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 مطالع االنوار

 تلخيص تاريخ نبيل زرندى

 

 ترجمة وتلخيص

 عبدالحميد اشراق خاورى

 

 

 ١ص 

 فصل اّول                              

 احمد احسائی يخش                         

 بّص نادانی و تع ءهبواسط ّيهت اسالميقدر هنگامی که آفتاب حق     

 و با هم بجدال مشغول وانی که بفرق مختلفه منقسميرپو فساد 

 احمد احسائی يخش يتبودند پنهان و مختفی گشت کوکب درخشندءه هدا

 آن بزرگوار چون ضعف اسالم را که بواسطءه  .يداز افق شرق طالع گرد

 يدحاصل شده بود مشاهده فرمود روحش پژمرده و مندهش گرد ينرؤساى د

 ن ظاهر شدهيعياش ينبرى و جدال و شرورى که بيخو از مشاهدءه فساد و ب

 بزرگوار بنور الهی روشن بود يخاندازه ملول گشت . چون قلب شبود بی

 ه رايعم نمود و هّمت گماشت که فرقءه شيادر قبال ارباب فساد بمقاومت ق

 ار سازد و براى ظهور موعود مقّدس که در آخر الزّمانيداز خواب غفلت ب

 وحده ظلمات يلد جلتا آن موعو يدفرما يق طريءّهظاهر خواهد شد ته 

 وان اسالم احاطه کرده پس از ظهورش محويرجهل و نادانی را که بر پ
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 تياآ يحنور باطنی و قدرت الهی بتشر يتجهت به هدا ينو نابود کند.  از ا

 از م کرد. يابود ق يممشکله و شرح بشاراتی که دربارءه ظهور مظهر عظ

 لب محّقق بود که جز درمط ينبراى او ا ّيهبشارات مذکوره در کتب اسالم

 و انوار مظهر موعود اصالح مفاسد و ازالءه ظلمات يدپرتو ظهور جد

 انقطاع در يتمردم صورت نخواهد گرفت لذا با نها ينجهل و نادانی از ب

 دهم هجرى که چهل سال از عمرش گذشته بود باجراىيزاوائل قرن س

 که در يشن خوم نمود و بنجف و کربال مسافرت فرمود از موطيامنظور ق

 ءهيربود هجرت کرد و اهل و عش ينبحر يری از جزايکفارس و  يججنوب خل

 را در آنجا گذاشت. يشخو

بر افکار و آراء و مشارب علماى اسالم يدچون بنجف و کربال رس     
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 ٢ص 

 در آن سامان براى او حاصل شد و در جرگءه کبار يبشهرتی عج  يدمّطلع گرد

 فت باحاطءهيرم يخر دانشمندى که بمالقات شمحسوب گشت.  ه ينمجتهد

 يلعلمی آن بزرگوار و اّطالع حضرتش بر اسرار الهی و قّوت او در تأو

 رى شاگردىيابس متدّرجًا عّدءه  رد.يکمتشابهات و حّل معضالت اعتراف م

 يخشهرت ش  ر کردند و در محضرش باستفاضه مشغول شدند.يااو را اخت

 ه را از عظمت خود برعب و ترس مبتالکه طبقات مختلف يدبحّدى رس

 ردند و از علميبف و ارباب فلسفه بر او حسد موان تصوّ يرساخت پ

 د بر خضوعيشدتر مياز يخوردند.  هر چه احترام شيخو دانش او غبطه م

 از تعلّق  نمود.کسی نمی يدفزود و اعتنائی بمدح و تمجياو فروتنی او م

 اى که بمنصب و مقامو از عالقه مردم بجاه و جالل ظاهرى متعّجب بود

 نمود.داشتند شگفتی می

 يءّهان نمود علّت اصليرت قصد مسافرت اياپس از چندى از عتبات عال     

 مخفی داشت و در ظاهر يشران خوياان از همراهان و يرتوّجه خود را با

 الّسالم عازم مشهد يهرت حضرت امام رضا علياوانمود کرد که بقصد ز ينچن
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 ٣ص 

 يجاز راه خل تافت يشت بسر منزل معشوق ميقمقّدس است ولی در حق

 ی که گنج خداوندى در آن پنهان ويننی سرزميع يداز گرديرفارس عازم ش

 ر نداى مظهر پروردگار بلند شود وياپس از چندى مقّدر شده بود که از آن د

 ت ويئه يثاز به مسجد جمعه که از حيردر ش  دعوت کند. يدخلق را بامر جد

 ديشفت و چون وارد آن مسجد ميرشکل بخانه کعبه شباهت داشت م

 فت " راستی خانءه خدا را عالماتی مخصوصه است که جز صاحب نظرانيگم

 مسجد را ساخته ملَهم بوده است ينبدان پی نبرند من معتقدم کسی که ا

 شدند هرمتعّجب می يناز سخن سرائی کرد که سامعيربقدرى در وصف ش

 بر بودنديخت امر بيقند ولی چون از حقيديدرا بچشم خود م چند مسجد

 بآنها يخش  ردند.يکاو عجب م يدو تمج يفو آنهمه تعر يخاز گفتار ش

 بزودى سرّ سخنان من براى شما ظاهر خواهد شد. يدرمود تعّجب نکنيفم

 ى قبل آرزوىيااى که انبو بلقاى دوره يدد يدبعضی از شما آن روز را خواه

 دانشمندان چون  شد. يدند مشرّف خواهيدتند و بمقصود نرسآنرا داش

 ن کلمات او را از قصور ادراکيدمعترف بودند نفهم يخبجاللت مقام ش

 انستند.يدم يشخو

 ت فرمود و مّدتی در آن بلده توّقفيمد عزيزپس از چندى بجانب  يخش     

 در آنرا  يشتر از مؤلّفات خويشبنشر حقائق الزمه پرداخت و ب  نمود،

 انيرو آوازءه علم و دانش او بگوش سلطان ا  يخشهرت ش  نمود. يفشهر تأل

 د بحضوريزنگاشت و از طهران ب يشاى بخط خونامه يداه رسيشفتح عل

 ت آن نامه مسائلی بود مشکل که شاه از هر کسّيامحتو  احمد فرستاد. يخش
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 مشکالت را تقاضا کرد که آن يخه بود از شيده بود جواب مقنعی نشنيدپرس

 احمد رسالءه يخش  .يدجوابی مشروح مرقوم دارد و براى شاه ارسال نما

 را بنگاشت و جواب معضالت شاه را در آن رساله مندرج ساخت ّيهسلطان

 که يهو معارف عال يران از عبارات دلپذيرشاه ا  و بحضور سلطان فرستاد.
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 ٤ص 

 يخرى براى شيگمه دنا يدمسرور گرد يتنهادر آن رساله مندرج بود بی

 يخش  .يدت فرمايمان عزيرخت ايتفرستاد و از وى درخواست نمود که بپا

 الّسالم يهرت حضرت رضا علياان براى زيرجواب دادند که من از عتبات با

 موهبت ممنوع نسازد ينام از سلطان رجاء دارم که مرا ازادر خراسان آمده

 ه بطهران سفر کنم و شرافتیوارم کيدرت خراسان انشأ اهّلل امياپس از ز

 بم.يارا که سلطان بمن اختصاص داده است بنحو کمال در

 نفوس مشغول بود از جمله نفوسی که با رازيرتبشه د بيزدر  يخش     

 مردى با تقوى و يدناتش فهمياهمدم گشت و مقصود واقعی او را از ب يخش

 رى کهيگشخص دهر روز با   خداترس بود که حاجی عبد الوّهاب نام داشت.

 مشرّف يخدى موسوم بود بحضور شيزعبد الخالق ه بعلم و دانش مشهور و ب

 واست مطالبی را بتنهائیيخاحمد م يخفتاد که شياد اغلب اّتفاق ميشم

 واست و ازيخجهت عذر عبد الخالق را م يناز ا يدعبد الوّهاب بفرماه ب

 رفتار بر عبد الخالق ينا  مود که او را با عبد الوّهاب تنها بگذارد.يناو طلب م

پس از آنکه   آمد.انست گران میيدکه خود را دانشمند و صاحب نفوذ م 

 يخش

 د مسافرت فرمود عبد الوّهاب از مردم کناره گرفت و بساط معاشرتيزاز 

 گفته و در سلک يامردم گمان کردند که عبد الوّهاب ترک دن يچيدرا فرو پ

 يلؤساى طرق مختلفءه تصّوف از قباهل تصّوف داخل شده چند تن از ر

 م کردند و چنان پنداشتند کهيانعمت اللّهی و ذهبی بمخالفت او ق

 ستی براى خوديااد کند و ريجاى اهيقل چنان است که طرياعبد الوّهاب را خ
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 از يک يچمردم بصوفی معروف بود به ينعبد الوّهاب که در ب  .يدبر قرار نما

 يقاعتنائی نداشت از مخالفت رؤساى طر نيطرق تصّوف و اّدعاى متصّوف

 ر کرد با کسی همدم و همرازياى اختيرو از معاشرتشان کناره گ يدنترس

 مصادقت سپرده يقکه با او طر يننبود مگر حاجی حسن نامی از اهل نائ

 احمد احسائی فرا گرفته بود براى حاجی حسن يخو اسرارى را که از ش
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 ٥ص 

 اشد (يبم ير) فقط تصو
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 ٦ ص

او سالک شد و  يلشرح داد.  بعد از وفات عبد الوّهاب حاجی حسن در سب

 اگر

 اد.يدفت او را بقرب ظهور موعود بشارت مياشخص مستعّدى را می

 زا محمود که از اهليردر شهر کاشان مردى نود ساله را موسوم به م     

 يتکارا براى من ح ّيهقض ينا يهقمصر کاشان بود مالقات کردم مشاٌر ال

 کرد .

 م کهيدردم اغلب می شنيبم صباوت که در کاشان بسر ميّا" در ا     

 هد و هر کهيدمردم را بقرب ظهور موعود بشارت م ينشخصی در شهر نائ

 از يااز ارباب مناصب و  ياند خواه از دانشمندان باشد يکبا او مالقات م

 پس از چندى در  .نديزم ياهاى او متأّثر شده پشت پا بدناز عوام از گفته

 رادرانه ببدون آنکه ب  .يمنما يقمسئله را شخصًا تحق ينصدد برآمدم که ا

 سفر کرده حاجی حسن را مالقات نمودم و آنچه را ينخود اّطالع بدهم بنائ

 گی کرده بشارت قرب ظهور موعود را بگوشيده بودم رسيددربارءه او شن

 ّيتاز نوران يتداشت که حکا گفتار مؤّثرى يهمشاٌر ال  م.يدخود از او شن

روز بعد از اداى نماز صبح حاجی  يک  نمود.قلب و اشتعال روح او می

 حسن

 ان کعبءه مقصوديرخواهد شد و ا ينبهشت بر ينزم  يببمن فرمود عنقر

 و م که بسجده افتادهيدر هنگام فجر او را ديگروز د يدن خواهد گردياعالم

 پس از چندى بجانب من متوّجه  اند.يربان مر بر زاهّلل اکبر را مکرّ  و جملءه

 ظهور او را بتو دادم زا محمود آن وجود مقّدسی که مژدءهيرشده و فرمود م
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 يشهمان بزرگوارى است که عالم را بانوار خو ينالّساعه متولّد شد ا

 م راّيابچشم خود آن ا يبعنقر يمويگروشن خواهد ساخت . براستی بتو م

 کلمات که حاجی حسن بمن گفت در ينفت ايگم زا محموديرم يدخواهی د

 ذهن من باقی بود و دائمًا متذّکر بودم تا پس از چندى نداى موعود در سال

 م چون در بستر مرض افتادهّيافانه در آن امتأسّ   .يدشصت بگوش من رس

 از برسانم و بلقاى موعود مشرّف شوم دريروانستم خود را بشيتبودم نم
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 ٧ص 

 باب بشهر کاشان ورود فرمودند و سه شب در منزل ّيدساوقاتی هم که 

 زا جانی مهمان بودند من آگاه نشدم و از تشرّف بحضورشيرحاجی م

 تولّد آن حضرت را يخبامر حضرت باب تار ينبعدها ازمؤمن  محروم ماندم.

 هجرى متولّد ١٢٣٥سؤال کردم گفتند حضرت باب در اّول محرّم سال 

 ی که براى تولّد موعود حاجی حسنيخرا با تار يختار ينه .  من ايدگرد

 ا آنروز که حاجی حسن مژده تولّديرفتم زيای بمن فرموده بود مختلف يننائ

 تولّد يخو تار يخآن تار ينهجرى بود و ب ١٢٣٣موعود را داد روز دّوم محرّم 

 پس  ت و سر گردانی من افزود.يرمطلب بر ح ينا  باب دو سال اختالف بود.

 مژدءه يهنراقی مالقات نمودم مشاٌر ال ينزا کمال الدّ يری با حاجی ماز مّدت

ظهور حضرت بهاءاهّلل را بمن داد و گفت که آن حضرت در بغداد اقامت 

 دارند و چند

 يّهءه ورقائيدت از قصيافقره از کلمات مکنونءه فارسی و عربی و بعضی اب

 کلمات مبارکه در ينا  را که از آثار حضرت بهاءاهّلل است براى من خواند.

 دو يننمود و از جمله فقراتی که خواند هنوز ا يداعماق روح من اثرى شد

 ابن الوجود فؤادک منزلی قّدسه لنزولی يافقره در نظر من هست : " 

 و روحک منظرى طّهره لظهورى ." و " اگر مرا خواهی جز مرا مخواه و اگر

 من چون يرکه ارادءه من و غ ايرن بربند زياارادءه جمالم دارى چشم از عالم

تولّد  يخدل و قلب نگنجد ." من از حاجی کمال تار يکآب و آتش در 

 حضرت

 شدم فرمود تولّد آن وجود مبارک در فجر روز دّوم محرّم يابهاءاهّلل را جو
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نات حاجی حسن ياد بيام بيدرا شن ينچون ا  هجرى است. ١٢٣٣سال 

 یيننائ

 ن را بمنياروزى مژده تولّد موعود عالم ينچنافتادم که در چند سال قبل در 

 م موعود را بمنيوسپاس ترا که  يافورًا بسجده افتادم و گفتم خدا  داد.

 ر دريگو موهبت عظمی مرا مخّصص داشتی د يضف ينبشارت دادى و با

 ان جانيناطم يتکارى ندارم اگر اجل من فرا رسد حاضرم با نها يادن

هجرى بود  ١٢٧٤مان سال وفات کرد و آن سال زا محمود در هيربسپارم .  م

. 
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 ٨ص 

 ينرى که از ايگم و داستانهاى ديدزا محمود شنيرداستان که از م ينا

 يراحمد احسائی و تأث يخبر عرفان  کامل ش يلفتند دليگم يرينسا يلقب

 احمد يخه شيکمّيادر ا  نات او در قلوب شاگردان مقرّب او است.ياب يدشد

 د بود نفس مقّدس روحانی و مهبطيزمسافرت از شهر ى ّيااحسائی مه

 احمد احسائی شتافت و در يخن بمحضر شيالکاظم رشتی از گ ّيدنور الهی س

 فرمود خوش يداو را د يخدر اّول وهله چون ش  جرگه شاگردان او در آمد.

 گروه نادان برهانی . ينآمدى مّدتها است منتظر تو بودم تا مرا از ماللت ا

 يهآ ينو بعد ا  ام.مردم به تنگ آمده ينمباالتی و بد کردارى امن از بی

 ( را تالوت فرمود " ا ّنا َعرَضَنا االأماَنَة َعلی الّسمواِت وَ  ٧٢:٣٣) قرآن 

 َن ِمنها َو َحَملَهاق  فَ ش  ا  َنها و ِمل  َيحأن  ينَ االأرِض َو الجباِل فأبَ 

نسان   واًل ". اال   ا ّنه َکاَن َظل ومًا َجه 

 کاظم ّيدصباوت در شخص س ر نجابت و عالمت قّوت روح از دورءهآثا     

 زده سالگی تماميابر همگنان تفّوق داشت در   رشتی ظاهر و آشکار بود.

 يهو ادع يثواند در سّن چهارده احاديخقرآن را از اّول تا آخر از حفظ م

 ىيرالکرسی قرآن تفس يةده سالگی بر آيجر حفظ کرده بود در هيابس

 و متعّجب ساخت کوچک و بزرگ ّيره دانشمندان زمان را متحنگاشت ک

 اندازهو و تواضع و تقواى او بیيکفتند از اخالق نيرچون بحضور او م

 گشتند .متأّثر می

 ه بود اقواميدسال رس ٢٢کاظم به  ّيدهجرى که سّن س ١٢٣١در سال      

 ه مردماحسائی ک يخن عازم محضر شيالان خود را ترک گفته از گيشو خو
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 .يداد گرديدرا بقرب ظهور الهی مژده م

 باو فرمود : يخبسر برد ش يخپس از چند هفته که در محضرش     

 از شاگردان من که يکهر  ياو بمحضر من م ينبنش د" در خانه خو    

 را از تو يشبخدمت تو بشتابند و حّل مشکل خو يدمسئلءه مشکلی دارند با
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 ٩ص 

 اى بتو عطا فرموده کهبفضل و موهبت خود قّوه ا خداونديرشوند ز ياجو

 نياان قلوب شوى بقّوءه بينوانی مشکالت آنان را بگشائی و سبب اطميتم

 اهمال نفوس پژمرده جّدت حضرت رسول اهّلل )ص( را که بواسطءه ينخود د

 ت تازه مبذول دارى ."ياو افسرده شده ح

 يذن برخی از تالمکاظم فرمود چو ّيدبس يخشرا که نات ياب ينا     

 مخصوصًا ماّل محّمد ممقانی و يدآنها زبانه کش ءهينند آتش حسد در سيدشن

 احمد يخحسد بردند ولی ش ّيدبس يريناز سا يشدى بيزماّل عبد الخالق 

 و يناشت که معانديدکاظم احترام روا م ّيداى نسبت بسشخصًا بدرجه

 که او را در علم و حکمتاحترام کنند مخصوصًا  ّيدمجبور بودند بس ينحاسد

 ند.يديدمقّدم م يرينبر خود و سا

 کاظم رشتی سپرد از ّيداحمد احسائی شاگردان خود را بس يخچون ش     

 ت فرمود در شهر مشهد مّدتی توّقف نمود و اغلب دريمد بخراسان عزيز

 رد و مردم را بايبالّسالم بسر م يهقبر حضرت رضا عل جهات مجاورءه

 مود و بشارت ظهورينمشکالت نفوس را حّل م  رد.يکآشنا م يشخو يمتعال

 است و يکنزد يمانست روز والدت موعود عظيداد و چون ميدرا بمردم م

 بد و نورياراجع بظهور موعود تحّقق  ّيهمرو يثى نمانده که مفاد احاديزچ

 " سترون َرّبکم يثالهی از نور مازندران بر عالم پرتو افکن شود و سرّ حد

 "ا ن   يثحد ينَبَعَة َعَشر َو سَتنکرونه " و همچنة أرِ يلَتروَن الَقمر لَ َکما 

 ن گردد لذا قلبًا متوّجهياها " واضح و عرب   ة  مَ االأ  دَ لِ من أشراط الّساعة أن تَ 
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کاظم  ّيدنور بود و از خراسان با چند تن از شاگردان و مصاحبت س يمباقل

 رشتی

 ت فرمود.يمبجانب طهران عز

 بامر يهن و ارباب مناصب عاليااع يعشد جم يکخت نزديتپاچون ب     

 نی نمودند سلطانيارا استقبال شا يخان از طهران خارج شده شيرشاه ا

 ائی شاهانه کرد و شخصًايرفت نمود و پذياو همراهانش را ض يخان شيرا
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 ١٠ص 

 .يدنام ّيتت رعينرفت و او را فخر اّمت و ز يخبمالقات ش

 که اهل نور بودند در طهران مولود ا ى هيفن عائلءه شريادر مم ّيادر آن ا     

 پدر  حضرت بهاءاهّلل بود. يلمولود جل ينا  مسعودى قدم بعرصءه شهود نهاد.

 انيراشد که در ايبزا بزرگ ميرزا عبّاس نورى معروف بميربزرگوارش م

 ١٢٣٣حضرت بهاءاهّلل در فجر روز دّوم محرّم سال   مشهورى بود. يروز

 ساعت تولّد از نظر اهل جهان پنهان بود ينا ّيتاهمّ   رى متولّد شدند.هج

 نعمتی يشساعت کسی بوجود آمد که از خوان احسان خو ينا درايرز

 رمز بزرگ باخبر يناحمد از ا يخن مبذول داشت تنها شيافراوان بجهان
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 ١١ص 

 یموعود اله ين عمر خود را در طهران که موطن اّيءهواست بقيخبود و م

 شود و شهر محبوب يماست بگذراند لکن مجبور شد که امر الهی را تسل

 حاکم کرمانشاه  لذا از طهران بکرمانشاه سفر نمود. يدرا وداع گو يشخو

 اه بود که در نزد شاه تقرّبیيشپسران فتحعل ينزا بزرگتريرمحّمد علی م

 يخد ششاهزاده پس از ورو  ر دوست می داشت.ياتمام داشت و شاه او را بس

 تا خود يدان درخواست نمود که اجازه فرمايرشاه ا يشبکرمانشاه از پدر خو

 شاه باو اجازه داد. يدم نماياق يخاو در کرمانشاه شخصًا بخدمت ش

 را به يشطهران را وداع گفت و زمام امور خو يمچنانچه گفت يخش     

 جات کرد تاد مّنان منايزالهی سپرد قبل از خروج از طهران بدرگاه ا يرتقد

 و آن گنج الهی را متبارک يدرا محافظت فرما يدآن مولود جد يعحّق من

 هموطنانش را در ساحت جاللش خاضع کند و بعظمتش معترف سازد  سازد.

 تا بخدمت امرش پردازند.

 يشن شاگردان خويابکرمانشاه ورود فرمود ازم يخبارى چون ش     

 يدکه خود را براى نصرت امر جدنمود  يدجمعی را انتخاب کرد وبآنها تأک

 رهيادر کتاب شرح الزّ  مخصوصًا يشتر از مؤلّفات خويشآماده سازند درب

 و گفتارى ممتاز مناقب ائّمءه اطهار را مندرج ساخت يهاتی عاليربه تعب

 م الّسالميهی را که راجع بظهور موعود از ائّمءه اطهار عليثو اخبار و احاد

 را بر زبان يناغلب اسم حس يخش  ود ذکر کرد.وارد شده بود در مؤلّفات خ

 ينحس ، ينمقصودش از حس  فرمود.مکرّر می يزاند و نام علی را نيرم

 . يدو مقصودش از علی مبّشر آن ظهور فر  بود. يدنبود بلکه مولود جد يدشه
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 مودند اغلب بظهور عالمات روز موعودينکه از او م تیدر جواب سؤاال

 ر قرب ظهورد که ظهور عالمات ناچار مبشّ رمويفرد و ميکاشارت م

علی که در سال تولّد  يخپسرى داشت موسوم به ش يخش  موعود است.

 حضرت

 ند .ورديخوفات کرد شاگردان بر وفات آن پسر تأّسف م يخباب پسر ش
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 ١٢ص 

 ا من او را در راهيرز يدفرمود از فوت پسرمن محزون نشو بآنها می يخش

 من فرزندم را براى  فداء ساختم. يدر ظهور او هستعلی که همءه شما منتظ

 مقصود پرورش دادم. ينهم

 هجرى ١٢٣٥د و در اّول محرّم محمّ  علی ّيدحضرت باب نام مبارکش س     

 بزرگوار از آن ظاهر گشت از اوالد يناى که اخانواده   از متولّد شد.يردر ش

 اصالت مشهور و عموم بنجابت و يندر ب  رسول و خاندان نبّوت بودند.

 محّمد رضا از اوالد رسول و مادر آن حضرت ّيدپدر حضرت باب س  معروف.

 از خانوادءه نبّوت و داراى شرافت و نجابت بودند. يزن

 فرمود :شده که می يتالّسالم روا يهعلی عل  ينالمؤمن يراز حضرت  ام     

 چون  ود.از همه مستور ب يثحد ين" سرّ ا ين" أنا أصغر من رّبی بسنت

 اهل عرفان که پس از اظهار امرش به نصرت او يدحضرت باب متولّد گرد

 ايرت زيسمزبور پی بردند و دانستند که مقصود چ يثم نمودند به سرّ حدياق

 حضرت باب  حضرت اعلی دو سال از حضرت بهاءاهّلل کوچکتر بودند.

 ضرتآثار آن حضرت بشمار است راجع بح ينکتاب که بزرگتر يندر اّول

 الّسّب فی يت  بکلّی لک و رض يت  اهّلل قد فد ّيةبق يافرمود : "  ينبهاءاهّلل چن

 ًا و کفیيما اّل القتل فی محبّتک و کفی باهّلل معتصمًا قد يت  ک و ما َتَمنّ يلسب

  ".يالً باهّلل شاهدًا و وک

 يتزا با نهايردر کرمانشاه شاهزاده محّمد علی م يخدر اوقات توّقف ش     

 او فرمود من محّمد علی دربارءه يخروزى ش  پرداخت. يخبخدمت شخضوع 

 ر ويانفوس بس  مارم اگر چه از نسل فتحعلی است.يشرا پسر خود م
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 دند و از درس او استفادهيشحاضر م يخد در محضر شياشاگردان ز

ی نداشت و او را از ران نظر خاّص يگکاظم بد ّيدجز به س يخردند ولی شيکم

 ينب

 قائم مقام او شود يخت شياکرده بود تا پس ازدوران ح انتخاب يعجم

 و مقاصد او را انجام دهد.
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 ١٣ص 

 مذکور است که چون يثدر احاد يدپرس يخار از شی از حّض يکروزى      

 ديصکه نقباى ارض و س يدمايناى تکلّم محضرت موعود ظاهر شود بکلمه

 ن آن کلمه فرارديده نفر از بزرگان که در خدمت او هستند از شنيزو س

 فرمود گفتارى را که نقباى ارض طاقت يخخواهند کرد آن کلمه کدام است. ش

 ى طالب محاليدن ندارند تو چگونه جرأت کردى که از آن کلمه پرسيدشن

 ينراز نهفتنی استغفار کن و ا ينمطلب نگفتنی است و ا ينا ايرمباش ز

 کرد و بالحال و اصرارسائل مغرور سؤال را تکرار   پرسش را تکرار منما.

 باو فرمود اگر در آن روز باشی و بتو يختمّناى جواب نمود آخر کار ش

 دياسائل مزبور فر  علی بردار چه خواهی کرد. يتد که دست از والينبگو

 ت چطوريسى هرگز ممکن نيزچ ينورد چنيابر آورد خدا آن روز را ن

  کلمات صادر شود. ينود باور کرد که از لسان حضرت موعود امثال ايشم

 يخش

 ايران او آشکار شد زيمعبارت امتحان کرد و نقض ا ينسائل مزبور را با

 رى است کهياانست حضرت موعود داراى قدرت و اختيداره نميچآن ب

 ا آنيرم و بمناقشه اقدام کند زيادر مقابل او بمعارضه ق يدکس نبا يچه

 هر کس با او مجادله کنداست.  يريدکم ما يحاء و يشعل ما يفبزرگوار مظهر 

 از يک يچمحسوب است و لکن ه ينغافل از فضل الهی محروم و در زمرءه

 احمد بمقصود اصلی او از جوابی که بسائل داد پی نبردند يخشاگردان ش

 با آن راز همدم نشدند. يلو جز عّدءه قل

 ت نمود.يمبکربال عز يخزا وفات  کرد شيرچون شاهزاده محّمد علی م     
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 يخش  ه بود.يدف او در کرمانشاه بنا بدرخواست شاهزاده بطول انجامتوقّ 

 الّسالم يهعل ينالّشهداء امام حس ّيدحضرت س يحدر کربال هر چند دور ضر

 يکطواف م
ً
 ی موعود بود که در هنگاميقحق ينطائف حول حس رد ولی معنی

  جمعدر کربال  مود.ينتوّجه ممن بزرگوار را بآمناجات و دعا قلب و فؤادش 

 ردند .يبتر بر شهرت او حسد ميشمدند و بيآرى از علماء بمالقات او ميابس
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 ١٤ص 

 را يخاو قرار دهند و مقام ش يفبرخی هّمت گماشتند که خود را در رد

 ند.يدو پست سازند لکن هر چه کوشش کردند بمقصود نرس يرحق

 کرد.ر ياه مسافرت اختينرت مّکه و مديابعزم ز يخپس از چندى ش     

 مقرّر داشت يشخو ينکاظم را جانش ّيداز آنکه از کربال خارج شود س يشپ

 نفوس و راهنمائی يتهمدم و همراز ساخت و او را بهدا يشو با اسرار خو

 تا يخواست که با شيخکاظم م ّيدس  سفارش کرد. ينه و طالبقلوب مستعدّ 

 او گفتند :اجازه نفرمودند و در هنگام وداع ب يخنجف همراه باشد ولی ش

 ت بدان و کمر هّمت رايمهر ساعتی را غن  وده از دست مده.يه" وقت را ب

 هائی  که جلو چشم مردم رامحکم بر بند و شب و روز کوشش کن تا پرده

 است همان يکساعت نزد يمويگبردارى . براستی م ينگرفته است از ب

 خواهد يبساعتی که من از خدا درخواست کردم که در آن وقت نباشم عنقر

 يمر عظياا امتحانات الهی در آن ساعت بسيرمن خواستم که نباشم ز  .يدرس

 نجات بخشد يباست از خدا خواهم که ترا از محنت و خوف آن روز مه

 رى براى آنيگاشخاص د  .يمشّدت آن روز را تحّمل کن يموانيتا ماها نميرز

 ينوّجه بشئون اآنها نفوسی هستند که قلوبشان از ت  اند.شده يّنروز مع

 خشد ".يبند و مدد ميکپاک و منزّه است خداوند توانا آنها را کمک م يادن

 را وداع گفت و باو سفارش کرد که در ّيدگفتار س ينپس از اتمام ا يخش

 سپس او را بخدا سپرد .  مقابل مشکالت و مشّقات استقامت کند.

 ًا دفاعيدز آن شدپرداخت و ا يخش يمکاظم در کربال بنشر تعال ّيدس     

 ينعقول بود . از ا يّراد که محيدمود جوابی مينکرد . اگر کسی سؤال م
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 فتند ما چهليگگان نادان بمعارضءه او پرداختند و آشکارا ميشجهت حسد پ

 يمو تحّمل نمود يمرا قبول کرد يخش يمگونه معارضه تعاليچسال بدون ه

 کينا

 ما را طاقت تحّمل يناز ار پس يگمّدعی مقامی است د يخمانند ش ّيدس

 متياق يدويگم ّيدکه س يمرا ندار يمگونه تعال ينن ايدنمانده و قدرت شن
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 ١٥ص 

 م ظهور بريوت ندارد عالمات يقجسمانی موهوم است معراج جسمانی حق

 ها مخالفهيدعق ينت و از جمله استعاره است تمام ايسحسب ظاهر ن

 بپردازد بدعت گمراه کننده را يمتعال ينقواعد اسالم است هر که بنشر ا

 اعتنائی ّيدفتند لکن سيگر مياگونه سخنان بسينمنتشر ساخته . از ا

 ّيدبمخالفت و سخنان آنان نداشت و انکار آنان بر اصرار و استقامت س

 شرحی در يننوشت و از جفاى مخالف يخاى بشنامه يّدفزود . آخر کار سيام

 ينتحّمل جهل و تعّصب ا يدتا کی با آن مندرج ساخت . از جمله نگاشته بود

 اد موعود کی خواهد بود تا من از شرّ يعقوم عنود را نمود زمان ظهور و م

در جواب او نوشت توّکل بخدا کن و از ظلم  يخش  اعداء خالص شوم.

 ينمخالف

 امر را آشکار کند و پرده از چهرءه ينخداوند سرّ ا يبمحزون مباش. عنقر

 ينو ا  نم.يکنم ّينو وقتی مع يمويگى نميزچ يناز ا يشب  مقصود بر اندازد .

 جواب نوشت : يندر ضمن ايزرا ن يهآ

 " و َسَتَعلمن   نبأه بعد ح     

 

 ء انياال تسئلوا عن اش"( و ٨٨-٣٨) قرآن : "ين

 را مطمئّن  داشت ّيدخاطر س يخ( جواب ش١٠١-٥تبدلکم تسئوکم " ) قرآن :

 زود.يفش ببر استقامت ينو در مقابل معاند

 مّدت  هجرى اّتفاق افتاد. ١٢٤٢احمد احسائی در سال  يخوفات ش     

 يعءه منّوره در قبرستان بقينسال بود قبرش در مد يکعمرش هشتاد و 

 الّسالم است. يهار مرقد حضرت رسول عليوپشت د
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 ١٦ص 

 فصل دّوم                                        

 کاظم رشتی ّيدس                                    

 از  .يدکاظم گرد ّيدس يداحمد احسائی باعث اندوه شد يخخبر وفات ش     

 م نمودندياق ّيدشّدت متهاجم شده بمخالفت س يتطرفی دشمنان با نها

 هيعی که از علماى شينقزو يمابراه ّيدس  وى پرداختند. ينو باستهزاء و توه

 يّدرد و نفوسی را واداشت تا بقتل سيکم يکتحر ّيدبود مردم را بمخالفت س

 يشى استاد خوياکاظم از انجام وصا ّيدس ينبا وجود ا  د.ينکاظم اقدام نما

 باز

 ان را با خوديری دو نفر از علماى بزرگ ايککه اگر  يشيداند يننماند و چن

 از جمله در نظر گرفت  مساعد سازد از معاندت اعداء محفوظ خواهد ماند.

