را متنبھ و در صفحات بروجرد و لرستان ضمن وعظ و بیان بطریق حكمت ذكر معارف این

بیاگاھاند و بعد از بروجرد باصفھان نزد اخوان خود آقا سید خت و سعی مبذول داشت كھ اھالی را از امر جدیدسا

با خواھرش كاسھ گران و آقا سید عیسی كھ تجارت منسوجات مینمود رفت و در اردستانسینا مدرس مدرسھء

آقا سید علی واعظ و آقا سید حسن و شمالقات نمود آنگاه بیزد جھت مالقات عائلھ و برای ابالغ امر باخوان

آقا سید اسحق و برخی از علمإ و فضإل و امرإ طھران كرد و از جمعی شتافت سپس ابالغ امر ببرادر طھرانیش

بخراسان نمود و پس از انجام آنچھ خواست بقزوین رفتھ نزد خواھرش كھ زوجھءآنجا عطف عنان

---۴۶٨ صفحھ ---

نزد خواھر مذكورھاش ھور بود قرب شش ماه بماند و سابق برین سفر ھم مدتیحاجی محمد رحیم امینی مش

پیاده بماكو شتافت و از لقإ محبوب كام دل گرفت و در اقامت داشت و از قزوین پی زیارت حضرت نقطھء اولی

معیبرودت زمستان بطھران عودت نموده نزد جمال ابھی وفود و مثول یافت و با جعین برف و بوران و سورت

_______________________________________________________________________

یحیی بقزوین در خانھء ایشان تشریف فرما شدند دختر حاجی سید جعفر كشفی عیال حاجی محمد رحیم امینی باین سبب حاجی سید

سید یحیی لھء گفتگو كردند جناب حاجیحاجی محمد رحیم با جناب حاجی سید یحیی در مسئحاجی محمد حسن درویش برادر

بودند و در مسجد شاه موعظھ میفرمودند مراجعت بطھران ایشانرا كافر دانستھ بخانھء حاجی اسد الّلھ تشریف آوردند و چھارماه

ب آقا محمد حجرهء جنااولی كھ بلند شد محمد شاه ایشانرا بشیراز فرستاده پس از تفھیم مراجعت بیزدزمان محمد شاه ندای نقطھء

زمان حركت بجناب آقا محمد جواد فرمودند این اخوی شما چیزی نخواھد شدجواد با آقا كربالئی رفیع اخوی ایشان بیاناتی فرمودند
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میبد یزد آقا محمد جواد ھمسفر وحید بود و اھل اردكان از باد نور آباد كاشان تا..و من دیگر بحجره نمیایم شما روزھا بخانھ بیائید 

باردكان تشریف بودند و در شمس آباد اقداح یكروز و یكشب ایشانرا مھمان نمودند پس جناب وحیدستقبال وحید بیرون آمدهبا

یزد بطھران و از طھران مراجعت بیزد و خبر صعود جناب حاجی بردند و آقا محمد جواد یزد پس از چندی جناب وحید بیزد و از

اینمرتبھ جناب آقاھادی را مجلس فاتحھ گذاردند پس از چند دیگر باز بطھران تشریف بردندو در مسجد ریك اسد الّلھ را آوردند

.میشود كھ آقا ھادی بقزوین بیاید و جناب طاھره را ببرندمالقات میفرمایند و بخدمت جمال قدم میبرد و امر

)ون بیان جناب آقا محمد جواد فرھادیمضم(

___________________________________________

---۴۶٩ صفحھ ---

بر مال و فاشا فاش ابالغ این از مھمین اصحاب مانند جناب طاھره و غیرھا مؤانس و معاشر گشت و در آن ایام

و چند بار بطھران و یزد و شیراز رفت و پی در پی نمود امر ھمیكرد و بالجملھ جناب آقا سید یحیی سفرھای

قلعھء آقا سید عبدالعظیم تبریزی كھ شمھء از احوالش را در بخش دوم ضمن واقعاتایامی كھ در شیراز بود

و نیز پیامی برای وی آورده مازندران و غیرھا آوردیم از نزد حضرت نقطھء اولی توقیعی و حرز ھیكل بزرگی

كھ جناب آقا سید یحیی علیھ بھإ الّلھ پنج بار بقزوین نی در بارهء وی چنین نوشتابالغ نمود و مال جعفر قزوی

در عبدالوھاب بر آمد در نوبت اولی تكذیب شیخ احسائی و تصدیق حكمإ و عرفإ نمودآمد و بر منبر حاجی مال

ن اعرابی و مال محیی الدیكرهء ثانیھ شیخی و حكمی ھر دو را تصدیق كرد در مرهء ثالثھ استدالل بر بطالن

در خانھء حاجی محمد رحیم تبریزی استدالل بر ظھور محسن و اثبات حقیت جناب شیخ كرد در دفعھ چھارم

شبھات حاضرین را مرتفع ساخت و نوبتی در خانھء تبریزیھا مشرف شدیم این عالمات و طلوع حق نمود و

كرد در جواب فرمود رزا و او از وحید سئوالذلیل خاكسار و عمم مال قنبر و مال عبدالحسین و حاجی میبندهء

دلیل و برھان و بینات خواستم بیان فرمودند و شرح بعد از استماع این ندإ بشیراز رفتم و در كنار حق نشستم و

قرآن است طلب كردم فرمودند تقریرًا او تحریرًا عرض شد تحریرًا پس قلم و كاغذكوثر را كھ كوچكترین سور

مرقوم و مسطور ند و جواھر و دراری ثمینھء بر صفحات ریختند و بنوعی از سرعتبدست مبارك گرفت
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و سكون قلم زیاده از دو ھزار بیت نوشتند و میفرمودند كھ حركات انامل لطیفھ معلوم نمیشد بدون تفكر و تدبر

بنویسد و یقین بر قوهء بشر نیست اینگونھ كلمات بدون تفكر و سكون قلم بمن دادند مالحظھ نمودم دیدم كھ در

و بطالن غیر او نمودم بعد فرمودند از ناصران و یاری كنندگان مائید عرض كردمحقیت او

---۴٧٠ صفحھ ---

بسیار خوب را دیدم مرتبھء صاحب شمشیر نیستم شمشیری بمن دادند جوھر دار برنده و حقیر تیغ جوھر دار

رفتند و مراجعت نمودند و واقع شد آنچھ واقع شد  انتھی  پنجم زمانی بود كھ طلعت اعلی در ماكو محبوس بودند

برپا شد و اصحاب از ھر سو پی نصرت شتافتند آقا سید یحیی بطھران رفتھ بصددو چون ھنگامھء مازندران

در مازندران و استخالص از تھیھ لوازم ورود بقلعھ بر آمد در آنموقع جمال ابھی پس از گرفتاری بدست سپاھیان

مبارك نموده از تفصیل واقعات با خبر گشت و ناچار از ن بطھران رسیدند و جناب وحید درك محضرچنگ آنا

 بعزم قیام در وطن از ١٢۶۵شده نقشھء دیگری در نظر گرفت و در اواخر سال عزیمت بمازندران منصرف

اصفھان و اردستان و وبیرون راند و بنای سیر بالد و نشر این امر نھاد چندی در قزوین و قم و كاشان طھران

 بیزد وارد شد و ١٢۶۶تا در بدایت جمادی االولی سال اردكان سفر نموده علی رؤس المنابر تبشیر و ابالغ كرد

و خطابھء غرا ادإ نموده ابواب عرفان بر وجوه حاضرین بگشاد و جمعی كثیر در مصلی بر عرشھء منبر نشست

و )رضی الروح ( و تعھد نصرت نمودند از آنجملھ مال محمد رضاو محترمین و غیرھم گرویدند و بیعتاز علمإ

حاجی محمد مجتھد متنفذ و ملجأ االنام منشاد اخوانش آقا غالمحسین و مال علی اكبر و مال آقا بابائی پسران مال

د و مالو فاضل بود بیعت كرد پس اخوان و سائر آحاد خانواده تأسی نمودنبودند و نخست مال محمد رضا كھ عالم

تعرضات اعدإ گردند و دیگر حاجی مال حاجی محمد خود نیز ازین امر مطلع گشت و بعدًا بنام بابی دچار حمالت و

میرزا محمد رضا طبیب و آقا شیخعلی دھجی گمنام و شاطر رضا مھدی عطری و خاندانش بودند و نیز آقا

و آقا دكی مھریزی و حاجی سید علی مھریزیاردكانی قمالقی و حاجی مال محمد حسین بیاردكانی و مال حسن

سید حسین منشادی و آقا سید محمد باقر مھریجردی كھ از سادات و علمای

---۴٧١ صفحھ ---
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حاجی سید حسین روضھ خوان مقدسین بوده اھالی كرامات و كشف و مقامات در حقش اعتقاد داشتند و برادرش

طالب علوم دینیھ و مال علینفی روضھ خوان و میرزا  دھجی ازو پسرش آقا سید حسین قالی باف و میرزا جعفر

زمان تاجر شیرازی و آقا علی اكبر حكاك و حاجی عبدالرحیم شماعی و آقا محمدمحمد معروف بملبك و محمد

برادرش آقا محمد علی و صادق صوف باف و آقا میرزا حسن آقا فاضل و آقا سید جعفر و حاجی عبد الغفور و

بیعت كرده بشعلھء غیرت ایمانیھ افروختند و نفوسی ی بی صاحب و بی بی فاطمھ مھدعلیا و غیرھمنیز حاجی ب

با آنجناب نمودند و ازین ھنگام نھضت بابیھ در یزد و اطرافش شروع شد و فتنھدیگر اظھار محبت و مساعدت

مفصًال آوردیم در ھیجدھم ابقنجا بنیریز راند و بنوعیكھ در بخش سبرخاست و منتھی بواقعھء یزد گشت و از آ

آنجملھ رسالھء استداللیھ و دو مقالھ بعربیت فصحی و شعبان سال مذكور بشھادت رسید و اما آثار آنجناب از

بحضور در بیت مبارك و درك عظمت و اثبات حقانیت آنحضرت بعین خطش موجود حسن خط در بیان تشرفش

آل الّلھ الی یوم لقإ الّلھ و بعد د لّلھ و الصلوة علی رسول الّلھ و آلھ بسم الّلھ الرحمن الرحیم الحم"ھذه ھیاست و

الفاطمی انھ لما مضی من الھجرة النبویة ١٠_٨_٨٢/١٠الفقیر الجانییقول العبد الراجی و االسیر الفانی و

 المع و طلع كوكب غ  ر س بلغنی انھ قد قام قائم من بیاض الفارس و ظھر نجمعلی مھاجرھا الف سالم و تحیة

من بعد الذكر ان االرض  ساطع من بلد شیراز كانھ ھو المعنی بالذكر فی قولھ تعالی و لقد كتبنا فی الذبورّدری

سائرًا فی مناكب االرض و اطرافھا و طیر الفؤاد یتقلب یرثھا عبادی الصالحون فما زلت مھاجرًا من بلد الی بلد و

االمن الفاق و ارجائھا حتی انتھیت الی االرض المباركة و البلد المقام و ھو البلدشطر ایمینًا و شماال و یصف علی

الی من عنده علم الكتابمطلع العبد الممتحن فی شھر جمیدی االولی عام غ ر س ب فوقفت بالباب و وفدت

---۴٧٢ صفحھ ---

الطیر الیھ فقد علم صلوتھ و فیھ و آویو رایت البلد یجبی الیھ ثمرات كلشئ و افئدة من الناس تھوی الیھ فاقمت 

كمشكوة فیھا مصباح المصباح فی زجاجة الزجاجة كانھا تسبیحھ فو الذی نفسی بیده لھ نور و ظھور مثل نوره

علی شجرة مباركة زیتونة ال شرقیة و ال غربیة یكاد زیتھا یضیئ و لو لم تمسسھ نار نوركوكب ّدری یوقد من

بكلشئ علیم و كان من انارتھ و لمعانھ ما افاض  یشإ و یضرب الّلھ اال مثال للناس و الّلھنور یھدی الّلھ لنوره من
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الشارقیون و انعم و اصاب من استفاض من الغربیین لیصعقن البدریون و و اجاد علی الشرقیین لیخضعن

النھار انھار من  فیھاصلی الّلھ علیھ حروف البسملھ بمراتب اربعة ثم تفسیر سورة الكوثر یجریالطوریون شرحھ

انھار من خمر لذة للشاربین ثم شرح مإ غیر آسن و انھار من لبن لم یتغیر طعمھ و انھار من عسل مصفی و

بالسرائر الو جعفر محمد بن علی الباقر صلوات الّلھ و سالمھ علیھ البی الحدیث الذی افاض الحجاب االعظم العالم

الرفیع و ذی الشرف المقطعات من القرآن ثم اجابتھ لذی الحسب الشامخالمخزومی فی بعض علم الحروف و لبید

من جنابھ علیھ السالم كشف السر عن وجھ االمر الباذخ المنیع ذی الریاستین السید الی الحسن الحسینی و قد سئل

یبة المروی فیاول حرف كتابھ و صار معروفًا بالرسالة الھائیة ثم شرح دعإ الغ فیھ حرف الھإ النھ كان۴و شرح 

مكمن الغیب المستور ما طلع الكافی المشتمل علی فقرات ثلثة و اتفق علی ابواب اربعة عشر و قد طلع فی ابوابھ

احد من المجاھدین و المھاجرین و الصابرین الذین فی اللیل اذا عسعس من الصبح االزل اذا تنفس ثم جواب

الجواد لی السید السند و الحبر المعتمد الوافد الی نور الفؤاد السیداالذی ثم افاضة عصبروا فی سبیل دین الّلھ علی

المستطاب نواب الھندی فی حكم اسمإ الّلھ الحسیناوی فی جواب مسئلتھ فی باب االعراب ثم جواب السائل الجلیل

العارف الكامل الشیخ العابد ثم اجوبةتعالی ثم جواب مسئلة العالم الماجد و

---۴٧٣ صفحھ ---

فی سبیل الّلھ الحاج محمد مونعة مؤنقة فی ما سئل العارف المال حسن الرشتی ثم جواب مسئلھ المھاجر المجاھد

متاعًا للمقوین فسبح باسم ربك العظیم فو رب السمإ و االرض اسمعیل الفراھانی ثم المسائل التی جعلھا تذكرة و

انكم ن افبھذا الحدیث انتم مدھنون و تجعلون رزقكمفی كتاب مكنون ال یمسھ اال المطھروانھ لقول رسول كریم

علی المرسلین و الحمد لّلھ رب تكذبون فأتوا بحدیث من مثلھ ان كنتم صادقین سبحان الّلھ عما یصفون و سالم

إ والحمد لّلھ الذی اضإ الضیإ و تجلی للعمإ بالبھإ و اظھر الثنإ بالسنبسم الّلھ العلی العظیم)و ایضًا (العالمین

البسملة و التسبیحات االربعة العلیا احاط الكل تحت ظالل الكبریإ فاول ما برزت من كتاب الكون فی دیباجة االنشإ

مجلی ذاتھ الظاھرة لھا بھا فی سائر عوالمھ فی االدإ اذكان ال احرف االسم االعظم من االسمإ الحسنی و جعلھا
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النزول و لخبیر و عظیم العظمإ و امرھا باالدبار بالتجلی ویدرك االبصار و ھو اللطیف اتدركھ البصار و ھو

نون الصاد الذاخر المواج المتالطم الرجراج الطلوع و االفول بعد ان اجری من آخر اركانھا مإ االیجاد بحر المداد و

حسنی من شرابھ و ھذا ملح اجاج  و خلق من االول طینة اھل االجابة الو جعل منھ البحرین ھذا عذب فرات سائغ

اصحاب االجابة الصلحإ االزكیإ و اسكنھا فی علیین من حول عرش الكبریإ و خلق من الثانی طینةاالنبیإ الی

و جمة ناجروان و عین ابرھوت الی اقصی السؤی من عین الیمن و الكبریت و الطبریة و االفریقیھ اجمة ما سیدان

فلین الی ما تحت الثری ثم امر الفریقین من اھل المقامین اسفل الساانبساط النقطة الظلمإ فامكثھا فی سجین و

بروز انقان الصنع من االقبال لما اراد من اظھار الجالل و اسفار الجمال لرب النور و الظالل و شإ منباالدبار و

ی ھذه النشأة المدبرین حتی التقی الفلكان و اتصل التطنجان فالحكیم الفعال فنزل المدبرین المقبلین و صعد المقبلین

مبدء عوالم الصعود تداخلت الشجرتانمنتھی مراتب النزول و

---۴٧۴ صفحھ ---

جنة االنسان اكبر حجة الّلھ و تشاكلت الفرقتان و دخل ابلیس اللعین بواسطة طاوس العناصر وحیة الجوزھر الی

وان و افسد ما علمھ الرحمن من علم بدیع الكل عن مقام الرضعلی الخلق و اعظم ما بناه بیده الرحمن و اخرج آدم

طیور العمإ االرض المغبرة معدن االحزان قال تحسرًا علی ما فات منھ من االلحان من تغردالبیان و انزلھ الی تلك

یبكی بكإ و یجری دموعًا و لم ینقطع الی ان علی االفنان تغیرت البالد و من علیھا فوجھ االرض مغبر قبیح و جعل

فاجابھ بارئھ و امره الی حج البیت ذی االربعة االركان المحاذیة للبیت لمات فتاب الی السبحانتلقی من ربھ ك

و التحمید و السبحان بعد المربع و السقف المرفوع البنیان المحاذیة لالذكار االربعة من التكبیر و التھلیلالمعمور

للناس فی وجھ االرض للحكایة و التبیان باالمثلة بیت وضع تعمیره علی شكل بیت االحدیة و ھیكل االیمان فھو اول

الملكوتیة و الرسم االمكان و ذاتیات االكوان من االیة الالھوتیة و الوجھ الجبروتیة و الوصفالملقاة فی ھویات

لیغ االركان فھو التوحید و آیة المنان و نصر فی التبالناسوتیة فی السّر و االعالن و بعثھ الظھار سّر واحد من ھذه

و غیرھم الی طلوع شمس العرفان من مشرق االیقان خاتم االنبیإ و سید االنس و الجانباقی االنبیإ من اولی العزم

و قطب الزمان بلغ فیھ بنفسھ و امره باظھار سّر ركن الثانی و ھو النبوة مبدء المعان الی یوم الغدیر خیر االیام
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الوالیة و تأویل آیة القرآن و اذا قیل لھم ال الھ اال الّلھ ث و ھو ركنالشریف و وصی الی اوصیائھ باظھار ركن الثال

البیان كلمةطلوع شمس االزل فی احدی و ستین قبلھا االلف و الماتان و نفث آل الّلھ و حروفیستكبرون الی یوم

االمر و الخلق النسوان بل من فی ملكوت فی روع عبدھم الذی وسع قلبھ لجمیع الظھورات من تأللوء جسم سیدة

الكلم الجامع آخر شروط االیمان الی ھنا تمت االدوار و كملت االكوار و من االكوان باظھار سّر ركن الرابع من

الذیتألف بسم

---۴٧۵ صفحھ ---

و المیم ملك الّلھ او مجد الّلھ كالھما بالحروف غیر مصوت و بالتشبیھ غیر مجسد البإ بھإ الّلھ و السین سنإ الّلھ و

البینونھ بین الشریف و الوضیع و البصیر و االعمی و اما ثمود فھدیناھم احد فی االدإ و وجدت الكینونة و حصلت

الجسم و النفس و العقل و ثمود طائفة من الشیعة ثم االیجاد و التكوین ای العوالم االربع من۴العمی قال فاستحبوا

و ھو ظھور الربوبیة الممكنة فی االنشإ فالمربی فی التكوینالفؤاد عالم العمإ فشرع بالتشریع الذی ھو روح 

العظیم المشتق من اسم الّلھ االعلی و ھو العلی المتعال و ھو العلی الكبیر و ھو العلیالنزول ای التكوین ھو االسم

ًا اولنا محمد یبعثك ربك مقامًا محمودو فی الصعود ای التشریع ھو االسم المشتق من اسم الّلھ المحمود و عسی ان

االعلیان و اقترن الشكالن االصالن فی ھذا المقام فھم من كان و آخرنا محمد و اوسطنا محمد فاجتمع االسمان

یقول العبد السمع و ھو شھید و سبحان الّلھ عما یصفون  و الحمد لّلھ رب العالمین و بعدذافھم سدید و القی

جلیلة من المولی           ھذه خطبة٨٢/١٠٨١٠یموم الراجی بالحی القیوم و الداعی یا دائم یا د

الرشید فی ق و القرآن المجید بلالمؤتمن الجلیل و العبد الممتحن الخلیل القائل للقول السدید و الدال علی االمر

ا الخطاب و تذكرة الولی االلباب من عجیب جعلتھا تقدمة لھذعجبوا ان جائھم منذر منھم فقال الكافرون ھذا شئ

لینذر بأسًا فمن كان دعواه الحمد لّلھ الذی انزل علی عبده الكتاب و لم یجعل لھ عوجًا قیمًااھل المبدء و الماب

احسنا و من الذین یستمعون القول فیتبعون شدیدًا من لدنھ و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لھم اجر

اولئك ھم اولو االلباب و من الذین یحملون العرش و من حولھ و یسبحون بحمد الذین ھداھم الّلھ واحسنھ اولئك 
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تابوا و اتبعوا سبیلك یؤمنون بھ و یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كلشئ رحمة و علمًا فاغفر للذینربھم و

نكم انصتوا و استمعوا الصیحة بالحقمقامكم و مكاوقھم عذاب الجحیم فیا ایھا االخوان من الحاضر و البادی

---۴٧۶ صفحھ ---

المعمور فان السید العلی و النور و ندآء المنادی فھذا ھو المیزان و الصراط و الطور و الكتاب المسطور و البیت

استقر علی ارض الصاد و طلعت الشمس من برجھا و قرت علی البھی و الكوكب الدری برز من البلد المقام و

و جملة االفاق و ظھر تأویل قول الّلھ سبحانھ و تعالی بسم الّلھ الرحمن الرحیم الزوال و غشت ضیائھانقطة

عقبیھا فامرنی بالحضور فی ارض الشمس وضحیھا و القمر اذا تلیھا و النھار اذا جلیھا الی تمامھا و ال یخاف

لثالث بعد غ ر س و حضرت عند اھلھا من من السنة االطإ فلما نزلت بامر موالی علیھا فی اول شھر الثانی

االغالل و القیود اذ ما كان لھم شأن االذكر الحدود التی ھم علیھا قعود و ھم علیاصحاب االخدود فی السالسل و

الحمید قد غلبنی االحزان و تركنی االخوان ما یفعلون بالمؤمنین شھود و ما نقموا منھم اال ان یؤمنوا بالّلھ العزیز

صرت بحیث اشیر الی موالی بطرف قلبی و اری نفسی مفارقًا من انوا یساعدوننی لرضی الرحمن حتیالذین ك

الی سبیلھ و التوصل الی مقیلھ فھل الیك یا بن احمد سبیل فنلقی و ھل یتصل یومنا منكحبیبی و اتمنی الرحیل

نغادیك و نراوحك فتقر ل الندی متیبغده فنخطی متی نرد منا ھلك الرویة فنروی متی ننتفع من عذب مائك فقد طا

بین ان اصول بید جزإ او اصبر علی طخیة عمیاء منھا عیننا و صرت كما قال االمیر علیھ السالم طفقت ارتأی

الصغیر و یكدح فیھا مؤمن حتی یلقی ربھ فرایت ان الصبر علی ھاتی احجی یھرم فیھا الكبیر و یشیب فیھا

مقطوع و الدلیل ق شجی مع طول المدة و شدة المحنة فلما علمت ان السبیلالعین قذی و فی الحلفصبرت و فی

مستقر من الھجرة و ھو الشھر الحرام ذی القعدة ممنوع اشتغلت بذكر مقاماتھ و جمع خطاباتھ التی برزت فی اول

كان قبة للمتقین ویسكننی بذلك فانھ منزل السكینة علی قلب من یشإ من عباده و العامن السنة المذكورة لعل الّلھ

اول ما شرق فی تلك االرض من فوارة النور الذی ھو بالرعب منصور و لمع من العلم

---۴٧٧ صفحھ ---
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الخاصة بالعقل الالمع ثم اجوبة المشھور و ظھر فی تلك الطخیاء الدیجور شرح سورة والعصر ثم رسالة فی النبوة

تعینًا بالّلھ انھ ھو الولی فی المبدء و الماب و ھو حسبی نعم مسلمسائل شتی من السائلین الواقفین حول الباب

احمد نام و اما اعقابش از زوجھء یزدیھ سھ پسر و یك دختر بودند پسر ارشد آقا سید"النصیرالمولی و نعم

حاجی مال باقر اردكانی كھ داشت و مطلع و محب نسبت باین امر بود و سالھا در یزد زیستھ در محضر شرع

شرعیھ مینمود و بنت عم خود آقا سید حسن را در حبالھء نكاح ت احوالش را عنقریب میاوریم كتابت مكاتیبكیفی

بیمار شده چون باصفھان پی مالقات عمین معظمین خود آقا سید سینا و آقا سید عیسی رفتداشت و آخر حیاتش

سپری گشت و پسر دوم وحید آقا سید شدر آنجا وفات نمود و مدفون گردید و از او دختری شد كھ در یزد حیات

و در سن شباب بكرمان رفتھ متزوج و متوطن شده در سرای محمد امین التجار نیز اطالعی از این امر داشت

آقا سید جست و عاقبت در آن بلد وفات نمود و نسلی از او بر قرار نماند و پسر سوم وحیدگلشن اشتغال بتجارت

حاجی میرزا محمود امینی مشھور اش قزوین متوقف و در دستگاه ابن عمه درمحسن از مومنین این امر بود

و خاندانی بر جای ماند و دختر وحید نیز از مؤمنات بوده در متوظف و در آنشھر متزوج شد و از او دختری

سلی در ندیوان شیرازی مقیم طھران شوھر نمود و از اونصر الّلھ كاشی ندیم فتحعلی خان صاحبطھران بمیرزا

را پسری شد كھ سید اسمعیل نام این امر ظاھر نیست و اما از زوجھء نیریزیھ صغری نام كھ مؤمنھ بود وحید

باتفاق برخی از خویشاوندان مؤمن بقصبھء اصطھبانات داشت و پس از شھادت پدر شبانھ در آغوش مادر

د كھ زوجھء حاجی محمد اسمعیل غربی نیریز گریختند و بخانھء خواھر وحیواقعھء در شش فرسنگی جنوب

مؤمن باین امر بود پناه گرفتند و حاجی مذكور از خواھر وحید كودكی میرزاتاجر الری

---۴٧٨ صفحھ ---

بود و ھمگی ایشان در آن ابوالحسن نام داشت و خواھر دیگر وحید نیز در قصبھء مذكوره زوجھء آقا میر مرشد

امنیتی حاصل شد آقا سید اسمعیل باتفاق میرزا ابو الحسن س از چند سال كھایام از بیم دشمنان مختفی بودند و پ

بتحصیل علوم پرداختھ بمدارج عالیھ علمیھ و اجتھاد در فقھ و اصول ارتقإ جست ومذكور در مدرسھ خان یزد

ساكن گردید و كتاب بنت خالش آقا سید علی واعظ را ازدواج كرده بموطن خود اصطھبانات عودت نموده
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االمین و شرح تشریح االفالك در علم ھیئت فلكیھ و لمعةالنور فی شرح آیةالنور و حصن الحصین فی شرح بلد

جملھء مؤلفات او است و بلقب حاجی محقق العلمإ شھرت تامھ داشت و از او كتاب سلسبیل در علم حكمت از

آنجملھ آقا سید ء شھیر كشفی كھ ازاز سلسلھء علما بر جا ماندند ولی از این دودمان عظیمھء وسیعھاخالفی

آقا سید روح الّلھ ساكن و متوفی در تبریز ریحان الّلھ مجتھد بروجردی ساكن و متوفی در طھران و اخ اكبرشان

امر حاصل نشد زیرا از بیم واقعات مھیبھ و حوادث خطیره كھ بر جناب  بودند اثر و حركتی در این١٢٨٨بسال 

آخرین اوالد حاجی محمد فھ واقع گردید حال  تجسس و جنبش از آنان زائل گشت فقطسائر آحاد این طائوحید و

بخشھای آتیھ میاوریم و در این مقام نبذهء از كلمات مباركھ اسمعیل مذكور در جامعھء اھل ایمان بدرخشید كھ در

ء یوسف فی كتاب تفسیر سورهو جناب وحید است ثبت مینمائیم  قولھ االحلیشان سید كشفیكھ در 

