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 حّياس شخصی لهمقا
 حضرت عبدالبهاء

 باب نوشته استقضّيهء که در تفصيل 
 
 

 هللا تعالی شأنه العزيز هو
 

ه روايات طايف اين باب و حقيقت احواله در خصوص شخص معروف ب
حوادث  در السن و افواه ناس و صحائف تاريخ و اوراقه متباين يلمختلفه و تفاص

يک چنانچه  و تخالف اقوال و روايات هيچ نبايتلکن از .پ مندرج استو ايران و ار 
شودند و بعضی از اوراق گ و قدح زبان بعضی بنهايت ذمّ  .يدااعتماد را نش بايد

شتند گاخويش را ن بی مسموعاتحز خنی راندند و سدر معرض مدح  ّيهبحوادث اجن
مذکور و  و چون اين روايات مختلفه در ساير اوراق. و مدح ننمودند ضی بذمّ و تعرّ 

در  در اوقات سياحتو بتاريخ اين کيفّيت دارد  لهذا آنچه تعّلق ،يانش سبب تطويلب
شنا و آتدقيق از خارج و داخل و  جميع ممالک ايران از دور و نزديک بمنتهای

مرقوم ميگردد تا ر اختصاه ب ،ان بودهضر غ فق عليه بیشده و متّ  بيگانه جستجو
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معلوماتی  قايع هستند مختصرو هر طالب اّطالع که  معارف را ءتشنگان سر چشمه
  از اين قضّيه حاصل گردد.

 
دويست و سی و  در سنهء هزار و .وانی بود تاجر از سالله طاهرهباب ج

فوت رضا  چون بعد از چند سال والدش سّيد محّمد ود م متولّ روز اّول محرّ  ،پنج
 ز بلوغ دربعد ا ،سّيد علی تاجر پرورش يافته غوش خالش ميرزاآ در شيراز در  ،شد

نچه آحسب ه مشغول بوده و ب تجارته ب الا اّول بشراکت خال و بعد مستقّ  ،ابوشهر
باين صفات منظور  د و صالح و تقوی وبّ عتدّين و تبه مشهور  از او مشهود بود

در شيراز  هزار و دويست و شصت در سّن بيست و پنج نظر ناس بوده و در سنه
شوری  رديدگشکار آثاری نمودار شد که آ در روش و حرکت و اطوار و حاالت او

بابّيت اظهار و  نمود و مقام گفتار ازآغ .سر و پروازی ديگر در زير پر دارد در
شخص بزرگواری هستم از  مراد او چنان بود که من واسطه فيوضات از کلمه بابّيت

او  اراده هب ،کماالت بی حصر و حدّ  ءست و دارندها تعزّ  ءکه هنوز در پس پرده
ی که در تفسير سورهء يوسف ابکت ينتو در نخس واليش متمّسک. بله حکم و برّ متح

از او مستفيد  يب کهان خطابهائی به آن شخص غآمواضع  در جميع، مرقوم نموده
يد مبادی خويش جسته و تمّنای فدای هدر تم نموده و استمداد ،و مستفيض بوده

ّية ّللّا قد فديت قيا ب﴿  :ستا از جمله اين عبارت ،جان در سبيل محّبتش نموده
محّبتک و کفی  يت ااّل القتل فینّ تم يلک و ماسبفی  بّ سّ ال ضيتر بکّلی لک و 

 . ﴾يما ا قدعتصمباّلّل العلّي م
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يات قرانّيه و خطب و مناجات آ ليفات کثيره در شرح و تفسيرأت و همچنين

ب را و اين کت شخص کرده آن تشويق و تحريص بانتظار طلوع عربّيه نموده
يق معلوم شد که دعوای وحی قحتّ و عند ال دهيئف الهامّيه و کالم فطری ناماصح

در نظر ناس  ،تعليم و تعّلم بوده نداشته و چون در ميان مردم مشهور بعدم فرشته
نکار اهور مو ج رويدندگبعضی از ناس باو  ،العاده جلوه کرده ق ر اين قضّيه خا

 و دين و فقهای معتبرين که صاحب مسندمجته مودند و جميع علمایاظهار ن شديد
پيمان شدند مگر بعضی از  هد وع هماو ر بودند بر قلع و قمع بمحراب و من

المسلک دائماا در  وشه نشين و حسبگشيخّيه که معتکف و  علمای طايفه
اصطالح خويش رکن رابع و ه بودند و ب جستجوی شخص عظيم و فريد و امين

  رند.مشدين مبين  يقسنوح حقا مرکز
 

مقّدس و صادق  حسين بشروئی و ميرزا احمد ازغندی و ماّل  جمله ماّل  از آن
 مهدی اّل مو  میو و ماّل يوسف اردبيلی و ماّل جليل ار  شيخ ابوتراب اشتهاردی

جستند و  اوه مثال آنها اقبال باو ماّل علی بسطامی و  کندی و شيخ سعيد هندی
مراجعت  بعداز ،ّللّا نموده م طواف بيتخود باب عز  اطراف ايران منتشر شدند وه ب

در  و بسيار شد و جوش و خروش غريبیگفتگ ابوشهر رسيده چون خبر ورودش ب
ر پرداختند و فتوای قتل و يتکفبه  جمهور غفير علما .شتگشکار آ شهر شيراز

ن داشتند که آ بود بر باشی را که حاکم فارس نوداآجخان  و حسين ر دادنديتدم
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 فروشی رميرزا محّمد علی با س را تازيانه زد و بامقدّ  صادق اّل نی مداعيان باب يع
در کوچه و  ،و مهار نموده و ماّل علی اکبر اردستانی هر سه را محاسن سوزانيده

و  دکه تشدّ  تندشپندا ،علمای ايران مهارت سياسی نداشته ردانيدند و چون گبازار 
نکه آو حال  ،اموشیو بادی قمع و فر  ض سبب خمودت و خاموشی گرددتعرّ 

و نفوس و  ردد و بادی توّجه انظارگسبب ثبوت و رسوخ  امور وجدانّيهه تعّرض ب
 لهذا اين سياست سبب شيوع شد و اکثر ،رسيده ات بتجربهات و مرّ اين قضّيه بکرّ 

  جستجو افتادند.ه ناس ب
 

باب را احضار و در  ،علما چند سوار فرستاده يددصوابه حاکم فارس ب
شود و چون باب رّد گباز خواست  زبان ،ضال توبيخ و عتاب نمودفما و محضر عل
باشاره رئيس لطمه شديد زدند و اهانت و تحقير  ،و مقاومت عظيم توبيخ نمود

در  .رب در چهره نمودار شدض از سر بيفتاد و اثر امهکه عمّ  قسمیه نمودند ب
ه سّيد علی بحاجی  ضمانت و کفالت خاله مجلس قرار مشورت دادند و ب ختم

  خويش و بيگانه. خانه روانه نمودند و منع از مالقات
 

بر سر  .و اصرار و اجبار بر انکار نمودند روزی او را در مسجد احضار
و ثبوت و رسوخ تابعان ن نمود که سبب سکوت و سکون حاضرا متکلّ  منبر نوعی

عليه  مانزّ العی وساطت فيض از حضرت صاحب که مدّ  مان بودگرديد و همچه گ
 ديگر است و ءبابّيت مدينه شمقصودکه  بعد معلوم و واضح شد .الم استالسّ 
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و صحائف  تبو نعوتش در ک وساطت فيوضات از شخصی ديگر که اوصاف
  .مرضخويش م
 

ابع تت در فنون سياسّيه و چنانچه ذکر شد از عدم تجربه و مهارت علما باری 
ر ايران انداخت و سبب ازدياد باب ولوله ده ب شد و تعّرض زياد گوفتگفتاوی 

 چه که از اين وقوعات جستجوی ناس زياد ،رديدگ فاناشتعال محّبان و اقبال متوقّ 
ه اهّمّيت پيدا نمود ب رويدند و کاراو گ هشد و در اطراف ايران بعضی از عباد ب

 ر علما و سادات ويی را که از مشاهصمحّمد شاه شخ که خاقان مغفور سمیق
تعيين فرمود و اسب و ، يحيی دارابی بود و محّل ارادت و اعتمادسّيد ه ی بمسمّ 

  .حص اين کيفّيت را نمايدفو بنفسه  شيراز روده خرجی داد که ب
 

در مجلس  .نمود به باب سه مرتبه مالقات شيراز رسيده چون ب سّيد مذکور
در مجلس ثالث خواهش تفسير کوثر کرد و . و جواب گذشته سؤال اّول و ثانی ب

 ،بر کوثر نوشت ن محضرآّصل در فل تفسيری ممن غير تفّکر و تأمّ  ن بابچو 
اين  نتايج ءعاقبت و انديشه ءاو شد و بی مالحظه شفتهآسّيد مذکور شيفته و 

ر کشفی شتافت و او را داللت يشه سّيد جعفر ،روجرد نزد پدره بمحّبت يکسر ب
 نمود، می وقت را نکه دانا و زيرک بود و مراعات مقتضياتآ کرد و با وجود

ميرزا لطفعلی پيشخدمت نوشت که او ه ب تفصيالت خويش را بی خوف و انديشه
سياحت نمود و در هر  اطراف ايران هخاقان مغفور عرض کند و خود ب خدمت



  اثر حضرت عبدالبهاء -مقاله شخصى سياح 

www.oceanoflights.org 

 

اعالم  علمایير منابر ناس را بقسمی دعوت نمود که سا شهر و منزلی بر رؤس
 ون خبر فتاوای علما و فرياد وو چ مردندشون نمودند و سحر معلوم جنحکم ب

شخص شاخصی  ماّل محّمد علی زنجانی مجتهد که ،زنجان رسيده ب فقها ءولوله
ه معتمدين خويش را بجهت فحص اين قضّيه ب يکی از، یفذانبود و صاحب قول 

با  ،چنانچه بايد و شايد اّطالع يافته شخص از تفاصيل وقوعاتآن  فرستاد. شيراز
استماع نمود و بر  را مجتهد نمود و چون کيفّيت وقوعاتمراجعت  يفآلبعضی ت

ر بود از قضا يری شهبحّ رير و متنحنکه عالمی آ نوشتجات اّطالع يافت با وجود
فت موسم بهار و باده گو  چيد شيدا شد و در مجلس درس کتب را برو  ديوانه

و  [مذموم المعلوم  طلب العلم بعد الوصول الی ]: دانبر زبان ر  رسيد و اين عبارت
 قرارامنبر دعوت و داللت نمود و مکتوبی مشعر بر  جميع مريدان خويش را باالی

جمعه داللت  زوجوب نماه او را ب باب در جواب .باب نوشته و اعتراف خويش ب
بر  وعظ و نصيحت ناسه ای زنجان از دل و جان بعلم نکهآبا وجود  .کرد

حضور خاقان ه و ب ندشتگان مجبور طهر  رفتنه عاقبت ب .چاره نتوانستند ،خاستند
طهران ه ب دند و خواهش احضار ماّل محّمد علیبر شکايت  مغفور محّمد شاه

او را در محضر  ،طهران رسيده و چون ب احضار صادره امر پادشاهی ب .نمودند
چنين روايت کنند که در  بعد از مجادالت و مباحثات بسيار .ساختند علما حاضر

و پنجاه تومان باو  لهذا خاقان مرحوم يک عصا ،وارد نيامد آن مجلس چيزی بر او
  .اذن مراجعت فرمود ،خرجی داده
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ه قبالن بمو ورود بعضی  باری شيوع اين خبر در اکناف و اطراف ايران
ه ب ،رفتهدست که کار اهّمّيت پيدا نموده و چاره از د علما مالحظه فرمودن ،فارس

خان را  حسين ،حاکم فارس .صل نهحا ضيح ثمرهفحبس و ضرب و تعذيب و ت
 ور را سدّ تف تش را خاموشی خواهی و اين رخنه وآکه اگر اين  داللت نمودند

ّيت زيادی عب جمباباب است و  قطعی قتلء الج فوری و چاره، عمحکمی طلبی
امر نمود که  را وغهعبدالحميد خان دار  ،خان حسين .جمع نموده و درخيال خروج

اطراف هجوم نمايند و او را با جميع تابعان  ال باب ازخ ءدر نصف شب بر خانه
باب و خال و ، جز در خانه عبدالحميد خان با جنود .بسته حاضر سازند دست

و اشتداد  شب عّلت وبا نآسّيد کاظم زنجانی کسی را نيافت و چون از قضا در 
 شرط خروج از شهر رهاه باب را ب، را مجبور فرار نمود خان حرارت هوا حسين

نمودند و  از شيراز قصد اصفهان باب با سّيد کاظم زنجانی ن شبآدر صبح  .کرد
ه الّدوله حاکم واليت مرقوم نمود و ب عتمده ماصفهان مکتوبی به پيش او ورود ب

  اّطالع حکومت در محّلی مناسب منزل خواست.
 

 چهل روز در آنجا اقامت و روزی  .امام جمعه رامعّين نمود ،حاکم محلّ 
چون اين خبر  .والعصر مرقوم نمود لس بی تاّمل تفسيرجخواهش امام در مبحسب 

وت در اثبات نبّ  جوابی ال از نّبوت خاّصه.ؤ ديدن از او نمود و س، معتمد رسيده ب
معتمد امر فرمود که جميع علما جمع شوند و  .شد ه در همان مجلس مرقومخاّص 

وساطت ه بدون تحريف ب ناا عي سؤال و جواب در يک محضر با او مناظره نمايند و
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 ءاراده امر و نچهآطهران ارسال شود و ه کاتب مخصوص خويش ثبت شود تا ب
وهن شريعت شمرده،  ار علما اين قضّيه . مجری شود ،يردگن قرار آپادشاهی بر 

احتياج  ،اشتباهی باشد بنگاشتند که اگر در امر ،و محضری ترتيب نموده ذيرفتندپن
 ر،شرع انو ه ولی چون مخالفت اين شخص ب، استاب جو سؤال و  اجتماع وه ب

تمد خواست که . معء حکم شرع عين صواب استراپس اج ،ستا فتابآاز  اشهر
 .بياسايد ماع بيارايد تا حقيقت واقع جلوه نمايد و قلوبتدر محضر خويش محفل اج

و مجادله با  حقارت شرع مبين را نخواستند و مباحثهم راک الیضعلمای اعالم و ف
محّمد مهدی و فاضل اشراقّيين  اقآامه فهّ مهء ر عاّل گم ،نديددنسپجوان تاجری ن

  حسن نوری. ميرزا
 

 اصول و توضيح و تشريح اقوال ماّل  بعضی مسائل از فنّ ه سؤال مجلس ب
حکم  ،نشد جهت حاکم حاصله شد و چون نتيجه از اين مجلس ب صدرا منتهی

 تسکين سريعرا بلکه فزع عظيم  ،تشگمجری نم شديد و فتوای قوّي علمای اعال
طهران ه ارسال باب به صدور فرمان ب لهذا خواست و هجوم عام را منع شديد.

لهذا او را  .مقاومت تواند ا مجتهد باسلیبداد تا حکم فاصلی حصول يابد و  شيوع
مورچه خوار ه ب خارج فرستاد و چون ه ويش از اصفهان بخ با جمعی سواران خاّص 

خويش  ءفرمود و در خلوت سر پوشيده اصفهانه ان امر رجوع بپنه رسيدند به
  .لع نبودمعتمد نفسی از باب مطّ  تابعان و معتمدان مأوی داد و جز خواّص و مأمن 
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 پيوست. رحمت يزدانه ماه بر اين منوال گذشت و معتمد بر ت چهامدّ 
وزير به  لع و کيّفيت راباب در خلوت مطّ  وجوده معتمد ب ءين خان برادر زادهگر گ

امری صارم صادر نمود و  ريقاسی وزير شهآحاجی ميرزا  .شتگارض ع اعظم
سواران نصيری  لباس تبديل در تحت محافظت با که باب را خفّياا  دستور العمل داد

وارد  رد رسيد امری جديد از وزير کبيرگار نکه و چون ب ه روانه نمايندفدارالخاله ب
بعد  .نجا بودآدر مّدت بيست روز در . ر فرمودندکلين را مقّر و منزل قرا ءو قريه

ال خويش حظهور حقيقت  جهته حضور شهرياری تقديم و ببه پيشگاه  باب رساله
نپذيرفت و به  وزير کبير .ئد عظيمه شمردواو اسباب حصول ف خواهش مثول نمود

ه ب موکب همايون در شرف حرکت است و اشتغال پيشگاه حضور عرض نمود که
نيست که مشاهير علمای  ای هبهمور حال مورث فتور مملکت و شونه اگاين

د نردگعموم  علمای اصفهان سلوک نمايند و سبب هيجانء يرهتو  الفه نيز برخدارال
مادر  تر از شير خون اين سّيد را هدر بلکه حالل و به موجب مذهب امام معصوم

نيست که ای ه شبه .و مانعی در نظر نه لئدانند و موکب پادشاهی در سفر و حا
ی أاله ر عجلهذا علی ال. عظمی و فساد اکبر خواهد شد ءباعث فتنه حضور باب
اين  غيبت موکب سلطان از مقّر سرير شهرياری  ست که در مّدتا صواب چنان

 .حين رجوع نموده مثول را معّلق ب داد و حصول ماکو مقرّ  ءشخص را در قلعه
صادر شد و از قرار  ضرت پادشاهیاعليح للباب دستخطّ  ی مخاطباا أر  مطابق اين

همايون  چون موکب ،بعد االلقاب ] :ست ا مختصرش اين روايت صورت دستخطّ 
شما به ماکو  .بطور شايسته ممکن نهمالقات  ،در جناح حرکت از طهران است
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دولت قاهره مشغول  دعاگوئیه ف و استراحت نمائيد و بجا توقّ آندر  چندی ،رفته
سفر بر  ه در هر حال مراعات و توقير نمايند و چون ازک داشتيم رشويد و مقرّ 

 [.  وص خواهيم خواستخصرا م ارديم شمگ
 

تبريز و ماکو روانه ه ب رچیپبعد او را با چند سوار از جمله محّمد بيک چ
از  .واقع محّمد بيک ءروايات پيغامهائی کنند که بواسطه ديگر تابعان باب .نمودند

 ط جمهور و منعلّ سفع تدلکن بشرط حضور و ، مرحوم جمله تعّهد شفای پای خاقان
عی پيری و دّ م چه که خود بحضور پادشاهی يضتبليغ اين عرابه وزير کبير 

  .بود ولی سائرين منکر اين رواياتند حاضر مرشدی
 

ه که مرا از اصفهان ب وزير اعظم مرقوم داشته از بين راه مکتوبی بباری 
 حال چه شد که اين ،فاصل احضار نموديدحکم  جهت اجتماع با علما و حصول

  .رديدگل به ماکو و تبريز مقصد عزيز مبدّ 
 

علمای اعالم تقّرب نفرمودند ، ف نمودندهر چند چهل روز در شهر تبريز توقّ 
ماه در قلعه منيع که . نه قلعه ماکو دادنده بعد حرکت ب .ندانستندئز و مالقات جا

ه محّبت ب ند و علی خان ماکوئی از فرطوی دادأم واقع، بل رفيعجن آدر ذروه 
و  داد مود و بعضی را اذن معاشرت میمی ن خاندان نّبوت بقدر مقدور رعايت

نمودند که در جميع اطراف تبريز از  ذربايجان مالحظهآ چون فضالی مجتهدين
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ه تابعان و تبعيد باب ب از حکومت طلب تعزير ،ر خاستهبکثرت ضوضاء رستخيز 
 .دست يحيی خان کرد سپردند ،فرستاده لهذا او را به آن قلعه. دندچهريق نمو ء قلعه

حترام و اذّيت و زجر الو فقهای ذوی ا امعظسبحان ّللّا با وجود اين فتاوای علمای 
روز در تزايد ه روز ب هيفاين طا ب حّکام،نجاز ی و حبس افاز ضرب و ن شديد

مجالس  ران در محافل وجميع اطراف اي قسمی بود که دره ب بودند و بحث و جدال
علمای دين مبين در  ،بر خاسته و سخنی نبود و رستخير عظيمیگفتگجز اين 

و هلهله و خود باب  ناس در فغان و زلزله و محّبين در شعفء هولوله و عامّ 
 ءو قلعه در نهايت جذب و وله در اثنای طريق ،ندادهآشوب ّيتی باين شور و اهمّ 

و شب خود را بذکر و فکر و اوصاف و  روز ماکو و چهريق شام و سحر بلکه
چنانچه  ،نموده بود ن شخص غائب حاضر و منظور ناظر خويش حصرآ نعوت

 : نمايد که مضمونش اين است ذکری می
 
قضا در تتابع و ظلمات  اگرچه دريای بال از هر جهت در تالطم و سهام] 

ه جانم بو  وشنجان و تن است لکن قلبم بياد روی تو ر  الم و محن مستولی برآ
 . [بوی خوی تو گلشن است 

 
فضالی و تبريز  علمای ءخالصه بعداز سه ماه اقامت در قلعه چهريق اجّله

سياست  جهت تهديد و تخويف ناس استدعایه و ب طهران نوشتنده ذربايجان بآ
قاسی چون جوش و خروش آ کبير حاجی ميرزا وزير .شديد در حّق باب نمودند
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از  ،همداستان شده جميع نواحی ايران مشاهده نمود ناچاراعالم را در  علمای
م سملک قا ،اورومّيه حاکمه در اثنای مرور ب داد. تبريز امر احضاره چهريق ب

در نهايت  ،شد اهويد نیدااحترام فائقی مجری و هجوم غريبی از اعالی و ا، ميرزا
  .احترام حرکت نمودند

 
در مجلس حکومت حاضر  زتبريز وارد بعد از چند رو ه و چون باب ب

احمد امام  ء و ماّل محّمد ماماقانی و ميرزاانظام العلم از علمای اعالم .نمودند
 .و بعضی مجتهدين ديگر حاضر بودند جمعه و ميرزا علی اصغر شيخ االسالم

 هيجان عظيمی بر پا دعوای مهدوّيت اظهار کرد که ،باب نمودند عایال از ادّ ؤ س
بود که  ه کردند و سطوت تشريع چنانطاز هر طرف احا قاهرهه علما بقّوه لّ جا .شد

ل مّ أبدون ت ،برهان طلبيدند ود.ی نمنم کوه البرز مقاومت ،شخص جوان سهل است
به اج جرفتند احتگنحوی  نکته .نمود که اين برهان باقی اعظم است عبارات تالوت

 ،شد ق لس متفرّ مج .ن بيان کردآ از منافی قواعد نحو مثله ن بتيان نمود و اآقر 
ردون مهد گذربايجان وليعهد آان مر حک ن وقتآدر  .باب به محّل خويش رجوع نمود

علما مصلحت چنين . در حّق باب حکمی نفرمودند و تعّرضی نخواستند، بودند
ننمودند  اشها قبولرّ فقرار بر ضرب شد جماعت  .بايد شديد يرز عت اقلّ  دانستند که ال

 ءهميرزا علی اصغر شيخ االسالم که از اجلّ . شونداين سياست رای اج که اسباب
  .دست خويش چوبکاری نموده خانه خود برده و به ب ،بود سادات
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و حبس شديد کردند و چون  چهريق نمودنده ده باعا بعد از اين واقعه باب را 
مجتهدين و اء علم، اطراف ايران رسيده ديد بتشو سجن و  اخبار ضرب و تعزير

 و نفوذ بودند بر قلع و قمع اين طايفه کمر هّمت که صاحب اقتدارن ير بء معتافقه
او نوشتند که اين شخص و پيروان  ماشتند و اعالم حکمگبستند و کمال اهتمام را 

استقاللّيت کّليه  ت دين و دولت و چون حّکام در ايرانو مضرّ  ضاللت محضند
ابيان ب اضمحاللدر استئصال و  ،پيروی فتوی نموده در بعضی واليات ،داشتند

 رفتار می أّنیته محّمد شاه در اين قضّيه ب و لکن خاقان مغفور .همداستان شدند
تا از او  ،لوالک ست و از خاندان مخاطبا پاک ءکه اين جوان از سالله فرمودند

حکومت  ،رددگسايش عمومی است صادر نآ ری که منافی راحت ويامور مغا
نمودند جوابی نفرمودند و يا  اف علمای اعالمه مراجعت از اطر آنچننمايد و  تعّرض

  .ی نمودندنّ أته نکه امر بآ
 

که تابعين باب بودند  و علمائیضالء ف ءبين افاضل علما و اجّلهباری در ما
له همبا که در بعضی واليات قسمیه ب ،ايد نمودز و مجادله ت جهجحاممخالفت و 

 ی عظيمبشو آشور و  .پيدا شداسباب مداخل  خواستند و از برای حّکام واليات نيز
 اآر پادشاه عارض شده و فکر جهان  بر خاست و چون ناخوشی نقرس شديد بپای

اجی ميرزا حوزير کبير  حسن تدبير ،ق و فتق اموررت رمحو  ،نموده بود ا مشغولر 
در  چه که ،منير رهم ءمثابهه عت او بضاکفايت و قّلت ب قاسی شهير بود و عدمآ

تأييد فتوای علما ميخواست و  فرمود ساعتی ود و حکمی مینم يی میأهر ساعتی ر 
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افراط  و داد علما میه ی بشمرد و وقتی اسناد تعدّ  الزم می قلع و قمع بابيان را
 وازها ازآاين همه ] شد و  نی عارف میآ دانست و الف انصاف میختعّرض را م