 محّمد باقر رشتی را که در اصفهان اقامت داشت و نافذ ّيدسکه حاجی 

 ينهمراه کند . براى ا يشآشنا بود با خو يخش يمالقول بود چون با تعال

 ن شاگردان خود شخصی را انتخاب کنديامنظور در صدد بر آمد که از م

 ن شمايادر م ياروزى بشاگردان خود فرمود آ  بفرستد. يّدو باصفهان نزد س

 م مراياانقطاع باصفهان سفرکند و پ يتست که با نهاکسی ه

 با آنکه در دورءه يدمحّمد باقر رشتی برساند و باو از طرف من بگو ّيدبس

 وانش را از شرّ دشمنان محافظهيراحمد با او همراه بودى و پ يخش

 دست از مساعدت برداشتی يخمودى چه شد که پس از وفات شينم

 از شما که قبول يکهر   ل دشمنان گذاشتی.چنگا يررا اس يخو شاگردان ش

 بخداوند متعال توّکل کند و اگر عالم مزبور مشکلی يدبا يدماينسفر م ينا
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 ه مشکالتش رايدبرخی مبهمات سبب عدم مساعدت او گرد ياداشته باشد 

 اقرار کتبی کند و ابراز يخش يمو او را وادار کند که بصّحت تعال يدحّل نما

 از حصول مقصود از اصفهان بمشهد سفر کند و باپس  يدمساعدت نما
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 ١٧ص 

 رفتار ّيهرو يندانشمندان آنسامان است بهم ينزا عسکرى که بزرگتريرم

 مراجعت کند. دو بجلب مساعدت او هم بپردازد و پس از حصول مرا يدنما

 کرمانی کسی حاضرنشد يطزا محيرکاظم جز م ّيدن شاگردان سيااز م     

 يردم ش ينکاظم باو فرمود " ا يّدس  د.يرمهّمه را بعهده بگ تيّ مأمور ينکه ا

 منظور حاضر نشدند ينشاگردان براى ا ير" و چون سا يراست ببازى مگ

 ميامهم منوط بق ينبشروئی روى آورده فرمودند انجام ا ينکاظم بماّل حس ّيدس

 ىرياان تو را بدان که خداوند منّ  يقينو اقدام تو است عازم سفر باش و 

 خواهی بود. يقهمراه و رف يقخواهد کرد و با توف

 و قبول يدببوس ّيدسرور دامن س يتبا نها يدبشن ينچون ا ينماّل حس     

 کرده با انقطاع کامل بجانب اصفهان سفر نمود بمحض ورود در ّيتمأمور

 سريک يددور نما يشی کند و گرد سفر از خويشکه اندک آساينشهر بدون ا

 اصفهان شتافت. بمجلس درس عالم

 نشسته يّدمحّمد باقر که بالباسهاى آراسته در محضر س ّيدشاگردان س     

 را با لباسی ژنده و فرسوده مشاهده کردند باو اعتنائی ينبودند چون ماّل حس

 ن صفوف شاگردانياکه بآنها اعتنائی بکند از مينبدون ا ينماّل حس  ننمودند.

 بمکالمه پرداخت ّيدمال شجاعت با سنشست و با ک ّيدشده روبروى س ردّ 

 يمويگبسخنان من گوش فرا دار اگر آنچه را م يلو باو فرمود اى عالم جل

 اىمقّدس رسول اهّلل را نصرت کرده ينبشنوى و مطابق آن عمل نمائی د

 نت مقّدسياندهی و مجرى نسازى ضرر بد ّيتاهمّ  يمويگو اگر آنچه را م

 که از کسیينبا کمال شجاعت بدون ا يناسالم وارد خواهی ساخت ماّل حس
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 متعّجب ّيدس  اد.يدرا ادامه م يشمنوال کالم خو ينترس داشته باشد بهم

 که بشاگردانينکرد و بدون ا يلفورًا درس خود را تعط يدان گرديرو ح

 يبکلمات آن مسافر غر  گوش فرا داشت. يننات ماّل حسيابه توّجهی کند ب

 را

مسافر تازه وارد  ينکه از جسارت ا ّيدردان سشاگ  رد.يکدّقت م يکا يک

 دچار
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 ١٨ص 

 وى شروع کردند و سخنان او را حمل بر يّتت شده بودند به زجر و اذيرح

 ادب خطاى آنها را اثبات نمود و بر يتبا نها ينماّل حس  سفاهت نمودند.

 مسافر ينرشتی از شجاعت ا ّيدآنان خرده گرفت س يزرفتار جاهالنه و غرور آم

 مسرور گشت شاگردان را بسکوت امر فرمود و بجوان مسافر گفت تا

 را انجام دهد. يشخو ّيتمأمور

 گفت من ّيدس  کاظم رشتی را براى او نقل کرد. ّيدنات سياب ينماّل حس     

 نت اسالمياد يمکاظم را مطابق تعال يّداحمد و س يخش يمدر اّول تعال

 بمطالبی برخوردم که يّدس و يخاواخر در گفتار ش يننداشتم درايپم

 ر کنم و ازيام که سکوت اختيدبهتر آن د  مرا متزلزل ساخت. سابقءه ءهيدعق

گفت که از  ينماّل حس  و مساعدت و مخالفت برکنار باشم. مدح و ذمّ 

 سکوت شما

 سکوت شما را از اعالء کلمة اهّلل باز خواهد داشت رجاء ينا ايرمتأّسفم ز

 ى شما شده استيرموجب کناره گ يّدو س يخالم شدارم مطالبی را که در ک

 يلو مبهمات را شرح و تفص يمآنرا براى شما بگو يرتا من تفس يدن کنياب

 ت افتاده بود باو گفت ممکنيرجوان بح ينان اينکه از وقار و اطم يّددهم.  س

 ر موکول نمائی تامن و تو باهم بدون وجوديگموضوع را بوقت د يناست ا

را  يرتأخ ينماّل حس  را اظهار کنم. يشو شکوک خو يمپرداز ثالث بمکالمه

 يزجا

 در خواست کرد که وقت را از دست ندهد و بمذاکره ّيدندانست و از س

 مشغول شوند.
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 آشکار بود يشايمو آثار صداقت و نجابتی که از س ينشجاعت ماّل حس     

 يخش را بحّدى متأّثر ساخت که اشکش جارى شد. فرستاد تا کتب ّيدس

 ينماّل حس  کرد. يينکاظم را آوردند و موارد اشکاالت خود را تع ّيدو س

 هيکمحاوره امتداد داشت تا وقت ينداد ا ينرا جوابهاى محکم و مت يکا يک

 روز دّوم باز مجلس  رد.يکن بلند شد و باقامه صلوة دعوت مصداى مؤذّ 

 را که ين حسنات ماّل ياًا ساکت و بيعو شاگردانش جم يّدمحاوره گرم شد س
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 ١٩ص 

 ادند متانت دالئل و حالوت عباراتيدد گوش ميشفصاحت ادا م يتدر نها

 قانع شد و وعده داد که روز ّيدس  کرد. يباثرى عج يندر حاضر ينماّل حس

 ّيدمطابق وعده س  د.يسکاظم مطالبی بنو يّدو س يخعلّو مقام ش ر دربارءهيگد

 کاظم بنگاشت و مخالفت با ّيدساحمد و  يخمفّصله در فضائل ش رسالءه

 يننت اسالم معرّفی کرد در ضمن از علم و اخالق ماّل حسياآنرا مخالفت با د

 از رفتار  کاظم اقرار کرد. ّيدر نمود و بجاللت و بزرگوارى سيابس يدتمج

 ده بتدارک مافاتيننگاشت که در آ ًايحمعذرت خواست و صر يشسابق خو

 در محضر شاگردان آنچه را نوشته يدن رسيااچون نامه بپ   خواهد پرداخت.

 فتواى ينداد و باو گفت ا ينگشاده را بماّل حس بود قرائت نمود سپس نامءه

 مرا نشان بده تا نامءه ينواهی ايخمن است بهر شخصی از خاّص و عاّم که م

کاظم رشتی تا چه درجه است  ّيدهمه بدانند که مراتب اخالص من نسبت بس

. 

 یيک ّيدس  ون رفت.يرب يّدجازه انصراف خواست و از محضر سا ينحس ماّل  

 روان شود و از منزل و مأواى ينان خود را گفت که در پی ماّل حساز خاّص 

 مود تاينم يبرا از دور تعق يناو اطاّلع حاصل کند . شخص مزبور ماّل حس

 فرش آن  .يدهاى آن وارد گردی از حجرهيکبمدرسه داخل شد و ب يدآنکه د

 پس از نماز و دعا بدرگاه خدا ينماّل حس  پاره بود. يرره عبارت از حصحج

 ّيدشخص مأمور مراتب را بس  .يده و خوابيچيدپ يشخود را بعباى خو

 فرستاد و از ينمبلغ صد تومان براى ماّل حس ّيدر سيگمعروض داشت روز د

 احترامش خدمتی باو يقر عذر خواهی نمود که در خور مقام و اليااو بس
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 از قبول پول خود دارى کرد و بگماشتءه ينماّل حس  نتوانست انجام بدهد.

 گفت بدانشمند بزرگوار از طرف من بگو مهربانی و محبّت شما که با ّيدس

 ی مثل مرا مورد اکرام قراريبواى غرينارجمند ب آن مقام بلند و رتبءه

 اجر و مزدى ا براىيرت زيسجی بپول نياند مرا احتيکم يتبراى من کفا يدداد

 ِمنک م يد  ِلَوجِه اهّللِ ال ن ر ک م  م  عِ سفرننمودم " ِاّنما ن ط   يناقدام با
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 ٢٠ص 

کورًا " ) قرآن  زاًءجَ   وقت آنيچه يوّيهست دنياوارم ريد( ام ١٠:  ٧٦َو ال ش 

 .يدت ممانعت ننمايقرا از اعتراف بحّق و حق يلعالم جل

 ظهور و دعوت که سنءه ينسال ستّ محّمد باقر رشتی قبل از  ّيدحاجی س     

 ت از مساعدت و نصرتياح مرحلءه ينباب است وفات نمود و تا آخر

 مشغول بود . يدو تمج يفسته بتعريواى کوتاهی نکرد و پکاظم لحظه ّيدس

 را براى استاد ّيدس در اصفهان نامءه ّيتبعد از انجام  مأمور ينماّل حس     

 زايربر آمد که بمشهد سفر کند و مفرستاد و در صدد  يشبزرگوار خو

 فورًا بماّل  يدکاظم رس يّدبس ، ّيدس چون نامءه  .يدعسکرى  را هم مالقات نما

 صورت فتواى و ن کردياى شايرجواب نگاشت و زحمات او را تقد ينحس

 درس براى شاگردان خواند و نامءه را هم که در ينمحّمد باقر را در ب ّيدس

 ريامدح بس  براى شاگردان قرائت نمود. يزبود ننگاشته  ينجواب ماّل حس

 ى درا او نمود و باندازه يدو استعداد شد ّيهمار از اخالق مرضيشب يدو تمج

 زبان گشود که برخی از شاگردان پنداشتند که موعود ينماّل حس يدتمج

 ينند همان ماّل حسيکمنتظرى که دائما استادشان بقرب ظهور او اشارت م

 ی داشت و او را بريماثر عظ ينرشتی براى ماّل حس ّيداست.  مکتوب س

 از خالل آن مکتوب چنان  اخت.يستر ممقاومت در مقابل هجوم اعداء ثابت

 جهان بمالقات استاد خود نائل نخواهد يندر ا ينر ماّل حسيگمد که ديآبنظر م

 که شاگرد منتخب و ينرشتی درضمن مراسله از ماّل حس يّدا سيرشد ز

 بود خدا حافظی کرده بود. محبوب او

 است و از طرفی يکانست که ظهور موعود نزديدکاظم رشتی م ّيدس     
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 ر و موانع متعّدده موجود است که سبب عدمياداشت که حجبات بس يقين

 حکمت يتهّمت گماشت که با نها ينبنا بر ا يدعرفان مردم خواهد گرد

 .يدآماده و مستعّد نماحجبات را مرتفع سازد و نفوس را براى ساعت ظهور 

 فت موعود منتظر از جابلقا و جابلصا نخواهديگسته بشاگردان خود ميوپ
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 ٢١ص 

 ولی ينيدبن شما است با چشم خود او را میياآمد بلکه آن بزرگوار االن در م

 جوان است  از اوالد رسول )ص( و از بنی هاشم است.  .يداو را نمی شناس

 ت بلکه داراى علميساحمد ن يخش يمو از تعالی است دانش اداراى علم لدنّ 

 ست من مانند ذّرءهياالهی است علم من نسبت باو مانند قطره نسبت بدر

 خاکم و او خداوند پاک قامت حضرتش متوّسط است از استعمال دخان بر

 کنار است.

 کاظم است و ّيدردند که موعود خود سيکل ميابعضی از شاگردان خ     

 ينا ّيدی از شاگردان سيک  اختند.يسبا او منطبق م يک يکعالمات را 

 مطلب

 بود او را از جرگءه يککاظم بحّدى خشمناک گشت که نزد ّيدرا اظهار کرد س

 شاگرد که نامش ماّل مهدى خوئی بود از ينا  ون کند.يرب يششاگردان خو

 استغفار نمود. يشو از گناه خو يدرجاء کرد که او را عفو فرما ّيدس

 از آن اشخاصی يزکرد و گفت من ن يتزنوزى براى من حکاحسن  يخش

 سته از خدا درخواستيونداشتم و پيپکاظم را شخص موعود م يّدبودم که س

 مضطرب بودم که اى بدرجه  ام مرا آگاه کند.ردم که اگر براه باطل رفتهيکم

 چند روز از خورد و خواب محروم شدم.

 روزيک  تعلّق را باو داشتم. يتهامشغول بودم و ن ّيدسته بخدمت سيوپ     

 ار کرديدبود مرا از خواب ب ّيدصبح زود ماّل نوروز که از گماشتگان س

 را ّيدس  .يمکاظم رفت ّيدمن برخاستم و با هم بمنزل س  .ياو گفت دنبال من ب

 یواهد بمحلّ يخکه مينه و عبا بدوش افکنده مثل ايدم لباسهاى خود را پوشيدد



www.oceanoflights.org 

 نيدواهم با تو بديخص بزرگوارى وارد شده مبرود بمن فرمود شخ

 هاى کربال گذراز کوچه يمبراه افتاد  د.يشهوا متدّرجًا روشن م  .يماو برو

 سبزى برسر تاده بود عّمامءهيسجوانی دم در ا يديمتا بمنزلی رس يمکرد

 يايداى او آشکار بود که بوصف نيمداشت و چندان آثار لطف و تواضع در س

با کمال و قار بطرف  يمشد يکچون نزد يدشيکار ورود ما را مکه انتظينمثل ا

 ما
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 ٢٢ص 

 محّبت و لطف را نسبت باو ابراز يتو نها يدرا در آغوش کش ّيدآمد س

 احترام را نسبت بآن جوان مراعات کرد در يتکاظم هم نها يّدس  فرمود.

 هاهاز پلّ  يمافکنده وارد منزل شد يرتاده بود و سر بزيسمقابل او ساکت ا

 که مقدارى گلهاى خوش بو در آن موجود و هوا يمباال رفته باطاقی ورود نمود

 جوان ما را بنشستن دعوت کرد سراپاى ما را سرور و  را معّطر نموده بود.

 ان نقره اىيودر وسط اطاق ظرفی مملّو از شربت بود و ل  نشاط گرفته بود.

 را پر از شربت کردان يوبان ليزپهلوى آن ظرف گذاشته بودند جوان م

ورًا " يتکاظم عنا ّيدبس م َربُّه م َشرابًا َطه   کرد و فرمود " َو َسقاه 

 جرعه ينظرف شربت را از دست جوان گرفت و تا آخر يّد( س ٢٢:  ٧٦) قرآن 

  ت.يساش ظاهر شد که وصف آن ممکن نو چنان سرورى در چهره يدسرکش

 بانيزم

 ينمذاکرات ب  نی نفرمود.يالی بجوان ظرفی از شربت بمن عطا فرمود و

 ت قرآن جوابياسته با آيون داشت و جوان پياو جوان مزبور مّدتی جر ّيدس

 بان ما تا دم در ما رايزم  .يمرمود و پس از زمانی برخاستيفرا م ّيدس
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 ٢٣ص 

 جالل و جمال آن  احترام را نسبت بما مراعات نمود. يتت کرد و نهايعمشا

 بر تعّجب من افزود يزر نيگمطلب د  متعّجب ساخت.اندازه مرا جوان بی

 با آنکه در يدکاظم از ظرف نقره شربت آشام ّيدم سيدبود که د ينو آن ا

 هر چه خواستم علّت  ت اسالم استعمال ظروف نقره و طال حرام است.يعشر

 احترام  را نسبت بآن جوان سؤال کنم ممکن نشد. ّيداحترام زائد از حّد س

 الّشهداء ّيداز احترامی بود که نسبت بمقام س يشآن جوان بنسبت ب ّيدس

 يکشد و نزد يّدپس از سه روز همان جوان وارد محضر س  مود.ينمراعات م

 کهيناد بمحض ايدرا گوش م ّيدادب و وقار درس س يتدر جلوس نمود با نها

 ی از شاگردانيک  ر کرد.ياکاظم بر آن جوان افتاد سکوت اخت ّيدچشم س

 سپس  .يمباو فرمود چه بگو ّيدس  ن خود را ادامه دهد.يانمود که بخواهش 

 بطرف آن جوان متوّجه شده و گفت حّق از آن نور آفتابی که بر آن دامن

 م نور آفتاب بر دامن آنيدمن چون نظر کردم د  افتاده است آشکارتر است.

 چرا اسم يدپرس يّددو مرتبه همان شخص از س  جوان بزرگوار افتاده.

 با انگشت ّيدس  .يدهيدو شخص او را بما نشان نم يدوئيگموعود را بما نم

 بود که اگر نام موعود را ينبگلوى خود اشارت کرد و مقصودش ا يشخو

 .يدرس يمو شخص او را معرّفی کنم فورًا من و او هر دو بقتل خواه يمبگو

 رموديفکاظم م ّيدبود که مکرّر س ينت من افزود ايرتر بر حيشه بيزيکچ

 مردم بقدرى گمراهند که اگر من موعود را بآنها معرّفی کنم و او را بآنها

 ديآينست همه در مقام انکار بر مينمحبوب من و شما ا يمنشان بدهم و بگو

 بدامن آن يشکاظم رشتی بانگشت خو ّيدبا آنکه س  نند.يکو او را قبول نم
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 من کم  .يداره نفهماش ينکس مقصود او را از ايچجوان اشاره کرد معذلک ه

 سته دربارءه آن جوانيوپ  ت.يسکاظم شخص موعود ن ّيدکم دانستم که س

 او از کجا است بارها خواستم از يّتهمه جذاب ينت و ايسردم که کيکتفّکر م

 مرا از ّيدى بپرسم لکن وقار و جاللت سيزآن جوان چ کاظم دربارءه ّيدس
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 ٢٤ص 

 حسن خوشا يخمرتبه بمن فرمود " اى ش ينکاظم چند يّدس  سؤال باز داشت.

ت هم حسن تبحال تو که اسمت حسن است آغاز حالت حسن است عاقب

 است.

 يزده نينى و با من مّدتی را گذراندى در آيداحمد احسائی رس يخبحضور ش

 هيدچشمی ند يچکه ه يدى خواهی ديزو چ يدبشادمانی بزرگی خواهی رس

 نکرده ".ه و بقلب کسی خطور يدگوشی نشن يچو ه

 جوان مالقات کنم و از نام و نسبش ّيدبارها در صدد برآمدم که با آن س     

 الّشهداء غرق مناجات و دعا ّيدم که در حرم سيدچند مرتبه او را د  شوم. ياجو

ت و کلماتی در يريخکس نظرى نداشت اشک از چشمانش م يچبود به

 يتنها
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 ٢٥ص 

 م که مکرّريدنيشم  شباهت داشت.ت ياد که بآيشفصاحت از لسانش جارى م

 ارانزالهی و محبوب قلبی حالت او بطورى بود که اغلب نماز گ يافت يگم

 مودنديننات آن جوان توّجه ميارا ناتمام گذاشته و بکلمات و ب يشصالت خو

 د که همه رايشاو سبب م يءهگر  ردند.يکت ميرو از خشوع و خضوع او ح

 جوان پس يّدس  موختند.يآدت را از او مرت و عباياطرز ز  اخت.يسن مياگر

 چند  رمود.يفکس تکلّم نميچفت و با هيرسره بمنزل خود ميکاز انجام اعمال 

 فتميراو م يککه نزدينمرتبه خواستم با آن حضرت مذاکره کنم بمحض ا

بعد از   وانم گفت.يتاشت که وصف آنرا نميدنهانی مرا باز م اى  قّوه

 جستجوى

 از است در جرگءهيرجوان از تّجار ش ينانستم که اقدر دينو تفّحص هم

 کاظم نظرى يّداحمد و س يخت خودش و اقوامش نسبت بشيسعلما داخل ن

 از خواهديرم که بنجف مسافرت کرده و از آنجا بشيدبعدها شن  خاّص دارند.

 رفت.

 .ا کرده بودميدى باو پيدشد ه درنظرمن بود عالقءهيشآن جوان هم     

 کرده بقلبم گذشت که ّيتاز اّدعاى بابيرم جوانی در شيدکه شنبعد از چندى 

 بعد از استماع  ام.هيدهمان جوان بزرگوار است که قباًل او را در کربال د ينا

 پس از  از رفتم ولی آن حضرت بمّکه سفر کرده بودند.يرنداء از کربال به ش

 م که ازرديکسته سعی ميوکه مراجعت فرمود بحضور او مشرّف شدم و پينا

 ماکو حبس شدند در مّدت نه ماه ه در قلعءهيکوقت  حضرتش باشم. ينمالزم

 ينرمودند و بايفم يردوره قرآن را تفسيککه در آن زندان بودند هر ماه 
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 ها رايرتفس ينا  قرآن از لسان مبارکش جارى شد. يرنه دوره تفس يبترت

 د تا زمان نشرشبامانت سپردند که پنهان دار يلخل يمابراه يّددر نزد س

 روز حضرت باب ازيک .ها کجا است (يرتفس ينت ايسبرسد ) هنوز معلوم ن

 ياها جالب و جاذب است يرتفس يندر نظر تو ا ياال فرمودند که آؤمن س

 احسن القصص قّوت و بهجتش يراحسن القصص من عرض کردم تفس يرتفس
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 ٢٦ص 

 هايرتفس ينا ءهتر است حضرت تبّسمی کرده فرمودند تو هنوز بلهجيشب

 موجود است که شخص مجاهد را يرتفاس ينی در ضمن ايقتی حقايسآگاه ن

 مّدتی در حضور مبارک بودم تا واقعءه  ساند.يرم يشبمقصود و مطلوب خو

 چون حضرت باب آن واقعه را استماع نمودند  طبرسی اّتفاق افتاد. قلعءه

 و بنصرت حضرت اصحابرا مأمور کردند که بقلعءه طبرسی بشتابند يعجم

 ( يق) قلعءه چهر يدروز بمن فرمودند اگر حبس جبل شديک  م کنند.ياقّدوس ق

 بکربال بروى يدتافتم اّما تو بايشنبود من خود بنصرت جناب قّدوس م
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 ٢٧ص 

 یينموعود را بچشم خود بب ينه جمال حسيکو در آنجا بمانی تا وقت

 يدقلعه طبرسی نباتو ب  بصرف فضل براى تو مقّدر شده. يتعنا ينا

 بروى بکربال برو و چون چشمت بجمال موعود روشن شد مراتب

 سپس بمن  خضوع و محّبت مرا بحضور مبارکش ابالغ کن.

 موهبت را ينام ابزرگی بتو داده ّيتبدان که مأمور يقينفرمودند 

 تو شده هرگز يبفخر و شرف را که نص ينمشمار و ا يرحق

 فراموش مکن.

 مسافرت کردم و مطابق امر مبارک در آن شهر متوّقف شدم من بکربال     

 چون اقامت من  اند ظاهر شود.سته مراقب بودم که آنچه را فرمودهيوو پ

 ا نشوديددر کربال طوالنی بود براى آنکه سوء ظّنی نسبت بمن براى کسی پ

 احمد يخوان شيرپ  ردم.يکرا اداره م يشت خويشمتأّهل شدم و از کتابت مع

 ردند منهم صبريکم ّيتی اذيلؤمن بحضرت باب نشده بودند مرا خکه م

شانزده ماه و    آمد. يشپس از چندى شهادت حضرت باب پ  ردم.يکم

 تيسب

 نی روز عرفه ) روز نهميعو دو روز کم که از شهادت حضرت باب گذشت 

 ن حرمياالّشهداء رفتم در م ّيدرت سياهجرى براى ز ١٢٦٧ه ( سال ذى الحجّ 

 اندامی  داشت و داراى وقار و جالل بود. يلم که صورتی جميدرا د جوانی

 ا دريبته و تبّسمی زيخر يشهاهش بر شانهياهاى سمتناسب موى

 من در آنوقت  ى در من نمود.يدشد يرآن جوان تأث ا بود مشاهدءهيدپ يشلبها

 و ناتوان بودم جوان مزبور بطرف من آمد دست مرا گرفت و با يری پيلخ
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 گرفتم که در تمام کربال بابی بودن ترا اعالم يمدلربا فرمود " تصمصوتی 

 يديمتا ببازار رس يمکنم " همانطور که دست مرا گرفته بود با هم براه افتاد

 ا که ترا در کربال نگاهداشت تا با چشميرباالخره بمن فرمود " سپاس خداوند

 حضرت باب دءهم وعيدرا شن ينچون ا " موعود را مشاهده نمودى ينخود حس

 راز را ينآن بود که ا يما شد و بيددر من پ يبد آوردم اهتزازى عجيارا ب
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 ٢٨ص 

 صبر کنی يدخلق آشکار کنم لکن آن بزرگوار بآهستگی فرمود " با يعبجم

 ه مطمئّن باش " از آن ساعت ببعد تمام غم و غّصءه من ازيدهنوز موقع نرس

 هر چند بر حسب ظاهر  گرفت. نی قلب مرا فراياپارفت و سرور بی ينب

 ميديدرا با ثروت معنوى که داشتم برابر نم ياثروت دن يعبودم لکن جم يرفق

 ) گفتار زنوزى  فرمود. يتعنابه من  يشنعمت را خداوند بفضل خو ينا

 (. يمردازيپحال بشرح مطلب سابق م يدن رسيابپا

 يهبکنا ه و کتاب شرح خطبهيدکاظم رشتی در کتاب شرح قص ّيدس     

که  )اى(رساله ينو اشاره اسم حضرت بهاءاهّلل را ذکر فرموده و در آخر

 نگاشت

 دو شعر يند کرده و در آن کتاب اياحضرت باب را بلقب ذکر اهّلل االأعظم 

 را خطاب بحضرت ذکر معروض داشته .

 من قومی و مّنی      و منک و من مکانک و الزّمان يکاخاف عل        

 مة ما کفانیيام القيونی      الی يواّنی وضعتک فی عو لی         

 رموديفشجاعت در مقابل اهل فتور استقامت م يترشتی با نها ّيدس

 ينمعاند يعآخر کار خداوند جم  رد.يکو آزارى را تحّمل م ّيتو هر گونه اذ

 و خوار ساخت. يلاو را هالک کرد و دشمنانش را ذل

 رشتی يّدی بسّيتم براى آنکه اذّيادر آن ای ينقزو يمابراه ّيدوان سيرپ     

 که او را بدنام کنند بانواعيندند و بجهة ايشه متشّبث ميلبرسانند بهر وس

 ر از اهل فساد و اشرار بهميااز جمله جمعی بس  رداختند.يپدسائس م

 شده بود از يينسته حکومت کربال را که از طرف سلطان عثمانی تعيوپ
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 حکومت مرکزى جمعی از  و فسادى برپا داشتند.ون کردند و فتنه يرشهر ب

 دهند و آتش فتنه را خاموش ينن را فرستاد تا آشوب را تسکياسپاه

 ام دادند کهيغرشتی پ يّدکربال را محاصره کردند و بس ،نياسپاه  سازند.

 ان دهد که اگرينبخشد و اشرار را اطم ينو آن فتنه را تسک يداقدامی فرما

 .يدد در امان خواهند بود و گرنه بهالکت خواهند رساز شرارت دست بردارن
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 ٢٩ص 

 رؤساى اهل فساد را احضار فرمود و با يدرشتی رس ّيدام چون بسيغپ ينا

 ت آنان پرداخت و طورى گفتگو کرد کهيحصدق و اخالص بنص يتنها

 حکومت شوند يماشرار دست از شرارت برداشتند و قول دادند که تسل

 ون رفتنديررشتی ب ّيدلکن چون از محضر س  گردند.و مشمول عفو و امان 

 نمودند و بشرارت وادار کردند اهل شهر را يکآنانرا تحر ّيددشمنان س

 ان آنهايننمودند و براى اطم  يصبمقاومت با قواى دولتی شبانه تحر

 ی گفت من حضرت عبّاس )ع( رايکسخنانی چند بهم بافتند از جمله آنکه 

 د باهل کربال بگو با قواى دولتی جهاد کنند و مطمئنّ م که فرمويددر خواب د

 ته شدنديفسخنان فر ينباشند که منصور و مظّفرند مردم نادان با

 رشتی ّيدس  رشتی را فراموش کردند و بفساد اقدام نمودند. ّيدس يحو نصا

 تيقپاشا  فرستاد و او را از حق يببسردار سپاه  نج اى نامه يدد ينچون چن

 مردم را يًارشتی درخواست نمود که ثان ّيدپاشا از س يبخت نجامر آگاه سا

 که در فالن ساعت من وارد شهر خواهم شد يدت کند و بآنها بگويحنص

 و اشرار را معدوم خواهم ساخت فقط اشخاصی که بمنزل شما پناهنده

 پاشا را در شهر منتشر يبکاظم گفتار نج يّدس  شوند در امان خواهند بود.

 يدبشن ينچون ا ّيدس  باستهزاء و تمسخر پرداختند. ّيدنان سدشم  ساخت.