لقد كنت فی ام الكتاب عند قرة العین قل للعالم الجلیل جعفر العلوی انك علی الحق ان كنت بالباب لّلھ ساجدایا"

شھیدًا فو ربك انك لن تخرق االرض بالحق من دون الباب و لن الّلھ محمودًا و ھو الّلھ قد  كان علیك علی الحق

العالمین جمیعًا ان  طوأل و انھ من الّلھ الحق لحق بالكلمة االكبر علیالذكر علی الحق بالحقتبلغ الجبال من دون

العالمین رفیعًا و انك بالحق فی االخرة معنا فی الرفیقكنت قد اتبعت امره فانا قد جعلناك فی الدنیا ركنًا علی

---۴٧٩ صفحھ ---

الّلھ علیك فی سبیل الحكمة فانتظر  قد اوحیاالعلی باذن الّلھ العلی و ھو الّلھ قد كان علی كلشئ شھیدًا ذلك مما

و "ھذا الغالم العربی فان نصر الّلھ و آیاتھ قد كان فی ام الكتاب قریبًاعلی الحق االكبر امرنا و انصر ذكرنا االكبر

ما عرف اال  لقد طالعت سنابرق جعفر العلوی و شاھدت بواطن آیاتھا و انھو"،موقعی دیگر مسطور استدر

الّلھ علیھم فی تفسیر الدعإ المشرقة عن  ما وصف اال شئون عبودیتھ و كل ما قال فی حق آل الّلھ سالمنفسھ و

عند الّلھ بشأنھم النھ ما قرء اال حرف عبودیتھ و ما وصف آل الّلھ اال بماناحیة المقدسة لم یك فیھم و ال یلیق

سواھم من فاضل ذكرھم لیذكرون قدر بوصفھم عبد اذ ماتجلی آخرھم فی كنھ ربوبیتھ و ال یعرف آل الّلھ احد و ال ی

حظیرة الواقع فی بواطن تلك الرقائق و الدقائق و لقد بلغ الی"،و در مقامی دیگر مذكور است"و یوجدون
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سنابرقھ المحیط علی المغارب و المشارق فجزاه الّلھ فی بیانھ فی حقیقة سید المعاصر عضد المحققین فصل فی

قباب اشاراتھ و لكن ذلك ما كان  بالسّر الواقع و الكلمة البالغ و النور الساطع بعد ما انجمد الكلمات فیالمسئلةذلك

و در رسالھء دالئل السبع در "اھلھ و الحمد لّلھ رب العالمیناال لحفظھ نظرة الناظرین فجزاه الّلھ كما ھو

از ھ فرد متفّرد و وحید متّوحد كھ احدیو نظر كن در عدد اسم الّل"،چنین مسطور استشأن جناب وحید

سمّو او در حكمت و نظر كن در مخالف و مؤلف منكر بر فضل و تقوای آن نیست و كل مقرند بر علّو او در علم و

و از قلم الخ  "استدراك علّو شأن او را عند الّلھ نمودهشرح كوثر تا بر نوشتجاتی كھ از برای آن ظاھر شد و

و اذ قال الوحید یا قوم "،الصبر وصف احوال آنجناب مسطور است قولھ عز بیانھةعّز ابھی در سور

الوحید شرذمة من قریة التی و قضی من االیام الی ان اجتمعت فی حول.جئتكم من الروح من لدن علّی قیومًا قد

بلغ امر الّلھ الی مقام الذی و ...كان ام الكتاب عنھ مفصوال باركھا الّلھ بین القری و رفع اسمھا فی اللوح الذی

سمع رئیس الظلم

---۴٨٠ صفحھ ---

یشھد بذلك رجال الذی كانوا الذی كفر بالّلھ و اشرك بجمالھ و اعترض ببرھانھ و كان اشفی الناس فی االرض و

 المإل قضی علی الوحید من اعادی نفس الّلھ لیكون امره فیفاذكر یا قلم القدس ما...فی سرادق الخلد مستورًا 

الذین ما فلما سمع الذی كفر و شقی ثم استكبر و بغی ارسل جنود الكفر و امرھم بان یقتلوااالعلی بالحق مذكورًا

و قرر للجنود رئیسین الذین ...كلشئ مطھورًا حمل االرض بمثلھم فی ایمانھم  بالّلھ و یسفكوا دمإ التی كانت بھا

 الروح و نطق روح القدس بلسان الوحید و قال یا قوم ان تقروا بفضلی و فتح فماذا...ھما كفرا بالّلھ و آیاتھ 

الرسائل الی ان وضعوا كتاب و كرر بینھم الرسل و...انا بن محمد رسول الّلھ لم جئتم علینا بجنود الكفر تعرفونی

حید و ھتكوا حرمتھ و عروا الی ان اخذوا الو...جمال عز وحیدا الّلھ بینھم و اقسموا بالّلھ و ختموه و ارسلوه الی

و ان ارتفعوا الرءوس علی االسنان...یجری من عیون اھل الفردوس مدامع حمر ممزوجًا جسده و فعلوا بھ ما

الرحمن علی عرش اسم علیا فھنیئًا الرماح و دخلوا فی ارض التی شرفھا الّلھ علی جمیع بقإاالرض و فیھا استوی
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خلقت السموات و االرض و اخذت كتاب الّلھ بقوة ایمانك و صرت م الذی فیھلك یا یحیی بما وفیت بعھدك فی یو

و نیز صورت زیارتی از قلم ابھی برای زیارت رمس مطھر آنجناب"حرم الجمال مقلوبًا من نفحات الّلھ الی

لھ آقا محمد بابیھ یزد از آنجمتا او و شھدإ اصحابش را بدانطریق زیارت نمایند و اما اصحاب وحید وصدور یافت

االصل بود كھ در حال ریعان جوانی و نبعان ایمانی ھادی بن حاجی محمد صالح بن حاجی محمد شفیع اصفھانی

بغارت رفت و خود بنوعی كھ در بخش الحق میاوریم در شیراز بشھادت دست از والی وی نكشید و اموالش

مھاجرت از ید در یزد كشتھ گردیدند و ھنگامچنین آوردند كھ جمعًا بیست و دو تن از اصحاب وحرسید و برخی

یزد برای نیریز سھ تن از بابیھ یزد چنانچھ در بخش سابق نمودیم

---۴٨١ صفحھ ---

در یزد و اطراف بر قرار ھمراه بوده در وقایع نیریز نیز بنصرتش قیام كردند و نفوس شھیرهء مذكورة االسامی

گذاشتند و باینطریق پس از واقعھء شھادت  كبری جمعی از ی برجایبوده عدهء را براه راست آوردند و خاندان

.می زیستند اینطائفھ در یزد و اطراف

جماعت اردكان بود و بمالقات         و یكی از اشھر علمإ بیان در آن قسمت حاجی مال باقر اردكانی از ائمھء

جماعت و ریاست دینیھ در وطنش اشتغال نمود كما كان بامامت وحید رسیده فائز بعرفان و ایمان بدیع گردید و

از اقوال و ضمن بسط مواعظ و حل مسائل چشم و گوش غافلین را میگشود و آثار تجدد حالولی برفراز منبر

و رؤسإ و رقبای محل از ارباب محراب و اعمالش نمایان شد لذا مدتی طویل نگذشت كھ بنام بابی مشھور گشت

پیوستھ سعایت و شكایت بیزد بردند و برای شكستن نام و مقامش ھمی ستند ومنبر بتعرض و معارضتش برخا

حكومت یزد و نائرهء فتنھ و فساد را مشتعل ساختند و حكومت را بمضادت او وا داشتند و آن ایامكوشیدند تا

ده را اش مشھور بامیرزاپسر ھشت سالھكرمان با خان بابا خان سردار بود و خود ارتكاز در كرمان داشتھ

تفرشی وزیر و نائب الحكومھ حاجی را از اردكان بیزد كشید و رقبإ بحكمرانی یزد گماشت و میرزا مطلب نام

امضای جمعی كثیر از دست نداده صورت استشھادی بر بابیتش محشی و محشون بمھر و شھادت وفرصت را
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 خان بابا خان حاجی را بكرمان طلبید و بلند شد وتنظیم كرده نزد حكمران بكرمان فرستادند الجرم شعلھء فتنھ

عالم ذیشأن را مغلوًال با كند و زنجیر تحت مراقبت جمعی از گماشتھ گان حكومتیآنباقدام معاندین یزد و اردكان

حسن االخالق و منزه از زرق و بردند و حكمران با وی مالقات كرد و حاجی چون عالمی حلیم و نطاق و ندیم و

د بلطف سخن و حكمت و مزاحریای اھل نفاق بو

---۴٨٢ صفحھ ---

داده از ما وقع ندامت حاصل كرده و طیبت دل از حاكم ربود چندانكھ ویرا بغایت عزت و جالل در دارالحكومھ مقر

كھ او مائل عودت بوطن شد مبالغی برای مصاریف سفر تقدیم بتالفی مافات با وی منادمت جست و پس از چندی

عزیمت عراق عرب روان و تكریم شایان روانھ داشت و حاجی مدتی اندك در اردكان ماند آنگاهكرده ویرا با تخت

علمیھ و دینیھ در محاضر درس علمإ و مجتھدین نمود و تقریبًا دو سال در كربال و نجف بزیارات و استكماالت

 یوم ورودش قاریان سواره برگشت و با حشمت و جالل وارد وطن شد و درپرداخت و اجازهء اجتھاد گرفتھ بیزد

جماعت و ریاست قرائت قرآن كردند پس در اردكان و یزد بمسند قضإ و فتوی بنشست و بامامتپیشاپیشش

خویش را ازین نام بری كرد و در خفإ ھمواره مشغول شد و برای احتیاط از شرور انام و رقبای مھام در ظاھر

ھادت برقرار ماند و دلبستگی كامل بعنایات اقدس ابھی یافت دراز پس از شمساعدت و محافظت نمود و سالیانی

.از وی در بخش ششم مینمائیمو ذكری

آقا محمد صادق نساج و نیز آقا وحسن فاضل و استاد علی اكبر حكاك       و از اصحاب وحید در یزد آقا میرزا 

.در بخش الحق میاوریمحسن زنجانی سرباز را شرح شھادت و مقتل مدفن

مھریجردی از مالكین بودند و    دیگر از معاریف مؤمنین آقا میرزا سید حسین از علما و حاجی سید علی

حاجی سید علی را آوردند و تھدید بقتل و تأكید در سب نمود نوبتی حاجی رسول مھریجردی ضابط قریھ فرستاد

در خانھ  چند بار بیھوش شد و بر تختھءو اقتدار جواب داد پس ویرا چندان با چوب زدند كھو او با كمال ایمان

باز كرد و بعدًا مدتی باقلید آباده رفتھ گذاشتھ بشھر آوردند و بعد از شش ماه معالجھ شد و دكھء ریسمان فروشی

بماند و در سن یكصد و ھشت سالگی در آنجا
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---۴٨٣ صفحھ ---

مینگاریم و تفصیل حاالت جمعی ل مناسبھمتوفی گشت و ما شمھء از احوال شھدإ مذكور را در بخش الحق بمحا

وحید در یزد از اماكن شھیرهء تاریخیھ نمودار است و را در بخش ششم میاوریم و عمارت مسكونھء جناب

نفوس شھیره اكتفا كرده برای ارائھ نمونھء از آثار قلمیھء كثیرهء علمإ بیان صورتاكنون بنقل ھمین مقدار از

این امر نوشتند منضم هء از قلم بعضی از مشاھیر اصحاب را كھ در سنین اولیھءدو رسالھء استداللیھء صادر

تفصیل احوال صدھا نفوس مھمھء دورهء نقطة البیان نموده مقاالت را ختام اختتام می نھیم و از عدم توضیح و

آثاری از غیرھا عناكب نسیان بر تاریخ احوالشان نسج نموده و صور و كھ برای شدت اضطھادات و مشقات و

و در بخش تالی بزرگان در دست نھ بلكھ اسمإ جم غفیری در خاطر احدی نیست اعتذار میجوئیمآن شھدإ و

.و احوال دورهء دوم این امر را سنویًا بقید كتابت می آوریمق نموده اوضاع. ه ١٢۶٧شروع بواقعات سال 

---۴٨۴ صفحھ ---

نقل از رسالھء از جناب قرة العین

قزوینی )خؤار(مال جواد  ھجری قمری در جواب و حل ردود و شكوك١٢۶١بال بسال كھ در كر

و طبق مفھوم و مقتضیات آن ایام در خصوص سابق الذكر و مال عبدالعلی و من ساوقھما نگاشت

.و براھین بر حقیت آن بزرگوار اقامھ كردهدعوت حضرت باب دالئل

بسم الّلھ الرحمن الرحیم

و عال بعلّو ذاتیتھ عن وصف اھل االنشإ النھ كان علیًا لم یجعل للخلق علی معرفة نفسھ سبیًال الحمد لّلھ الذی 

غیره و علی الحجاب المتألإل الذی خلقھ الّلھ لنفسھ و طھره عن داللة غیره و ارسلھ الیكبیرًا و الصلوة و السالم

طاعتھم بطاعتھ و معصیتھم بمعصیتھ و ھ و قرنجعلھ سراجًا منیرًا و علی ذوی القربی الذین قربھم الّلھ الی نفس

و دلیًال و علی شیعتھم و ابوابھم المتمحصین فی طاعتھم و عبر عن والیتھم بالوھیتھ و جعلھم للخلق داًال

نجمًا مضیئًا المقتفین باثارھم و الواقفین ببابھم عباد مكرمون الذین كانوا الھل السمواتالسارعین الی والیتھم و
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و الحامل المرھم سر االسرار و نور االنوار منیرًا خصوصًا علی المقبل بكلھ الیھم و المنقطع عما سوھمو بدرًا 

القاف ای قاف القلب مكنونًا و مخزونًا و لعنة الّلھ علی من نظر الی جاللتھالذی قد كان فی بحبوحة الجمال خلف

الكلمة مطھرة عن االشارة و نفیھا و  باالشارة الّی فانبغیره كما قال الحجة عجل الّلھ فرجھ فی تفسیره فال تیئسوا

شراه بثمن بخس و نسی حظھ فصار منكرًا مسیئًا و مذنبًا غبیًا اما بعد ھو الّلھ ربنا قد كان علی كلشئ شھیدًا و

این كلمات این امھء خاطئھء جانیھ تراب اقدام جواری فاطمة صلوات الّلھ علیھا غرض از تحریرچنین گوید

كدورت سرشتھء از بعض سب اقتضای وجوب تكلیف این منغمرهء در بحر خطیئات آن است كھ نوشتھءبح

اعتبارش گردید وین عجب كھ بسیاری حق حق را اصحاب رسید و سبب تراكم افواج ھموم و غموم عبارات بال

بیھ مصور نیافتند لھذا شھوانیھء خود را كھ دلیل از جھت معرفت آیت بدیعھء غینشناختھ شتافتند و چون خیاالت

الشدید زیرا كھ سبك شمردھاند بوتھء امتحان گداختند یرید الّلھ ان یصیبھم ببعض ذنوبھم انھ كان ذو البأسدر

امر عظیمی را

---۴٨۵ صفحھ ---

در نزد ایشان مشھود و كھ رب عظیم عظیم شمرده و خیال نمودند كھ حق و سنت غیر متبدلھء او ھمان است كھ

فاسد ننگریستند كھ كفریست عظیم دست پروردگار است و بدقت نظر و صفإ بقباحت و شناعت این اعتقادھویدا 

عنده مفاتیح العنیب ال یعلمھا اال ھو و او را علوم غیبیھ و امتحانات شدیدهبستھ نیست بدیع المن شئ  است و

ھراساناند و ھمیشھ كلمھء بدإ را در ومیباشد كھ اولیإو اصفیای او كھ آیھء تطھیر در شأن ایشان نازل خائف 

شئنا لنذھبن و نأت بخلق جدید و در نزد تراجمھء مشیت و السنھء ارادهء مقام اثبات بشیعیان خود فھمانیدند و ان

الّلھ كھ چھ مقدار ضعیف اسرار نھفتھ نھان ما وصل الی الخلق اال الف غیر معطوفة و االن كما كان سبحاناو چھ

نفس خود كھ دست امام علیھ السالم را كھ ید الّلھ است  ما بیچارگان و چھ بسیار جھول و ظالم برو نادان ھستیم

آه آه ما ھكذا سبحانھ ھو المتصرف فی الملك كیف یشإ بما یشإ و ھو الّلھ كان علیًا حمیدًابستھ میدانیم سبحانھ

من الفائزین واحسرة ثم واحسرة علیھم بان القوا الظن بھم بانھم یتبعون اھوائھم و ال یدخلون الباب سجدا لیكونوا

اوردنا الی المھلكة العظیمة العظیمة و ھم ال یشعرون ھذه فتنة یضل بھا من یشإ وانفسھم بایدیھم الی التھلكة و
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نبود لكن چون رد جواب واجب یھدی بھا من یشإ انھ عزیز حكیم ھر چند آن نوشتھ را در نزد اولی االلباب جوابی

مینمائیم و در مقام جواب بحول ربی و قوتھ بر میائیم ھر از مضامین خالف آئینش را بر سبیل اجمال بیانبعضی 

مزخرفات میباشد كھ بنگریستن باو فرائصم مرتعش گردیده از جرئت كاتبش كھ از جھلچند بسیاری از كلماتش

نور االنوار گردیدم مرد رد بزم حضورناشی شده خالصھ سیجزیھم الّلھ وصفھم مضمون اول آنكھ بعد از آنكھ وا

من عربی ھستم و از نزد اخباریین آمدھام تا شما عربی در محضر فصل خطاب در مقام سئوال و جواب بر آمد كھ

مسائل موافق خیال من جواب فرمائید تصدیق شما نموده بجانب قوم خود رجوع را امتحان نمایم كھ آنچھ را از

او جھر است یا نمایند پس سئوال نمود از ركعتین اخیرتین صلوة جماعت كھ آیا حكمایشان نیز تصدیق نموده كھ

فرمودند آیھء قرآن و ال تجھر بصالتك شیخ اخفات حجة الّلھ العظمی فرمودند اخفات و شیخ از دلیل سئوال نمود

تخافت بھا و ابتغ بین ذلك سبیالدر مقام رد متمم آیھ را خواند و ال

---۴٨۶ صفحھ ---

جواب او نسیت از لسان حقیقت در)ص(و بنای مجادلھ را از جھل خود با حق مطلق گذاردند تا آنكھ آن بزرگوار 

بر آمد چونكھ موافق آنقاعدهء مصورهء در خیال خود را كھ نثار اظھار فرمودند و آن بیچاره فقیر در مقام انكار

الّلھ و یبایستی بضرورت مذھب و كتاب الّلھ و احادیث آلندیده اما جواب اوًال آنكھ شیخ ممیزان قرار داده بود

متبدلھء حق در اجرإ امتحان و طور و ادعای مدعی و شاھد و آیت او كھ بر طبق مدعا ادعا مینماید و سنت غیر

ا فھمیده داشتھ باشد كھ امتحان حجة الّلھ میزانش در نزد خلق آشكار و ھویدعادت او در افتتان نظر نماید و اینرا

نصب میفرماید و حجت ال یسئل عما یفعل موردش اینجا است پروردگار آیھء را كھ نسخ فرموده آیھء دیگرنیست

و التمحیص و االفتتان و تمییز االنسان من غیر و بینھء او را قرار میدھد آنچھ خود میخواھد الخراج الضغاین

 بھمان قواعد موافق آید پس ما وجدنا علیھا آبائنا را آیات آیھء سابقھ باشد واالنسان اگر آیات آیھء الحقھ بمثل

نزد قوم باشد پس آیھ پیشینیان دلیل خود قرار دادھاند در انكار حق و اگر علمی از آیات آیھء بدیعھ درچرا

و ما نحن بمستیقنین بچھ سبب نازل گردید ای مسكین مباركھ بل كذبوا بما لم یحیطوا بھ علمًا و ان نظن اّلا ظنا

كھ از آیھء سابقھ بتو رسیده و تو در كتاب خیال خود ثبت نمودهء و مشھود نزد گر بامدادات و فیوضات سابقھا
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نمائی پس چھ مدرك مدارك شھودیھ گردیده بتوانی بان آالت و صور خیالیھ درك آیات بدیعھء غیبیھتو و

ا و بینك حجاب و ان تدعھم الی الھدی ال بیننمیفرماید در وصف كفار قالوا قلوبنا غلف و فی آذاننا و قر و من

یسمعون واین را فھمیدید كھ فرمود امام علیھ السالم زمان الحق با سابق یسمعون و تراھم ینظرون الیك و ھم ال

اّلا من رحم ربك پس در جریان و اختالف در سنت الھی نیست در امتحان و ال یزالون ای الناس مختلفینبمثل آب

الّلھ صلی الّلھ علیھ و آلھ نمودند مقصر نیستند زیرا ن بر آن ھستید آن كسانیكھ رد آیات رسولبمذھب شما كھ اال

 و معجزهء۴شتافتھ آیھء مسیح )ص(نمیفھمیدند حجت نمیدانستند بخدمت رسول الّلھ كھ آیات قرآن را چونكھ

الّی و ما ادری ما یفعل بی و ال وحیدر جواب میفرمودند ان اتبع اال ما ی)ص( طلب مینمودند آن بزرگوار ۴كلیم 

را پروردگارم قرار داده فمن شإ فلیؤمن و من شإ فلیكفربكم ان انا اال نذیر مبین معجزهء من ھمین آیات

---۴٨٧ صفحھ ---

فق این آیة آن آیة را میجستند كھ مواان الّلھ لغنی عن العالمین و میگفتند آمنا بھ لو ال انزل الیھ آیة كھ مراد از

آید آنگاه تصدیق نمایند آیا شیخ آیھء و ما كان لرسول ان یأتی قواعد ایشان باشد و بفھم شھودی ایشان راست

نشنید مھال یا شیخ اوال الّلھ را فراموش نموده و آیھء یمحو الّلھ ما یشإ و یثبت و عنده ام الكتاب رابایة اال باذن

مینماید و شاھد او چیست بر اثبات حقیت قد علم ی چھ مقاممیبایست بنظر اعتبار بنگری كھ این مدعی ادعا

ھنا لك ال یعلم اال بما ھیھنا آیا نھ این است كھ این بزرگوار ادعای مقام عبودیتاولوااللباب ان االستدالل علی ما

باشد صحیفھء مكنونھ میعلی االنام تفسیر مبارك و...محضھ و اطاعت صرفھ میفرمایند و حجت و بینھء ایشان 

لو ال انزل علیھ آیھ من ربھ قل ان الّلھ یضل من یشإ و یھدی و ما كان لرسول ان یأتی بایة اال باذن الّلھ قالوا...

عادات دویدن خالصھ مفتاح فھمیدن حق را حق در انابھ قرار فرموده نھ بیمین و یسار در ارضالیھ من اناب

رابعة النھار آشكار فرمود بان لیس كمثلھ لمنھ كالشمس فیحق را حق تعالی شأنھ و جلت عظمتھ لھ الشكر و ا

مصدقًا لما معنا بر ما واجب است تسلیم تسلیم تسلیم و ردش سبب شئ موافق ضرورت مذھب و كتاب و سنت

داد كھ ھذا یوم ندیدی كھ منادی امام علیھ السالم از ما فوق عرش الی تحوم ارضین ارضین ندا درخلود جحیم آیا

بمقصد نرسیدن از جھت ورود بباب از غیر انتم علی اقتضإ كینوناتكم فی لبس من خلق جدید نفھمیدن وجدید و 
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الّلھ اظھار فرموده و بمشرق و مغرب رسانیده تو از او اعراض نموده در باب است كھ آن آیھء ویرا كھ او باذن

ارض

شتابانی آیھء معرفت در اعلی ان بھر جانب ارنا الّلھ جھرة گوی۴خیاالت خود حیران در دوران بمثل قوم موسی

الّلھ ان كان فیك آیة مستورا و نسیت فرمودن سر االسرار مشعر فؤاد میخواھی بخیاالت نفسانیھ درك نمائی شفاك

بتعلیم او كل الّلھ فنسیھم ام تنبئونھ بما ال یعلم است امام علیھ السالم و شیعھء خصیص اواز بابت نسوا)ص(

جاھل متمم آیھ را حاكی او نقص قابلیت ر است كھ از یك حرف قرآن استخراج نماید خواندن شیخاحكام را قاد

)ص(سئوال دیگرت آنكھ چھ نسبت است در بین كلمھء بدیعھ و بابین شیخ است و اگر نھ حجت الّلھ كامل است و

ر مقامشما د...آنكھ سئوال نموده بودید از نسبت بین صفت و موصوف و مضمون دیگر...