 ن  إ ] د وبر زبان ميران [ شد گدر جن يیبا موس سيیمو ] و  فتگ می [ شه بود
 . نمود تالوت می نتک [تاّل فهی ا

 
و عدم ضبط و ربط مصالح  امور تدبير در مهامّ  وءن از سوّ باری وزير متل
بر خاست و  اضوغا و ضو غنمود که در اطراف و اکناف  جمهور چنان سلوک

 تعّرض تابعان باب نمودند و هجومه ناس را امر ب علمای مشاهير ذوی نفوذ عاّمه
حول مجتهدين و فسمع ه ب لی الخصوص چون اّدعای مهدوّيتع ،عمومی شد

ضرورّيات  زا غاز نمودند و بر منابر نعره و فرياد کهآ له ان رسيد ينر بحّ علمای مت
 طاهرين بلکه اصل اساس اعظم مذهب ءائّمه وره ازثدين و روايات صحيحه مأ

ا چه شد قجابل .الم استالسّ  عليهما امام معصوم ثانی عشر تحضرت جعفر غيبوب
بن ااقوال حسين ؟ چه شد کبری  غيبت ،غيبت صغری چه بود ؟کجا رفت و جابلصا

فتوح شرق و  پرواز نقبا و نجبا را چه کنيم و ؟ چه رزيان مهبا روح چيست و روايت
که در  عالماتی ؟يانی کیفو ظهور س خر دّجال کجاست ؟ را چه نمائيم غرب

از دو شّق  کار ؟ کجا ّلت باهرهعترت طاهره است کو و مّتفق عليه م احاديث
بيزار  ائمه اطهار را انکار نمود و از مذهب جعفری  بيرون نيست يا بايد احاديث

موجب اصول و ه احالم شمرد و يا بايد ب گشت و نصوص صريحه امام را اضغاث
اين شخص را  صوص و نصوص شرع انور تکفير بلکه تدميرفو  فروع مذهب
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ار و عقايد صحيحه صريحه باز اين اخ نچه چشمر چناگا .اعظم فريضه دانست
 تنه اهل سنّ  ما. اساس مذهب امام معصوم بقّيه نماندّس ا ، ازوشيمپمسّلمه ب

و يا  د مهدی مولودقولّي موعود شويم و معت اّمه که منتظرء عهستيم و نه فرقه
 اّول .شرط ائز  حمحّمد را دو عالمت  لآفتوح باب واليت را جائز دانيم و قائم 

ی اجيه اثنء نهيفاء طاين عقايد هزار ساله .يات باهرهه آّيد بؤ و ثانی م طاهره ءسالله
کّل  يا؟ آ وئيمچه گرين و مجتهدين سابقين بحّ علمای مت عشرّيه را چکنيم و درحقّ 

 اين چه دعوی واضح البطالن ؟ شتندگ اللت بودند و در وادی غوايت سالکضبر 
و اين اقوال را  را خاموش تشآی مردم اين ا .هرالظ   ةهذه قاصم ّللاّ  ست و وا

 در مجامع و مساجد و منابر و محافل .شريعتا واا، ذهبم او  ،اليو  وا .فراموش کنيد
حسب فکر ه ليف نمودند و بأت یرسائل فرياد نمودند و رؤسای بابيها در مقابل

و  ،تطويل خواهد شد ر تفصيل داده شود موجبگا .ترتيب دادندبه جو ا خويش
مختصرش  جوبهابعضی از  .نه دالئل تصديق و تکذيب صود بيان تاريخ استمق

ن را اصل و آروايات دانستند و  رب ت را غالبئق و حجّ ارا ف ست که برهانا اين
احتجاج ننمايد و اعتماد  ايدياصل ن فرع مطابق فرع شمردند و گفتند اگر اين را

نتواند  ضه ندارد و محاججهحّيت معار مسموع صالفرع  را وتثبنشايد چه که اصل م
 مثالا  .دانستند و جوهر تفسير شمردند نزيلتويل را حقيقت أت بلکه در اين مواضع

ويل أئن قلوب تامد وحاته فترا ب سلطنت معنوّيه و فتوحاته قائم را ب سلطنت
استدالل کردند  الفدا هدا روح الوجود لهلوبّيت سّيد الشّ غم مظلومّيت وه نمودند و ب
با وجود اين  .بود ﴾البون غلهم ال دناُجن نّ و إ ﴿ء مبارکه ءيهآهر حقيقی چه که مظ
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و  ءمغلوبّيت کبری غالب براعدا مظلومّيت جام شهادت نوشيدند و در حال در کمال
با وجود عدم تعّلم  باب را ءليفات کثيرهأت اعلی بودند و همچنين اعظم جنود مأل

رجال از کتب  روايته متباينه ب اشتند و بعضی رواياتگان تأييدات روح القدس
و  ظاهر مطابق مقاصد خويش روايت کردند حسبر ی بيثاستخراج نمودند و احاد

وشه نشين و گو اقبال علمای زاهد  اخبارات بعضی مشاهير سلف تمّسک جستنده ب
يت اعظم آو ثبات باب را  دين مبين را دليل قويم فرض نمودند و استقامت فضالی

 ،ماست جميع خارج از صدد ادات نقل نمودند و امثال ذلک کهعاشتند وخارق ندپ
  گذشتيم. اختصاره لهذا ب

 
اين احوال در ميان بابيها بعضی ل در خال .بر سر اصل مطلب رويم

از جمله . ن طايفه طلوع و ظهور غريبی داشتندآ در انظار، اشخاص پيدا شدند
ّللّا مقامه حاجی سّيد کاظم  علیوار ا گبزر  لميذ سّيدتانی که ر ميرزا محّمد علی مازند

وار و احوالی اطچندی از او  بعد از .و در سفر حّج انيس و جليس باب بود رشتی
ی ماّل حتّ . اطاعتش را حصن حصين شمردند ،کّل تمکين نموده صدور يافت که

مرجع شريف و وضيع اين طايفه بود در  حسين بشروئی که مقتدای جميع و
و اين شخص  نمود وع عبد ذليل رفتار میخضوع عظيم و خشه ب حضورش

قيام کرد و باب در توصيف و تمجيد او داد  ء بابه بر اعالی کلمهباستقامت تامّ 
سحر مبين بود و  و تحرير تقرير در .داد و طلوع او را تأييدات غيبّيه شمرد سخن

حکم ه ب فائق جميع و عاقبت امر در سنهء شصت و پنج در ثبات و استقامت
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 در بداسدر منتهای جوش و خروش  مجتهد بار فروش ءسعيد العلما ءهاقرئيس الف
  .اختبو جان ب
 

فاضل قزوين و  ،صالح حاجی ماّل  ءة العين صبّيهقرّ ه ب هو از جمله ملّقب
نطق و بيان  اهره بود و درّتی محسب منقول در فنون ش بر .حرير استنعالم 

 ديث کتاب مبين بود و درح در تفسير و. ول اساتذهفحمحّير عقول و افکار 
هی از لعاليات اقتباس مسائل ا در عتبات .ت عظيمآيئی امطالب شيخ جليل احس

با علما و فضال  در سبيل باب فدای جان رايگان نمود و ،کرده مصباح کاظمی
چنان شهرت  .شودگ مطلب خويش زبان می نمود و در اثبات بحث و مجادله می

 ءهاّطالع قوّ  يلو ما و عارف طالب استماع گفتاربود که اکثر ناس از عالم  نموده
در بسياری . شوبیآسر پر شوری داشت و فکر ولوله و  .شتندگنظر و استدالل او 

 و چون در خانه .ئل نمودامس يقشت و بيان دقاگ ل فائقدات بر اصحاب جمحاّل 
ان شهر که گان بزر نبرپا شد ز  کالنتر طهران محبوس بود و جشن و سور عروسی

جشن و سرور را که  م شدندگبودند از حسن تقرير او چنان سر  دعوت حاضره ب
نغمات ملتهی  استماع کلمات از استماعه انجمن شدند و ب پيرامن او فراموش نموده،

 لطائف و بدائع که از لوازم سور است مستغنیی غرائب از تماشا ءمشاهدهه و ب
 گشتند.

 
 خوف و هراس .جهان ءج فتنهاحتجا فت دوران بود و درآ باری در تقرير،
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ات ر چه از ربّ گا. را فائده و ثمری نه قانفو نصائح مش نبوداثری  در قلب او را 
 پای استقامت بفشرد تا در طهران ،ودهبرجال ر  حجال بود لکن سبقت را از فحول

طناب ه اتفصيالت بپردازيم کار ب اينه ر بگتوای علمای عظام جان سپرد و اه فب
 .انجامد

 
فور غم که خاقان ايران در اين بحران و علمای اعالم حيران و پريشان باری 

ميرزا تقی يافت.  وجود شهريار تازه زينته و سرير سلطنت ب محّمد شاه مرحوم شد
 ءزمام امور جهمور را در قبضه .م شدمعظّ  خان امير نظام وزير اعظم و اتابک

اين  .سری و استبداد بتاخت خود رفت و سمند هّمت را در ميدانگو استقالل  اقتدار
باک  سّفاک و بی .زادهآ عواقب امور ءمالحظه شخصی بود بی تجربه و از وزير

دانست و مدار  ت سياستدّ ش حکمت حکومت را .چاالک و و در خونريزی چابک
 و چون . تضييق و تهديد و تخويف جمهور ميشمرد ی سلطنت را تشديد وترقّ 

و  هامات غريبه افتاده او وزير ب ،شباب بودند اعليحضرت شهرياری در سّن عنفوان
استيذان از حضور همايون بعزم جزم  بدون  در امور طبل استقاللّيت بکوفت.

 مان میگکرد و همچه  تعّرض بابيان هبی مشورت وزرای دور انديش امر ب، خويش
مثمر ثمر  ،تدّ شقلع و قمع توان نمود و را نه امور گو  ت قاهره اينوّ ه قنمود ب

و تأييد است و  تعّرض عين ترويجامر به نکه امور وجدانّيه را آو حال  د شدخواه
علی الخصوص در امور دين و مذهب . خاموشی کوشی شعله بر افروزده نچه بآ
اين  .شديد نمايد ثيرأوذ پيدا کند و در قلوب تفخون سرايت و ن مجرد ريختنه ب
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کنند  چنانچه روايت ،است و اعظم تجربه همين قضّيه. ربه رسيده استه تجامور ب
 رفت و خانمانش پراکنده و پريشان، که شخص بابی در کاشان اموالش بتاراج

ونه سوار و گوشی واژ گدراز  و بر نمودند و تازيانه زدند و محاسنش بيالودند عريان
شخص  .رداندندگب بورنار و طتطبل و شيپور و  با آزاربمنتهای  در کوچه و بازار

 ،نيافته از جهان و جهانيان خبری  رباطی افتاده و ابداا  وشهگبری در کناری در گ
 کوچه شتافت و چون از جرم و مجرم و سببه ب هوی مردمان بلند شد چون های

روز در  بجستجو افتاد و در همان شتگ وجه تفصيل مطّلع تشهير و تعذيب بر
دليل ت و عين حقيق برهان ،فت همين اذّيت و تشهيرگشت و گداخل  ره بابيانمز 

 .شد گاه نمیآذشت و مثل منی گ هزار سال می ر چنين نبود يمکنگا .است
 

يب ذديب و تعأته و استيذان امر ب استقالل تمام بدون استشارهه باری وزير ب
 ءجستند و مأموران وسيله ام و واليان بهانه مداخلحکّ  .اطراف فرستاده ب بابيان

قّوه تشريع و . نمودند م عاّمه میو معروف بر رأس منابر تشويق هج منافع و علمای
از  ه را قلع و قمع خواستند و اين طايفهيفاط اين، غوش هم دادهآ ذ دست در يتنف

الع نيافته و تکاليف خود بايد و شايد اطّ  اساس و اسرار و تعاليم باب هنوز چنانچه
و سلوک و رفتارشان بر حسب قديم  ر و افکارشان بقرار سابقتصوّ  ،ندانسته را

از هر جهت شعله ور و  تش فتنهآبه باب نيز مسدود و  طريق وصول .قمطاب
ه قوّ ه ب ناس در جميع اطراف ءهحکومت بلکه عامّ  ءعلما شهراوای ه فتب .مشهود

کردند  ارتغو سياست و شکنجه نمودند و قتل و  شتنداذگقاهره بنای تاالن و تاراج 
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در شهرهائی که معدود قليل  .نمايند تش را افسرده و اين نفوس را پرمژدهآاين  که
ی داشتند شهرهائی که جمعيتّ  شتند و درگشمشير  طعمهءجميع دست بسته  بودند
عقائد سابق  حسبه ب ،تکليف غير ميّسر و جميع ابواب مسدود سؤال از چون 

 بدفاع بر خاستند.
 

 ءحکم رئيس الفقهابه  ان ماّل حسين بشروئی و تابعانش رار در مازندله از جم
کشتند  بارفروش هجوم جمهور نمودند و شش هفت نفر را عاّمه شهر اءعلمسعيد ال

ه اذان کرد و دست به  حسين امر باّل م الف بودند کهتو باقی را نيز در کار ا
ندامت و  منتهایه جميع فرار اختيار نمودند و اکابر و خوانين ب، شمشير دراز

 ئی را بجهت محافظت باخسرو قادی کال و قرار بر رحلت دادند ،دهمرعايت پيش آ
مصون از خاک مازندران  محفوظ و ،حسب شروطه و پياده همراه نمودند که بر سوا

خسرو ، خارج شهر شدند و از معابر و طريق بی خبر بودند چون  .بيرون روند
قاا در کمين نشاند و بابيها را در راه متفرّ  ل مازندرانگخويش را در جن ءسوار و پياده

چون  .ذاشتگ يک يک ق و پريشان نمود و بنای شکارل متفرّ گنجدرآن  و بيراه
نفس مفقود و  شت و چندگ شکارآراز نهان  ،بلند شد از هر سمت گصدای تفن

ان ذامر با ن پريشانآ حسين بجهت جمع اّل م .شدند لوله مقتولگب تاا نفوس ديگر بغت
خسرو سپاه  .اه خسرو دريدگر گو ج مستوفی خنجر کشيد نمود و ميرزا لطفعلی

ه ن جمع را بآحسين  ماّل  .شتندگشته گو برخی در ميدان مصاف سر  بعضی کشته
در  شد، لع بر نوايای جمهورطبرسی منزل داد و چون مطّ  نزديک مقبره شيخ ءقلعه
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 با جمعی نيز منضمّ  یميرزا محّمد علی مازندران بعد ،حرکت رخاوت و فتور نموده
 ،ی نبودندگجن لکن کلّ  شد. قلعهء ده نفس موجودیيز و س سيصد ،حزب شده نه آب

ّدت ب که مو طاّل  اکثرشان از علما رديدند وگنفر مهّيای حرب  ده و بلکه صد
و  نکه معتاد حرب و ضرب تيرآبا وجود  .بودند ف و کتابئحيات همدم صحاال

اره پمخو  گو تفن پشد و با تو  وارد و چهار مرتبه ترتيب معسکر ،شمشير نبودند
 اردو بکّلی پراکنده و، و در هر چهار مرتبه شکست داده ،ندمحاصره شد گ وجن

ب ّوابود و ن گاسقلی خان الريجانی سردار جنچهارمی عبّ  در شکست .پريشان شد
و تبديل در شبها خارج ارد لباسه مذکور بن خا .واال مهدی قلی ميرزا امير معسکر

ر.حرب اخير اردو حاض در و روز شد فی و پنهان میتل مخگدر ميان درختان جن
شب چون . تش زدندآاه گها خيمه و خر  بابی شت.گ اردو پريشان در شب واقع و

ديگران پياده  ،او سواره .در کمند افتاد حسين سمند ماّل  پای .شتگروز روشن 
 لولهگبدست خويش چند ، خان از دور باالی درخت او را شناخت قلیاسعبّ . بودند

در  و تابعان او را بقلعهءبردند .انداخت در او را از پا مسيّ  انداخت و در تير
 زادههاقبت شا. عنشدند قاهره چاره بقّوه باو جود اين واقعه .همانجا او را دفن نمودند

کيد أو يمين را بتمهير قرآن مجيد ت اطهار قسم خورد ءعهد و ميثاق بست و بائّمه
ّدتی بود مچون  محاّلت خويش مراجعت نمائيد.ه ب ،شما نيسته ب نمود که تعّرض

چند  ،استخوان اسبان نيز چيزی باقی نمانده و از جلود یحتّ  ،که مؤنه تمام شده
 باردو رسيدند در خارج اردو قبول کردند و چون  ،نمودند ذران میگ بماء قراح روز

سالح و  از طعام مهّيا نمودند و مشغول خوردن و عاری  شانهتجبه ی در محلّ 
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بعضی اين  .بکشتند را نمودند و کلّ  ومجوشن بودند که سرباز از هر طرف هج
محّلی  لکن چون جمعی در ،شمردند از خوارق عادات می شجاعت حضرات را

البّته مأيوسانه دفاع  ،اميد نجات مقطوع و راهها بسته وحصر شوند و جميع ابواب 
 .و جسارت و شجاعت ابراز  کنند

 
ء هوّ ق نيريز ان وعلمای نحارير و فقهای مشاهير در زنج فتوایه ب و همچنين

مجتهد  در زنجان ماّل محّمد علیّ  .نمودند خونريز هجوم بردند و محصور ءدّيهجن
استدعای عاطفت  در بدايت .و در نيريز سّيد يحيی دارابی مرجع و زعيم رئيس بود

عساکر بأس ت شدّ  رسيدند و چون  درجه يأسه قاهره ديدند ب نمودند و چون سطوت
در حرب  شودند و هر چندگقاومت به مدست  ،قطع نمود ار رامّر فر ثر مآنصرت م

لکن ، شتندگاستقامت حيرت بخش امرای لشکر  بسيار شديد بودند و در ثبات و
بعد از حروبات  .را شکسته و پرشان فرار را بسته و بال مرّ م جندّيه ءقاهره ءهقوّ 

ن و تدبير آو تمهير قر  عهد و ميثاق و ايمان و پيمانه نها نيز عاقبت بآ دهمتعدّ 
 تفصيل محارباته ر بگشتند و اگذاز دم شمشير  و کلّ  عجيب سرداران تسليم شدند

اين مختصر يک  ،شرح دهيم نهايت نيريز و زنجان بپردازيم و وقايع را از بدايت تا
 .شتيماذگمجمل  ،ه نبخشديدردد و چون تاريخ را فاگ کتاب جسيم

 
 بدون  ،ر نموداخير تصوّ  در خالل وقوعات زنجان امير کبير عالج قطعی
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ی أصرامت ر و وزرای دربار رعّيت پناهی بصرافت طبع  فرمان پادشاهی و مشورت
ذربايجان آست که حاکم ا مختصر اين .داد قتل بابه فرمان ب و استقالل تامّ 

 ،برادر اميره و ب اين حکم را از دست خويش نپسنديد یار حمزه ميرزا اج شاهزاده
. کس مقتدر و توانا سان و هرآخسيسی است و  ين کارفت که اگخان ن ميرزا حس

حرب افغان و اوزبک خواهد ه ب مأمور مرامان بود که حضرت اتابک گمرا چنان 
او را  ذاراعت. و هجوم مرز و بوم روس و روم داللت خواهد کرد رزمه نمود و يا ب

ه نوشت و سّيد باب قبل از خروج از چهريق ب اميره خان بتفصيل بنميرزا حس
خويش را حّتی خاتم و  تبريز جميع کارهای خود را تمام نمود و نوشتجات سمت

ه ذاشته و بگو کليد جعبه را در ضمن پاکتی  مخصوص نهاده ءقلمدان در جعبه
ماّل عبدالکريم قزوينی  نزد ماّل باقر که از سابقين اصحاب خويش بود وساطت

 .يم ماّل عبدالکريم نمودلی تسدر قم در محضر جمعت را ن امانآ ماّل باقر .فرستاد
اين هستم که اين امانت ه ب مورأفت مگجعبه را باز نمود و  حاضرين در   اصراره ب

از کثرت . فتگسؤال منمائيد که نتوانم  بيش از اين از من بهاءهللا برسانم وه را ب
ّي فخخّط  هورد که در نهايت لطافت و بآ ی بيرون گبی بزر آالحاح حاضرين لوح 

هيئت هيکل ه در هم ب قسمیه نوشته و ب ناقرافت و اتظغايت ه سته بشک خوش
 چون  .ب بر کاغذ استقطعه مرکّ  شد يک مان میگ انسانی مرقوم نموده بود که

نموده بود و ماّل عبدالکريم  ءاز کلمه بها اشتقاق و شصت ن لوح را خواندند سيصدآ
  محّلش رساند.ه ب رات ن امانآ
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  امير کبير فرمان ثانی برای برادر خويش. رويم باری بر سر اصل حکايت 
اعالم تبريز که رکن  خان صادر فرمود و مضمون فرمان از علمای حسن ميرزا

 فتوای ،اند و حصن حصين طريقه اثنا عشرّيه المسّ رکين مذهب جعفر عليه ال
را  در مأل ناس باب ،ساخته ارومّيه را حاضر ءفوج ارامنه ،رفتهگصحيح صريح 

احضار  اش باشی خويش راميرزا حسن خان فرّ يد. فوج نما يکشلّ ه امر ب ويختهآ
و شال که عالمت سيادت بود برداشته و  امهباب را عمّ  .نمود و دستور العمل داد

محبوس ای در حجره  ورده،آ تبريز ءسرباز خانه ميدانه تن از تابعان ب چهار با
اش باشی باب فرّ  روز ثانی .دندتبريز مستحفظ قرار دا ءارامنه نمودند و چهل سرباز

فتوای عالم ه و از نجبای تبريز بود ب قا محّمد علیّ ه آی بمّ مسجوانی که  يک را با
مرتضی  ثالث ماّل  محّمد ماماقانی و مجتهد ثانی ميرزا باقر و مجتهد مجتهد ماّل 

پايه همان  در وسط .ارومّيه نمود ءسرتيپ فوج ارامنه قلی و غيره تسليم سام خان
يک ريسمان ه ب ،ويختندآو دو ريسمان  هنی کوفتندآ ره که محبوس بودند ميخ حج

 قسمیه ب ساختند، ق نموده محکمعلی را معلّ  قا محّمدآريسمان ديگر ه و ب باب را
 .و اطراف بامها از کثرت جمعّيت موج ميزد باب بود ءن جوان بر سينهآکه سر 

تش آصف ثانی  ،پی و از يک نمودصف اّول شلّ  .سرباز سه صف بستند فوج يک
 يک حاصلتش شلّ آان عظيمی از . دختير باران نمود صف ثالث ،داد و از پس

ايستاده و باب را در همان حجره که در  ن جوان را، آشتگچون دود متالشی  .شد
يک ادنی  هيچه ب .ته ديدندسنش سّيدحسين قاآويخته بودند در نزد کاتبش آ اشپايه

 .خان مسيحی گفت ما را معاف بداريدسام  .بود سيبی نرسيدهآ
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قا جان بيک . آدست کشيد اش باشیرسيد و فرّ  نوبت خدمت بفوج ديگر

ميخ  همانه ن جوان دو باره بآرا با  ه پيش آمد و بابخاّص  سرتيپ فوج خمسه
ين ير فارسی دان فهميدند و سا معدودی .داشت ها می بستند و باب بعضی صحبت

  حاضر ساخت. يپ فوج خويش راباری سرت. دنديشن صدائی می
 

شصت و شش  و دويست و سنهء هزار از ظهر بيست و هشتم شعبان پيش
 ثير نموده بود که سينهألوله ها چنان تگيک شلّ  در اين .يک نموديکمرتبه امر بشلّ 

 بعد زرده شده بود.آ که اندکی ر صورتگتشريح شده م کلّ  ءاضشته و اعگک مشبّ 
ن شب در آو  کنار خندق نقل نمودنده خارج شهر ب هاز ميدان ب ن دو جسم راآ

ن دو جسد آو نقش  اش حاضر شدنقّ  روس با لو قونس روز ثانی .ندق ماندخکنار 
ن آشب ثانی نيمه شب بابيان . ندق افتاده بود برداشتخ وضعی که در کناره ب را

 که مان نمودندگبعضی  دندر بردند و روز ثالث مردم چون جسد را نيافت دو جسد را
امام  اعالن کردند که جسم طاهر ءمنابر علما سؤو ر  ی برحتّ  .جانوران خوردند

است و جسد  محفوظ اع و حشرات و جوارحبخالص از تعّرض س ءهيعو ش معصوم
تحّقق يافت که ، تامّ  قيقتد و يقلکن بعد از تحق. ان دريدندگاين شخص را درند

واضح و  ينساخت و از قرا ق را متفرّ  باب جميع نوشتجات و مايحتاج خويش چون 
اين وقوعات  لهذا روز ثانی ،اين وقايع و قوع خواهد يافت مشهور بود که عنقريب

 ذربايجان بود حاضر وآفدائيان باب و خوانين ز خان که ا يحيیسليمان خان پسر 
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دوست قديم و يار و نديم او بود  کالنتر تبريز وارد و چون کالنتر ءيکسر در خانه
سليمان خان  ،نداشت ره و ماللیو باهيچ طايفه کُ  بعارف مشر  ذشته شخصیگ و