م الّصبح  ( صبح ٨٤:  ١١" ) قرآن  يب  الّصبح ِبَقر ي َس ا لَ   فرمود " ا ّن َموِعَده 

 ارها را خراب نمودند دستيوروز بعد قواى دولتی بشهر حمله کردند و د

 حرمما پرداختند جمعی از مردم بيغبکشتن مردم بگشادند و بغارت و 

 الّشهداء )ع( و برخی بحرم حضرت عّباس )ع( پناهنده شدند بعضی از ّيدس



www.oceanoflights.org 

 کاظم ّيدجا تنگ شد س  هم بمنزل او پناه بردند. ّيدن سيادوستان و آشنا

 يّتهمه جمعينملجاء پناهندگان ساخت با ا يزمنازل مجاور منزل خود را ن

 بواسطءه ت نفريسد بود و پس از حصول آرامش معلوم شد که بيای زيلخ

 ن بقتل و غارتيااند سپاهفتهياوفات  يّتتنگی جا و شّدت فشار جمع
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 ٣٠ص 

 الّشهداء )ع( و ّيدپرداختند و حّتی اشخاصی را که بحرم حضرت س

 حضرت عبّاس پناهنده شده بودند مقتول ساختند هزاران نفر را کشتند

 الدر صحن دو حرم جارى شد در تمام کرب ينکه خون مقتول اى بدرجه

 واقعه که غضب الهی بود براى آن ينا .رشتی نبود ّيدپناهگاهی جز منزل س

 ينحصول ا  مقام او پی ببرند. يّترشتی باهم ّيدس ينفت تا مخالفياوقوع 

 قمرى بود. ١٢٥٨سال  ءهحادثه در روز هشتم ذى الحجّ 

 يتر داشت از جمله چند نفر بودند در نهايارشتی شاگرد بس ّيدس     

 پنداشتند که مخزن راستند و چنان میيآکر که ظاهر خود را مغرور و م

 چند نفر در صف ينه ايشدر مجلس درس هم  هستند. يّدو س يخاسرار ش

 مود ولی در باطنيندر ظاهر از آنان احترام م يّدنشستند س اّول می

 بحالت باطنی و غرور و عجز آنها يهت حال آنها آگاه بود و گاهی بکنايقبحق

 رمود تا کسی از من متولّديفاز جمله م  رد.يکاشاره م ّيهرار الهاز فهم اس

 گوش شنوا ندارد من يارمود دنيفم يزو ن  فهمد.ی نشود گفتار مرا نم

 ا مردم طاقت آنرا ندارند و گاهیيروانم سرّ واقعی را مکشوف سازم زيتنم

 واند.يخشعر را م ينا

 قرّ لهم بذاکای ال تيلو ل      یيلعی وصاًل بليدّ و کّل      

 من بکی مّمن تباکی يّناذا انبجست دموع من ماق       تب     

 ود از خاندانيشرمود حضرت موعودى که پس از من ظاهر ميفگاهی م     

 ب و امراضيواز ع  قامتش متوّسط است،  اوالد فاطمه است،  نبّوت است،

 دور و برکنار است. ّيهجسمان
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 ر از شاگردانيگفت که من و چند نفر دگيم ميدابو تراب شن يخاز ش     

 بيوکه حضرت موعود داراى ع يمنات آن بزرگوار دانستيااز ب ّيدس

 گونه نفوس کسی مّدعی مقامیينکه اگر از ا يديمت و فهميسن ّيهجسمان

 بودند که ّيدشاگردان س ينا چند نفر در بيرباطل است ز يششود اّدعا
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 ٣١ص 

 رشتی ّيدپنداشتند که بعد از س ی چنان میب جسمانيوبا وجود دارا بودن ع

 خان پسر يمزا کريری از آنها ميک .او خواهند شد ينقائم مقام و جانش

 زايررى ميگد  شخص اعور و کوسه بود. ينخان قاجار کرمانی بود ا يمابراه

 شاعر يطزا محيرسّومی م  بود. يناندازه فربه و سمحسن گوهر بود که بی

 تريشسه نفر از همه ب ينا  بود. يکاندازه بارو بیی دراز يلکرمانی که خ

 جسمانی بودند. يبرا داشتند با آنکه هر سه داراى ع ّيدآرزوى خالفت س

 هاينکه اينرد بايکرمود و اشاره ميفمطالبی بآنها م يههم غالبًا بکنا ّيدس

 انی ندارند مغرورند اّدعاها خواهند کرد نادانی و حماقت خود را بزودىيما

 ّيدخان چند سال در محضر سيماّما حاجی کر .ر خواهند ساختآشکا

 استفاده

 رى اسالمياکرد باالخره از او اجازه خواست که در کرمان اقامت کند و ب

 روز دريکمن   ائّمءه هدى مشغول شود. يثآن و انتشار احاد و ارتقاى مرتبءه

 خان يمررشتی بودم شخصی وارد شد و کتابی را که حاجی ک ّيدس کتابخانءه

 ديسی باو بنويظرشتی داد که آنرا بخواند و تقر يّدکرده بود بس يفتأل

 رشتی بعضی از فصول آن کتابرا مطالعه فرمود و بآن شخص ردّ  ّيدس

 کتابش يظو تقر يرران براى تقديگخان بگو که خود او از ديمکرد و گفت به کر

 شد مرّخص ّيدتواناتر و سزاوارتر است. چون آن شخص از حضور س

 چند  خان را لعنت کند. يمى فرمود خدا کريزبا صداى غم انگ يّدو رفت س

 ست که بعد ازينانه غرضش ايگسال با من بسربرد حاال که از من جدا شده 

 ی و کفر استينيدچند سال درس و بحث کتابی را که شامل قواعد ب
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 با  .يمانم يدبنگارم و تمج يظواهد که او را تقريخمنتشر سازد و از منهم م

 ست خود راياهمدست شده که در کرمان مرکز ر ينيدبعضی از اشخاص ب

 چه  د.يرست را بدست بگياعالم بروم زمام ر يناستوار کند تا چون من از ا

 وحی الهی در فصل بهار يمنس  ل باطلی دارد.ياند چه خيککار خطائی م

 جز خسران اىهيجنت  و آتش او را خاموش خواهد کرد. يدخواهد وز يتهدا
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 ٣٢ص 

مطالبی را  ينکه تمام ا يمويگابو تراب حاال م يخمن بتو اى ش  .يدنخواهد د

 که

 دّجالی که با ينواهم که ترا از شرّ ايخاز خدا م يدخان خواهی د يمگفتم از کر

 . بعد فرموديدده مخالفت خواهد کرد محافظت فرماينحضرت موعود در آ

 کسیآنچه را گفتم در خاطر نگهدار و ب

 مت فرا رسديااظهار مکن تا روز ق

 يبنی همان روزى که دست غيع

 ى پنهانی اشخاصيااسرار قلوب و نوا

 تو در آنروز  را مکشوف خواهد داشت.

 قّوت امر اهّلل را نصرت يتبا نها

 ى دريدى و شنيدنما و آنچه را د

 نقل کن. يرينآنروز براى سا

 ابو تراب در ابتداى ظهور يخش     

 ب مؤمن شد و تا مّدتیحضرت با

 اشت تا آخريدان خود را مستور ميما

 و در يدانش زبانه کشيما شعلءهکار 

 هيکه چاليازندان طهران در همان س

 حضرت بهاءاهّلل محبوس بودند

 .يدشهادت فائز گرد ءهيعگرفتار شد و بدرجءه من

 نوايرپ يهم گاهی بصراحت و گاهی بکناّيارشتی در اواخر ا ّيدبارى س     
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 فت اى دوستان من زنهار زنهاريگرمود و بآنها ميفرا موعظه م يشخو

 و لّذات آن ياچشم از دن، يدخدا را فراموش نکن، يدرا مخور يادن يبفر

 از خدا ،يدباطراف منتشر شو ،يدو بجستجوى موعود الهی پرداز يدبپوش

 که تا بلقاى وجود مقّدسی ينيداز پاى ننش  کند. يتکه شما را هدا يدبخواه

 در محّبتش ثابت  .يددر پس پردءه عظمت و جالل مستور است مشرّف شو

 در آورد خوشا بحال شما اگر در راه يشران خوياتا شما را در زمرءه  يدباش
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 ٣٣ص 

 م ظاهر خواهدّيوق ، بعد از قائم يمويگ... براستی م يداو جام شهادت بنوش

وقت سرّ ين. در ای آشکار خواهد گشت  ..ينشد و پس از باب جمال حس

 کلمات

 آشکار خواهد شد الخ. يخش

 بود که هر سال ماه ذى القعده از کربال ينکاظم رشتی چن ّيد سّيءهرو     

 از  رد.يکرمود و براى روز عرفه بکربال مراجعت ميفمسافرت م ينبکاظم

ت ياسال ح ينقمرى که آخر ١٢٥٩جهت در اوائل ماه ذى القعده سال  ينا

 او

 ينمسجد در ب ينا يدسفر کرد روز چهارم ماه بمسجد براثه رس ينبود بکاظم

 واقع است اّول ظهر بود مؤّذن را فرمان داد که براى نماز ينبغداد و کاظم

 درخت يرز ّيدروبروى در مسجد درخت خرمائی بود س  .يدظهر اذان بگو

 شتافت ّيدون آمد و بحضور سيرتاده بود ناگهان مردى عرب از مسجد بيسا

 جاينا يکجا هستم گوسفندانم را در چراگاه نزدينت سه روز است من او گف

 در خواب حضرت  .يمم و مأمورم آنرا براى شما بگويدرانم خوابی ديچم

 



www.oceanoflights.org 

 ٣٤ص 

 م که بمن فرمود اى چوپان گفتار مرا درست گوش بدهيدرسول اهّلل را د

 پارميسامانت خداست که بتو م گفتار بمنزلءه ينا ايرو در خاطر نگهدار ز

 خواهی داشت و اگر اهمال نمائی بعذاب يماگر بقول من رفتار کنی اجر عظ

 ی از اوالد من کهيکجا بمان روز سّوم يندر هم  مبتال خواهی شد. يدشد

 جا خواهد آمد و اّول ظهر درينوان خود ايرکاظم است بهمراهی پ ّيدنامش س

 سالم ، او بروبحضور   تاد.يسمسجد خواهد ا ينا يکدرخت خرما نزد يرز

 پس از  است. يکمرا باو برسان و بگو مژده باد که ساعت مرگ تو نزد
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 ٣٥ص 

 نیيعا پس از سه روز از ورود بکربال يرفورًا بکربال برگرد ز ينرت کاظمياز

 شد که پس از وفات تو موعوديکدر روز عرفه وفات خواهی کرد و طولی نم

 ازد.يسمنّور م يشود و جهانرا بنور جمال خويشالهی ظاهر م

 و فرمود اى يدتبّسمی بر لبانش آشکار گرد يدشن ينرشتی چون ا ّيدس     

 ّيدشدند س ينگفتار غمگ يناز ا يّدى تو درست است همراهان سياچوپان رؤ

 همهينبا ا يداريدبآنها فرمود شما مرا براى خاطرموعود بزرگوار دوست م

 ی معروف استيلعبارت خ ين. ايايدکه من بروم تا او ب يدويشراضی نم ياآ

 رشتی ّيدم که گفتند سيدتر که در آن روز حاضر بودند شنيشمن از ده نفر ب

 هيدهمه همان اشخاص که بچشم خود دينبا ا  نرا فرمود.ياب يندر آن روز ا

 م کردند.ياند بعد از ظهور حضرت باب بانکار و عناد قيدو بگوش خود شن

 و بسترى شد. يضو بمحض ورود مر رشتی بکربال برگشت ّيدبارى س     

 يناند که حاکم بغداد آن بزرگوار را مسموم ساخت لکن ادشمنانش گفته

 رشتی داشت و ّيدارادت را بس يتا حاکم بغداد نهايردروغ است ز ّيهقض

 انست.يدم ينرؤساى د يناو را بزرگتر

 قسالگی مطاب ٦٠کاظم در ّيدقمرى س ١٢٥٩بهر حال در روز عرفه سال      

 قبر مقّدسش در حرم  فت.ياه بود وفات يدخوابی که چوپان د

 می برپا شد همان منزل کهياالّشهدا )ع(است روز وفاتش در کربال ق ّيدس

 سال گذشته پناه اهل کربال در وقت حمله قواى دولتی بود در روز وفاتش

 وانش از وفات او محزون بودنديرپ  .يدن گردياپامحّل اندوه و غّصه بی

 و دلخون. ينز فراقش اندوهگو ا
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 ٣٦ص 

 فصل سّوم                                       

 لیبعثت حضرت اع                                 

 کاظم رشتی پس از وفات آن حضرت ّيدجناب س يندشمنان و مخالف     

 ست بجّد و جهد مشغول شدندياجانی تازه گرفتند و براى بدست آوردن ر

 کسيچعالم بودند ه يندر ا ّيدست بودند و تا جناب سياا تشنءه ريرز

 مرحوم ّيدست طلب نداشت بعد از وفات سيااعتنائی بآن اشخاص ر

 خود  پرداختند. ّيدفتند و بتفرقءه اصحاب سياش جرأت و جسارت ينمخالف

 ّيدشاگردان جناب س  مّدعی مقامات شدند و بتدارک مافات اقدام نمودند.

 از

 که جناب ماّل  يدطولی نکش  و محزون بودند. ينن بزرگوار اندوهگوفات آ

 مرحوم رفته ّيداى از مسافرت اصفهان و خراسان که بامر سيهبشرو ينحس

 م اّول محرّم ساليوان بکربال در يشورود ا  بودند بکربال مراجعت فرمودند.

 يّدان سيشدى ( بود شاگردان پريالم ١٨٤٤ يهژانو ٢٢هجرى ) مطابق  ١٢٦٠

 شد و هّمت يلوارى تبديدى آنها باميدمجتمع شدند ناام يندور ماّل حس

 در پهلوى ينجناب ماّل حس  بند.يانشان نشانی بگماشتند که از محبوب بی

 ت سه روز بهر کردند و مدّ يامرحوم منزلی اخت ّيدمنزل مسکونی س

 ندان شتافتيشدى بمالقات اياز عّدءه  سوگوارى استاد خود مشغول شدند.

 ّيدشاگرد س ينرا بزرگتر يها مشاٌر اليرش پرداختند زيتو تعز يتو بتسل

 انستند.يدمرحوم م

 ّيداى از شاگردان سم سوگوارى عّدهّيان ايابعد از پا ينجناب ماّل حس     
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 نديدخواندند و از آنها پرس يشمرحوم را که داراى اخالص بودند بنزد خو

 تهاىيحنص ينی فرمود و آخرّيته وصم چّيااستاد بزرگوار ما در اواخر ا

 را فرمودند يدتأک يتدر جواب گفتند که استاد بزرگوار نها  او چه بود؟

 و يمو چند مرتبه بما تکرار کردند که بعد از وفاتش ترک منزل و خانمان گوئ
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 ٣٧ص 

 امرى را يچو ه يمبجستجوى حضرت موعود پردازو  يمدر بالد منتشر شو

 و از يمی پاک کنيشقلوب خود را از هر آال  .يمنده يحمسئله ترج ينبر ا

 است خود يکرمود ظهور موعود نزديفم  .يمى برکنار باشيوتوّجه بمقاصد دن

 ن شماست ظاهرياحّتی بما فرمود حضرت موعود االن در م يدرا آماده کن

 .يدم کنيان شما و آن بزرگوار حجابهائی مانع است قياو آشکار است م

 خود را يّتکه تا ن يدو بدان يدن بردارياجب مانعه را از متا ح يدجستجو کن

 يدو استقامت را شعار خود نساز يدو بدعا و مناجات نپرداز يدخالص نکن

 ينَ : " َو الّذِ  يدرمايف( م٦٩:٢٩ا خداوند در قرآن )يرز يدرس يدبمقصود نخواه

وا فِ  ب لَنا ".َينّ ا لََنهدِ ينَجاَهد   ه م س 

 نديدمرحوم شن ّيدنات را از شاگردان سياب ينچون ا ينجناب ماّل حس     

 پس يداهيدات که از استاد بزرگوار شنيدهمه تأکينبآنها فرمودند با وجود ا

 ؟يداو بجستجوى حضرت موعود نپرداخته يداچرا تا کنون در کربال مانده

 و شخص ترا يمخود دار يرو اقرار و اعتراف بتقص يمما مقّصر گفتند همءه

 ک هر چه بفرمائی اطاعتينا يمماريشو مقام عالی م يمبءه عظصاحب رت

 نگ اّدعاى تراريدحّتی اگر خود را حضرت موعود معرّفی کنی ب يمنيکم

 .يماو باطاعت تو کمر بسته يمخالصه هر چه بفرمائی حاضر  .يمنيکقبول م

 استغفر اهّلل يمد برآوردند و فرمودند ما همه بندءه آستانيافر ينجناب ماّل حس

 اّدعائی داشته باشم اگر لحن گفتار استاد بزرگوار را آشنا ينکه من چن

 ه بر من و شمايزيکچ ينک اّولينا  .يدشوديگگونه سخنان لب نمينبا يدبود

 و آنچه را يممرحوم اقدام کن ّيدى سياواجب است آنست که باجراى وصا
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 همه اطاعت کردند.  .يمنمائ يذفرموده قواًل و عماًل تنف

 يطزا محيرزاحسن گوهر و ميرمالقات مبپس از آن  ينجناب ماّل حس     

 اتيدکاظم بودند شتافته و تأک ّيدکرمانی که از شاگردان مشهور جناب س

 تا در يزيدو سفارشهاى استاد بزرگوار را بآنها تذّکر داده فرمودند برخ
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 ٣٨ص 

 نديدی تراشدو نفر هر کدام عذرهائ ينا يمجستجوى موعود باطراف بالد برو

 يمی گفت چطور ممکن است برويک  اى متشّبث شدند.ببهانه يکو هر 

 دشمن

 آنها فرصت خواهند يمقّوت و قدرتند اگر ما برو يتهمه در نها يمد دارياز

 .يمو مقام استاد مرحوم خود را محافظه نمائ يمشهر بمان يندر ا يدفت ما بايا

 مرحوم ّيدبازماندگان سشهر بمانم و از  يندر ا يدرى گفت من بايگد

 تيحو دانست که نص يدمقصود آنها را فهم يننگهدارى کنم جناب ماّل حس

 الت خود گذاشتياناچار آنها را سرگرم خ  ت.يسو اصرار در آنها مؤّثر ن

 و بجستجوى مطلوب پرداخت.

 از ّيهمرو يثکه ظهور موعود در آن واقع شد در احاد ينستّ  سنءه     
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 ٣٩ص 

حضرت   ه.يدم الّسالم مذکور گرديهاهّلل  و ائّمءه اطهار عل حضرت رسول

 صادق

 ات ظهور قائم سؤال کرده بود فرمودنديقه از ميکالّسالم در جواب کس يهعل

 عربی در کتب و ينالدّ  يیلو ذکره " محيعهر امره و يظ ين" و فی سنة الّستّ 

 رموده ازباسم قائم موعود و سال ظهور آن بزرگوار اشاره ف يشرسائل خو

 انی هستند اسميردارد که همه ا يرحضرت مهدى چند وز يدرمايفجمله م

 ه اسم وليکمبارک حضرت مهدى مرکب از اسم نبی و ولی است در صورت
ّ
 ي

 قّدم بر اسم نبی باشد و سال ظهور حضرت مهدى مطابق با نصفم

 و ٢٥٢٠نی يععددى است که بر اعداد آحاد قابل قسمت است )  ينکوچکتر

 است (. ١٢٦٠آن نصف 

 زا محّمد اخبارى اشعارى دارد که سال ظهور قائم موعود را در آنيرم     

 از نور قائم يندر سال غرس زم يدويگستکه مينذکر کرده و مضمون آن ا

 اگر تا سال  ود و در سال غرسه جهان از عظمتش مملّو خواهد شد.يشروشن م

 ينو احکام و مردم و د يفغرسی زنده بمانی مشاهده خواهی نمود که طوا

 همه

 شده است. يدتجد

 بعل ينالمؤمن يراز حضرت ام     
ّ
 ی مروىيثالّسالم حد يهالب عليطن ابي

 الهی در جهان کاشته خواهد يتاست که فرمودند در سال غرس شجرءه هدا

 شد.

 مرحوم را باجراى ّيدبعد از آنکه اصحاب س ينبارى جناب ماّل حس     
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 زايرم  ت کردند.يمنمودند از کربال بنجف عز يقتشوى آن بزرگوار ياوصا

 ان همراهيششان با ا زا محّمد باقر خالو زادءهيرمحّمد حسن برادرشان و م

 يهبشرو يشدر سفر خراسان بوطن خو ينه جناب ماّل حسيکاوقات  بودند.

 ان همراه شدند.يشدو نفر با ا ينرفته بودند ا

 براى مّدت چهل ينند جناب ماّل حسيدسه نفر بمسجد کوفه رس ينبارى ا     

 روزها  روز در مسجد کوفه عزم اعتکاف فرمودند و بعبادت مشغول شدند.
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 ٤٠ص 

 در صوم و صلوة يزصائم بودند و شبها بدعا و مناجات مشغول برادرشان ن

 لوازم يروسائل غذا و سا ّيهشان متّصدى ته ان همراه و خالو زادءهيشبا ا

 رداخت.يپبعبادت م يزن يهغت مشاٌر البودند و پس از فرا

 ّيدشاگردان مرحوم س يرپس از چند روز ماّل علی بسطامی که از مشاه     

 ينورود ا  ر از همراهان خود بمسجد کوفه وارد شدند.يگنفر د ١٢بود با 

 سر وسکون و آرامش آن محّل را بر هم زد و فضاى مسجد که بی ّيتجمع

 هو و سر و صدا همراه شد ماّل علی بسطامیياا هنفر ب ١٣صدا بود بورود آن 

 فراوان بود حّتی بعضی او را ّيدو س يخحضرت ش يماّطالعاتش دربارءه تعال

 را ينپس از ورود بمسجد چون ماّل حس  انستند.يدباالتر م يناز ماّل حس

 ت و منظوريموجهءه عز در ابتدا خواست دربارءه يدمشغول عبادت و توّجه د

 ز مشغولياسته بتوّجه و نيوپ ينسؤالی کند لکن ماّل حس نياز ماّل حس

 چند مرتبه خواست که  آمد.نمی يشبودند و براى ماّل علی وقت مناسبی پ

 يزگرفت که او ن يمبرود ولی باز مبادرت نکرد باالخره تصم يننزد ماّل حس

 ر از همراهانشيگنفر د ٩براى مّدت چهل روز با   بعبادت مشغول شود.

 تاج مشغول بودند .يح لوازم و مايءّهر هم بتهيگسه نفر د  ف پرداخت.باعتکا

 اشکه تمام شد بهمراهی برادر و خالو زاده يناعتکاف چهل روزءه ماّل حس

 رت نجف بجانب بوشهرياشب از کربال رّد شد و پس از ز  بنجف برگشت.

 ينا در ايرز يدی بمشامش رسيبءه غيفدر بوشهر نفحءه لط  .يدروان گرد

 روائح قدسی  ن چندى متوّقف و بتجارت مشغول بودند.ياشهر محبوب عالم

 شهر منتشر بود مشام جان ينءه حضرت موعود در فضاى اّيبکه از انفاس ط
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 در بوشهر آنقدرها يهآن طالب صادق را معّطر ساخت مّدت توّقف مشاٌر ال

 و بصوبرد که قّوءه پنهانی او را بجانب شمال يکباطنًا حّس م يدطول نکش

 پس از  از روان گشت.يربجانب ش يبيّهبر حسب سائقءه غ  شاند.يکاز ميرش

 خانیيلاش جدا شد بآنها گفت شما بمسجد اورود از برادر و خالو زاده
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 ٤١ص 

 انشاء اهّلل هنگام مغرب نزد شما خواهم آمد يدو در آنجا منتظر باش يدبرو

 ينشهر گردش کرد در آن بچند ساعت در خارج  ينآنها رفتند جناب ماّل حس

 اى داشت و عّمامه سبزى بر سرجوانی را مشاهده نمود که جبهءه گشاده

 با تبّسم سالم کرد و فرمود يدرس ينمد و چون بماّل حسيآم يشنهاده پ

 يقه با رفيکو مانند دوست صادق باوفائ  .يدالحمد اهّلل که بسالمت وارد شد

ماّل   بمهر و محّبت تالقی نمود. ينبا ماّل حس يدی خود برخورد نمايمقد

 ينحس

 ت او رايماست که عز ّيدی از شاگردان مرحوم سيکجوان  ينل کرد اياخ

 باز او آمده است.يشک به پينه و ايداز شنيربش

 را هنگام ينداستان تشرّف ماّل حس يدی شهينزا احمد قزويرمرحوم م     

 یيخ آن واقعءه تاره و خالصءهيداز بحضور مبارک از خود او شنيرورود بش

 قرار است. يناز ا

 م بايداز بخدمتش رسيره در خارج شهر شيکرمود جوانيفم ينماّل حس     

 محّبت نسبت بمن رفتار کرد و مرا بمنزلش دعوت فرمود تا رنج سفر يتنها

 من از او درخواست کردم که از يمسايااز من دور شود و از خستگی دمی ب

 ا همراهان من در شهر بانتظار مراجعت منريقبول دعوت معذورم دارد ز

 .يدرمايفهستند فرمودند آنها را بخدا بسپار خداوند آنها را محافظت م

 من هم بقدرى از حسن رفتار و  بعد مرا امر کرد تا در خدمتش روان شوم.

 از  ی گفتارش متأّثر شده بودم که نتوانستم دعوتش را اجابت نکنم.يرينش

 تيرو آواز دلربا و متانت و وقارش در ح يهف عالو عواط يداحساسات شد
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 ظرافت يتبناى منزل در نها يديمبدرب منزل رس يقپس از طی طر  بودم.

 غالمی حبشی در را بگشود جوان اّول وارد منزل شده يدبود جوان در را کوب

لوها بسالم  آمن ( عظمت و جالل و  ٤٦:  ١٥" ) قرآن  ينو بمن فرمود " ا دخ 

 قدرت

 قرآنی را که يءهآ  تا اعماق قلب من اثر کرد. يشمهمان نواز و طرز

 يهآ ينا ايرگرفتم ز يکتالوت فرمود براى وصول بمقصود قلبی خود بفال ن
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 ٤٢ص 

 منزلی بود که من يناّول ينا  واستم وارد منزل شوم.يخرا وقتی فرمود که م

 يبطی عجشهر از اّول ورود سرور و نشا يندم هواى ايشدر آن شهر وارد م

با خود گفتم   وانم.يتاد کرده بود که هر چه بخواهم وصف کنم نميجدر من ا

 ياآ

آمد  يشپ ينممکن است ا ياشهر بمقصود برسم آ ينممکن است در ا

 بحصول

 خالصه وارد منزل  مقصود من کمک کند و بدورءه انتظار من خاتمه بخشد؟

بمحض ورود  ميشدم صاحب خانه از جلو و من از دنبال وارد اطاق شد

 باطاق
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 ٤٣ص 

 جوان يمنشست  ام.کم گفته يمسرور و نشاط من مضاعف گشت هر چه بگو

 که دست و پاى خود را از گرد سفرينفرمود آفتابه و لگن آوردند براى ا

ربشستن دست و پا اقدام کنم يگمن اجازه خواستم که در اطاق د  .يمبشو

 ولی

 تند و من دست ويخخود آب ر آن بزرگوار در همان اطاق با دست مبارک

 را شستم بعد ظرفی از شربت براى من آوردند آنگاه فرمودند سماور و يمپا

 پس از آن اجازه خواستم  د و چاى بمن مرحمت کردند.ينچاى حاضر نما

 است همراهان منتظر من هستند، يکمرّخص شوم و عرض کردم مغرب نزد

 فرمودند  نزد شما خواهم آمد.خانی يلام هنگام مغرب در مسجد ابآنها گفته

 ناچار وقتی که بآنها وعده دادى کلمءه انشاء اهّلل را بر زبان راندى از قرار

 ناکيماز خلف وعده ب ينخدا برفتن تو قرار نگرفته بنا بر ا يّتمعلوم مش

 يمى نتوانستم بگويزمتانت و وقار آن بزرگوار طورى بود که چ  مباش.

 پهلوى من بنماز يزان نيشمشغول شدم ابرخاستم وضوء گرفتم بنماز 

 مودم و قلبًا مناجاتينآمد خود فکر م يشپ يننماز با ينتادند در بيسا

 تا کنون در جستجوى حضرت موعود کوتاهی يافتم خدايگردم و ميکم

 ام توفتهياام و حضرت موعود را نهيدام و لکن هنوز بمقصود نرسنکرده

 ت.يسف در وعدءه تو ناى و تخلّ ظهور او را وعده فرموده

 هجرى بود. ١٢٦٠ن که ذکر شد شب پنجم جمادى االّول سال ياجر ينا     

 ساعت از شب گذشته بود که آن جوان بزرگوار با من بمکالمه پرداخت و يمن

 ت.يسطاع شما ککاظم رشتی مرجع م   ّيدال فرمود بعد از جناب سؤاز من س
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 ٤٤ص 

 رمودند که بعد ازيفسفارش م در اواخر حال ّيدعرض کردم مرحوم س

 و در اطراف بجستجوى يدترک وطن گو يداز شاگردان با يکوفاتشان هر 

 ستکه من براى انجام امر استاد بزرگوارمينموعود محبوب پردازد ا

 ان مسافرت کردم و هنوز هم که هست بجستجوى موعود مشغولم.يربا

 د اوصافیاستاد بزرگوار شما براى حضرت موعو ياسؤال فرمودند آ

 عرض کردم آرى  نه. يااند فرموده ّينی بخصوص معاتزيامخصوص و امت

 رمود حضرت موعود از خاندان نبّوت و رسالت است از اوالد حضرتيفم

 وديشا سالم اهّلل است سّن مبارکش وقتی که ظاهر ميهزهرا عل فاطمءه
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 ٤٥ص 

قامتش ت داراى علم الهی است يسسال ن ٣٠و متجاوز از  ٢٠کمتر از 

 متوّسط

 ب و نواقص جسمانی منزّهيواست از شرب دخان برکنار و از ع

 ريااى سکوت فرمود سپس با لحن بسبان محترم لمحهيزم  و مبرّا است.

ا يکبعد   ی؟ينبعالمات را که گفتی در من می ينی فرمودند نگاه کن اينمت

 يک

 تيرى مرا حسراپا  نمودند. يقعالمات را ذکر فرمودند و با شخص خود تطب

 و دهشت فرو گرفت و با کمال ادب عرض کردم حضرت موعود نفس مقّدسءه

 اش از همه باالتر است داراى قدرت فوق العاّده وت که رتبهيسايّهقدس

 ر دارد از جمله علم آنياه است عالمات مخصوصه بسيمعظ قّوت فائقءه
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 ٤٦ص 

 رمود علميفعود اغلب معلم مو مرحوم دربارءه ّيدس  است. يتنهابزرگوار بی

 ست که از طرف خدايامن نسبت بعلم آن حضرت مانند قطره نسبت بدر

 يطو علم مح يهانم در مقابل معارف عاليدشده آنچه من م يتبحضرتش عنا

 .است ر موجوديادو مقام فرق بس ينا يناى از خاک است باو مانند ذّره

 ر ترس و شرمسارىياتاخهنوز گفتار خود را تمام نکرده بودم که بی     

 ان شدم ويمه آثارش در من آشکار شد از گفته پشيکمرا فرو گرفت بطور

 دهم و از ييرن را تغياخودم را سرزنش کردم و هّمت گماشتم که طرز ب

 حّدت و شّدت لحن القول بکاهم قلبًا با خدا عهد کردم که اگر آن بزرگوار

 ال خضوع عرض کنم اگرموضوع را مورد بحث قرار دهد با کم ينمجددًا ا

 يدتا مرا از ق يدفرمائ يسدعوت خود را تأس يدحضرت موعود شما هست

 بار گران رهائی ينو از ثقل ا يدانتظار تشرّف بحضور موعود خالصی بخش

 و مرا خالصی يدوم اگر بانتظار من خاتمه بدهيشی ممنون ميلخ يدده

 .يدبخش

 بجستجوى موعود بپردازمواستم براه طلب قدم گذارم و يخه ميکوقت     

 یيکقرار دادم  ّيتخود عالمت صدق اّدعاى مّدعی قائم يشدو مسئله را پ

 ّيءهباطن يماى بود که شامل مسائل مشکله و اقوال متشابهه و تعالرساله

 داشتم هر کس آن رموز و اسرار را يمتصم  مرحوم بود. يّدو س يخحضرت ش

 و زمام امور خود يمم نماياعتش قباطا يدو آن مشکالت را حّل فرما يدبگشا

 يرکه نظ يعسف را بطرزى بديودّوم آنکه سورءه مبارکءه   را بدو سپارم.

 صدق يلمهّم دل ينانجام ا  .يدفرما يرفت تفسياآنرا در مؤلّفات و کتب نتوان 
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 ى بريرمرحوم درخواست کردم که تفس ّيدسابقًا از س  اّدعاى آن مّدعی است.

 من خارج است کار از عهدءهينبمن فرمودند ا نديسسف بنويوسورءه 

 ود رتبه و مقامش بمراتب از منيشحضرت موعود که بعد از من ظاهر م

 بزرگتر است چون آن بزرگوار ظاهر شود بصرافت طبع و بصرف ارادءه
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 ٤٧ص 

 ىيربدون آنکه کسی از آن حضرت درخواست کند تفس يشمطلقه خو

 بر عظمت مقام يلدل ينبزرگتر يناسف مرقوم خواهد فرمود و يو بسورءه

 و جاللت شأن و صدق اّدعاى آن حضرت خواهد بود.

 بان بزرگوار من فرمود درست دّقتيزافکار بودم م ينمن سرگرم ا     

 تمام صفات در من موجود است چه مانع دارد که من شخص موعودى يدکن

 پس از  .يدنکيمسئله تصّور م ينمرحوم فرموده چه اشکالی در ا ّيدباشم که س

 م آنرايدرسالءه معهوده ند يماى جز تقدن مبارک چارهياب يناستماع ا

 رساله ينبحضور مبارک گذاشتم و عرض کردم خواهش دارم بصفحات ا

 آن بزرگوار  .يدمن صرف نظر فرمائ يرنظر لطفی افکنده و از ضعف و تقص

 ظهمسؤل مرا قبول فرموده کتابرا برداشته بعضی صفحات آنرا مالح

 ه حلّ يقفرمودند آنگاه کتابرا بسته بمن متوّجه شدند و در ظرف چند دق

 و يقرى از حقايابعالوه بس  ن فرمودند.يامشکالت و کشف رموز آنرا ب

 ی از ائّمءهيثحد يچفرمودند که تا آنوقت در ه يحو تشر يناسرار را تب
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 ٤٨ص 

 ن مبارکياب  م.ه بوديدند ّيدو س يخات  شيفکتابی از تأل يچاطهار و در ه

 د که وصفشيشبقدرى مؤثّر و بهجت افزا بود و با قدرت مخصوصه ادا م

 ريابعد فرمودند اگر مهمان من نبودى کارت بس  از عهدءه من خارج است.

 بندگان خود را يدخدا با يدسخت بود و لکن رحمت الهی شامل تو گرد

 خدا را مجعولءه خود ينت که با موازيسامتحان کند بندگانرا روا ن

 بر نقص يلدل ياادم آيداگر من مشکالت ترا شرح و بسط نم  کنند. يشآزما
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 ٤٩ص 

 گاهيچتی که در قلب من تابنده و مشرق است هيقعلم من بود کاّل و حاشا حق

 و ملل مشرق و مغرب يفطوا يعامروز جم  بعجز و ناتوانی متّصف نشود.

 فتيامن در ءهيلهی را بوسبدرگاه سامی من توّجه کنند و فضل ال يدعالم با

  مبتال گردد. ينبخسران مب يدو شبهه نما عمل شکّ  يند هر کس در ايننما

 تمام

 در ّيتءه خلقت فوز بعرفان حّق است و موّفقيجد که نتينويگمگر نم  مردم

 د و کوشش کنندينم نمايابر همه واجب است که ق ينبنا بر ا  پرستش خدا.

 ثبات و استقامت بخرج دهند تا حضرتو مانند تو بجستجو پردازند و 

 سفيوسورءه  يرک وقت نزول تفسينبعد فرمودند ا  موعود را بشناسند.

 يناست پس قلم را برداشته و با سرعت خارج از تصّور سورة الملک را که اّول

 حالوت صوت مبارک که در  مبارک است نازل فرمودند. يرسورءه آن تفس

 فزوديااش مکلمات مبارکه يربر قّوت تأث رمودنديفت ترّنم ميانزول آ ينح

 سوره ابدًا توّقف نفرمودند من همانطور نشسته بودم گوش تا خاتمءه

 کرده بود باالخره يرن مبارکش مرا اسياادم صوت جان افزا و قّوت بيدم

 ه بمن دست داده بود عرض کردم اجازهيکيدت و ترديربرخاستم و با ح

 جايناگر حاال از ا ينيدی فرمودند بنشيفطمرّخص شوم با تبّسم ل يدبفرمائ

 انه شدهيوجوان د يند خواهد گفت که اينبهر که شما را به يدون برويرب

 شب شصت و  ه از شب گذشته بود.يقزده دقياآنوقت دو ساعت و   است.