---۴٨٨ صفحھ ---

علم بالّلھ را روح و خیال خود اثبات صفات در مقام علم بر ذات حق استدالل مینمائید و در مقام معرفت نفس الّلھ

بشھادة كل موصوف انھ غیر الصفة را فراموش مینمائید بعد طعن را كھ مسمی بعمل نموده جسم میدانید و حدیث

میشمارید در ود را از عارفان بلسان نوران نیران بابان آخران صلی الّلھ علیھمامینمائید و خبر صوفیھء مالحده

است سبحانھ سبحانھ ربھما عما یقول كدام مقام ایشان این بیان را فرمودند كھ مابین حق و خلق ربط و نسبت

 میكشاند و شما نھایت مرحمت و عفو شما را بباطن مطالب ایشانالمقصرون علوًا كبیرا حجة الّلھ العظمی از

الكفر فكفرتم بعد مقام مجادلھ از جھل بر میائید و انھ والّلھ لعلی خلق عظیم و لقد قلتم كلمةصورتی اخذ نموده در

سراالسرار است نفھمیدهء استغفر الّلھ الذی ال الھ اال معلوم گردید كھ كالم آن بزرگوار را كھ...ان كنتم مسلمین 

شان را در مقام تفسیر و بیانش بر آید اگر دریاھا مركب شود وصف الف غیر معطوفھایھو آیا كھ میتواند كالم

احسان در مقام بیان باین اقل از نخواھد شد زیرا كھ حاكی از متكلم بی مثل بی نظیر است لكن آنچھ را از تفضل و

در ضاللت بودند و كالم )ص(نھ آنكھ بابین ...عرضھ میدارم ذره او دونھا تجلی فرموده در مقام بیمقامی خود

)ص(ثم كال الیوم آندو بزرگوار را در صفحھء امكان بجز این نقطھ نقطھء دائرهء وجودایشان ناقص است كال

و نخواھد دانست نظر بمحكمات كسی نشناختھ و نخواھد شناخت و احدی از خلق قدر ایشانرا بمثل ایشان ندانستھ
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بیان اظھار فرمودند بنما از تفسیر مبارك و زیارت و در مقام)ص(ان بیانات ایشان كھ در وصف آن نوران نیر

نما كھ این حرارت از محبت آندو بزرگوار در اشتعال نیامده بلكھ از شیطان رجیمشرح اقول و چشمی بمال و درك

نماید میاید وسوسھ میاست كھ از عداوت میخواھد مخلد در نیرانت نماید البتھ با ھركس از راھی كھ بتواند

...قولھ خالصھء كالم ان الّلھ یھدی من یشإ الی صراط مستقیم الی

ارادات او مثل ابحاث شما از و پارهء از مكالمات مال عبدالعلی را در مقام تائید مطلب سطر نموده بودید ھر چند

ر میشود كھ مندرج در كتاب خود نموده بودی لھذا مذكوكثرت وضوح بطالنش مستغنی از بیان است لكن چونكھ

حجة الّلھ العظمی كھ حجت و آیت شما بر اثبات حقیت چیست فرمودند كھ تفسیر وسئوال نمود مال عبدالعلی از

صحیفھء مكنونھ

---۴٨٩ صفحھ ---

جھت حجت عامھ نیست آنفمن شإ فلیؤمن و من شإ فلیكفر عرض نمود كھ عامھء خلق نمیفھمند آیات را از

نوع حجیت آنرا یافتھ كھ كل انحإ علوم را در او  قرآن را عوام الناس نمیفھمند چھكھ)ص(فرمودند نبأ كبری 

حرف سورهء توحید كل احكام را مستخرج میدانی عرض كرد كھ قرآن را با مندمج و مندرج میدانی كھ از یك

ت است اگر قرآن حجبیان اسرار و انحإ علوم او را نمودند لھذا)ص(میدانم زیرا كھ اھل بیت طھارت مبین حجت

این خالف ضرورت مذھب است یا معشر اولی بنفسھ حجت باشد پس قول عمر ثابت كھ حسبنا كتاب الّلھ گفت و

بچھ نظر این محتجبین باستار داخل دیار آل الّلھ االطھار گردیده و قائم االبصار بنگرید بنظر اعتبار كھ بچھ فھم و

بیچارهء مسكین نان در میدان اظھار اسرار نھانیھء خود نمودھاندسر االسرار لسان خود را مطلق العدر خدمت

اغیار ھستی حینی كھ نمیفھمی خودت كھ چھ تو كھ سّردین محمد صلوات الّلھ علیھ را نفھمیده و ناظر بعین

را سبك شمرده در مقام طلب برنیامدی تا عاقبت بدست خود خود و بحقیقت مطلب بر نخورده مطلب...میگوئی 

سبحان الّلھ مگر منكرین رسول الّلھ غیر این سخنی داشتند كھ بیان تازه آورده كھمھلكھء عظیم افكندیرا ب

فرما و از آن امداداتی كھ در موافق با قواعد ما نیست اگر راست میگوئی از آنچھ ما پرسیم موافق اھوإ ما جواب

علیھ آیة در جواب میفرمودند ان اتبع اال ما یوحی ال انزل نزد ما حاضر است رزق ما قرار ده قال الذین كفروا لو
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ارفع قدرا از مبین ان استطعتم ان تأتوا بسورة من مثلھ ای معشر جھال پروردگار اجل شأنا والّی و ما انا اال نذیر

فرماید و آیھ و بینھ او را ناقص عطا فرماید آن است كھ حجتی بجانب خلق خود فرستد تا حجت را بر ایشان تمام

یستطیعوا الجن و االنس ان یأتوا بمثلھ میباشد لكن ناقص و لیس كمثلھ شئ وین طرفھ و عجب آنكھ آن آیھ لن

است حال سئوال مینمایم مؤثر در حجیت آورنده خود نیست و انما انزل بعلم الّلھ است و علم الّلھ ناقصاست و

نی كھ قوم آیات غیر قرآن را طلب مینمودند كھ حیكھ اگر بنفسھ آیات قرآنیھ دلیل اثبات حقیت نمیبود چرا در

كان لرسول ان یأتی بایة اال باذن الّلھ لكل اجل كتاب ما ادری ما یفعل بی و الموافق خیال ایشان باشد آیھء و ما

بكم فال تظھر من الغیب را جواب میشنیدند اگر تمام نبود و ایشان طالب

---۴٩٠ صفحھ ---

گذارده بان فرمائید تعالی ی فرمود حال قوم مقصر ھستند یا پروردگار ایشانرا حیرانبودند و پروردگار عطا نم

مقصر قوم خود بودند كھ از نظرات نفسانیھ و حركات شیطانیھ الّلھ عما یصف الظالمون فی آیاتھ علوًا كبیرا بلكھ

الذین یب فیھ ھدی للمتقینمحجوب نموده واقف بباب از باب داخل نمیشدند ذلك الكتاب ال رعین بصیرت خود را

بلكھ ھمانكھ دیدند مثل ندارد بر یؤمنون بالغیب ای ما غاب من مداركھم و مشاعرھم و ما كان عندھم مشھودا

این آیھء مباركھ حجت را بر خاص و عام تمام نموده كھ چون قوم در ایشان الزم بود كھ ایمان آوردند آه ثم آه كھ

بایة و لو شإ الّلھ لجمعھم تطعت ان تبتغی نفقًا فی االرض او سلمًا فی السمإ فتأتیھممیامدند فان اسمقام مجادلھ بر

یجادلونك فكانما یشاقون الی الموت و ھم ینظرون نظر بنمائید علی الھدی فال تكونن من الجاھلین فاذا جائوك

مذمت مینمائید این یشانرا طعن وخواھید فھمید كھ شماھا نیز قدم بقدم پیشینیان برمیدارید پس چرا ابایات قرآنیھ

خواستھ امتحان نماید خلق را كھ آیا حقیقة ایمان بزرگوار سّر دین رسول را بیان مینماید كھ پروردگار عالم

و جناب شیخ صلوات الّلھ علیھ نیز در كتاب...كثرات و نظرات نفسانیھ میباشند برسول الّلھ آوردھاند یا تابع

میرسد آنشخص خاص فرمود صادق آل محمد كھ وحی بر قائم ما سالم الّلھ علیھرجعت ذكر نموده است كھ 

میشود فرمودند نھ از آن بابت كھ بر رسول الّلھ عرض كرد یابن رسول الّلھ مگر وحی بر غیر رسول الّلھ نازل

 ام موسی و اوحیالّلھ بوده بلكھ میفرماید خداوند در كالم خودش كھ و اوحینا الینازل میشد بر اینكھ او رسول
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العین فال تظھر من الغیب شیئأ یا قرة...ربك الی النحل و قائم افضل از مادر موسی و نحل است در نزد پروردگار 

من عند الّلھ فمن شإ فلیؤمن و من شإ فلیكفر فو ربكم ان حجة لیختلف الناس حول الباب فقل ان حجتی ھذا الكتاب

العالمین قد كان علی د الّلھ بالحق علی عبده و ان حجة الّلھ بعد ھذا الكتاب علیاعظم االیات من عنالّلھ لحق و ھو

ناقصة ال یدركونھا و ال یتعقلونھا بل كان الناس انفسھم الحق بالحق الوفی بلیغا و ما كان الّلھ لیظلم الناس بایة

ت داخل گردید ال غرور باید از باب این دیار كھ فؤاد است با دلیل حكمای مستان بادهءیظلمون 

الورقة و االعتراض و ابتإلالنفس باالعراض و االمراض یا اھل االرض اتقو الّلھ فی ذلكبالمجادلة

المنبتة من الشجرة االحدیة ھذا فانھ

---۴٩١ صفحھ ---

اذا جائوك بالحق لحق كما ھوالّلة و اولیائھ علی الحق لحق و ان یروا كل آیة ال یؤمنوا حتی

مشاھده انك ال تھدی من ن مقام مجاھده است نھ مجادلھ و مقام ایمان بغیب است نھیجادلونك ای

یظھر من الغیت احدا و ھو یھدی الیھ من احببت موردش اینجا است و ان الّلھ یھدی من یشإ فال

)ص(ن ھا شماھا ادعای معرفت مینمائید و خود را از اھل لسان بابابیچارهدر اینمقامات وارد گردیده ایاناب 

الّلھ یعنی چھ الجبر اینمقام اختیار و تكلیف و خلق كینونات است باقتضإ قبول ایشان ھل من خالق غیرمیشمارید

مورث  فھم شما نمیشود ان الّلھ یھدی من یشإ و و ال تفویض بل امر بین االمرین مفادش كجا خالصھ طول كالم

شامل در مقام حجیت احتیاج بمبین ندارد زیرا كھ لیس كامل و آیھء است بالغ یضل من یشإ و قرآن حجتی است

از خیاالت و اعتبارات شئ میباشد و حاكی از مقام متكلم او اما بعد از اینكھ مكلف مجاھده نمود و چشمكمثلھ

دید و از باب انابھ و توبھ و خشوع و خضوع در نفسانیھ پوشانید و خود را عبد ذلیل و موالی جلیل را متصرف

كمثلھ شئ است بنظر فؤاد و حقیقت ذات خود كھ مستمد از رب االرباب جمال حجیت قرآن را بانھ لیسآمده و 

بیان عبارات و دید و اقرار برسول و آورندهء او نمود آنوقت بر او واجب است كھ نفس را در مقاماست بی پرده

 بر ندارد و بداند كھ او را حامل و اسرار حقتبیان اشاراتش مطلق العنان ننماید و قدم جرئت در فھم آیات و
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در ھر عصری الزم لیعلم كل اناس مشربھم ای جاھل مقام حسبنا كتاب الّلھ این مبینی كھ محیط بكل احكام او باشد

جھل و سائر ابونیست و قائل این قول باطل و عاطل اظھار كفر و بغض خود را در اینمقام ننمود بلكھمقام

الّلھ آن بود كھ موارد كالم را نفھمیده خلط جملھ مطاعن شما بر باال سریھ خذ لھممشركین ابراز نمودند از 

مقام حجیت و آیتیت قرآن را با آنكھ او را مبینی و حافظی الزم است امتیازمبحثین مینمایند چھ شد شما را كھ

لم تأویلھ اال الّلھ و الراسخون یعنمیدھید اینمقام فأتوا بسورة من مثلھ اشارة من علم من قبلھ میباشد آن مقام ال

خالصھ طول كالم مثمر ثمری نیست ان الّلھ یھدی من یشإ الی صراط فی العلم انما انت منذر و لكل قوم ھاد است

مظھر لطف و از كلمات مسطرات حزن و كدورت اعتبارت آنكھ بعد از سئوال و جواب با رب االربابو...مستقیم 

كھ ترا از ظلمات خیاالت واحسان ملك وھاب در مقام آن

---۴٩٢ صفحھ ---

نثار فرمودند كھ آیا حیرت استدالالت بر آورده از جام وحدتت سیراب نمایند تا آسوده شوی بلسان حقیقت

بعضی را فھمیده و حق میدانم و بعضی را نمیفھمم نوشتجات ما را دیده و قبول داری و حق میدانی جواب آنكھ

افتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض میباشد باید آنچھ را فھمیدهء محكم قراراز بابتاینكالم شما و انكارت 

بكوشی تا بفھمی و قول دیگرت دھی و و اقرار نمائی و آنچھ برتو متشابھ است رد بمحكم نمائی و بتوبھ و انابھ

م بن باعور عطا فرمود كھ دھد چنانچھ اسم اعظم را ببلعآنكھ میشود كھ حق سبحانھ حق را در غیر محلش قرار

اكبر كھ از ظاھر مذھب و ملت نیز گذشتید سبحان الّلھ این چھ نوع اعتراض است كھدر افتاد الّلھ۴با عیسی

اختالف كھ وال یزالون مختلفین اید جواب خود را خود گفتھء كھ بلعم با عیسی در افتاد و اینھمھ نزاع و-نموده

كھ امر الّلھ و حكم او است محل طیب و مظھر طاھر و ام است كھ آن حقیاال من رحم ربك مگر در غیر اینمق

و نصب او بر خداوند است تا كسی را بر پروردگار حجت نباشد تعالی الّلھ عن عاری از شوائب غیریت میخواھد

 كلمھ حق اظھار حامل حقكھ حق را در غیر محل قرار دھد علوًا كبیرا بلكھ حق را بمحلش قرار میدھد بعد ازذلك

امنیة صورتی از آن حق بیمعنی و مثالی بیجا اھل باطل را باقتضای ما من نبی اال اذا تمنی القی الشیطان فی

آیاتھ بلعم فینسخ الّلھ ما یلقی الشیطان ثم یحكم الّلھ)فیتبعونھ(*فی قلوبھم زیغ فیبقونھمتلبس میكردند و اما الذین
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وقتی كھ مخالفت نبی الّلھ كرد از او می پرستید محل اسم اعظم بودبن باعور مادامیكھ مطیع بود و حق را 

دارای امرش عیسی بود طیب الذات و حق پرست در اطاعت او بگرفت و بخودش واگذاشت و لكن محل حكم و

الذات در اطاعت بلعم بود و تابع شیطان خالصھ اینكلمات از بدیھیات مذھب استبودند و تابع حق و خبیث

حال از تو سئوال مینمایم سطیر و بیان ندارد چونكھ نوشتھ بودی در مقام جواب تسطیرش واجب گردیداحتیاج بت

خلق را مھمل گذارده و بخود واگذاشتھ بعد از آنكھ چندین پروردگار عالم)ص(كھ بعد از جناب باب الّلھ المقدم 

اولیا و صلحای بندگان او این بنیان راداده و بمرارتھای بسیار و زحمتھای بیشمار سال میباشد كھ نضج مواد

واقف بباب و الئذ بجناب گردیدند و چند نفر نیز این امر را قبول نمودند و...ببیانات و استدالالت محكم نمودند 

حال پروردگار

---۴٩٣ صفحھ ---

حانھ سبحانھ قالت گردید سبآن نظام را از ھم پاشید و سنت غیر متبدلھ او متبدل و عادت غیر محولھ او متحول

اكبرو اشرف من اختھا و انھ كلمة بدیعة لیس كمثلھ شئ چنانچھ الیھود ید الّلھ مغلولة و اشھد انھ انزل آیة مباركة

را و در اواخر میفرمودند كھ ایقوم نزدیك شد ارتحال ما و شما نفھمیدید مطالب ما)ص(سید اكبر و نورانور

خواھید كرد ما مبشر بودیم از آن ن امر عظیم است و امتحان شدید و اختالفدرك ننمودید مقاصد ما را بعد از م

عرض كرد یا سیدی حامل امر بعد از شما )ص(سلمان امر عظیم و شخصی از ارباب عقول در سفر زیارت

پرسیدند لّلھ امر ھو بالغھ اینكالم را علی السمیری آخر ابواب تكلم فرمودند وقتی كھكیست بیان بفرمائید فرمودند

كھ امر ایشان مثل امر ابواب است كھ وقتی كھ اینطور فرمودند تو ھم این شد)ص(باب بعد از تو كیست سید باب 

ما مثل امر ابواب نیست در مقام و موضعی دیگر سئوال نمودند در غیبت صغری بودند استدراك فرمودند كھ امر

الشریف ز حب دنیا در قلبش باشد من طلبھ وجده تم كالمھبمعرفت او كسی كھ بقدر ذرهء افرمود والّلھ نمیرسد

ساری و جاری و مشھود است مراد از حب دنیا نظر و محبت بانقواعد و خیاالتی است كھ در مشاعر و مدارك

بالغیب و نوشتھ بودی كھ قرآن تألیف نمودم ابلغ و اكمل از ذلك الكتاب ال ریب فیھ ھدی للمتقین الذین یؤمنون

بسیار خوب اوال تو میبایست معنی مثلیت را بفھمی آنوقت در مقام اظھار خدائی برآئیارك مرحبا بكتفسیر مب
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در مقام نقش و ارتسام معنی مثلیت نھ تركیب تالیف حروف بیست و ھشت گانھ میباشد كھ صورتی از آن برداشتھ

 آید حال بفرما تو ادعای این مقام بانطور و آنصقع صادقبرآئی بلكھ مثلیت وقتی درست آید كھ در جمیع عوالم

و نور االنوار و سر شجرة الطور و وصف الحق و الظھور المطلق قد قامت السموات وداری كھ انك سر االسرار

االلمعی و ان من توقف فی االرض بوجودك و انت سر المستتر فی قلب النبی و السطر المسطر فی صدر الولی

و خمسین الف سنة اگر این ادعا را نداری پس مثل ّلھ علی الصراط سبعماةامرك اقل من لمحة العین حبسھ ال

لّلھ لّلھ آه آه ثم آه كھ مرتكب شدی معصیتی را كھ نظام وجود خود را از ھمنیاوردهء اگر داری ثابت بفرما

ق العنانمیدان بمثل تو مطلاینپاشیدی و الّلھ الذی ال الھ اال ھو كھ كسی از پیشینیان قدم جرئت را در

---۴٩۴ صفحھ ---

حق نشستی و باب فیوضات ننموده ای والّلھ كھ ننمود آه ثم آه از آنساعت كھ قلم گرفتھ بزعم خود در مقابل

ھو كھ خانھء خود را خراب كردی اگر بدانی كھ چھ كردهء نامتناھیھ را بر روی خود بستی والّلھ الذی ال الھ اال

الذی ال اقرب از لمح العین از بدنت مفارقت خواھد نمود ما ھكذا الظن بك والّلھباشد اگر صد ھزار روح در بدنت

عظیم را با آیھء واحدة از تفسیر مبارك الھ اال ھو كھ ظھور این بزرگوار با این لباس و ادعای ایشان اینمقام

ده در قزوین بودم میباشی كھ در اول ظھور امر این بزرگوار بنمستغنی از جمیع استدالالت است خودت مطلع

نمودم را استماع نمودم قبل از آنكھ تفسیر مبارك و صحیفھء مكنونھ را زیارت نمایم تصدیقبمحض آنكھ این امر

عظیم البتھ مظھر و محلی میخواھد بعد زیرا كھ بنظر خالی از اغیار بحول و قوهء پروردگار نگریستم كھ این امر

قریھء ظاھره را بخلق فھمانیده و ایشانرا بساحت قرب خود كشیده و ع واز آنكھ پروردگار ركن رابع و مظھر جام

بخود رفعت رزق ایشان را بارانیده پس بدلیل حكمت بر او جل شأنھ واجب است كھ ایشانرااز سمأ علو و

ین اظھار فرماید زیرا كھ عادت او چنوانگذارد بلكھ نعمت را اعظم و فضل را اعم و احسان را اتم الزم است كھ

و ما كان لفیضھ تعطیال الحمد لّلھ و المنة و الشكر كھ امر االن جاری گردیده و یومًا فیومًا كور در ترقی است

در مقام حجة الّلھ اعظم كھ وصفی از شیئیت در مقام ایشان ملحوظ نیست و نسبتی از غیریتكماكان است كھ

تیره و تار نمود  كھ در مقام انكار حق د بینی چنانای آنكھ چشم حق بینیت را غبار خو...شناسائیش معلوم نھ 
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ھیچ متألم و متأثر اصًال ابدًا نگردیدی و احسرة علیك ثم واحسره كھ واضح كالشمس فی رابعة النھار بر آمدی و

ر القاھر كھ اھلك ھالكین و اخسعلیك الشیطان فانساك ذكر الّلھ دریاب نفس خود را كھ والّلھ العظیم القادراستحوذ

الّلھ نیست پس كیست و در محضر رب االرباب بانكار عذرت خاسرین االنرا گزیده چرا و اگر این بزرگوار حجة

علیھ بگوئی الھی انكار كردم سببش آنكھ ما فوق رتبھء عبدین تو كھ بابین از جانب امامچیست اللھم اال اینكھ

معصومین ایشان بتو رسیده كھ فوق اولیای یا ابوابالسالم بودند ادعا نمود میفرماید مگر نصی از كالم من یا 

حكم ایشانرا تغییر و تبدیلی نیست مگر آیھءمرتبھء ایشان رتبھء نیست و ایشان مستقالند و

---۴٩۵ صفحھ ---

نفھمیدی اگر بگوئی كھ بدلیل ولو شئنا لنذھبن بالذی او حینا الیك و نات بخلق جدید را نشنیدی و مذھب یھود را

بیان نفرمود بلكھ فرمود من عبد ھستم مأمور بامر میخواند و من موعظھ و دلیل مجادلھ طلب نمودمحكمت 

دلیل حكمت شما را داللت نمایم البتھ او حكیم و دانای اسرار است و تكلیف موالیم او مرا امر فرمود كھ با

الیھا میفرماید رب قادر قاھر و  نفسًا اّلا ماشما را اال آنكھ مقتضیات تكلیف را آماده نموده و ال یكلف الّلھنفرموده

قوم موسی لن نصبر علی آیة واحدة ادع لنا ربك یخرج من استبدلت الذی ھو خیر بالذی ھو ادنی و قلت مقالة

التی زرعنا فی انیاتنا حقیقة القثإ من الخیاالت الباردة السیالة و حقیقة الفوم من االوھامارض عاداتنا بدعوات

نامربوط بھم میباشد ای مسكین بھمان نظری كھ تنا الكاسدة الباطلة و نوشتھ بودی كھ تفسیر مباركارض عادا

نما یك آیھ از احكام و یكی از قصص و یك آیھ از كفر كفار بردار و ببین چھ بتفسیر نگریستھء بقرآن بنگر و نظر

نمودند چشمی )ص(الّلھ كھ انكار رسولآیات نامربوط بھم میباشد آخر قوم بھمین نظر سركار نگریستند مقدار

بنظر تفریق سا نگریستھ و گر نھ كالم امام در نھایت بمال و بھوش بیا زینھار زینھار كھ كارت از دست رفت تو

بود كھ قوم قواعدی كھ در دست داشتند و از كتب سماویھ استخراج نموده بودند ربط و نظام است ھمین مقام

و چون از سنت غیر نقواعد ربطی نداشت ندإ ما انت اال رجل مفتر را بلند مینمودندقرآن با بعضی از آچونكھ

برایشان میخواندند صدی ان ھذا اال اساطیر االولین متبدلھء حق از اخبار انبیا كھ معجزهء ایشان غیر یكدیگر بود

السنة العرب و ھو قولھ ان آنجملھ است كالم عثمان ان فی القرآن لحنا صححتھ بر گوش خالیق میرسانیدند و از
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بودی عطا خواستھ)ص(لساحران و دیگر آنكھ دعای بی نقطھ در مقام حجت از نقطھء دائره ایجاد ھذان

جسارت در محضر رحمن حین استوای ایشان نفرمودن آن كان كرم و احسان باذن الّلھ بود الّلھ اكبر كھ چھ مقدار

یكی ازین معاصی جلیلھء عظیمھ اگر دابھ بر روی زمین نمیماند بعرش بیان نمودی والّلھ كھ بارتكاب خیال

عظیم سلم سزاوار بود والّلھ قد ثبت علی كل ذرات الوجود من الغیب و الشھود انھ لعلی خلقسزاوار بود ولّلھ

الناس انفسھم یظلمونالّلھ علیھ و روحی لھ الفدإ ان الّلھ ال یظلم الناس شیئا و لكن

---۴٩۶ صفحھ ---

تتذكر او تخشی آن خیال است و سكوت آن بزرگوار و معدن حلم آل الّلھ االطھار از كثرت رحم و شفقت بوده لعلك

آثار محو و اثبات از كتاب مستطاب كتاب مبین در نزد اھل كھ شیطان در عالم شیطنت در ذھنت جوالن میدھد و

گردید چنانچھ و اینھا متشابھات است نباید متشبثالّلھ ما یشإ و یثبت و عنده ام الكتاب یقین نقص نیست یمحو

عقل و شعور چشم از حجیت تفسیر گردیدی و خاك تیره و مذلت بر سر عالم ریختی انصاف بده كھ آیا صاحب

و مھمل و متشابھ میگذارد و بمحو اثبات خطوط متشبث مبارك و محكمیت او پوشیده میدارد و او را نفھمیده

و حكم او بدإ از سحاب امضا باذن الّلھ العلی العلی دائم در ریزش و سیالن و امر الّلھرانمیگردد در مقامی كھ با

دھری را آن و آنی را دھر میتوان را اقرب از لمح عین در مقام عیان و دھر زمان در نزدش متصرم و مقضی كھ

حكمیت صحیفھء مكنونھ پوشیده آیا كسی چشم از حجیت و م...نمود و ما كانت یده مغلولة و ال لفیضھ تعطیًال

را آیھ و دلیل خود میانگارد اعتقادم چنان است كھ احدی از پیشینیان این حجتھا رامیدارد و دعای بی نقطھ

فاطیعوه حتی تكونوا من المفلحین ای نگرفتند كھ شما گرفتند ھو الذی ارسل الیكم رسوال لیعلمكم الكتاب و الحكمة

صحیفھء مكنونھ میباشد پروردگار اجل از آن است كھ خلق را مھمل  تفسیر عظیم وبندگان خدا الیوم حجت الھی

صراطھ العزیز انیبوا الیھ و تجافوا جنوبكم عن المضاجع و ادعوه خوفا و طمعًا حتی یھدیكم الیو معطل گذرد

ستحبھ كھ نموده در اعمال ظاھریھء مالحمید و اینكھ شخص قواعد صوریھء بیمعنی چندی را مسمی بمعرفت

تكاھل ورزد این از مصائد و مكائد شیطان است و مخالف طریقھء مفتاح كنوز غیبیھ و سبب فیض الھیھ میباشد

ھو صوفیھء مالحده است ام من ھو قانت آنإ اللیل یحذر االخرة و یرجو رحمة ربھ كمنسالكان و حقیقت مذھب
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علیل پروردگارم شاھد است كھ ا لسان كلیل و قلباخلد فی ارض عاداتھ و تابع لشھواتھ نمیدانم چھ بنویسم ب

موالی جلیل خود را نشنود و نشناسد كالم او را نیست مگر حیران مانده ام كھ آیا چگونھ میشود عبد ذلیل خطاب

محجوب و در ارض شھوات مقید و محبوس كھ محبوب در نھایت محبت و مودت از از آنكھ با غشاوهء غفالت

ی بر آمده و تمام عالم را بخروش آورده و ما درو عزت بتجلافق جالل

---۴٩٧ صفحھ ---

یكی آنكھ ندای خود را باللھم ارض  حدود و اشارات مقید و حیرانیم آه آه ثم آه كھ از مضمون كتاب غیر صوابت

ذارده بعد از او ائتنا  بعذاب الیم بلند نموده و بنای مباھلھ گان كان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارة من السمإ

مباركھ است ولو شریفھ لو نشإ لقلنا مثل ھذا ان ھذا اال اساطیر االولین ظاھر نمودی جوابت آیھءآنكھ تأویل آیھء

اینقدر بفھم كھ ما و شما و كل موجودات از تخوم ارض یؤاخذ الّلھ الناس بما اكتسبوا ما ترك علی ظھرھا من دابة

لت و عظمت ادنی بنده محبان و مقربان امر الّلھ االعظم و سره االكرمجنب جالالی ما فوق سماوات وجود در

میفھماند كھ جناب شما و آنكھ با شما نداریم اگر مضمون و ما كان الّلھ لیعذبھم و انت فیھم نبود آنوقت قادر قھار

ا قبل از ظھور غیب و سر الریب در تفسیر مبارك اینعمل شما ربود چھ اساس پای كار آوردھاید چنانچھ نقطھء

در و ایمان فرمودھاند الّلھ اكبر كھ چھ عملھا در نقطھء امكان شما مستجن و چھ شرھابیان و شھود اھل صدق

الّلھ اكبر از وسعت رحمة كلمھء قبول شما مستكن بوده كھ با نفس الّلھ العلی در مقام مجادلھ و مباھلھ برآئید

علیھ سالم الّلھ العلی الكبیر والّلھ الذی ال الھ اال ھو آن كسیكھ طالب رتكبیر سبحان الّلھ از عظمت حلم آن جود اثی

احتیاج بھیچ دلیل باشد ھمین اعمال ردیھء شما و گذشت و عدم اعتنای ایشان حجتی است تمام و كامل وحق

سند و این بزرگوار و خیاالت خود را بپرندارد و اینكھ نوشتھ بودی واجب است بر خالیق كھ بشتابند بسوی

خودشان بیان شنیدند قبول نمایند و اال فال چنانچھ شما و مال عبدالعلی كردید ایشانرا امتحان نمایند اگر موافق آرإ

دام تكلیف جستید و آسوده بدست داده دست خدای قادر را بستید و نور الّلھ را اطفإ بریح اھوإ نموده ازدست

نھ از این قرار است بلكھ ربقھء تكلیف در گردنت پیچیده و لعظیم كارخاطر بخیال خود نشستید و الّلھ ثم والّلھ ا

چنانچھ االرباب گسترده آه ثم آه از غفلت الّلھ الّلھ ازین مھلت كھ مغرورت گردانیددیوان عملت در نزد رب
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ت واقع العظیم كھ كارت از دست رفگردانید بكوش بتوبھ قبل از خروج امر از دستت و ظھور یوم الحسرة والّلھ

حجت الّلھ بدیدهء سر نیست و شتافتن بسوی او بپا و دست شدی در آنكھ شدی كھ از عظمت بیان ندارد شناختن

حجة الّلھ دركش بمدارك شھودیھ كھ حاضر در نزد انسان باشد نیست چشمی بمالظاھریھ نیست و حجیت آیات

---۴٩٨ صفحھ ---

بقدم پیشینیان بل اشد استكبارًا ق نما تا برأی العین بینی كھ قدمو از خواب بیدار شو نظر بسنت غیر متبدلھء ح

الكریم گریھ میخواھد و گریھ و خضوع میخواھد و خشوع و انابھ و برداشتی این دار آخرت است و لقإ وجھ الّلھ

 اھل جملھءپروردگار تضرعًا و خفیة تا مقام معرفت حجة الّلھ بحقیقت ایمان حاصل شود و ازتوبھ و خواندن

میفرماید اللھم و اتباع الرسل و غیب محسوب بشوی چنانچھ سید ساجدین صلوات الّلھ علیھ در دعای صحیفھ

لھم بالتكذیب و االشتباه الی المرسلین بحقائق االیمان فی كل مصدقوھم من اھل العنیب عند معارضة المعاندین

جوابھای است نھ بدیدهء ظاھر در عالم عیان خالصھبدان كھ معرفت حجة الّلھ بحقائق ایمان دھر و زمان اینقدر

و جالل و حلم و كمال درخشیدن مظھر الحق والّلھ المطلق كھ در نھایت ظھور و سطوع مثل نور از افق عزت