 ئل و تدبير دراانواع وسه که امشب با چند نفر ب اش نمودف را پيش او اين سرّ 
 هرچه بادا باد هجوم می ر چنانچه ممکن نشدگکوشيم و ا الص جسد میخاست

گفت  کالنتر م.افشاني در اين راه می ان رايگانجايو  رسيم مقصود میه يا ب ،نمائيم
 ،خويش فرستاد واّص خی را از مّللّا يار نا حاجی .گونه مشّقات الزم نيست هيچ اين

حاجی سليمان ه ب ورده،آ هر وسيله و اسبابی بود جسد راه تعب و مشّقت ب بدون 
ان گدرند فتند کهگجهت عذر خويش ه صبح شد قراولها ب کرد و چون يم خان تسل

 روز ،نموده النی بابی محفوظيشخص م ءکارخانه ن جسد را درآن شب . آخوردند
موجب تعليماتی که ه بعد ب. گذاشتند امانت ،دوق نهادهندر ص ،دوق ساختهنديگرص

 .مستور ماند بکّلی اين قضّيه ،ذربايجان حرکت دادهآرسيد از  از طهران
 

خانمان ه و هفت در جميع ايران آتش ب ششباری در اين سنهء شصت و 
از زير  رفت بود و ادنی احتمالی می کده ایهر نفسی در هر ده، بابيان افتاده

 بی ءفيری اطفال و نساغشته و جمع ک بيشتر از چهار هزار نفر .ذشتگشمشير 
شتند و جميع اين وقوعات گ تلف ،پريشان و سرگشته پامال شده ،پرستار کس و

نمود که  می مانگشد و همچو  رأی و امر ميرزا تقی خان مجری  د استقاللّيتمجرّ 
که اثر و خبر  قسمیه و ناپديد شوند ب مضمحلّ  هيفسياست قاهره اين طا ایر جاه ب

  گشت. منقطع خواهد
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شعله  .حّقق يافتتر ثّ نمود و تک ر ظهورعکس تصوّ  ،ذشتگمّدت جزئی ن

اّول  .قاليم رسيدير اساه ب تر خطب عظيم شد و آوازه و سرايت سريع بلندتر شد
و  ثير ثبوتأتزلزل و اضطراب ت .جهان کرد يرساه ب ايتسر  ،ايران بوده ر بصمنح

ر وقوعات سبب تأثّ  نفس .و انجذاب شد رسوخ نمود و شدائد و عذاب عّلت قبول
اين  ،از سوء تدبير وزير. رديدگايد ز ص بادی تو تفحّ  صّثر بادی تفحّ أو ت گشت

 عادی شمرده امر ،پيش .گشت و اين اساس متين و رصين ينرز  بنيان حصين و
 عزم ايرانی جهان بسيار آفاق  از .حاصل نمود ار اهّمّيت شديدظبعد در ان ،شد می

خرق  ،وجدانّيه در جهان تجربه شده ونه امورگ شتند و اينگنمودند و بجان جويا 
تهديد بادی  منع باعث تشويق است و .و زجر عّلت اهتمام ستا امتيسبب ال

 چون شاخی قطع .ار و عيانپنهان و شاخ نمود ريشه در حقيقت قلوب تحريص،
شود که در ممالک ديگر چون می  چنانچه مالحظه .شاخهای ديگر برويد ،شود
ردد چه گخاموش  قّلت اهتمام خود بخود شود از عدم اعتنا و ونه امور حاصلگ اين

 ديدارپ وجدان دارد بسياره که تعّلق ب از اموری  اروپ حال در ممالکه که تا ب
در اندک مّدتی محو و ، ّيت انداختهتعّصب از اهمّ لکن عدم تعّرض و  ،شده

  د.يردگپريشان 
 

بابی  می از شخصيواقعه خطای عظيمی و جسارت و ذنب جس بعد از اين
 ءجهان مدنّيت بدنام نمود و خالصه سرزد که صفحه تاريخ اين طايفه را سياه و در
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نامی جوان صادق  آذربايجان بوديم که باب مق ست که در زمانیا اين آن واقعه
 خدمت مشغول و از فکر و هوش مسلوبه و روز ب اب يافته و شبه بب ارادت تامّ 

اوهام ه زعم خويش به ب اين خادم ،چون واقعه باب در تبريز واقع شد .بود
و  از تفاصيل وقايع و استقاللّيت امير نظامکه  خونخواهی افتاد و از اين جهت

قضّيه قطعّيا بدون اّطالع دربار  ه اينمطلق العنانی و استبداد او خبر نداشت ک
بلکه  تاّمه امر نموده، استقاللّيته صدور يافته و وزير کبير خود سرانه ب پادشاهی

 نمود مالزمان دربار را در اين حکم مدخل و مانگحسب عادت و رسوم ه ب
ی از گد ديوانمجرّ ه بلکه ب ون گلهذا از نادانی و جنون و طالع واژ  اّطالعی بوده،

و همداستان شد و چون ا با نفر ديگر و يک طهران آمده يز بر خاسته يکسر بتبر 
العياذ باّلّل جسارتی  ،نموده ن سمت توّجهه آشهرياری در شمران مقّر داشت ب موکب
که  ةالمنّ  لکن ّلّل الحمد و تقرير نتواند و قلم تحرير نخواهد. زد که لسان رساز او 

مان کرده که اين از جميع مرمّيات گ همچهو هاده ساچمه نآن ديوانه در طپانچه 
 .ممتاز و بهتر است

 
بد نام شد که هنوز آنچه  هيفطا قسمی اينه شد و ب ی بر پاتقيام تها غتباری ب

يابند  که از شومی و بد نامی و رسوائی اين قضّيه نجات جوشند کوشند و می می
کالم  ءچون رشته وحکايت کنند  حاله از بدايت ظهور باب تا ب .شود ميّسر نمی

و از متجاسر بيزاری  کشد شرمسار شوند و سر از خجالت بر ندارند اين قضّيهه ب
  شمرند و عّلت خجلت انسان. جويند و او را هادم بنيان



  اثر حضرت عبدالبهاء -مقاله شخصى سياح 

www.oceanoflights.org 

 

 
و در بدايت  هم شدندطايفه متّ  نيم جميع ايوقوع اين خطب جس باری بعد از

فحص و تدقيق و ه ب محض عدالت قرار لکن بعد ،تحقيق و فحصی در ميان نبود
ه که افچّللّا در قريه بهآء .هام افتادنداتّ ه ه بيفطا جميع معروفين اين. رديدگتحقيق 

شيوع يافت و  چون اين اخبار .صيفّيه در تابستان نموده بود منزلی طهران بود يک
از  .اوطان ءپنهان شد يا آواره ایهدر گوش هر کس توانست ،بنای سياست شد

لباس درويشی ه ب ردان،گو سر  پنهان شد و فراری  حيی برادر بهاءهللاميرزا ي جمله
بهاءهللا در کمال  لکن .رديدگکوه و دشت  ءشتهگاز راه رشت سر  دسته کشکول ب

اردوی  شده به نياوران که مقّر موکب شاهی و محلّ  فچه سواراسکون و قرار از 
يک فوج او را  توقيف در آمد و محض ورود در تحته ب ،شهرياری بود وارد

در تحت سالسل و  سؤال و جواب نمودند و بعد از چند روز می ه شديدظمحاف
فرط  ت و سياست ازگونه شدّ  حرکت دادند و اين زندان طهرانه اغالل از شمران ب

تا آنکه  .ميد نجات نبودهيچ ا وله بود وب الدّ جحا علی خان یاجح حالحا
 وزرای دربار تاجداری  ءواسطهه و ب ینّ أته نفس نفيس به ب اعليحضرت پادشاهی

 و از بهاءهللا در اين اين قضّيه را از جزئی و کّلی تحقيق و تدقيق فرمودند
کند  می نفس واقعه بر حقيقت حال داللت ،گفتجواب  سؤال شد در خصوص چون 
چه که  ،و عقل و دانش است اين کار آدمی بی فکر دهد که و شهادت می

 اقاّل . ی ننمايدری را تصدّ يننهد و چنين امر خطاچمه س انچهپشخص عاقل در ط
از همين کيفّيت  .انتظام و ارتباطی باشد ب دهد و تمهيد نمايد که کار راينوعی ترت
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باری ثابت و  نيست. مثل آفتاب روشن و واضح گردد که کار امثال من واقعه
 یمان و اوهام خونخواهی آقای خويش متّصدگب مبرهن شد که متجاسر خود سرانه

  .کسی نداشتهه دخلی ب ،تهگشم ياين امر عظيم و خطب جس
 

 قسمیه شت بگاز اين تهمت ثابت  ئت بهاءهللااو چون حقيقت حال آشکار شد بر 
اين قضّيه  از او یگاکی و آزاده پاحدی شبهه نماند و حکم دربار ب که از برای

و  خواهاناو مجری شده از سعايت بد که آنچه در حقّ  صادر و معلوم و واضح شد
دولت جاويد مّدت خواست که بعضی  لهذا .شتهگوله واقع ش حاجب الدّ يعجله و ط

و لکن چون مفقود کّلی  اين سبب دلجوئی نمايده و ب ردّ  اموال و امالک را وباتنهم
عتبات ه ب ذان هجرتياخذ بر نيامد بلکه بهاءهللا است کسی در صدد ،موجود جزئی

صدر اعظم و همراهی  ءپادشاهی و اجازه نذباعاليات نمود و بعد از چند ماه 
 شاهی مسافرت عتبات نمود. غالم

 
 ،ناس باقی ات زياد در دستجاز باب نوشت .مطلب رويم باری بر سر اصل

امين ضم .مناجات و خطب و اشارات ن و برخیآويل آيات قر أبعضی تفسير و ت
سرور کائنات  ءنّبوت خاّصه مواعظ و نصايح و بيان مراتب توحيد و اثبات بعضی

و تعّلق  و انقطاع از شئون دنيا تشويق بر تصحيح اخالق حسب مفهومه و ب
صه خعوت و اوصاف حقيقت شانمصّنفات ء بنفحات ّللّا و لکن خالصه و نتيجه

ام قو ظهور خويش را م ،مقصود و محبوب و مطلوب او بوده و بس که منظور و
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م کماالت آن دانسته و فی اعظ ظهور ءتبشير شمرده و حقيقت خود را واسطه
به  از ذکر او فتور نداشت و جميع تابعان را ای دقيقه الحقيقه در شب و روز

نمايد که  ويش بيان میخ ليفاتتأکه در  قسمیه نمود ب انتظار طلوع او داللت می
 می هستم و چون او ظاهربنن بحر بی پايان شآ و از فیر من از آن کتاب اعظم ح

ين اين امر در مراتب جنمشهود شود و  و رموز و اشارات منردد حقيقت و اسرار گ
خلعت فتبارک ّللّا ه و ب قويم فائزمقام احسن التّ ه ب ،ی نمودهو صعود ترقّ  وجود

 و اين قضّيه در سنهء شصت و نه که مطابق عدد رددگاحسن الخالقين مزّين 
هی  و الجبال تحسبها جامدة و تری  ﴿است کشف نقاب کند  ﴾حين  دبع ﴿سنهء 

که  اصطالح خويش چنان وصفی نمودهه باری ب .يابد تحّقق ﴾ الّسحاب رّ م رّ تم
ه کماالت عوالم انسانّيه را منوط ب الهّيه و حصول اعظم درجات هبتوصول به مو 

ذکرش در  تعل بود که در قلعه ماکوشاو م ءشعلهه و چنان ب محّبت او شمرده
فيق نای حبس چهريق يادش نعم الرّ گو در تن شتهگشبهای ظلمانی شمع نورانی او 

مسرور.جميع  د اوياو به  بود راز باده او مخمو  ،و فسحت روحانی يافته شده
 . بودند کّل محرمانش در جستجوی ظهور اخبارو ثار آن آ تابعان در انتظار طلوع

 
 ،س خواندهباب ارض مقدّ  و از بدايت ظهور باب در طهران که آن را 

پاکی و به  نجابت از هر جهت آراسته ءساللهز وزارت و ا جوانی بود از خاندان 
حسب بود و اسالفش در ايران  و سموّ ب سن وّ لی پيراسته هر چند جامع عگو آزاد

نبود و  ءو خاندان فضالء رجال و محّط رحال بودند لکن از دودمان علما مشاهير
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ه ب نهوزرا از خويش و بيگا ءنشو و نما در ميان سلسله اين جوان از بدايت
 ،ان و منظور نظر عاقالن بودنبالب مشار یگفرزانه يگانکی معروف و از کودکی ب

فانيه  ءمقامات ساميهه ب یاليه نخواست و ترقّ ع در مراتب جرّ تداجداد  جهبر ن
انظار  در .انتش متحّتم جميعطو ف ءبود و کثرت ذکا مسّلم کلّ  لياقتش فرط .ستجن

با وجود  .محافل نطق و بيانی عجيب و غريبی داشت و در مجامع ءعموم جلوه
جوانی چون در  و کثرت نهی در عنفوان ءت ذکادّ و تدّرس از ح عدم تدريس

شتی و در محضر گحکمت نامتناهی حاضر يق مجالس مباحث مسائل الهی و دقا
و اين را نوعی از  کّل حاضرين حيران ،شودیگعلما و فضال زبان  جمع غفير

از صغر سن محّل اميد و  .انسانی شمردندی مخارق عادات ذکآء فطری عال
باری با وجود اين  .بودی و پناه ايشان أوحيد خاندان و دودمان بلکه ملج شخص

 نمی رکسی تصوّ  ،کاله داشت و بر شانه موی پريشان احوال و اطوار چون بر سر
 .رسدآء اوج اين سمه طوفانش ب ردد و يا موجگگونه امور  نمود که مصدر اين

 
در بدايتخويش  .شتگشيوع يافت آثار ميالن از او ظاهر  باب ءسئلهچون م

روز و شبانه هّمت  بعد .داللت نمود و پيوند و کودک و ارجمند سلسله خويش را
عظيم بر خاست و از هر  استقامته ماشت و بگدعوت دوست و بيگانه ه ب خود را
ث نمود و تشبّ  جمع ادی و توطيد ارکان ادبی آنبدر تمهيد م منتهای اتقانه جهت ب

 کوشيد و چون در طهران اين ن نفوس میآ از هر جهت در حمايت و صيانت
و مجالس  نجا در مجامع و محافلآ در .مازندران شتافته اساس را استوار نمود ب
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 شايشگهر نفسی  عظيم آشکار نمود وو تبيانی و مدارس بيان  مساجد و و منازل
 ديدحاطيس خفی و جذب نيد برهان جلی و مغشن ستايش مبين او ايجبين او ديد و 

حرير نو علمای  غنی و فقير از جمع غفير .عين شهود ادراک نموده او را ب
در  دل و جان بشستند و چنان بر افروختند که شتند و دست ازگ منجذب تقرير او

 . اختندبزير شمشير رقص کنان جان ب
 

حاضر  محضرشروزی چهار عالم فاضل از مجتهدين نور در  از جمله
استدعای قبول در خدمت  ،شده نان بيان نمود که هر چهار بی اختيارچ ،شدند

اقناع را فاضل علما امبين بود آن اعجاز تقرير که چون سحر  هقوّ ه نمودند چه که ب
 ،مبتديان ءو از جمله نمود که شما فی الحقيقه طفل سبق خوانيد

نقطه  مجلس مفّصل در تفسير و شرحچند  .بخوانيدء و با لهذا بايد از بدايت الف 
شتند و از جوش و خروش بحر گمبهوت  ار علماّض و الف مطلقه منتهی شد که ح

سمع قريب و بعيد رسيد و ه ب وازه اين حکايت. آمدهوش شدند و ريّ متحاو بيان 
پرشوق و شور گشت  صفحات نور از اين وقايع .شديد حاصل شد ممانعين را يأس

ماّل محّمد  مجتهد اعظم نور .اهل بار فروش شد گوشزد شوبآ و ولوله اين فتنه و
 بّحرينعلمای مت ءاستماع نمود دو نفر از اجّله چون اين وقوعات را .در قشالق بود

برهانی المع داشتند فرستاد  تی قاطع وريب و حجّ غفصاحتی عجيب و بالغتی  که
و مقهور  لوبغن مت برهاقوّ ه نمايند و آن شخص جوان را ب تا اين آتش را خاموش

سبحان ّللّا از  .سازند خويش خائب اح مقاصدنجتائب و يا خود از فوز و  ،نموده
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و امواج بيان او  ن جوان وارد شدندآ ن دو عالم چون در محضر! آراتعجائب مقدّ 
شتند و از گ ل شکفته و مانند جمع آشفتهگشنيدند چون  ه برهان او رارا ديدند و قوّ 

و  تندگذش ر و جماعت شام و سحريو ثروت و ز و  مندر د ومحراب و منبر و مسن
مجتهد اعظم را نيز داللت بر تسليم  بلکه ،بر اعالء مقاصد آن شخص قيام کردند

  .نمودند
 

الق نور شساری بود در ق ن جوان با نطقی چون سيل جاری عازم آمل ون آو چو 
و  اجتماع نمودند جليل مالقات نمود و از اطراف ناس حرير و مجتهدنبا آن عالم 

در فضل مسّلم و در علم اعلم  جناب فاضل مجتهد هر چند .منتظر نتيجه بودند
موافق ، جه استخاره فرمودندججهت مباحثه و محاه لکن ب معاصرين خويش بود

مفهوم و  و قصور زعج ،مرهون نمودند وقت ديگره عذر خواستند و ب ،نيامد
اينست چندی در  تصرخم .شتگس و سبب اقبال و ثبوت و رسوخ نا مظنون شد

 .ردش بودگصفحات در  آن
 

مخابره  طهران نمود و در سرّ ه ب بعد از فوت خاقان مغفور محّمد شاه رجوع
بود که   عبدالکريم قزوينی شهيراين مخابره ماّل  ءو واسطه و ارتباط با باب داشت

ت برای بهاءهللا در طهران شهر  رکن عظيم و شخص امين باب بود و چون از
مصلحت  خصوص ل با ماّل عبدالکريم در اينيو قلوب ناس باو ما مه حاصليعظ

 ،امير نظام ءه قاهرهاعظم ايران و قوّ  حزب ديدند که با وجود هيجان علما و تعّرض
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پس چاره  ،شديده اند عظيمه و تحت سياست ءاطرهخبهاءهللا هر دو در م باب و
از  اين وسيله بهاءهللا محفوظه بشخص غائبی شود و  بايد نمود که افکار متوّجه

شخص خارجی را مصلحت  بعضی مالحظاته تعّرض ناس ماند و چون نظر ب
 .زدند ميرزا يحيی، ،اين فال را بنام برادر بهاءهللاء قرعه ،ندانستند

 
لسان آشنا و بيگانه معروف  و تعليم بهاءهللا او را مشهور و در أييدباری به ت

 باب مرقوم نمودند و چون ه حسب ظاهر به اتی باو نوشتج نمودند و از لسان
 .نمود نهايت پسنده ب ی را بابأّيه در ميان بود اين ر مخابرات سرّ 

 
شد و اسمی از او در السن و افواه بود و  باری ميرزا يحيی مخفی و پنهان

بود  رمعروف و مشهو  وجود آنکه عظيم تأثير عجيب کرد که بهاءهللا با اين تدبير
ه بو  س ننمودرّ پرده سبب شد که کسی از خارج تف اين .ن ماندمحفوظ و مصو 

پادشاهی خارج از طهران و مأذون سفر  فتاد تا آنکه بهاءهللا باذنييال تعّرض نخ
شصت و نه که  ءم سنهاه محرّ م غداد رسيد و هالله بچون ب .عاليات شد عتبات

سرار خويش ا ظهور حقيقت امر و دبعد حين تعبير و وعء سنهه در کتب باب ب
سر بسته ميان داخل و خارج  اين سرّ  از قرار مذکور، از افق عالم دميد ،نموده

ناس هدف سهام عموم شد و  در ميان هاستقامت عظيمه بهاءهللا ب ،شتگ مشهود
ه ر بتّ جهت تسه ب واحی بغدادضلباس تبديل گاهی در نواحی و  ميرزا يحيی در

 .برد لباس اعراب بسر می هنفس بغداد ب عضی حرف مشغول و گاهی درب
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منجذب و اکثر  فهيقسمی حرکت نمود که قلوب اين طاه ب بهاءهللا باری  

 يکاز بعد  .و برخی متغّير بودند و بعضی متحيرّ  صامت ساکت و اهالی عراق
بدون  ،را ترک نموده و تعّلقات و اقربا ستهگسسال توّقف دست از جميع شئون 

رفيق از عراق سفر نمود و  همراه و معين و انيس واتباع تنها و منفرد بی  اّطالع
در کوه  کردستان عثمانی اکثر اوقات در محّلی دور از آبادی قريب دو سال در

چندی  .د داشتسليمانّيه تردّ  اا بهنادر  گاه گاهی .لو منزل داشتگسر ه ی بمسمّ 
در حّل  ،احوال او برده فاضل علمای آن صفحات بوئی از اطوار واکه  ذشتگن

و چون  نمودند معضالت مسائل الهّيه با او محاوره میاز بعضی مسائل مشکله 
نمودند نهايت احترام و رعايت را مجری  آثار کافيه و بيانات شافيه از او مشاهده

صفحات حاصل نمود و  نآ صيت غريبی در نآء عليه شهرت عظيمه و. بداشتند
در  غريبی ايرانیو اکناف شيوع يافت که شخص  اطرافه خبر منقطع او ب

پيدا شده و اهل  بوده، تحرير اهل سنّ ن علمای أصفحات سليمانّيه که از قديم منش
معلوم شد که آن  از اين خبر مسموع .شوده اندگدر ستايش او زبان  آن ديار

زاری آغاز  ع ونجا شتافتند و تضرّ به آ لهذا چند نفر. شخص بهاءهللا معهود است
 طايفه از اين وقوعات و هر چند اين يدردگ رجوع ببع جميع سکثرت تضرّ  .نمودند

ر و تزايد حاصل ننمودند بلکه تکثّ  و سائره تزلزل و اضطرابی عظيمه از قتل رئيس
ه از يفگشت لهذا اين طا لييس بود که قتأسلکن باب چون در بدايت ت .نمودند

د محّبت مجرّ  اساسشان ،خبر بودند سلوک و تکليف خويش بی روش و حرکت و
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و  که در بعضی جهات اغتشاش حاصل گشت اب بود و اين بی خبری سبب شدب
بهاءهللا در  ،شودند لکن بعد از رجوعگ مدافعهه چون تعّرض شديد ديدند دست ب

 قسمیه ه جهد بليغ نمود بيفطا و تعليم و آداب و تنظيم و اصالح احوال اين تربيت
و منتهای قرار و سکون در  رديدگقليله جميع اين فساد و فتن خاموش  که در مّدت

و مشهود  حسب مسموع در نزد اوليای امور نيز واضحه و ب قلوب حاصل شد
 ه امور روحانّيه و از متعّلقات قلوبيفطا گشت که نوايا و مبادی و افکار اين

و تحسين ادبی عالم انسانی  يح اخالقحصافيه است و اساس حقيقی اصلی تص
ه استقرار يفاين طا داشته و چون اين اساس در قلوبعالقه ن طعّياقّيات مادّ ه است ب

سالمت ه حرکت نمودند که در نزد اولياء امور ب قسمی در جميع بالده ب ،يافت
 ،هر گشتندتداب مشآ و سکون قلب و نّيت صحيحه و اعمال حسنهء و حسن نفس

 چنين يافتند چون تعليم را ،داب اطاعت و انقياد هستندآ زيرا اين قوم در نهايت
اّول اعتراض بر اقوال و اعمال و اطوار و اخالق . روش و حرکت را تطبيق نمودند

و وجدان ايشان است و  يدعقا حال در ايران اعتراض بر ،رفتار اين طايفه بود و
تبديل ضمائر و  تعّرض و اعتراضه انسان است که بتواند ب ءهوّ از ق اين نيز خارج

انوار رحمن  وجدان جز پرتو کند.در کشورعقايد احدی  وجدان نمايد و يا دخلی در
ست ا اين .مالک الملوک حاکم نشايدء نافذه هوّ حکم نتواند و بر سرير قلوب جز ق

ه انديشه را که حّتی انسان ب ق توان نمود جز فکر ورا معّطل و معوّ ّوه ای هر ق که
 .خود ننمايد س و ضمائرجهوا و خاطر خويش نتواند و سدّ  نفسه منع انديشه
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فه يست که از اين طاا سی و پنج سال ست که قريبا باری انصافش اين 
ت مدّ  اين نگشته و در اير مّلت امری حادث نشده و مشاهدهغو م مخالف دولت

ست صدائی از ا سابق اعفضکثرت و جمعّيتشان اضعاف م مديده با وجود آنکه
ه ب لحقيقهرام فی اکوقت علمای اعالم و فضالی  جائی بلند نه جز آنکه هر چند

 قتل چند نفس میه نمودن ناس حکم ب جهت اعالی اين صيت در جهان و بيدار
بلکه تعمير ، گونه تعّرض تدمير نه حقيقت نظر کنی اينه چون ب نمايند چه که