 پنجم نوروز مطابق با شب ششم خرداد از سال نهنگ و پنجم جمادى هزار و

 شب و ينده ايندر آ يند فرمودند بعد از ابع  ت و شصت هجرى بود.يسدو
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 خدا را شکر کن که  د محسوب خواهد شد.يااع ينساعت از بزرگتر ينا

 هيکى خوشا بحال اشخاصيدمختوم آشام يقى و از رحيدبآرزوى خود رس

 سه ساعت از شب گذشته امر فرمودند تا شام موهبت فائز شوند  ينبا

 آورد که جسم يذجرا کرد طعامی لذحاضر کنند. غالم حبشی امر مبارک را ا

 ردم از خوراکهاى بهشتی مرزوقم مفاديکنمود تصّور م يهو روح مرا تغذ
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 ٥٠ص 

أذن و  عت  مِ و ال سَ  ينع ت  ا  ما ال رَ  ينلعبادى الّصالح ت  د  دَ ع  ا  "  يفشر يثحد

 ال

 يتترب يرغالم حبشی از تأث  م.يديدخطر علی قلب بشر " را واضح و آشکار م

 وافرى داشت و در نظر من داراى مقام بلندى بود يبوار نصآن بزرگ

 رىيگبان بزرگوار مخصوص خودش بود از کس ديزمحّبت و لطف رفتار م

 مطلب ينهم  ممکن نبود آنگونه عواطف و فضائل آشکار و ظاهر گردد.

 بتنهائی براى عظمت و جاللت آن بزرگوار برهانی کافی و شاهدى صادق

 بانيزن ميامن گرفتار سحر ب  شئون نداشت. يرجی بسايابود که احت

 و همه خبر بی ياانستم چه وقت و هنگام است از دنيدمهربان خود بودم نم

 آن شب در .يدرا فراموش کرده بودم ناگهان صداى اذان صبح بگوشم رس يزچ

 را که در قرآن براى اهل بهشت مقرّر فرموده ّيهنعم اله يعمحضر مبارک جم

نا فَيمَ " ال  م مصداقيدمحسوس د نا فَيمَ ا َنَصٌب و ال يهسُّ  ا ل غ وٌب "يهسُّ

 َو ال ا لَغوًايهَ َمع وَن فِ َيس( کاماًل مشهود بود و سرّ " ال ٣٣:٣٥قرآن ) 

 ( واضح و آشکار بود٢٦-٢٥:٥٦ َسالمًا َسالمًا " ) قرآن يالً ًا ا اّل قِ يمتأث

ّم َو َتحيهم فيهو معناى " دعو بَحاَنَک اللّه   ا َسالٌم وَ يهَ ه م فِ ي ت  ا س 

 ( از١١:١٠" ) قرآن  يند  ِللّه َرّب الَعالَمِ الَحم   ن  م ا  يهوآِخر  َدع

 ار بود.يدهر جهت پد

 مد بنغمات صوت روح افزاى حضرتش وياآن شب خواب بچشم من ن      

 نیيعم االسماء ّيوت قيادر هنگام نزول آ يشپست و بلندى آواز جانفزا

 يندر ح  ردم.يبا داده و از ترنّماتش لّذت مسف گوش هوش فريو يرتفس
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 (١٨٢-١٨٠:٣٧) ّيهت قرآنياآ ينمناجات با لحنی دلربا بعد از هر چند جمله ا

بحاَن َربَِّک َربِّ الغزِّة َعّما  ندفرمودرا مکرّر تالوت می  ف ون وَ َيصِ " س 

رَسل  مودند"  بعد فر ينَ َو الَحمد  ِللّه َربِّ الَعالَم ينَ َسالٌم َعلی الم 

من باب اهّلل هستم و شما باب  يداکه بمن مؤمن شده يدشما اّول کسی هست

 الباب

تفّحص و  ءهيجان آنها نتيممعنی که ا يننفر بمن مؤمن بشوند با ١٨ يدبا

 جستجوى

 مرا يدکه کسی آنها را از اسم و رسم من آگاه کند باينخود آنها باشد بدون ا
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 ٥١ص 
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 ٥٢ص 

 نم که با منيکی از آنها را انتخاب ميکشوند  آنوقت بشناسند و بمن مؤمن 

 مّکه ابالغ خواهم يفدر مّکه امر الهی را بشر  در سفر مّکه همراهی کند.

 در مسجد کوفه امر الهی را آشکار خواهم  کرد از آنجا بکوفه خواهم رفت.

 نفوس يرفت از همراهان خود و سايان ياآنچه امشب جر يدشما با  ساخت.

 و يدخانی توّقف کنيلدر مسجد ا يدى نگوئيزکس چيچو به يدرمکتوم دا

 طورى باشد که رمز يدرفتار شما نسبت بمن با يدمشغول شو يسبتدر

 ه بمّکه توّجهيکتا وقت يدکس معرّفی نکن يچمستور را افشاء نکند مرا به

 يغخواهم کرد و راه تبل ّينی معيفتکل ّيهاّول يناز مؤمن يکبراى هر  يمنما

 ات مرا مرّخصيشفرما ينبعد از ا  هّلل را بآنها نشان خواهم داد.کلمة ا

 آوردند. يففرمودند و تا دم در با من تشر

 ت امر الهی که در آنشب غفلًة بر من آشکار شد مانند صاعقه تايقحق     

 چشم من از تابش  اقتدار داشت. مّدت زمانی سراپاى وجود مرا در قبضءه

 ان ويجه  اش هستی مرا مسّخر ساخت.هيمظع ه بود و قّوءهيرش خيدشد

 حال بهجت و يندر اعماق قلب من موجود و در ع ، تيرخوف و ح ،سرور 

 قبل از عرفان امر الهی  .يايدن يرمودم که بتقرينقدرتی در خود مشاهده م

 و ناتوان بودم و چه مقدار خوف و جبن در وجودم سرشته يفچه قدر ضع

 م ويسى بنويزوانستم چيتت نميسن ممکن نن شرح آياو ب يربود که بتحر

 اّما بعد  .يدرزيله ارتعاش داشت و ميشهم يموانستم راه بروم دست و پايتنم

 از وصول بعرفان مظهر امر الهی بجاى جهل علم و دانش رّبانی و در عوض

 ه خود را داراىيکا شد بطوريدی در وجود من پيبضعف قّوت و قدرت عج
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 داشتم که اگر تمام عالم و خلق يقينم و يديدعاده متوانائی و تهّور فوق ال

جهان و   تنه بر همه غالب خواهم شد. يکد ينم نماياجهان بمخالفت من ق

 آنچه

 را که يلمود و صداى جبرئيندر آن هست مانند مشتی خاک در چشم جلوه م

 فت اى اهليگم که بخلق عالم ميدنيشفته مياپنداشتم در من تجّسم 
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 ٥٣ص 
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 ٥٤ص 

ظهور و برکت  يضو از ف يزيدبرخ  .يدا صبح روشن دميرز ،يدار شويدعالم ب

 امر

 اى اهل عالم همه داخل  باب رحمت الهی باز است. يدالهی برخودار شو

 ا و آشکار و شمايدک پينظاهر شد ا يدا آن کسی را که منتظر بوديرز يدشو

 .يدماينرا بخوان وصال دعوت م

 دى ازياز خود رفتم عّدءه ىشده نزد رفقا مبارک خارج يتبارى از ب     

 گستردم و يسمدند بساط تدريآبراى مالقات من م يّدو س يخشاگردان ش

 آن غافل بودند. ن من متعّجب و از منبع و سر چشمءهياهمه از نطق و ب

 رد هر روز منتظريبمد و مرا بمحضر انور ميآبرخی شبها غالم حبشی م

 ک مشرّف شوم شبی بمن فرمودند فرداغروب آفتاب بودم که بحضور مبار

 از صراطی که از موى نازکتر يزد دعا کن آنها نيآينم يتده نفر از رفقايزس

 تر است بگذرند.ندهرب يرو از شمش

 ميدصبح هنگام طلوع آفتاب که از منزل حضرت باب مراجعت کردم د     

 شدند. خانیيلماّل علی بسطامی با دوازده نفر از همراهانش وارد مسجد ا

 مقّدمه ينچند روز از ا   اسباب راحتی آنها مشغول شدم.ّيءهمن فورًا بته

 انی که اعتقاد ما دربارءه تويدشب ماّل علی بمن گفت خوب م يکگذشت 

 که اگر خودت اّدعا يمانيداى صادق و راستگو مت ماتو را باندازهيسچ

 ما خانه يمردکيردى که قائم موعود هستی بدون درنگ اّدعاى ترا قبول ميکم

 تو اّول کسی يمو بجستجوى قائم موعود پرداخت يمهاى خود را رها کرد

 و يماوى کردهيرترا پ يماى من و رفقاکار مهّم اقدام کرده ينهستی که با
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 عجالًة تا يمدست از طلب باز ندار يمبياتا مقصود خود را ن يماگرفته يمتصم

 يمقبول کن يزکه را قبول کنی ما نکه هر  يمو حاضر يماجا دنبال تو آمدهينا

 طور راحت نشسته و دست از تجّسس وينهمه چطور است که تو اينبا ا

 را ّيهت قضيقحق يماى  خواهشمنده و مجلس را آراستهيدطلب کش

 نجات بخشی . يباظهار کنی و ما را از شّک و ر
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 همراهان شماکه  يدنمادر جواب ماّل علی فرمودند چنان می ينماّل حس     

 شهر ينانند که در ايدسکون و سرور مرا بواسطءه شهرت و اعتبارى م

 و آنچه در آن ياا دنيرت زيسطور نينبراى من حاصل شده است ولی ا

 را از محبوبش غافلئی  يهوبشر ينت حسيسموجود است هر گز ممکن ن

 ساعتی که بجستجوى حضرت محبوب پرداختم با خود عهد يناز اّول  سازد.

 محبّتش يلرا در سب يشکردم که جان خود را در راهش نثار کنم و خون خو

 ى مصائبيام از همان ساعت خود را ببال انداختم و در دريزبر خاک بر

 نظرى ندارم و جز يهى و شئون فانيووقت بأمور دنيچغرقه ساختم من ه

 آتش محبّت او که در قلب من  واهم.يخى نميزرضاى محبوب بزرگوار چ

 ته شود ويخگاه خاموش نشود تا آنکه خونم در راهش ريچور است ه شعله

 الحمد هّلل که بصرف فضل و کرم  .يدد يدشما انشاء اهّلل آن روز را خواه

 گشوده است من نظر بامر و ينابواب رحمتش را بر رخسار ماّل حس يشخو

 واسطه ينام تا بامشغول شده يسشهر بتدر ينفرمان آن حضرت در ا

 ت مختفی و مستور ماند.يقستور مبارکش آن حقمطابق د

 بماّل علی بسطامی فرمودند ماّل علی ينمطالبی که جناب ماّل حسيناز ا     

 با چشمان اشک آلود از ماّل   اند.ان بگنج مقصود پی بردهيشکرد که ا يقين

خصوص  ينگفت من در ا ينماّل حس  شد. يارا جو يّهت قضيقحق ينحس

 ىيزچ

 وار بفضل خدا باش مگر خود او تو و همراهانت رايدار کنم اموانم اظهيتنم

 ان خود شتافت ويقماّل علی نزد رف  ان شما شود.ينکند و سبب اطم يتهدا
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 خبر قلوب آنان مشتعل شده يناز ا  بآنها گفت. ينمکالمه خود را با ماّل حس

 اى شتافته بدعا و مناجات پرداختند.بگوشه يکفورًا هر 

 مشاهده کرد که در مقابل ياماّل علی بسطامی در عالم رؤ شب سّوم     

 نور بحضور يتچشمش نورى ظاهر شد در دنبال آن نور روانه شد تا بهدا

 را مشاهده يارؤ ينآنوقت نصف شب بود که ا يدحضرت محبوب فائز گرد
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 ٥٦ص 

 ون شتافتيردر اطاق خود را باز کرده ب يبکرد با سرور تمام و نشاط عج

او را  ينروان شد و خود را در آغوش او افکنده ماّل حس ينماّل حس و بحجرءه

 در

 آغوش گرفت و گفت " ألَحمد  ِللِّه الِّذى َهدانا ِلهَذا َو ما ک ّنا ِلَنهَتِدى

 ( در همان روز در هنگام طلوع آفتاب ماّل ٤٢:٧لَو ال اَن َهدانا اهّلل ". ) قرآن 

ه حضرت ياند دم منزل غالم سو ماّل علی بمنزل حضرت باب شتافت ينحس

 باب را

 فتند که بآنها گفت قبل از طلوع آفتاب آقاى من مرا احضار فرموديامنتظر 

 يزو بمن امر کرد در را باز کنم و در عتبءه در منتظر باشم تا دو مهمان عز

 ل مبارک بشما خوش آمد گفته ويکوارد شوند و بمن امر فرمود از طرف ه

اهّلل " ماّل علی بحضور مبارک مشرّف شد فرق ورود  " ادخلوها بسالم يمبگو

 او

 ان آورد لکن ماّل علی بايمه ايدطلب تحجّ  ينبود که ماّل حس ينا ينبا ماّل حس

 یيقبطر يزهر کدام ن يّهان بحضور مبارک مشرّف شد و بقيمقلبی مملّو از ا

 ىريگد يدبحضور مبارک رس يای در عالم رؤيکن را شناختند  يامحبوب عالم

 ت پی برد سّومی بالهام الهی حضرت محبوب رايقدر وسط نماز بحق

 هم با آنها همراه ينشناخت و همه بحضور مبارک مشرّف شدند و ماّل حس

 منفر از حروف ح ١٧ يقطرينبودند بد
ّ
 جتمع شدند و اسامی کّل در لوحي

 و براى نشر يدده نفر کامل گرديجه يجو بتدر يدمحفوظ خداوند ثبت گرد

 ند.يدت اهّلل مأمور گردنفحا
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 نفر باقی است که فردايکاند شب فرمودند که هفده نفر مؤمن شده يک     

 ل مبارک بمنزليکه باب الباب با هيکخواهد آمد فردا عصر در موقع

 ه.يداز سفر رس ينکه معلوم بود همان ح يدرس ينفتند جوانی بماّل حسيرم

 مطابق ينماّل حس  .يدن پرسيامو از محبوب عال يدرا در آغوش کش ينماّل حس

 دستورى که داشت جوابی نداد و جوان را براى استراحت دعوت نمود و

 ينجوان دعوت ماّل حس  من شما را راهنمائی خواهم نمود. يدفرمود صبر کن

 گفت چرا مرا از ينفت و بحضرت باب اشارت کرد و بماّل حسيررا نپذ
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 ٥٧ص 
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 ٥٨ص 

 رىيگبزرگوار د ينشرق و غرب عالم جز اازى در يست امر دور ميقحق

 را يّهشرح قض ينت ) اشاره بحضرت اعلی بود ( ماّل حسيسمظهر امر الهی ن

 بحضور مبارک عرض کرد فرمود تعّجب مکن در عوالم روح با او مکالمه

 پس از آن آن جوان جزو  ور.يابرو او را نزد ما ب يمما منتظر او بود يمکرد

 محروفات ح
ّ
 سم آن جوان ماّل محّمد علی بار فروشی ملّقب بهنسلک شد اي

 تيسب يداز بحضور مبارک رسيران و عرفان که در شيما ينقّدوس که در ح

 قّدوس از طرف مادر نسبتش بحضرت امام  و دو سال از عمرش گذشته بود.

 تياح يردر سالهاى اخ  تولّدش در بارفروش بود. يدسيرحسن مجتبی )ع( م

 مد و در مجلسيآتر ميردرسش حاضر شده از همه دکاظم در محضر  ّيدس

 اغلب ّيدس  فت.يرشست و زودتر از همه مينتر از همه ميندرس در پائ

 ن شما اشخاصی هستند کهيارمود در ميفبشاگردانش در مجلس درس خود م

 ند ولی در نزد خداونديننشهر چند ساکت و آرام هستند و در صف آخر می

 ينآنها محسوب شوم و ا ينرزو دارم از خادماند که من آبقدرى مقرّب

 و جانبازى بی يهوس بود که بواسطءه خدمات امراشاره بقدّ  ّيدس  يشفرما

 بود که فرموده " يفشر يثحد ينامر مبارک مصداق ا يلش در سبيرنظ

 شمن طلبنی وجدنی و من تقّدم ال
ّ
 باعًا و من احّبنی يهبرًا تقّدمت الي

 ديته و من قتلته فعلاحببته و من احببته قتلت
ّ
 ه ".ي

 ١٢٣٥علی محّمد است در سال  ّيداّما حضرت باب نام مبارکشان س     

 از متولّد شدند.يرهجرى در روز اّول محرّم در شهر ش
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و بنجابت و اصالت  يهخاندان حضرت از اوالد رسول اهّلل )ص(  عل     

 معروف

 ی است که ازيثدد حضرت باب مطابق با حيالم يختار  و موصوف بودند.

 شده که فرمودند : يتالّسالم روا يهعل يرحضرت ام

 ماه ٤سال و  ٢٥" چون سّن مبارکشان به  ين" انا اصغر من ربّی بسنت     

 حضرت باب هنوز طفل  اقدام فرمودند. يشباعالن دعوت خو يدروز رس ٤و 
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 ٥٩ص 

 رضا و از اوالدمحّمد  ّيدموسوم به س يهبودند که پدرشان وفات کرد مشاٌر ال

 تقوى و نجابت و فضل و شرافت والد حضرت باب در  رسول اهّلل )ص(  بود.

 والدءه  ان نزد همه محترم بودند.يشفارس مشهور و ا يماقل يعجم

 رى معروف و مورد احترام همه بودندابشرافت و بزرگو يزحضرت باب ن

 ب حاجیحضرت باب بعد از فوت پدر در دامن مهر خال بزرگوار خود جنا

 خال  ی از شهداى امر است.يکفتند جناب خال ياعلی پرورش  ّيدزا سيرم

 عابد بردند هر چند يخانرا براى درس خواندن نزد شيشحضرت باب ا

 خال بزرگوار يلنداشتند ولی براى آنکه بم يلحضرت باب بدرس خواندن م

 کاريزعابد مرد پره يخبردند ش يفعابد تشر يخرفتار کنند بمکتب ش

 فت.يرکاظم رشتی بشمار م يّداحمد و س يخترمی بود و از شاگردان شمح
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 روز بحضرت باب گفتم يککرده است که من  يتعابد حکا يخجناب ش     

 است تالوت کنند فرمودند يمجملءه اّول قرآن را که بسم اهّلل الرّحمن الرّح

 انمود کردم کهطور وينمن ا  نم.يکجمله را ندانم تالوت نم ينمن تا معنی ا

 يدرمائيفانم اگر اجازه ميدانم فرمودند من معنی آن را ميدمعنی آن را نم

 ی بود سراپاى مرايبن عجيان فرمودند چه بياآنوقت شروع بب  .يمبگو

 " مطالبی يمکلمءه " اهّلل " و " رحمن " و " رح يرت فرو گرفت در تفسيرح

 یيرينهنوز ش  ه بودم.يدنشن انستم و از کسی هميدفرمودند که من تا آنوقت نم

 کهينم جز ايدند ه اىمن موجود است . چار ءهّيلگفتار آن حضرت در مخ

 که در يمان بنمايشان را نزد جناب خال ببرم و سفارشهاى الزمه را بايشا

 بجناب خال گفتم من خودم را  فراوان بخرج دهد. ّيتامانت جد ينحفظ ا

جناب خال تنها بودند کسی آنجا  طفل درس بدهم . ينانم که بايدنم يقال

 نبود

 يرينطفل مثل سا ينطفل را آوردم که بشما بسپارم ا ينان گفتم من ايشبا

 م که جز در حضرت صاحب الزّمان درينبطفل می ينئی در ا ت من قّوهيسن

 در منزل يدبگذار يدی توّجه کنيلت لهذا الزم است خيسآن قّوه ن يرينسا

و لکن جناب خال بحضرت باب   بمعلّم ندارد. جياًة احتيقا حقيربماند ز

 يدتأک

 ىيزکردند که بمکتب برگردند و درس بخوانند و با لهجءه مالمت آم

 اطفال رفتار کنی يرت نکردم که مانند سايحبحضرت گفتند مگر بشما نص

 حضرت باب ، براى مراعات خاطر خال  گوش بدهی. يدويگو بهر چه معلّم م



www.oceanoflights.org 

 ر قوى بود روز بروز آثارياروح آن حضرت بسبمکتب مراجعت کردند و 

ی و حکمت و دانش خارج از حدود بشرى در آن حضرت آشکارتر علم لدنّ 

 د.يشم

 مّياانرا با خود بتجارت مشغول کند در ايشباالخره خال مجبور شد ا     

 بعد از چند سال .يدسيران بشهود ميشه از ايبآثار عج يزاشتغال بتجارت ن

 زا ابوالقاسم ازدواج فرمودنديرحسن و م يّدزا سيرهر محضرت باب با خوا

 نی دريعسال قبل از بعثت يکاقتران فرزندى احمد نام بوجود آمد که  يناز ا
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 ٦١ص 
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 ٦٢ص 

طفل مناجاتی از قلم  ينپس از وفات ا .فتياهجرى وفات  ١٢٥٩سال 

 مبارک

 ينکاش االهی  يااست : " اللّهم   ينصادر شده که مضمون آن بفارسی ا

 يمابراه

 يامود . ينبود تا همه را در راه محبّت تو قربانی م يلترا هزار اسمع

 احمد که بنده تو علی محّمد او را در ينمقصود قلبی محّبت ا يامحبوبی 

 واند شعلءه محّبت تو را که در قلبشيتگاه نميچراه تو قربانی کرد ه

 م در راه تومد و تا جسافروخته  خاموش سازد تا جانم در پاى تو نثار نشو

 مار نشوديشهاى بام براى تو هدف گلولههينبخاک و خون نغلطد و تا س

 انهيگاى خداى من اى   د.يربد و دل من راحتی نپذيان يناضطراب من تسک

 و قبول فرما و فداء شدن يرانه فرزند مرا بپذيگمقصود من قربان شدن 

 ار بده و بفضلت فداکارىاو را فاتحه و عالمت فدا شدن من در راهت قر

 ته شود تا بذر امر تويخمرا قبول فرما. آرزو دارم که خون من در راه تو ر

 مخصوصی بخون من عطا کن تا بذر يرتأث  .يمرى نمايارا با خون خود آب

 و سر سبز گردد و نمّو کند تا درختی يدالهی بزودى در قلوب عباد انبات نما

 اللّهم  استجب  آن مجتمع شوند. يهسااهل عالم در  يعتوانا گردد و جم

 ." انتهی يمدعائی و حّقق لی املی  انّک انت المقتدر الکر

 حضرت باب غالب اوقات در بوشهر بتجارت مشغول بودند و با آنکه     

 درجءه حرارت بود هنگام روز چند ساعت باالى پشت بام منزل يتهوا در نها

 يدتابحرارت می يتآفتاب در نها  ردند و بنماز مشغول بودند.يبم يفتشر
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 ی بشّدتيّتل مبارک قلبًا بمحبوب واقعی متوّجه و بدون آنکه اهمّ يکو لکن ه

 و هر چه در آن موجود بود ياگرما بدهند بمناجات  و نماز مشغول بودند دن

 همه را فراموش فرموده از هنگام فجر تا طلوع آفتاب و از ظهر تا عصر

 سته بطرف طهران توّجه داشتند بقرص آفتابيوپ  رداختند.يپبعبادت م

 معنی رمزى از طلوع ينفتند و ايگم يّتتابان با کمال فرح و سرور تح

 حضرت باب در هنگام  .يدن پرتو افکن گرديات بود که بر عالميقشمس حق

 



www.oceanoflights.org 

 ٦٣ص 
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 ٦٤ص 

 رمودند و مانند عاشقی بمعشوق خود باويفطلوع آفتاب بقرص شمس نظر م

 اعظم ّيررداختند گوئی نيپز ميااعظم براز و ن ّيرلسان قلب با ن توّجه کرده با

 ق حضرتش را بحضرتيااختند که مراتب شوق و اشتيسرا واسطه م

 ل مبارک بشمس متوّجهيکمعنی بود که هيننظر با  محبوب مستور برساند.

 پنداشتند که آن حضرت آفتاببودند ولی مردم نادان و غافل چنان می

 نند با آنکه توّجه بشمس ظاهر ،يکم يشاعظم را ستا ّيرپرست هستند و ن

 رمز از توّجه حضرتش بشمس جمال محبوب مستور بود.

 فرمودند که من وقتی که عازم يتجواد کربالئی حکا ّيدجناب حاجی س     

 زايرراه ببوشهر وارد شدم و چون با جناب حاجی م ينهندوستان بودم در ب

 در آن را فتم حضرت بابيرم و بمالقاتش مآشنائی داشت علی سابقءه ّيدس

 خضوع و خشوع و يتم نهايديداوقات مالقات کردم هر وقت آن حضرت را م

 شرح و يچوانم بهيتمن نم  اى آن بزرگوار آشکار بود.يملطف و محّبت از س

 مردم همءه  .يمنما يحن و تشريااى نورانی و اخالق رحمانی را بيمنی آن سياب

 کارىيزرفتار و صداقت گفتار و کردار و تقوى و پرهبطهارت ذات و حسن 

 آن بزرگوار اقرار و اعتراف داشتند . شخصی امانتی بحضور مبارک

 ت آنيمبفرستند و ق يشتش را برايمفرستاده بود که آن را بفروشند و ق

 ت آن را براى آن شخصيمحضرت باب ق  کرده بود. ّينامانت را هم مع

 تر از مبلغی است که خودشيشه کرد که وجه بمشاهد يهفرستادند مشاٌر ال

 تيمچرا از ق يده نگاشت و پرسيضده بود لذا بحضور مبارک عرکر يينتع

 ت امانت تويمحضرت در جواب او فرمودند ق  .يدادتر فرستادهياز ّينمع
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 ا امانت تو مّدتی در نزد من بود ويرت زيسدى نياام زهمانست که فرستاده

 ان بود که براى تو فرستادم ولی چون من در آنتش هميمدر آن هنگام ق

 و يدم که بتو ضرر وارد آيدافتاد روا ند يررا نفروختم و بتأخ ينوقت ا

 آن شخص هر چه  ت همان وقت وجهش را براى تو فرستادم.يممطابق ق
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 ٦٥ص 

 دى را بحضور مبارک مسترد سازد قبول نفرمودند.يااصرار کرد که وجه ز

 دند و مصائب واردهيشمجالس روضه خوانی حاضر محضرت باب در      

 تنديريخرمودند و اشک ميفالّسالم را استماع م يهالّشهداء عل ّيدبر حضرت س

 و در ضمن لبهاى مبارک متحرّک بود و مشغول مناجات بودند در آنگونه

 اىيمی در سيّتد و چه نورانيشل مبارک مشهود ميکاوقات چه عظمتی در ه

 .يدرديگار ميدآن حضرت پد

 مبحضرت اعلی که بحروف ح يهاّول يناّما اسامی مؤمن     
ّ
 وسومند ازي

 قرار است : ينا

 ملّقب به باب الباب يهبشرو ينماّل حس -١    

 زا محّمد حسن برادر باب البابيرم -٢    
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 ٦٦ص 

 اشه زادهيرزا محّمد باقر همشيرم -٣    

 ماّل علی بسطامی -٤    

 خش قوچانی ملّقب بماّل علیماّل خدا ب -٥    

 ماّل حسن بجستانی -٦    

 دىيز ينحس ّيدس -٧    

 دىيززا محّمد روضه خوان يرم -٨    

 هندى يدسع -٩    

 ماّل محمود خوئی -١٠   

 ارومی يلماّل جل -١١   

 اى ماّل احمد ابدال مراغه -١٢   

 ىيزماّل باقر تبر -١٣   

 یيلسف اردبيوماّل  -١٤   

 یينزا هادى پسر ماّل عبد الوّهاب قزويرم -١٥   

 قّدوس -١٨طاهره    -١٧ی   ينزا محّمد علی قزويرم -١٦   

 ها بجز حضرت طاهره بحضور حضرت باب مشرّف شدندينا همءه    

 ی عازمينزا محّمد علی قزويرا چون دانست که شوهر خواهرش ميهمشاٌر ال

 خواست کرد که چون حضرتسفر است مکتوبی سر بمهر باو داد و از او در

 ينکند و ا يمبد و بحضورش مشرّف شود آن مکتوب را تقدياموعود را ب

 . يدرا از ِقَبل او بحضور مبارکش عرض نما يتب

 لمعات وجهک اشرقت و شعاع طلعتک اعتلی    
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 ز چه رو الست برّبکم نزنی بزن که بلی بلی                     

 ان در آمديمر باب مشرّف شد جزو اهل ازا محّمد علی بحضويره ميکوقت

 کرد حضرت باب يمم حضرت طاهره را بمحضر مبارک تقديامکتوب و پ

 ما را از حروف حيهمشاٌر ال
ّ
 حسوب داشتند . پدر جناب طاهره که حاجیي
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 ٦٧ص 

 علماى ينی بود و حاجی ماّل تقی عموى طاهره از بزرگترينماّل صالح قزو

 همه محترم يشاّطالع کامل داشتند پ يهاسالم يثاحاد از  ان بودند.يرا

 ان بود ماّل تقی عموىيششوهر جناب طاهره ماّل محّمد پسر عموى ا  بودند.

 ءه حضرت طاهرهيفطا  ثالث معروف است. يدن بشهيعياطاهره در نزد ش

 ّيدجناب س يمرا بتعال يلم يتًا باال سرى بودند فقط حضرت طاهره نهايعجم

 ند از شّدتيدرزيوبآن بزرگوار محبّت و اخالص م کاظم داشتند و نسبت

 يمآن تعال ينو رّد بر منکر يخش يماى در اثبات تعالان رسالهيشعالقه با

 پس از مشاهدءه ّيدجناب س  کاظم رشتی فرستادند. يّدنگاشتند و بحضور س

 ئی با کمال رّقت و لطف بطاهره نگاشتند عنوان رساله مراسله يفآن تأل

 ايهو روح الفواد " از آن وقت مشاٌر ال ينقرّة الع ياه بودند " نوشت ينرا چن

 معروف شدند . ينبقرّة الع

 ه اصحاب در بدشت مجتمع بودند همه از مشاهدءه جرأت ويکوقت     

 و يرنظبودند جمعی از اصحاب رفتار بی ّيرا متحيهشجاعت مشاٌر ال

 بود ينشان ارا بحضور باب عرض کردند مقصود ينسابقءه قرّة العبی

 ا بحضور مبارک بدگوئی کنند.يهکه از مشاٌر ال

 هيکدربارءه کس يموانم بگويتحضرت باب در جواب آنها فرمودند چه م     

 يدن مبارک که باصحاب رسياب ينه است ايدلسان عظمت او را طاهره نام

 ر کسی جرأت نکرد حرفی بزند و دربارءه حضرتيگهمه ساکت شدند د

 ن اصحاب بطاهرهيادر م يناز آن وقت جناب قرّة الع يدى بگويزطاهره چ

 معروف شدند .
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 جا الزمينءه حضرت طاهره همه باال سرى بودند در ايفکه طا يمقباًل گفت     

کاظم رشتی  ّيداحمد و س يخجناب ش يمکلمه اشاره کن يناست بمعنی ا

 هيکوقت

 الّسالم يهاء علالّشهد ّيدرت حضرت سياوان در شهر کربال بزيربا اصحاب و پ

 جهات يرتادند و بسايايسپاى مبارک م يندند در قسمت پائيشمشرّف م
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 ٦٨ص 

 گونهينذاشتند و احترام خود را بآن مقام مقّدس بايگمرقد منّور قدم نم

 شتنديگم يحرت دور ضريامردم در وقت ز يراشتند لکن سايداظهار م

 ا معتقديخيهش  دند.وانيخرت ميافتند و زيرو حّتی باالى سر مبارک هم م

 ت.يسان مماتی نيماند و براى اهل اه زندهيشبودند که مقرّبان درگاه خدا هم

 والّسالم را همواره ح يهامام عل
ّ
 فتنديگجهت م ينانستند و از ايدحاضر م ي

 وکه در حضور امام ح
ّ
 تيسان است سزاوار نيمحاضر که راهنماى اهل ا ي

 رتيان که در وقت زيعياجهت ش ينا نکند از يتکه انسان احترام را رعا

 فتند به باال سرى معروف شدند .يرباالى سر امام هم م

 که يتردند که حضرت اعلی براى  حّج بيکل مياخ ينجناب ماّل حس     

 هيکببرند او را با خود همراه خواهند برد لکن حضرت باب وقت يفتشر

 فرمودند و باورا احضار  ينت کنند ماّل حسيماز عزيرواستند از شيخم

 و يددامن هّمت بر کمر زن يدشما با يماست که از هم جدا شو يکگفتند نزد

 ينخداوند شما را محافظت خواهد کرد و قر يدم کنياامر اهّلل ق يغبتبل

ه يکو همانطور يدنمائ يرک در بالد سينا  خواهد ساخت. يتنصرت و موّفق

 باران

 ز باران برکات خود که خداوندمردم را ا يزازد شما نيسرا سر سبز م ينزم

 يدارادءه خداوند باش يمدر هر حال تسل  .يدفرمود سر سبز ساز يتعنا

 که يدار شويدب يدار شويدب يدبصداى بلند مردم را مخاطب ساخته بگوئ

 ه و حضرتيدروشنی دم يتدر نها يتباب رحمت الهی باز است صبح هدا

 ّياورود موعود را آماده و مه راه ينتهاى روى زمموعود آشکار گشته.  اى امّ 
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 چشم خود را از  .يدنکن يبنصو خود را از فضل و احسانش بی يدساز

 هر که امر يدها را چون بمردم ابالغ کردينا يدانوارش محروم نساز مشاهدءه

 تا مجذوب کلمة يدت و الواح الهی براى او تالوت نمائيافت از آيرالهی را پذ

 من هم با  .يدار گردد و بملکوت الهی ورود نمايداهّلل شود و از خواب غفلت ب

 وم و ترا براى روبرو شدن با دشمن خونخواريرم يتجناب قّدوس بحّج ب
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 ٦٩ص 

 اکنون بطرف  مطمئّن باش که بموهبت کبرى فائز خواهی شد. يمذاريگم

از   ت فرما و از بالد اصفهان و کاشان و قم و طهران عبور نما.يمشمال عز

 خدا

 مقرّ سلطنت الهی موّفق شوى و در قصر که در طهران بمشاهدءهبخواه 

 طهران سرّى موجود است و رازى يندر سرزم  محبوب واقعی ورود نمائی.