مسطور من ید قدرة الّلھ العلی الغفور كھ حاكی از مقامات آغاز نموده سجده شكر را بجا آوردم بوصول آن كتاب

انیت بود الویل ثم الویل ثم الویل لك كھ چنان امر را تنگ گرفتی و در ارض استقالل ومستوراربعھء آن سّر 

ننوشتم بھتر خداوند دانای مخلد گردیدی و فضای رحمت بی انتھای حق را بر عالمیان تنگ كردی چھ نویسم كھ

فتد و نظر بمخاطب و كاغذت مسطور نمودهء میااسرار شاھد است كھ ھر آنی كھ چشمم بقال و قیلت كھ در

سرگردان میشود كھ چھ شد شما را كھ چنان یكدفعھ ربقھء ایمان را از گردن مخاطب میافكنم عقل حیران و فكرم

االنسان اكثر شئ جدال انداختھ بی مباالت در میدان رد و انكار در جوالن و مصداق تأویل آیھء شریفھء انبیرون

صلی الّلھ علیھ فی آنإ اللیل و اطراف النھار حال ات كلمات سر االسرارگردید و آنچھ عرضھ داشتم در مقام اثب

نقطھء از كالم ایشانرا نمیتواند بیان نماید اال ایشان و اگر دریاھا مركب شود كفایت شرحاستغفار مینمایم زیرا كھ

عن وصف الواصفین سبحانھ سبحانھ طفح رشح بیانات حقیقت دالالت آن سرور كائنات صلوات الّلھ علیھ نمیشود

الشكر لھ كھ ابواب علوم از كلمات حقائق عالمات آن سر المطلق و و نعت الناعتین تسبیحًا علیًا الحمد لّلھ و
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آنھا در جواب شما فرموده بودند بر طالبان طریق نجات مفتوح گردید كھ در درك آنھا بجزكھ)ص(وصف الحق 

اوقات را اكرم از آن دیدماناتت بر آیم عمر را اشرف وكسی شریك نیست میخواستم در مقام جواب كل بی

---۴٩٩ صفحھ ---

نامربوط و ھرزه نالی اگر برایم مثنوی ھفتاد من كاغذ شود ھمیشھ شیوهء اھل حق برھان و دلیل بوده نھ

خواب انابھ و لرزیدن و بخود طپیدن و از خورد و ستارالعیوب ستر عیوب فرماید و غفارالذنوب توفیق توبھ و

ارض پشیمانی دویدن و بكوی محبوب رسیدن بما و شما عطا فرماید كھ امر فراموش نمودن و والھ و حیران در

جناب الجناب جسیم است الویل ثم الویل یا رباه ادركنا و از احوال جناب مستطاب حجاب الحجاب وعظیم و خطب

الفاخر المصباح النور فی اللیل الدیجور المؤید و الّدرو باب الباب الطاھر المطھر و النجم الزاھر و البدر الباھر 

و المصلی بقبلتین جناب موال مال حسین سلمھ الّلھ و )شیئ(*عن كل شینمن الحق و اسبق من سبق المطھر

و بما انزل فی حقھ و جعلنی من كل مكروه فداه مسطور نموده بودی اشھد الّلھ و اولیائھ بانی مؤمن بھعافاه و

االیجاد و ثانی مظھر فی لوح الفؤاد و حقھ عظیم عظیم  معرفة المعبود و سلم للصعود و اول مؤمن فی ذرانھ وجھ

میباشد میگیرم خالق كل موجودات و بارئالنسمات و داحی الدحوات را كھ او مؤید بروحو شھادت میدھم و شاھد

میدانم و منصوص از قبل ولّی متصرف بر حق ةمن عند الّلھ و نطق نمینماید اال باذن الّلھ و او را مفترض الطاع

سركش جحیم را بر خود خروشان می بینم نعوذ بالّلھ و نستجیر بھ و منصوب من الحق و در رد و خالفش آتش

مما یشإ ال یسئل عظمتھ و الشك فی سلطنتھ اوًال بجھت آنكھ الّلھ یجتبی لرسالتھ من یشإ و یعلمھمن االلحاد فی

و مرجع اولی االفئدة و االلباب جناب سید اكبر و ئلون و ثانیًا بعد از آنكھ جناب قطب االقطابعما یفعل و ھم یس

از غیاب نفس شریف تیره و در حجاب نمودند و سحاب ظلمات انیات اھل سكر النور االنور روحی فداه جھان را

و از اكل ر ارض عادات ساكنشش جھت متراكم گردید و سركار شماھا و ما در پردھھای غفالت و دو غفالت از

خداوند عالم زمین را خالی از حجت ظاھره و شرب و نوم بمثل حیوانات محظوظ و ثلج الفؤاد بودیم غافل از آنكھ

و )ص(این باب را مفتوح فرموده من طلبھ و جده چنانچھ باب الّلھ المقدم نمیگدارد بعد از آنكھ بخلق فھمانیده و
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بخراسان تشریف بعد از كسر صولت باطل از اصفھان)ص( این بزرگوار باب الباب فداه فرموده بودند وروحی

اثر را شنیده احوالش زبون و مزاجبردند بعد از زیارت مراجعت فرموده بودند كرمانشاھان این خبر وحشت

---۵٠٠ صفحھ ---

ری شده كھ حرقت بجنابش طاشریفش دگرگون و صحتش بسقم و سرورش بغم و الم مبدل گشتھ مرض شدیدی

اعصابش ساری و جاری تا آنكھ خود را بمسجد كوفھ كشانید او و حرارت فرقت باب الّلھ المقدم در كل عروق و

مناجات مشغول گردید و طلب عالم ربانی و نور صمدانی از قاضی الحاجات نمود تابانواع ریاضات و گریھ و

مقالش را موافق و در دعوی دازش را شنید و لسان حال وآنكھ عالم السرائر و مجیب الدعوات ندإ با سوز و گ

قرب خود كشانید و پرده از جمال با كمال برداشتھ محبت صادقش دید پس منت عظیم بر او نھاده او را بساحت

بیخود بخود رسانید شھادت میدھم كھ آنجناب طالب بود حقیقًة و صدقًا حینی كھبتجلی بر آمده او را از خود

نامتناھیھ خود قرار داده ھمین د نمیشناسد او را مگر كسی كھ او را خلق فرموده و باب باب فیوضاتطالبی نبو

مینماید تا طالب بنظر صواب را درك نماید یا ایھا الباب آیھ بجھت اولی االلباب دو وصف او نقاب حجاب مرتفع

الّلھ علیھ ثم صلی المحماة بالنار القدیمة صلیمإ كافور الظھور و كن لّلھ كالقطعة الحدیدة خذ ھذا و امأل نفسك من

الّلھ و فائز بفوز عظیم و در مقام مرتفعاند كھ الّلھ علیھ و شھادت میدھم در حق سابقین كھ ایشان مقرب عند

نشاید زیرا كھ سبب گردیدند بظھور النور علی الطور و عالم را روشن نمودند واحدی را آرزوی رتبھء ایشان

الشكور آه ثم آه از غفلت و یح نور در ظلمات دیجور و حملھء كتاب مستور علیھم سالم الّلھ الولیایشانند مصاب

در ظھور حق بجان نخریدند و چھ مصیبتھا كھ ندیدند در تقصیر و احتجاب ما در حق معرفت ایشان آیا چھ بالھا

چنان طلب بمشام ما نرسیده شیطان ما راغفلت مشغول با اغیار بودیم اصًال ابدًا بوی حالتیكھ ما و شما در خواب

حق را در بابت طلب حق در فریب داده و از طلب باز میداشت كھ بر خدا است اظھار حجت اما آیات مترادفات

سبلنا و ان الّلھ یھدی من اناب ابی الّلھ اال ان یجری االشیإ طاق نسیان گذارده بودیم و الذین جاھدوا فینا لنھدینھم

ما عنده بلغھ مناه و بابھ مفتوح للراغبین و نیلھ مباح للسائلین یا من اذا سئلھ عبد اعطاه و اذا املمنباسبابھا یا 
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نمیاید و پرده از جمال نمیكشد چنین بوده سنت غافل از آنكھ مطلوب بدون طالب و مرغوب بدون راغب در جلوه

یا نھ این بود كھ خودت ھمیشھدر بستر غفلت خوابانیده بود آالھی و ما را شیطان فریب داده و

---۵٠١ صفحھ ---

ھستی مفری بجز تسلیم میگفتی كھ امر الھی عظیم است دیدی بغتة بیكی وحی نازل فرمود كھ تو عیسی بن مریم

و شھادت میدھم كھ مودت و محبت و اطاعت سابقین و الحاصل حال كالم خودت بخودت حجت گردیده...نیست 

قولھ تعالی قل ال اسئلكم علیھ اجرًا اال المودة فی القربی و مراد قرب باطنی  است بتأویلبر الحقین الزم و واجب

و تحقق و نھ صوری وایشان اقرب ھستند بر آن بزرگواراز كل خلق بجھت اینكھ ترقی شخص بفؤاد استاست

ھ الذی الھمنی حكمھ و لم  و الحمد لّلظھور فؤاد منوط بتصدیق این مقام پس آنھا پیش از خلق و مع الخلق ھستند

علی محمد و آلھ الطاھرین و شیعتھم االنجبین و اسئلھ ان یثبتنایجعلنی من الخاسرین و الصلوة و السالم

ن لبطشھ من المنتظریالثابت مع اھل الیقین و جعلناباقول

و لدولة اولیائھ من المترقبین و اسئلھ بحق نفسھ

یاطینالقوی المبین ان یحفظنا من شر الش

لعنة الّلھ علیھم اجمعین ابد االبدین

و دھر الداھرین

---۵٠٢ صفحھ ---

حاجی محمد ق  در جواب و حل ردود و شكوك. ه ١٢۶٣  رسالھء دیگر كھ نیز در كربال بسال 

.كریم خان كرمانی و اثبات حقیت حضرت باب نوشتھ شد

بسم الّلھ الرحمن الرحیم و ھو العلی العظیم

ان ال الھ اال ھو و تنزه عن مجانسة عباده بقدسھ ان ال الھ اال ھو و تعزز عن الذی شھد لنفسھ بنفسھالحمد لّلھ

ذاتھ و لبسھ ان ال الھ اال ھو ظاھرًا مقارنة آثاره بوصفھ و لمسھ ان ال الھ اال ھو و تكبر عن مماثلھ امثالھ بكینونة
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ا ل كیفوفیتھ و باطنًا بسر بینونینھ انشإ المخترعات المن مثالمتجلیًا بكمبجالل كینونیتھ و غائبًا بلطیف اینونیتھ

و اقضی المصنوعات من دون قبلھا و اوجد المبتدعات ال من مادة فوقھا و احدث الموجودات من غیر شئ امّدھا

....الی قولھ (خلق اعّدھا  رشحات  ماما بعد فیقول الساكن فی الظل الظلیل و الفائز من عفو ربھ المقیل الشارب)

المؤمنین السابقین و التابعین الالحقین من المجیبین السید النبیل باب الّلھ المقدم القتیل بن الكربالئی تراب اقدام

ظاھریة الملبین لندإ المنادی من حول الضریح انی قد كنت بعد وفات السید القمقام و غیبةلدعوة الداعی الفصیح و

او تأویل تأویل  كھف االنام و ابی من اصحاب الكھف و الرقیم فی باطن الباطناالمام سید الشیعة واحدی السبعة 

الزوال و المؤتمن من الخلل القریة الظاھرة للسیر الی القری المباركة فیالمأمون من)ص(االیتام ایتام آل محمد 

س و المقدس عن تشاكل افراد الجنالتأویل و الباطن و القریة المباركة فی ابطن البواطن المنزھة عن مقارنة ابنإ

االدیان خیر ناظم السید كاظم الرشتی انار الّلھ برھانھ و اعلی االنس موالنا و مولی االفاخر و االعاظم و الشرف

االنبیإ و ابیھ المقدسة ذات القبة الحمراج و مدفن سید الشھدإ صلی الّلھ علیھ مادام جده اشرفمقامھ علی االرض

البا السریة المفوضة الدھریة الی ان مضت من الزمان  الی این الی الجبریة ام الی القدریة اوزین االصفیإ ما ادری

اربعة اشھر و ایام قلیلة نادی مناد من السمإ علی اسم قائم من بیاض الفارس ارضبرھة و من الدھر ھنیئة بقدر

اشرف االصحاب سلمان سقط رأسمیمونة معدن االطیاب و مھوی االفئدة و االلباب موطن فاتح االبواب و م

المحمدی صلی الّلھ علیھ و كفی

---۵٠٣ صفحھ ---

الثریا لنا و لتھ ایدی رجال من لھذه االرض الطیبة فخرًا قول رسول الّلھ صلی الّلھ علیھ و آلھ لو كان الحق فی

ن آمنة سالم الّلھ علیھا كشف الغطإ من عی)ص(فی والدة جده الفارس نقلتھ بالمعنی و قول االمام علیھ السالم

و رسائل الشام و بیاض الفارس الخ و جإ بكتاب جدید و قلب كانھ زبر حدید و صحیفة مكنونةحتی رأت قصور

منھا اوراقًا و تصفحت ارقامًا طار مشحونة من ام المطالب و اصل المارب ما سمعت اذن و ال رأت عین و طالعت

العالیة و المراتب السامیة ظھر عندی ظھورًا كانھ اتانی بكل معجزة من لبی و تحیر قلبی من بیان تلك المقامات

الزمان علیھ سالم الّلھ الملك االنبیإ فالتزمت بالقبول و االذعان و االقرار بما جإ بھ من عند مواله صاحبمعاجز
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ی التعیین اال الناس اسمھ و وصفھ و لكن ال نعلم الشخص علالدیان و شرعت ارّوج امره و نھیھ و اظھر فی

بعد اخذوا رسولھ العالم العلی صاحب النور البھی و انكر بعض العلمإ و تردد بعض سیمابالحدس و التخمین حتی

مصیبة ما صدرت من احد كھا و ال وقع نزول امر البدإ من بقیة الخلفإ و وقوع المصیبة العظمی و البلیة الكبری

الصلحإ االتقیإ مال محمد صادق الخراسانی و اصحابھ فما بقی من المقربینفی االسالم بمثلھا علی النجبإ االزكیإ و

االعظم فاذن حصل فی القلب فتور و التابعین اال شر ذمة قلیلة و اشخاص معدودة اقل من كبریت االحمر و االكسیر

شئ ال یحسن للعاقل ما اسمع منھم اال الطرد و المنع و ذكر بعض للنفس قصور ادور اسئل من العلمإ و الطالبین و

االتیان بمثل ما صدر مرة اراجع كتبھ و خطوطھ و بیاناتھ یشوقنی الیھ مع انھ ما قرء درسًا یمكنان یتفوه بھ و

العلمإ بل اعراضھم من ھذا االمر العظیم الخطب الجسیم منھ بھذا المقدار من التحصیل لكن اقوی شبھتی من توقف

آلھ االصفیإ الی و الفتنة التی ما سمعت بمثلھا بعد خاتم االنبیإ صلی الّلھ علیھ وعنان السمإ و االعصار المثار الی

و داخلھا منتنة كسراب بقیعة یحسبھا الظمان مإ ان ال قیت كتابًا ظاھرھا منظومة و باطنھا منثوره صورتھا معجبة

بیانات واھیة صنفھا العالمكعجل السامری اخذ من حلی القوم عبارات مسروقھ و حتی اذا جائھ لم یجده شیئًا

االمریة و وراثة ملكة الكسرویة الكرمانی و التارك لریاسة الخانی حاجی محمد كریم خان ابن ابراھیم خان سادة

لقلبی كالمإ البارد علی الظمان فی شدة الھجر و رمضإ الحرور اطمأنت بتر الّلھ ادبارھم و اذھب آثارھم و قد صار

 الطیر فیالقلب فی صدره واطمینان

---۵٠۴ صفحھ ---

ان اوھن البیوت لبیت العنكبوت وكره لما فیھا من االباطیل المجعولة و الدالئل المفتولھ اھون من بیت العنكبوت و

المعصوم قد كان عندی متیقنا خالفھ بل خالف مذھب السید الباب سیما من افترائھ علی السید المظلوم و الطاھر

فی جھادی و  منھ و لیس ادعائھ اال ما كتب و زبر فعلمت ان فھمی ما خان بی و ما اخطأترسائلھالذی مإل كتبھ و

اھل بیت النبوة و الوالیة فحتمت علی نفسی ان الناس اغلبھم طالبوا الریاسة و الماشین من غیر نور الھدایة من

ثیره طول بال طائل و ابین فساد ما لم یجر قلمھ و لم ینطق لسانھ فان فی كان اذكر بعض ما صدر من قلم بیانھ لیت

ضروریات مذھبھما التی و)ص(بمحكمات من القرآن و االحادیث و قطعیات من بیانات الشیخ و السید البابین قال
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من مكائده و اّدكار من مغایلھ و شأنی فی ھذا االمر مثل ھی اّس المقاصد و اصل المطالب لیكون لطالب الحق انتباه

شرطی علی و اعلی الّلھ مقامھ حیث قال نحن ما نتكلم اال بلفظ الحدیث او معنی الحدیث و)ص(شأن السید الباب 

بالفاظھا و عباراتھا و معانیھا و افوض امری ان ال اقول اال ما ذكر مع كلمات الشیخ و السید البابین رحمھما الّلھ

كبتھ یقول العبد االثیم و الفانی الرمیم كریم بنقال الخان بعد خطبتھ و اظھار نالی الّلھ و ھو حسبی و نعم الوكیل

المیت المشرف علی االنعدام و ابراھیم الخ اقول قد خاصم نفسھ فی اول كالمھ حیث وصف نفسھ بالرمیم الذی ھو

العظیم الن االسمإ تنزل من السمإ علی ما نص علیھ االوصیإ من خاتم االضمحالل بعد االثیم الھامًا من الّلھ العلی

احاطت بھ خطیئة و لذا ما اما االثیم فھو البالغ فی االثم بحیث صار مصداقًا لقولھ تعالی من كسب سیئة ونبیإاال

نقطة بیضاه و انقلب عقلھ بالشیطنة و النكرإ و بحمل وصف سبحانھ بھذا الوصف اال الذی غلبت نقطة سوداه علی

بنمیم ل سبحانھ و ال تطع كل حالف مھین ھماز مشإالفحشإ مثل الفرعون و امثالھ قالجمیع ظھورات المنكر و

العاقل فی معانی تلك الكلمات المباركات و مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم ان كان ذامال و بنین انظر ایھا

و قالبیوم الدین و ما یكذب بھا اال كل معتدائیم و قال تعالی كل كفار اثیم مطابقتھا للمقصود و قال الذین یكذبون

فاغتلوه الی سوإ الجحیم ثم صبوا سبحانھ ان شجرة الزقوم طعام االثیم كالمھل یغلی فی البطون كغلی الحمیم خذوه

الكریم  الطعام فی التأویل ھو العلم كما قال علیھ السالم فلینظر فوق راسھ من عذاب الحمیم ذق انك انت العزیز

االنسان الی

---۵٠۵ صفحھ ---

كانھ رؤس الشیاطین طعام علمھ عمن یأخذ فان شجرة الزقوم التی تخرج فی اصل الجحیم طلعھاطعامھ ای الی 

الشریفة سیما علی تفسیر ظاھر الظاھر فی الكریم فاشبھ االشیإ لالثیم و الخان العزیز الكریم انظر فی صراحة االیة

دلیل الباطن اال رع لكل نفس ثنوی و الظاھراالخروی الباطنی فی الدنیا ھو الغلیان و الدخان المختالی ذلك الطعام

مع قطع النظر عن االحادیث المكرره و ھی اثنی عشر اذا دل الدلیل بخالفھ و ھنادل بوفقھ فیا ایھا العاقل المنصف

بصراحتھا فی المطلوب الیس شجرتھ مرًا زقومًا اما یغلی فی بطنھ الیس طلعھ و ھوتدبر فی ھذه االیة الشریفھ

یرتكب و ضرره ایضًا معلوم فاذًا ال  الشیطان اما یشینھ العقول السلیمة و یقبحھ كل من یرتكبھ ام لمرأسھ كرأس
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یوم و لیلة مرات عدیدة و كرات متعددة و االصغإ الیھ و االخذ منھ مع یجوز تبعیة المرتكب لھذا القبح الكبیر فی كل

ما یفھمھ العوام كما ھو ظاھر لمعنی الرمیم لیس المراد منھمقام االمنإ و االولیإ ھذا وصفھ باالثیم فبھذا اادعائھ

مراده مراعات السجع و الوزن فقط الن مقامھ اجل من ھذا بل قولھ تعالی من یحیی العظام و ھی رمیم و لیس ایضًا

قرآن و الخالف الظاھر فالمقصود من ھذا الوصف اما الجھل او سلب االیمان و الكفر كما فیالمراد منھ التأویل و

من حی عن بینة ای لیجھل الجاھل عن االحادیث و كلمات العارفین كقولھ تعالی لیھلك من ھلك عن بینة و یحیی

لیذر المؤمنین علی ما انتم علیھ حتی یمیز الخبیث من الطیب افمن بصیرة و لیعلم العالم عن بصیرة ما كان الّلھ

الجھاالت لیس بخارج یمشی بین الناس كمن مثلھ فی الظلمات منجاھًال و جعلنا لھ نورًا ای علمًا كان میتًا ای

علی الظاھر موت ھو الخیر و النور و ھو مالقات منھا و ال اظن احدًا یشك فیما ذكر و ایضًا الموت لھ اطالقان

ر و البعدو قطع العالئق و كشف الحقایق فالحیوة المقابل لھذا المعنی ھو االدباالرب سبحانھ و اندكاك جبل االنیة

تعالی غیر مرة فتمنوا الموت ان من الجبار و التحجب عن تجلیاتھ و االشارة الی ھذا المعنی من الموت فی قولھ

التأویل و لتجدنھم احرص الناس علی حیوة و لذا اتی سبحانھ بالتنكیر و كنتم صادقین و بھذا المعنی من الحیوة فی

یحصل من االدبار فالرمیم كما اشرنا الیھ و الجھل و االنكار و كل ماالظلمة و االعراض عن المبدء الحق موت ھو

مبدء االنكار من یحیی العظام و ھی رمیم فانا اغویتھم و ال یطلق اال فی ھذا المعنی من الموت و لذا قال االنسان

اتبعونی

---۵٠۶ صفحھ ---

الّلھ قادر علی كلشئ كما فیما بعد ھذه االیة ا شإ فانو انسوا ذكر الّلھ قل سبحانھ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرة اذ

بقادر ان یخلق مثلھم و انما قلت علی الظاھر الن الموت لھ اطالقات آخر او لیس الذی خلق السموات و االرض

لق مثل اللیل فانھ مرة یطمحل استیفائھ لكم یجمعھا ھذان القسمان اللذان ذكرتھما و ھما االدبار و االقباللیس ھنا

العمران حتی من قریة عبادان محو الموھوم و كشف و یراد بھ الفنإ المحض و انطفإ الحواس و الخروج عن

علی الھوإ المنبسط و مرة یراد بھ االدبار و االعراض غلبة االنیة و استیإل الماھیةالمعلوم و العمإ المطلق و

من المراتب و قولھ تعالی فاسر باھلك ا خیر من الف شھرالمعنی االول قولھ تعالی انا انزلناه فی لیلة القدر و انھ
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بالمدارك الغیبیة و الشھودیة اسری بعبده لیال من المسجد الحرام الی المسجدبقطع من اللیل و ال یلتفت منكم احد

روا فیھا لیالی لیال و ثمانیة ایام سیاالقصی و علی المعنی الثانی قولھ تعالی و اللیل اذا یغشی اتاھم امرنا لیًال سبع

فی المعنی االخر لكن المقصود االشارة الی نوع المسئلة لیأخذ اھل و ایام آمنین و ھكذا ھذه االیات تعرف كل

كما قال تعالی فی مقام و ال یشتبھ علیھ موارد االستعمال فالرمیم ال یستعمل اال فی ھذا المعنی االخیرالحكمة نصیبھ

العظیم ما نذر من شئ اتت علیھ االجعلتھ كالرمیم فالّلھ اذا ارسلنا علیھم الریحاظھار النكال و البطش و فی عاد 

استعمال ھذه و الخان لما قلنا ان االسمإ تنزل و االسم صفة الشئ ربما یقال ال بأس فیسبحانھ اجری علی لسان

 االمر فیھ سھل قال الخان ان بقرینة قولھ اثیم وامثالھا فی مقام االنكسار و االنفعال من المبالغة فی اثم منكر

المسطرات الی قولھ و رفع غائلة قوم من المبتدعین الذین ظھروا فی احدی و الباعث علی تحریر ھذه الرقوم

صلی الّلھ علیھ لما ان الثالثة عشر من المأتین من ھجرة خاتم النبیین ص الخ اقول اعلم ان السید البابستین من

(الحد عذر من العوام و الخواص و سائر افراد االنسان  بواضحات البیان بحیث ما بقیشید اركان االیمان و اتقنھا

یعمل الباب صلی الّلھ علیھ علی ما القی علیھ من امامھ ال یسبق لھ بالقول و ھو بامرهفقد وصف السید)الی قولھ 

مام رواه الكلبی و جمعھا بكلمات لھھذا الرسل باوصاف المؤمن الذی ذكرھا االمام علی بن ابیطالب علیھ السالم

صفات الباب االعظم ان یكون من اشرف االنساب و )۴ص (مختصره یفھمھا كل احد من العوام و الخواص قال

احد لو لم یكن من ھذا النسبساللة االنجاب حتی ال یقول

---۵٠٧ صفحھ ---

العمی و ال العرج و االشل و ال ص و ال نقصًا مثللكان احسن و اولی و ان ال یكون فی اعضائھ زیادة الن الزیادة نق

الدنیة النھا من دنائة الفطرة و تغییر الخلقة وان ال یكون قصیرًا الكوسج و غیرھا من االوصاف الذمیمة و الصفات

یكون احسن الناس مفرطًا و ال قبیح المنظر و ال یعرف بصدور المعصیة من الصغیرة و الكبیرة و انو ال طویًال

االفاق و االنفس و الكتاب و السنة و العقل السلیم و لقًا كما ھو احسنھم خلقا و ال یتكلم بمسئلة اّلا و لھ دلیل منخ

قال االماكن بعد المشاھد المقدسة و ممدوحًا فی االخبار مثل البحرین و حجر االحسإان یكون مكانھ من اشرف

الباطل و ان یكون ھوائھ معتدال لمنا انا علی الحق و ھم علیالعمار لو ضربونا حتی یردونا الی سعفات الحجر لع



443

و ال كثیرا لو كان میائھ قناة كان احسن ھذا اجمال ما اوردت و ینشو فی ارضھ نخل و تمر و ال یكون مائھ قلیًال

مال علی الالطالب حیث استوفوھا فی تقریراتھم سیما العالم المحقق المدقق المولی الولی جنابالتفصیل یطلب من

لالشتباه باالمام علیھ السالم و ھكذا كان التبریزی و اشترط ان ال یكون اولھم سیدًا و ال من اھل االرض المقدسة

بمحضر بین الخواص و العوام فی مدة عشرین سنة بل ازید لكن بعدم شأنھ فی بیان وصف صاحب ھذا المقام

الثامنة  فی شھر الصیام شھر رمضان المبارك الی السنةالشخص بل باالشارة و التلویح سیماالتصریح باالسم و

الثنإ و التحیة قد صرح باالسم و كشف من الخمسین بعد المأتین و االلف من الھجرة المقدسة علی مھاجرھا آالف

اسمی )ص(و النقص بان اسمھ اسم السماوی قال رسول الّلھ عن الرسم و عین الشخص بعد تنزیھھ عن العیب

االرض محمد و ختم ذلك الشھر بوصف كماالتھ و ذكر حسن سماتھ و صفاتھ صلی الّلھحمد و فیفی السمإ ا

المنتسبین بالشیعة و ھتك الحرمة علیھما و بعد ھذا بقلیل وقع وقعة الكربال و صدر من اھل الخالف ما صدر علی

وا من جناب الباب صلی الّلھ علیھ الصیام و شھر الّلھ الحرام التمسلالل و شیعتھم علیھم السالم حتی حضر موسم

االول ذكرت و عینت و من صفات الشیعة و الركن الرابع قال صلی الّلھ علیھ و روحی فداه انا فی العامان یذكرھم

و اقبال حتی وقع علیھم من السیف ما وقع و وصفت و بینت ما صار الصحابنا انتعاش و ال لمخالفینا تصدیق