 .پر جوش و اعالن شود بلکه ،رددگن خاموش و نسيان ،است
 

و  شخصی تعّرض شديد .مختصری نقل کنم از وقوعات باری يک حکايت
انتقام ه و ب شودگصاص ه قست بد ی عليهمتعدّ  ،شخصی بابی نمودهه اذّيت کّلی ب
طايفه  و توبيخ اين يددهتی تشهير سالح نمود و چون معرض بر متعدّ  بر خاست و

چون از  علما آنرا .همدان رسيد صفتش معلوم شده ب گشت فرار اختيار کرد و چون 
ير عز اجرای ته حکومت نمودند و ب تسليم و ت پاپی شدندشدّ ه علما بود ب ءسلسله

از بهاءهللا برون آمد که ته ای ربيان او نوشگ ضا در جيبقاز  .ردندک حکم
بود و در منع  اص و زجر و توبيخ بر طلب انتقامصقصد ق بر مضمون آن مالمت

من  ءی ر  ب   اّن ّللاّ  ﴿ اين عبارات مندرج يافتند از جمله مضمون  باع شهوات.از اتّ 
تم فعليکم بعوق اذا ﴿و  ﴾ لواتُ ق  ان ت  من ر لکم يخا لو ت  ق  ان تُ  ﴿ همچنين و ﴾المفسدين 

ور هذه سمة غيال ّربّ الی الر المو ا واضوّ فلتم مان اه الجمهور و و مالذ راالمو والة ب
ن شخص ه آب لع بر اين نوشته شدحاکم چون مطّ . ﴾ين نالموق لصين و صفةخالم
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ب الزم و سياست و تعذيب واجب ديأت خطاب نمود که بحکم رئيس مطاع خويش
مجری بداريد من از عقوبت  ن شخص در جواب گفت اگرجميع نصائح او را. آشد

 نمود. هار ّسم نمود و آن شخص را تبحاکم  .ممنونّيت دارم و هالکت نهايت
 

 و تحصيل معارف و فنون آفاق و اخالق نحسه باری در تربيت و تشويق ب
 و اّتحاد ليفأر خواهی کّل امم و تيخا جميع طوايف عالم و ب حسن سلوک

 سيسأتحصيل مايحتاج اليه عالم انسان وت و اطاعت و انقياد و تربيت اطفال و
اطراف صحآئف ه  بمّتصالا  ،کوشش نموده بهاءهللا نهايت ،مردمان ّيهءسعادت حقيق

ص جستجو و تفحّ  نهايت بی حاصل و بعد ازيثير عجأنمود و ت ارسال میيح نصا
 آن رسائل .و بعضی فقرات آن مرقوم ميشود مراسالت مالحظه شد بعضی از آن

داب و توبيخ بعضی از افراد و تشّکی آ جميع در تهذيب اخالق و تشويق بر حسن
 : از جمله اين عبارت مذکور بود .بود از اهل فساد

 
ون باّلذين ينس یئة عمل احّبالّ لی بل الذّ عّز ی لعمری اّنه نسج ليس ذّلتی] 
 رم  عّما أُ  الهوی و اعرض فی اعمالهم منهم من اخذ يطانعون الشّ يّتبا و ينانفسهم ال

هم ليسوا نّ نيا ادّ بال کواو تمسّ  ع الحّق بالهدی فاّلذين ارتکبوا الفحشاءبتّ منهم من ا و به
 نممّ االخالق اّنه  داب وآلن بطراز ايّ طوبی لمن تز ] نين و همچ من اهل البهآء [

نه الحکمة و أش ّللّا تعالی هو ] و همچنين : .[ لمبينرّبه بالعمل الواضح ا نصر
جواهر معانی از معدن انسانی در هر  جالله از برای ظهورجّل حّق  ،البيان
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نکه مذاهب مختلفه و سبل آ اّس اساس دين ّللّا و مذهب ّللاّ  ،امينی فرستاده عصری 
ی محکم متين راهها اين اصول و قوانين و .و عّلت بغضا ننمايند ده را سببمتعدّ 

مصالح ه ب شرق و اين اختالفات نظراز مشرق واحد مُ  از مطلع واحد ظاهر و
ای اهل توحيد کمر هّمت را محکم نمائيد که . وقت و زمان و قرون و اعصار بوده

ّلّل و لعباده  ردد حّباا گو محو  جدال و نزاع مذهبی از بين اهل عالم مرتفع شود شايد
عالم  ضغينه و بغضای مذهبی ناری است .نمائيد قيام بر اين امر عظيم خطير

عقيم  الیقدرت الهی ناس را از اين ب يد رگم ،سوز و اطفاء آن بسيار صعب
طرفين از مال و جان ، بين دولتين مالحظه نمائيد ءواقعه ءدر محاربه. نجات بخشد

ان لم  ذشتند چه مقدارگ  ثابهمه اين کلمه ب را مشکوة بيان .کن مشاهده شديقريها ک 
کمال ه ب .شاخسار يک گداريد و بر  همه بار يک ای اهل عالم: مصباح است 

فاق اتّ  رنو  ،حقيقت بفتاه آقسم ب .فاق سلوک نمائيدو اّتحاد و موّدت و اتّ  محّبت
تا  جهد نمائيد ،و هست هگفتار بوداين  حّق آگاه گواه  . ر سازدرا روشن و منوّ آفاق 

اين  .ست فائز شويدا عالم انسانی يانت و حفظص مقام بلند اعلی که مقام اينه ب
حّق ملوک عالم را تأييد  اميدواريم .مالآمليک  ،و اين امل مقاصد سلطان ،قصد

ه گاهی ب .دارند ّينز ر نمايند و مانوار آفتاب عدل عالم را منوّ  فرمايد تا از تجّليات
و ی قصا حقيقت و طريقت نطق نموديم و مقصد لسانه لسان شريعت و هنگامی ب

دوستان با ی شهيدا.ا باّللّ  اعلی بوده و کفی بلندمقام  ظهور اين، قصوی  غايت
 و يا جوهری  هکلمشما نزد  نمائيد،اگر روح و ريحان معاشرته جميع اهل عالم ب

 نمائيد و بنمائيد اگر اقلسان محّبت و شفقت ال هب ،شما از آن محروم ست که دون ا
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نمائيد  او دعا ءهر ذاريد و در باگاّل او را باو حاصل و امقصد  قبول شد و اثر نمود
از  مثابه معانی استه روح و ب ءو مائده ستا اب قلوبلسان شفقت جذّ  نه جفا.

اگراهل توحيد  .حکمت و دانائی و مانند افق است از برای اشراق آفتاب ظالفا برای
 می ماسواه فداه عمل ا بعد از حضرت خاتم روحشريعت غرّ ه اخيره ب در اعصار
خراب  شد و مدائن معمور حصن امر متزعزع نمی، بنيان ذيلش تشّبثه نمودند و ب

از غفلت و  .امان مزّين و فائز من واطراز ه و قری ب گشت بلکه مدن نمی
 و ضعيف مشاهده می شريره مّلت بيضا تيره مرحومه و دخان انفس  ت امّ  اختالف  

مظلوم از  اين .گشتند ل نمینوار آفتاب عدل غافااز  شدند عامل می اگر .شود
ادرنه و از ه عراق و هنگامی به گاهی ب ،البتم ادی غافلينياّول اّيام الی حين بين ا

ما را نفی نمودند و از ت من غير جه ،که منفای قاتلين و سارقين بوده عّکاه آنجا ب
 شدّللّا رّب العر عنم علال .يريمگ کجا و چه جا محلّ ه ب ن اعظم معلوم نيستجاين س
وارد شود  باشيم و هر چه بر ما ما در هر محلّ  .فيع ری و رّب الکرسّي الرّ و الثّ 

اصالح عالم ه و ب افق اعلی ناظر باشنده استقامت واطمينان ب کماله ب ءبايد اوليا
ء کلمه ت ارتفاعنچه وارد شده و بشود سبب و علّ . آردندگو تربيت امم مشغول 

باکمال . مر حکيمآل من لدن به اّنه نزّ  و تمّسکوا خذوا امرّللاّ  توحيد بوده و هست.
ه قسم ب. کرديم و راه نموديم اللتتنتفع به انفسهم د را بما شفقت و رحمت اهل عالم

جز عمار و اصالح  ءاهل بها ،نموده فتاب حقيقت که از اعلی افق عالم اشراقآ
صفا بوده صدق و ه ب با جميع ناس ،مقصودی نداشته و ندارندامم  عالم و تهذيب

امام  پنهان نه حقيقت امر پوشيده و .و باطن نفس ظاهر ظاهرشان عين باطن ،اند
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 امروز هر صاحب بصری از .مقال اعمال گواه اين نفس ،وجوه ظاهر و هويدا
 آگاهی يابد. ءمراد اهل بهاه ب مقصود پی برد و از گفتار و رفتاره اعمال و آثار ب

در  اهر و امطار سحاب فضل و عنايتشظکمال روح ه ب امواج بحر رحمت الهی
با جميع احزاب بی پرده و  مظلوم در اّيام توّقف در عراق اين .کّل حين نازل

 خارج، وفاقه نفاق داخل و به چه مقدار از اهل آفاق ب. حجاب جالس و مؤانس
قسم معاشر که  يکه و مطيع در ظاهر ب باعاصی ،باب فضل بر وجوه کّل مفتوح

قسمی ظاهر ه ب رااسم ستّ  تجّليات .دريای بخشش بی پايان پی برنده ب شايد بدکاران
 و هيچ هيچ قاصدی محروم نماند .ار محسوبياز اخ نمود مان میگبدکار  که

ايران و اعمال  بعضی از علمای ،سبب اعراض و اجتناب ناس را .مقبلی ممنوع نه
ده که ناس را از بو  قامات نفوسیم مقصود از علما در اين .جّهال بوده ناشايسته

 مثابه روحند ازه عالم عامل و حکيم عادل ب و ااّل  شاطی بحر احدّيه منع نموده اند
ه تاج عدل مزّين و هيکلش به ب که تارکش طوبی از برای عالمی .برای جسد عالم

محّبت و ه ب فرمايد و را وصّيت مینصح، دوستان قلم  .مفتخر طراز انصاف
ناصر او جنود  ،مظلوم امروز مسجون . نمايد شفقت و حکمت و مدارا امر می

يک عمل پاک عالم پ. و تو  گنه صفوف و جنود و تفن ،اخالق بودهو اعمال 
مظلوم را  اخالق مرضّيه و اعمال طّيبهه دوستان ب ای. خاک را جّنت عليا نمايد

 اعلی المقام نمايد بايد بما عنده ناظره بلوغ بء اليوم هر نفسی اراده .نصرت نمائيد
ترتفع به کلمة ّللّا  لی مال اينفعه ب ليس له ان ينظر الی ما .ّللاّ  بما عند بل نباشد

چه که سالح موّحدين و  ،باشد سو هوی مقدّ  لب بايد از شئونات نفسة. قالمطاع
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از سهام بغی و فحشا  که انسان را اوست درعی ،ّللّا بوده و هست بين تقوی مقرّ 
 بها .محسوب جنود عالم اقوی مظّفر بوده و از يت تقوی را الزال .نمايد حفظ می

 سراجی، نموده عالم را ظلمت احاطه .ذن ّللّا رّب الجنوداب فتح المقّربون مدن القلوب
مقتضيات آن را بايد در جميع احوال  که روشنی بخشد حکمت بوده و هست

و  ،نأش زه وگفتن باندا ست و سخنا تمامقا ءنمود و از حکمت مالحظه مالحظه
در  .نمايد چه که انسان نبايد هر نفسی هر چه بگويد قبول حکمت حزم است از

قّيوم  بطلبيد عبادش را از رحيق مختوم و انوار اسم جّل جالله جميع احوال از حقّ 
نورها  ّللاّ  الکبری لعمر ةمانالّصدق يوصيکم باال قلم ء ّللّا انّ ااحبّ  يا .محروم نفرمايد

 از حق .ضيائها و اشراقها نورها و عند ّل نورخسف ک من نور الّشمس قد اظهر
جميع را  .شمس امانت محروم نفرمايد طلبيم مدن و ديارش را از اشراقات انوار می

اعمال طّيبه و ه نموديم و ب امانت و عّفت و صفا و وفا داللته و اّيام ب در ليالی
تا  ،ناطق انر قلم مرتفع و لسيدر ليالی و اّيام صر  .کرديم اخالق مرضّيه وصّيت

ليم و حين سصبر و مقام ظلم ت ،سطوت کلمه قائم و مقابل ،آنکه مقابل سيف
صبر نموده اند و  ،وارد ه بر اين حزب مظلومچنآ يدز  أ   وأ  سی سنه  .تفويض شهادت

و  عدل و انصاف بر آنچه ذکر شد شهادت داده هر صاحب .اند ذاشتهوا گ خداه ب
کافيه تشّبث  ءمواعظ حسنه و نصايح شافيه ت بهدّ م مظلوم در اين اين .دهد می

کنوز مودعه در  مظلوم از برای ظهور ثابت و واضح شد که اين نمود تا بر کلّ 
ارض بوده و  ده هاینزاع و جدال شأن درن ،باليا نموده نفوس خود را هدف سهام

. حمن اّلذی خلق االنسان عّلمه البيانتبارک الرّ . ن انسانأاعمال پسنديده ش ،هست
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نفس يافت نشد  يک .مّلت ایعلم دولت راضی و نه ایبعد از همه زحمتها نه امر 
لن يصيبنا ااّل ما  .بگويدای  لکه کلمهدرگاه حضرت پادشاه خّلد ّللّا مُ  ّلّل امام که

ه انصاف ب، عمل ننمودند و در اظهار منکر کوتاهی نرفت معروفه ب .کتب ّللّا لنا
ه ب گويا عدل .ير تکّلم ننموده خنفسی ب .احمر کبريت شد و صدق مانند عنقا همثاب

ارض  ءهمسبحان ّللّا در مقدّ  .گشته وض عباد و مطرود بالدغمب ابه اهل حقّ ثم
و ابراز خدمت در  نظر باظهار قدرت ،بما حکم به ّللّا تکّلم ننمود احدی ءطا

ال امث. سد گفته اندفمعروف را منکر و مصلح را م ،ّللّا ملکه حضور سلطان خّلد
و از  ين گويندتلين را حصن مگبيت  ،فتابآ آن نفوس قطره را دريا نمايند و ذّره را

لعمر  ،نمودند تهمت فساد اخذه ب جمعی مصلحين عالم را .حّق مبين چشم پوشند
ّلّل  ،ملی نداشته و ندارندا   و ت دولت و خدمت مّلت قصدیزّ جز ع ّللّا آن نفوس

از مقصود عالميان  دوستان ای . سالکندگويند و فی سبيل ّللاّ  می گفته و ّللّ 
نوار آفتاب عدل ااز  ييد فرمايد تاأسلطان خّلدّللّا ملکه را ت مسئلت نمائيد حضرت
 صرافته از قرار مذکور ب .رددگامن و امان مزّين  طرازه جميع ممالک ايران ب
 بعضی از امور عرضش بخشود. دیاز آدين را يّ شود و مقگرا  طبع مبارک بستگان

مّطلع شوند و آگاه  رياابرار تا اخ ءّيهجفرض است و اظهارش از س امام وجوه عباد
ارض  از آن .ميمر العليم الحکآلالمقتدر ا بما اراد و هو اّنه يلهم من يشآء ،ردندگ

ال معتمد ااب و وّ ن .سبب حيرت شد که فی الحقيقه سمع مظلوم رسيده ب ایه کلم
مظلوم با  اين .محبوب نه سجون فرموده آنچه ذکرشدر باره م ،فرهاد ميرزا الّدوله

در مرغ  آنچه در نظر است دو بار ،بسيار کم مالقات نموده ايشان و امثال ايشان
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اولی عصر يومی و ثانی  ءدفعه ،وردندآ مظلوم بود تشريف محّله شميران که مقرّ 
و ايشان عالم  .فرمودند صبح تشريف آوردند و نزديک مغرب مراجعت يوم جمعه

را کلمه  اين نفسی خدمت ايشان رسيد اگر .تکّلم نمايند غير حقّ ه آگاهند نبايد ب
اسئل من حضرتک العدل و  : يا ابن الم ل ک امام وجه از قبل مظلوم مذکور دارد

که شبهات  نفسی طوبی از برای .ورد علی هذا المظلوم الغريب ما صاف فیناال
يا  محروم ننمود. فاز انوار نّير انصا عدل باز نداشت و اهل هوی او را از اظهار

و  ة و الّصدقنيادّ ال ة ونو االما ةة اخری بالعفّ مرّ  کميالقول نوص اولياء ّللّا فی آخر
کتاب ّللّا العليم الحکيم  ما امرتم به فی ا المعروف هذاو خذ کر ونوا المضعء االّصف

افق ه ّللّا بء اوليايا  نمايد و می گويد در اين حين قلم نوحه می للعاملين. طوبی
 . [ ة ااّل باّللّ وّ حول و ال ق ال زادآفارغ و منقطع و  شنراستی ناظر باشيد و از دو 

 
 اين حقّ به افواه مردمان در ايران  و سنمله در سابق در واليات در الجبال

عالم انسانی و معارض  الف و مباين بلکه منافی مزّيتخو حکايات م طايفه روايات
حصول نمود و ی اشتهار يافت و چون اساس قرار و استقرار  تاد وموهبت الهی اف

حال  شد پرده شبهه و شکوک زائل گشت و حقيقت روش و سلوک معلوم و مشهود
الف خثبوت واصل شد که اساس م درجهه رديد و بگ طايفه واضح و روشن اين
و اخالق و  ارددر رفتار و کر  .مان و قياسگان مباين نيب و تاس ن ناسظنو 

طايفه  ئر و عقائد اينضما بر بعضی اعتراض در ايران .ّل اعتراض نهححوال ما
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امانت و ه و رسوخ ب ن احوال چنين مالحظه شد که اهالی امنّيتيقرا است و از
  در جميع معامالت حاصل نموده اند. صداقت و ديانت اين طايفه

 
اق آف مشهور ،در عراق قامت اين اشخاصامّدت  .اصل مطلب رويم بر سر

ه ارتباط ير سا که بسياری از طوايف قسمیه شهرت گشت ب شدند چه که غربت سبب
ی حزبهر  طايفه مقاصد رئيس اين الفتی آراستند لکن و اّتحادی خواستند و اسباب

نمود و تمکين احدی  ثبوت حرکت میو در کمال سکون و سلوک  ،را در يافته
ه تشويق و تحريص ب رد ونصيحت هر يک قيام که قدر امکان به ب ننمود بلکه

س در ئير  دولت و مّلت نمود و اين روش و حرکت ءخيرّيه نوايای حسنهء و مقاصد
مورين دول أاقامت در عراق بعضی از م تدر مدّ  عراق شهرت يافت و همچنين

س موافقت ننمود و از ئيلکن ر  حسن الفت خواستند و روابط موّدت جستند ّيهنباج
دول همراز گشتند آن سلطنت با  ءاق بعضی از خانوادهر عنکه در آ فاقات غريبهاتّ 

کردند  شودند و نصيحت آغازگطايفه لسان توبيخ  و اين وعد و وعيد دمسازه و ب
جهت منافع دنيوی و فوايد ه که انسان ب و وضوح خيانت که اين چه دنائت است

 اين وبال عظيم و خود را در ،رفاهّيت حال يا صيانت جان و مال شخصی و
مت قردد که داعی ذّلت کبری و جالب نگامری  یان مبين اندازد و متصدّ خسر 

يانت گر خنمود م ل توانهر ذّلتی را تحمّ  .رددگو رسوائی آخرت و اولی  عظمی
مّلت  تهتک ناموس دولت و مضرّ  رگمغفرتست م ناهی قابل عفو وگوطن و هر 

يکخواهی کردند و لوص و نخو اظهار  ر داشتند که دولتخواهی نمودندو چنين تصوّ 
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فريضه ذّمت خويش دانستند  حقوق وفاداری را مقّدس شمردند و اين مقصد جليل را
شکرانه ه ب عرب شيوع يافت و خير خواهان وطن زبان و اين اخبار در عراق

حضور ه مان ميرفت که اين وقايع بگ و چنين شودند و تحسين و توقير فرمودندگ
بعضی از مشايخ در عتبات که  معلوم شد بعد از چندی .عرض خواهد شد همايون 

طايفه  اينه نسبت ب دربار بلکه به پيشگاه دارند در خفّيه دائماا ه ب عاليات که مخابره
سبب  گونه مساعی مان نموده که اينگاده و همچه د بهيروّيات و اسنادات عجغ  

بار معدلت ر د جاه است و چون هيچ نفسی در ن وأش ت علوّ ب درگاه و علّ تقرّ 
واقف عادل نيز  دی سخن نتوانست نمود و وزرایزاآه صوص بخدر اين  دارم

 ها مسئله وايتر و  ها ديدند از اين سعايت می مصلحت خويش را در سکوت
ها  لکن جنرال قونسولوس ،مه شدهيعظ عراق در طهران جسامت يافته و مبالغات

خان گ زا بزر مير  نمودند تا آنکه واقف بودند معتدالنه حرکت می حقيقته چون ب
 چون اين شخص اکثر اوقات خويش را به بیشد و  قزوينی جنرال قونسولوس بغداد

در عراق هم عهد و  يشی در کنار بود با آن مشايخانداز دور  ،ذراندهگ هوشی
تحرير  ءو اضمحالل محکم بست و آنچه قّوه کمر هّمت را بر خرابی، ميثاق گشته

طهران نوشت ه طوماری ب سرّ  هر روز در .داشت صرف تقرير و بيان کرد و بنان
سفير کبير  حضرته ه منشوری بيحال و ت مشايخ نموداحضر  با و ايمان و پيمان

تأخير و ه تحارير را پايه و اساسی نبود جميع ب ير ور چون اين تقا .ارسال داشت
فراهم آوردند و  ايخ با جنرال مجلس مشورتیشذشت تا آنکه آن مگ می تسويف

و  الم جمع نمودندالسّ عظام را در کاظمين عليهما  عالم و مجتهدينجمعی علمای ا 
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و نجف اشرف نوشتند و جميع را اّل جتهدين کربالی معمو به  د شدندحفق و متّ متّ 
حرير نعالم جليل  از جملهانسته.آمدند و بعضی ند ،بعضی دانسته. دعوت نمودند

 س مسّلمئيکه ر  خ مرتضیيمرحوم مغفور الشّ  المحّققين خاتمة ،و فاضل نبيل شهير
 ،حقيقت مقاصد مطّلع شدند من دون اّطالع حاضر شدند و چون از ،کّل بود
ه ئاين فء حقائق اين طايفه و اسرار و سرائر مسائل الهّيه من بر کنه ،فرمودند

و اطوارشان منافی کتاب مبين که  احوال حال دره ع نيستم و تا بلکماهی حّقها مطّ 
هر  .معاف داريد اين قضّيه زلهذا مرا ا ،و نفهميدم نديده چيزی  داعی تکفير باشد

باری مقصود مشايخ و قونسول هجوم  .نمايد عمل ،کس تکليف خويش را دانسته
بلکه سبب  ،ثيرأالتّ ديم بير عتد لکن از عدم موافقت مرحوم شيخ اين ،بغتی بود عام

مده بودند آ الخ و علما و عوام که از کربين جمعّيت مشاآ و شد خجلت و مأيوسی
 پريشان شدند.