 وارم تو بفضل ويدام  گردد. ينپنهان که اگر ظاهر شود جهان بهشت بر

 از طهران بخراسان سفر کن در آن  موهبت آن محبوب بزرگوار برسی.

 بلند نما از آنجا بنجف و کربال برگرد و منتظر امر پروردگار بالد نداى الهی

 ايررا بتمام و کمال انجام خواهی داد ز يّتمأمور ينمطمئّن باش که ا ،باش

 مياق يناعداء و مخالف يعاگر جم  اى.خلق شده ّيتمأمور ينتو براى انجام ا

 یّيتنند اذمانع شوند هرگز نمی توا ّيتکنند و بخواهند ترا از انجام مأمور

 موى از سر تو کم يکخود را انجام ندهی  يّتبتو برسانند و تا مأمور

 نخواهد شد زمام امور در قبضءه قدرت حّق است اوست غالب و توانا.

 محّبت و مهربانی يتآنگاه ماّل علی بسطامی را احضار کردند و با نها     

 تيمنجف و کربال عز فورًا بجانب يدبا او تکلّم کردند و باو فرمودند شما با

 يکايک يايدب يشتی پيسايبآنگاه مصائب و مصاعبی  که در راه او م  نمائی.

 داراى ثبات و يشان خويمدر ا يدن کردند و فرمودند تو بايارا براى او ب

 و ينامتحانات و مصائب مت ءهيدح شديااستقامت باشی و مانند کوه از ار

 راسی و از لعن و سّب علما واز جهال و مردم نادان نه  پابرجا باشی.

 ترا از انجام مقصود باز يدنبا يزچ يچی در دل راه ندهی هيمن بياوايشپ
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 آسمانی دعوت فرموده و در جهان جاودانی ا خداوند تو را بمائدءهيردارد ز

 اهّلل يتتو اّول کسی هستی که از ب  ساخته. ّيابراى تو آن را مقرّر و مه

 مائی و اّول کسی هستی که درينر سفر مام يغوى و براى تبليشخارج م

 راه جان خود را هم يناگر در ا  وى.يشنصرت امر اهّلل گرفتار بال م يلسب

 .يداست و بموهبت کبرى خواهی رس يلبدهی مطمئّن باش که اجر تو جز
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 ٧٠ص 

 نات مبارکه براى اجراى امرياماّل علی بسطامی پس از استماع ب

 از جوانی از شهر باويرفرسخی شيکدر   رفت.ون يراز بيربپا خاست و از ش

 جوان عبد الوّهاب بود و از ماّل علی در خواست نمود که بحرف يننام ا يدرس

 بود بماّل علی گفت يراو گوش بدهد و در حالتی که اشک از چشمش سراز

 ی دل تنگيلا خيرمن در خدمت شما باشم ز يد" خواهش دارم اجازه فرمائ

 مشاهده نمودم ياب در عالم رؤيشان حال هستم ديشاندازه پرام بیشده

 يدويگهد و ميدند و مردم را مژده ميزاز جار ميرکه جارچی در بازار ش

 يدجستجو کن يدبرو يزيداند برخآورده يفالّسالم تشر يهعل يرحضرت ام

 هديدکه آن حضرت برات آزادى از آتش جهّنم را بمردم م يدو تماشا کن

 هيدد گناهانش آمرزيرت آزادى را از آن حضرت بگهر کس که برا يدبشتاب

 محروم خواهد بود ". بمحض يناست و هر کس محروم شود از بهشت بر

 برخاستم و دّکان خود را بستم و در يدجارچی بگوش من رس ينکه صداى اينا

 و مردم يداتادهيسم شما ايدم که ديدبراه افتادم تا بجائی رس يلبازار وک

 رفتيگاى ماز نفوس از دست شما ورقه يکده هر دور شما اجتماع کر

 دياکه از استماع آن کلمه فرار کرده فر يدفتيگاى مآهسته بگوش او کلمه

 اره من که جزويچواى بر من که از مهر و محّبت امام محروم و ب يدشيکم

 دى غوطهياار شدم و در افکار زيداز خواب ب  محسوبم . ينو ساقط ينمطرود

 ور

 م که همراهيدبجانب دّکان خود آمدم ناگهان شما را د شده باالخره

 و او با شما مشغول يدشخصی که عّمامه بر سر داشت از مقابل من گذشت
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 اد شد کهيجم از جاى خود برخاستم قّوتی در من ايدمذاکره بود چون شما را د

 ه باعث تعّجب من شديزيکم تا بشما برسم چيدشرح آن نتوانم و بسرعت دو

 ميده شما را در خواب ديکم همانجائيدم ديدکه چون بشما رسبود  ينا

 اقوال ، و آن شخص عّمامه بر سر يدمشغول مذاکره هست يدتاده بوديسا

 بر دامن -" گر جمله کائنات کافر گردند يدرد باو گفتيکشما را رّد م
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 ٧١ص 

 تاده مقدارى با شما فاصله داشتميساى اد گرد " من در گوشهينش ننشياکبر

 و بطرف دروازءه يدو بمراقبت شما پرداختم باالخره از محّل خود براه افتاد

 ماّل علی  م.يدجا که بشما رسينمن دنبال شما آمدم تا ا يدکازرون روان شد

 او را وادار کرد که بشهر مراجعت کند و بکار مشغول شود باو

 ازيربش ،فرمود همراهی شما با من مرا در مشکالتی خواهد انداخت

 محسوب هستی. ينا که تو در جرگه مؤمنيراجعت کن و مطمئّن باش زمر

فت ماّل علی بسطامی يان يادو نفر جر ينا يند که بياپس از مکالمات ز

 باالخره

چون   به همراهی آن جوان تن در داد و کار خود را بخداوند واگذار کرد.

 اندکی

دادن فرزند خود پدر عبد الوّهاب براى مراجعت  يددور شدند حاجی عبد المج

 در

 خشونت رفتار کرد. يتو با ماّل علی بسطامی در نهاشد دنبال آنها روانه 
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 ٧٢ص 

 واقعه را براى ينبعد از آنکه بامر مبارک مؤمن شد اغلب ا يدحاجی عبد المج

 د ويشاشک از چشمش جارى م ّيهشرح قض ينرد و در حيکاحّبا نقل م

 ر آن روز مرتکب شدم الحمد هّلل کهه ديکفم از رفتارفت چقدر من متأسّ يگم

 کارکنان پسران ينمن در ب ،هيدفرموده و گناه مرا بخش يتخداوند مرا هدا

 فرمانفرما بودم فرمانفرما والی فارس بود و بواسطه نسبت بفرمانفرما

 م پسر منيدکند . غفلًة شن ّيتاذ يارد بمن جسارت يککس جرأت نم يچه

 ون رفته من فورًا ازيررده و از شهر بعبد الوّهاب دکان خود را ترک ک

 دروازه کازرون خارج شدم و در طلب او شتافتم چماقی در دست من بود

 ه بودم که مردى که بر سر عّمامه دارد بايدداشتم پسرم را بزنم شن يمتصم

 چون  م.يداندازه بود رفتم تا بآنها رسپسر من همراه بوده است خشم من بی

 خشم باو حمله ور شدم و بکتک زدن او يتبا نهاچشمم بماّل علی افتاد 

 يدد گفت اى عبد المجيشضرباتی سخت که باو وارد م يندر ب  پرداختم.

 دست

 ا و چشمان او ترا مراقب است خدا راينا خداوند بحال تو بيرنگهدار ز

 وجهيچاز من نبودم و بهيرون آمدن پسرت از شيرم که سبب بيگيرشاهد م

 ناهی منيگان خواهی شد و به بيمهم ... روزى پشيدمن ّيتتو اهمّ  ّيتباذ

 ولی من باقوال او اعتنائی نکردم و آنقدر او را زدم تا  واقف خواهی گشت.

 خسته شدم و باالخره به پسرم امر کردم که از ماّل علی جدا شده با من بشهر

 ه بود براىيدپسر من خوابی را که د يمآمده با هم بشهر میيکبرگردد وقت

 ينى سراپاى مرا گرفت ايدم تأّسف شديدچون ان را شن  کرد. يتحکامن 
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 ت نمودم و ازيماز به بغداد عزيره از شيکتأّسف با من همراه بود تا وقت

 مشغول ينپسر من عبد الوّهاب در کاظم  رفته مسکن گرفتم. ينبغداد بکاظم

 اهّللهجرى که حضرت بهاء ١٢٦٧تا در سال بودم خبر  کار بود من از امر بی

 ه چال بود و درياس ينرفته جزو محبوس ينبطهران آمدند و پسرم از کاظم

بعدًا که حضرت بهاءاهّلل ببغداد نفی شدند   .يدبشهادت رس ١٢٦٨سنه 

 بصرف
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 ٧٣ص 

 ت امر مبارک مّطلع شدم ازيقشامل حال من شد و از حق ّيهفضل رحمت اله

 گناه من در گذشتند و مرا عفو فرمودند.

 و بدعوت يدخود روانه شد تا به نجف رس ّيتى ماّل علی بطرف مأموربار     

 ه بود پرداخت.يععلماى ش ينمحّمد حسن صاحب جواهر که معروفتر يخش

 مسطور است ( ماّل علی به يلنب يخر ) که شرح آن در تاريابس يعبعد از وقا

 نداز نجف او را به بغداد برد يدعلما گرفتار دشمنان خون خوار گرد ينتفت

 از قول حاجی هاشم عّطار يلنب  و در حضور مفتی بزرگ او را حاضر کردند.

 وردميات مطلب را بدست نيقکه من در بارءه خاتمءه کار ماّل علی حق يدويگم

 ريگشد و بعضی د يضراه اسالمبول مر يند که ماّل علی در بينويگبعضی م

  علی بسطامیبهر حال جناب ماّل   .يدد که بدست اعداء بشهادت رسينويگم

ه نمود و اّول يدکسی است که در راه امر اهّلل تحّمل مصائب شد يناّول

 شخصی

 .يدمتا بشهادت نائل و سرافراز گرديهاست که در راه محبوب ب

 ت توّجهياپس از آنکه حضرت باب ماّل علی را امر فرمودند بعتبات عال     

 رحروف ح يرآنگاه سا يدنما
ّ
 را بطرفی يکا احضار فرمودند و هر ي

 وداع و خدا حافظی بآنها فرمودند : يندادند و در ح ّيتمأمور

 خداوند يدم الهی هستيام حامل پّياا ينشما در ا ، من يزران عزيا" اى      

 انتخاب فرموده تا امر الهی را ابالغ يششما را براى مخزن اسرار خو

 رّبانی يّتو نورانقّوت  دءهينبواسطءه صدق گفتار و رفتار خود نما  .يدنمائ

 بر ارتفاع مقامات شما شهادت دهند و يد. تمام اعضاى جسد شما بايدگرد
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 روز همان روز ينا ايرت و عظمت مقصود شما ناطق گردد زيابطهارت ح

 م علی أفواهِهمَم َنختِ يوفرموده " ال  (66: 36)در قرآن يداست که خداوند مج

 َملون " يعما کانوا م و َتشه د أر جل ه م بيهيدِ و ت َکِلمنا أ

 

ه يکوقت يدد آوريارا که بشاگردان خود فرمودند ب يحمبارکءه حضرت مسنات ياب

 واستند آنانيخم

 که يدباطراف بفرستند بآنها فرمودند شما مانند آتشی هست يغرا براى تبل
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 ٧٤ص 

 شما ّيتمردم از نوران يدبا  بر فراز کوه بلند افروخته گردد. يکدر شب تار

فتار شما طورى باشد که مردم گطهارت ذات و حسن  يدبا  شوند.مهتدى 

 يادن

 يضبواسطءه مشاهدءه حسن گفتار و رفتار شما بسوى پدر آسمانی که منبع ف

 شما که فرزندان آن  فضل ابدى است متوّجه گردند. جاودانی و سر چشمءه

 ات يدگرد ّيهمظهر صفات اله يدبواسطءه اعمال خود با يدپدر روحانی هست

 اگر نمک يدهست ينمردم نور الهی را در شما مشاهده کنند شما نمک زم

 اصالح خواهد شد. يزفاسد باشد با چه چ

 امر اهّلل يغباشد که در هر شهرى براى تبل )اى(بدرجه يدانقطاع شما با     

 غذا يدوجه اجر و مزدى توّقع نداشته باشيچاز مردم آن شهر به يدداخل شو

 گرد يدخارج شو يدواهيخه از آن شهر ميکو هنگام يدو طعام طلب نکن

 يدتا چنانچه منقطع و طاهر وارد آن شهر شد يدکفشهاى خود را هم بتکان

 ا پدر آسمانی همواره با شماست و شما رايرز يدهمانطور خارج گرد

 يداگر شما نسبت باو وفادار باش يدماينو محافظت م يدرمايفمراقبت م

 ند و مقام شما را ازيکم يمعالم را بشما تسل هاىهينکه خز يدبدان يقين

 ازد.يسن و پادشاهان بلندتر ميامقام فرمانروا

، ااى حروف ح     
ّ
 که عظمت امروز نسبت يدبدان يقينمن  ينى مؤمني

 که انوار يدشما نفوسی هست  ت.يسس نيابلکه قابل ق يتنهام سابق بیّيابا

 کمر هّمت محکم يدگاه شدو باسرار امرش آ يدصبح ظهور را مشاهده کرد

 : يدفرماکه دربارءه امروز می يدد آريا( را ب٢٤:٨٩قرآن ) يهآ ينو ا يدکن
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 ىيو" َو جاء ربّک و الَملَک  صّفًا صّفًا " قلوب خود را از آمال و آرزوهاى دن

 يکاعمال ن بواسطءه  .يدو آراسته نمائ ّينو باخالق الهی خود را مز يدپاک کن

( را همواره در نظر ٤٠:٤٧ قرآن )يءهآ ينو ا يد شهادت دهکلمة اهّلل ّيتبحقان

 داشته

 ون واَيک  کم ثم ال يرتبِدل قومًا غَيس" َو ا ن َتَتولّوا  يدرمايفکه م يدباش

 د و ملکوت الهی راياينران بيگأمثالَک م " مبادا اعمال شما طورى باشد که د
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 ٧٥ص 

 آورعبادات کسالت يتادوران کف يدبمان يبنصند و شما بیيراز شما بگ

 منقضی شد امروز روزى است که بواسطءه قلب طاهر و اعمال يزفتور آم

 يدواند بساحت عرش الهی صعود نمايتحسنه و تقواى خالص هر نفسی م

 َعد  الَکِلم  َيص يه" ا لِ   و در درگاه خداوند مقرّب شود و مقبول افتد.

 (. ١٢:  ٣٥قرآن " )  ه  َفع  َير  و الَعَمل  الّصالح   يِّب  الطّ 

 ( فرموده : ٥:  ٢٨که در قرآن )  يدهست ينشما آن نفوس مستضعف     

ّن َعلی الّ أ يد  " و ن رِ  َعلَه م   ينَ ذِ ن َنم  ِعف وا فی  االرِض َو َنج  َتض   اس 

م  الَواِرث َعلَه   يدماينم مقام عالی دعوت ين" خداوند شما را با ينَ أئِّمًة َو َنج 

 ىيوکه تمام آمال و مقاصد دن يدبرس يهعال درجءه ينبا يدوانيتصورتی م و در

 (٢٨-٢٧:٢١) يدرمايفکه در قرآن م يدشو يهآ ينپا گذاشته و مصداق ا يررا ز

َنه  َيسم کَرم وَن ال  دٌ " ِعبا و   َمل وَن ".َيع  م  ِباَمِرِه بالقوِل َو ه   ِبق 

هاى چشمه شما  .يداکه از نقطءه اولی منشعب شده يدهست ّيهشما حروف اّول

 يدتياآب ح

که شما را حفظ  يداز خداوند بخواه يداکه از منبع ظهور الهی جارى گشته

 تا يدنما

 ه و آلوده نکنديرطهارت و انقطاع شما را ت  ى و شئون جهان،يوآمال دن

 من شما را براى روز خداوند که يدننما يلو حالوت شما را بمرارت تبد

 واهم که اعمال شما در مقعد صدقيخمام و و آماده ساخته يتترب يآيدم

 م اهّلل که خواهد آمد امروزيوراز و اسرار   مقتدر قبول افتد. يکعند مل

 امر ارجمندتر ينا ينت طفل تازه متولّد آن روز مقامش از بالغيسمکشوف ن
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 روز باالتر. يناش از عالم ااست و جاهل آن ظهور درجه

 و با قدم ثابت و قلب يدوک در طول و عرض جهان پراکنده شينا     

 بضعف و عجز خود  .يدو مسّطح کن ّياراه را براى آمدن روز خدا مه يشآالبی

 مگر  .يدبقدرت و عظمت خداوند مقتدر و تواناى خود ناظر باش يدنظر نکن

 مگر حضرت موسی را بر فرعون يدرا بنمرود غلبه نبخش يمخداوند ابراه

 ريگرت موسی جز عصاى خود دکه حضينن غالب نساخت با اياو فرعون
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 ٧٦ص 

 با آنکه يدود غلبه نبخشيهرا بر  يحمگر حضرت مس  مساعد و کمکی نداشت.

 مگر قبائل عرب را  س بود.يکوا و بينالّسالم در ظاهر ب يهعل يححضرت مس

 يمآن قبائل وحشی در ظّل تعال  در مقابل حضرت رسول )ص( خاضع ننمود.

 هّذب گشتند بناکرد و م   ييرو حالشان تغشدند  يتمقّدسءه آن حضرت ترب

 يقينو  يدو باو توّجه کن يدبخدا توّکل نمائ يدم کنيابنام خداوند ق ينبر ا

 وزى با شما خواهد بود.يرکه باالخره فتح و ف يدداشته باش

 نات روح تازه در اصحابياب ينکه حضرت باب بواسطءه اينپس از ا     

 يکنان را بآنها گوشزد فرمودند هر آ ءهيفوظ ينند و مهمتريددم يشخو

 امر اهّلل يغی بخصوص نمودند تا بتبلی مخصوص و محلّ يمرا مأمور اقل

 ليککس اسم و رسم هيچجا و نزد ه يچپردازند و بآنها دستور دادند که در ه

 که يدفقط بگوئ يغتبل يند و در حينمبارک را اظهار نکنند و معرّفی ننما

 و کامل هر که باو ينقاطع است و برهانش متش يلباب موعود ظاهر شده دل

 يدء و رسل مؤمن است و هر که او را انکار نماياانب يعمؤمن شود بجم

 پرداخته است. يعبانکار جم

 آنگاه با همه خداحافظی فرمودند و اجازه سفر دادند بجز جناب ماّل      

 باّول من آمن و حضرت قّدوس آخر من آمن از حروف ح ينحس
ّ
 که ّيهقي

 توّجه نمودند. يشخو ّيتچهارده نفر بودند در هنگام فجر بنقطءه مأمور

 واست مرّخص شود مخاطب ساختهيخه ميکرا وقت ينبعدًا ماّل حس     

 تی محزونيسبا من همراه ن يتکه در سفر حجاز و حّج بينفرمودند :" از ا

 از در شرافت با اويررستم که حجاز و شيفتو را بشهرى م يبمباش عنقر
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 و سرّ مقّدسی در آن نقطه موجود است. يما رمز عظيربرابرى نتوانند ز

 ها را از جلو چشم اشرار بردارى وانتظار دارم که بمساعدت خداوند پرده

 جا باصفهان و ازيناز ا يدک بايناسته سازى ايرپ يشعقول آنان را از آال

 فر کنیت نمائی از خراسان بعراق سيمآنجا بکاشان و طهران و خراسان عز
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 ٧٧ص 
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 ٧٨ص 

 ترا يدو در آنجا منتظر فرمان پروردگار خود باشی تا بهر جا که اراده فرما

غالم حبشی خود  يمماينت ميمعز يتمن هم با قّدوس بقصد حّج ب  بفرستد.

 را

 ند من هم با آنهايکاز حرکت ميرقافله حجاز از ش يبرم عنقريبهمراه م يزن

 نم و آنچه را بدان از طرف خداونديکم رتياه را زينمّکه و مد ، وميرم

 يدنم شايکهم و انشاء اهّلل از آنجا بعراق و کوفه سفر ميدمأمورم انجام م

 تو را در آنجا مالقات کنم و اگر هم امر الهی بر خالف آنچه گفتم صادر شود

 از بحضور مشرّف شوى مطمئّن باش کهيرترا مّطلع خواهم ساخت تا در ش

 جنود مالء اعلی در  موّفق خواهی شد. .دينماينصرت مجنود ملکوت تو را ن

 يضف  در وجود تو تجلّی نموده، ّيهاند و قّوت الهاطراف تو حاضر و آماده

 هر کس تو را دوست بدارد خدا را دوست داشته ، الهی راهنماى تو است

 و هر که تو را دشمن دارد دشمن خدا است هر که تو را انکار کند خدا را

 ده و هر که بتو محّبت داشته باشد بخداوند محّبت دارد ".انکار نمو
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 ٧٩ص 

 فصل چهارم                                 

 بطهران ينمسافرت ماّل حس                        

 ن بسوى اصفهان رهسپار و درياحسب االمر موالى عالم ينماّل حس     

 ب علوم مخصوصًا شاگردانپس از ورود طاّل   آورد منزل کرد. يممدرسءه ن

 ه بودند با وى بناى مخالفت ويدمحّمد باقر رشتی که در سفر قبل او را د ّيدس

 محّمد باقر رشتی که پس از ّيداسد اهّلل پسر س ّيدعناد را گذاشته ابتدا نزد س

 بردند و از ورود يتجالس بود شکا يّهست شرعيافوت پدر بر مسند ر

 در ّيداسد اهّلل را وادار بمخالفت نمودند س ديّ کردند و س يتحکا ينماّل حس

 يدت خود شما بوديسراى مقاومت نيا ينجواب آنان گفت که مرا با ماّل حس

 ن مغلوب نمودياشخص چگونه پدرم را با تبّحر و فصاحت ب ينکه ا يديدو د

 در زمان ينطاّلب گفتند که ماّل حس  چگونه من او را از گفتار خاموش کنم.

 مرحوم را هم با ّيدبود و س يخّيهکه باصفهان آمد طرفدار ش پدر مرحومت

 نديزک با اّدعائی بزرگتر آمده و نوائی تازه مينخود هم داستان نمود ولی ا

 ت الهی است و خلق را باو دعوتياکه شخصی ظاهر شده داراى کتاب و آ

 ّيدسنات بياگونه ب ينبالجمله هر چند از ا  .يدماينت او تحّدى مياند و بآيکم

 سيودر مقابل تمنّاى آنان اقدامی نکرد ناچار از او مأ ّيداسد اهّلل گفتند س

 کلباسی که از علماى معروف اصفهان يمشدند و نزد حاجی محّمد ابراه

 و مشرف بمرگ بود شتافتند و شرح واقعه را يضم مرّيامحسوب و در آن ا

اگر ماّل  يدحاجی در جواب گفت ساکت باش  ن کردند.يابا آب و تاب ب

 ينحس
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 فتم خوديامرض شفا  ينمن اگر از ا يدکن يقتحق يدبا يدويگمطلبی م ينچن

 ت که بباطليسکسی ن ينا ماّل حسيربر خواهم آمد ز يقبشخصه در صدد تحق

 ند بر شما الزم است که در راهيکدعوت م يدجد ينته شود لذا اگر به ديففر

 ميات به رّد و انکار او قيقو قبل از تحرّى حق يدقدم گذار يقمجاهده و تحق
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 ٨٠ص 

 س شدند نزد منوچهر خانيوجا هم مأينچون از ا ينمخالف  .يدننمائ

 آغاز کردند. يتمعتمد الّدوله که حکومت اصفهان را داشت شتافتند و شکا

 ينت راجع بعلماى ديسکار مربوط بمن ن ينفرمودند ا منوچهرخان  صراحةً 

 ينو آزار ماّل حس ّيتاد فتنه و فساد و اذجيآنگاه طاّلب علوم را از ا  است.

 تيبس گشتند با خسران و خيوجا هم مأينطاّلب علوم چون از ا  منع فرمود.

 ىيربا کمال شجاعت و دل ينند و ماّل حسيدن در گوشءه خمول خزياپابی

 ساخت. يدو بع يبرا گوشزد قر يدم جديوبدون مانع و رادعی بشارت 

 گندم پاک کن بود که يدان فائز گرديمن بشرف اه در اصفهايکاّول کس     

 رد ويبى داشت و شب و روز در محضر وى بسر ميدانس شد ينبا ماّل حس

گندم پاک کن در اصفهان بود تا وقتی   مود.ينبانجام خدماتش جانفشانی م

 که

 رنگ براىيدب يدطبرسی شن يخش خبر محصور شدن اصحاب را در قلعءه

 ند که غربالی بدست گرفتهيداو را د  شتافت.مساعدت اصحاب بمازندران 

ند فرمود براى نصرت يدود سبب پرسيدن کوچه و بازار بسرعتی ميادر م

 اصحاب

 وم و در شهرهائی که بر سر راه من واقع است گذريربمازندران م

 يشغربال آنان را آزما ينهم و با ايدکرده بشارت ظهور موعود را بعموم م

 هستند با من براى جانبازى همراهی يتقابلکرده هر کدام که داراى 

 .يده و بدرجءه شهادت رسيدخود را بقلعه رسان يهمشاٌر ال  خواهند کرد.

 .اندلقب او را ذکر فرموده ينن فارسی بهمياحضرت اعلی در کتاب ب
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 زا محّمد علی نهرى ويراز جمله نفوس که در اصفهان مؤمن شدند م     

 عربی ، پاقالی يلمحّمد رضاى پاقلعه ) در نبزا يرزا هادى و ميربرادرش م

 امر يقم بتصدّيادر آن ا يزاست ( بودند جناب ماّل صادق مقّدس خراسانی ن

 اند.جمال مبارک او را باسم اهّلل االصدق ملّقب فرموده  مبارک فائز شد.

 کاظم رشتی ّيدس يمسته منتظر ظهور موعود برحسب تعاليوپ يهمشاٌر ال

 ود که در اصفهان سکونت داشت و چنانچه خود آنجناببود و پنجسال ب
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 ٨١ص 

 زا محّمد علی نهرى مالقات نمودهيردر منزل م ينرمود شبی با ماّل حسيفم

 و چون از اسم و لقب حضرت يدشن ينرا از ماّل حس يدم جديوبشارات 

 جواب داد ذکر اسم و رسم از طرف موعود ينموعود سؤال کرد ماّل حس

 رز حروف حياعد شرحی از دعا و نممنوع است و ب
ّ
 يکن کرد هر ياا بي

 من هم ممکن است مانند يامقّدس فرمود آ  بطرزى موعود را شناختند.

 احروف ح
ّ
فرمود باب رحمت الهی بر روى  ينماّل حس و را بشناسم ؟ ي

 يعجم

زا محّمد علی نهرى اطاق خلوتی يرمقّدس از م  اهل عالم مفتوح است.

 خواست

 زياز پرداخت پس از مّدتی عجز و نياخود بسته و بدعا و نو در بروى 

 ه بود که چون ابر بهارىيدالّشهدا د ّيدچهره جوانی را که سابقًا در حرم س

 گرد وينکه باو م يدت در مقابل چشم مجّسم ديسريگامام م يحدر مقابل ضر

 ر خواست خود را بپاى او افکند ولکن فورًا آنيااختبی يدرمايفتبّسم م

 مقّدس از کثرت شوق و شور نزد  .يدو پنهان گرد يبوان نورانی غاج

 او را بکتمان امر کرد و ينن نمود ماّل حسياآمد و اسرار خود را ب ينماّل حس

 و از آنجا يدخان بکرمان توّجه نمائيمک براى ابالغ امر بحاجی کرينفرمود ا

 ما بلقاى محبوبکه در مراجعت انشاء اهّلل من و ش يدام يدت کنيماز عزيربش

 .يماز فائز گرديرمتا در شيهب

 از اصفهان بطرف کاشان رهسپار شد اّول کسی که در کاشان ينماّل حس     

 رپا است که از تّجار معروف آنزا جانی پَ يربامر مبارک مؤمن شد حاجی م
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 ن خود موسوميای از آشنايکدر کاشان امر مبارک را ب يزشهر بود و ن

 مزبور ّيدبود ابالغ فرمود و لکن س يخّيهه از علماى شعبد الباقی ک ّيدبس

 در يهمشاٌر ال  داد. يحست و مقام خود را بر قبول امر مبارک ترجياحفظ ر

 ه و شناخته بود ولی از قبول امر مبارک خوديدرا د ينکربال و نجف ماّل حس

 از کاشان بجانب قم رهسپار شد ولکن استعدادى در يندارى نمود ماّل حس

 اى کهدر دوره  فت و فقط ببذر افشانی قناعت فرمود.يام آن شهر نمرد

 



www.oceanoflights.org 

 ٨٢ص 

 داشتند بذر افشانی باب الباب که در شهر قم يفجمال مبارک در بغداد تشر

 زا موسی قمی ببغداديرنموده بود سر سبز شد و از مردم قم حاجی م

 ان فائزيممسافرت نمود و بحضور حضرت بهاءاهّلل مشرّف شد و بشرف ا

 بجانب طهران يناز شهر قم جناب ماّل حس يدگشت و آخر االمر بشهادت رس

 زا صالح معروف بمدرسءهيرهاى مدرسه می از حجرهيکت فرمود و در يمعز

 يخّيهدّرس آن مدرسه را که از علماى شر نمود و م  ياپامنار منزل اخت

 اىزا محّمد خراسانی بود بامر مبارک دعوت کرد و نديرو موسوم بحاجی م

 يقو طر يدالهی را باو ابالغ فرمود . حاجی از قبول امر اهّلل امتناع ورز

 که بعد از يمرديکگمان م ينگفت " ما چن ينچن ينلجاجت سپرد و بماّل حس

 مياق يخيّهش کاظم رشتی شما براى ترّقی و تعالی امور فرقءه ّيدوفات س

 را از يخّيهش ءهيقکرد و طر يدکرد و شبهات وارده را دفع خواه يدخواه

 که آنچه ينيمبحاال می يدبخش يدنجات خواه يناد و شبهات مخالفيرا

 اگر  فته،يا يلى تحويدهاى ما همه بنااميدغلط بوده و ام يمپنداشتمی

 يقينب يدبپرداز يدوئيگباطله که از آن سخن م يدعقا ينشما باز هم بنشر ا

 ماّل " ساخت  يدخواهرا در طهران محو و نابود  يخّيهءه شيقکه طر يدبدان

 و يخش يمبردن تعال ينباو فرمودند که مطمئّن باش مقصود من از ب ينحس

 ت و چندان در طهران توّقف نخواهم کرد.يسآن ن يرو تحق ّيدس

 در اوقات توّقف در طهران هر روز صبح زود از منزل ينجناب ماّل حس     

شتند و در را گيساعت از شب گذشته بمنزل بر ميکدند  و يشخود خارج م

 بروى
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زا موسی يردند **( جناب ميشر صبح زود خارج ميگستند و روز ديبخود م

 برادر يمکل

 بود يّدو س يخوان شيررمودند ماّل محّمد معلّم نورى که از پيفحضرت بهاءاهّلل م

زا محّمد خراسانی يرفرمود که من از شاگردان حاجی م يتحکا ينبراى من چن

 بودم و

 يهمشاٌر ال ام بحجرءهاد منزل داشتم و حجرهيدکه درس ماى  در همان مدرسه

 مدّرس روز در هنگام مباحثه و مناظرءهيکوصل بود و با او معاشر بودم 

 ادم ازيدمتوّجه بودم و از اّول تا آخر گوش م ينمزبور با جناب ماّل حس
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 ٨٣ص 

 صافیاناز مجادله و بی ينو همچن ينفصاحت گفتار و متانت دالئل ماّل حس

 ی کردهيبدر من اثر غر يننات ماّل حسيای متعّجب شدم بيلمدّرس مدرسه خ

 منجذب رفتار و گفتارش شدم و از رفتار ناهنجار مدّرس نسبت

 ی بدم آمد لکن اّطالع خود را بر مباحثه و مجادلءه او بايلخ ينبماّل حس

 یرا بتنهائ ينگرفتم ماّل حس يمپنهان و مخفی داشتم و تصم ينماّل حس

 که انتظار مرا داشته باشد رفتم و دربينه شب بدون ايمن  مالقات کنم.
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 ٨٤ص 

 ار بود و چراغی پهلوى خود نهاده بود ويدحجره او را زدم او هنوز ب

 محّبت او  فت.يرمحّبت مرا پذ يته ورود مرا منتظر نبود با نهايکبا وجود

 ردم اشک ازيکماثر کرده بود هر وقت با او مذاکره  يتهايندر قلب من ب

 فرمود حاال يدچون استعداد مرا د يند ماّل حسيشر جارى ميااختچشمم بی

 انصافی کردمکان منزل کردم اگر چه استاد شما بی ينم که چرا در ايدفهم

 بعد  ت امر آشنا شوند.يقوارم شاگردانش بر خالف او بحقيداّما من ام

 ادم اسم منجواب د ؟ت و موطن شما کجاستيسفرمودند اسم شما چ

 يافرمود آ ينماّل حس  لت مازندران.ياموطنم نور در ا ،ماّل  محّمد لقبم معلّم

 زا بزرگ نورى کسی هست که معروف باشد و دريرم يلامروزه از فام

 گفتم آرى  شهرت و اخالق و آداب و علوم قائم مقام او محسوب شود؟

 به پدر است. يهی از همه ممتازتر و در رفتار شبيکن پسران او يادر م

 ارگان را پناه است و گرسنگان رايچگفتم ب ؟ بچه کارى مشغول است يدپرس 

 گفتم ملجاء مستمندان و ؟ دارد اى چه مقامی و رتبه يدپرس  .يدرمايفاطعام م
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 ٨٥ص 

 را يقنستعل علی است خط شکستءهينان است و اسم مبارکش حسيبپناه غر

 ا بگردشيبن جنگلهاى زيامد و اوقات خود را اغلب در يسنو یخوب م

 سال ٢٨دارد و سّن مبارکش  تامّ  ی عالقءهيعاى طبيبذراند و بمناظر زيگم

 اندازه فرمود گمانبمن توّجه نموده و با سرور و نشاطی بی يناست ماّل حس

 فرمود  وم.يروى گفتم بلی اغلب بمنزل او ميشد بمالقات او نائل ميانم زيکم
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 ٨٦ص 

 ان.يناطم يتگفتم البّته با نها  ان برسانی؟يشاز من باوانی امانتی يتم ياآ

 ه شده بود بمن داد و گفتيچيدن قطعه پارچه پياه ميکلولءه کاغذ ينماّل حس 

 ان بده و هر چه فرمودند براى من نقل کن.يشرا با ينفردا صبح زود ا

 زايرحضرت بهاءاهّلل رفتم م صبح زود من برخاسته بطرف خانءه     

 زايرتاده مطلب را باو گفتم ميسدر ا م در آستانءهيدان را ديشا موسی برادر

 بهاءاهّلل را يزم محّبت آمياموسی وارد منزل شده و بزودى مراجعت کرد پ

 زا موسیيرکاغذ را بم بمن ابالغ نمود و من بحضور مبارک مشرّف شده  لولءه

 جلوس جازءهحضرت بهاءاهّلل بمن ا  دادم که در مقابل حضرت بهاءاهّلل بنهاد.