المصیبة المخوفة ان تریدوا مثل ذلك فاذكركم و اكرركم النی ما اری منكم ھولة وصدرت علیھم تلك الشدة الم

متأھلین لذلك و ال مستعدین لما ھنا لك فالتركاشخاصًا

---۵٠٨ صفحھ ---

سادات االمة و مصابیح الظلمة و اولی و تغیر االسلوب احری و سافر بعد الشھر المبارك الی زیارة موالیھ و ائمتھ

میرزا محیط الكرمانی و سید علی كرمانی و سید جعفر ه من اصحابھ من الركبان مال حسن گوھر وكان عند

عبدالوھاب القزوینی و سید حسین یزدی و حاجی سعید ھندی و غیرھم و من الرجالكرمانی و ولدان لحاجی مال

فھان و جناب العالم الوفی المال اصالعالم العامل و النقید العادل العارف الھروی جناب مال محمد تقی نازل ارض

محمد علی مازندرانی و مالعلی بیارجمندی و مال علی بجنوردی و علی البسطامی و مال عبد الجلیل و آخوند مال

المنازل ما الصالحین و التابعین المخلصین و كان یظھر منھ صلی الّلھ علیھ فی كل منزل منغیرھم من المؤمنین
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بالخصوص نقل الرؤیا من صاحب الغنم ھ سیما من بخوعھ علی صالحی اتباعھ و ابتھالھینبئی عن غیبتھ و ارتحال

بان )ص(یظھر امر امامكم و الطیف الذی نقل السید الباب ترضون ان اموت وو الراعی حیث صدقھ و قال اما

باول جمادی م اتفق آخرهعلیھ رأی فی الطیف بان واحدًا یقول بعد ثلثین اسبوعًا یظھر امركواحدًا من الذین اعتمد

انی ما حملتكما فی ھذا السفر اال لھذا و سأل االولی و كان یقول لمال حسن و المحیط ال تختلفوا بعدی و ال تفرقوا

یا موالی ھذه االشخاص الموجودون اسئلوا منھم من المسائل اذا اجاب احد واحد منھ من لنا بعدك یا سیدی قال

شبلی فی بغداد و كان الصفات المذكورة فتمسكوا بھ و قال ذات یوم فی بیت شیخ محمدو االدلة و وجدت بالبراھین

االن تابعان لمال حسن گوھر و اشخاص كثیر من الحاضرین شیخ احمد مشكور النجفی و شیخ راضی قصیر و ھما

فقال روحی فداه غیرھم حیث ذكر عنده السیف و ضرب بیده علی االرض من اھل بغداد من المصدقین لھذا االمر و

الظاھری موجود عند السیف اقرب من ما تتخیلون ثالثًا و من ھذا توھم بعض من القاصرین ان االسبابو الّلھ ان

الكاملة من قدرة الّلھ النافذة رجعوا و استقروا علی فالن فی الجملھ و مالوا و حاصوا حیصة ثم التفتوا الی القدرة

محضر من ئل جناب العالم التقی مال محمد تقی الھروی عند دجلة باغ باده فیالبیضإ و سخط االستوإ من النقطة

استدرك فی العذر و قال لكن امرنا لیس مثل لّلھ امر ھو بالغھ و)ص(الناس قریب الزوال من القائم باالمر بعده قال 

لم الّلھ علیھ فی بیان صرح باالمر و صاحبھ باالسم فی بلد الكاظم سامر االبواب فبشر بانھ یظھر عن قریب و

الفقرة التی

---۵٠٩ صفحھ ---

الثانیة الی محمد لكن ذلك الوقت فی شرح القصیدة ای دیباجتھ بثالث االصل و اربعة الفرع اشار باالول الی العلی و

غیر و صلی الّلھ علیھ من تلك العبارة فی ذلك المقام كان ھذا ال ما التفت احد و اھل البصائر تیقنوا ان مراده

ان یستقصی ذھابھ من بین الناس و اتصال ظھور االمر بغیبتھ كان اكثر من ان تحصی و ازید منالحاصل ان اظھر

االمر صدقن و اعتقدن و نقل منھ ان السید الباب سیما فی اھل بیتھ الطاھرات سلم الّلھ علیھن و لذا لما سمعن ھذا

حتی یظھر امرنا و كان صاحب الطیف الماضی ای ثلثین گوھر بزمان قلیل اوصی لھن بان یكن مع مال حسن

الشریف یقرؤن الكتب و واحدة منھن و االن كل ما صدر من قلم الباب صلی الّلھ علیھ موجود فی البیتاسبوعًا
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من سفره بایام مضین من شھر ذیحجة الحرام و وصل الی یتلون الفرقان و یعملون بالسلوك ثم رجع سلم الّلھ علیھ

اجاب دعوة ربھ لیلة الحادی عشر من تلك اللیلة لیلة الوقعة من العام االول بثلث المقدسة لیلة عرفة والمدفن

التلقین و كان بینھم سید ساعات او اربع او بینھما مضت من اول اللیل و مشی من الناس بعض لیطلعوه للغسل و

كان مقدمھم و بعده سید مصطفی و آخرون قال معروف و من اھل بلد الكاظم سلم الّلھ علیھ اسمھ ابراھیم و ھو

حتی وصلت بباب بیت الذی قبض فیھ السید الباب ص فاذن بسید شاب واقف علی سید ابراھیم مشیت قبل الناس

مكشفات الرأس قال نھرنی و ضرب بظھر یده علی صدری و قال ما تستحیی تدخل فی بیت السید و نسأوهالباب

اتكیت الی الحائط ثم بعد زمان اجتمعت النسإ و ی و ما قدرت ان اقوم حتی قعدت والرجل انتعش بدنی و ضعف قلب

امرنا ذلك السید الشاب بسم الّلھ تقدموا فقدمنا و اخرجنا سیدنا من البیت قالالبسن علی المخدرات قناعھن و

 من ھذا و اذا ظھر ھذا االمر خبرالرجل و انا تخیلت ذاك سید علی الكرمانی و اذا سئلت منھ قال ما كنت انا و مالی

سلیمان میرزا شھزاده ادعی ان السید الباب اوصانی باوصاف الخلف و تعین المدعی فعلم ان ذاك كان ھذا و كذا

منتظرین للظھور بصفات ھذا المدعی و قال یومًا انا مع عشرین نفسًا من اتباعی كنا مستعدین وبعده كلھا یطابق

رحمھ الّلھ بھذا االعتقاد اعتمادًا لما سمعھ من ال فاخبرونی حتی نفدء بانفسنا و ماتو اذا و صل لكم خبر فی كرب

و االشارت غالبًا فی جوار الكاظمین سلم الّلھ علیھما و اما ما نقل المصدقون من القرائنالسید الباب و كان سكناه

فكثیر

---۵١٠ صفحھ ---

فی الرواق المبارك فی اقرب االماكن لمقام و بعد دفنھ سلم الّلھ علیھجدًا لم اذكرھا لطول الكالم و لعدم النفع فی ا

میزوا المإ من السراب الی این یمشون و بمن یتمسكون حتی جائوا القبر الشریف تحیر الناس من الطالب الذین

لناس الی اگوھر مدعی الوصایة و میرزا محیط مدعی النظارة و سألوا منھما بانكما كنتما اقربعند المال حسن

علیھ فی الخلف بعده اما االول فقال ما سمعت الباب و ادناھم للجناب ظاھرًا اما سمعتم شیئًا من جنابھ صلی الّلھ

لكن ما اقولھ االن و واجب علیكم ان ال تتفرقوا من كربال و اشتھر فی بین الناسشیئًا و اما الثانی فقال عندی شئ

تأمل الطالبون و توقف السالكون لباب قال ان االمر یظھر بعدی بسنة و لذامن قبیل رمیة من غیر رام ان السید ا



446

المحیط صادقًا فی دعواه الن الكذوب قد یصدق حتی اذا استیأسوا مدة اربعة شھر تقریبًا توھمًا منھم ربما یكون

و القفار و الصحاریافعال اشمأزت منھا القلوب و ھانت لھا الخطوب تفرقوا كایادی السبا الی منھ و ظھرت منھما

كان جناب العلی من االلقاب و قائد اولی االلباب البوادی و البرار و الذوا بالمشاھد و المقابر و المساجد و المنابر و

مشنف االذن و العین موالنا بالمین آخوند مال حسین مع بعض من االصحاب و باب الباب و حامل فصل الخطاب

و معتكفًا فی مسجد الولی علی البسطامی فی ذلك االیام طائفًا حول القبر فی الغریجناب العالم الوفی المال منھم

المولود متوكًال علی الّلھ الودود فی البلوغ الی المقصود و سلم الّلھ علیھ حتی ضاق علیھ الخناق و سافر بعد زیارة

سبیًال الن ون حیلة و ال یھتدونخالھ و بقی الباقون فی شدة الحیرة و كمال الضغطة ال یجدیخدمھ اخوه و ابن

الشدة الی خامس عشر من شھر ربیع الثانی و جناب الباب كان سنادًا لقلبھم و عمادًا لصدرھم و كانوا علی ھذه

االمضإ و سافروا علی طریقة اولھم من طریق البحر حتی وردوا بلد االمن ھاجروا بسائق من القضا و رائد من

البسطامی و مال عبدالجلیل و دثان و اختالف الجدیدان اسمائھم المكتوبة المال علیالزال محفوظًا عن الحشیراز

محمد میامی و مال احمد مراغی و مال محمود خوی عدد میرزا محمد علی القزوینی و مال حسن بجستانی و مال

 بانی قد فزت حتی تشرفوا بخدمة جناب الباب و اظھر لھم بعد سئوال و جوابایام االسبوع و النجوم الزھر

امرنی ان ابین لكم بھذا الی المقصود و عرفت القائم مقام المحمود بعنایة من الّلھ فضل من المعبود وبالوصول

المقدار بال تعیین

---۵١١ صفحھ ---

مدفن الشھدإ و مرجع شخص و ال ذكر اسم تقبلوا منی و ارجعوا الی مساكنكم حتی یظھر لكم الشخص فی كربال

مستند من سنة قائمة و محكم القرآن فھؤالء جدوا فی امتنعوا ان یقبلوا منھ من دون دلیل و برھان و الالصلحإ و 

فی الكتمان للمرآء و الجدال حتی انعم الّلھ علیھم و كرمھم و فضلھم علی كثیر منالطلب و كثرة السئوال و ھو

صفة التفھیم و ذلك الظھور من ابھ اسم التكبیر والناس و علمھم و اتم لھم االیمان بمعرفة بابھ و الورود الی جن

الثانی من سنة ستین بعد االلف و المأتین و ذلك كان مختصًا العشر االول من شھر جیم االول الی عشرین من الجیم

الی االرض االنجاب و لسائر الناس احدی و ستین و رجعوا بامر من الّلھ من لسانھ الناطق عنھلذلك االطیاب من
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وصلوا الی مشھد موالھم المستوی علی عرش دسة بالغی المرام و بارد القلب ساكنی االدام و رافع السغب والمق

الحرام شھر رجب و كان الناس مجتمعین من ارض بغداد و حلة و ربھ یوم السادس و العشرین من شھر الّلھ

المتفقھین قد رجعوا ا سمعوا ان النفرالقبائل لزیارة المبعث سبع و عشرین من ذلك الشھر و لمالكربإل و سائر

المطلوب و اظھروا للسائلین مما عندھم مقدار ما كانوا اجتمعوا علیھم و سئلوا منھم الخبر و كیفیة الوصول الی

االخیار ما شاھدوا عند تجلی موالھم من االنوار و عاینوا من االسرار خوفًا من عدم تحملمأذونین البرازه و اخفوا

تسارع العقول الی انكاره و ان كان عندك اعتذاره تنة االشرار و امتثاال المر االئمة االطھار ال تتكلم بماو التھاب ف

یعلم یقال و ال كلما یقال حان وقتھ و ال كلما حان وقتھ حضر اھلھ مع انھم كتمواو قولھم علیھم السالم ما كلما

بافترإات ما افتروا بھا شر االولین ت و الفواضل افتروا علیھمكثیرًا مما كان عندھم من الفضائل و ما رأوا من االیا

ان مال عبدالجلیل كان یذكر كثیرًا من الفضائل و مقامات الباب االعظم لخیرھم من جملة ما افتروا علیھم انھم قالوا

 و الفضائل التی المطالبالمعجزات لھ و قالوا لھ ان كل ما تذكر وقع و ظھر منھ قال فی جوابھم ان كل ھذهو یثبت

البدان یقال ھكذا لھدایة الناس و دفع شبھات الخناس یثبتون لالئمة علیھم السالم كلھا صارت و وقعت منھم بل

افترإات جسد العظیم ھذه افترإ محض و تھمة زور لعن الّلھ مفتریھ اظن ان یكون ھذا منالوسواس فو الّلھ العلی

عالئم الحق و الصدق بانھم تركوا المسلمیات عندھم ھ الّلھ و ھذا من جملةالعجل لعنھ الّلھ و لیس بعجیب منھ خذل

و تمسكوا

---۵١٢ صفحھ ---

ان ینكروا البراھین الواضحات و باالفترإ و تشبثوا بالبھتان و المرآء مثل باالسریة خذ لھم الّلھ حیث ما قدروا

الص لیكونوا رؤسإ لھم و االدإل علیھم افتروا علی الدین الخالحجج الالئحات و ارادوا صرف العوام كاالنعام من

سنة الّلھ التی قد خلت البابین صلی الّلھ علیھما حیث قالوا بان اعتقادھم غیر ما یظھرون للناس تلكالشیخ و السید

ر فی الّلھ تبدیال و الحاصل ان امر االمام علیھ السالم قد ظھمن قبل و لن تجد لسنة الّلھ تحویال و لن تجد لسنة

بحیث ما بقی احد من المكلفین من اھل تلك النواحی اال و قد سمع و عرف و اعترفشھر رجب و اشتھر

الوقت و قال كل من رأی الباب قبل المؤمنون و انكر المنافقون فی القلب دون الظاھر لعدم الدواعی الیھ فی ذلك
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المستضعفین فی التشیع من اھل الكاظمین و كذا خدام حتی الباالسریة و ھذا لو كان المدعی فالنا فانا من المسلمین

لھم فی التبلیغ عند المشرفة و كل من كان مجالستھ معھ ازید حتی اذا جائھم ما عرفوا كفروا بھ و اكدالمشاھد

المبارك فی المشھد النجف و عید الفطر بكربال نزول الكتب و الفرقان لیلة الثالثة و العشرین من شھر رمضان

الّلھ آالف التحیة و الثنإ بال تعیین شخص و ال تشخیص عین النھم اذا سلمواد الشھدإ علیھ و آلھ منعرش سی

الباب صلی الّلھ علیھ یظھر لھم االمر و خضعوا للكتاب و انابوا الی فصل الخطاب السیما الی احد اصحاب الشیخ

اللف و الماتین من ھجرة خاتم النبیین و لما االمر و یكشف عنھم الستر لیغلب علیھم السر فیاحدی و ستین بعد ا

الّلھ علیھم غضب)ص(و فرقوا الكتاب و باعوا عقباھم بدنیاھم و آذوا االنجاب من رسل الباب خالفوا امر موالھم

لیكمل التبلیغ علیھم و یتلی علیھم الكتاب و و لعنھم و رفع عنھم عنایتھ و املی لھم خمس سنین لیزدادوا اثمًا و

فی الورود الی النار و سئوال خزنتھا بلی قد جائنا نذیر و قلنا ما نزل الّلھ من لھم الرسل حتی یقر كّل منكرتستری

الحوادث ان افتریتھ فعلّی شئ ان انتم اال فی ضالل كبیر ھذا اجمال ما شاھدت من الوقایع و بعض ما عاینت من

ھ ظھورات و غیبات و آثار من ائمتھ و عالمات و انھ علیفلھ صلی الّلھ...اجرامی و انا بریئی مما تجرمون 

فان منكری القرآنیة و كل االخبار النبویة و الولویة و اال لم یكن لھ باطن او باطن باطنمصداق جمیع االیات

و الشیعة الذین فرقوا دینھم و كانوا شیعًاالوالیة قد اھلكوا انفسھم و احتجبوا عن الباطن النكارھم الولی الجامع

حرموا انفسھم و یئسوا من باطن

---۵١٣ صفحھ ---

السالم فان استنطاقھ من الحروف ھو الباطن الدبارھم عن الباب و الركن الرابع و اما سنتھ فی الستین عنھم علیھم

لیس فی الحروف شئ یطابق زبره علی بیناتھ سوی ھذه الحرف السین قطب الحروف الن ظاھرھا عین باطنھا و

السید فی مقام الجسد یس و القرآن الحكیم فزمان الشیخ الباب و)ص(ظاھریة رسول الّلھ  ھو اسمالمبارك و

و جسمًا لتلك الروح و ظاھرًا لذلك من اول المأة من الدورة الثانیة الی ذلك الوقت كان جسدا لھذا الجسم)ص(

 باطنًا و روحًا و جسمًا فافھم و اال فاسلم تسلم وبالنسبة الی ما قبلھ اصًال والباطن و باطنًا لباطن الباطن و ان كان

فی كتاب الرجعة قال المفضل )ص(اما الدلیل النقلی فقول الصادق علیھ السالم لمفضل بن عمر رواه الشیخ الباب 
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سنة الستین امره و یعلو ذكره و ینادی باسمھ و كنیتھ و یا موالی فكیف فی ظھوره فقال علیھ السالم یظھر فی

دللنا المحقین و المبطلین و الواقفین لتلزمھم الحجة بمعرفتھم بھ علی انا قصصنا ذلك وو یكثر ذلك فی افواهنسبھ 

علیھ و آلھ و كنیتھ لئال یقول الناس ما علیھ و نسبناه و سمیناه و كنینا و قلنا سمی جده رسول الّلھ صلی الّلھ

الفصاح بھ و باسمھ و كنیتھ علی السنتھم حتی لیسمیھ بعضھم عرفنا اسمًا و ال كنیة و ال نسبًا فوالّلھ لتحقیق ا

و دق بصرك ھل سمعت كل ذلك للزوم الحجة لھم الخ فیا ایھا الناظر لتلك الكلمات انصف ربك و الق سمعكلبعض

 ذلك مثل ستین دورة الباطن حتی یسمعھ كل احد و یكثرمن اول الغیبة الی االن ستینًا یعلو ذكر االمام و یظھر امره

المبطلین حتی النصاری و الیھود و اھل الخالف و المجوس و الھنود و سائل الملل وفی افواه جمیع المحقین و

و اما انتشار امره فی رجب فالن بطوائفھم المختلفة و اصنافھم المتعددة المتكثرة)االفرنج(*االدیان سیما االفزنج

اما االحدی و ستون ففیھ سنة من الحسین علیھ السالم الن خروجھ و)الی قولھ (لھ سنة من القائم علیھ السالم 

السین ھو كما فی الحدیث المشھور غلبت الروم فی ادنی االرض و ھم من بعد غلبھم سیغلبون و بعد تمام آلمص۴

ب لثاره و تعلمون بالبینات و الزبر و ھو الطالالستین لّلھ االمر من قبل و من بعد فاسئلوا اھل الذكر ان كنتم ال

یوم بمطابقة زمان اخذ الدیة مع زمان القتل و لذا ظھور االمام عجل الّلھ فرجھ كانالمدرك الوتاره و الطلب یناسب

العارف الحكیم الفارق بین الفصل و الجمعھ و عشر المحرم یوم قتل الحسین علیھ السالم و قال العالم العلیم و

الوصل و الظاھر و المظھر جناب الحاج

---۵١۴ صفحھ ---

حاضر فی االیام التی استعد  و انا۴مال جعفر كرمانشاھانی قد سئلوا و طلبوا من الشیخ الباب فی بلد الكاظم 

توفی فی ذلك السفر شیئًا من عالمات الفرج الھل الحق عجل  و۴للخروج الی زیارة بیت الّلھ بعد نبیھ و اولیائھ 

نباه وحی فداه احدی و ستین و سئلوا منھ البیان قال روحی فداه و لتعلمنو ر)ص(بھ قال الّلھ فرجھم لیستبشروا

ھذا الخبر قبل وفات السید الباب و بعد حین ثم سئلوا عن البیان قال الحسین عدده كم الیس بثمان و ستین ه نقل

ن السادات یعرفھ االن ھو حاضر و منتظر المر مواله و قال آخر مبعده بالفاصلة قبل ظھور امر الباب و بعده و

السید الجلیل مال محمد تقی الھروی فی حرم امیر المؤمنین علیھ السالم انی تشرفت علی حضورجناب العالم التقی
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التعارف و قال سل مسائلك فی الوقت الفالنی و الباب النبیل السئل منھ من المسائل الغامضة و توجھ الی بعد ادإ

السید جاء فی احدی و ستین الی كربإل اعتمادًا لما وعده السید الباب و ومن غیری فی كربإل )ص(قلت ممن قال 

ذكرت بعضًا منھ و نقل بان مراد السید كان ھذا االمر تفصیل ھذا الخبر عند مال محمد تقی الھروی و اناتیقن

ضًا من غیر و احد بان ال تخرجوا من كربإل و نقل ایاالخرون من االزكیإ بان السید الباب امر فی بعض تدریساتھ

برءوس اصحابی تتھادی كرؤس الترك و الدیلم و قد اشار الی مصداق الصحیفة التیبانھ قال روحی فداه كانی

بحدیث لوح فاطمھ رواه جابر بن  و اوصیإ رسول الّلھ المعروف۴نقلھا الشیخ فی شرح الجامعة فی تفسیر قولھ 

ھذا كتاب من الّلھ العزیز الحكیم لمحمد نبیھ و نوره و سفیره الی قولھ عبد الّلھ االنصاری بسم الّلھ الرحمن الرحیم

كمال موسی و بھاء اخرج منھ الداعی الی سبیلی و الخازن لعلمی الحسن و اكمل ذلك بابنھ م ح م د علیھتعالی و

لون و یحرقون تتھادی رؤس الترك و الدیلم فیقتعیسی و صبر ایوب فتذل اولیائی فی زمانھ و تتھادی رؤسھم كما

االرض من دمائھم و یفشوا الویل و الرنة فی نسائھم اولئك اولیائی حقًا بھم ادفعو یكونون خائفین و جلین تصبغ

صلوات من ربھم و رحمة و كل فتنة عمیإ حندس و بھم اكشف الزالزل و ارفع االصار و االغالل اولئك علیھم

قبلكم قوم یحرقون و یقتلون و ینشرون بالمناشیر و قد كان۴اولئك ھم المھتدون انتھی و الی قول الصادق 

ھم فیھ عما ھم علیھ من غریزة و تروا لمن فعل ذلك بھم و ال ما نقموا منھم اال یقرضون بالمقاریض فما یردھم ما

یؤمنوا بالّلھ العزیزان

---۵١۵ صفحھ ---

رأیتم دعإ بھذه المضامین العالیة و ھل سمعتم او)ھ الی قول(فاطلبوا من الّلھ درجاتھم حتی تدركوا سعیھم انتھی 

الویل مما تفترون مع انھ روحی فداه ال یروی و ال یھم و ال یفكر فی شئ الكلمات السامیة ما لكم ال تتفكرون و لكم

الّلھ علی مثل اصحاب التركیبات المسخوطة الخان و امثالھ ھل لك ان تنسب شیئًا مما تفترون علیحتی یألف

عبدھم و لسانھم الناطق عنھم و الظاھر ال تبالون لرسول و االئمھ علیھم السالم النھ ال فرق بینھ و بینھم اال انھا

دولتكم و نظم ریاستكم فو حق الذی بیده ملكوت كل شئ ال الھ اال ھو ما سمعت من االفترإ علیھم ان كان فیھ صالح

المجھولیة االنصب ظھر فی الحقیقة و اكثر منكر او اشد فیحقًا مثل ما ظھر فی احدی و ستین اعرف و اامرًا
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انما بین المسلمین فقط و اما ھذا فبین المسلمین و الخلیفة فی یوم الغدیر بل ھذا اظھر منھ بكثیر الن ظھور ذاك

وااالفرنج بفرقھم و الصائب و المجوس و الیھود حتی ان كثیرًا من المسلمین اعتقدسائر الملل من النصاری و

الصوفیة سیما اتباع شاه نعمة الّلھ بھذا االمر اوًال لقول الیھود بان ما ننتظره شھر ربیع االول من احدی و ستین و

الشیعة و كانوا یقرئون اشعار المرشد المزبور و یستبشرون بھا كانھا كانوا مفطورًا بھذا حتی سری منھم لسائر

بخمس و سمعت ھذه المضامین و وقوعھا فی احدی و ستین قبل ھذاسالم الّلھ علیھم و الحقیر من اخبار ائمتھم

لعنة الّلھ و لعنة الالعنین و كذا المفتری عشرین سنة و ماتوا االبإ المؤمنون المنتظرون بھذا االعتقاد فعلی الكاذب

 افكلما جائكم یقول(**)فی كتابھ الكریم عنھم و اعمالھم)؟(اخبر سحبانھالمعاند المغمض عن الحق المبین و قد

لعنھم الّلھ بكفرھم فقلیال ال تھوی انفسكم استكبرتم ففریقًا كذبتم و فریقًا تقتلون و قالوا قلوبنا غلف بلرسول بما

معھم و كانوا من قبل یستفتحون علی الذین كفروا فلما جائھم ما یؤمنون و لما جائھم كتاب من عند الّلھ مصدق لما

انزل علینا و ّلھ علی الكافرین و قال و اذا قیل لھم آمنوا بما انزل الّلھ قالوا نؤمن بماالما عرفوا كفروا بھ فلعنة

یكون ذلك النور الظاھر و العلم الباھر من یكفرون بما ورائھ و ھو الحق مصدقًا لما معھم اه فكل احد كان یتوقع ان

توھمین انھ منھم و الباالسریة القشریة و المذھب فالصوفیھ كانوا ممذھبھ و علی تصدیق ما ھو علیھ من الدین

اتباع محیی الدین الزیدیة و االسماعیلیة و الواقفیة و سائر طوائف الشیعة و كذا من طائفة السنةیظنون انھ لھم و

االعرابی و من اھل الكتاب و االدیان

---۵١۶ صفحھ ---

من مذھبھم و كتبھم و اخبار الیة و المقالیةكل كانوا یدعون الّلھ علی ھذا و یذكرون العالمات و القرائن الح

النصاب انھ اذا بلغت المدة الی االلف و المأتین و الستین رؤسائھم و نسبوا الی محیی الدین و قد سمعت من احد

المدارس و یبطل الدرس و یستغنی عن البحث و ان االسمعیلیة اضعف الطوائف و اقلھمتطوی المجالس و تندرس

الّلھ و قد رایت منھم واحدًا فی  و شعورًا بعد الفطحیھ كانوا یتوقعون وقوع ذلك من اوالد شاه خلیلو ادناھم دركًا

عالمًا حكیمًا عارفًا مجربًا قلیل النظیر فی مقامھ كان ینقل بعض النجف االشرف قبل ھذا بخمس سنین كان رجال

الیھ سید حسین خوی و فھ بقلیل من زمان حتی مالالعالئم علی قر انقالب دولة السلطان الی آقاخان او خلاالثار و
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آخوند مال حسین گنجھء و نقل جناب السیدان السندان كان ال یفارقھ باللیل و النھار و شافھھ جناب العالم بالمین

میرزا محمد ھادی ان واحدًا جاء ببیتنا فی كربال و سكناه فی اقصی بالد الھند ومیرزا محمد علی نھری و اخوه

السالم و عجل الّلھ فرجھ و  عنھ دینھ و ائمتھ فبین لی و سماھم واحدا بعد واحد الی االمام المنتظر علیھسئلت

غائب قلت اتدرون متی ظھوره فان ھنا ظھر واحد و یدعی انھ سئلت عن االمام الثانی عشر و كیفیة امره قال ھو

السالم فی ل من آبائنا و اجدادنا ان ظھوره علیھالھندی ان المعروف فی بلدتنا و المنقومن مقدمات الظھور قال

الكلمات ھل المبدع ھذا القمر االزھر و النور االنور الماة الثالثة عشر انتھی انشدك بالّلھ یا ایھا الناظر الی تلك

فیكمالھ و عی المدارك عن سطوع نور جمالھ ما سمع احد و ال رای بعد االئمة احدًا الذی كلت البصائر عن ادراك

احدًا من المخالف و المؤالف و القریب زھده و تقواه و عبادتھ و بھاه و توجھھ الی مواله فو الّلھ العظیم ما سمعت

بل و مكروھا او المبدع ھو الذی انكر القرآن و االحادیث و خالف االئمة و البعید یثبت علیھ عیبا و یدعی لھ ذنبًا