 
 ولز حّتی بعضی وزرای مع ،مفسدين از هر طرف در خالل اين احوال

صل از جميع دهند و متّ  طايفه نمودند که بلکه تغيير منهج و سلوک تحريک اين
ايران  ضمير دربار ر بود که منويّ تيف متواصل و متواراجا جهات پيغامهای کذب و

مخابره با حکومت محّلّيه  الا صمتّ و  طايفه است ينقلع و قمع و اعدام و اهالک ا
ه يها ببلکن با، ردندگ م ايران میليجميع در عراق دست بسته تس ممتد و عنقريب

و چون  .تغيير ندادند و سلوک و روش را ابداا  ذراندندگ سکون و سکوت وقت می
لی ترويج و حصو  منوّي ضمير خويش را يزنگونه حرکات  از اين خانگ بزر  ميرزا
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اهانتی  هر روز بهانه جست و .تکدير و تحقير افتاد نيافت از سوء تدبير در فکر
آن شد که  بر افراخت تا کار مشرف بر شوبی انداخت و علم فتنهآ کرد و ولوله و

و اضطراب و نفوس  شود و زمام امور از دست رود و قلوب در تشويش فسادتاا تغب
مراجعت  عاجز شدند و آنچهمزاج الج هر وسيله از عه ب در ضيق و عذاب افتد و

، دنرد را صفائی نيافتدُ درد را دوائی و اين اين  نمودند خائب و خاسر گشتند و چون 
سلک ه للفساد معدودی ب منعاا  اقبت. عّدد بودندر ت نه ماه مشورت نمودند و در

اين  ءبواسطه .زايل کنند عثمانّيه داخل شدند که اين ضوضاء را ءعلّيه ّيت دولتعتب
قضّيه را  لکن اين ،و قونسولوس دست از تعّرض کوتاه نمود تدبير تسکين فساد شد

پادشاهی اخبار کرد و از هر جهت با  درباره خالف واقع و بر عکس حقيقت به ب
کوب و نمعزول و م نهايت .وسائل تخديش اذهان تشّبث نموده بقه فخ متّ يمشا

  .پشيمان و پريشان گشت
 
بهاءهللا در عراق عرب اقامت  يازده سال و چيزی  .يماصل مطلب پرداز ه ب

 ،صيت تزايد نمود و سمی واقع شد که شهرته قطايفه ب سلوک اين روش و .نمود
و با  و مشهود و با جميع طوايف معاشر و مألوف چه که در ميان ناس ظاهر

 و تحقيق حقائق مطالب معضله رّبانّيه الهّيه ءعلما و فضال در حّل مسائل مشکله
معاشرت و آداب محاوره  حسنه ب از قرار روايت از عموم طوايف .وس بودنمأ

سبب شد  اين نوع حاالت و حرکات او .خوشنود مينمود جميع حاضرين و واردين را
  .غريبه شمردند علوم مان سحر نمودند و از خواّص گکه 
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روش و سلوک سابق باقی  هان و برنو پ ميرزا يحيی مستور مّدت و در اين

حرکت بهاءهللا از ه عثمانی ب حّتی چون فرمان اعليحضرت پادشاه .قرار بودبر  و
ر سفر تصوّ گاهی  افقت.ر ميرزا يحيی نه مفارقت نمود و نه م، بغداد صادر شد

 يک از اين دو هيچه م بمّ صترکستان و چون م هندوستان نمود و گاهی قرار در
ت درويش در لباس خفا و هيئه ب خواهش خويش پيش از جميعه رأی نشد عاقبت ب

واصل موصل گشت  حرکت متواصله کرکوک و اربيل شد و از آنجا ب تبديل عازم
با وجود آنکه در . شدند در کنار قافله منزل و مأوی نمود و چون اين جمعّيت وارد

 رعايت و احترام را مجری داشتند و حرکت و قرار حّکام و مأمورين کمال آن سفر
ر احتمال وّ صته تبديل پنهان و ب ئماا در لباساع ذلک دحشمت و وقار بود مه ب

از طرف  .شدند و بر اين قرار وارد اسالمبول .احتراز داشت، حصول تعّرض
از هر جهت  در مسافرخانه منزل دادند و نهايت رعايت را عثمانّيه ءسلطنت سنّيه

نه خاه م بيّ ی محل و کثرت جمعّيت روز سگتن از جهت .در بدايت مجری داشتند
مالقات کردند و از  ند ونمود نقل و حرکت نمودند و بعضی از اعيان ديدنیيگر د

 با وجود آنکه جمعی در محافل و مجالس .حرکت نمودند معتدالنه ،قرار روايت
منبع  ،فاقند و هادم عهد و ميثاقآ اين طايفه فتنه کهنمودند  می يعنتزييف و تش

 آراسته ظاهره اگرچه ب، جهانی را سوخته آتش افروخته اند و ،ب بالدو مخرّ  فسادند
ی أنّ ر و سکون و تبصه لکن حضرات ب ،تهيسشا لکن هر نقمت و عقوبتی را ،اند
ه مزاحم مقامات عاليه نگشتند و ب عهفجهت مداه حّتی ب .ثبوت سلوک نمودند و
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حال ه اعاظم رجال ب هر يک از .ننمودند از افاخم آن مملکت مراوده احدی ءخانه
تا ، نمودند و سخن جز از علوم و فنون در ميان نبود مالقات ،دنی فرمودخويش دي

شودند که مقتضای گخير خواهی ه ب آنکه بعضی از رجال راه نمائی نمودند و زبان
فرمان ه که ب در جواب گفتند .و بيان حال و طلب معدلت اصول مراجعت است

مقصد و مرادی  گردي ،اين مملکت گشتيم پادشاهی راه اطاعت پيموديم و وارد
 ،پنهان قضا ءپرده ريم و آنچه در پسآ و نداريم که مراجعت کنيم و درد سر نداشته

دل آگاه  رانسرو  اگر .و ندارد تصديع لزوم نداشته تعجيز و ،در آينده عيان گردد
لع شوند و ااّل حقيقت حال مطّ ه ب ،نموده البّته جستجو ،اهندتباصحاب عقول و ان

و تعجيز  ءوکال صورت تصديع در اين .و محال استحقيقت ممتنع ل و حص
ل ق﴿  رات را مهّيا و آماده هستيم.زاده و مقدّ آ هر فکری  از .چه لزوم وزرای دربار
 ف  فال کاش   رّ  ُض ّللّا ب   ک  س  س  ي م   ن  إ   و   ﴿کافی وافی است  ، برهان﴾ هللا کّل من عند

 ءو در قطعه پادشاهی صادر بعد از چند ماه فرمان شافی. عالج، ﴾ و  اّل هُ إ   ل هُ 
ه ابطان بضهمراهی ه  ببابيها کاّلا  .فرمودند ادرنه را مسکن و مقّر تعيين ،روميلی

 بعضی سّياحان و که از از قراری  .النه و آشيانه نمودند ،روانه شده ن شهرآ
نمودند  شهر مسموع شد در آنجا نيز نوعی روش و حرکت بزرگان و فاضالن آن

 نمودند و جميع حرمت و رعايت می می مأمورين دولت ستايشکه اهالی مملکت و 
 نمود و ارکان مالقات می چون بهآء ّللّا باعلما و فضال و بزرگان و کردند و

فراهم شد و خوف  خالصه اسباب آسايش ،نمود روميلی حاصل صيت و شهرتی در
که  يدندگذران ی میگسوده آمهد راحت آرميدند و اوقاتی ب در .ی باقی نمانديتو خش
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ميزش و الفتی ريخت آيحيی طرح  يکی از اتباع با ميرزا یسّيد محّمد نامی اصفهان
وای ميرزا يحيی غا ه نمود و ب يعنی راز نهفته آغاز. صداع و کلفتی گشت و اسباب

و خطری باقی  خوف ،در جهان بلند و نامشان ارجمند گشته طايفه قيام که ذکر اين
ردی و از تحت گذر تا متبوع جهان گتابعی ب ، ازهری در ميان نذنماند و بيم و ح

و تفّکر در  لمّ أاز قّلت ت و ميرزا يحيی نيز .خارج شو تا مشهور آفاق شوی  الّشعاع
شد  رضيع اين طفل .اقوال او شد و مجنون احوال او ی مفتون گعواقب و کم تجرب

 ن ثدی عزيز گشت.آ و
 

 ند و داللت بر طريقطايفه آنچه نصيحت نوشت اين باری بعضی از رؤسای
برادری و در بستر راحت آرميده و  آغوش ءبصيرت نمودند که سالهای سال پرورده

ه اسم بی رسم که نظر ب ست.تو باينا ست که از نتائج جنون ا نون ظاين چه ،سرور
موم ذم و در نزد عموم خويش را مغرور مشو شده است مالحظه و مصلحتی وضع

 .افظه و مالحظهحمه ت نظر بوّ سمو  وّ و عل کلمه هب پايه و مايه تو منوط .مخواه
داللت کردند مخالفت  ت و هر چهفثير کمتر ياأنصيحت بيشتر نمودند ت باری آنچه
 يچبه ه با وجود آنکه .تش حرص و طمع افروخته شدآ و بعد عت شمردفرا عين من

ادند فتادر فکر معاش و شهرّيه  ،کمال احتياج نبود و رفاهّيت حال در نهايت وجه
سرايه رفتند و استدعاياعانت و عاطفت نمودند ه متعّلقات ميرزا يحيی ب و بعضی از

خويش  هر دو را از ،اطوار و احوال از آن مشاهده کرد گونه و چون بهاءهللا اين
اسالمبول توّجه نمود و ه اخذ شهرّيه ب جهته پس سّيد محّمد ب .دور و مهجور نمود
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 ،ت قطع مراودهو علّ  اين فقره سبب حزن اکبر شد ،از قرار مذکور .باز یدّ باب تک
آن شخص  ،از جمله گفته .روايات خود سرانه نمود و در اسالمبول نيز بعضی

نمودند که اين  بعضی مالحظه .از عراق آمده است ميرزا يحيی است شهير که
 ظاهر تقويت او نمودند و آفرينه ب .ظهور عنادء خوب اسباب فساديست و وسيله

ه ب ،اعظميد و ولّي مسّلم و تشويق و تحريص کردند که شما خود رکنگفتند 
ندارد و  دريای بی موج صيت .گردد تا فيض و برکت آشکار استقالل حرکت کنيد

  ابر بی رعد باران نبارد.
 

زبان  بر هائیرفتار رفتار خويش شد و ترّ گچاره بين آ گفتار گونه اينه باری ب
نمودند  نان که تحريک و تشويق میآ رفته رفته .راند که سبب تشويش افکار گشت

بليغ نمودند که بابيان  عنيو کنار بلکه در دربار بدون استثنا بنای تش در گوشه
 فساد گونه اين .ست و گفتار چنينا کنند و رفتار چنان چنين گويند و چنان روايت

بعضی اوهامات ظهور يافت که  و ديگر فتن سبب شد و امور مشتبه گشت و
امر وارد  تاا تغمد و بآ يانممان شد و مصلحت نفی حضرات به گضرورّيه  تائاجال

 .برند چه کاری و چه جائیه حرکت دادند و معلوم نبود ب و بهاءهللا را از روميلی
 باری  .نجات نبود بسيار مسموع شد که اميد بالغاتروايات مختلفه در افواه افتاد و مُ 

نمودند که همراه شوند و آنچه  اح و اصرارجميع نفوس که همراه بودند کّل الح
نامی بر  نهايت حاجی جعفر .و ممانعت نمود ثمری نبخشيد حکومت نصيحت کرد

 را حکومت چون چنين ديد کلّ  .خويش بريد ت و بناليد و حلقوم خود بدستفشآ
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عّکا حرکت ه وارد نمود و از آنجا ب ساحل درياه اجازت معّيت داد و از ادرنه ب
 .ماغوسا فرستادنده ميرزا يحيی را ب همچنين و دادند.

 
و جميع امور  مفّصل ترقيم نمود ءاخيره در ادرنه بهاءهللا رساله و در اوقات 

طايفه را شرح و بيان کرد و اخالق و  اين اساس اعظم .را توضيح و تفصيل داد
مسائل سياسّيه تفصيل داد  بعضی از .و مسلک و منهج را مشهود و عيان اطوار

 و خلوص اين راستی خويش اقامه نمود و حسن نّيت و صداقته ب عضی ادّلهو ب
مناجات و برخی فارسی و اکثر عربی تحرير  اتر طايفه را تقرير کرد و بعضی فق

اعليحضرت شهريار ايران مزّين  ذاشته و عنوان آن را بنام همايون گو در لّفافه  نمود
لمشهد اا هّيئتو مُ  قطعاا الی ّللاّ پاک باز من شخص پاک دل  که  نمود و مرقوم داشت

از  جوانی .اين رساله را تقديم حضور پادشاه نمايد يم و رضاسلت الفدآء در کمال
حضور اعليحضرت تاجدار ه و ب رساله را برداشت ،خراسان ميرزا بديع نام یاهال

در محّلی دور  لهذا.همايون در خارج طهران مقّر و مکان داشت موکب .شتافت
منتظر  ی قرار يافت و روز و شبگهائی بر سر سننته ب ملوکانی ءپرده مقابل سرا

سه روز بر اين  .حضور شهرياری بوده ب ا حصول مثوليمرور رکاب پادشاهی و 
 .و روح ضعيفی باقی ماند حيفینجسم  .ذرانيدگ در حالت صيام و قيام می منوال

که  ات فرمود می دوربين اطراف و اکناف را اکتشافبه  روز چهارم ذات همايون 
از قرائن  .ی نشسته بود افتادگسن روی  اين شخص که با کمال ادب بره نظرشان ب

از . يکی معدلتی دارد که البد شکر و شکايتی و استدعای داد و استدالل شد
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 رساله درشد، سر فچون مست .جوان امر فرمودندن حال آ فّقده تمالزمان درگاه را ب
حضور  ذنيم حضور همايون خواست و چون اتقد دست خويشه دست داشت و ب

يا ] واز بلند ه آزايد الوصف و ب رام و آدابیآ تمکين وبه يافت در نزد سراپرده 
رساله و توقيف  اخذه امر ب .ناطق گشت[ عظيم  أببن جئتک من سبأ سلطان قد

خواستند  ی داشتند و کشف حقيقتنّ أپادشاهی اراده ت اعليحضرت .آورنده فرمودند
که اين شخص جسارت عظيم  شودندگطعن شديد ه اضران حضور زبان بح لکن

 را بو سقال ارغبله مکتوب مغضوب احزاب و منفی ب نمود و جرئت عجيب چه که
 چنانچه فوراا جزای شديد نبيند ، اگروردهآ حضور پادشاهیه بی ترس و هراس ب

ه حکم باشارت بسياست نمودند و  رای دربارز لهذا و . رددگمزيد جسارت عظيم 
ده تا از ز برو  اّول زنجير و شکنجه نمودند که ياران ديگر را .نقمت عقوبت و

 تدّ ح را اسير کن تا از نقمت زنجير و رفيقان سياست جانسوز نجات يابی و
داغ و عقاب کردند جز سکون و  آنچه عذاب نمودند و .جوئی ير رهائیششم

در  نتيجه نداشت، شکنجهو بغير از صمت و ثبوت نيافتند و چون  سکوت نديدند
 شمشير الل و زنجير و در زيرغبند ا  در او يمين و دان از يسار وکه جاّل  یتحال

آن عکس را  .نمودند قتل و اعدام عکس برداشتند و ،تهسبا کمال ادب و تمکين نش
در  خضوعی عجيب و خشوعی غريبه تماشا يافتم چه که ب خواستم و سزاوار

 ته بود.سنهايت تسليم نش
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لع بر و مطّ  تاجداری چون بعضی فقرات را مطالعه فرمودند عليحضرتا اری ب
 فرمودند از اينکه ّسفأر گشتند و اظهار تثّ أمت مضامين رساله شدند از وقوعات

حّتی روايت کنند که سه  .مجری داشتند زمان تعجيل نمودند و عقوبت شديدمال
بعد امر پادشاهی صادر که  ؟نمايد خذهامؤ  فرمودند آيا واسطه مراسله را کسی مرتبه

و  .مرقوم نمايند رام جوابی بر آن رسالهين کفاضل مجتهدا اعالم و حضرات علمای
که  مندرجات رساله شدند حکم فرمودند لع برمطّ  چون نحارير علمای دار الخالفه

و  ئينآ ل وو معارض اص اين شخص قطع نظر از اينکه مخالف دين مبين است
 لع و قمع و ردع و دفع از مقتضيات منهجقلهذا ، ستمزاحم ملوک و سالطين ا

حضور مقبول نيفتاد که  اين جواب در پيشگاه .بلکه از فرائض عين است ،قويم
امور ه دخلی ب عقل نداشته و ی با شرع وحوضو  تمخالف امين اين رسالهضم

بايد  لهذا ،تعّرض و اعتراضی بر سرير سلطنت نکرده سياست و حکومت ننموده و
و توضيح مرقوم که سبب زوال  تصريحه مسائل را تشريح نمود و جوابی ب حقائق

 .رددگجهت کّل مدار احتجاج ه مشکالت شود و ب هات و حلّ بش
 

در  .که مزيد اّطالع جمهور شود رددگ مرقوم میبه تمامها ن رساله آباری 
ر جان د ايقان و فدای ل مبينی از مراتب ايمان وصلسان عربی فه ب لهارس بدايت

زايا و وقوع ر و  تسليم و رضا و کثرت مصائب و باليا و شدائد سبيل جانان و مقام
 برائت خويش در حضور اعليحضرت پادشاه و ثبوت اعداء ءدر تهمت فساد بواسطه

ه ه و شروط خلوص ايمان بتيعا روهگی از نفوس مفسده و بيزاری از و تبرّ 



  اثر حضرت عبدالبهاء -مقاله شخصى سياح 

www.oceanoflights.org 

 

دار فانی و  در خالئق ريی و امتياز از سانو لزوم اخالق رحما نصوص قرآن
 من علیز جعهی و لييد اأباب از ت ءو ظهور قضّيه باع اوامر و اجتناب مناهیاتّ 

اين ه خويش از نفحات رّبانی و ب هوش آمدنه االرض از مقاومت امر سمائی و ب
و  یسبحان نامتناهی و بدون تعّلم حصول موهبت یباليا سبب و قوعش در

وری خويش در ذی و معاشراق علم لدنّ  استقاضه از فيض غيبی صمدانی و
نار محّبت الهی و ه اشتغال ب و هدايت ناس بر اکتساب کماالت انسانی و نصيحت

و مناجات  سلطنت دنيوی  ءحصول مقامی اعظم از مرتبهه ب تشويق بر توجيه هّمت
مطالب را  بعد بلسان فارسی ،زاری و امثال ذلک ع و تبّتل ورّ ضبليغی در نهايت ت

 :ستا ده و صورتش اينذکر نمو 
 

 هللا تعالی شأنه العظمة و االقتدار هو
 

 يا ملک االرض، اسمع ندآء هذا المملوک اّنی عبد آمنت باهلل و آياته 
احد من  و فديت بنفسی فی سبيله و يشهد بذلک ما انا فيه من الباليا اّلتی ما حملها

الی هللا رّبک و  اس االّ العباد و کان رّبی العليم علی ما اقول شهيدا.ما دعوت النّ 
رّب العالمين و ورد علّي فی حّبه ما ال رأت عين االبداع شبهه. يصّدقنی فی ذلک 

المنظر االکبر و من عنده علم کّل  عباد ما منعتهم سبحات البشر عن الّتوّجه الی
القضآء سهام البالء فی سبيل هللا مالک  شیء فی لوح حفيظ. کّلما امطر سحاب

بذلک کّل منصف خبير. کم من ليال فيها استراحت  لت اليها و يشهداالسمآء اقب
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کنآئسها و الّطيور فی اوکارها و کان الغالم فی الّسالسل و االغالل و  الوحوش فی
لم يجد لنفسه ناصراا و ال معينا. اذکر فضل هللا عليک اذ کنت فی الّسجن مع انفس 

ان ارسلک الّسلطان  هادة الیمعدودات و اخرجک منه و نصرک بجنود الغيب و الشّ 
الی العراق بعد اذ کشفنا له اّنک ما کنت من المفسدين. اّن اّلذين اّتبعوا الهوی و 
اعرضوا عن الّتقوی اوالئک فی ضالل مبين. و اّلذين يفسدون فی االرض و 

اموال الّناس بالباطل نحن برآء منهم و نسئل هللا ان ال  يسفکون الّدماء و يأکلون 
ال فی الّدنيا و ال فی االخرة ااّل ان يتوبوا اليه اّنه هو ارحم  بينهم يننا ويجمع ب

اّلذی توّجه الی هللا ينبغی له ان يکون ممتازاا فی کّل االعمال عّما سواه  الّراحمين. انّ 
و يّتبع ما امر به فی الکتاب کذلک قضی االمر فی کتاب مبين. و اّلذين نبذوا امر 

 اّتبعوا اهوآئهم اوالئک فی خطاء عظيم.هللا ورآء ظهورهم و 
 

يا سلطان اقسمک برّبک الّرحمن ان تنظر الی العباد بلحظات اعين رأفتک و 
يريد. ستفنی  تحکم بينهم بالعدل ليحکم هللا لک بالفضل اّن رّبک هو الحاکم علی ما

م. قل اّنه اوقد الّدنيا و ما فيها من العّزة و الّذّلة و يبقی الملک هلل الملک العلّي العلي
سراج البيان و يمّده بدهن المعانی و الّتبيان تعالی رّبک الّرحمن من ان يقوم مع امره 

بسلطانه و يحفظه بقبيل من المالئکة المقّربين. هو  خلق االکوان اّنه يظهر ما يشآء
 القاهر فوق خلقه و الغالب علی برّيته اّنه هو العليم الحکيم.
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حد من العباد و راقداا علی المهاد مّرت علّي نسائم يا سلطان اّنی کنت کا
و امرنی  الّسبحان و عّلمنی علم ما کان ليس هذا من عندی بل من لدن عزيز عليم.

بالّندآء بين االرض و الّسمآء بذلک ورد علّي ما ذرفت به عيون العارفين. ما قرئت 
 ما عند الّناس من العلوم و ما دخلت المدارس فاسئل

ارياح مشّية  اّلتی کنت فيها لتوقن باّنی لست من الکاذبين. هذه ورقة حّرکتهاالمدينة 
رّبک العزيز الحميد. هل لها استقرار عند هبوب ارياح عاصفات؟ ال و مالک 

للعدم وجود تلقآء القدم قد جآء امره  االسمآء و الّصفات بل تحّرکها کيف تريد. ليس
ّنی لم اکن ااّل کالمّيت تلقآء امره قّلبتنی يد ا المبرم و انطقنی بذکره بين العالمين.

هل يقدر احد ان يتکّلم من تلقآء نفسه بما يعترض به  ارادة رّبک الّرحمن الّرحيم.
وضيع و شريف؟ ال و اّلذی عّلم القلم اسرار القدم ااّل من کان  عليه العباد من کلّ 

 ال تخف اقصص علیمؤّيداا من لدن مقتدر قدير؟ يخاطبنی القلم االعلی و يقول 
تشرق من افق  حضرة الّسلطان ما ورد عليک اّن قلبه بين اصبعی رّبک الّرحمن لعلّ 

 قلبه شمس العدل و االحسان کذلک کان الحکم من لدی الحکيم محتوما.
 