 کاغذ راباز کردند و بمندرجات او نظرى افکنده بعضی از دادند و خود لولءه

 جمالت آنرا بصداى بلند براى ما خواندند من از مالحت آواز و ظرافت نغمءه

 بعد از قرائت چند فقره به برادر خود توّجه نموده  بهاءاهّلل مجذوب شدم.

 ينت قرآن نائل باشد و ايقهر کس بحق ياآ  وئی؟يگگفتند موسی چه م

 ريگد  ت؟يسکلمات را از طرف خدا نداند از راه عدالت و انصاف برکنار ن

ه قند روسی و کلّ  يک  ى نفرمودند و مرا از حضور خود مرّخص کردند.يزچ

 يک

 انيشاى ايهچاى بمن مرحمت فرمودند که با ابالغ محّبت و مهربان بستءه

 پا مشعوف و مسرور بودم برخاسته نزد ه سرايکمن در حال  بدهم. ين حسبماّل 

 با سرور ينماّل حس  بهاءاهّلل را باو دادم. يءهام و هديغبرگشتم و پ ينماّل حس

 بعد مرا در يدرا از من گرفت و بوس يهتاده با خضوع تمام هديسمنتهائی ابی

 و محبوب من يزعز يقآغوش گرفت چشمهاى مرا بوسه زد و گفت رف
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 سرور کردى خداوند قلب ترا با سرور ابدى مسرورهمانطور که قلب مرا م

 سبب يزی متعّجب و با خود گفتم چه چيلخ ينمن از رفتار ماّل حس  .يدنما

 بطرف خراسان ينچند روز بعد ماّل حس  دو قلب شده است. ينارتباط ا

 ى مبادايدى و شنيدخدا حافظی بمن گفت آنچه د ينرهسپار شد و در ح

 در قلب خود مستور نگاهدار اسم او را مبادا بکسی بکسی اظهار کنی آنها را
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 ٨٧ص 

 ش اقدام خواهند نمود و در همه حال دعاّيتکه دشمنان او باذينبگوئی براى ا

 مّنت گذارد و يناو بر مستضعف کن که خداوند او را حفظ کند و بواسطءه

 هديت امر حاال از شما پوشيقحق يدفرما يزن را در ظّل او عزياواينفقرا و ب

 امر ينو خلق را با يمرا بمردم ابالغ نمائ يدنداى امر جد يداست حال با

 امر ينشهر جان خود را در راه ا ينجمعی در ا يب.  عنقريممبارک دعوت کن

 رى خواهد شدياامر الهی بخون آنان آب فدا خواهند ساخت و شجرءه

 و مردم در ظّل آن شجره در خواهند آمد.
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 ٨٨ص 

 فصل پنجم                                            

 مسافرت حضرت بهاءاهّلل بمازندران                             

 حضرت باب يمسفرى  که حضرت بهاءاهّلل براى نشر تعال يناّول     

 نور موطن اصلی حضرت بهاءاهّلل است.  ءه نور مازندران بود.خطّ ه فرمودند ب

 هّلل امالک داشتند و قصر بزرگی بنا کردهدر تاکر نور والد حضرت بهاءا

 بودند فرشهاى گرانبها و اثاث هنگفت در آن قصر موجود بود.

 نات را فرمودند و من ازياب ينروزى حضرت بهاءاهّلل ا يدويگم يلنب     

 مرحوم منزلی عالی داشتند که يروز  م فرمودند:يدلسان مبارک شن

 بواسطءه ثروت يرجناب وز  ند.رديبان رشک ميشجهت بر اينهمگنانش از ا

 د و نجابت نسب و شرافت حسب و بخشش و کرامت و رتبءه بلندى کهياز

 ر محترم بودند مّدتياناختند بسيشانرا ميشداشتند در نظر اشخاصی که ا

 شادکامی يتتند با نهايزيسنورى که در نور و طهران م ت سال افراد عائلءهيسب

 ار گذراندند برکت الهی برروزگ يشو صّحت و سالمتی و وسعت ع

 انی نداشتند پس ازيشجهت پر يچآن عائله در آن مّدت نازل بود و از ه

 فت ويا يلت تبدّيات سال ناگهان آن خوشبختی و راحتی بسختی و بليسب

 خسارتی ينت و تنگ دستی مبّدل شد اّوليشمع يقو ثروت بض يشوسعت ع

  تاکر با شّدت تمام مهاجميءهی بود که در قريمعظ يلکه وارد شد بواسطءه س

 بناء در ينرا خراب کرد با آنکه اساس ا يرگشت و نصف قصر جناب وز

 اتر قصر را منهدم ساختيببدنءه ز يلن سيااستحکام بود جر درجءه يتنها

 ريگاز طرف د  بود محو و نابود گشت. ينهر چه اثاث و امتعءه فاخر و ثم
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 ردند سبب شدند کهيبم ان حسديشو نفوسی که با يردشمنان جناب وز

 ان تا آنوقتيران در دربار ايشان مسلوب شد ايشاز ا يزمنصب حکومتی ن

 حسودان سبب برکنارى ينبودند ولی فساد اعدا و تفت يهداراى مناصب عال
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 ٨٩ص 

 



www.oceanoflights.org 

 ٩٠ص 

 ت مکرّرّياآمدهاى متتابع و بل يشپ ين. ايدحکومتی گرد يفان از وظايشا

 همان متانت يزان در دوران گرفتارى نيشاد اند يراثرى در رفتار جناب وز

 نيافايوو وقار و بخشش و احسان دورءه ثروت و وسعت را داشتند حتّی با ب

 تا  مودند.ينمهر و محّبت رفتار م يتبا نها يزن يشو دوستان لسانی خو

 ءه زندگانی با کمال ثبات و استقامت تحّمل هر گونه رنج ويقدق ينآخر

 زحمت را فرمودند.

 د حضرت بهاءاهّلل بخّطءهيناز آنکه حضرت باب اظهار امر بفرما يشپ     

 زا محّمد تقی مجتهد مشهوريردر آن اوقات م  نور مسافرت فرموده بودند.

 ی داشت علمائی که در مجلس درس اويبنورى در آن صفحات شهرت عج

 مباهات را داشتند و يتردند نهايکدند و از محضرش استفاده ميشحاضر م

 پنداشتند. عالم برموز و اسرار اسالم می ،را از دانشمندان واقعی خود

 مجتهد ، ت نفر از شاگردانيسدو يبروزى در مجلس درس با حضور قر 

 ز ائّمءه اطهار را مطرح ساخت کها ّيهمرو مشکلءه يثی از احاديکنورى 

 دينرا اظهار نما يشبحث کنند و نظر خو يثشاگردان دربارءه معنی آن حد

 درس حضرت بهاءاهّلل با چند نفر از همراهان خود وارد شدند و به يندر ب

 از شاگردان مجتهد نورى يچيکادند هيدبحثی که مطرح شده بود گوش م

 يثنی ساده شرح آن حدياحضرت بهاءاهّلل با ب  جواب مقرون بصوابی نداد.

 شرح معناى دربارءه يشمجتهد نورى از عجز شاگردان خو  را ذکر فرمودند.

 ته بخشم بآنها گفت چنديخی خسته خاطر و مکّدر شد و با لحن آميلخ يثحد

 ينو اصول محکمءه د يهعال يقشم که شما را با حقايکسال است من زحمت م
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 و مشکالت را آسان يدرموز را کشف کن يداسالم آشنا کنم تا بتوان ينمب

 شمادانش و علم بر همءه  يثجوان کالهی از ح يکم ينبامروز می يدساز

 اى درس نخوانده و از معارف و علوممدرسه يچجوان در ه ينمقّدم است ا

 نی سهل فرمود و شما پس ازياشما اّطالعی ندارد معذلک حّل مشکل را با ب
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 ٩١ص 

 .يدعاجز شد يثحد يکسال زحمت از معنی  ينچند

 ه حضرت بهاءاهّلل از خّطءه نور مراجعت فرمودند مجتهد نورىيکوقت     

 هيدئی را که دربارءه حضرت بهاءاهّلل ديادو فقره رؤ يششاگردان خوبراى 

 نيابود که گفت در م ينن کرد خواب اّول ايااد بيدم ّيتی بآنها اهمّ يلبود و خ

 دينويگنند و ميکم همه بمنزلی اشاره ميدتاده بودم ديسجمعی از مردم ا

 و با ی خوشحال شدميلدارند من خ يفحضرت صاحب الزّمان در آنجا تشر

 در  سرعت بطرف آن منزل رفتم که زودتر خود را بحضور حضرت برسانم.

 ميدم مرا نگذاشتند وارد شوم تعّجب کردم و سبب پرسيدمنزل که رس

 کس حّق ندارد يچنفر مشغول مذاکره هستند ه يکگفتند حضرت قائم با 

 من خواستم بدانم چه کسی در  ًا ممنوع است.يدبحضور مبارک برود ورود اک

 ی که درب منزلينت مأمورّيات و خصوصيئاشد از هيبحضور حضرت م

 حضرت بهاءاهّلل يلاستنباط کردم که آن شخص جل ينتاده بودند چنيسا

 م که چند صندوق در محلّی دور من گذاشتهيدر در خواب ديگمرتبءه د  است.

 صندوقها متعلّق بحضرت بهاءاهّلل است صندوقها را ينی بمن گفت ايکشده 

 م تمام کلمات ويدم همه پر از کتاب است کتابها را باز کردم ديدکردم د باز

 ند.يکه ميرحروفش با جواهر گرانبها نوشته شده و تابش آنها چشم را خ

 ت و تعّجب بغتةً يرو تابش آن جواهرها بحّدى بود که از شّدت ح ّيتنوران

 ار شدم.يداز خواب ب

 براى ابالغ کلمة اهّلل بجانب ١٢٦٠ه حضرت بهاءاهّلل در سال يکوقت     

 ه دريکفته بود علمائيات فرمودند مجتهد نورى مذکور وفات يممازندران عز
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 محضر درسش بودند پراکنده شده بودند بجاى مجتهد مزبور ماّل محّمد در

آن   دند.يشآن حدود قرار گرفته بود و فقط چند نفرى بدرس او حاضر م

 هوىياه

 زا محّمد تقی نورى وجوديردر دورءه م هيکسابق و رفت و آمد فراوان

 رفته بود چون حضرت بهاءاهّلل ورود ينموقع بکلّی از ب ينداشت در ا
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 ٩٢ص 

 بحضور مبارک يهن و اشراف آن ناحيارى از اعيابس فرمودند عّدءه

 گفتند هر کدام که بمالقات حضرت يکو تبر يتورودشان را تهن ، شتافتند

 ان اخبار تازه اى راجع به دربار شاهيشدند که افتند منتظر بويربهاءاهّلل م

 درا حضرت بهاءاهّلل يرها بشنوند زيرو امور مملکتی و اقدام وزراء و غ

 مهّمی يّتبودند و مرکز يفن و معارياطهران مورد توّجه و احترام دربار

 گونهيننات و مذاکرات از اياداشتند . ولی حضرت بهاءاهّلل در ضمن ب

 نات مبارکهيارمودند بيفى نميزتظر بودند بشنوند چمطالب که مردم من

 يتدر نها  و ارتفاع نداى حضرت باب بود. يدتمامًا دربارءه ظهور امر جد

 نداى ينرمودند که اگر زمامداران امور ايففصاحت و بالغت استدالل م

 مارى براى مملکت ويشد منافع بيناقبال نما يدالهی را قبول کنند و بامر جد

 د داشت.ملّت خواه

 ينردند که چرا ايکنات مردم همه تعّجب مياگونه بينن ايداز شن     

 و مقام و جوانی و کمالی که دارد بأمورى توّجه ّيتمرکز ينبا ا يلشخص جل

 نياوايشو پ ينعلماى د يففرموده و بنشر مطالبی پرداخته است که از وظا
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 ٩٣ص 

 محکم و يندالئل و براه ند ويدنيشنات مبارک را مياوقتی ب  روحانی است.

 ند و امريديدردند خود را مجبور بقبول و اقرار ميکمتقن را استماع م

 يّتاهمّ  درجءه يتنات مبارکه در نهايادر نظر آنها پس از استماع ب يدجد

 رد از وسعت اّطالعات و کثرت علم و دانش و شجاعت و متانتيکجلوه م

 همه در ّيهگوار بمسائل روحانافکار و شّدت انقطاع و توّجه کامل آن بزر

 کسيچه  ی در وجود آنها داشت.يبامور اثر عج ينشگفت بودند و مشاهدءه ا

 م کرد عموىياه بمعارضه قيککس  ت معارضه با آن حضرت نبود.أرا جر

 پرد و با گوشه ويسسته راه جدل ميوپ  نام داشت، يزآن حضرت بود که عز

 ه در حضوريکنفوس  رد.يکم ل خودش ردّ يانات مبارکه را بخياب يهکنا

 واستند بهيخند ميديدمبارک مشرّف بودند چون جدل و لجاجت او را م

 رفتار زشت باز دارند ولی حضرت ينممانعتش اقدام کنند و او را از ا

 او را بخدا يدرمودند کارى باو نداشته باشيفذاشتند و ميگبهاءاهّلل نم

 نزد ماّل  يدد يزو ناچ يرضرت حقچون خود را در مقابل آن ح يز.  عزيدواگذار

 مبر خدا نگاهيغپ ينمحّمد رفت و از او مساعدت خواست و گفت اى جانش

 ه که جوانیيدکار بکجا کش يناسالم شده بب ينکن چه خطرى متوّجه د

 اسالم ينو د يدماينان ميما ينبا لباس دربارى بنور آمده حمله بحصن حص

 و هجومش يرصرت کن جلو او را بگخدا را ن يند يزبرخ  ازد.يسرا منهدم م

 ردد ويگود بدام سحرش گرفتار ميشهر کس نزد او حاضر م ،را ممانعت نما

 ند که همه را بخوديکانم چه کار ميدنم  ه.يداو گرد يحمنجذب گفتار فص

 دوائی ياساحر و شعبده باز است  يات يساز دو حال برون ن  ازد.يسمتوّجه م
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 ردد.يگاو م تءهيفشامد فريااو را ب ند که چون کسیيکبچاى مخلوط م

 پی برد و از يزهاى عزنافهمی و نادانی خود ببطالن گفته ماّل محّمد با همءه

 اى و گفتار او را استماعا خوردهيهتو هم از آن چا ياروى مزاح باو گفت آ

ى که بشما يدگفت بلی و لکن کثرت ارادت و محبّت شد يزعز ؟اىنموده

 دارم
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 ٩٤ص 

 داشت که يقينماّل محّمد مجتهد   کند. يرسحر آن جوان در من تأثنگذاشت 

 واند مردم را بمخالفت حضرت بهاءاهّلل وادار کند و چنان شخصيتهرگز نم

 کارينه اقدام نموده از ايدجد يمبنشر تعال يمی را که بدون خوف و بيلجل

 ربیباو گفت چند سطر بع يزه عزيکدر جواب سخنان ينبنابر ا يدممانعت نما

 واند بتويتکس نميچکس مترس. هيچاز ه يزنوشت مضمون آنکه اى عز

 عبارت را بقدرى غلط نوشته بود که مقصودى از آن ينا  ضررى برساند.

 ند کاتب و مکتوبيدن تاکر که آن نوشته را ديابعضی از اع  د.يشمفهوم نم

 جوئی قرار دادند. يبهر دو را مورد استهزا و ع

 يدد و اعالن امر جديشحضرت بهاءاهّلل مشرّف م بارى هرکس بحضور     

 يغر بتبليااختد که بیيشاى  متأّثر و منجذب ممود باندازهينرا استماع م

 شاگردان ماّل محّمد چند مرتبه خواستند او را وادار کنند که  رد.يکم مياامر ق

 ه آشنايددعوت جد ينت ايقبحضور حضرت بهاءاهّلل مشرّف شود و بحق

 ينصد و منظور اصلی بهاءاهّلل را بمردم بفهماند ولی مجتهد باگردد و مق

 دترياد هر چه اصرار شاگردانش زيزاد و از جواب طفره ميدکار تن در نم

 فزود.ياد مجتهد بر انکار ميشم

 او را قبول نکرده يرتادند و معاذيسشاگردان  در مقابل مجتهد  سخت ا     

 يداسالم را محافظه نمائ ينند که دکياب ميجباو گفتند مرتبه و مقام شما ا

 از هر گوشه و يده مترّصد باشيشهم يدءه شماست شما بايضفر يناّول ينا

 و مقصود يدبلند شود مورد دّقت قرار ده ينکنار هر آوازى که در اطراف د

 اسالم برسد . بالخره ماّل محّمد ينمبادا ضررى بد يداصلی هر مّدعی را بفهم
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 ر از شاگردان مشهور مبرّز خود را بحضور مبارکگرفت که دو نف يمتصم

 زايرزا ابوالقاسم را که هر دو داماد ميرکار ماّل عبّاس و مينبفرستد . براى ا

 يدويرمحّمد تقی مجتهد سابق نور بودند انتخاب کرد بآنها گفت م

 ت منظور و اصل دعوتيقاز حق يدنيکحضرت بهاءاهّلل را مالقات م
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 ٩٥ص 
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 ٩٦ص 

 من ، و بطالن ّيتاز حقان يدبده يصهر چه شما تشخ يدويشا خبر مان بيشا

 آن دو نفر  من است. يصشما تشخ يصتشخ  بدون گفتگو قبول خواهم کرد.

 ند که حضرت بهاءاهّلل بقشالقيدبجانب تاکر روان شدند پس از وصول شن

 انيشند ايدوقتی بحضور مبارک رس  اند آنها هم رفتند.برده يفتشر

 نات مبارک رايارمودند نشستند بيفم يررا تفس يدحءه قرآن مجسورءه فات

 ينو دالئل محکم و براه ينو گفتار مت يحند آن عبارات فصيدگوش دادند د

 ر از جا برخاست ويااختماّل عّباس بی  وجه انکار کرد.يچود بهيشمتقن را نم

 زايرمب يهتاد و با لرزه و گريسا يّترفت دم در اطاق با کمال خضوع و عبود

 ی که من در چه حالی هستم هر سؤالی راينبش گفت میيقابوالقاسم رف

 که حاضر کرده بودم از محضر مبارک بپرسم بکلّی از نظرم محو شد تو خود

 وانی سؤالی بکنی بکن تا جواب بشنوى آنوقت برويتانی اگر ميدم

 ر دستبزرگوا ينبماّل محّمد حال مرا خبر بده و باو بگو عبّاس گفت من از ا

 ر نزد تو نخواهم آمد.يگارم و ديدبر نم

 ت بايسزا ابوالقاسم گفت منهم مثل تو هستم مرا با مجتهد کارى نيرم     

 بزرگوار ينخداى خودم عهد کردم که تا آخر عمر از مالزمت آستان ا

 انه موالى من حضرت بهاءاهّلل است.يگمنصرف نشوم 

 ی دريبماّل محّمد با سرعت عجدءه يندو نفر نما ينان ايمداستان ا     

 قلمرو نور مشهور شد.  مردم از هر صنف و رتبه دسته دسته از هر گوشه و

 دى بامر مبارکياردند عّدءه زيککنار بمحّل توّقف حضرت بهاءاهّلل توّجه م

 ی از ارادتمندان حضرتش که در زمرءه بزرگان محسوب بوديک  مؤمن شدند.
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 اند.ا کردهيدم نور نسبت بشما ارادت پروزى بحضور مبارک عرض کرد مرد

 آشکار است اگر ماّل محّمد هم در يع جميءهآثار بهجت و سرور از ناص 

 رفت امر مبارکيشاقبال کند براى پ يدو بامر جد يدجرگءه ارادتمندان در آ

 حضرت بهاءاهّلل فرمودند مقصود  توّجه اقبال او اثر کامل خواهد داشت.
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 ٩٧ص 

 آنهاست، يتنفوس و هدا يغنور اعالن امر الهی و تبلمن از مسافرت ب

 اگر بشنوم که شخصی طالب ينرى نداشته و ندارم بنا بر ايگمنظور د

 من يايدواند بمالقات من بيتت است و در صد فرسنگی منزل دارد و نميقحق

 و سهل انگارى فورًا بمالقات يرگونه تأخيچسرور و نشاط بدون ه يتبا نها

 . ماّل محّمد در سعادت آباد منزليمماينالهی را باو ابالغ م وم و امريراو م

 وم و کلمة اهّلل رايرن او ميدت من خود بديسدارد و تا آنجا چندان مسافتی ن

 حضرت بهاءاهّلل با چند تن از اصحاب بسعادت آباد  .يمماينباو ابالغ م

  د.ائی کريران پذيشماّل محّمد با کمال خوش روئی از ا  بردند. يفتشر

 حضرت

 يدو بازد يدام مقصودم دمدهيامالقات رسمی ن ينبهاءاهّلل فرمودند من براى ا

 ينرا بشما بشارت بدهم ا يدام که ظهور امر جدآمده ينت فقط براى ايسن

 امر ينوى ايرهر که پ ، موعود اسالم ظاهر شده است ، امر از طرف خداست

 ينم دربارءه قبول اينبب يدئحال بفرما  فت.ياخواهد  يدمبارک کند تولّد جد

وقت بامرى  يچماّل محّمد عرض کرد من ه  ؟يدامر مبارک چه مانعی دار

 اقدام

 قرآن را باز  .يدم مگر بعد از استخاره از قرآن مجيگيری نميمنم و تصميکنم

 م و مطابقيگيراى باشد مضمونش را در نظر ميهنم در اّول صفحه هر آيکم

 اهّلل ممانعتی نفرمودند مجتهد نورى قرآنیحضرت بهاء  نم.يکآن عمل م

 آمده يهکدام آ يدکه بگوينخواست و باز کرد و فورًا آن را بست و بدون ا

 در بحث و ينبود و مضمون آن چه بود گفت استخاره راه نداد بنابر ا
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 .يمويشمذاکره وارد نم

 بعضی  .يدويگباور کردند و گفتند مجتهد راست م ينبعضی از حاضر     

 رفتار مجتهد ناشی از ترس بود ينند ايدت مطلب پی بردند و فهميققبح

 حضرت بهاءاهّلل  بهانه متمّسک شد که خود را از آن ورطه خالص کند. ينبا

 محّبت از او خدا يتند و با نهايدت و خجلت او را نپسنديرح يناز ا يشب

 حافظی کرده مراجعت فرمودند.
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 ٩٨ص 

 و گردش يرچند نفر از همراهان بسروز حضرت بهاءاهّلل با  يک  

 اى خارج از راهند که تنها در گوشهيدراه جوانی را د ينمشغول بودند در ب

 ان و در هم افتاده بوديشی در بر داشت و موى سرش پريشنشسته لباس درو

 در کنار جوى آب آتش افروخته بود و بطبخ غذا مشغول بود حضرت بهاءاهّلل

 جوان با لحن  نی؟يکچه م يشرمودند دروبردند و ف يفاو تشر يکنزد

 درشتی جواب داد مشغول خوردن خدا و پختن خدا و سوزاندن خدا هستم.

 و حالت او که از تصنّع و ّيتحضرت بهاءاهّلل از سادگی آن جوان و خلوص ن

 او انبساطی يحظاهر سازى دور بود مسرور شدند و از جواب صر

 از يلند پس از زمانی قلبحضرتش دست داد با او مشغول گفتگو شد

اوهام خالصی  يدکلّی در آن جوان حاصل شد از ق ييرنات مبارک که تغياب

 فتيا

 يمشد و مجذوب تعال يرفائز گشت. از منبع نور مستن يعو بعرفان حّق من

 وان حضرت بهاءاهّلل دريرت و جزو پيخآنچه همراه داشت ر يدمبارکه گرد

 قلبش بنار محّبت مشتعل بود و  فت.يرآمد از دنبال اسب آن حضرت م

 بند مفّصلی بنظم آورده که يعبداهتًا بانشاء و انشاد اشعار پرداخت ترج

 قرار است: ينآن از ا يعترج

 ظهور الحّق  ياانت شمس الهدى  و نور الحّق    اظهر الحّق      

 سنندجی معروف يکفتند مصطفی بيگم  فت.يااشعار او شهرت و انتشار 

 بنظم آورده در آن يشائی بداهتًا در مدح محبوب خويوبمجذوب اشعار ش

 يشستکه آن دروينت حال ايقانستند که محبوب او که بوده حقيدوقت نم
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 حضرت بهاءاهّلل را که خلق جهان از عرفانش محجوب يعم مقام رفّيادر آن ا

 بودند شناخته بود.

 راى دهيمخالصه سفر حضرت بهاءاهّلل در خّطءه نور نتائج عظ     

 ر بنور عرفان روشن شد ارواحشان باهتزاز آمديابر داشت قلوب مردم آن د

 نياموهبت بواسطءه طهارات ذات و ب يندرآمدند و ا يدجد يند يتدر ظّل را
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 ٩٩ص 

 ى بوديدمحکمءه منطقی و محبّت شد ينو متانت و وقار و براه يحاب فصجذّ 

 لمات و رفتار و گفتارک يرتأث  ه بودند.يده وشنيدکه از حضرت بهاءاهّلل د

 نور از امواج قّوءه يمبود که گوئی شجر و حجر اقل يدآن حضرت بقدرى شد

 يضء از فيااش يعفتند و جميات ياحضرت بهاءاهّلل روح ح ّيءهروحان

 نداء ينت تازه نموده و از ذّرات موجودات اياحضرتش جلب قّوت و کسب ح

 پرده وکه بی يدظر باش" اى اهل عالم بجمال الهی نا يدسيربگوش جان م

 ار گشته ".يدعظمت و مجد پد يتحجاب ظاهر و آشکار و در نها

 پس از مراجعت حضرت بهاءاهّلل مردم نور بانتشار امر مشغول و     

 اى  از آنها در راه نصرت امر اهّللعّده  اساس الهی موّفق بودند. يمبتحک

 ام شهادت کبرىسرور ج يتر تحّمل کردند و بعضی با نهايامشّقات بس

 ی است کهينسرزم ينخّطءه مازندران و مخصوصًا قلمرو نور اّول   ند.يدنوش

 قلمرو نور که کوههاى  ان از نور کلمة اهّلل روشن شد.يربالد ا يرقبل از سا

 اى بود که از انوار شمسنقطه ينمازندران اطراف آنرا احاطه کرده نخست

 ه بالديکدر وقت  گشت. يرتناز طالع شده بود مسيرت که از افق شيقحق

 فت و نداى امريانور از ظهور الهی خبر  يمان در خواب غفلت بودند اقليرا

 .يدنقاط منعکس گشته جهان را روشنائی بخش يراز آن نقطه بسا يدجد

 که يرصباوت بودند جناب وز ينه حضرت بهاءاهّلل در سنيکدر اوقات     

 مشاهده نمود که حضرت بهاءاهّلل ياپدر بزرگوارشان بود شبی در عالم رؤ

 ش بقدرىيفجسم شر ّيتنوران  کران به شنا مشغول هستند.ى بیيادر در

 هش در اطراف سرياوان سيسگ  را روشن کرده بود. يابود که تمام در يدشد
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 ان و هر تارى از موى مبارکش را ماهئی بلب گرفته همءهيشدر روى آب پر

 ه گشته و بهر طرف که آنريها از نور رخسار حضرتش خآن ماهی

 تار موئی را گرفته يکها هم که هر رمودند تمام آن ماهیيفبزرگوار شنا م

 يدسيری ببدن مبارکش نمّيتفتند معذلک ضرر و اذيربودند بهمان طرف م
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 ١٠٠ص 

 يچموى هم از سرش جدا نشده با کمال آسانی و راحتی بدون ه يکو حّتی 

 فتند.يرها از دنبال حضرتش مهمءه ماهی رمودند ويفمانعی و رادعی شنا م

 را ياى را احضار فرمودند تا رؤيرار شدند معّبر شهيدچون ب يرجناب وز

 که عظمتينشخص معّبر مثل ا  .يدنما يررا تفس يبو آن خواب عج يرتعب

 کرانیى بیياگفت در يرالهام شده باشد بجناب وزباودءه حضرت بهاءاهّلل ينآ

 تنه و تنها بر عالم يکم وجود است پسر شما عال يدکه مشاهده نمود

 مانع او نخواهد شد تا بمنظورى که در نظر يزچ يچفت و هياتسلّط خواهد 

 نی کهياماه  ت که او را ممانعت کند.يسکس را توانائی آن نيچدارد نرسد ه

 م فرزند شما مضطرب وياامم و اقوامی هستند که از ق يدمشاهده نمود

 و حفظ الهی فرزند شما يتاو جمع شده و لکن حما وند و دوريشان ميشپر

 انی اقوام و امم محافظت خواهد فرمود و گزند ويشرا از اضطراب و پر

 ن شخص معّبر را براى مشاهدءهياب ينپس از ا يدی باو نخواهد رسّيتاذ

 بردند چون معّبر چشمش بصورت حضرت بهاءاهّلل يشفرزند دلبند خو

 مشاهده کرد و آثار عظمت و جالل را در افتاد و آن جمال سحرآسا را

 يدر زبان بمدح و ثناء گشود و بقدرى تمجيااختاى حضرتش خواند بیيمس

 ببعد يخبفرزند بزرگوارش از آن تار يرکرد که تعلّق جناب وز يفو تعر

 سف بود در مهد محّبت ويوتءه يفقوب که شيعتر شد و مانند يشبدرجات ب

  اد.يدپرورش م فرزند ارجمندش را يشخو يتحما

 نءهيام يرزا آقاسی صدر اعظم محّمد شاه هر چند با جناب وزيرحاجی م     

 مود.يناحترام را م يتخوبی نداشت ولی نسبت بحضرت بهاءاهّلل نها
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 زا آقاسیيرزا آقاجان نورى ملّقب به اعتماد الّدوله که بعد از حاجی ميرم

 سی را نسبت بحضرتزا آقايرم احترام مّياصدر اعظم شد چون در آن ا

 ى دريدم حسادت شدّيااز همان ا يدرزيوان حسد ميشبا يديدبهاءاهّلل م

 هنوز زنده است و يرگفت حاال که جناب وزقلبش متمّکن گشت با خود می
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 ١٠١ص 

 يرهمه احترام نسبت بفرزند وزينت صدر اعظم ايسن يشپسرش کودکی ب

 زا آقاسیيراو شود م ينکه پسرش جانش يرانم بعد از جناب وزيدند نميکم

 احترام را يتنها يزن يرصدر اعظم بعد از وفات جناب وز  چه خواهد کرد.