الملیین یریدون ان  و خالف مذھب الشیعھ و المسلمین بل سایر فرق۴و الشیخ و السید البابین)ص(عشر االثنی

فاذا تقرر  ھذا انصفونی یا ایھا المأل ھل )الی قولھ (الكافرون یطفئوا نور الّلھ بافواھھم والّلھ متم نوره و لو كره

االمویة و  الدوحةواحد العین و الكوسج و قصیر القامة و المملو بطنھ من دخان و النابت علیمثل ھذا الرجل

یكون قائمًا مقام السید الباب و ان یكونالمشتغل الی خمسة و عشر سنة بخالف ما علیھ شریعة النبویة یصلح ان

---۵١٧ صفحھ ---

آیة االیة آیة فیكون آیة لّلھ سبحانھ آیة لالمام الذی ھو آیة النبی الذی ھو آیة لّلھ الجامع لجمیع الصفات الكمالیة و

اسمائھ علوًا كبیرا كما اشار الی مدعاه فی قولھ و اشار احیانًا بما اشار ی عما یقول الظالمون الملحدون فیو تعال

و مراسلة لسلیمان كتب مراسیل بعد وفاة السید الباب الی اھل الكاظمین و میرزا محیط و مال حسن گوھرالخ و

الناس و المحتجب عن لمس الناس ھذا نسبھ و ئب عنمیرزا شھزاده و ادعی فی كلھا انا القائم باالمر بعد الغا

ادعائھ و اما صفاتھ و احوالھ و اول امره فی صغره الی كبره فمعلوم عند حسبھ و صفاتھ و سماتھ و ذاك علمھ و

الّلھ الی بعض مفاسد ما الخلق و انھ كبر تحت ید المحیط الكرمانی ثم استكبر علیھ و اما علمھ فاشیر بحولاكثر

البابین و من ارسلھما بریئون منھ و من اتبعھ اال لعنة الّلھ ی كتابھ مع انتسابھ الی الشیخیھ و الشیخ و السیدكتب ف
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الّلھ علیھم رؤیتھ و الظالمین ثم انصفونی بعشر انصافكم ھل الذی یذكر الّلھ و النبی و االئمة صلیعلی القوم

یصلح للبابیة و الخالفة بعد الخلفإ ام الذی یذكر رؤیتھ بنی ؤیتھمعاشرتھ كما قال علیھ السالم عاشر من یذكر الّلھ ر

الّلھ فیشاھدون و اتباع معاویة عند الجمیع من مبغضیھ و محبیھ اما اعدائھ الذین ھم اولیإامیة و بنی سفیان

لیإ الشیطان و اما اتباعھ و موالیھ الذین ھم اوصفات اعدإ الّلھ و اخالفھم و خدعھم كلھا فیھ بال شك و ال ریب

بان فالنا من اوالد فالن و فی اول االمر كان قسی القلب و قبیح العمل و االن فیقولون حین یذكرونھ و یمدحونھ

من المؤمن المنكر لھ و عالمًا عادًال صاحب االخالق الطیبة و االفعال الحسنة و ھكذا و الحاصل كل من رآهصار

و آلھ و قتلة الحسین فالمؤمن یحزن عند مشاھدتھ لتذكر لی الّلھ علیھالمنافق الموافق لھ یذكر اعدإ آل محمد ص

بصحبتھ و النفس مكتسب من كل )تحظی(*طباعھ قال الشاعر عاشر اخاثقة تخظیآبائھ و المنافق یسر لخبث

لذی الشیعة الخالص ھو اكالریح آخذة مما تمّر بھ نتنًا من النتن او طیبًا من الطیب فالمؤمن الصافی ومصحوب

اال الّلھ النھ الحرف الرابع من االسم العظم النھ اذا الحظ اذار آه احد و ال حظ ظاھره و باطنھ یقول اشھد ان ال الھ

عنھ الن الذی خبث ال یخرج اال نكدا و رای شرب دخانھ یتذكر الجحیم و ثمراتھ كما اخبروجھھ یتذكر معاویة

السید الباب فی بعض ایام افاداتھ صلی البطون كغلی الحمیم و قد قالسبحانھ ان شجرة الزقوم طعام االثیم یغلی فی 

الّلھ علیھ و روحی

---۵١٨ صفحھ ---

انی مرشد و رئیس و ھو فداه و قد كنت حاضرًا و المجلس مملّو من اھلھا یطعن علی الصوفیة و الرؤسإ یدعی

وحی فداه قولھ تعالی فارتقب یوم یأتی السمإ قرء ریشرب الدخان و ذكر ایضًا عنده اسم الغلیان فی بعض االیام

الّلھ االیام كان قاعدًا علی الدكة و عنده من الناس المخالف و المؤالف و شیخ حنیفبدخان مبین الخ و فی بعض

السید الباب قال موالنا السید اترك لشرب بحرانی فی اقرب االماكن الیھ كانھ ادعی بانھ یصغی علی ظاھر ما یقول

بھذا التكلیف و قال السید روحی فداه ما كنت اظن ان ترد مقالتی فبعد ھذا قال الشیخ ما كنت اظن ان تكلفنیالدخان 

مقام االمنإ مع اتصافھ عنھ من القلب و اقل االقبال الیھ بالنسبة الی القبل فاذن ھل یجوز الحد ان یدعیاعرض

م من رب العباد فی الصحیفة الكاملة و قال امیر المؤمنین السالبھذه الصفات و االحوال كما اشار الیھ السجاد علیھ
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نقلت بالمعنی و لشریح قاضی یا شریح جلست مجلسًا ال یقعد فیھا اال النبی و وصی النبی او الشقیعلیھ السالم

كان )ص(حسن گوھر لساعة من مال السید منشأ اشتباھھ فی دعواه ان السید علی الكرمانی لما اعرض من مال

و ھو اصرفی اخذه حتی وقع فی البین تناكر و تخالف شدید و كان السید المزبور فابی ان یعطی علی الرضاعند 

السید شھود الوصایة و اراد ان یفسد امر مال حسن كتب كتابة افترإ علی السید الباب بانالسید علی من جملة

علیھ السالم كلما فی العالم فی  قال علیروحی فداه كتب ھذا لفالن و ما عندی صورة ذلك و المكتوب فیھا ھذه

الحمد فی البسملة و كلما فی البسملة فی النقطة و انا النقطة تحت البإ القرآن و كلما فی القرآن فی الحمد و كلما فی

قرء ھذه النسخة عند واقف علیھ و بنقطھء علم برخوردهء و بسّر مطلب رسیدهء و الباقی من ھذا القبیل وو انت

و التشتت بین االصحاب و ھذا من جملة البواعث  المنتظرین الطالبین للحق الیقین و وقع بذلك االختالفالطالب

شیراز بقصد كرمان فانھ و ان لم یكن الكرمانی اھًال لھذا االمر لكن ربما یكون علی حركة االشخاص الماشین الی

بعث الكرمانی فی ذلك ن السید الباب سیما منعلی الحامل اطالع و استعالم لوقوفھ علی نقطھ العلم بنّص ملھ

روحی فداه و فیھا اعتقاداتھ و بعض المسائل انشإ االیام رسالة مختصرة علی ھجم كراسین علی خدمة السید الباب

اذا اقتضی المقام و من جملة المسائل انھ سئل یا سیدی من الذی بعدكالّلھ نكتب من بعض متعقداتھ

---۵١٩ صفحھ ---

خصوصًا مثل العالم الكرمانی و قد قالھ اجابھ السید روحی فداه ظنًا منھم ان السید ما كان من شأنھ رد السائلفما 

فی المكان الفالنی قال ان فالنا )ص(الكرمان مع شئ زاید بان السید الباب یقینًا و كتب السید علی ھذه الكلمات الی

االخذ منھ و قبارات آخر من  فالن قال فالن احق باالتباع و یجوزعلی نقطة العلم و ان لفالن روحانیة و عنداطلع

لما انا علیھ من االختصار فی المرام ھذا قصده من قولھ و اشار ھذا القبیل یطول بذكره الكالم و ال یقتضیھ المقام

تبعھم سید علی لما رجع الماشین بالشیراز من مقصدھم و اظھروا امر الخلف القائم مقام االمنإاحیانًا الخ  و

منھ و اقر بتقصیره بانی فعلت كل ذلك الفساد امر كرمانی و جإ یومًا عند مال عبدالجلیل و استغفر و تاب عما صدر

ائتمنھ الفالنی ابدًا و االن اتوب الی الّلھ من كل ما فعلت و قد كان قرب علی االیاسمال حسن و اال انا ما اعتقد علی

المصدقین لذلك االمر ھرب خوفًا من االعدإ و  و كان ھذا حالھ الی ان ارادوا ان یاخذوامال عبد الجلیل و قوی قلبھ
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حاز سعادة القعود مع النیر االعظم و الجلوس فی طرف المحمل و رجع ثانیًا الیبشرف بمكة زادھا الّلھ شرفًا و

ھدیتھ جناب الخان و احوالھ فی یھكربإل و ھذا السید علی كرمانی كان محرر السید الباب روحی فداه و قد بعث ال

یفتری علی باب الّلھ المقدم و بعد غیبة الباب روحی فداه استأنس ذلك الوقت كان معروفا عند كل احد اقل ما یصفھ

مال الھند فح اصفھانی و ھو معروف لیز معھ الی السید ابراھیم القزوینی و یأخذ لھ فلو سامنمع سید مصطفی

منھما سر االخرین فعل المنكر قبح الّلھ وجھ اق و افترقا بعد ایتالف و اتفاق و اظھر كلوقع بینھما نزاع و شق

مخالف و مؤالف حتی صار من امره ما صار و ال شئ مما ذكرت خفیًا الحد ثالثھما و طرده بعد ھذا من عنده كل

حالھ و یجتری علی ادعإ  ھذاالمجاورین فاذًا انصفونی ایھا المإل ھل یجوز الحد ان یطمئن بكالم شخص واحدمن

الصفات المكرھة التی ذكرناھا من كونھ مشابھا لمعاویة من مقام ال یقعد فیھا اال وصی او شقی مع االتصاف بتلك

حیث العمی و لبئر عدن من جھة البطن المملو من الدخان و لكل مطرود من وجھ خاص حیث اللحیة و البلیس من

التامة بحیث ال یكون  خباثة المولد و النسب و ال یكون ھذا االمن من جھالةكراھة الوجھ و قصر القامة ومن

احتجاب المشاعر بكدورةللجھل الكلی مظھرًا فی ھذا المقام مثلھ او من السفاھة و

---۵٢٠ صفحھ ---

انا ما اقول حرمتھ قال روحی فداه المعاصی منھا الغلیان كما سئلوا من الشیخ الباب صلی الّلھ علیھ من حلیتھ و

بیضإ فلما وضعھا فوق القصبة و قال لشاربھ اشرب فلما شرب حالل او حرام لكن ادنوا منی و اعطونی بعصابة

نستجیر بھ و بمشاعر االنسان فكیف اذا اجتمعتا معًا و ھما السفاھة و الجھالة نعوذ بالّلھ وقال مستنف ھكذا یفعل

رجال كثیر منھم العالم العارف جناب المال علی  العلی العظیم و نقلاقول ھو حسبی و الحول و ال قوة اال بالّلھ

الشیخ قدس الّلھ روحھ فی منزل من منازل ما بین قم و طھران و تغذینا عنده و البرغانی ان ذات یوم كنا فی خدمة

عائھ مقام االمنإ الی مستكنھ من ادرفع الطعام توجھ الینا و قال این اصنامكم و اشار بالغلیان و قال بعد اظھاربعد

النفسھم االجالل و االعزاز ففكر مفكرھم و قدر و قتل كیف قدر ثم نظر ثم ان التأم جماعة منھم فی شیراز و ارادوا

و قال انا الذكر االكبر استكبر و طلب البریاسة و استأثر و ظن فی نفسھ علمًا یؤثر فاعرض عن ربھ و ادبرادبر و

اقول مراده من الجماعة االشخاص الذین ذكرت بعض )الخ(الزھر و باب القائم المنتظرو النور االنور و الضیإ ا
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الشریفة فاّولھم و قائدھم المبرا من كل نقص و شین جناب موالنا العارف بالمیناحوالھم اجماال مع اسامیھم

ر الرجال السبعة و جناب ذكوآخوند مال حسین خراسانی و اخوه مال محمد حسن و ابن خالھ مال محمد باقر و باقی

العالم المسدد المولی الولی جناب آخوند مال محمد علی موالنا المكرم سید حسین یزدی و الزاھد االمجد و

ان ھذا كالم ان صدق كذب و)الخ(تبریزی قولھ و ارادوا النفسھم االجالل و االعزاز مازندرانی و مال محمد باقر

بالحال و المقال علی  حقیة مقالھ دل بھؤالء الرجال و السائرین الی باریھمكذب صدق الن جناب الخان و مرة یست

الورود علی بلد مقامھ رغمًا منھ انھم قد صدقوه فی ادعاه و سلموه و صدق مرامھ حیث انھم قصدوا اوال لجنابھ و

اخذًا منھ ان السابقین ًاكما كتب ھذا المعنی فی مواضع متعددة من مراسیلھ و كتب منادیھ الخؤار ایضفی ما یتمناه

و بعد ھذا حصل لھم االعوجاج فی الفطرة و مرة سیما جناب المال علی قد سلكوا اوال علی الفطرة المستقیمة

العالی التبیان و شید االركان فما ھنا اما من قولھم الغریق یتشبث بكل حشیش اویستدل بھم علی بطالن ھذا االمر

و االمنإافظة و اما االشارة الی احوال ھذه العلمإ االعالممن قولھم ال یكون للكاذب من ح

---۵٢١ صفحھ ---

الباب اعنی آخوند مال حسین الفخام و زھدھم من زخاریف الدنیا الدنیة و زبرجھا فی الجملة فاعلم ان جناب باب

تالمذة سید محمد قصیر و موالنا الرضا سلم الّلھ علیھ من ارشد سلمھ الّلھ تعالی قد كان فی اول امره فی مشھد

المال حسین باذنی ھذا عنده و امینًا لدیھ و یحول علیھ بعض االحكام و الفتاوی و قد سمعت مدح جنابكان مؤتمنًا

الحرمین و كان یحتمل حقیھ ھذا االمر مع انكاره للشیخ من لسان ابن العالم القصیر و كان معنا فی السیفة بین

باب الباب سلمھ الّلھ و بعد ھذا نزل بارض اصفھان لحرصھ فی طلب العلم و بمحض تصدیق جناب)ص(الباب 

سیما حاجی سید العرفان و اشتغل علی تحصیل الفروغ و االصول و اشتھر امره عند العلمإ و الفحولمقامات

ناه و اراد بلوغھ الی مناه و تصفح العلوم بیممحمد باقر و شیخ محمد تقی و غیرھما من رؤسإ سائر الفنون و بعد

مشرفھا ازكی السالم و ابھی الصلوات خرج من اصفھان الی مسقط رأسھ زیارة المدفون بارض الفرات علی

حاكم تلك النواحی و محتده المنیف لیستأذن ممن یجب لھ طاعة و من كرام ذی قرابتھ و سمع ھذا الخبرالشریف و

لخدمتھ و مصاحبتھ و طلبًا منھ لخطبة ابنتھ و اطلع عن امر جناب االخوند كما ھی منعھ من مسافرتھ شوقًا
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السعی الی مقصده اشتد میل حاكمھم لمنعھ و عقد معھده حتی التجأ جناب مصاھرتھ كلما اصر جناب االخوند فی

صلی الّلھ علیھم فی آنإ بالرضا المر التزویج و شرط االرجإ بعد الرجوع من طواف بیوت آل الّلھ االطھاراالخوند

المجاورة للقبر الشریف و الحضور علی مدرس السید اطراف النھار و كان كل ھمھ التخلص من یده واللیل و 

جنابھ و شدة میلھ الصغإ خطابھ حتی منعھ ذلك عن كل تعلقات الدنیویة و اللذاتالباب المنیف لكثرة اشتیاقھ الی

الحال لكن بتصفیر الوجھ للجھال و یر من ھذاالبدنیة و ورد الفرات باشق االحوال و كان وسیع البال مع قدرتھ بالس

و استفاد من اشراقات اللوامع الحسینیة بعد معرفة السید الكریم و تشرف بالسدة السنیة بعد زیارتة لمواله القدیم

یرجع الیھ كل من كان ییرھة من الزمان بما ال یطیقھ االنسان و تمیز من بین الطالب و التالمذة كانالباب العظیم

میزانًا لفھم امثالھ و اقرانھ و مروجًا المر سیده ده شبھة و اشكال و یحل معضلھ بالحكمة و االستدالل و صارعن

یحومون حولھ و یطلبون فضلھ و طولھ و یقرؤن معروفھم لدیھ و یعرضونببنانھ و بیانھ و من الذین

---۵٢٢ صفحھ ---

تبریزی و سید ابراھیم لعالم بالمین مال حسین جوانمفھومھم علیھ جناب میرزا عبدالصمد ھمدانی و جناب ا

عنده بعد وفات السید الباب من كتاب شرح الفوائد و دزفولی و جناب العالم التقی مال محمد تقی الھروی كان یقرء

االدراك عند الكل سیما جناب شیخ احمد شكور النجفی و السید العلی السید علی شبركان معتمدًا من حیث الفھم و

میرزا احمد ازغندی و جناب  جناب مال عبدالخالق العلیم و جناب العالم مال شیخعلی محوالتی و العالم الدقیقو

الشیخ االلمعی بال نظیر الشیخ بشیر النجفی و غیرھم من العالم الفطن االطھر حاجی مال جعفر كرمانشاھانی و

فی الدنیا و ھمًا و ابطنھم علمًا و اتقنھم فقھًا و ازھدھمو كان سلمھ الّلھ تعالی ادقھم فالذین یطول بذكرھم الكالم

امر دینھ و دنیاه و شاكر االمر مواله و اصبرھم علی البإل و كان ال یشكو عند احد من المخالف و المؤالف من

ی اسمائھم و اشرت الیھم اسئلوا من كل واحد واحد فان بعضًا منھم مصدق لھ فمخالفًا لھواه فھؤإل الذین ذكرت

فداه یحول علیھ من و البعض متوقف فی رسالتھ و البعض متردد و االخر متحیر و كان السید الباب روحیمقالتھ

كتابین فی مدة كونھ فی الحضور غیر االجوبة و بعض اجوبة المسائل و ینھی الیھ من جواب المراسیل و كتب

ھما علی الباب العالی الرفیع و السید الشریف سورة المباركة الكوثر و عرضالمسائل الجزئیة احدیھا فی تفسیر
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الّلھ علیھ علی المنبر حتی و قال فی مدحھ سلمھ الّلھ كلماتًا و عباراتًا ما لم ینطق الحد سواه و ھو صلیالمنیع

توصیفھ و بیان مرتبتھ و مقامھ انھ القائم باالمر بعده توھم بعض الطالب من اصرار السید الباب روحی فداه فی

عدم و ھو سلمھ الّلھ رفع شبھتھم و اقام بینتھم و بین صفات البابیة العظمی و ابانكما اظھروه بعد وفاتھ)ص(

الكبیرة و الترك االولی بالداع و اھلیتھ لذلك المقام و فقد جامعیتھ لصفات الكرام منھا عدم صدور الصغیرة و

سلھ الی دعوة حجة االسالم و اقامھ مقامھ فی االدإ االزمان و ارموجب و ھو قد شرب الغلیان فی بعض االحیان من

سید محمد باقر و فعل فی دارالسلطنة اصفھان من اظھار امر الشیخ و السید البابین سیما فی حضور السید العالم

العقول فی ادراك صفاتھ الكمالیة من التمكین و الرشتی ما ال یمكن الحد من بعده و ما صدر من احد قبلھ قد تحیرت

كانھ زبر حدید بل اشد لكنھ رقیق علی اصحابھ یتزعزع القلوب المشیدة من ذكر لوقار و الشجاعة و قوة القلبا

ذلك المجلس الممھدةاحوال

---۵٢٣ صفحھ ---

مإل من الناس و ھو ظاھرًا من من القلوب القاسیة و خشب مسندة و اقرار حجة االسالم بالعی و اشتباه االمر لھ فی

فی الخلوة الی ثلیة ایام ثم امره بالصعود الی المنبر و اظھار امر  تحقیقھ بعض المطالب منھ سلمھ الّلھالمحاالت و

و عدم قبولھ و شبھة الخلق و قرائتھ نسخة دلیل المتحیرین لھم و موعدتھ العطیة و الھدیة لجنابھالشیخ و رفع

المشھد و كفی فخرًا و شرفًا لجنابھ ما كتبھ منخروجھ من اصفھان بغیر اطالع منھ و طلبھ الرجوع الی اصفھان 

لھ الفدإ بعد وقوع ھذا الفتح المبین و كسر صولة اللعین الی ان قال صولت السید الباب صلی الّلھ علیھ و روحی

و ال خائف و ال خاش شكستی جزاكم الّلھ خیرًا این عمل تو مقابل ھمھء اعمال مردم است كن ثابت الجاشباطل

اال ان اولیإ الّلھ ال خوف علیھم و ال ھم یحزنون چھ باك از  معك و من كان الّلھ معھ فالمبادی العالیة معھكان الّلھ

روحی فداه باشد نوح كشتی بان چھ غم دیوار امت را كھ دارد چون تو پشتی بان الی آخر كالمھموج بحر آنرا كھ

شأنھ السید الباب ھذه الفقرات اولی  الذی قال فیو الخط الشریف موجود االن مرسوم بالمھر المنیف فاذًا ھل

فی ما قبل ما ذكرت فی وصفھ بادعإ بعض العبارات بشھادة السید بالتصدیق و التبعیة او مثل الخان الذی سمعت

شارب قد اقر بلسانھ بحضور جماعة منھم جناب المال حسین گنجھء فی كربإل بانی مع كونیعلی الكرمانی و ھو
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النھم انكروا الوالیة و فضائل االئمة طی و ارتكاب المعصیة من الكبائر احسن و اشرف من الباالسریةالخمر و الال

ینكرھا االن فیا ایھا الناس انصفوا ربكم ھل انقلب مذھب الشیعة الی السنة والی آخر كالمھ لعنھ الّلھ و ما اظن ان

ابوبكر و عمر من عبدة الالت و  كل احد ما یشإ الیسالجماعة ام ارتفع التكلیف و بقی الخلق سدی مھملین یختار

كان رد الشیعة الھل السنة الی االن بان الذی صدرت منھ الكبیرة التی العزی ثم اسلما و ادعیا خالفة رسول الّلھ اما

ھ صلی اتبعار رسول الّلال یصلح للریاسة فی دین الّلھ المعبود الیس جواب اھل السنة بانھما تابا وتوجب الحدود

التزمتم بمقالة المخالفین و اعرضتم عما علیھ شیعة امیر الّلھ علیھ و آلھ و االسالم یجب ما قبلھ كیف و قد

و نتیجة اللعنإ بنی الّلھ ابد االبدین و ادعیتم البابیة الكبری و الوساطة العظمی لساللة االشقیإالمؤمنین علیھ سالم

استأصلھم ھذاھم الّلھ وامیة المیشومة و الرویتھ الملعونة لعن

---۵٢۴ صفحھ ---

لیس ھنا مقام ذكر جمیعھا احد مواقعھ سلمھ الّلھ تعالی و لھ مقامات مشھورة و آیات معھودة و ظالل ممدودة

اوائل امره الی ان خرج من مسقط رأسھ فمن اراد لطول الكالم و لھ خوارق عادات و كرامات قد شاھدوھا فی

اقربائھ و قد ذكر میرزا محمد ابراھیم بن میرزا اسمعیل سبزواری بانی قد ل بشرویة واالطالع فلیسئل من اھ

السید فی قال كانی اری نفسی و بعضًا من اصحاب)ص(جناب المال حسین قبل وفات السید الباب سمعت من

ع عن االبراز و لكنی القول و ماخذه امتنعسكر االمام علیھ السالم و من جملة االنصار و قال سئلت من منشًا ھذا

وصل الی منھ سلمھ الّلھ بواسطة واحدة و الحاصل ان فضائلھ اكثر من ادری من این صدر ھذا و ما موجبھ و قد

تفسیر سورة و یستقصی باسرھا و یكفی فی شانھ و ذكائھ و فطانتھ ان كل من رأی كتاب یوسف وان یحصی كلھا

بمثلھا نسبھا الی جناب باب الباب اوال اما  االتیان بایة او ورقةالبقرة و سائر الكتب التی یعجز الخالئق من

الغیر و لیس من شأنی اتیان مثلھا و احاطة كنھھا و اما المبطلون فباقون المحققون فقد صدقوه فی قولھ بانھ من

ر ان یأتی من بعد بمثلھ و ال یقداعتقادھم مع انھم من اول زمان الظھور الی االن مدة سنتین و ازید ما اتی احدفی

لیس مثلھ النھ لیس كمثلھ شئ النھ كالم االمام و وصفھ و االمام آیة ابدًا و كل من تكلم ببعض الھذیان فھو یعلم انھ

آیاتھ و عالماتھ و مقاماتھ دلیلھ و حجة الّلھ و سبیلھ و ان الیھ لیس كمثلھ شئ و ھو السمیع البصیر و كذاالّلھ و



460

بھا مإل سمائھ و ارضھ حتی ظھر ان ال الھ اال ھو و كذا جناب ل مكان یعرفھ بھا من عرفھ والتی ال تعطیل لھا فی ك

البی ذر فی مال علی البسطامی كان ازھد الناس و اصدقھم بعد جناب باب الباب و اشبھ الناسموالنا العلی آخوند

 اصدق من ابی ذر و كان سلمھ الّلھ الغبرإزمانھ قال رسول الّلھ صلی الّلھ فی حقھ ما اظلت الخضرإ و ما حملت

كریمًا یبالی من احد كانھ ما خلق الّلھ شیئًا غیره و كان وفیًا حلیمًا حمیمًا ولیًایتكلم بالصدق و ینطق بالحق ما كان

الحصی عنده سوإ و كان اكلھ جشبا و لبسھ سخیًا و الدنیا ارذل عنده من جناح البعوضة و كان الدرھم و الدینار مع

السجیھ زاھدًا ناسكا و قد كان فی اول تحصیلھ فی جوار مواله ثامن االئمة من آل سخیًا فی الطبع و جوادًا فیخشنا

االمثال و االكفإ و الورود علی مشھد االمام الّلھ صلی الّلھ علیھم و كان معروفًا بالزھد و الورع و متمایزًا فی بین

علیھ السالم حتی خلص من تحصیل

---۵٢۵ صفحھ ---

فی ید الناس الن الّلھ اجل من ان العلوم الظاھرة و الرسوم المتعارفة القی الّلھ فی قلبھ طلب مقام و علم غیر ما

عالمنا ھذا لغایة ما ھو المعروف االن من العلمإ القشریین من العلم یخلق الخلق و ینزلھ من الف الف عالم الی

و الورود علی المتسمین لجأه التفكر فی ھذا الی السیر فی العلمإالقشر و معرفة العوام الصرف الی ان االظاھر

جناب العالم الكامل حاجی مال جعفر كرمانشاھانی و بالعلم و الطلب من كل واحد بعد واحد الی ان تشرف بخدمة

الطاھرما فی صدره و بین لھ جناب العالم المذكور طریقة الشیخ الباب و السید اظھر لھ ما فی قلبھ و طلب دفع

اشتاق الیھما اشتیاق الصبی الی الطھور و ذكر اوصافھما و ما علیھ شأنھما من مقامات المعرفة و المراتب السبعة

كلمات الشیخ الباب و كتب السید صلی الّلھ علیھ حتی غلب علیھ حب امھ و الطیر الی وكره و تحصل منھ ایامًا من

العلوی بعد  المقدس الرضوی الی االرض المقدسة الحسینیالباب روحی فداه و ھاجر من المشھدلقإ السید

المذھب الصحیح و تشرف علی مجلس الحضور االستیذان من و الدیھ و دعوتھما علی ما ھو علیھ من االعتقاد و

المحبور و كان یستفید من رشحات الباب االعظم و طفحات العماد االقوم صلی بعد القرب من شجرة الطور و القبر

قوسی الصعود و علیھ و سلم و عرف من المقامات و المراتب العالیات من اسرار العلوم المستودعة فیالّلھ

فی مدة ما ال یمكن لغیره فی ازمنة كثیره و النزول سیما علم االخالق و الطریقة و حسن االخالق و طیب االعراق
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دة االصل و كان مالزمًا لخدمة السید و طالبًاالباب اال قلیال من النسخ المفقوكتب بیده كلما صدر من قلم السید