قل يا سلطان انظر بطرف العدل الی الغالم ثّم احکم بالحّق فيما ورد عليه اّن 
 و آية قدرته لمن فی البالد. احکم بينناهللا قد جعلک ظّله بين العباد 

و بين اّلذين ظلمونا من دون بّينة و ال کتاب منير. اّن اّلذين حولک يحّبونک 
الفضل و يقّلبک  النفسهم و الغالم يحّبک لنفسک و ما اراد ااّل ان يقّربک الی مقرّ 

 الی يمين العدل و کان رّبک علی ما اقول شهيدا.
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القلم االعلی و هدير ورقآء البقآء علی افنان سدرة  يا سلطان لو تسمع صرير

الی مقام ال  المنتهی فی ذکر هللا موجد االسمآء و خالق االرض و الّسمآء ليبّلغک
شیء عندک تضعه  تری فی الوجود ااّل تجّلی حضرة المعبود و تری الملک احقر

ل الملک ابداا ااّل تحمل ثق لمن اراد و تتوّجه الی افق کان بانوار الوجه مضيئا. و ال
لنصرة رّبک العلّي االعلی اذاا يصّلی عليک المأل االعلی حّبذا هذا المقام االسنی لو 
ترتقی اليه بسلطان کان باسم هللا معروفا. من الّناس من قال اّن الغالم ما اراد ااّل 

مقّر  ابقآء اسمه و منهم من قال اّنه اراد الّدنيا لنفسه بعد اّنی ما وجدت فی اّيامی
اضع رجلی عليه کنت فی کّل االحيان فی غمرات الباليا اّلتی ما  امن علی قدر

احّبتی  اّطلع عليها احد ااّل هللا اّنه قد کان بما اقول عليما. کم من اّيام اضطربت فيها
لنفسی و ال ينکر ذلک  لضّری و کم من ليال ارتفع فيها نحيب البکآء من اهلی خوفاا 

لنفسه الحيوة فی اقّل من آن هل  دق محروما. و اّلذی ال يری ااّل من کان عن الّص 
يريد الّدنيا؟ فيا عجبا من اّلذين يتکّلمون باهوائهم و هاموا فی بّرّية الّنفس و الهوی 

ال يجدون النفسهم حميماا و ال نصيراا. و منهم من قال  سوف يسئلون عّما قالوا يومئذ
ّنه ال اله ااّل هو و اّلذين بعثهم بالحّق و اذ شهدت جوارحی با اّنه کفر باهلل بعد

وحيه  ارسلهم بالهدی اوآلئک مظاهر اسمائه الحسنی و مطالع صفاته العليا و مهابط
فی ملکوت االنشآء و بهم تّمت حّجة هللا علی ما سواه و نصبت راية الّتوحيد و 

ال اله ااّل  سبيال. نشهد ان ظهرت آية الّتجريد و بهم اّتخذ کّل نفس الی ذی العرش
هو لم يزل کان و لم يکن معه من شیء و ال يزال يکون بمثل ما قد کان. تعالی 
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الّرحمن من ان يرتقی الی ادراک کنهه افئدة اهل العرفان او يصعد الی معرفة ذاته 
هو المقّدس عن عرفان دونه و المنّزه عن ادراک ما سواه اّنه  ادراک من فی االکوان.
عن العالمين غنّياا. و اذکر االّيام اّلتی فيها اشرقت شمس کان فی ازل االزال 

عن افق مشّية رّبک العلّي االعلی اعرض عنه العلمآء و اعترض عليه  البطحآء
االدبآء لتّطلع بما کان اليوم فی حجاب الّنور مستورا. و اشتّدت عليه االمور من کّل 

سمآء العّز مشهودا. ثّم  نالجهات الی ان تفّرق من حوله بامره کذلک کان االمر م
ن قال لمن حوله سورة من القرآاذکر اذ دخل احد منهم علی الّنجاشی و تال عليه 

اّنها نّزلت من لدن عليم حکيم. من صّدق بالحسنی و آمن بما اتی به عيسی ال 
يسعه االعراض عّما قرء اّنا نشهد له کما نشهد لما عندنا من کتب هللا المهيمن 

  .القّيوم
 
هلل يا ملک لو تسمع نغمات الورقآء اّلتی تغّن علی االفنان بفنون االلحان تا

اّلذی کان کتاب  بامر رّبک الّرحمن لتدع الملک ورائک و تتوّجه الی المنظر االکبر
هللا اذاا تجد نفسک فی  عند الفجر عن افقه مشهودا. و تنفق ما عندک ابتغآءا لما

و االستغنآء کذلک کان االمر فی اّم البيان  ظمةعلّو العّزة و االستعآلء و سمّو الع
ال خير فيما ملکته اليوم فسوف يملکه غداا غيرک اختر  .من قلم الّرحمن مسطورا

لنفسک ما اختاره هللا الصفيائه اّنه يعطيک فی ملکوته ملکاا کبيرا. نسئل هللا ان 
ک عن يؤّيدک حضرتک علی اصغاء الکلمة اّلتی منها استضاء العالم و يحفظ

 .اّلذين کانوا عن شطر القرب بعيدا
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سبحانک الّلهّم يا الهی کم من رؤوس نصبت علی القناة فی سبيلک و کم من 
صدور استقبلت الّسهام فی رضائک و کم من قلوب تشّبکت الرتفاع کلمتک و 
انتشار امرک و کم من عيون ذرفت فی حّبک. اسئلک يا مالک الملوک و راحم 

عظم اّلذی جعلته مطلع اسمائک الحسنی و مظهر صفاتک المملوک باسمک اال
العليا ان ترفع الّسبحات اّلتی حالت بينک و بين خلقک و منعتهم عن التّوّجه الی 
افق وحيک. ثّم اجتذبهم يا الهی بکلمتک العليا عن شمال الوهم و الّنسيان الی يمين 

وّجهوا الی مظهر امرک اليقين و العرفان ليعرفوا ما اردت لهم بجودک و فضلک و يت
و مطلع آياتک. يا الهی انت الکريم ذوالفضل العظيم ال تمنع عبادک عن البحر 

جعلته حامالا للئالئ علمک و حکمتک و ال تطردهم عن بابک اّلذی  االعظم اّلذی
فتحته علی من فی سمائک و ارضک. ای رّب ال تدعهم بانفسهم الّنهم ال يعرفون 

الهی بلحظات  لهم مّما خلق فی ارضک. فانظر اليهم ياو يهربون عّما هو خير 
ليتقّربوا الی افقک االعلی  اعين الطافک و مواهبک و خّلصهم عن الّنفس و الهوی 

و يجدوا حالوة ذکرک و لّذة المآئدة اّلتی نّزلت من سمآء مشّيتک و هوآء فضلک لم 
انت الغفور تزل احاط کرمک الممکنات و سبقت رحمتک الکائنات ال اله ااّل 

 .الّرحيم
 

سبحانک يا الهی انت تعلم باّن قلبی ذاب فی امرک و يغلی دمی فی کّل 
عرق من عروقی من نار حّبک و کّل قطرة منه يناديک بلسان الحال يا رّبی 
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المتعال فاسفکنی علی االرض فی سبيلک لينبت منها ما اردته فی الواحک و سترته 
کوثر العلم من ايادی فضلک و سلسبيل العرفان  عن انظر عبادک ااّل اّلذين شربوا

من کأس عطائک. و انت تعلم يا الهی باّنی ما اردت فی امر ااّل امرک و ما 
قصدت فی ذکر ااّل ذکرک و ما تحّرک قلمی ااّل و قد اردت به رضائک و اظهار 
ما امرتنی به بسلطانک. ترانی يا الهی متحّيراا فی ارضک ان اذکر ما امرتنی به 
يعترض علّي خلقک و ان اترک ما امرت به من عندک اکن مستحّقاا لسياط قهرک 
و بعيداا عن رياض قربک. ال و عّزتک اقبلت الی رضآئک و اعرضت عّما تهوی 

عبادک و قبلت ما عندک و ترکت ما يبّعدنی عن مکامن قربک و معارج  انفس
من باليا االرض عّزک و عّزتک بحّبک ال اجزع من شیء و فی رضائک ال افزع 

استحقاقی  کّلها ليس هذا ااّل بحولک و قّوتک و فضلک و عنايتک من غير
ی ما اردت منه لم بانّ عو انت ت لطانان ارسله الی السّ  يا الهی هذا کتاب اريدبذلک.

لنفسی ما اردت ااّل  یو انّ  .لخلقک و بروز الطافه الهل مملکتک ااّل ظهور عدله
تک عزّ و  دونک کتريد من ةعدمت کينون .تريد ااّل ما ما اردته وال اريد بحولک

ث تشبّ  فارحم يا الهی هذا الفقير اّلذی .رجآئی ايةغ مشّيتک رضآئک منتهی املی و
 يا الهی اّيد .ک انت العزيز العظيمنّ يدعوک با يل اّلذیّذللا ذيل غنآئک و هذاب

لقک ليحکم و اظهار عدلک بين خ ء حدودک بين عبادکراجالطان علی سّ الحضرة 
 .العزيز الحکيم دونهم اّنک انت المقتدر يحکم علی ما الفئة کما علی هذه
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 عراقه سرير سلطانی ب از مقرّ  زمان اين عبد سلطان ءحسب االذن و اجازه 
ت توّقف شرح احوال دّ مساکن و در  عرب توّجه نمود و دوازده سنهء در آن ارض

متوّکال  .اظهاری نرفت ل خارجهدو ه ب سلطان معروض نشد و همچنين در پيشگاه
از ورود  از مأمورين وارد عراق شد و بعديکی تا آنکه  علی ّللّا در آن ارض ساکن

ظاهره و غيرهم اغوای بعضی علمای ه ب هر روز .افتاد ادر صدد اذّيت جمعی فقر 
مغاير اصول و آداب  خالف دولت و مّلت و بوده مع آنکه ابداا  ض اين عبادمتعرّ 

افعال  از نکه مباداآمالحظه ه و اين عبد ب .ظاهر نشده از اين عباد اهل مملکت
 ابه بجمالی بالذا  ،رای سلطانی احداث شودآ ی جهانأمعتدين امری منافی ر 

پيشگاه حضور معروض دارد و  تا در خان اظهار رفت وزارت خارجه ميرزا سعيد
می صدور گذشت و حک امّدته .سلطان صدور يابد معمول گردد نچه حکمه آب

بر پا شود و خون  فسادیتتاا مقامی رسيد که بيم آن بود بغامر به نيافت تا آنکه 
ه ب اگر. والی عراق توّجه نمودنده لعباد ّللّا معدودی ب اا حفظاا ردد البدّ گجمعی ريخته 

 ت قلب منير روشن خواهد شدآفرمايند بر مر  ع شده مالحظهقنظر عدل در آنچه وا
ذات . حسب ظاهر نه جز آن بر ارهچمصلحت بوده و ه ر بکه آنچه واقع شده نظ

ه نظر باند، بوده  طايفه و گواهند که در هر بلد که معدودی از اين شاهانه شاهد
ز و لکن اين فانی بعد ا ،شد مشتعل میجدال  ی بعضی از حّکام نار حرب ودّ تع

ست چه که کّل او عبد عمل و گواه اين  نزاع منع نموده و ورود عراق کّل را از فساد
 ،هعراق اکثر از جميع بلدان بود رشهادت ميدهند که جمعّيت اين حزب د مّطلعند و

قريب پانزده . نشده تعّرضنفسی مه خود تجاوز ننموده و ب از حدّ  مع ذلک احدی
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شده  عليه ساکنند و آنچه بر ايشان وارد الا و متوکّ  سنهء ميشود که کّل ناظراا الی هللا
اين بلد که موسوم ه از ورود اين عبد ب و بعد د.به حّق گذاشته انصبر نموده اند و 

که در کتب الهی نازل از معنی نصرت اهل عراق و غيره بعضی از  ادرنه استه ب
در اين ورقه  يکی از آن اجوبه .در جواب ارسال شّتیاجوبه ه اند، نمودشده سؤال 
و ز صالح ردد که اين عبد جگواضح  شود تا در پيشگاه حضور عرض می

استحقاق  بعضی از الطاف الهّيه که من غير ناظر نبوده و اگر امری ه باصالح 
واسعه  عنايته شود که ب نباشد اينقدر معلوم می عنايت فرموده واضح و مکشوف

ی نمع که در صورت کلماتی نفرموده.قلب را از طراز عقل محروم و رحمت سابقه 
 :ست ا نصرت عرض شد اين

 
 هللا تعالی هو

 
از دنيا و آنچه در اوست و مقصود  است سجّل ذکره مقدّ  معلوم بوده که حقّ 

 عل مايفسلطان  .نمايد ادلهجنفسی محاربه و يامه اين نبوده که نفسی ب از نصرت
هر قدرت او ايشانند مظگذاشته يد ملوک ه ب بحر و را از برّ ء ملکوت انشا ءايش

د شوند از حّق محسوب و ااّل اّن رّبک وار  اگر در ظّل حقّ  مراتبهم. الهّيه علی قدر
اوست که  جّل ذکره از برای خود خواسته قلوب عباد و آنچه حقّ لعليم و خبير. 

 لم يزل اراده سلطان ال .و حکمت الهّيه اند ذکر و محّبت رّبانّيه و خزائن علم ئزکنا
قابل انوار فيها طاهر نمايد تا  و ما اين بوده که قلوب عباد را از اشارات دنيا يزال
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مدينه قلب بيگانه راه نيابد تا  پس بايد در .دنو صفات شو  ءمليک اسما ّلياتجت
چه که  ،نه ذاته تعالی، و صفاتش ءيد يعنی تجّلی اسماآخود  رّ قيگانه به م دوست

پس نصرت  .بود الزال مقّدس از صعود و نزول بوده و خواهد مثال آن سلطان بی
 با نفسی نبوده و نخواهد بود بلکه محبوب آن هاعتراض بر احدی و مجادلاليوم 

سيف بيان و ه هوی است ب ف جنود نفس وکه مدائن قلوب که در تصرّ  ستا
سيف ه بايد اّول ب نصرت نمايد ءکه اراده لذا هر نفسی .مفتوح شود و تبيان حکمت

محفوظ دارد هللا سوی  ف نمايد و از ذکر ماخود را تصرّ  قلب هءمعانی و بيان مدين
فساد محبوب  ابداا  ،ست مقصود از نصرتا اين. مدائن قلوب توّجه کنده بعد ب و

مرضّي  ارتکاب نموده اند ابداا  نبوده و نيست و آنچه از قبل بعضی از جّهال حقّ 
نی أشبه ای الهی احبّ  اليوم بايد. واُتلقت   ن  أ  لکم من  يرخرضاه ل فی لواقت  تُ  ن  . إ  نبوده

رضوان ذی الجالل ه افعال خود به که جميع را ب بين عباد ظاهر شوند ما در
ارض و ه حّق ناظر ب دوستان فتاب افق تقديس که ابداا ه آقسم ب .نمايند هدايت

 اين قلوب عباد خود بوده وه حّق الزل ناظر ب .بود خواهندناموال فانيه او نبوده و 
و  هرفانيه از شئونات ترابّيه طا عنايت کبری است که شايد نفوسه هم نظر ب

ن سلطان حقيقی بنفسه لنفسه آ ردند و ااّل گمقامات باقيه وارد ه شوند و ب سدّ مق
و نه از بغضشان  او راجعه ّب ممکنات نفعی بحنه از  ،از کّل بوده مستغنی

 فرداا واحداا  او راجع خواهند شد و حقّ ه ظاهر و ب ابّيهر ت ءکّل از امکنه .ی واردضرّ 
و بيان و اشاره و وصف و تعريف  و زمان و ذکرخود که مقّدس از مکان  قرّ در م
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ال اله ااّل  علم الکتاب هندهو و من ع الّ الم ذلک يع و ال بوده مستقرّ  دنوّ  و وّ لو ع
 ی.انته ابهو العزيز الوهّ 

 
نفسه بنظر عدل و عنايت ه ب نکه ذات شاهانهه آو لکن حسن اعمال منوط ب

نفرمايند  ّينه و برهان کفايتبعضی من دون ب يضعراه و ب ن نظر فرمايندآ در
 .غی ان يکون مراد العالمينبين اراد و ما اراد ماالّسلطان علی ّللّا ان يؤّيد ل نسئ

 
جمعی از فقرا وارد آن مدينه  با مودندناستانبول احضار ه و بعد اين عبد را ب

نداشتيم و مقصودی  مطلبی با احدی مالقات نشد چه که از ورود ابداا  شديم و بعد
با  و ابداا  ردد که اين عبد خيال فساد نداشتهگمبرهن  بر کلّ  رهانه بود جز آنکه بنب

ت مراعاه نظر ب ،ء نفسهناانطق لسان کّل شیء بث اّلذی فوه. اهل فساد معاشر ن
 .لحفظ نفوس اين امور واقع شده جهتی صعب بوده و لکنه بعضی مراتب توّجه ب

 .اقول شهيد ما نفسی و اّنه علیما فی  لمی يعاّن ربّ 
 

يرند و گ أوی دلش معء در سايه بايد کلّ  ،عادل ظّل ّللّا است در ارض ملک 
ه ب مخصوصکه يد نيست دمقام تخصيص و تح اين.در ظّل فضلش بياسايند

حّق جّل ذکره خود را  اکی است.ح ظلّ ماز  بعضی دون بعضی شود چه که ظلّ 
تعالی فضله اّلذی . ففرمايد و میرا تربيت فرموده  فرموده زيرا که کلّ  رّب العالمين

صواب يا  اين بسی واضح است که .اّلتی سبقت العالمين سبق الممکنات و رحمته
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دانسته و اخذ  را حقّ  د آننن معروفه آکه ب خطا علی زعم القوم اين طايفه امری 
جان در ز ذشتن اگو همين  ّللّا گذشته اند عند آء لماغماعندهم ابتذا از لاند، کرده 

هم  ماعلی ست ناطق ا ست صادق و شاهدیا گواهی ل محّبت رحمنسبي
گفته  رگير دليل و برهان از جان بگذرد و اغمن  مشاهده شده که عاقل عون.آيايدّ 

يک نفس و دو نفس ه صر بنحچه که م شود اين قوم مجنونند اين بسی بعيد است
مشهد ه ه بشد جمعی کثير از هر قبيل از کوثر معارف الهی سرمست نبوده بلکه

ه گذشته ا سو  اين نفوس که ّلّل از ما اگر. جان و دل شتافته انده فدا در ره دوست ب
 کدام حّجت و برهانه شوند ب مال در سبيلش ايثار نموده اند تکذيبجان و  اند و

حوم ر م .شود علی ما هم عليه در محضر سلطان ثابت می صدق قول ديگران
غفرانه با آنکه از  بحر رحمته و ةسه فی لجّ غمّ  وحاجی سّيد محّمد اعلی ّللّا مقامه 

خود و جاللت قدرشان به مرتبه  اهل زمان ی و ازهدقعلمای عصر بودند و ات اعلم
در  قنو ورعش مو د زهه ثنايش ناطق و ب ذکر وه السن برّيه کّل ب بوده کهای 

ن دي نصرته فتوای جهاد فرمودند و از وطن معروف ب روس با آنکه خود غزای با
عت جيسير از خيرکثير گذشتند و مرا بطشه مع ذلک ب ،با علم مبين توّجه نمودند

ه بيست يفو اين طا. صاربليت کشف الغطآء و ظهر ماستر عن اال. يافرمودند
از  ب وذّ معاقانی خسطوت غضب ه اّيام و ليالی ب سنهء متجاوز است که در

چه مقدار از اطفال که  .افتاده اند دياری ه يک ب هبوب عواصف قهر سلطانی هر
از اّمهات  گشته اند و چه مقدار و چه مقدار از آباء که بی پسر در مانده اندپ بی

مقتول خود نوحه نمايند نداشته اند و بسی  که از بيم و خوف جرئت آنکه بر اطفال
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و در اشراق در نهايت فقر و  کمال غنا و ثروت بوده اند با عباد که در عشيّ  از
هوآء ااّل من  ت من دمآئهم و ماغما من ارض ااّل و قد صب. شده اندذّلت مشاهده 

قضا  يل از سحابعطت غيرن اين سنين معدودات م تفعت اليه زفراتهم و درر ا و قد
نی أشه قلوبشان ب رو باليا نار حّب الهی د سهام بال باريده و مع جميع اين قضايا

ه نگذرند بلکه ب بوب عالميانکّل را قطعه قطعه نمايند از حّب مح اگر ل کهعمشت
 .سبيل الهی وارد شود را درملند آنچه آجان مشتاق و 

 
  شطره فرموده و ب ليبرحمن اين عباد را تق ای سلطان نسمات رحمت 

ظاهره لکن بعضی از علمای  و" گواه عاشق صادق در آستين باشده، " کشيد احدّيه
عرفان  ءکعبه ن و قاصدانم رحمر مان حر  حمُ ه را نسبت ب زمان انور مليک بقل
اين  رفت کهگ جهان آرای پادشاهی بر آن قرار می یأی کاش ر ار نموده اند.دّ کم

اتيان حّجت و سلطان حضرت  شد و در حضور مجتمع می ی عصرعبد با علما
يد تا آ لسی فراهمجمل که چنين مآعبد حاضر و از حّق . اين نمود برهان می

ا نضح و الئح گردد و بعد االمر بيدک و اواسلطان حقيقت امر در ساحت حضرت 
رحمن در فرقان که حّجت  فاحکم لی او علّي. خداوند کسلطنت يرتلقآء سر  حاضر

ای نّ مت ".صادقين  تمنالموت ان ک او نّ فتم " : فرمايد اکوان می مأل باقيه است مابين
کدام  منير معلوم است که اليوم ت ضميرآمر و بر  موت را برهان صدق فرموده

اين  ءکتب استداللّيه گذشته اند و اگر زبند که از جان در سبيل معبود عالميانح
ينه آ تعالی مرقوم ميشد هر دمآء مسفوکه فی سبيلهه اثبات ما هم عليه ب قوم در
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که قول و را  حال چگونه اين قوم .برّيه ظاهر و مشهود بود بين تحصی ما کتب ال
 ذّره اعتبار در نفوسی را که از يک نمود و توان انکار ست میا فعلشان مطابق

بعضی از علما که اين بنده را  ؟گذرند تصديق نمودی مختار نگذشته و نم سبيل
لع مقصود مطّ  و بر مالقات ننموده اند و اين عبد را نديده اند ابداا  تکفير نموده اند

 ،ايدبرهان ب را هر دعوی  .يريدون  دوا و يفعلون ماراما ا نشده اند و مع ذلک قالوا
 ءچند فقره از فقرات صحيفه ءترجمه .نبوده محض قول و اسباب زهد ظاهره

لسان پارسی عرض ه ب ستا قامم فاطمّيه صلوات ّللّا عليها که مناسب اينء مکنونه
مخاطب  توره در پيشگاه حضور مکشوف شود ومسشود تا بعضی از امور  می

ست قومی ا يوم معروفکلمات مکنونه اله ب مذکوره که ءاين بيانات در صحيفه
 مطيع نفس و هوی. که در ظاهر به علم و تقوی معروفند و در باطن هستند

 
 چرا در ظاهر دعوی شبانی کنيد و در باطن، وفايان ای بی]  :فرمايد  می
قبل از صبح است که در ظاهر دّرّي  ءستاره ثل شما مثلمن شده ايد م   ذئب اغنام

 و ديار من کاروانهای مدينه هالکت الل واضروشن است و در باطن سبب  و
 [.  ستا

 
ثل تو مثل م  ، باطن کاستهه ظاهر آراسته و به ای ب ] :می فرمايد و همچنين

و صفا از آن در ظاهر مشاهده شود و چون  آب تلخ صافی است که کمال لطافت
ّلی آفتاب در جت .نفرمايد از آن را قبولای  احدّيه افتد قطره ءاف ذائقهصرّ  دسته ب
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فرق بی  دان تا ارض فرق دان بلکهرق  موجود و لکن از ف   ت هر دوآتراب و مر 
  [.منتهی در ميان 

 
ز ا ی عنايت منسحرگاهان تجلّ  بسا ،ای پسر دنيا]  :می فرمايد و همچنين
غير مشغول ديد و چون ه راحت ب را در بسترو مکان تو آمد و ته مشرق المکان ب

 نزد جنود قدس جوع نمود و در مکامن قربنورانی ر  مقّر عزّ ه ب برق روحانی
 [.  نپسنديدم اظهار نداشتم و خجلت ترا

 
در سحرگاهان نسيم عنايت  ،تی منسدو  عیای مدّ  ]: فرمايد می و همچنين

ريست و گ بر حال تو و را بر فراش غفلت خفته يافتو و ت بر تو مرور نمود من
 .انتهی [. باز گشت

 
که  و در فرقان .اکتفا رود عیدّ مقول ه يد بنبا یدر پيشگاه عدل سلطان لذا

  :باطل است می فرمايد فارق بين حّق و
 
 ةبجهال فتبّينوا ان تصيبوا قوماا  بأان جائکم فاسق بن منواآيا اّيها اّلذين  ﴿

 رب [. قوا الّنّمامدّ تص ال ]و در حديث شريف وارد  ﴾م نادمين تعلی ما فعل واحفتصب
ن نفوس که مالقات آنديده اند و  ه و اين عبد راعلما امر مشتبه شد بعضی از

فی الکتاب تکّلم ننموده و  ما حکم ّللاّ  دهند که اين عبد بغير شهادت می نموده اند
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 مّنا باّلّل و ما انزلآان  االّ  هل تنقمون مّنا ﴿ :قوله تعالی ، اين آيه مبارکه ذاکره ب
  .﴾ الينا و ما انزل من قبل

 
و ناظر  شطر رحمت رحمن متوّجهه ای اين آوارگان بچشمه، ای پادشاه زمان

و اين شدائد عظمی را رخآء عظيم از عقب  یز پو البّته اين باليا را رحمت کبری ا
در امور توّجه فرمايند که سبب  ست که حضرت سلطان بنفسها لکن اميد چنان و

 شهيدا. باّللّ  گردد و اين خير محض است که عرض شد و کفی رجای قلوب
 

 ی قدرتک لوعبين اصبقد کان لطان قلب السّ  بانّ  يا الهی اشهد همّ لّ حانک السب
و اّنک انت المتعالی المقتدر المّنان  حسانالو ا ةحمرّ لتريد قّلبه يا الهی الی شطر ا

 انت العزيز المستعان. اله االّ ال 
 

و سه نفاا لئنمن کان من الفقهآء صا و اّما : ]علما می فرمايد ايطدر شر 
 رگو ا .[ آخرالی  ه فللعوام ان يقّلدوهموال ألمر اا يعه مطائلهو  الفاا لدينه مخ اا حافظ

 ،رحمن جاری شده ناظر شوند وحی اين بيان که از لسان مظهره پادشاه زمان ب
اقّل از کبريت  حديث شريفدر وارده  اين صفاته می فرمايند که مّتصفين ب مالحظه

 و همچنين .نيست قولش مسموع نبوده و عی علم استدّ مکه  نفسی لذا هر ،احمرند
تحت ظّل  فقهآء مان شرّ فقهآء ذلک الزّ  ] :فرمايد می نماخر الزّ آ در ذکر فقهای
اذا ظهرت راية  ] می فرمايد : و همچنين [. تعود ميهو ال ةنفتت الجالّسمآء منهم خر 
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اثبات ، دنفسی تکذيب نمايو اگر اين احاديث را  غرب [.الحّق لعنها اهل الّشرق و ال
. چون مقصوداختصار است لذا تفصيل رواة عرض نشد است. عبد آن بر اين

 ،ض اين عبد نشده اندابداا متعرّ  س انقطاع آشاميده اندأکه فی الحقيقه از ک علمائی
عنايته در اّيام  مرتضی اعلی ّللّا مقامه و اسکنه فی ظّل قباب مرحوم شيخ چنانچه

م ما اذن ّللّا در اين امر تکلّ  غيره دند و بو رممی ف عراق اظهار محّبت رتوّقف د
جميع نفوس از جميع . حال ضیير و  علی مايحبّ  ق الکلّ ل ّللّا ان يوفّ ئنس .ننمودند

که  از بعضی چنانچه اگر ،طايفه متوّجهند اذّيت اينه و ب امور چشم پوشيده اند
متناهيه مت غير عنه رميده اند و بآ بعد از فضل باری در ظّل مرحمت سلطانی

ه ب ،اظهار نموده ايد مت سلطانی چه خدمتعجزای ن سؤال شود که در متنّعمند
امری که سبب آسايش رعّيت و ه و يا ب حسن تدبير مملکتی بر ممالک افزوديد

نکه آجز  ندارند جوابی ،ّجه نموده ايدو و ابقای ذکر خير دولت شود ت آبادی مملکت
ه ب حضور سلطان معروض دارند و بعدبابی در  اسمه کذب ب جمعی را صدق و يا

