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 جناب آقا

 ميرزا مصطفی نراقی
 

از جمله نفوس طّيبه طاهره جناب آقا ميرزا مصطفی نراقی است * اين 
شخص محترم از معتبرين نراق بود و از قدمای احّباء ّللّا رخی بپرتو محّبت ّللّا 

 روشن و دلی بشقائق و حقائق معانی رشک گلزار و چمن داشت *
 

از جام سرشار معنوی سر مست باده در اّيام حضرت اعلی روحی له الفداء 
الهی گشت شوری عجيب در سر داشت و شوقی شديد در قلب در سبيل الهی 
جانفشانی نمود بلکه پاکبازی کرد * از وطن مألوف و اقربای معروف و راحت 
جسم و جان گذشت و مانند ماهيان تشنه لب ببحر الهی شتافت بعراق آمد و بياران 

ا فائز گشت * مّدتی در نهايت روح و ريحان در جوار روحانی پيوست و بشرف لق
پايان گذران مينمود تا آنکه مرّخص گشت و بايران شتافت و بقدر قّوه الطاف بی

خويش بخدمت پرداخت * شخصی کامل بود و ثابت و راسخ مانند جبل شامخ 
متين و رزين بود و مکين و امين در شّدت انقالب و اضطراب نباح کالب او را 

ين ذباب بود و آزمايش سبب آسايش در آتش افتتان مانند ذهب خالص رخ بر طن
 افروخت *
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باری، روزيکه موکب مبارک از قسطنطنّيه رو بادرنه برخاست آن شخص 
بزرگوار از ايران وارد گشت فرصت نشد مگر يکدفعه بحضور مبارک رسيد بعد 

گرديد * و چون  مأمور بمراجعت بايران گشت در چنين حالتی بشرف لقا فائز
بآذربايجان رسيد در آنجا بتبليغ پرداخت شب و روز بحالت مناجات بود تا آنکه در 
تبريز جامی لبريز نوشيد شور انگيز گشت و از تبليغ رستخيز برخاست * و چون 
جناب فاضل کامل و عالم نحرير شهير حضرت شيخ احمد خراسانی بآذربايجان 

با آن شخص بزرگوار همداستان شد و هم نغمه و هم آواز گشت بدرجه ئی رسيد 
 شور و وله احاطه نمود که جهاًرا بتبليغ پرداختند و اهل تبريز بستيزه بر خاستند *

 
فّراشان تجّسس آن نفوس مبارکه نمودند آقا ميرزا مصطفی را يافتند عوانان 

وًرا کاله برداشت و زلفها برون گفتند ميرزا مصطفی زلف داشت يقين اين او نيست ف
ريخت و گفت ببينيد من خود او هستم * پس او را گرفتند و آن دو بزرگوار را 
نهايت ظلم و اذّيت نمودند عاقبت جام شهادت لبريز را در تبريز نوشيدند و بافق 
اعلی شتافتند * در قتلگاه آقا ميرزا مصطفی رجا نمود که من را پيش از جناب 

ائيد تا شهادت او را نبينم * در الواح مبارک ذکر بزرگواری آنان الی شيخ شهيد نم
االبد باقی زيرا توقيعات متعّدده داشتند و بعد از شهادتشان از قلم اعلی ذکر 

 مصيبتشان گشت *
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اين شخص شخيص از عنفوان جوانی تا زمان نا توانی جميع اوقات را در 
ر ملکوت ابهی در جوار رحمت کبری سبيل رّب اآليات بخدمات گذراند و اليوم د

در نهايت شادمانی و فرح و مسّرت و کامرانی بتسبيح و تقديس کبرياء مشغول 
است * طوبی له و حسن مآب بشری له من رّب االرباب جعل ّللّا له مقاًما علّيا فی 

 الّرفيق االعلی *
 

 