كان حاضرًا حافظًا و لصحبتھ ما كان مجلس درس او محل بحث و كالم و وعظ فی اوقاتھ المخصوصة اال و قد

جامعًا للعلم و العمل و الزھد و التقوی و طریقة السلوك منتقال لالشارات و ملتفتًا للتلویحات و الحاصل انھ كان

اھل و بقی فی االرض المقدسة مدة سبع سنین تقریبا لمحض تحصیل المعرفة و العبادة و لھلعملیة معًاالعلمیة و ا

لیذھبا بھ و لم یقدر لمخالفتھما و و اوالد فی وطنھ ما كان یصبر علی مفارقة السید الباب حتی جإ ابوه و عمھ

 و بقی عند اھلھ بسنتین او اقل او ازید بایام حرزًا و اذن لھ بالمشیاستأذن من مواله و اعطاه السید روحی فداه

االرض الطیبة و الساحة الخناق و ما قدران یصبر علی االفتراق اكثر من ھذا ثم عزم ثانیًا الرجوع الیوضاق لھ

اسدل علیھ ثوب رضاه و فی السنة التی قبل عام الوفاة المقدسة كان فیھا الی ان توفی مواله صلی الّلھ علیھ و

عزم

---۵٢۶ صفحھ ---

راجًال حتی قرب الموسم و اراد الحركة سلمھ الّلھ لطواف بیت الّلھ بعد زیارة اولیائھ و كان فی قلبھ و بناه المشی

الباب روحی فداه لیال من اللیالی و قال ترید مكة قال نعم قال روحی فداه بدون اطالع احد من االصحاب طلبھ السید

الّلھ یحلف بالّلھ بانی ما  احسن فقبلھ و سلم امره حتی وقع ما وقع و كان سلمھھذه السنة بقاؤك عندناال تمش

لیال و نھارًا و كان یعد ھذا من جملة الكرامات للسید الباب اظھرت مضمر قلبی الحد حتی لرفیقھ الذی ان یخدمھ

اجل لی من ان یوصف والحاصل ان صفاتھ المحسنة و احوالھ الحسنة و اخالقھ المستحسنة اجصلی الّلھ علیھ و

و قال )ص(آخر سفر السید من ان یعد و یعرف من لم یره لم یدر و كان من الماشین بالرجل حول التخت فی

اصحابھ الرجإ لی اال من ھؤإل الماشین و الساعین حول الھودج روحی فداه فی خان الخانزاد تعییرًا الھل الدنیا من

سلم و  جناب المال حسن البجستانی فرجل صادق و مؤمن صافی حربھاالكل و الشرب  و اماو اما ھمكم ففی

المرجوحات ذاكر ربھ مقل غضبھ صلح و غیضھ ضحك طیب الذات حسن الفظرة متأثر من الخطرات و متألم من

العبادات كما یستغفر عن اللغو و یتاوه للمكروھات حلیم غلبھ و مكثر ذنبھ یشكر لفعل الطاعات و یستر لصدور

الباطل العریكة و طیب السجیة ینسی من اسإ لھ و یذكر من احسن الیھ یحب الحق و یبغضرحیم رئوف لینودود 
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اشرفھم فی درجتھ ال یتكلم اال بما یعلم و باطنھ یعرف من ظاھره و ظاھره یحكی عن باطنھ افھم الناس فی رتبتھ و

 یعلم كل ما اقول صدقًا و یعرف كل ما كتبتھ جلس معھ مجلسًا او مجلسینال یسئل عما ال یعلم و الحاصل كل من

شاب تام البصیرة و حسن جناب موالنا الولی میرزا محمد علی ابن العالم المعروف ایده الّلھ بمنھ فتًیحقًا و كذا

شجاع فی الشكل و قوی فی القلب ثابت الجاش غیر السیرة كامل الصفات و بالغ السمات جواد صبور وقور شكور

مطمئن فی ایمانھ كالجبل ال تحركھ العواصف و ال تزیلھ القواصف كفاه اش مستبصر فی امر دینھخائف و ال خ

صبر علی بلیة لوصبت علی شرفًا قول بقیة الّلھ صلی الّلھ علیھ فی شأنھ الفتی العربی القزوینی و قدفخرًا و

تزلزل اذا اظلمت المسالك یرفق الخیھ و ان المھالك و ال یالجبال لتندك و علی ذكور الرجال لتنفك ال یبالی للحق عن

انفصم بارباذل عارف عادل یطلع علی االشارات و ینتقل الی التلویحات زاھدظلم و یوصل لصاحبھ و ان

---۵٢٧ صفحھ ---

ادنی كلشئ فو الّلھ العظیم ما فی شبابھ فقیھ فی مقامھ معرض عن الدنیا و راغب للعقبی و ان متاع الدنیا عنده

طالبًا للمراتب العالیة و المقامات السامیة مع حداثة السن و بدو الشباب  ابن عالم الی االن ازھد و اتقی منھرأیت

كانھم كیس التین مقابل القلب و رحیب الصدر و ان شئت صدق مقالتی انظر الی ابنإ علمإ العصر وزنھ معھمرقیق

االظالم و صار سببًا الھانة ابیھ من السلطان و كذا ابن اطالدر الثمین فھا ھو ابن حجة االسالم كان رئیسًا لاللو

النجفی قد قولھ فالن و فالن قد مإل االصقاع و طرق كل االسماع و كذا ابن شیخ محمد حسنالعالم الكلباسی فان

 قد شیخ محمد حسین اصفھانی نازل كربالاحدث فی بین العرب كبائر لم تسمع اذناھم و لم یكتسب یمناھم و كذا ابن

ابیھ و قد كان ابوه مكدر العیش فی حفظھ و ھكذا زید و عمر و كان مستأنسًا لسید مصطفی اصفھانی بعد فوت

سمعت بغیر الكل لما اخطأت فرجت احوالھم و اطلعت علیھم و ما سواھم اكثر منھم و اما مالوشئت ان تقول بلفظ

الطھران و القزوین فان قلت ھذا ادعإ محض و  علمإمصاحبة و مرابطة منی فبنو علمإ كل البالد اال قلیل سیما

لیل ایعمی الناظرون عن الضیإ و ھكذا جناب مال عبد الجلیل و سائر افترإ صرف اقول وھب انی اقول الصبح

ازھد الخلق و اعبدھم و الواردین للمإ المعین بعد غور المإ فی سنة الستین اذا الحظت احوالھم تراھمالسابقین

موازنة الكل مع اھل مرتبتھ فان حسنات االبرار سیئات المقربین  للموت و حبًا للقإ الرب تعالی و علیكاشدھم ذكرًا
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الباب و ال یقاس مع جناب المال علی المحبوس فی سجن الظالم و جنابھ ال یقاس مع جناب بابفان سائر السابقین

و اكمل ما تحتھ و االبواب العظام اكمل ما البواب اكرمھو ال یقاس مع االبواب العظام و ھم مع خاتم االبواب فخاتم ا

حسین افضل و اكمل ما تحتھ من اھل االیجاد و جناب المال علی اشرف الباقین تحتھم و جناب باب الباب آخوند مال

ن ما تحتھ فاكمل و اكمل و مالسابقین اشرف الالحقین فكل سافل بالنسبة الی ما فوقھ ناقص و اما بالنسبة الیو

مده علی الضعفإ و المساكین بان المال حسین ما كان بابًا النھ ھذا اشتبھ منادی السفیانی الكرمانی خؤار الولیانی و

بكل رسوم و ال یكون لیلزم ان یكون مھیمنًا علی كل كمال و عالمًا بكل علم و قابال لكل نوال و عارفًالو كان بابًا

المرجوحات حتی شرب الغلیان و ترك النوافل فی بعض  مصدرًا لظھورفاقدًا لشئ من السنن و المندوبات و ال

االحیان و كذا

---۵٢٨ صفحھ ---

خبط عشوإ و التجإ خرط القتاد بید السابقون الذین مدحھم االمام بقیة الّلھ صلی الّلھ علیھ وعجل فرجھ و قد خبط

یة علی قول قال علیھ السالم لجابرا تدری ما المراتب السبعة او الثمانجزإ ضل و اضل كثیرًا حیث ما فرق بین

خامسًا و النقبإ سادسًا و النجبإ سابعًا ه البیان اوال و المعانی ثانیًا و االبواب ثالثا و االمام رابعًا و االركانالمعرفة

ف كذی الفقھإ فان مرتبة المعانی عند رتبة البیان نقص محض بل عدم صرو عدد البعض الصلحإ مرتبة اخری و

و االمامة بالنسبة لیس كمثلھ شئ و المعانی رتبة معانی المصادر و االبواب نقص بالنسبة الی المعانیالنھ مقام

الی االركان و النجبإ بالنسبة الی النقبإ و الفقھإ بالنسبة الی االبواب و االركان بالنسبة الی االمام و النقبا بالنسبة

مرتبة االبوباب الی الفقھإ نقص بحت و جھل بات فان النقابة ال شك انھاالصلحإ الرعیة بالنسبة الی النجبإ و

النقبإ فان جناب الباب اعنی المال حسین سلمھ الّلھ لو العظام و النجابة رتبة االبواب الجزئیة حملة العلوم الحقة من

اما اللنسبة الی إ و الصلحإ وانما ھو حاو للكماالت التی فی رتبتھ و كامل بالنسبة الی الفقھفرض كونھ من النجبإ

لو ال نفر من كل فرقة لیتفقھوا فی الدین فكمالھم النقبإ فناقص البتھ و كذا السابقون لو فرض كونھم من الفقھإ و

الذی النجبإ الكرام فلكل رتبة منھا صفات و احوال یختص تلك الربتة بھا ال غیر فغلطبالنسبة الی الصلحإ الرعیة ال

عطفھ لیضل عن سبیل الّلھ و یریدان  مشی فی ارض العلوم بغیر ھدی من الّلھ و ال كتاب منیر ثانیخالط المبحث و
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متم نوره و لو كره المشركون فاالبواب اكمل ما تحتھم و باب الباب اكمل ما یطفئ نور الّلھ بافواه المبطلین و الّلھ

للحق و سالكًا بالصدق قلت فلیختبر ان كان طالبًاالسابقون المھاجرون اكمل ما تحتھم و من ارتاب فی ما تحتھ و

ان اشتبھ االمر فی تمیز صفات المراتب و معرفة احوال اولیئك آبائی فجئنی بمثلھم اذا جمعتنا یا جریر المجامع و

من السید البابین صلی الّلھ علیھما و قد استوفی الشیخ الباب ببیان مراتب االربعاالشخاص فعلیك بكتب الشیخ و

ببیان مراتب النقبإ و النجبإ )ص(الباب البیان و المعانی و االبواب و االمام فی اول تفسیر الجامعة الكبیرة و السید

نحفظ المراتب و تدمدم من اغمض عن الحق فی المطالب للبلوغ الی فی كتاب شرح القصیدة فقد تزندق من لم

اصحاب النار  لقولھ تعالی قل تمتع بكفرك قلیال فانك منفانھ ح من المعاندین الفجار و مصداقاالمال و المارب

فھذه صفات السابقین

---۵٢٩ صفحھ ---

لو كان اشخاصا ھذا احوالھم و الواردین بدار االمن شیراز فی الجملة فان التفصیل یوجب التطویل ناشدتكم بالّلھ

ة مع ان كل واحد منھا ذو شان و رفعة فی الجالل و المرتبصفاتھم و سماتھم ھل یھلكون انفسھم بل النفوس لطلب

البحث الّلھ لوان جناب باب الباب یقعد فی احد المشاھد و یظھر العلم و یشتغل بالدرس ووطنھ انصفوا بینكم و بین

مقامھم و مرتبتھم ربما یخطر بالبال بل اما كان مثل احد من الرؤسإ القشریین و كذا سائر السابقین بالنسبة الی

االوصاف و الكلم اال جحاف بھت زور و كالم گزاف و اقول كل من یدعی لسان المقال فان كل ما ذكر منیظھر فی 

الناس بل اضمرت اكثر ما كذبتھ شواھد االمتحان فانی بالّلھ العظیم ما كتبت شیئا خافیا عن درك عامةما لیس فیھ

طفتھ الشیطان لكنی مصدق بحمد الّلھ عند اولیإ شارك فی نكان ظاھرًا خوفًا من الخناس الوسواس و ان تكذبنی من

المتعال لما االنس و الجان و لو اطلع احد بكیفیة وصول ھؤإل الرجال الی معرفة ذكر الّلھالرحمن اھل البصائر من

تبیانھ لیھلك من ھلك عن بینة و یحیی من حی یقع فی قلبھ شبھة و ال فی صدره ریبة لكن الّلھ رفع بنیانھ و سّدد

و ربما یخطر ببعض اال ذھان بانھ قد اخذ من السید باب الّلھ المقدم و تعلم )الی قولھ بعد تفصیل طویل ( بینة عن

المقدسة و بقی فی كل المشاھد العلوم منھ قلنا ان الذكر االكبر صلی الّلھ علیھ و روحی فداه قد تشرف بارضھذه

 و فی مدة بقائھ فی كربال ۴لثة اشھر فی خدمة سائر االئمة ث و۴احدی عشر شھرًا ثمانیة اشھر فی جوار الحسین 
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السید الدرس كل یومین او ثلثة ایام مرة اما اولھ او وسطھ اواخره و مع ھذا ما سمعنا منكان یحضر علی مجلس

عشر الّلھ مافات منی درس و ال موعظة منذ الباب ان یتكلم فی تلك االوقات من ھذه العلوم التی ذكرت اسمائھا فو

ابدا علم التقارب و ال التباعد و ال من غیره و علی فرض ذاك انصف و ما سمعت منھ)ص(سنین الی یوم وفاتھ 

فیھا و یصنف فیھا الّلھ ھل یمكن الحد ان یتحصل فی ھذه المدة القلیلة تلك العلوم الجلیلة و یتصرفبینك و بین

المستنیرة بنور باب الّلھ المقدم و تربوا عنده و اما عملھ كتابًا و یتصدی سؤاال و جوابًا الھل العلم و الصالب

وجد العلم فالعمل یھتف بالعمل فان اجابھ و اال فارتحل و العبودیة جوھرة كنھھا الربوبیة فاینمافكعلمھ الن العلم

ارف المدف فی ال یقدر ان یطیر بجناح واحد كذا العمعھ و كذا العكس النھما جناحان للسالك السائر كما ان الطیر

ارض العلوم و ھوإ

---۵٣٠ صفحھ ---

من ادعی العلم و ھو متھاون فی لالدرجات العالیات بالعلم وحده فكالمعرفة ال یقدر ان یصل الی المقامات و یحیط ب

)الی قولھ بعد شرح و تفصیل( معھالعلم فعلم ان العمل مقرونالعمل فكاذب و كذلك العكس ففی ھذا المقام اذا ثبت

الّلھ علیھم اجمعین و الخان علیھ اللعنة و النیران من الّلھ الملك الدیان و اولیإ الرحمن صلیفعلی ھذا بطل كالم

فرقانھ الحمید و قال انھ او حی الیھ كتاب جدید و الف لھم الف بھم كتابا ذاسور و قابل بھ كتاب الّلھ المجید و

المؤمنین م صلوات الّلھ ابد االبدین و الف خطبًا قابل بھا امیرآل الرسول االمین علیھصحیفة عارض بھا زبور

تعالی یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا الّلھ یجعل علیھ صلوات المصلین الی آخر كالمھ لعنھ الّلھ كانھ قد غفل عن قولھ

بالّلھ و ما  كنتم امنتمسیئاتكم و یغفر لكم والّلھ ذو الفضل العظیم و عن قولھ سبحانھ انلكم فرقانًا و یكفر عنكم

كلشئ قدیر یوم الجمع اذا اطلق یراد بھا اوال و بالذات انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقی الجمعان و الّلھ علی

علی قسمین ثانیًا و بالعرض من باب حقیقة بعد حقیقة او االشتراك ان قلنا بحقیقة و القیمةیوم القیمة و علی غیره

عجل الّلھ فرجھ و مشھد الركن الرابع )ص(مة كبری الكبری معلومة و اما الصغری یوم القائم قیمة صغری و قی

الجمعھ كما ھو یوم عاشورا و یوم النیروز و ال یلزم اجتماعھا كما صرح النھ الصادع لتبلیغ ھذا الركن فیومھ یوم

ما اظن ان جناب الخان و فریق فی السعیر و و یوم الفرق ایضًا الفتراق الفریقین فریق فی الجنة ۴الباب بھ الشیخ
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ظھور العالمات و بروز االیات فالفرقان النازل فی ینكركون مشھد الشیعة یوم الجمع و محل جمع الجوامع و محل

التأویل المر الشیعة و الركن الرابع و اطالقھ علی القرآن المعروف الشتمالھ علیھ فییوم الجمع ھو الفرقان النازل

و انزل التوراة و االنجیل من قبل ھدی ن و عن قولھ تعالی نزل علیك الكتاب بالحق مصدقًا لما بین یدیھو الباط

المراد من الفرقان ھو الكتاب فقد افتریت بربك و انزلت كالمھ عن الفصاحة ان قلت ان)الخ(للناس و انزل الفرقان 

الكتاب ھو )ع(قول الصادق فقد ثبت المطلوب و اماالبالغة للقول بالتكرار من غیر وجھ و ان قلت انھ غیره و

الوقت حیث ما كان الفرقان ظاھرًا و بالنسبة الی حال السائل المجمل منھ و الفرقان ھو المفصل بالنسبة الی ذلك

ن الّلھ نزل احسالن القرآن باعتبار االشخاص ذو حاالت ثلث االول انھ متشابھ كل كما قال تعالیحیث ما كان عارفًا

الحدیث كتابًا متشابھا مثانی تقشعر

---۵٣١ صفحھ ---

عن االخرة كما اخبر الّلھ منھ جلود الذین یخشون ربھم الخ ھذا بالنسبة الی الذین انكروا الوالیة و اعرضوا

القرآن جعلنا بینك و بین الذین ال یؤمنون باالخرة حجابًاسبحانھ عنھم بقولھ الحق و كالمھ الصدق و اذا قرئت

باطنا الثانیة قلوبھم اكنة ان یفقھوه و فی آذانھم و قرا فال یفھمون منھ شیئا ال ظاھرًا و المستورا و جعلنا علی

ام الكتاب و آخر متشابھات و ھذا بعضھ متشابھ و بعضھ مفصلة محكم كما قال تعالی منھ آیات محكمات ھن

ر و القشر كما اشار الیھم سبحانھ فی قولھ مثلھم كمثل علی الظاھبالنسبة الی الذین خمدوا و انجمدوا و اقتصروا

كلھ و مفصل جلھ كما نارًا كلما اضائت ما حولھم مشوافیھ و اذا اظلم علیھم قاموا الخ  الثالثة محكمالذی استوقد

ادة عربیًا لقوم یعلمون یعنی جمیع آیاتھ لشأن افقال سبحانھ تنزیل من الرحمن الرحیم كتاب فصلت آیاتھ قرآنًا

تعالی كتاب احكمت آیاتھ ثم فصلت من لدن حكیم خبیر ھذا بالنسبة الی االشخاصالجمع المضاف العموم و قولھ

الباب و دخلوا البیوت من الذین رقوا االحجاب و خرقوا االسباب و وصلوا بمقام فصل الخطاب و میزوا البیت من

رھا و لكن البر من اتقی و اتوا البیوت من ابوابھا اصحاب ظھوابوابھا كما قال تعالی لیس البران تاتوا البیوت من

مثلھ فی الظلمات التفرس مواقع النور و بیت الظھور افمن جعلنا لھ نورًا یمشی بھ فی الناس كمنالتوسم و ارباب

ی كلھ مجمل و االولی و ال الثالثة الن فی الحالة االول بالنسبة الی الحالة الثانیة ال۴لیس بخارج منھا فقول االمام 
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و البالغین محكم مفصل فال معنی للتفریق فان كالمنا مع الذین یدعون مقام العارفین الكاملینفی الحالة الثالثة كلھ

ورد ما ذكرنا من التكرار و العبث و الزیادة الواصلین و یحسبون انفسھم من اصحاب الرتبة الثالثة فیلزم ما قلنا و

 كما فی آخر ارشاد ۴ان یقول انی عوام قشری فال كالم معھ و غفل عن قولھ ة االو نقصان فی الفصاحة و البالغ

فیھ التألیف ه و التردید منی ی تعلیم القرآن الجدید النھ یخالمعناه ان اصعب ما یكون علی الناس او العلمإ فالمفید

و غیرھما یأتی )ص(ة الشیخ الباب و كتاب غیبة البحار و غیب كما فی الینبوع و البصائر و االكمال۴و عن قولھ 

موالنا االمام كتاب جدید و سنة جدیدة و قضإ جدید علی العرب شدید ه اطالق القائم علی غیرالقائم بامر جدید و

)ع(محمد بن الحسن 

---۵٣٢ صفحھ ---

علی)ع(كثیر فی االخبار منھا یقوم القائم بخراسان و قائم منا بجیالن و فی قولھ 

ید یعنی الھل العربیة و القواعد المعروفة ایماء بان ذلك الكتاب علیالعرب شد

قد فھم__خالف ما عندھم من التألیف و ھو مؤید للحدیث المقدم 

من كان ذافھم سدید و القی السمع و ھو شھید سبحان الّلھ

عما یصفون و سالم علی المرسلین

و الحمد لّلھ رب العالمین

یھ القسم الرابعقد تم القسم الثالث و یل
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ضمیمھ

موارد اختالف بین مندرجات کتاب ظھورالحق جلد سّوم و کتاب تاریخ نبیل زرندی

١٠٧ شھر الجمال ١٩محفل روحانی ملی بھائیان ایران                 بتاریخ 

٢۶/٢/١٣٢٩                                    موافق با ١/۴۵٠نمره 

نیھ شید اهللا اركانھامحافل مقدسھ روحا

 شھر الجالل سنھء ١١مورخھ )محفل روحانی مّلی بھائیان ایران(این محفل١١۶۴٩صورت مرقومھء شماره 

بھإاهللا صادر ناشر نفحات اهللا و مبلغ امر اهللا جناب فاضل مازندرانی علیھھ تاریخ بدیع كھ خطاب بیكصد وھفتم

متمنی است مندرجات آنرا باطالع یاراناب مرقوم داشتھ اند ذیال درجگردیده و شرحی كھ جناب معظم لھ درین ب

میباشد باصالح و تعدیل موارد مزبوره "كتاب ظھورالحق "سوم عزیز محل خود برسانند تا ھر كس دارای جلد

:اقدام نماید 

مازندرانی علی بھإاهللال ناشر نفحات اهللا و خادم صمیمی امر اهللا جناب فاض
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ارواحنا لقدرتھ الفدإ در كھ آن فاضل جلیل مسبوق و مستحضرند موالی توانا حضرت ولی امر اهللا   ھمانطور 

و انطباق آن با تاریخ "ظھورالحق "بمجلدات تاریخ  راجع١٩٣٢ سپتمبر سنھ ١۵توقیع منیع مبارك مورخ 

:فرموده اند قولھ االحلی نبیل این دستور را صادر

مازندرانی با مندرجات ص جھت رسیدگی و ترتیب و تطبیق تاریخ جناب فاضلئی مخصوفرمودند كھ لجنھ"

."وظیفھ سعی و اھتمام كامل بگمارید تاریخ نبیل زرندی من دون تعویق تعیین نمائید ودر انجام این

طرف اینمحفل بعمل    چنانكھ آن نفس محترم مستحضرند برای اجرای دستور مطاع مقدس فوق اقدام الزم از

نیز اجرای منظور مزبور بعھده لجنھ ملی  و با آنجناب نیز درین باب مكاتبھ و مخابره گردیده و اخیراآمده

را با "ظھورالحق "جلسات رسمی خویش جلد سوك كتاب نشریات امری محول گردیده و لجنھ مزبوره در

:موارد ذیلرا قابل تعدیل و اصالح دانستھ اند مندرجات تاریخ نبیل تطبیق و

در تبریز نخست خانھ و اما تفصیل بیان امكنھ تاریخیھ و محلھای توقف حضرت: ظھورالحق ١۶صفحھ _١

مرقوم است كھ حضرت اعلی را محمد بیك  تاریخ عربی نبیل١٨٧در صفحھ ...محمد بیك چاپارچی واقع 

...حاكم تبریز كردند كھ ولیعھد بود چاپارچی در نزدیكی تبریز تسلیم مأمورین

-شیخ(ت ویسبدخانھحیاط بیرونی آنضرب و زجر آن مظلوم در:ھورالحق  ظ١٧ایضا در صفحھ _٢

در نمازخانھ شیخ االسالم نوشتھ است قضیھ ضرب و زجر را: عربی نبیل ٢٩٠در صفحھ ...واقع شد )االسالم 

)٣١٨(لیسی گ ان)٢۵۴(لیسی ھست در عربی صفھ انگو عكس نمازخانھ ھم در تاریخ نبیل عربی و

و جسد مشبك و مقطوع آن : ظھورالحق این عبارت مرقوم است ٢٧ و اول صفحھ ٢۶در آخر صفحھ _٣

عبدالعظیم طھران نخست تحت اطباق رمل شاھزادهدر محلی بخارج از خندق و دروازه قدیم)سلیمانخان (شھید 

. در امام زاده حسن قید نموده ۴٩۶را در صفحھ شھادت ایشاناما در تاریخ نبیل عربی.و حصات مستور شده 

. ظھورالحق مخالف تاریخ نبیل است ٣٠ صفحھ ١۶ تا ١١از سطر _۴

.حروف حی نیست  مال مھدی خوئی جزو حروف حی شمرده شده در صورتیكھ او از۶٣در اوایل صفحھ _۵



470

ماكو و احوال علیخان وضاع محبس و قضیھو اما تفصیل ا: در اواخر صفحھ نوشتھ شده ۶٩در صفحھ _۶

شریعت و صدور كتاب بیان فارسی عربی در را در بخش سابق آوردیم و ارتفاع ندإ صریح قائمیت و تأسیس

نبیل مذكور است كھ حضرت اعلی را وقتیكھ برای محاكمھ بھ تبریز انتھی ولی در تاریخ.سجن ماكو وقوع یافت 

.ون دروازه تبریز و بعد در مجلس ولیعھد اظھار قائمیت فرمودند عظیم در بیرآوردند اول بجناب

ادخترز زنجان برای  ظھورالحق مرقوم است كھ نور علی توقیع حضرت اعلی را٧۵در اواخر صفحھ _٧

.استحاجی سلیمانخان برد و در تاریخ نبیل حامل توقیع مال اسكندر

در آرد و در صفحھ تر محمد شاه را بازدواج حضرت اعلی ظھور الحق نوشتھ نوشتھ است دخ٩٣صفحھ _٨

. نبیل عربی خواھر محمد شاه است ١۶٧

كرده حسب االشاره از  ظھورالحق مینویسد كھ میرزا محمد علی نھری فرزندی نداشت رجا٩٨در صفحھ _٩

رك رجای فرزند برای برادر ابراھیم از محضر مباسور مبارك خورد ولی از تاریخ نبیل اینطور برمیاید كھ میرزا

.میرزا محمد علی در آن مجلس حاضر نبود خود میرزا محمد علی نمود در حالیكھ

اختالفی در عده  سطر ھفت و ھشت ظھورالحق بطوریكھ در ھمانجا تصریح شده١٠۴در صفحھ _١٠

.شھدای اصفھانی موجود است 

و در تاریخ نبیل صحاب را در بدشت ده یوم نوشتھ ظھورالحق مدت اقامت ا١٠ سطر ١٠٩در صفحھ _١١

. روز است ٢٢

خصوص چنین نوشت نبیل زرندی درین( ببعد مرقوم است كھ ١۶ ظھورالحق از سطر ١١۴در صفحھ _١٢

باقر رشتی را در اصفھان معطل كھ جناب مالحسین بشروبھ در عنفوان جوانی مجلس درس حاجی سید محمد

اما از تلخیص )گفتگو كرد تا او را مقر و معترف ساخت ر مسائل شیخ اجل احسائی با اونمود و تا ھفت روز د

 چنین برمیاید كھ فقط دو روز جناب مالحسین با حاجی سید محمد ٢۶ و ٢۵ و ٢۴ و٢٣تاریخ نبیل از صفحات 

.او اخذ كرده است زمحاوره فرموده و او را قانع كرده و روز سیم فتوی بر صحت اعتقادات طایفھ شیخیھ اباقر
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اند و مالحسین در كربال بوده ببعد چنین برمیاید كھ برادر جناب٨ ظھورالحق از سطر ١١۶در صفحھ _١٣