فروختند را بعضی و منصورّيهء مصر  د چنانچه در تبريزنقتل و تاراج مشغول شو 
کّل اين  ،نشده در پيشگاه حضور سلطان عرض نمودند و ابداا  و زخارف کثيره اخذ

يره گذشته طاز امور خ بی معين يافته اند، را ن واقع شده که اين فقرابه آ امور نظر
مختلفه در ظّل سلطان  ده و مللطوايف متعدّ  .اين فقرا پرداخته انده و ب اند

مال  طرتف هّمت و سموّ  وّ لبلکه بايد ع، اين قوم باشند طايفه هم مستريحند يک
 ءدر سايه ديانجميع ا ن باشند کهآ در تدبير نی مشاهده شود کهأزمان سلطانی بش

محض عدل است  حدود هللا رایاج .عدل حکم راننده ب در آيند و مابين کلّ  سلطان
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بوده و خواهد بود  بلکه حدود الهّيه سبب و عّلت حفظ برّيه ن راضیه آو کّل ب
از عدل حضرت . ﴾ بلبااالحيوة يا اولی  صاصو لکم فی الق  ﴿  :بقوله تعالی 

 .سياط غضب شوند خطای نفسی جمعی از نفوس مورده بعيد است که ب سلطان
در  و اين بسی معلوم که ﴾ اخری  ة وزرزر وا تزر ال ﴿ :ذکره می فرمايد حّق جلّ 

بود و  و مّتقی بوده و خواهد فاسق ل،فعاقل و غا عالم و جاهل، ای، هر طايفه
تارک  است و يا دنيا است چه که عاقل ياطالب ه از عاقل بعيديعشن تکاب امورر ا

او را  ّللاّ ية خش غير حّق توّجه ننمايد و از اين گذشتهبه  البّته ،تارک است اگر .آن
که سبب  اموری  ،و اگرطالب دنياست نمايد، مذمومه منع ءاز ارتکاب افعال منهّيه

ه ه ارتکاب ننمايد بلکه بتّ الب .من فی البالد شود عراض عباد و وحشتا و عّلت 
مردوده از  پس مبرهن شد که اعمال .ناس است عامل شود که سبب اقبال اعمالی

غيره و  وّجه الیتّ نسئل ّللّا ان يحفظ عباده عن ال. بودجاهله بوده و خواهد  انفس
 .هم اليه اّنه علی کّل شئ قديرّربيق
 

 ی و ابتالئی و و ضرّ  لهی تسمع حنينی و تری حالیايا  همّ لّ سبحانک ال
رّيتک الی افق ب ئی خالصاا لوجهک فاجذب به قلوباند ان کان .تعلم مافی نفسی

 ارزقه يا الهی حمن.ثمّ رّ ال يمين عرش اسمکالی  لطانک و قلب السّ انسمآء عرف
عنده و يتوّجه  الينقطع عمّ  رحمتک لت من سمآء کرمک و سحابلّنعمة اّلتی نزّ ا

ثّم  .کلمتک بين خلقک و اعآلءرک صرة امن رّب اّيده علی الطافک.ای الی شطر
 ئن باسمک و يحکم علی من علیآالمد رخّ الّشهادة ليس انصره بجنود الغيب و
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ملکوت االيجاد اّنک انت الحاکم فی  يامن بيدک ،ها بقدرتک و سلطانککلّ االرض 
 .اله ااّل انت المقتدر العزيز الحکيم المعاد ال المبدء و

 
از نفسی  نموده اند که اگر بهتنی امر را درپيشگاه حضور سلطان مشأشه ب
 فوّللاّ . شمرند صادر شود آن را از مذهب اين عباد می یيحطايفه عمل قب از اين

نچه ه آکاره را جايز ندانسته تا چه رسد بم هو اين عبد ارتکاب اله االّ  اّلذی ال
هی فرموده ن خمر حّق ناس را از شرب .شده ن ناز لنهی آدر کتاب الهی  صريحاا 

 اا ّللّا امثالهم طرّ ه ثبت شده و علمای عصر کّثر و مت آن در کتاب الهی نازل ر و ح
حال جزای اين  .بعضی مرتکبند مع ذلک ،موده اندنيع نهی نشناس را از اين عمل 

بتقديسهم  دّرا، يشهس و مبتقديس مقدّ  و آن مظاهر عزّ  نفوس غافله راجعه اعمال ب
 يدير  يشآء و يحکم ما بلی اين عباد حّق را يفعل ما. هودشّ کّل الوجود من الغيب و ال

نسته اند و اگر و ظهورات مظاهر احدّيه را در عوالم ملکّيه محال ندا دانند می
نفسی محال داند چه فرق است ما بين او و قومی که يدهللا را مغلول دانسته اند.اگر 

دانند بايد هر امری که از مصدر حکم آن سلطان قدم  حّق جّل ذکره را مختار
 و ال عاصم و ال ااّل الی ّللاّ  حدمهرب ال و ال رّ فم ال قبول نمايند، ظاهر شود کلّ 
و  و امری که الزم است اتيان دليل و برهان مّدعی علی ما يقول ملجأ ااّل اليه.

انبيا که  يّدعی، ديگر اعراض ناس از عالم و جاهل منوط نبوده و نخواهد بود.
واقع شده اعتراض ناس لئالی بحر احدّيه و مهابط وحی الهّيه اند محّل اعراض و 

ه و جادلوا بالباطل برسولهم ليأخذو  و هّمت کّل اّمة ﴿اند چنانچه می فرمايد: 
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يأتيهم من رسول ااّل کانوا به  ما ﴿ميفرمايد:  و همچنين ﴾ ليدحضوا به الحقّ 
و سلطان اصفيا روح العالمين فداه مالحظه  در ظهور خاتم انبيا .﴾يستهزئون 

مقدار ظلم از اهل ضالل شمس حقيقت از افق حجاز چه  فرمائيد که بعد از اشراق
 غافل بودند که اذّيت آن نی عبادأبش .وارد شده ذی الجالل مظهر عزّ  نآبر 

 دانسته اند چه که حّق متعال میه و سبب وصول ب حضرت را از اعظم اعمال
از آن شمس افق اعلی اعراض  علمای آن عصر در سنين اّولّيه از يهود و نصاری 

نّير افق  نآ نور اینفوس جميع از وضيع و شريف بر اطف اعراض آنه نمودند و ب
بن راهب و ااز جمله و هب . در کتب مذکور است اسامی کلّ  .ی کمر بستندمعان

رسيد که  نفوس تا آنکه امر به مقامیآن و امثال  عبدّللّا ابيّ  بن اشرف واکعب 
ترتيب دادند چنانچه حّق جّل ذکره  حضرت مجلس شوری  در سفک دم اطهر آن

رجوک و يخ تلوک اوبک اّلذين کفروا ليثبتوک او يق يمکر و اذ﴿  خبر فرموده
 و ان کان کبر ﴿ می فرمايد و همچنين .﴾ّللّا و ّللّا خير الماکرين يمکرون و يمکر
الّسمآء فتأتيهم فی  سّلماا  فان استطعت ان تبتغی نفقاا فی االرض او عليک اعراضهم

 تاّلّل از مضمون  .﴾ الجاهلين تکونّن من الهدی فال ء ّللّا لجمعهم علیاش لو ية وآب
محّققه از  ءو امثال اين امور وارده ارکه قلوب مقّربين در احتراق استبيه مآ اين دو

 احيان عباد در راضعنمايند که سبب ا ی ننموده و نم رو ابداا تفکّ  نظر محو شده
 قبل از خاتم انبيا در عيسی بن مريم همچنين و .الهّيه چه بوده ظهور مطالع انوار

ه را ب ن ساذج ايمانآجميع علما  ر رحمنن مظهآبعد از ظهور  .فرمايند مالحظه
ن عصر آ حّنان که اعظم علمای ءخره باجازهاالداده اند تا ب تبکفر و طغيان نس
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نچه را که آوردند آحضرت وارد  نآبود بر ة يافا که اقضی القضاق بود و همچنين
ه ّللّا جرّ عالی ان  هاترض بوسعاال قت عليهاض .اجز استعخجل و  قلم از ذکرش

ن است که کسالت عارض آعرض شود بيم  انبياجميع تفصيل  مآء و اگرسّ الالی 
تورات بر آنند که بعد از موسی نبّي مستقّل صاحب  . و مخصوص علمایگردد

 آمد. نفسی از اوالد داود ظاهر خواهد شد و او مرّوج شريعت تورات شريعت نخواهد
و نافذ گردد.  رب جاری خواهد شد تا به اعانت او حکم تورات ما بين اهل شرق و غ

اهل انجيل محال دانسته اند که بعد از عيسی بن مريم صاحب امر  و همچنين
آيه شده اند که در انجيل  مستدّل به اين از مشرق مشّيت الهی اشراق نمايد وجديد 

و  .﴾ تزوالن و لکن کالم ابن االنسان لن يزول ابداا  اّن الّسمآء و االرض ﴿است : 
عيسی بن مريم فرموده و امر نموده تغيير نيابد. در يک مقام از  بر آنند که آنچه

و در انجيل يوحّنا هم بشارت داده به روح  ﴾اّنی ذاهب و آت  ﴿می فرمايد: انجيل 
عالمات مذکور  دهنده که بعد از من می آيد و در انجيل لوقا هم بعضی تسّلی

ی به هوای خود است ولکن چون بعضی از علمای آن مّلت هر بيانی را تفسير 
سل الی نر اذنت لی يا سلطان ل يتل ياف نمودند لذا از مقصود محتجب ماندند.

کّل منصف باّن عنده علم  قنيو ئّن به الّنفوس و مبه العيون و تط تقرّ  ما حضرتک
. و بعضی از ناس چون از جواب خصم عاجزند به حبل تحريف کتب الکتاب

 ال اعراض لوع مخصوصه بوده، متمّسکند و حال آنکه ذکر تحريف در مواض
به القلوب و تطير الی الهوآء اّلذی  العلمآء لقلت مقاالا تفرح الجهآلء و اغماض
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مان منع زّ اقتضآء ال لکن االن لعدم هو و اله االّ  ارياحه اّنه ال بسمع من هزيز
  .القدير راّنه لهو المقتد و ختم اناء الّتبيان الی ان يفتح ّللّا بقدرته سان عن البياناللّ 

 
موات و السّ  رت من فیيا الهی اسئلک باسمک اّلذی به سخّ ّم هلّ سبحانک ال

عليه ارياح  قدرتک و الطافک لئاّل تمرّ  ةججاز فظ سراج امرک بحاالرض ان ت
بدهن حکمتک ره نو  ثّم زد اّلذين غفلوا من اسرار اسمک المختار من شطر االنکار

بالکلمة العليا  ای رّب اسئلک .ئکعلی من فی ارضک و سمآ اّنک انت المقتدر
تدعنی  الوثقی ان ال وةعر لک باسّ ممآء ااّل من تالسّ و  اّلتی بها فزع من فی االرض

فی ظالل رحمتک و اشربنی من زالل خمر  اليک و ادخلنی بين خلقک فارفعنی
تشآء  انت المقتدر علی ما اّنک ،آء مجدک و قباب الطافکخبسکن فی أل عنايتک
  .المهمين القّيومانت  و اّنک

 
 عتساف فی کلّ الا اشتعلت نار صاف ونيا سلطان قد خبت مصابيح اال

هذا اّول من الّزورآء الی الموصل الحدبآء ليس  ساری ااهلی  اجعلو  االطرف الی ان
ل آورد علی  ما يذکر و فی سبيل ّللّا ينبغی لکّل نفس ان ينظرت حرمة هتک

 لوهم فی دمشق الفيحآء و کان بينهم سّيدو ادخ جعلهم القوم اساری  ذسول االرّ 
تم نا: و  لهم يلق .فداهاه روح ماسو  المشتاقين اجدين و سند المقّربين و کعبةسّ ال

الحت  يمان والا غرث افترّ  ياته و بناآ اباّلّل ونّ مآباد ع ّللّا نحن و قال ال؟ الخوارج
بين االرض و  لتاّلتی حا ةسالت البطحآء و ماطت الّظلم نابذکر  حمن والرّ  آية



  اثر حضرت عبدالبهاء -مقاله شخصى سياح 

www.oceanoflights.org 

 

 عبنحن اّول من اتّ  قال؟  مه هللااو حّللتم ماحرّ  ما احّله ّللاّ  ممتحرّ أ يل :ق .مآءالسّ 
ية القدم و آخير و منتهاه نحن  و مبدئه و اّول کلّ   و نحن اصل االمرّللاّ  اوامر

 انبحسّ النحن نسآئم  و حمنقال فينا انزله الرّ ؟ نآترکتم القر يل : أق. ممالذکره بين ا
به  ّللاّ  حيیعظم اّلذی االا ربحاّلتی انشعبت من ال کوان و نحن الّشوارعبين اال

ثاره و ت آو ظهرت بّيناته و برز  ياتهت آبعد موتها و مّنا انتشر و يحييها به االرض 
ّللّا و انقطاعنا عّما  لحبّ :  قال ؟ الّي جرم مليتم يل :ق .معانيه و اسراره عندنا
الحيوان اّلذی کان  من بحر رشحاا  الم بل اظهرناته عليه السّ ر اعب انذکر  اّنا ما .سواه

وء قوم س بما ورد علی امنآء ّللّا من لون و يّطلعوابالمق مودعاا فی کلماته ليحيی به
شّد من قبل و هم يظلمون ا علی اّلذين ظلموا نری اليوم يعترض القوم و .اخسرين

منعهم  بل تطهير العباد عن کّل ما لفسادما اردت ا یتاّلّل انّ  .اليعرفون  و ظلموامّما 
ت علّي نفحات مرّ  ئما علی مضجعیان کنت .ّللّا مالک يوم الّتناد عن الّتقّرب الی

امرنی بالّندآء بين االرض و الّسمآء، ما کان هذا  و ومنّ ی من النحمن و ايقظتالرّ  یربّ 
ائن عّزه. و يشهد بذلک سّکان جبروته و ملکوته و اهل مد من عندی بل من عنده،

 قد .هئرضآ زايا فی حّبه والرّ ال عن  ه ويلفی سب ياالالب ع منز اج ال نفسه الحقّ 
اشرقت  به لمصباحه اّلذی بالةا ذسکرة الخضرآء و لدّ ا جعل ّللّا البآلء غادية لهذه

عن مالک  اا غد يغنيه روته اوثعنده من  ما هل يبقی الحد .مآءاالرض و السّ 
ان  غام هل يقدرالرّ  او و جاور  ضامرّ الاّلذين ناموا تحت  فی ينظر احد لو. ناصيته

الملوک و هل يعرف  مالک و ال؟ ملوک مجماجم المالک عن براجم ال رمم يمّيز
؟ آء و وطآء ذح يمّيز اولی الّثروة و الغنآء من اّلذی کان بال عاة و هلالوالة من الرّ 
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 و ضآلءفال وء اين العلمآ .ی بالحقّ ضق ی الحّق وضق لمنرق ااّل فتاّلّل قد رفع ال
 رّقة افکارهم و سالمة اذکارهم و اين و ة ابصارهمانظارهم و حدّ  اين دّقة ،االمرآء

 الموضوعة. ة و فرشهمنهم الموضو رهر سو  ةر و زخارفهم المشهو  رةخزآئنهم المستو 
 تتّ شنثل ماکنزوا و ت قد .وراثمن صار الکّل بوراا و جعلهم قضآء ّللّا هبآءا  قد هيهات
ية و و هم الخافو سقو ية اماکنهم الخالااّل ی ير  ال وابحد ماکتموا.اصدّ بو ت واعما جم

ل آعن الّنظر الی الم ال يشغله المال اّن البصير قشيبهم البالية. جذوعهم المنقعرة و
 ما اين من حکم علی .لمتعالّي اعن الّتوّجه الی الغن تمسکه االموال و الخبير ال

اين صاحب  ؟ نيا و ما خلق فيهادّ فی ال رفطاسرف و استمس عليها و طلعت الشّ 
 و اين من ظلم فی آءر و اين من حکم فی الزّ  ؟ اية الّصفرآءرّ لمرآء و اسّ ال الکتيبة

 ر عند بسط اکّفهم وبحالکنوز من کرمهم و قبض ال الفيحآء و اين اّلذين ارتعد
اين اّلذی کان  ؟ حمنرّ ال و مال ذرعه عن هممهم و اين من طال ذراعه فی العصيان

اين  ؟ ات الجمالو ال و ذکمال رّبات اين؟  هواتات و يجتنی اثمار الشّ الّلذّ  بیتيجان 
و  بساتينهم المعروشة المتطاولة و قصورهم العالية و و افنانهمة ئلماصانهم المتغا 

ئها و اورق ارياحها و هديرزيز ها و هئمآ نسيمها و خرير رّقة و اين دّقة اديمها
هبطوا  دقلهم  فواهاا  ؟ ة و ثغورهم المبتسمةرّ تالمف جارها و اين سحورهمحفيف اش

يعرف منهم  ال رکز و ال اليوم منهم ذکر و الحضيض و جاوروا القضيض اليسمع
ّي با لم ادر؟ ون مو هم يعل ينکرون ؟ أ القوم و هم يشهدون ون يمار . أ  الرمز و امر

يهبطون و ، دون ينجالی متی يغيرون و  ؟جعون ير يذهبون وال  يرون  ما، أ يهيمون د  وا
 وليق طوبی لمن قال او [ تخشع قلوبهم لذکرّللاّ ان  منواآن لّلذين يأالم ؟ ] يصعدون 
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الی مالک االکوان و مليک االمکان. ينقطع عّما کان  ن و حان وآرّب  بلی يا
حملت  هل .ااّل بفضل ّللّا و کرمه وضعما اليؤخذ ااّل  رع وز  ماااّل اليحصد  هيهات

رّبه العزيز المتعال  الجالل عن الّصعود الی ملکوت تالتمنعه سبحا ذیرض بالّ الا
نسئل ّللّا ان ؟  بنا الی مالک العللو يقرّ  يزول به العلل هل لنا من العمل ما و؟

 اه.سو  عّما واطعقاليه و ان يجعلنا من اّلذين توّجهواو  بعدله يعاملنا بفضله ال
 

نکرنی ا قد .السمعت اذن رأت عين و ال بيل ّللّا مارايت فی س ملک قد يا ]
ضحضاح  رّ اصفو  اح الّسالمةضب ضحضن قد .ّي المخارفلضاق ع و المعارف

ب الی العزيز الوّها بالا مق امشی منها سوف تنزل. کم من الباليا نزلت و کم .احةالرّ 
ی سفنلنی حز عی و ليس جان بّل مض الی استهّل مدمعی ورآئی تنساب الحباب.قد و

خاطبه  قد علی شجر ااّل و مررت و مامواله  ماح فی حبّ رأسی يشتاق الرّ  تاّللّ 
اری  بل بما یالسمی و صلب عليک جسدی فی سبيل ربّ  ليت قطعت ادی ياؤ ف
خذوا هم کاّنهم اتّ هفعوا اهوآئهم و وضعوا اال. ر هم يعمهون واليعرفون تسکر  اس فینّ ال

مان هم الحصن ا ون و فینحسبون اّنهم محسو ي لعباا  لهواا و و هزواا  امرّللاّ 
يخرجنا اولوالحکم سوف . فينکرون  ما يرون  اا غد ون نّ کما يظ مرالليس ا .محصنون 

اخرب  ون اّنهاکّما يحمو  سّميت بادرنه الی مدينة عّکا و الغنا من هذه االرض اّلتی
 ال حکومة الّصدیکاّنها دار  و انتنها مآءا  هوآءا  هائارد و ها صورةا حقبمدن الّدنيا و ا

علی  وافيها و يسدّ غالم ان يحبسوا ال ارادوا و ه.يعيسمع من ارجائها ااّل صوت ترج
 تاّلّل لو .مناّيامن ا فيما غبر نيادّ ة اليو عّنا عرض الح او آء و يصدّ خابواب الرّ  وجوهنا
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انسی ؤ مو  آءمّ ّص رة الخب و يجعل فراشی من الّص ّسغيهلکنی ال ينهکنی الّلغب و
اصحاب العزم بحول هللا و الحزم  صبر اولو اجزع و اصبر کما لعرآء الوش احو 

من کرمه تعالی ا و جّللّا فی کّل االحوال و نر  و اشکر .و خالق االمم مالک القدم
لوجهه  و يجعل الوجوه خالصة الطنابالسل واسّ ال قاب منرّ التق يع بهذا الحبس

 و نسئله ان يجعل هذا ،ناجاهو قريب لمن  يب لمن دعاهجاّنه م .العزيز الوّهاب
 لم يزل .شاحذة و قضب نافذة فمن سيو  هيحفظه و به مر لهيکل ا دهم درعاا الالبآلء ا
االعصار  ت فی القرون الخالية ولخ قد هتسنّ ا من ذکره هذ و سناعال امره بالبآلء 
جوادهم و طوی مهادهم و  عثرا ال يفقهونه اليوم اذ فسوف يعلم القوم ما الماضية

الهوی و يهيمون فی  ّيةمطالی متی يرکبون  لم ادر .اقدامهم ّلتز و م ت اسيافهکلّ 
علی  أاّتک م يبقی من؟ أو ذّلة من ذلّ  ة من عزّ قی عزّ . أ يبهيمآء الغفلة و الغوی 

فان و  حمن کّل من عليهای الرّ الو ربّ  ؟القصوی  يةة الغاالوسادة العليا و بلغ فی العزّ 
 ه يدترّ ع اّي فود ما دی وما اصابها سهم الرّ ع اّي در  .اننّ معزيز اللی ابّ يبقی وجه ر 

اّي  و ر؟کس اّي سرير ما و ؟ی تا واّي حصن منع عنه رسول الموت اذ االقض
م لنبذوا اّل عالعزيز ال ورآء الختام من رحيق رحمة ربّهم لو علم الّناس مار؟ ما قف سدير

سجوه ن ذیحجاب الّظالم الّ بونی بجّ حن آلاّما ا و .عن الغالم المالم و استرضوا
و يفتح هللا  لمآءدّ يد البيضآء جيباا لهذه الّليلة ال سوف تشقّ  وهامالا ون ونبايدی الظّ 

قبل  مات منئا قالته الاّل ون ميقوليدخل فيها الّناس افواجاا و يومئذ رتاجاا. لمدينته باباا 
 هل و؟کاب الرّ  م فیرجله قامة واليريدون ات. أ فی البدايا بدا ايات ماغليظهر فی ال

يقوم الّناس من  ذيومئ .بآفی الم رباب االّ الرّب ا و ال ؟ون لذهابهم من ايابير 
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ثقال فی ذلک اليوم اّلذی الا تسومه الطوبی لمن  .راثتّ يسئلون عن ال و ثجدااال
ل. شديد الّنکا متعال اّنهلفی محضرّللّا ا ؤالللسّ  و يحضر الکلّ  الجبال رّ مفيه ت

شيآء الا رواظء ليناضغبعض العلمآء من الّضغينة و الب س قلوبان يقدّ نسئل ّللّا 
 ظرعن النّ  هاتنيا و رياستقّلبهم الدّ  الی مقام ال آء و يصعدهمالغضها ابيغل بعين ال

يجعل  الفراش عن اليوم اّلذی فيه يشغلهم المعاش و اسباب ال علی والفق االا الی
ی يوم فيه تيأ من البآلء سوف ورد علينا اّنهم يفرحون بما لو و. الجبال کالفراش

 روة وة و الغنآء و الثّ هم عليه من العزّ  فيما تخّير  لو ّبیو ر  .وحون و يبکون ين
و . فيه اليوم انا ة و البآلء الخترت ماالّشدّ  فيه من آء و ما اناالّرخ و ةحلّراالعآلء و ا

فی سبيل  آلءال الب لو .شآءفی ملکوت االن خلق ل ذّرة من هذه الباليا بمادّ اب ن الآلا
رين الی ظعلی اهل البصر و الّنا اليخفی ی حياتی وعننف لی بقآئی و ما ذّ ل ما ّللاّ 

بشعرة  عّلق يفتحت س اا جالسد يکون فی اکثر اّيامی کنت کعب یانّ  المنظر اال کبر
 لکذو فی کّل  .فی الحين اوبعد حين ينزلأ متی ينزل عليه  واحدة و لم يدر

نسئل ّللّا  .شهيد ءکّل شی وال اّنه علیالحه فی کّل ادحمنرّب العالمين و  نشکرّللاّ 
و يرزق العباد من  لصون خالم فيه وّحدون و يأوينّ ماليه ال نّ عر ليس هظلّ  ان يبسط

قه علی و يوفّ  يّحب و يرضی هراا و يؤّيده فيماافق الطافه زُ  روض عنايته زهراا و من
ينظر  و فاحجاليری من ا ّماعيغّض الّطرف ل نیسيقّربه الی مطلع اسمآئه الح ما

ّل کمع الو نسئله تعالی ان يج من االعتساف. ظهمفلطاف و يحالعّية بعين االی الرّ 
 خليج البحر االعظم اّلذی کّل قطرة منه تنادی اّنه مبّشر العالمين و محيی علی