 فت ويران ميشن ايداشت اغلب بديددربارءه حضرت بهاءاهّلل مجرى م

 رد.يکان رفتار ميشهمچون پدرى که به پسرش محبّت داشته باشد با ا

 يءهحت گذارش بقرياو س يروقت اّتفاق افتاد که صدر اعظم در ضمن سيک

 هواى ،دى داشتياآب ز ،ازحضرت بهاءاهّلل بود يهقر ينقوچ حصار افتاد ا

 شد از حضرت بهاءاهّلل در خواست يهتءه آن قريفصدر اعظم فر   خوبی داشت.

 يچده مال خودم بود ه ينفرمودند اگر ا  را باو بفروشند. يهکرد که آن قر

 ى فانی دلبستگی ندارم،يابدن ا منيرادم زيدنداشت آنرا بشما م ّيتاهمّ 

 يهقر ينمقدار است تا چه رسد بادر نظر من پست و بی ياتمام دن

 ند بعضی از آنها بالغند ويکبا من شر يفو شر يعولی جمعی از نفوس وض

 آنها را يترضا يدبا آنها مذاکره کن يدشما خوب است برو يربعضی صغ

 ينصدر اعظم از ا  ود.يشم شما رفتار يلاگر قبول کردند مطابق م يدجلب کن

 را مالک شود. يهنگ افتاد که آن قريره و نيلمد در فکر حياجواب خوشش ن

 را يهشرکاء آن قر يرحضرت بهاءاهّلل چون بمقصد او پی بردند با اجازه سا

 صدر اعظم  بود فروختند. يهها بود طالب آن قربه خواهر محّمد شاه که مّدت

 را از مالک اّولش يهقر ينا که سابقًاين ای اوقاتش تلخ شد و ببهانءهيلخ

 را متصرّف شود ولی گماشتگان خواهر يهه است خواست بزور قريدخر

 قرار دادند و ممانعت نمودند. يخدگان صدر اعظم را مورد توبينشاه نما
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 کرد لکن همان شب يتصدر اعظم  نزد شاه رفت و از خواهر شاه باو شکا

 دمت شاه واقعه را عرض کرده بود و گفتهاز صدر اعظم خواهر شاه بخ يشپ

 ر خود رايوکه زر و ز يدرموديفه بمن ميشضرت شما هميحبود که اعل

 بفروشم و ملک و آب بخرم من امر شما را اطاعت کردم و قوچ حصار را
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 ١٠٢ص 

 شاه بخواهرش قول  واهد بزور آنرا تصاحب کند.يخم حاال صدر اعظم ميدخر

 زا آقاسی ازيرچون حاجی م  ل منصرف کند.ياخ ينداد که صدر اعظم را از ا

 هايزم کرد دست آوياشد بمخالفت حضرت بهاءاهّلل ق يدبمقصود ناام يلن

 اى وارد آوردان لطمهيشبشأن و مقام ا يدنگها ساخت که شايردرست کرد ن

 اختند.يسو لکن حضرت بهاءاهّلل با کمال شهامت هر تهمتی را از خود دور م

 د برآورد و بحضرتياروز با خشم و غضب فر يکه شد اريچصدر اعظم ب

 الوزراى يسنی من که رئيکهمه مهمانی مينبهاءاهّلل گفت چه خبر است ا

 در سر سفرءه تو يّتهمه جمعينندارم هر شب ا يلان هستم ميرشاهنشاه ا

 م کنیياواهی بر ضد من قيخنی مگر ميکهمه اسراف مينحاضر باشند چرا ا

 خدا  حضرت بهاءاهّلل فرمودند استغفر اهّلل،  بندى کنی.من دسته  يهو بر عل

 واهديخستکه مينبر ا يلنکند اگر کسی دوستان خودش را مهمانی کند دل

 نگفت زبانش بسته شد يچزا آقاسی هيرحاجی م ؟ دسته بندى و فساد کند

 با آنکه همه گونه قّوت و اقتدار داشت و زمام امور کشور در دستش بود و

 ی با او همراه بودند آخر نتوانست بحضرت بهاءاهّلل تهمتیينن دياوايشپ

 ه با حضرت بهاءاهّلليکنفوس  بزند و خود را عاجز و قاصر مشاهده نمود.

 ند.يديدزا آقاسی خود را عاجز ميرمعاندت داشتند همه مثل حاجی م

 يتان و صيشحضرت بهاءاهّلل بر همه مقّدم بودند عظمت مقام و بزرگوارى ا

 ردند که چطوريکمردم همه تعّجب م  ه بود.يدجهات رس يعجمشهرتش ب

 رند ويبهاى هولناک خود را خالص کرده جان بسالمت مورطه ينان از ايشا

 نديکان را حفظ ميشفتند خدا ايگم  ازند.يسخود را ملزم و مجاب م  ينمعاند
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 همه مخاطرات سالمت بماند.ينواند از ايتکس نميچتا حفظ خدا نباشد ه

 رمودند و مطابقيفن خود رفتار نميااطراف يلوقت بميچبهاءاهّلل هحضرت 

 ردند هر چند با رجال دولت معاشر بودند و بايکطمع و غرور آنها اقدامی نم

 موقع از اظهار امر حّق و يچرفت و آمد داشتند ولی در ه ينرؤساى د
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 ١٠٣ص 

 ت در قبالو دول ينمودند و بمشارب و آراء رجال ديننصرت آن خود دارى نم

 را بدون خوف و ينت اعتنائی نداشتند همواره حقوق مظلوميقاظهار حق

 و دفاع يتگناهان حماسته از ضعفا و بیيومودند و پينمحافظه م يمب

 رمودند.يفم
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 ١٠٤ص 

 فصل ششم                                       

 مسافرت جناب باب الباب بخراسان                       

 وحروف ح     
ّ
 واستند از محضر مبارک حضرت باب مرّخصيخه ميکقتي

 آنها يکايکل مبارک بيکد هينت نمايمعز يشخو ّيتشوند و بصوب مأمور

 وند دريشنند و مؤمن ميکم يغدستور فرمودند اسامی اشخاصی را که تبل

 مهر خود را بر آن نهند و نزد جناب حاجی ،اى نگاشته و سربستهورقه

 فرمودند :"  علی خال ارسال دارند تا بحضور مبارک بفرستند. ّيدزا سيرم

 را ينمعنی که اسماء مؤمنينخواهم داد با يلمن از آن اسماء واحدها تشک

 ده واحديجده دسته نوزده نفرى دسته بندى خواهم کرد و آن هيجبه

 وواحد اّول ) که عبارت از حروف ح ءهيمبضم
ّ
 حضرت نقطه اولی است ( ي

 ًا بعدد کّل شئ بالغ خواهد گشت.يعهند که جميدواحد م نوزده يلتشک

 را در لوح الهی ثبت خواهم نمود تا حضرت محبوب ينمؤمن يعاسامی جم

 م ظهور و استقرار بريوو در  يدخود را بر آنان نازل فرما يتنهابرکات بی

 آنان را در جنّت خود وارد سازد " و مخصوصًا يعجم يشعرش عظمت خو

 اقدامات و شرح مساعی خود را راجع ءهيجتور دادند که نتدس ينبماّل حس

 و يناسامی مؤمن ءهيمامر اهّلل در اصفهان و طهران و خراسان بضم يغبتبل

 دارد و يمو اعداء امر الهی بحضور مبارک تقد يناسامی مخالف ينهمچن

 اهّلل روانه نخواهم يتاز براى حّج بيرتو بمن نرسد از ش فرمودند " تا نامءه

 ."شد

 و از يدپس از آنکه در طهران بحضور مبارک بهاءاهّلل رس ينماّل حس     
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 و پس از يدفت بجانب خراسان رهسپار گرديا يدت حضرتش روحی جدياعنا

 که حضرت باب در هنگام خدا يبّيهغ  ءهيفو لط يهقّوءه معنو يمورود بآن اقل

 هيکاّول کس  فرموده بودند آثارش ظاهر و آشکار گشت. يتباو عنا ،حافظی
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 ١٠٥ص 
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 ١٠٦ص 

ی از دهات يکند غندى بود . ) ازغزا احمد ازيردر خراسان مؤمن شد م

 خراسان

 نفر از يندّوم  علماى آن زمان بود. ينو دانشمندتر ينتراست ( که معروف

 معروف يزبماّل احمد حصارى ن يهبود ) مشاٌر المعلّم بامر ماّل احمد  ينمؤمن

کاظم  ّيداطفال س يمه در کربال بود متصّدى تعليکشخص وقت يناست ( ا

 رشتی

علی ملّقب  يخماّل ش ينر از مؤمنيگد  جهت بمعلّم معروف است. ينبود و با

 به

 زا محّمديرلقب را حضرت باب باو دادند و بعد از او ماّل م يناست ا يمعظ

 ندى بعلم و دانش معروف و مشهور بودغزا احمد ازيرفروغی که بعد از م

 علما را تاب مقاومت در قبال دالئل ماّل  يرسا   .يدان فائز گرديما بشرف

 زا محّمديرو قّوءه همعنانی باو در علم و دانش نبود و از جمله م ينحس

 او در اواخر حال در مشهد مسکن  بامر مبارک مؤمن شد. يزباقر قائنی ن

 محبّت  شهر بسر برد. ينعمر خود را در ا ّيءهداشت بق يمگرفته بود و تصم
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 ١٠٧ص 

 شجاعت و کثرت مهر و محبّت اندازه بود بواسطءهاو نسبت بامر مبارک بی

 زا محّمد باقر خانءهيرم  دشمنان از او خائف و دوستان از او مسرور بودند.

 مذاکره کند ينبا طالب ينگذاشت تا در آنجا ماّل حس ينر ماّل حسياخود را باخت

 يخش بود تا آنکه عاقبت در قلعءهو خودش هم دائما بخدمت امر مشغول 

 معروف يّهبان واقع و ببابيااو در مشهد در باال خ خانءه  شد. يدطبرسی شه

 در قلعءه  واندند.يخد مردم او را بابی ميشوارد م بود هر کس در آن خانءه

 طبرسی بعد از شهادت باب الباب جناب قّدوس سردارى اصحاب را يخش

 ور محّول نمودند.زا محّمد باقر قائنی مذکيربم

 سفر خود را يعبر حسب امر حضرت اعلی اخبار و وقا ينماّل حس     

 يزن ينثابت ينمفّصاًل بحضور مبارک نوشت و فهرستی از اسامی مؤمن

 ی از شرکاء خال حضرتيکد بتوّسط يزخود را از راه  نگاشت و مراسلءه

 مراسله در ينباب که طرف اعتماد بود و در طبس مسکن داشت فرستاد و ا

 رمضان ٢٧شب   .يدبحضور مبارک رس ١٢٦٠ت و هفتم رمضان يسشب ب

 شب را ينا  ة القدر است.يلر محترم و معروف به لياوان اسالم بسيرنزد پ

 ة  الَقدرِ يلَ داده و فرموده است " لَ   يحزار ماه ترج( خداوند بر ه۴:۹۷آن )در قر

 هيکتنها کس يدمبارک رس مراسله بحضور ينه ايکِمن ألِف َشهر " وقت يرٌ خَ 

 مکتوب را ينحضرت اعلی بعضی از مضام  مشرّف بود جناب قّدوس بود.

 براى قّدوس خواندند.

 رديکم که از قول حضرت خال نقل ميدزا احمد شنير( از م يلمن ) نب     

 من سرور و يدشبی که مراسلءه باب الباب  بحضور مبارک رس :فتيگو م
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 و حضرت قّدوس مشاهده کردم که شرح آن ازی در وجه مبارک يبنشاط غر

 کلمات را ينل مبارک ايکم که هيدنيشم مّياعهدءه من خارج است و در آن ا

جمادى و رجب " حضرت اعلی  ينرمودند " العجب کّل العجب بيفتکرار م

 در

 واندند بطرف قّدوس متوّجه شده ويخرا م ينضمنی که مراسلءه ماّل حس
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 ١٠٨ص 

 آن مراسله را باو ارائه داده و سبب سرور خود رابعضی از سطرهاى 

 بريخب يبرمز عج ينه باو مشهود و آشکار نمودند ولی من از ايلوس ينبد

 واستم که بآن راز پنهان پی ببرميخسته ميوزا احمد گفت من پيرم  بودم.

 هيدرا که از جناب خال شن ّيهقض ينم ايداز ديررا در ش ينه ماّل حسيکوقت

 و گفت خوب يدخند يدرا شن ينچون ا ينماّل حس  و نقل کردم.بودم براى ا

 يناز ا يشماه جمادى و رجب من در طهران بودم و ب ينبخاطر دارم که در ب

 طور پی بردم که راز نهانی در طهران موجود استينى نگفت ولی من ايزچ

 حضرت باب که چون ظاهر و آشکار شود موجب سرور و نشاط فوق العادءه

 خود بحضور ءهيضدر ضمن عر ينماّل حس  .يدّدوس خواهد گردو جناب ق

 امر و مسافرت حضرتش را يغم حضرت بهاءاهّلل را بتبليامبارک شرح ق

 از  ه بود.يدهمه را نگاشته و بعرض رسان ّيهبجانب نور براى نشر آثار اله

 حضرت باب مسرور گشت و بر غلبه و انتشار يعوقا يناّطالع بر ا

 داشتند که اگر خودشان در چنگ دشمنان يقينان ينمال اطمامر اهّلل با ک

 رفتيشد امر مبارکشان از سرعت و پينشوند و جان خود را نثار نما يراس

 م و پرتو اقدام حضرت بهاءاهّلل بر نشو وياباز نخواهد ماند و در ظّل ق

 يشخو آن بزرگوار بحکمت کامله و محّبت غالبءه  خواهد افزود. َيشَنما

 جهت حضرت باب با کمالينرا مجذوب امر اهّلل خواهند ساخت از ا نياعالم

 ند و ماننديدهر بالئی را بخود پسند يمفرح و سرور و بدون خوف و ب

 کامل يقينو را در آتش محبّت اهّلل افکندند و با روح قوى يشسمندر خو

 باعالن امر اهّلل مشغول شدند.
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 ١٠٩ص 

 فصل هفتم                                      

 منّوره ءهينمعّظمه و مد سفر حضرت باب بمّکءه              

 ليکاز خراسان بحضور مبارک ه ينءه ماّل حسيضپس از وصول عر      

 يشحرم محترمءه خود را بوالدءه خو   ند.يداهّلل گرد يتاطهر عازم حّج ب

 ايهسپردند و بجناب خال اعظم سفارش فرمودند که نسبت بمشاٌر ال

 يتاز روانءه حّج بير.  آنگاه با قافلءه حّجاج شيدسرپرستی و مساعدت نما

 ل مبارک بود و غالميکند.  از اصحاب تنها جناب قّدوس مالزم هيدگرد

 ًا بجانب بوشهريمحضرت اعلی مستق  همراه بود. يزحبشی آن حضرت ن

ل مبارک هم با يکروان شدند که محّل تجارت جناب خال اعظم بود و ه

 ابجن

 خال در تجارت شرکت داشتند و مّدتی در بوشهر متوّقف و بتجارت مشغول

 پس از ورود ببوشهر کارهاى خود را مرّتب فرموده و براى آن سفر  بودند.

 يااز بوشهر بکشتی نشسته و مّدت دو ماه سفر در  دور و دراز آماده شدند.
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 ١١٠ص 

 و گاهگاه دستخوش رديکم  يرکشتی با کمال بطوء و کندى س  .يدطول کش

 د تا در ساحل ارض مقّدس لنگر انداخت.يشو طوفان سخت م يدامواج شد

 يچيکه ،مشکالت سفر و شّدت طوفان و امواج و عدم وسائل استراحت

 .يدل مبارک را از نماز و دعا و مناجات و تضرّع ممانعت نمايکنتوانست ه

 ى حّجاج داشتهاريمو ب ينو امواج سهمگ يدبدون آنکه توّجهی بطوفان شد

 وشتند.يند و جناب قّدوس ميشباشند الواح مبارکه از لسان مقّدس نازل م

 اهّلل بوده براى يتازى که با همان کشتی عازم بيرحاجی ابوالحسن ش     

 نقل کرد و گفت " کشتی از بوشهر که براه افتاد پس از دو ماه ينمن چن

 سته مشغولند.يواب پردم که حضرت بيکمن مشاهده م  .يدبساحل جّده رس

 رمودند و قّدوسيفل مبارک ميکحضرت قّدوس در محضر مبارک بود ه

 و طوفان سخت بود يدوشت حّتی در وقتی که کشتی دچار اضطراب شدينم

 ل مبارک بايکانی احاطه کرده بود هيشرا ترس و پر آن ينو همءه مسافر

 حضر مبارکان و متانت بکار خود مشغول بودند و قّدوس در مينکمال اطم

 آثار متانت و سرور وجه  رداخت.يپت نازله از فم مطّهر ميابنگارش آ

 نه  رد.يکنم ييرهوى حّجاج ابدًا تغياوقوع طوفان هائل و ه مبارک بواسطءه

 يبو امواج مه يای از انقالب دريماعتنائی بطوفان داشتند و نه ترس و ب

 شت."يگبوجود مبارک عارض م

 ن  فارسی بشدائد و مشّقاتياکتاب مبارک بل مبارک در يکخود ه     

 د قوله تعالی " خود من از بوشهر تا مسقط که دوازدهينرمايفاشاره کرده م

 ( يرينوى شيمنی ) لدَ ر نشد که  آب بردارند به مَ يسّ چون م يدروز طول کش
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 مشکالت بود که حضرت اعلی دعا فرمودند که يننظر با، ه " انتهیيدگذران

 نوس وسائلياتا براى طی اق يدئل سفر را آسان فرماوسا يرخداوند قد

ل مبارک مستجاب شد و يککه دعاى ه يدسهلی فراهم شود طولی نکش

 وسائل

 کشتی بخار يکم جز ّيافارس که در سوابق ا يجفراهم گشت در خل ياسفر در
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 ١١١ص 

 حّجاج  هاى بزرگ متعدد لنگر انداختند.د کشتیيشه نميددر ساحل آن د

 چند روز با کمال وانند خود را بفاصلءهيتها  مکشتی ينا اسطءهاز بويرش

 حجاز برسانند.  ينراحتی بسرزم

 ينه و مصدر ايعبد يعصنا يناز سرچشمءه ظهور ا ينمردم مغرب زم     

 اّطالعند وغافل و بی يده که غفلًة ظاهر و آشکار گرديباختراعات عج

 و اختراعات يعهمه صناينوز اه که علّت حصول و بريمعظ انند آن قّوءهيدنم

ملل غرب شاهد و ناطق است  يخت  مصدرش کجاست.  تاريساز ک يدگرد

 که

 اعمال و اختراعات بطور يعو ظهور بدا يعدر صنا يمحدوث انقالب عظ

 و يعصنا  ناگهانی در همان سالی بود که ظهور اعظم الهی در آن واقع گشت.

 ملل غرب يعرد که بشهادت جمرفت نمود و ترّقی کيشت  بطورى پيااقتصاد

 است و لکن امم مذکوره بقدرى سرگرم يرمثل و نظدر ادوار سابقه بی

 ه گشتند که از عرفان مؤّثر اصلی و مصدريعءه بديبو متوّجه آثار عج

 انقالبات ينا يعکه جم ه اىءه مهمّ يجی  آن غافل شدند و از وصول بنتيقحق

 ده و ظاهر گشته محروم ماندند.صنعتی و اقتصادى براى تحّقق آن آشکار ش

 مهّمه نتائج يجفت نتايامدهشه در عوض استفاده و در يعو بدا يعاز صنا

 مذمومه بدست آوردند و آنچه را که براى حصول صلح و تحّقق اّتحاد و

 سته بود براى هالکت نوع بشر و خرابی بالد و امصاريومحّبت بظهور پ

 بکار بردند.

 ند و بر شتر سواريدند احرام پوشيدرسه چون حضرت باب بجدّ      
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 ود و مالزميپيمده راه مياشده بجانب مّکه توّجه فرمودند جناب قّدوس پ

 ليکفت و هر چه هيرده ميال مبارک بود.  از جّده تا مّکه همانطور پيکه

 داد مهار يحده رفتن را در محضر مبارک ترجيامبارک فرمودند سوار شود پ

 خشوع يتر آن سوار بودند بدست داشت و با نهال اطهر بيکشترى  را که ه

 از خستگی و  رد.يکود و اوامر مبارکه را اطاعت ميمپراه می يتو عبود
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 ١١٢ص 

 د و شبها تا صبح خواب و راحت خوديشکوفتگی سفر و مشّقت راه ملول نم

 سته وسائليورد و مواظب بود که پيکرا فداى موالى محبوب خود م

 ليکروز در کنار چاه آبی هيک  سازد. ّياخود را مه يزاستراحت موالى عز

 ی را کهينآمد و خرج يشبانی پياتادند ناگهان عربی بيسمبارک بنماز ا

 ت و الواح مبارکه بود بربود و مانندياقرار داشت و محتوى آ ينروى زم

 گرفت. غالم حبشی برخاست تا او را دنبال کند ولکن يشبان پيابرق راه ب

 يبرءه دست او را ممانعت کرده فرمودند " اگر او را تعقحضرت اعلی باشا

 ت و الواحياادى ولی آن آيدى و جزاى او را ميدسيرردى البّته باو ميکم

 ال آنيصرى براى ايگءه ديلکه وس يدعرب بنقاطی خواهد رس ينا بواسطءه

 کار بخواست ينا ايرواقعه محزون مباش ز يناز ا  ت.يسبآن نقاط موجود ن

 را يشسته در هنگام ظهور حوادث اصحاب خويوحضرت باب پ  ."خدا بود

 اختند ويسادند و از خشم و تأّسف دور ميدنات تسلّی مياگونه بينبامثال ا

 اشتند.يده آنان را بارادة اهّلل و قضاى الهی راضی و مسرور ميلوسينبا

 حضرت اعلی در روز عرفه در مکان خلوتی بنماز و دعا مشغول شدند.

 بردند و نوزده يفرتش نیمِ ه ب يدقربان بود پس از نماز ع يدد که عروز بعنه 

 رأس را ٧گوسفند را باسم خود و  ٩ارى کرده يدنوع خر ينگوسفند از بهتر

 باسم جناب قّدوس و سه رأس بنام غالم حبشی قربانی کردند و گوشت

 هماه ذى الحّجه ک  فرمودند. يمفقرا و مستمندان آن نواحی تقس ينآنها را ب

 موقع اداى مراسم حّج است در آن سال مطابق با اّول زمستان بود معذلک

 وانستند با لباس معمولی خود بگذراننديتبود و حّجاج نم يدی شديلگرما خ
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 و طواف کنند ناچار با لباس احرام مراسم حّج  را بجا آوردند ولکن حضرت

 ايرداختند زباب در آن شّدت گرما با عّمامه و عبا باجراى مراسم حّج پر

 تر بود و با لباس معمولی خود طوافيکشعائر اهّلل نزد يمباحترام و تعظ

 ند.يدن رسانياکعبه را بپا
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 ١١٣ص 

 يطزا محيرم حّج حضرت باب پهلوى حجر االسود با مّياروز ا يندر آخر     

 کرمانی

 تو خود را از يطروبرو شدند و دست او را گرفته فرمودند " اى مح

 پندارى ومرحوم می يخش يمتعال يقو عالم بحقا يخّيهش رجال معروف

 ّيرينن يننور ينباطنًا مّدعی هستی که وارث آن دو کوکب تابان و جانش

 خدا نقاط حاضر و در خانءه ينترک نگاه کن من و تو در محترمينهستی ا

 دهد يزحّق و باطل را تم ينواند بيتمکان مقّدسی انسان م ينو در چن يمهست

 کس بجز منيچه يمويگرا از ظاللت ممتاز سازد اکنون من بتو م تيو هدا
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 ١١٤ص 

 ت که خود رايسدر شرق و غرب عالم ن

 باب معرفت اهّلل معرّفی کند برهان

 و برهان جّدم حضرت يلمن همان دل

 و آله است يهرسول اهّلل صلّی اهّلل عل

 واهی از من بپرس تا منيخهر چه م

 ا در ضمنجا جواب تو ر يناالآن در هم

 ت مبارکه که مثبت صّحت اّدعاىياآ

 قرار ّيرک تو را مخينا  من است بدهم.

 امر مرا از دل و جان ياهم که يدم

 شّق ثالثی ندارد  آنکه علنًا اعراض کنی و رّد اّدعاى من نمائی. ياى و يربپذ

 هی دستيدم يحمائی و اعراض را بر اقبال ترجينر مياگر شّق ثانی را اختا

نم تا علنًا اعراض خود را از حّق اعالن نمائی تا حصول يکها نمتو را ر

 سعادت

 کی ببرهان باشد و راه راست و حّق براى همه آشکار شود."و شقاوت متّ 

 و اتمام حّجت را کامل يدنات مبارکه را شنياب ينچون ا يطزا محيرم     

 مانند دست و پاى خود را گم کرد و خود را در مقابل آن جوان يدد يدو شد

 فت و با آنکهياو زبون  يردر چنگال شاهبازى قوى اس يفگنجشکی ضع

 درجءه ضعف مشاهده يتو دانشمند و توانا بود خود را در نها يرشخصی پ

 روزى که در کربال شما ينتمام عرض کرد " آقاى من اّول يمکرد و با خوف و ب

 ن شمارت کردم احساس نمودم که مطلوب اصلی و محبوب واقعی ميارا ز
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 ه بقدر ذّره در طهارت ذات و قدسيکارم و از کسيزاز دشمنان شما ب يدهست

 خواهش دارم مرا عفو  .رى داشته باشد برکنايدو ترد و بزرگوارى شما شکّ 

 ديامقام مقّدس قسم  يناالآن در ا يدو بناتوانی من مرحمت فرمائ يدکن

 ت شما بپردازم وو بطاع يمم نمايانم که انشاء اهّلل بنصرت امر شما قيکم

 قلبی من باشد از رحمت حضرت رسول اهّلل ّيتمخالف ن يمويگاگر آنچه را م
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 ١١٥ص 

 الّسالم محروم يهعل يرحضرت ام يتبمانم و از وال يبنصالّسالم بی يهعل

 باشم ."

 حال بضعف روح و ينادند و در عيدحضرت باب بسخنان او گوش م     

 ًة حّق از باطل کاماًل ممتازيقاو فرمودند " حقذلّت نفس او اّطالع داشتند و ب

 ه بمن مؤمن هستی شاهد باش تو را و تربت مقّدسيکشد اى قّدوس اى کس

 م بر آنچهيگيرساعت شاهد و گواه م ينحضرت رسول اهّلل )ص( را در ا
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 ١١٦ص 

 و خداوند هم شاهد و آگاه يدما دو نفر گفتگو شد شما شاهد باش يناکنون ب

 هر ، واهی  بپرسيخهر چه م يطاى مح  شاهد من اوست. يناست بزرگتر

 يتلسان من بعنا  هم،يدمن بفضل الهی جواب تو را م  ادى دارى بگو،يرا

بپرس تا بعظمت مقام من واقف شوى و   خداوند حاّلل مشکالت است،

 بدانی

زد مانند من مشکالت را حّل کند و لب بحکمت يسکس را نميچکه ه

   ..يدگشا

 ناچار چند سؤالی بمحضر مبارک عرض کرد و گفت من يطا محزيرم    

 وارم که جواب سؤاالت من انشاء اهّلليدمنّوره بروم و ام ءهينمجبورم بمد

 ان دادند وينه بروم بمن برسد حضرت باب باو اطمينقبل از آنکه بمد

 هم و اگر دريدوم جواب سؤاالت تو را ميره مينراه که بمد ينفرمودند در ب

 يداز آنکه بکربال برسی جواب من بتو خواهد رس يشپم يدتو را نده ينمد

 انتظار دارم که بعدالت و انصاف حکم کنی ) َمن اَحَسَن َفِلَنفِسه َو َمن

 عَ ا َو أّن اهّللَ لََغنِ يهَ اََساَء َفَعلَ 
 
 الَعالَمِ ي

ِ

 (. ينَ ن

 ده بعهيننم که قبل از خروج از مديکعرض کرد " سعی م يطزا محيرم     

 ترس و يتآنگاه از حضور مبارک مرّخص شد و با نها  خود وفا کنم ".

 ح عظمتياوحشت دور شد و مانند غبارى خود را در مقابل هبوب ار

 ه رفت و پس از توّقفينمشاهده کرد.  از مّکه بمد يلحضرت باب خوار و ذل

 و يرمختصرى بجانب کربال روان شد بعهد خود وفا نکرد و بنداى ضم

 حضرت باب  مود اعتنائی نکرد.ينم يخکه او را سرزنش و توبوجدانش 
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 را نازل فرمودند و يطزا محيربعهد خود وفا فرمودند و جواب سؤاالت م

 چون بکربال وارد يطزا محيرمعروفست م ينالحرم ينبرساله ب يعآن توق

 مبارک مزبور سر فراز گشت ولی بانصاف رفتار نکرد يعرت توقياشد بز

 باطنًا بمخالفت امر مشغول بود گاهی خود را  هی متأّثر نشد.و از کلمات ال

 اشت که از دشمنانيدخان کرمانی محسوب م يمزا کريروان  حاجی ميراز پ

 را مرشد يشد و خويشخونخوار امر مبارک بود گاهی خودش مّدعی مقام م
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 ١١٧ص 

 عراق بود نسبت يمدر اواخر حال که مق  پنداشت.می يتو مرکز هدا

 انيری از شاهزادگان ايک رد و بواسطءهيکت بهاءاهّلل اظهار ارادت مبحضر

 که در بغداد توّقف داشت از محضر مبارک رجاء نمود که سرًّا مشرّف شود و

 کسی بر تشرّف او آگاه نگردد.  حضرت بهاءاهّلل بشخص واسطه فرمودند

 دراى رساله يهانيمم توّقف در کوههاى سلّيابگو من در ا يطزا محيربم

 اى بنظم آورده کههيدنگاشتم و قص ينو سلوک و فرائض سالک يرس يطشرا

 است. يتدو ب ينآن ا از جملءه

 ياجا مينل جان همی هستت بدل اياگر خ     

 رياو هم ب ياور نثار جان و سر دارى ب                              

 ست گر وصل بها دارى طلبينرسم ره ا     

 رياره دور شو زحمت م ينور نباشی مرد ا                              

 و شرطی بمحضر ما يدق يچاست بدون ه يلبگو اگر ما يطزا محيربرو بم

 يدرس يطزا محيرجواب که بم ينم.  اينندارم او را بب يلو گرنه من م يايدب

 و از يديدا از طرفی خود را قادر بمقاومت نميران کرد زيشفکرش را پر

 هيکباطاعت فرود نمی آورد  ناچار بکربال سفر کرد همان روز ر سريگطرف د

 از بغداد بکربال رفت و پس از سه روز يدجواب حضرت بهاءاهّلل باو رس

 فت.ياوفات 

 يفی براى شريعه مناسک حّج را تمام کردند توقيکحضرت باب وقت     

 جناب قّدوس ارسال ر بواسطءهيگت و آثار ديابعضی از آ ءهيممّکه بضم

 يفخودشان و دعوت شر يممزبور شامل معرّفی مقام عظ يعداشتند توق
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 يعتوق ينوى و بدست خود ايروس  فرمودند مبقدّ    م بخدمت بود.ياان و قيمبا

 ى سرگرم بود ويومور دنام بّيامّکه در آن ا يفهی شريدم يفرا بشر

 جهت گوش بنداى الهی نداد.ينبمقاصد ماّدى توّجه داشت از ا

 ت شصت و هفتيسز بغدادى گفت که من در سال هزار و دويانحاجی      
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 ١١٨ص 

 مالقات کردم در اثناى مذاکرات بمن يفمعّظمه رفتم و با شر هجرى بمّکءه

در سال شصت جوانی در اثناى حّج نزد من آمد و )**  يآيددم مياگفت 

 اى سرنامه

 بمهر **( کتابی مختوم بمن داد من کتاب را گرفتم و از شّدت

گرفتارى و کثرت کار فرصت نکردم بخوانم بعد از چند روز همان جوان آمد و 

 جواب

را  کتابد کار داشتم و در آنوقت فرصت نداشتم که آن ياخواست.  من چون ز

 بخوانم

 ردميکروز اوراق خود را جستجو ميکم حّج گذشت ّياه ايکجوابی ننوشتم تا وقت

 تياب بنهج آکتام در مقّدمءه آن ديب افتاد چون خواندم دکتاغفلًة چشمم بآن 

 ب آنطورکتاقرآن پند و اندرز مؤّثر و جالبی نوشته شده من از قرائت آن 

 اى ازم که جوانی از اوالد حضرت فاطمه و از بنی هاشم بدعوت تازهيدفهم

 اقوام جهان را بظهور موعود بشارت داده . يعم کرده است و جمياان قيرا

 ه. منيدت و کار آن دعوت بکجا رسيسب ککتاآن  م که نگارندءهيدر نفهميگد

 اد شده جوانیيجی ايمان انقالب عظيرگفتم چند سال است که در ا يفبشر

 م فرمود  و مّدعی وحی شد و خوديامبر که مشغول بتجارت بود قيغاز اوالد پ

 دتر از قرآنيارمود در مّدت چند روز زيفرا من عند اهّلل معرّفی کرد و م

 ت و سهيسود قرآن در بيشت از قلم مبارکش نازل مياهی آبوحی ال يدمج

 تر از قرآن نازليشسال نازل شد و از قلم آن حضرت در ضمن چند روز ب

 ان جانيرن ايارى ازهر طبقه باو مؤمن شدند علماء و اعياردد.  جمع بسيگم
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 خود آن جوان در سال قبل در اواخر ماه شعبان  خود را در راه او فداء کردند.