٨ سطر ۴٧اند ولی در تلخیص تاریخ نبیل صفحھ كردهایشان یعنی جناب باب الباب بتنھائی بكربال مراجعت

میرزا ( خراسان بوطن خویش بشرویھ رفتھ بودند این دو نفر مالحیسن در سفراوقاتیكھ جناب(مرقوم است كھ 

.با ایشان ھمراه شدند )برادرشان و میرزا محمد باقر خالوزاده شان محمد حسن

معین السلطنھ منقول  آنچھ از تاریخ١٢٠ تا سطر دویم صفحھ ١٩ ظھورالحق از سطر ١١۶در صفحھ _١۴

حضرت باب الباب نقل شده شباھتی بھ تلخیص ودی در كیفیت ایماناز كتاب ابواب الھدی تألیف فاضل ھشتر

باید اعالن كرد كھ  تمام میشود ندارد۵۵ صفحھ ١٩و در سطر  شروع۴٨تاریخ نبیل كھ از سطر آخر صفحھ 

.سند تاریخ نبیل است و باین اقوال اعتمادی نیست 

كھ جناب باب الباب  قزوینی مرقوم است ظھورالحق از تاریخ مال جعفر واعظ١٢٠ صفحھ ١٠در سطر _١۵

كردند اما چنانچھ قبال معروض افتاد از صفحھ باصفھان رفتند و با جناب حاجی سید محمد باقر ھفت ماه گفتگو

.میگردد كھ فقط دو روز محاوره ما بین آن دو نفر بوده است  تلخیص تاریخ نبیل مستفاد٢۶ الی ٢٣

ابوطالب بقیة السیف  ظھورالحق از نوشتھ آقا سید١٢٩ صفحھ ١٧سطر  تا ١٢٧از سطر اول صفحھ _١۶

سوارھایش نقل شده با مندرجات تلخیص تاریخ شھمیرزادی در كیفیت سلوك و گفتار خسرو قاذیكالئی و قتل او و

. ختم میشود اختالف دارد ٣۵۵سطر ھشتم صفحھ  شروع و در٣٣٧نبیل كھ از سطر ششم صفحھ 

ابوطالب بقیة  كھ از نوشتھ سید١٣۵ صفحھ ١۶ تا سطر ١٢ ظھورالحق از سطر ١٣٣در صفحھ _١٧

تاریخ نبیل كھ از سطر سیم صفحھ السیف در كیفیت شھادت حضرت باب الباب و اصحاب نقل شده با تلخیص

.دارد  ختم میشود اختالف٣٨٠ صفحھ ١٣ شروع و در سطر ٣٧٨

الباب نوشتھ  جناب میرزا محمد حسن اخوی حضرت باب ظھورالحق كھ شرح احوال١۴٣در صفحھ _١٨

عمامھ خضرإ آنجناب را بر سر پس از شھادت باب الباب حضرت قدوس( مرقوم است كھ ٨ و ٧شده در سطر 

 تلخیص ۴٢۴ولی در صفحھ )جند الھی را بوی سپرد وی نھاد و سیف صارمش را بدو داد و منصب سرداری
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ریاست ( نوشتھ شده كھ ١٣میرزا محمد باقر قائنی معروف بھراتی در سطر ابتاریخ نبیل ضمن شرح احوال جن

لشكر بعد از

)مالحسین از طرف جناب قدوس بایشان واگذار شد 

قدوس  راجع بجناب مقدس و حضرت۴٩ صفحھ ٣ تا سطر ١٧  ظھورالحق سطر ١۴٨در صفحھ _١٩

چوبی بر دوش گرفتند تا ھشتاد دو نفر را مجبور كرد كھحكایتی نقل شده كھ حاصلش این است كھ اوال تاجری آن 

بیرون كردند در سعدیھ بزیارت حضرت اعلی كھ از حج لنگھ شكر را وزن كرد و ثانیا چون ایشان را از شیراز

 و ١٢۵بشھر آمدند و چند روز از نعمت لقا مرزوق بودند ولی از صفحھ بازگشتھ بودند فائز شدند و ھمگی

 تلخیص١٢۶

فرمودند كھ در این دنیا خ نبیل مستفاد میشود كھ حضرت اعلی از بوشھر قدوس را بشیراز روانھ كرده وتاری

بعدی جناب قدووس با حضرت اعلی در شیراز كھ در دیگر من و تو مالقات نخواھیم كرد و این فقره با تشرف

( چنین مرقوم است كھ ٨ر  تلخیص تاریخ نبیل سط١۶۵نیز در صفحھ ظھورالحق نوشتھ شده منافات دارد و

سابقا گفتیم كھ

شیراز بیرون كرد جناب زپس از زجر بسیار و اذیت بیشمار احسینخان حاكم فارس جناب قدوس و مال صادق را 

و این ھم با معیت مقدس با )بیزد مسافرت نمود قدوس از مال صادق مقدس برای تبلیغ امر و اعالی كلمة اهللا

.جناب قدوس منافی است 

در (مقدس نوشتھ شده كھ  ظھورالحق راجع بمیرزا محمد حسن برادر جناب١۵ سطر ١۵٣در صفحھ _٢٠

۴ از سطر ٣٣۴در تلخیص تاریخ نبیل صفحھ ولی)ظلمت شب بدست سواران خسرو قادیكالئی بشھادت رسید 

.ده است ایشان و برخی دیگر از اصحاب در روز بو مستفاد میشود كھ قتل٣٣۵تا اواخر صفحھ 

مال (است كھ  ضمن شرح احوال میرزا احمد ازغندی مرقوم١۶ ظھورالحق سطر ١۵۴در صفحھ _٢١

با صفحھ  تاریخ نبیل و ھم١١ سطر١٧۴این فقره ھم با صفحھ )صادق مقدس از طرف كرمان وارد یزد شد 
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اول بیزد و بعد بكرمان رفتھ  ظھورالحق اختالف دارد زیرا جناب مقدس بموجب نوشتھ در دو كتاب۴ سطر ١۵١

.اند 

صیتش را ھمھ بدین نوع( راجع بجناب حجت مرقوم است كھ ١١ ظھورالحق سطر ١٧٨در صفحھ _٢٢

االسالمی برایش رسید و لذا نزد اھالی كس در ھمھ حا شنید و از طھران از جانب شاھی خلعت و لقب حجت

یكروز جناب (خیص تاریخ نبیل سطر اول چنین است كھ تل۵۵٠ولی در صفحھ )بعنوان حجت معروف گردد 

صحبت بودند در این بین مشھدی احمد از شیراز مراجعت كرد و نامھ سر بمھری حجت با شاگردان خود مشغول

.بودند اعلی بحجت داد لوحی از حضرت اعلی بود كھ در ضمن آن ایشان را ملقب بحجت فرمودهاز حضرت

.ر الحق اضافھ شود عبارت جناب نبیل ھم بظھو

اند نوزده سنگر داشتھ راجع بواقعھ زنجان مرقوم است كھ احبإاهللا٢ ظھور الحق سطر ١٨١در صفحھ _٢٣

)بیست و ھشت سنگر در قلعھ ساختند ( نوشتھ شده كھ ١٩ تلخیص تاریخ نبیل سطر ۵٧٠ولی در صفحھ 

یكی  شاه صنم ملقب و شھادت دو خواھر كھشجاعت ( نوشتھ شده كھ ٢ ظھور سطر ١٨٢در صفحھ _٢۴

 مرقوم است ٩ تلخیص تاریخ نبیل سطر ۵٧١ولی در صفحھ)برستمعلی بود زیب تاریخ محاربات مذكوره است 

۶ سطر ۵٧٣تا اینكھ در صفحھ )دھاتی مرسوم بھ زینب بود در ضمن زنھائی كھ در قلعھ بودند زنی(كھ 

اینجا اختالف در اسم)ت قلبی كھ داشت زینب را رستمعلی نام نھادند شجاعت و قوبواسطھ(نوشتھ شده كھ 

.اصلی رستمعلی است 

باالخره در (است كھ  ظھور الحق سطر آخر ضمن بیان احوال آقا میر محمد علی مذكور١٨۶در صفحھ _٢۵

سید ابوالقاسم و آقا میر آقا سید احمد و آقا سن كھولت و آخر ایام حیات با برادرش آقا میر مھدی و سھ پسرش

مشاھد متبركھ ائمھ اطھار بكربال رفت و قریب سی نفر از تالمذه و ابوطالب بعزم اقامت عراق و مجاورت

حضرت باب ھمسفر شدند و با برادر و پسران در كربال سكنی گزید و چون در ھمان سنین ظھورمخلصینش نیز

بیان و عرفان و اقامھ دلیل و برھان ر امر بدیع میدان وسیعاهللا االعظم شد و علمای اصحاب در عراق برای نش

ال سیما مال علی بسطامی حسب االمر كتاب تفسیر سوره یوسف و باز كرده ارائھ آیات و شاعھ بینات نمودند و
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 با پسرش سید احمد و بعضی دیگر١٢۶٢آوورده با علمإ مذاكره و مناظھره كرد در سال صحیفھ مكنونھ بكربال

چنان متأثر و منجذب شد وما صحیفھ و خطب و مناجات بواسطھ مال ولی اهللا آملی مطالعھ و تالوت نمود از عل

و بر ھر مكلفی واجب است در طلبش برآید و كھ ھمی گریستھ چنین گفت صاحب این كلمات از سرچشمھ نوشید

و از وصول باین سعادت رشتھ سعی و حركتم را قطع نمود من افسوس كھ عمرم باخر رسید و مقراض پیری

ارشدش آقا سید احمد مذكور بشارت داد كھ درك ظھور نموده فائز بشھادت و محرومم آنگاه در حق فرزند

نشده وقوع و تحقق یابد موفور میگردد و دستھا بباال بر افراشتھ در باره وی دعا كرد كھ در این مدعإ بدإسعادت

میقات ظھور موعود داد و موافق آنچھ بھفت شنایان مژده حلولو در آنشھور اخیره حیاتش ھمی بدوستان و آ

پسران و دوستانش را بكوتاھی ایام باقیھ عمرش آگاه نمود حتی یوم وفات ماه قبل از وفاتش در عالم رؤیا دید

نبیل  تلخیص تاریخ۴٠٩ولی در صفكھ ) ازینعالم درگذشت ١٢۶٣داشت و چنانچھ گفتھ بود بسال خود را معین

نھایت ارادت را بشیخ میر محمد علی یكی از شاگردان جناب شیخ احمد احسائی بود( مرقوم است كھ ١٩سطر 

نمود سید احمد و میرزا ابوالقاسم عزیمتداشت و از علمإ معروف محسوب بود یكسال قبل از ظھور بكربال

 برود و دو پسر خود را علی مقصودش این بود كھ بكربالباری میر محمد...پسران او نیز ھمراھش بودند 

وقتیكھ بكربال رسیدند جناب سید كاظم صعود فرموده بودند میر محمد علی بجانب بخدمت جناب سید كاظم بگمارد

علیھ السالم عزیمت نمود در نجف خوابی دید كھ حضرت رسول علیھ السالم بحضرت امیر المومنین علینجف

بحضور قائم موعود مشرف خواھند شد و یر ابوالقاسم دو پسر اوفرمودند بمیر محمد علی بگو كھ سید احمد و م

علی از خواب بیدار شد و فرزندش سید احمد را طلب كرد و آنچھ در راه آنحضرت شھید خواھند گردید میر محمد

ورود در تاریخ_اختالف اینجا اوال )وصیت نمود و یكھفتھ بعد از این خواب وفات یافت را در نظر داشت باو

ظھور الحق ذكری از آن نیست و یر محمد علی بعتبات و ثانیا در رفتن و اقامت گزیدن او در نجف است كھ درم

ظھور الحق سھ پسر و در تلخیص تاریخ نبیل دو پسر ثالثا در عده پسرانش است كھ ھمراه خود برده زیرا در

ضرت اعلی باو رسید و مؤمن شد و از كھ در ظھور الحق نوشتھ شده آیات حذكر كرده و رابعا در ایمان اوست

صاحب ظھور بر میاید كھ او قبل از ارتفاع ندای آنحضرت وفات كرده و خامسا در رؤیای اوست كھتاریخ نبیل
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باری مندرجات كتاب ظھور الحق مستند الحق ھفت ماه قبل از وفات و نبیل یكھفتھ قبل از وفات تعیین نموده است

. نقل شده است ١٩٣ و ١٩٢ و ١٩١حواشی صفحات  كھ قسمتی از آن دربنوشتھ آقا سید محمد رضاست

وفا نكرده قبل از عمر كربالئی ابومحمد نیز( ظھور الحق سطر آخر نوشتھ شده كھ ١٨٧در صفحھ _٢۶

 راجع ببرادرش كربالئی ۴الحق سطر  ظھور١٨٨و نیز در صفحھ )ارتفاع صیت امر بدیع بجھان دیگر رفت 

علی مذكور كھ در غایت ضعف پیری حیات داشت پسرش صفر بتشویق و تأكید كربالئی( شده كھ علی نوشتھ

یعنی بقلعھ رفتند و چنان مؤمن و مخلص بود كھ بعدًا چون خبر شھادت پسر )علی با بستگانش بدانسو رفتند

ولی در )كردم شنید بحمام رفتھ دست و پا و محاسن خضاب نموده گفت الحمد هللا برای پسرم عروسجوان

ھجری این دو برادر بمردم اعالن ١٢۶١در سال ( مرقوم است كھ ١٧ سطر ۴١٠تلخیص تاریخ نبیل صفحھ 

میشود و با علم سیاه از خراسان بھ مازندران تشریف كردند كھ در این سال مردی موسوم بسید علی ظاھر

كربالئی ابو محمد...میاورد 

. سال وفات یافتند كربالئی علی ھر دو در بھار ھمان (

قبل از سال ظھور وفات اختالف این دو تاریخ یكی در این است كھ ظھور الحق میرساند كھ كربالئی ابو محمد

كھ یكسال بعد از ظھور است زنده بوده اختالف ١٢۶١كرده و تلخیص تاریخ نبیل میفھماند كھ او تا بھار سال 

 كھ جنگ در قلعھ پایدار بوده زنده ١٢۶۵ی علی را تا سال كربالئدیگر در این است كھ صاحب ظھور الحق

نبیل  ذكر نموده است ولی باز در جای دیگر از تلخیص تاریخ١٢۶١او را با برادرش در سال میداند و نبیل وفات

نتوانستند خود را بقلعھ برسانند كربالئی علی و كربالئی ابومحمد( نوشتھ شده كھ ١٧ سطر ۴٢٧یعنی صفحھ 

 با ١٠ و ٩ سطر ۴١١فحھ تلخیص تاریخ نبیل یعنی صو در اینجا دو موضوع مذكور از)مریض بودند زیرا 

.اختالف دارند  با یكدیگر١٨ و ١٧طر ۴٢٧صفحھ 

را چون ھدف گلولھ آقا میرزا ابوطالب جناب باب( مرقوم است كھ ٢ ظھور الحق سطر ١٩۵در صفحھ _٢٧

 نوشتھ ١١ تلخیص تاریخ نبیل سطر ٣٨٠ولی در صفحھ)صحاب بقلعھ برد شدند بمساعدت چند تن دیگر از ا

الباب كھ یكی موسوم بقلی و دیگری موسوم بحسن بود پیش دو نفر جوان خراسانی از اصحاب باب(شده كھ 
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 در ضمن ذكر۵ تلخیص تاریخ نبیل سطر ۴٢۵و نیز در صفحھ )را برداشتھ بقلعھ بردند آمدند و جناب باب الباب

(اسامی شھدای قلعھ مرقوم است  بودند كھ با كمك اسكندر زنجانی بدن دھم و یازدھم حسن و قلی این دو نفر:

)بردندجناب مالحسین را پس از گلولھ خوردن بقلعھ

و شرح  در ضمن شرح احوال میرزا قربانعلی بارفروشی١٩ ظھور الحق سطر ٢٢۵در صفحھ _٢٨

رساندند در آنجا بزیارت فائز  حضرت ذكر اهللا را سواران دولتی بقریھ كلینچون(شھادتش مرقوم گشتھ كھ 

١٨ شرح احوال آن شھید مجید شروع و در سطر ۶ تلخیص تاریخ نبیل كھ از سطر۴۶٣ولی در صفحھ )گشت 

 از ۴۶۵او بمحضر مبارك حضرت اعلی نیست بكلھ در اواخر صفحھ  بپایان میرسد ذكری از تشرف۴۶٨صفحھ 

یعنی حضرت اعلی ھزاران نفر مثل مرا كھ بحضورش مشرف نشده اند مورد تأثیر_او )او نقل شده كھقول 

.كتاب وارد شده اختالف است و نیز در محاوراتی كھ ما بین آن شھید سعید و امیر كبیر در دو)خود قرار داده 

آبإ و اسالفش از علمإ ن كربالئیدیگر شیخ سلطا( مرقوم است كھ ٨ ظھور الحق سطر ٢۴۴در صفحھ _٢٩

بواسطھ مال علی بسطامی مطلع و منجذب بظھور و مشایخ كربال و خود از تالمذه جانفشان سید رشتی بود و

از جملھ نفوسیكھ حضرت ( چنین است كھ ٨ سطر ٢۵۴نبیل صفحھ ولی در تلخیص تاریخ)حضرت باب گردید 

اختالف اینجا در این است كھ صاحب ظھور الحق واسطھ)الئی بود فرمود شیخ سلطان كربطاھره در كربال تبلیغ

بیان .طاھره ذكر كرده ایمان شیخ سلطان را جناب مال علی بسطامی شمرده و نبیل مبلغ شیخ سلطان را حضرت

.تاریخ نبیل اضافھ شود 

با (است كھ  ظھور الحق سطر آخر در ضمن شرح احوال شیخ محمد شبل نوشتھ شده٢۵٩در صفحھ _٣٠

ببالد ایران گذاشتھ تا قزوین مھیای فرزند رشید خود آقا محمد مصطفی در موكب آنجناب و اصحابش مجددا قدم

 مرقوم است ٩ سطر ٢۵۶ولی در تلخیص تاریخ نبیل صفحھ )اعانت و نصرت شد و از آنجا ببغداد دعوت كرد 

 پدرش حاجی مال صالح برای پیشبازی او آمدند و كھ جمعی از قزوین از طرفحضرت طاھره در ھمدان بود(كھ 

آنجا اقامت فرماید تھنیت گفتند و از او درخواست نمودند كھ ھر چھ زودتر بقزوین برود و مدتی را درمقدم او را

ھمراھان خود را از قبیل شیخ سلطان و شیخ محمد حضرت طاھره پس از تأمل گفتار آنانرا قبول كرد و جمعی از
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پسرش ناصر كھ بعدا بحاجی عباس معروف شد ھمھ را فرمود بعراق چكش محمد مصطفی عابد وشبل پسر كو

و ...جمعی را اجازه داد كھ با او باشند مانند شیخ صالح عرب و مال ابراھیم گلپایگانیعرب مراجعت كنند و

 دو نفر از كربال تا عبدالھادی اینمیرزا محمد علی حرف حی كھ شوھر خواھر طاھره بود و داماد طاھره سید

این است كھ در ظھور الحق مرقوم است كھ شیخ محمد شبل و اختالف اینجا در)قزوین با حضرت طاھره بودند 

برده طاھره تا قزوین ھمراه بودند و نبیل مینویسد كھ آندو نفر با سایر اصحابیكھ اسمآقا محمد مصطفی با جناب

.است از ھمدان بعراق عرب مراجعت نمودند 

شیخ صالح كریمی دیگر از مشاھیر بابیھ عراق( مرقوم است كھ ٣ ظھور الحق سطر ٢۶١در صفحھ _٣١

ولی در )فدائیان با اخالص قرة العین شد بواسطھ جناب بسطامی ایمان بامر بدیع آورده از اصحاب خاص و

ربال بواسطھ جناب طاھره بامر از جملھ نفوسیكھ در ك(مسطور است كھ  تلخیص تاریخ نبیل٢ سطر ٢۵۴صفحھ 

ظھور در اینجا اختالف راجع بمبلغ جناب شیخ صالح كریمی است كھ در)جناب شیخ صالح بود مبارك مؤمن شد

.الحق جناب بسطامی و در تاریخ نبیل جناب طاھره ذكر شده 

سطھ مال تقی بوا) راجع بمال عبدالكریم قزوینی مسطور كھ١٧ ظھور الحق سطر ٣۶٩در صفحھ _٣٢

چھار سطر باخر تلخیص تاریخ نبیل١۴٩ولی در صفحھ )شیخی قزوینی در سلك علمإ شیخیھ منسلك گشت 

فرھادی معرفت بحال جناب سید پیدا كرده مانده مشعر است كھ ایشان بواسطھ حاج اهللا وردی پدر آقا محمد جواد

.اند و بمحضرش شتافتھ

قلعھ مازندران در بخش سابق ضمن اوضاع(مسطور است كھ (۶ ظھور الحق سطر٣٨۶در صفحھ _٣٣

 تلخیص ۴٣١رسیدند ولی در صفحھ نوشتیم كھ پنج تن از مؤمنین قزوین در قلعھ طبرسی مازندران بشھادت

.قزوین شش نفر شمرده شده  از شھدای۴٣٢ صفحھ ۶ تا سطر ١٩تاریخ نبیل سطر 

طولی نكشید كھ )اجع باحوال سید بصیر ھندی مسطور است كھ ر١٣ ظھور الحق سطر ۴۵۴در صفحھ _٣۴

واسطھ قربیت الھیھ شنیده و بیدرنگ بایران در بمبئی از شیخ سعید مذكور خبر ظھور باب مدینھ علم و معرفت و

رفت الجرم بدانسو شتافت و در مسجد الحرام بفیض لقا فائز گردید بازگشت و چون حضرت باب اعظم بسفر مكھ
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ارادت كاملھ بگوش و پس از آن بعزم شیراز رفت و ایامی رسید كھ حضرت مھاجرت كردند اخالص وو حلقھ

 تلخیص تاریخ نبیل ۶١٩ولی در صفحھ)الجرم بنا بر سیر و ھدایت نھاد و در بالد و معمورات ھمی سفر كرد 

ن مسافرت نمود و چون بامر مبارك بھندوستاشیخ سعید ھندی كھ از حروف حی بود( مرقوم است كھ ١١سطر 

دانشمند بود ندای ظھور جدید را از وی شنید و بداللت فطرت بشھر مولتان رسید سید بصیر ھندی كھ مردی

بود تحمل اول قدمی كھ برداشت این بود كھ بشیراز عزیمت كرد و با آنكھ نابینا...مؤمن شد اصلیھ بامر مبارك

آذربایجان محبوس است فورا از رت اعلی بامر شاه در كوهصدمات نمود و چون بشیراز رسید دانست كھ حض

در )حضرت بھإاهللا فائز گردید این مالقات تالفی مافات كرد شیراز بطھران و از آنجا بنور سفر كرد و بمالقات

بصیر تاریخ اختالف است اول اینكھ در ظھور الحق مذكور است كھ در بمبئی خبر ظھور بسیداینجا ما بین دو

كھ پس از ایمان بایران و از  و در تاریخ نبیل در مولتان قید شده دویم آنكھ در ظھور الحق مذكور استرسیده

وم است كھ از شیراز بطھران و تاریخ نبیل مرقآنجا بمكھ رفت و بشرف لقای حضرت اعلی نائل شد و در

.گردیدرفت و بزیارت جمال قدم فائزنور

راجع بحركت جناب باب ل از وقایع المیمیھ آقا سید حسین مھجور زواره ظھور الحق نق١٢۴در حاشیھ _٣۵

 و ١٢۶۴ شعبان ١٩جمعیت اصحاب از مشھد یوم خروج مالحسین را با(الباب بسوی مازندران چنین است كھ 

توقیعی از حضرت قدوس و عمامھ خضرإ و نام سید علی را در قریھ مزینان و ورود كربالئی اصغر بنإ قائینی با

بعد از حركتشان كربالئی قنبر علی را با توقیعی دیگر و با لقب سلطان منصور و فرمان ورود ببارفروشورود

جناب مال حسین ( چنین است كھ ١۴سطر  تلخیص تاریخ نبیل٣١۶ولی در صفحھ )از منزل فوالد محلھ نوشتھ 

مھ حضرت باب را كھ مخصوص باب بمشھد وارد شد و عماھنوز در مشھد بودند كھ شخصی از جانب حضرت

بودند بایشان داد و گفت حضرت اعلی بشما فرمودند كھ این عمامھ سبز را بر جناب مال حسین عنایت فرموده

ھمراھی با جناب بگذارید  و رایت سیاه را در مقابل و پیشاپیش موكب خود برافراشتھ برای مساعدت وسر خود

خوانده خواھید شد جناب مال حسین چون پیام ببعد بنام جدید سید علیقدوس بجزیرة الخضرإ توجھ كنید و از این 

امر مبارك را انجام داد و یكفرسخ از شھر دور شده عمامھ حضرت مبارك را از آن قاصد امین شنید بفوریت
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وقوع این مطلب مھم تاریخی در روز نوزدھم شعبان سال...و علم سیاه را برافراشت اعلی را بر سر گذاشت

نوشتھ شده كھ دو نفر اختالف اوًال در این است كھ در ظھورالحق)ار و دویست و شصت و چھار ھجری بود ھز

توقیع نیست بلكھ ذكر پیغام شده است آنھم از حضرت دو توقیع از حضرت قدوس آوردند و در تاریخ نبیل نامی از

قدوس نسبت داده شده  خضرإ ھم بجنابسیاق كالم پیداست كھ فرستادن عمامھثانیا در ظھور الحق از_اعلی 

اعلی مینویسد ثالثا در ظھور الحق ورود عمامھ در صورتبكھ در تاریخ نبیل فرستادن عمامھ را از جانب حضرت

.در شھر مشھد در میزینان ذكر شده و در تاریخ نبیل

بیست چھارم آن شیخ  ظھور الحق اشعاری از مثنوی ذبیح كاشانی نقل شده كھ در٢٣۴در ذیل صفحھ _٣۶

 كھ ۶٩بمندرجات تلخیص تاریخ نبیل صفحھ ابوتراب اشتھاردی را از حروف حی قلمداد كرده و حال آنكھ بنا

.جزء آنھا نیست اسامی حروف حی در آن ذكر شد شیخ ابوتراب

ناب سید كیفیت ایمان ج ظھور الحق منقول از نوشتھ مال عبدالرحیم قزوینی در۴۶۶در ھامش صفحھ _٣٧

٢ شروع و در سطر ١۵۵ صفحھ ١۵از سطر یحیی دارابی حكایتی است كھ با مندرجات تلخیص تاریخ نبیل كھ

.اختالف دارد اصالح شود اگر. ختم میشود اختالف دارد ١۶١صفحھ 

قرار خواھند فرمود كھ بھمان    اگر خود آنجناب موارد مزبوره را اصالح و شرحی خطاب بدارندگان كتاب مرقوم

اینمحفل موضوع را باحبإ ابالغ نماید متمنی است نظر خود را گفتار كنند فبھا المطلوب و اال مرقوم فرمایند تا

انتھی.دارند تا این موضع ھر چھ زودتر انجام پذیرد سریعا بانمحفل مرقوم

صورت مرقومھ جناب فاضل مازندرانی علیھ بھإاهللا

بایستی شرط قبول ھر عمل سنیھ الھیھ معروف بفاضل مازندرانی كھ باالولی   این اصغر و احقر منتسبین بسدهء 

روحانی بداند از عموم اھل بھا كھ نسخھ از مجلد سوم و خدمتی را رضإ مولی العالمین و انطباق با دستور محفل

ل مقدس  گانھ مسطورهء در رقیمھ مطاعھ محف٣٧مالك اند استدعا دارم كھ مواد تاریخ مسلسل ظھور الحق را

و در موقع قرائت با ملی بھائیان ایران زاد اهللا تأییداتھم را ھر یك در محلش از كتاب مذكور نگھدارندروحانی

كتاب تاریخ نبیل زرندی بانمورد از كتاب الحاق نمایند مطالعھ بنظر گیرند و اگر ھم بخواھند ورقھ جداگانھ نقل از



480

و الحق و الصواب بسیار مناسب یل زرندی چنین مسطور است و ھكھ در تاریخ نبو یا در ھامش صفحھ بنگارند

.مناسب اصالح گردد میباشد تا در موقع طبع دیگر اگر خدا خواست و تقدیر با تدبیر موافق شد بنوعیاجو ب

انتھی

را سائلیممزید تأییدتان

منشی محفل علی اكبر فروتن