و المره  اصراا العالمين. و الحمد هلل مالک يوم الّدين. و نسئله تعالی ان يجعلک ن
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لهم ما  کما تحکم علی ذوی قرابتک و تختار الی عدله لتحکم علی العباد ناظراا 
 [.  مّيو ن القيماّنه لهو المقتدر المتعالی المه .لنفسک تختاره

 
تعاليم  چنين ديده شد که بعضی از لهذا موافق ،و چون مناسبت حاصل شد

مختصراا مندرج گردد  نيز ن مقالهکه در صحائف و لوائح مندرج است در اي ّللاّ بهآء
عبارات از  ن واضح و عيان شود و ايننياادی و ببو م روش تا اصل اساس و

ان  يحان اّياکموح و الرّ ر  عاشروا االديان بال]  :از جمله ،ده نقل شدهدّ عصحائف مت
ق و لخال ءاّنه لمبد ،من ّللّا و يعود اليهء البرّية کّل بد ّية بينلخذکم حمّية الجاهأت

لواح اال و فحمنعتم من الفساد و الجدال فی الّص  قد ]: و از جمله [ مرجع العالمين
مآء و انجمها و الّشمس و يشهد بذلک السّ  ُکمکم و سموّ وّ للک ااّل عذو ما اريد ب

نسئل ّللّا ان  ،و کنوزها ار و امواجها و االرضبحاوراقها و ال و و االشجار هاقراشا
البديع و  ينبغی لهم فی هذا المقام المبارک العزيز علی ما مئه و يؤّيدهيآاول يمدّ 

و از  ،[ به من القلم االعلی بما امروا ّفق من فی حولی علی العمليو نسئله ان 
 يکگ داريد و بر  بار يکه هم ست،ا عليا هءکلم دانش اينهء ابهی شجر  ]:جمله

اّن اّلذی ]  :جمله و از،[العالم  ن يحبّ مليس الفخر لمن يحّب الوطن بل لشاخسار 
ی احد ابنآئی عليه بهاءهللا و عنايته و رحمته من االبنآء کاّنه رب  بناا ا ابنه او یرب  

عنايت  عمشارق محّبت و مطال ء شمايا اهل بها:] از جمله ، [ سبقت العالمين اّلتی
چه اليق ناحدی مياالئيد و چشم را از آ نعو ل بّ به س را الهی بوده و هستيد لسان

افتاد مقصود حاصل و ااّل  مقبول نچه را دارائيد بنمائيد اگر، آحفظ نمائيد يستن
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حزن نشويد تا چه  سبب ،مّيو ن القيمبنفسه مقبلين الی ّللّا المه تعّرض باطل ذروه
شويد و بما اراد  هست در ظّل سدره عنايت الهّيه تربيت اميد ،زاع و فسادبه نرسد 

دين  ] :از جمله ،[ شجريد و قطرهای يک بحر يک همه اوراق رديد،گّللّا عامل 
مشّيت مالک قدم نازل  اق اهل عالم از سمآءفاد و اتّ حمذهب ّللّا محض اتّ  ّللّا و

کبری  سبب اعظم و عّلت، عّلت اختالف و نفاق مکنيد را ن، آگشته و ظاهر شده
عالم و  وّ مرّبانی بوده و ن ءو شريعه حاد دين الهیاز برای ظهور و اشراق نّير اتّ 

اوست سبب  ،الهیم ان و راحت من فی البالد از اصول و احکايناطم تربيت امم و
و  عطا فرمايد قيهيات باحس زندگانی بخشد و أک، کبری ء ّيهطاعظم از برای اين ع

در ، مخصوص مظاهر عدل الهی، رؤسای ارض ،ول داردذنعمت سرمدّيه مب
نچه الزم آ و همچنين د مبذول دارندن جهد بليغ بايآو حفظ  و علوّ  قامم صيانت اين

از  .و اّطالع بر اعمال و امور هر حزبی از احزاب فّحص در احوال رعّيتتاست 
شايد اختالف  ،نمايند طلبيم که هّمت قدرت الهی يعنی ملوک و رؤسا می مظاهر

 نچه از قلم ذکره آب کلّ  بايد .ر شودوّ ننور اّتفاق مه ب فاقآاز ميان بر خيزد و 
نچه آو ذّرات کائنات گواه که  شاهد حقّ  .ده تمّسک نمايند و عمل کنندش ی جار 

از حّق  ،نموديم و تربيت و حفظ و تهذيب اهل ارض است ذکر موّ سو  سبب علوّ 
طلب می نمايد عدل و  مظلوم از کلّ  اين نچه. آييد نمايدأطلبيم عباد را ت می

ر شده تفکّ  ظلوم ظاهرم نچه از اينآدر  ،ننمايند ءاصغا اکتفا، به ستا انصاف
اگرمبّينی  ،ملکوت رحمن اشراق نموده فتاب بيان که از افق سمآءه آقسم ب .کنند
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 [. يمنمود عباد نمی ر ياتفتخود را محّل شماتت و م ،اطقینشد و يا  می مشاهده
 .انتهی

 
 حرکت و سلوک و نوايای اساس و افکار و خطّ ء از اين عبارات سر رشته 

حکايات که در افواه ناس است  روايات وز ا يد و اگرآ طايفه بدست می اين
ی کلّ ه ب حقيقت ،قضّيه خواهيم از کثرت اختالفات و تباين حقيقت اينه الع باطّ 

طايفه را از  که اساس و مقاصد اين لهذا بهتر اين است ،پوشيده و پنهان گردد
ی اعظم و دالئل و نصوص مأخذ .تعاليم و صحائف و لوائح استنباط نمود امينضم

افراد  گفتار و رفتاره ب ،ل خطابصاساس است و ف ّس چه که اين ا ،از اين نه
 از خصائص و لوازم عالم انسان چه که اختالف شئون  ،ن نموداقياس عموم نتو 

  .ستا
 

و جميع  سنهء هزار و دويست و هشتاد و پنج بهاءهللا را باری در بدايت
ه را بيی نقل نمودند و ميرزا يح اسجن عکّ ه اشخاص که همراه بودند از ادرنه ب

از عضی بچندی  زا لکن در ايران بعد .نجا استقرار يافتندآو در  غوساام قلعهء
دبير شهير و بر حقيقت وقوعات تاص که در امور بصير بودند و در حسن خاش

نچه آنمودند که  حضور حضرت شهرياری عرضه ب ،لع و خبيرطّ قديم و حديث م
رفته  طايفه نقل و روايت شده و ذکر و حکايت ون از اينتا بحال در حضور هماي

و حصول فوائد ذاتّيه تجسيم امور  خود نظر به مقاصد شخصّيه يا مبالغه بوده و يا
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تفتيش امور فرمايند  نفس نفيسه و اگرچنانچه اعليحضرت شهرياری ب نموده اند
 قصد دنيوی وضوح پيوندد که اين فرقه مه حضور ب ست که در پيشگاها مان چنانگ

سبک و سلوک  سکون و محور و و مدخلی در امور سياسی ندارند مدار حرکت
امور ه مدخلی ب، بر حقايق وجدانّيه است رروحانّيه و مقصو  محصور بر امور

تحقيق  ست وا حاتباساس کشف س ،سلطنت ندارد دستگاهه حکومت و تعّلقی ب
ه ست و نورانّيت با قلوب ءتصفيه ،اخالق تربيت نفوس است و تهذيب ،اشارات

ست ا نآست ی اانبديهيم جهانء ندهز ابر ملوکانی و  ءهدّ سنچه سزاوار آاشراق و  لوامع
مظهر بخشايش و  ليل معدلت سلطانیظيين در ظّل آفرقه و  که جميع رعايا از هر

دميان آعالميان و مالذ  أالهی ملج ءزيرا سايه سايش و کامرانی باشندآدر کمال 
 و کنه مقال اين علی الخصوص حقيقت حال ،بی نداشته ه حزتخصيص ب، است

 ات در دسترّ مات و اوراق و صحائفشان بکرّ ، جميع رديدهگطايفه مشهود و معلوم 
 و يقاگرچنانچه مطالعه شود حقا، افتاده و در نزد حکومت محفوظ و موجود است

ک حسن سلو  و مين کّل اين اوراق منع از فسادامض .و الئح گردد بواطن واضح
و  اخالق ممدوحهه ب ّلقخو صداقت و امتثال و ت طاعت و انقياداميان عباد و 

امور سياسّيه ه مدخلی ب قطعياا  ،ائل حميده استخصو  صاف فضايلتّ اه تشويق ب
حکومت  صورت در اين ،نه است ننمودهتف شوب وآنچه سبب ه آب ینداشته و تصدّ 

ضمائر و وجدان که ه ض بتعرّ  رندارد مگ بدست ای نتواند و وسيله هعادالنه بهان
 شمار شد و سعی بی ض بسيارو جان است و اين قضّيه نيز تعرّ  دل از خصائص

و هزاران  تيلهزاران نفوس ق ،ويختهآشد و چه سرها که  هيختچه خونها که ر ، گشت
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بنيانها که ويران شد و چه بسيار  بسا. نساء و اطفال سرگشته و اسير گشتند
ه يدو فا دحاصل نش ره ایچا ،و سامان گشت سر گان که بیو دودمان بزر  خانمان

 يفاظاز و  .نشد رسانی ميسّ آم حر ماين درد را درمانی و اين زخم را ، بدست نيامد
اعصار  ی دل و جان است و درجميعگسودآوجدان و  یگاد، آز صوالح حکومت و

 ق وّ فت ه اينير سا ءنهدّ ممالک متم ست.ا جهاتير ساء درجات و استيآل رّقیباعث ت
که  زمانی اقتدار فائز نگشت مگر اين درجات عاليه نفوذ وه حاصل ننمود و ب

 .ميزان واحد معامله نمودبه  مذاهب را از ميان برداشت و جميع طوايف راء منازعه
 صلحت عاّمه مساوات. مجنس اند و يک نوع و يک حزب قوم و يک يک جميع،

 ،ساع نطاق کشور ستانیوسائل اتّ  اکبر جهانبانی و تاّمه است و از اعظم اسباب
فاق نشانه نفاق آاز اهل  ست و از هر فرقها و مساوات بين نوع انسانی تلمعد

 تخدمر کمحکومت عادله مجازات عاجله است و هر شخصی  مقتضای ،ظاهر
 شهرياری  ءهانبانی و سزاوار عواطف جليلهتحّق الطاف جبندد و گوی سبقت برد مس

ين در آئ طريقه وه ب تعّرض ر،عالم را اقتضا و جلوه ديگو  زمان زمان ديگر. ستا
مساوات بين  ی معدلت ورقّ به التّ  مبين است و توّسل ما هر مملکتی بادی خسران

ز ا احزاب سياسی بايد نمود و خوف و خطر از احتراز و حذر .اقوام روی زمين
است و در امور سياسّيه و نمايش  نان تداخلآافکار  فرق طبيعی چه که موضوع

 خويش ثابتند ه در طريقتيفلکن اين طا ،سايشآّيت و منمنافی ا کردار و رفتارشان
 که قسمیه ل بث و متوسّ کند و متشبّ سّ و متم متدّين ،ين راسخآئ و در مسلک و

رضای پروردگار،جهد  طالب حسب مسلک خويشه جان رايگان نثار نمايند و ب
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هستی  ،و مشّقت تدّ ر در شصبو  و جوهر اطاعتند ،سعی شديد بليغ دارند و
ست ا درون  نچه گويند فی الحقيقه راز، آنيارند وانين بر خويش را فدا نمايند و ناله

 واساس و رئيس نمود ه پس بايد نظر ب .هنمون ر  داللته ب نچه جويند و پويندآو 
يم رسآئل و صحائف رئيس هتعاليم و مفا چون روش و .بهانه نکرد سيس راء خشی

و  .مشهود و مشهور فتابآحرکت اين طايفه چون  خطّ  ،ستا و معلومر مشهو 
 و دفع و قلع و قمع و زجر و قتل و نفی و ضرب قصور نچه بايد و شايد از ردعآ

چون تشديد و تعذيب را در  هير در ممالک سا .حصول نرسيده نشد و مقصدی ب
 اعتنا را اثر بيشتر مشاهده نمودند و عدم عين تشويق و تحريص چنين مواضع

احزاب  لهذا بکّلی اعالن مساوات حقوق  .ساختندتر  خاموش ار  انقالب ءديدند نائره
اين داد و فرياد و  .رب کردندغشرق و  گوشزدرا ی عموم طوايف گزادآ نمودند و

ست که از ا سی سال. ستا جيج از تحريک واغوا و تشويق و اغراا ضجيج و
و  ايدز جود تضاعف نفوس و تبا و  .و از فساد اثری نه شوب و فتنه خبری نيستآ
در منتهای  طايفه کلّ  اين فضائله بو ترغيب وه از کثرت نصائح گر کاثر اين ت

رعّيت  ديادر نهايت تسليم و انق ،ساخته شعار خود اطاعت را ،سکون و رکون 
مشروعه تعّرض نمايد و اهانت  ءوسيله چهه حکومت ب ديگر ،صادق پادشاه هستند

 ءعقايد اقوام و تعذيب فرق مختلفه وجدان وه ض به تعرّ گذشت داند و از اين يزجا
ر رعّيت و مخالف ثّ حاجز تک و اّتساع کشور و حائل فتوح ممالک ديگر انام مانع

 وجدان هکه تعّرض ب ايران زمانی ءحکومت جسيمه. اساس قويم سلطنت است
در  نّوعهبری داخل و قائم و اقوام متک نداشت طوايف مختلفه در تحت لوای سلطنت
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روز تزايد ه روز بت وسعت مملک .بودند حکومت عظمی ساکن و خادم ظّل حمايت
جهانبانی و اکثر فرق و ملل  ءحکومت عادله سيا در تحتء آاغلب قطعه ،نموده

طوايف به  يرقانون تعّرض بين سا در سلک رعّيت تاجداری بودند و چون  مختلفه
سلطنت  ءممالک وسيعه ،اصول مسئولّيت افکار وضع و اساس شد و مدآميان 

ين به انکه آتا  قطعات کثيره و اقاليم عظيمه از دست رفت ايران تناقص نمود و
تطويل چه  .شور و کلدان از دست رفتآ و توران ءدرجه رسيد که قطعات جسيمه

ب حّکام از وجدان و تعّص  جهت تعّرضه اکثر ممالک خراسان نيز ب یحتّ ، لزوم
عصيان طوايف  ه که سبب استقاللّيت افغان وچ ،خارج شد حوزه حکومت ايران

 بوده و ااّل در هيچ عهد و عصری از ايران منفصل ترکمان فی الحقيقه اين قضّيه
ترويج  ست و اگرا بيچارگان ضتعرّ ه ت چه لزوم برّ ضوح مضبا وجود و  ند.نبود

چه که در  ت شمشير خالص نخواهد شددّ ح و زنجير و لّ غ خواهيم نفسی از فتوی 
و  عين و شيخّيه و صوفّيهرّ تشمختلفه چون م طايفه طوايف گذشته از اين ايران

 در اين ،ديگرنمايند ءهيفتفسيق طا ه موجود و هريک تکفير وير نصيرّيه و سا
و ضمائر و وجدان رعايا  ن و پاپیآض اين و چه لزوم که حکومت تعرّ  صورت

سميع و  کس هر .تندحمايت تاجداری هس پادشاهی و در ظلّ  رعّيت کلّ  .برايا باشد
سياست اعليحضرت  مستحقّ  یغی و طاغسوده و مستريح و هر کس يا، آمطيع

 ،گشته ی تغيير نموده و حقايق و اعيان تبديلزمان بکلّ  علی الخصوص ،جهانبانی
 .است یو داعی انحطاط و تدنّ  یرقّ تو  گونه امور در جميع ممالک مانع نموّ  اين

عظيم و خطب  رقّيه واقع فی الحقيقه سبببر ارکان حکومت ش تزلزل شديد که
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حکومتش در اتالنتيک  رّ که مق و دولتی ضّيه استجسيم اين قوانين و اصول تعرّ 
مختلفه و  یبين رعايا سبب مساواته ّيه است بلشماقطعهء در اقصی ، بالتيک

جسيمه پيدا  عالم مستملکات ءعه در قطعات خمسهملل متنوّ  توحيد حقوق مدنّيت
هندوستان شرقی  ءجسيمه ءکجا و قطعهی اتالنتيک شمال ءصغيره ءرهجزي .نموده

  ؟ تف يايالتسويه بين اقوام و احزاب توان است بجز يا. آکجا
 

معامله و مساوات بين  ی وجدان و توحيدگاد، آز سبب قوانين عادلهه باری ب
 رفتندخويش گعالم را در تحت حکومت  ءقريب ربع معموره ملل و اقوام فی الحقيقه

 ت و اّتساع مملکتاقتدار و قوّ  روز بره اين مبادي  آزادی روز ب ءواسطهه و ب
عصبّيت  .نمايند عدالت ياده اقوام روی زمين نام اين دولت را ب افزودند و اکثر

و  و امتحانش ثبوت و رسوخ در خصائل فضائل کّيه و تدّين حقيقی محيند
ن و آطريق اين و ه ض بتعرّ  الّ ا ست وا که اعظم موهبت عالم انسان ستا کماالت

سقوط  ايتش زمانددر قرون وسطی که ب .نسان نبودهنسل ا هدم بنيان و قطع
پ و ار  در ممالک ،قسطنطنّيه است بدست اسالم امپراطوری رومان و نهايتش فتوح

 ض قريب و بعيد شيوعتعّصب شديد و تعرّ  سبب کثرت نفوذ رؤساء مذاهبه ب
انهدام گذاشت و راحت و ه رو ب کّلیه يان انسان بجائی رسيد که بنه کار ب .تفيا
جميع  .متواری گشت انعدام ءو مرئوس و امير و مأمور در پس پرده سايش رئيسآ

و ضبط  ی مختلّ کلّ ه مدنّيت ب .تشويش و اضطراب بودند احزاب شب و روز اسير
جمعّيت بشرّيه معّطل و ارکان  اصول و اساس سعادت مهمل وو ربط ممالک 
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در جميع اقطاع  ينباهنفوذ و اقتدار رؤسآء دين و ر  متزلزل مگر سالطينکومت ح
 را از ميان بر داشتند و ضات و تعّصباتو تعرّ  و چون اين اختالفات .بودّمل مک

و اقتدار از ّزت اعالن نمودند انوار ع وجدان برايا ّرّيتحقوق مساوات رعايا و ح
 ّقیجميع مراتب تر در ن ممالک آکه  قسمیه رديد بگالئح  مملکت طالع و نآفاق آ

. سيا بودآذليل اصغر حکومت  پا اسير وو ار  م سلطنتظکه اع حالتی در ،نموده
شافی به اين اين براهين  .اروپا نتوانند سيا مقاومت دول صغيرهآيمه ظحال دول ع

ساع ن باعث اتّ آ یگزادآوجدان انسانی مقّدس و محترم است و  است کهکافی 
 اطوار و اکتشاف اسرار خلقت و ظهور حقايق ق و تحسينافکار و تعديل اخال

که از خصائص دل و  نکه مسئولّيت وجدانآ ست و ديگرا عالم امکان ءمکنونه
 چه کيفری از برای بشر در روز ديگر ،واقع گردد جهان جان است اگردر اين

احاطه  ءافکار در حيطهو  ضمائر ؟ديوان عدل الهی باقی ماند حشر اکبر در
اصبعی تقليب رّب قلوب است  و جان و وجدان بينملوک  الملوک است نهمالک 

جميع مراتب و عقائد موجود  هم افکار درلهذا دو نفس در عالم وجودنه مملوک، 
ا نجعل لّ لک ﴿ و ستا معانی يقاز حقا ،[ بعدد انفاس الخالئق الّطرق الی ّللاّ ]  .نه

ض طرائق وقات عزيزه که بذل تعرّ يمه و اظع اين هّمت .نیآاز دقائق قر ، ﴾ منسکاا 
چنانچه در تشييد بنيان  رگاه، هيچ وجه ثمره و نتيجه حاصل نه شود و ب می سائره

 یرعايا یسرير جهانبانی و تعمير مملکت ملوکانی و احيا پادشاهی و تأييد
شتزار اهالی از فيض کسلطانی معمور و  شهرياری صرف شده بود تا حال کشور

فاق کيهان آصبح صادق در چون غمور و بارقه سلطنت ايران ظّل الّلهی م عدالت
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روايت  لب را بعضی اشخاصائل و مطاباری اين مس .بود مشهود و مشهور
 .نمودند

 
مکنون  نفس نفيس فحص سرّ ه همايون ب ذات .و بر سر اصل مطلب رويم

بيشتر اين  شد که از قرار منقول در پيشگاه حضور واضح و مشهود. رمودندف
 تجسيم امور وبه خيال  ءبود که هميشه در پس پرده ت از دسايس ارباب نفوذتوّهما

و حفظ مواقع خويش ذّرات را  جهت حصول منافعه توهيم جمهور مشغول بودند و ب
ا .نمودند وه نمودار میکاه را ککرات و  هبه مثاب ينه خيالآدر  اين اوهام را  ابدا

قدرت و  رعايای مسکين را چه .بودهدليل و قياسی نرا اصل و اساسی و اين گفتار 
رند و آ قاهره وارد ءاقتداری که خلل و فتوری بقّوه را چه جرئت و فقير ءهعتوانی و تب

 و شوبآن زمان تا بحال در ايران آ از .توانند سلطنت را مقاومتء جندّيه ءيا قّوه
ندرت بعضی از علمآء ه هر چند ب. ء ساکن استآء و غوغآفتنه زائل و ضوض

بلند ئی هو  و های شخصی و غرضی عوام را تحريک و ی نظر به مصلحترسم
چنانچه در  ،م اذّيت کنندااصرار و ابر به  طايفه را نمايند و يک دو نفر از اين

سّيد حسن  ،از سادات طباطبائی ده سال پيش واقع شد که دو برادرز ده دوا اصفهان
ن آ و نجابت مشهور انتاز اهالی اصفهان بودند و در ديانت و ام ،سّيد حسين و

حسن  و تجارت و با جميع خلق با کمال الفته مشغول ب از اهل ثروت و ،اقطار
حسب ظاهر کسی ترک اولی نديده ه برادر ب از اين دو ،نمودند معاشرت رفتار می

حسب روايت در ه ب .و عقاب شود احوال و اطواری که موجب عذابه چه رسد ب تا
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مواعظ  ءمنزلهه بلشان و مدائح بودند و اعمال و افعا ددر جميع محام نزد کّل مسّلم
ه اصفهان معامله داشتند و چون بء مير محّمد حسين امام جمعه با .و نصائح

قطع معامله نمودند و . ده هزار تومان طلبشان معلوم شديجمبلغ ه حساب رسيدند
ه مد تا بآ نراگبر امام جمعه اين قضّيه  .ممهور خواستند دنسه اين مبلغ را مربوط ب

دادن چاره  خويش را محقوق يافت و جز چون  .غضب و عدوان رسيد ءدرجه
هستند و مستحّق عقوبت شديد  یبفرياد و فغان برداشت که اين دو برادر با نداشت

تاالن و تاراج و  جميع اموال را ،حضرات ريخته ءخانهه جمعی ب تاا بغت. پادشاهی
نمودند و  ارتغرا ضبط و  ع موجوداتو پريشان و جمي عيال و اطفال را مضطرب

داد  پايه سرير سلطنت رسانند و لسانه ب ترس اينکه شايد حضرات کيفر را از
را با خويش  بعضی از علما لهذا .شايند در فکر قتل و اعدام آنها افتادگ خواهی

در  ،نموده و زنجير ن دو برادر را اسيرآبعد  .قتل دادند فتوی بر ،مّتفق نموده
نکه آند و يا آر  وارد یاعتراضکه  نچه خواستندآوم حاضر نمودند و محضر عم

ين آئيا بايد تبّری از اين  عاقبت گفتند .غاز کنند نتوانستندند و بهانه آ ير گب هنکت
اضرين ح نچه بعضی از. آزير شمشير عقوبت سر بنهيد نکه درآجوئيد و يا ب

ست و ا نيستيم کفايت طايفه ما از اين اصرار نمودند که همين قدر بگوئيد که
فصيح و بيانی بليغ اثبات  نطقیه قبول ننمودند بلکه ب ابداا  ،نجات و حمايتء وسيله

قتل و اعدام ه کفايت ب مد وآغليان ه ت امام جمعه بدّ شت و دّ ح و اقرار نمودند که
سزاوار نه و  وردند که ذکرشآبر جسدشان اهانتی چند وارد  بعد از کشتن ،ننمودند

 حالتی خون اين دو برادر ريخته شده فی الحقيقه ب. رج از قدرت گفتارتفصيلش خا
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ّيه ضکرد و اين ق ريه میگ نعره و فرياده روز ب نآی کشيش مسيحی جلفا در که حتّ 
مادام الحيات  ريست چه که درگن دو برادر آنفسی بر حال هر نوعی واقع شد که 

 طی ايران ثروت خويش راعموم در زمان قح روايته خاطر موری را نيازرده و ب
اين شهرت ميان خلق بچنين نقمتی کشته  با وجود .و مساکين نموده بودند انفاق فقرا

 ست و کسی جسارتا رادع و مانع ست که عدالت پادشاهیا تیدّ لکن حال م، شدند
  عظيمه نتواند. ياتچنين تعدّ 

 