 دشمنان او يدان بشهادت رسيجآذربا يممرکز اقل يزشهر تبر در

 نديده امر او را خاموش کنند ولی بمقصود نرسيلوس ينواستند که بايخم

 امم و افراد يعجم ينو در ب يدا بعد از شهادت آتش امرش زبانه کشيرز

 دلی اشخاصی يناد و از سنگيدمّکه بکلمات من گوش م يفشر  منتشر شد.

 ديار فريااختاند بقدرى متأّثر شد که بیهيدرا بقتل رسان که حضرت باب

 با اجداد يناز ا يشبرآورد خدا لعنت کند اشخاص ظالم ستمکارى  که پ
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 ١١٩ص 

 گفتگوى من و يدجا رسينسخن که با  طور رفتار کردند ينمن هم ينطاهر

 تمام شد. يفشر

 ل محرّم هزار وه  توّجه فرمودند و در اوّ ينحضرت باب از مّکه بمد     

 يکه نزدينهمانطور که بمد  هجرى روبراه نهادند. يکت و شصت و يسدو

 دند دربارءه مصائب حضرت رسول و سرگذشت آن بزرگوار تفّکريشم

 آشکار و بخلق ينسرزم ينکه در سابق از ا ّيهرمودند.  آثار قّوه الهيفم

 ّسمبا جالل و عظمت در مقابل چشم حضرت باب مج يدت بخشياعالم ح

 دنديشتر ميکه که مدفن حضرت رسول اهّلل است نزديند.  هر چه بمديشم

 احمد يخد شياراه ب يندر ب  شتند.يگتر بدعا و مناجات مشغول ميشب

 ظهور ينم فرمود و بشارت ايااحسائی افتادند که آن بزرگوار چگونه ق

 مرقد منّور حضرت يکنزد يعبمردم داد و آخر کار در قبرستان بق يدجد

 منّوره همان شهرى ءهينرمودند که مديفول مدفون گشت تفّکر مرس

 پر مشّقتی از عمر بوده که حضرت رسول اهّلل پس از گذراندن دورءه

 شهر ينشهر انتقال فرمودند و تا آخر عمر در ا ينرا در مّکه با  يشخو

 ماندند  آنگاه شهداى راه اسالم و نفوسی که جان خود را در راه حضرت

 رى نموده بودند در مقابل چشميااسالم را  ينرده بودند و درسول فدا ک

 تربت مقّدس شهداء از اثر اقدام مبارک حضرت  حضرت باب مجّسم شدند.

 آساى آن بزرگوار يح مسّيءهانفاس قدس فت و بواسطءهياى يدت جدياباب ح

 يشبود که شهداء از قبور خو ينت بخش نفوس است مثل اياکه ح

 اندبرخاسته
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 ند ويدويدرت حضرت باب روشن کرده بطرف آن بزرگوار ميابز  و چشم 

 که حضرت باب بآنهاينمثل ا  فتند.يگبا صداى بلند بحضرتش خوش آمد م

 متاى مايهردند اى محبوب بيکادند و آنها با کمال تضرّع عرض ميدجواب م

 يّتجا اذ ينا در ايرما بمان ز يشجا پ ينمراجعت مفرما هم يشبوطن خو

 در آنجا همه  .يدم خواهند کرد بتو نخواهد رسياکه بمخالفت تو قدشمنانی 

 جا دست کسی بتو ينکنند اّما ا ّيتمنتظرند که مراجعت بفرمائی و ترا اذ
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 ١٢٠ص 

 اگر مراجعت بفرمائی دچار ظلم و ستم دشمنان گردى. يمرسيتسد ما ميرنم

 نهاستهر وقت درباره اقدامات آنها که منجر بشقاوت و هالکت ابدى آ

 فتد.  حضرت باب در جواب آن شهداء بلسانيالرزه بر اندام ما م يمنيکفکر م

عالم آمدم تا عظمت و جالل  ينرمودند من در ايفم يشروح غالب خو

 شهادت

 من چقدر شهادت را دوست دارم و باو مشتاقم يدانيدرا مشاهده کنم شما م

 يدی مرا قبول نماکند و جانفشان يککه خدا ساعت شهادت مرا نزد يددعا کن

 خلوص يتا من و قّدوس بزودى با نهايرز يدمسرور باش يدخوشحال باش

 يمرا فدا خواه يشدر قربانگاه وارد شده و در راه موالى خود بهاء جان خو

 ته شود باعث سرسبزى و شادابی باغ سعادتيخخونی که در راه او ر  کرد.

 هائی هستند که پس ازبذر جاودانی ما خواهد بود قطرات خون ما بمنزلءه

 ريابس ّيهاله کاشته شدن درخت خداوند از آن بعمل خواهد آمد آن شجرءه

 آن درخت مجتمع يءهدر سا ياامم و ملل دن يعتنومند و پر قّوت است جم

 ينزم ينو اگر من از ا يدشما اى شهداى راه خدا محزون مباش  خواهند شد.

 .يدمشو ينوم اندوهگيرم يشخود بموطن خو ّيتمقّدس براى انجام مأمور
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 ١٢١ص 

 فصل هشتم                                   

 مراجعت حضرت باب از مّکه و اقامت در                  

 ازيرش                                     

 ه بجّده مراجعت فرمودند و از آنجا تا بوشهر باينحضرت باب از مد     

 سفر مبارک بمّکه تا مراجعت ببوشهر نه ماه قمرى کشتی مسافرت کردند. 

 يفه سابقًا تشريکپس از ورود ببوشهر در همان کاروانسرائ يدطول کش

 ن حضرتيدن و دوستان در آنجا بدياداشتند ورود فرمودند جمعی از آشنا

 آنگاه قّدوس را مخاطب داشته و با کمال مهر و  آمدند و خوش آمد گفتند.

 از جمله فرمودند دوران  .يداز مسافرت نمايرکه بش محّبت باو فرمودند

 ينر در ايگاست د يکه ساعت جدائی نزديدن رسيامصاحبت من و تو بپا

 کرد در ساحت قرب حضرت بهاء باز بهم يمر را مالقات نخواهيگديک يادن

 جهان ترابی دوران معاشرت تو با من فقط نه ماه بود يندر ا  يدرس يمخواه

 ّما در عالم ابدى مصاحبت و معاشرت ما جاودانی است.فت اياکه خاتمه 

 ور خواهد ساخت تا در راه او به ى بال غوطهياقضاى الهی ترا بدر يبعنقر

 ريامحنت و سختی دچار شوى منهم پس از تو خواهم آمد و بمصائب بس

 ا خداوند ترا براى ملکوتيری مسرور باشی زيلخ يدبا  گرفتار خواهم شد.

 تّيااى هستی که مورد نزول شدائد و بلهيفتو علمدار طاانتخاب فرموده 

 آن لشکر جام شهادت را در راه خدا خواهی ءهيعدر طل يبخواهند بود.  عنقر

 .يدرى بتو خواهد رسيات بسيباز مصيردر کوچه و بازار ش يزو ن يدنوش
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فت ولکن در مقابل اقدامات دشمنان غلبه ياى خواهد يدشد ّيتجسم تو اذ

 با

 هد بود آن قدر عمر خواهی کرد که بحضور حضرت مقصود خواهیتو خوا

 يبتی را فراموش خواهی کرد و بجنود غيبدر آنجا هر درد و مص يدرس

 خواهم شد و در ملکوت جاودانی يدخواهی گشت منهم بعد از تو شه ّيدمؤ
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 ١٢٢ص 

 آنگاه مکتوبی بنام خال اعظم شامل خبر مراجعت خود از  .يدرس يمبهم خواه

 از نگاشتند و رسالءه  خصائل سبعه  را که حاوى شروطيرّکه و ورود بشم

 بود باو داده وى را مرّخص کردند و فرمودند سالم مرا يدامر جد ّيءهاساس

 احبّاء و دوستان برسان. يعبجم

 علی ورود ّيدزا سيراز توّجه نمود و بمنزل حاجی ميرقّدوس بجانب ش     

 شد و قّدوس شرح ياتی حضرت اعلی را جوکرد.  جناب خال از قّدوس سالم

 جناب خال پس از استماع  ن کرد و امر مبارک را باو ابالغ نمود.يااحوال را ب

 از بامر الهیيره بعد از حروف ّحی در شيکبامر مبارک مؤمن شدند اّول کس

 اّطالعجناب خال است در اوائل حال از عظمت امر بی يناقبال کرد هم

 مطلب آشنا شدند و بر امر ّيتمالقات با قّدوس باهمبودند و لکن پس از 

 تياجاى داده و ح يشمحّبت مظهر امر را در قلب خو  ماندند. يمالهی مستق

 ه از حضرت اعلیيشوقف کردند هم ّيهخود را پس از آن براى خدمات امر

 کس يچو ه يزچ يچمودند و از هينردند و از امر مبارک دفاع ميکم يتحما

 انقطاع يتادند با نهايدنم ّيتشتند.  بشئون ماّدى اهمّ خوف و ترس ندا

 خدمات آستان مقّدس را ادامه دادند تا پس از چندى در طهران جزو شهداى

 را نثار کردند. يشند و با کمال شجاعت جان خويدسبعه بشهادت رس

 ماّل  ،از مالقات کرد اسم اهّلل االصدقيرشخصی که قّدوس در ش ينمدوّ 

" خصائل سبعه " را بمقّدس داد و  قّدوس  رسالءه ، دصادق خراسانی بو

 گفت

 رساله را بموقع اجراء يندر ا است که اوامر مسطورءه ينامر مبارک ا
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 ان واجبيمبود که بر اهل ا يناز جمله اوامر مبارکه در آن رساله ا  گذارى.

 هّلل "ا ّية) محّمد ( باب بق يل  قبل نب ّياعل است در اذان نماز جمعه " اشهد انّ 

 ينت داشت چون بر ايحم منبر وعظ و نصّيارا اضافه کنند ماّل صادق در آن ا

 باجراى آن اقدام کرد و در مسجد نو که يدتردفت بیياامر مبارک اّطالع 

 ًا مندهشيعامام جماعت بود اذان نماز را با فقره مزبوره انجام داد مردم جم
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 ١٢٣ص 

 علمائی که در صف اّول جماعتو قال بلند شد  يلق ،ه شدنديمو سراس

 د و فغان آمدند و با آه و نالهيابفر ،بودند و بتقوى و ورع معروف و مشهور

 مرد در مقابل چشم ما ينکه ا ينيمبو به يمفتند واى واى ما زنده باشيگم

 و خداست ، در ينکافر را که دشمن د ينا يريدکفر را برافراشته بگ يترا

 گونه اساس اسالم راينمرد را که با ينا ريديذارد بگيگالهی بدعت م يند

 بارى  ت که هر کسی بتواند اّدعا کند.يسمقام کمی ن ّيتباب ،نديکخراب م

 انيشاج و مضطرب گشت امور پرد و فغان علما بلند شد تمام شهر موّ يافر

 آجودان  وانی حاکم فارس،يرخان اينحس يدمسلوب گرد يشو آسا ّيتشد امن

 انيجه ينر معروف بود از حصول ايام بصاحب اختايّ باشی که در آن ا 

 ًا از حّج کعبهيرباب اخ ّيدگفتند س يدناگهانی متعّجب شده سبب پرس

 ی از شاگردان خوديکه مراجعت کرده و ببوشهر وارد شده و ينرت مدياو ز

 ت کهيسشخص مّدع يناز فرستاده تا احکام او را منتشر سازد ايررا بش
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 ١٢٤ص 

 ک ماّل ينى است که بوحی الهی باو نازل شده ايدس شرع جدباب مؤسّ  ّيدس

 ترس يچر کرده و بدون هيارا اخت يدامر جد ينوى ايرصادق خراسانی پ

 وى او را ازيرو پ يدماينت باب دعوت ميعی مردم را آشکارا بشريمو ب

 فتياوقوف  يّهقض ينخان چون بر ا ينحس  مارد.يشم ّيهواجبات اّول

 و مقّدس فرمان داد و امر کرد آنها را بدار الحکومه کردن قّدوس يربدستگ

 م االسماء " راّيوخان بردند کتاب " قينحسب االمر هر دو را نزد حس  ورند.ياب

 نياکه از آثار حضرت باب است و ماّل صادق برخی از فقرات آنرا بلند در م

 شچون ماّل صادق سنّ   خان دادند. ينبحس يزمسجد براى مردم خوانده بود ن

 ا هميروس نکرد زخان او را مخاطب ساخت و اعتنائی بقدّ ينتر بود حسيشب

 خان بمقّدسينحس  سّنش کمتر و هم لباس مرتب و منظمی در بر نداشت.

 ينباب بملوک و سالط يّداى که چگونه سکتاب را خوانده يناّول ا ياگفت آ

 ند که دست از سلطنت بردارند و باطاعت اويکو شاهزادگان خطاب م

 يدويگان خطاب کرده ميراى   که بصدر اعظم پادشاه اخوانده يابشتابند.  آ

 اى

 حکومت ينا وارثيرست بردار زياپادشاه از خدا بترس دست از ر يروز

 حرفها راست باشد محّمد يناى اگر احرفها را خوانده ينا ياآ يمارض مائ

 يزد و من نباب بشتاب ّيددست از تخت و تاج بردارد و بدرگاه س يدشاه با

 دست يداز و محّمد شاه مرا بحکومت فارس منصوب ساخته بايرکه حاکم ش

 جاه و جالل صرفنظر کنم ماّل صادق فرمود اگر يناز حکومت بردارم و از ا

 گفتار مسلّم شود و با دالئل متقنه ثابت گردد که از ينصدق اّدعاى صاحب ا
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 اطاعت يدمه بادرست است ه يدويگصورت هر چه مينطرف خدا است در ا

 کالم او کالم اهّلل است وقتی کالم اهّلل شد خواه محّمد شاه باشد ايرکنند ز

 جواب ينخان از اينحس  اطاعت کنند. يدمحّمد شاه همه با يرخواه وز

 گشت و بمقّدس ناسزا و دشنام گفت بفرّاشان امر کرد تا لباس ينخشمگ

 مقّدس و يشپس از آن ر نه باو بزنند وياون آورده هزار تازيرمقّدس را ب
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 ١٢٥ص 

 ی آنها را سوراخ کرده مهار کنند و در تمام شهر باينقّدوس را بسوزانند و ب

 ند و بدانند هر که کافر شوديربگردانند تا مردم عبرت بگ يرغل و زنج

 است. ينا يشسزا

 انينسکون و اطم يتعبور از کوچه و بازار با نها ينماّل صادق در ح     

-١٩١:٣ قرآن )يءهآ يند را بطرف آسمان متوّجه ساخته بود و اچشمهاى خو

١٩٢) 

َنادِ مود  " َربِّ ينرا تالوت م   انِ يماِدى ِلال  ي نَ  يًاَنا اّنَنا َسِمعنا م 

 أن اَِمن وا ِبرَبِّک م َفآَمن ا َرب َنا َفاغِفر لََنا ذ ن وَبنا و

 مقّدس و قّدوس انواعاِتنا َو َتَوف نا َمَع ااَلبرار " ي ئَکف ر َعّناسَ 

عذاب را تحّمل نمودند و با کمال نشاط و قّوت حمل مصائب کردند 

 کس در تماميچه

از يرپس از آن هر دو را ازش  ا نشد که از حقوق  آنها دفاع کند.يدآن شهر پ

 ونيرب

 يدته خواهيخمبتال و بدار آو يدبعذاب شد يدکردند و بآنها گفتند اگر بر گرد

 شد.

ه حائز قصب سبق گشتند يدان تحّمل مصائب شديدمقّدس در مدو نفس  ينا 

 رانيگو از د

امر مبارک است لکن  يدشه ينگرو بردند.  هر چند ماّل علی بسطامی اّول

 باندازءه
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ت و زحمت دچار نشد از آن گذشته گرفتارى او خارج از يبدو نفر بمص ينا

 انيرحدود ا

 عراق بود. يمنی در اقليع

 بوده است و بامر مبارک  يعکه در آن روز ناظر وقای از اشخاص يک     

 نهياه مقّدس را تازيککرده است که من وقت يتحکا ينمؤمن نبوده چن

 دند خستهيزنه ميامرتبه فرّاشانی که او را تاز يندند حاضر بودم چنديزم

 لياکس خيچهاى مقّدس جارى بود هفتند خون از شانهيا يلشدند و تبد 

 دتر ازيابتواند ز يفعی با کثرت سّن و اندام ضشخص ينرد که چنيکنم

 همهينبه نهصد بالغ شد با اها نه يانه را تحّمل کند ولی عدد تازياپنجاه تاز

 رد و آثار سرور از صورتشيکمتانت و شجاعت تحّمل م يتماّل صادق با نها

 ميدنه نداشت من ديالبانش متبّسم و ابدًا اعتنائی بضربات تاز   آشکار بود.

 ونيرهر طور بود پس از آنکه او را از شهر ب .دستش را بدهنش گذاشتهکه 
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 ١٢٦ص 

 نه خوردنيام چرا در وقت تازيدم و از او پرسيدکردند خودم را باو رسان

 اّول نءهياماّل صادق گفت هفت تاز ؟ ى چرا دهنت را گرفته بودىيدنديخم 

 دم کهيشنم ر دردى احساس نکردم و ملتفتيگی درد آورد پس از آن ديلخ

 ی سراپاى مرايبنه ولی نشاط و سرور عج ياورد يخها ببدن من منهياتاز

 ى از خندهيرى مرا فرو گرفته بود براى جلو گيدشد احاطه کرده بود و خندءه

 ردم که خداوند چگونه درد را براحتيکدست بدهان گذاشتم در آنوقت فکر م

 از ادراک يقام حقاند افهيکو حزن را بسرور مبّدل م يدرمايفم يلتبد

 من چند سال بعد که مقّدس را مالقات کردم .عظمت قدرت او عاجز است

 داستانی را که آن مرد مسلم براى من گفته بود بمقّدس نقل کردم همه را

 فرمود. يقتصد

 وان باب اکتفا نکرد نادانی و درندگی اويرو آزار پ ّيتخان باذ ينحس     

 مأمورى چند از ينبشود بنابر ا يزنسبب  شد که متعرّض  حضرت باب 

 صادر نمود که هر کجا يداز سواران خاّص  خود فرستاد و امر شد ، ازيرش

 ش بدار الحکومه وارديرکنند و با غل و زنج يربند دستگياباب را ب ّيدس

 کرده يتحکا ينءه علی اللّهی بود چنيفکه از طا  ينمأمور ينا يسد.  رئيننما

 در سه  .يماز ببوشهر توّجه نموديرخان از ش ينساست که " حسب االمر ح

 شال سبزى بر يديمجوانی را د يمفتيربان که ميان بيااز در ميرمنزلی ش

 م و تّجار آن روزگار برّياکوچکی برسم اشراف آن ا کمر داشت و عّمامءه

 هی از دنبال او با اثاثياسر گذاشته بود.  آن جوان بر اسبی سوار و غالم س

 يدگفت و سالم کرد و از ما پرس ّيتجوان تح يديمچون بهم رس . وديپيمراه م 
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 در جواب گفتم يمخودم را باو بگو ّيتواستم مأموريخمن نم ؟ يدويرکجا م

 يدآن جوان خند  طرفها فرستاده. ينحاکم فارس ما را براى کار مهّمی  با

 ک منينا  .يدکن يرو فرمود حاکم فارس شما را فرستاده که مرا دستگ

 من خودم نزد شما آمدم و خود را يدرفتار کن يداضرم هر طور مأمور هستح
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 ١٢٧ص 
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 ١٢٨ص 

 یيلمن خ  .ينيدو مشّقت نب يدفتن من زحمت نکشيامعرّفی کردم تا براى 

 صراحت و استقامت ينجوان با ا ينمتعّجب و سرگردان شدم چگونه ا

 ت و سالمتی خودياازد حيسرا گرفتار بال م يشند و خويکخود را معرّفی م

 ه انگارميده و نشنيدندازد و سعی کردم که آن همه را نديارا در خطر م

 قسم بخداوندى " تر آمد و فرمود:يکو از او بگذرم وقتی خواستم بروم نزد

 ت داده و قلبش رايلموجودات فض يعکه انسان را خلق کرده و او را بر جم

 که من از اّول عمر تا کنونساخته  يشمحّل تجلّی  انوار عرفان و محبّت خو

 ام و راحتی خودران را خواستهيگد يره خيشام همجز براستی لب نگشوده

 ام و باعث غمنکرده ّيتوقت کسی را اذيچرا فداى خلق خدا کرده ام ه

 کردن من يرانم که شما براى دستگيدمن م  کس نشده ام.يچو اندوه ه

 آمدم خودم را يدبشوو مسئول حاکم  يدتيفنخواستم بزحمت ب يدويرم

 ". يدخود را انجام ده ّيتمعرّفی کردم اکنون مأمور

 ده شدم رکاب اسب او رايار از اسبم پيااختنات بیياب يناز استماع ا     

 هيکمبر اى نور چشم رسول اهّلل قسم بآن کسيغم و گفتم اى فرزند پيدبوس

 مرا بشنوىدرجه و مقام عالی را بتو داده که عرض  ينه و ايدترا آفر 

 جا بهر جا که يناثر نگذارى خواهش دارم از همو تضرّع و زارى مرا بی

 شخص ينا ايرنبرى ز يفخان تشر ينو در محضر حس ىواهی برويخم

 واهم که جوانیيخمن نم  کند. ّيترسم ترا اذيتمردى ستمکار و پست است م

 نيا  ظالم شود. ينمبر گرفتار ستم و خشونت ايغمثل تو از اوالد پ

 ی هستند با من همراهنديبی هم که با من هستند همه اشخاص نجينمأمور
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 جا يند خواهشنمدم از همينمالقات ما را باحدى نگو يءّههم که قضيدقول م

 گرگ خونخوار در امان ينت فرمائی تا از چنگال ايمبمشهد و خراسان عز

 وارميدنجابت و اصالتی که از تو ظاهر شد ام ينباشی.  فرمود در مقابل ا

 وقت از قضاى الهی رويچخداوند تو را مورد رضاى خود قرار دهد لکن ه
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 ١٢٩ص 

 تا ، ور من استيار و يا ، ملجاء من است ، تم خدا پناه من استيسگردان ن

 برساند و بر خالف ّيتواند بمن اذيتکس نميچساعتی که مقرّر شده ه ينآخر

 وميشسد چقدر خوشحال مخواست خدا کارى بکند.  وقتی آن ساعت مقرّر بر

 ينمرا نزد حس  ک من حاضرم،ينشامم اياکه جام شهادت را در راه خدا ب

 خان

 طور فرمودينه ايکوقت  کار سرزنش نخواهد کرد.ينکس ترا در ايچببر ه

 من هم ناچار امر او را اطاعت کردم و مطابق اراده اش عمل نمودم ".

 عزّت و احترام يتنها خان حضرت باب را با ينحس ينبارى مأمور     

 ينحضرت باب در جلو مأمور ، از همراهی نمودنديرو بند تا ش يدبدون ق

 خضوع را نسبت يتهمه مجذوب آن بزرگوار گشته و نها ، ودنديپيمراه م

 حال بمقرّ حکومت وارد شدند مردم شهر از ينمودند با همينباو مراعات م

 باب ّيدس يدخان شن نيمتعّجب بودند چون حس يبموکب عج ينا مشاهدءه

 آمده فورًا حضرتش را احضار کرد و با کمال رذالت و وقاحت رفتار نمود در

 وسط اطاق امر کرد صندلی گذاشتند و بحضرت اعلی اشاره کرد جالس

 و مالمت آن حضرت پرداخت و در حضور جمع با يخشوند بالفاصله بتوب

 ا بود حضرت بابيدحال آثار خشم از آن پ ينکلمات پست و زشت که در ع

 يناى دانی چه فسادى بر پا کردهيد" مگر نم :گفت ينرا مخاطب ساخته چن

 ه اى تويداى  بپادشاه تاجدار ما جسارت ورزنموده يرمقّدس اسالم را تحق

 قرآن امراحکام تازه شده اى و بلغو  ينتی که مّدعی ديسهمان شخصی ن

 يءهآ ينواب حاکم فارس امتانت در ج يتحضرت باب با نها  اى ؟ ..."کرده
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 واّينکم فاسق ِبَنباٍء فتبء " ا ن جا ( را تالوت فرمودند:٧:٤٩قرآن ) مبارکءه

وا علی ما َفعلت م ناِدميب  أن ت صِ   خان ين" حس ينوا قومًا بجهالة  فت صبح 

 وئیيگد برآورد " چه مياو فر يدگرد يناندازه خشمگکلمات بی ينن ايداز شن

 ی از فرّاشان امر کرديک" آنگاه ب يمفهمما نمی يمقما فاس يمما جاهل ياآ

 بود که يدی بقدرى شديلس ينی سختی بصورت حضرت باب بزند ايلس
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 ١٣٠ص 

 از که در آنيرش ابو تراب امام جمعءه يخافتاد.  ش ينل مبارک برزميکه عّمامءه

 گونه رفتار سرزنش کرد و فرمان ينخان را بر ا ينمجلس حاضر بود حس

 امه را بر سر حضرت باب گذاشتند و آن بزرگوار را پهلوى خودداد عمّ 

 ىيدرا نفهم يهآ ينخان رو کرده گفت " تو که معنی ا ينسپس بحس يدنشان

 هر است که دربارءه ينا يهآ ينمعنی ا يمبگو يترا برا يشگوش کن تا معنا

 قطعی را اتّخاذ أىآنوقت ر ، دّقت کرد ، جستجو کرد ، بحث کرد يدمطلبی با

 جوان ينرا که ا يهآ يند ايرمورد بحث قرار گ يدموضوع هم با يننمود ا

 در اطراف يدکرد حاال با يری بمن تأثيلر مناسب مقام بود خياتالوت نمود بس

خان با نظر امام  جمعه موافقت کرد آنگاه  ين" حس .يممسئله دّقت کن ينا

 يخش

 شد حضرت فرمودند يااز حضرت باب جو يداّدعاى امر جد ابوتراب دربارءه

 و مردم هستم " يبامام غا ينب قائم موعود هستم و نه واسطءه يل" من نه وک

نم روز جمعه در مسجد يکامام جمعه گفت کافی است از شما خواهش م

 يلوک

 مکرّر يدنی را که فرمودياب ينو در مقابل عموم مردم هم يدورياب يفتشر

 يبرخاسته روانه شد تا ترتابو تراب از جاى ب يخپس از آن ش  .يدبفرمائ

 شخص يداثنا گفت با ينخان در ا ينحس  خصوص بدهد. ينالزم را در ا

 يمفورًا بما تسل يمباب شود تا هر وقت ما او را بخواه ّيدمحترمی ضامن س

 اسالم رفتار کند ضامنش از ينباب بر خالف د ّيدببعد س ينو اگر از ا يدنما
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باب که در آن مجلس حاضر  ّيدی خال سعل ّيدزا سير.  حاجی ميدعهده بر آ

 بود

 خود را قبول کرد و ضمانت نامه بخط خود نگاشته ضمانت خواهر زادءه

 حاکم نمودند. يمشهادت خود را نوشتند و تسل يزمختوم داشت و چند نفر ن

 ی مسرور بود کهيلجناب خال حضرت باب را بمنزل  خود برد و خ  

 را از شرّ حاکم ستمکار خالصی خدمتی موّفق شده و حضرت باب ينبچن

 نديدگذران را در گوشءه منزل بتنهائی می يشداده .  حضرت باب اوقات خو

 رى در منزليگاى آن بزرگوار کس ديهو بجز حرم و والدءه حضرت و دائ
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 ١٣١ص 

 ابو تراب امام يخت بشينرد.  برخی از مردمان زشت طيکرفت و آمد نم

 آورده و بتبرّى از اّدعا وادار يلبمسجد وک مودند که باب راينجمعه اصرار م

 ابو تراب يخو آنچه را در محضر حکومت متعّهد شده انجام دهد ش يدنما

 زا ابو القاسم امام جمعءهيری بود و مانند مرحوم ميبشخص با مرّوت و نج

 ورديای بکسی وارد نّيتطورى بود که اذ يشطهران در رفتار و عادات خو

 از بخوبی و خوشیيرمخصوصًا اهالی ش يعه با جمرد کيکه سعی ميشو هم

 مودنديناشتند و احترام ميددوست م تجه ينرفتار کند مردم همه او را با

 اد و در مقابليدنم يندسفابوتراب گوش بحرف م يخمطلب ش يننظر با 

 اى هيلبهر وس يندفسفت لکن ميگدرخواست آنان جوابهاى مجملی  م

 متشّبث

 يمان عمومی بيجبد امام جمعه چون از هيانجام مسئله ا يندند که ايشم

 علی خال نوشت و يّدس يرداشت مجبور شد و پنهانی مکتوبی به حاجی م

 آورده تا يلباب را بمسجد وک يّداز او درخواست نمود که روز جمعه س

 وارم خواهر زادءه شمايدام داد که اميغو باو پ يدمطابق وعده وفا نما

 ى شود و پس از آنيران عمومی کامال جلوگيجه ناتش طورى باشد که ازياب

 هيکوقت يدروز جمعه رس  .يدراحت باش ينان از شرّ مفسديشر شما و ايگد

 ابو تراب باالى منبر رفت حضرت باب با جناب خال وارد شدند چون يخش

 با کمال خوشروئی و احترام از حضرت يدامام جمعه آن حضرت را د

 د حضرتينناتی بفرماياآورده و ب يفشردرخواست نمود که باالى منبر ت

 نیيااّول منبر قدم گذاشتند و شروع بب لءهه پباب بدرخواست امام جمعه ب
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 تا مردم همه آن حضرت يدفرمودند امام جمعه درخواست کرد که باالتر برو

 ه در نظر مردمانيکتادند بطوريسر هم باال رفتند و ايگد دو پلءّه . ندينرا بب

 ابو تراب قرار گرفته بود. يخش ءهينت  باب مطابق سپاى منبر سر حضر

 " ألحمد  هّللِ الّذى َخلََق  : کرده و فرمودند ئی حضرت باب شروع بخطبه 

شش پرى که عصا دار امام جمعه  ّيدالّسمواِت َو االأرض بالحّق " ناگهان س

 بود
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 ١٣٢ص 

 بگوئی يدمعنی را کنار بگذار و آنچه را باکلمات بی يند برآورد ايافر

 شرمیو از بی يدشش پرى خشمناک گرد ّيدامام جمعه از جسارت س  بگو.

 شرمی بسبی ،کن ياح ،ساکت باش ّيداو غضبناک شد و باو فرمود س

ان عمومی يجه يناست آنگاه از حضرت  باب درخواست کرد که براى تسک

 مردم

 :کرده فرمودند ّيتد حضرت باب روى بجمعينن خود را مختصر بفرماياب

 ه مرايکلعنت خدا بر کس  بداند. يبامام غا يللعنت خدا بر کسی که مرا وک "

 ه مرا منکر نبّوت حضرت رسول بداند.يکباب امام بداند.  لعنت خدا بر کس

 ه مرايکلعنت خدا بر کس  ى الهی بداند.يالعنت خدا بر کسی که مرا منکر انب 

 گفتار تا ينپس از ا " اند.ائّمءه اطهار بد يرو سا ينالمؤمن يرمنکر امامت ام

 بردند و با امام جمعه يفابو تراب نشسته بود باال تشر يخپلءّه اّول که ش

 يفمعانقه فرمودند امام جمعه بحضرت گفت بهتر آنست که بمنزل تشر

 صبرىبی يتا عائلءه شما با نهايرز يدو نماز را در منزل بخوان يدببر

 بعد  از سالمتی شما مطمئّن شوند.و  يدانتظار دارند که فورًا مراجعت کن

 .بهتر است ينا يدانرا بمنزل برسانيشعلی گفت که ا ّيدزا سيربحاجی م

 نماز بود که مبادا مردم شورش کنند و پس از خاتمءه ينمقصود امام جمعه ا

 ی برسانند و بطور قطع اگر امام جمعه حضرت باب را بمنزلّيتبحضرت اذ

 دند که مردم نادان شورشيشسبب م ينمفسدرداند پس از ختم نماز يگبر نم

 ت امام جمعه بمنزلءهيقد در حقينو آزار وارد نما ّيتکنند و بحضرت باب اذ

 م کرد.يای الهی بود که در آن روز بحفظ شخص حضرت باب قيبغ يد
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 مبارکه خود بسر با عائلءه يشبارى مّدتی حضرت باب در منزل خو     

 روز  .يدعد از اعالن امر حضرتش فرا رسنوروز ب يدع ينردند تا اّوليبم

 هجرى در آن روز که ١٢٦١االّول سال  يعنوروز مطابق بود با روز دهم رب

 ن فرمودند جمعی از نفوس کهياحضرت باب در مسجد مطالب سابقه را ب

 ند از طرز حکمتیيدنات حضرتش را شنياحاضر بودند و ب يلدر مسجد وک
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 ١٣٣ص 

 اندازه متعّجب شدند و چندان وقتیفرمودند بی يتنات خود رعاياکه در ب

 باب عارف شدند ّيدبعظمت امر س ينى  از حاضرا نگذشت که عّده

 هيرزا همشيرعلی م يخو بجاللتش معترف و مذعن گشتند از آن جمله ش

 حاضر يلحضرت اعلی در مسجد وک زادءه امام جمعه بود که در روز خطابءه

 ه بود بذر محّبت اهّلل در همانروز دريدغ رسبود و در آنوقت تازه بسّن بلو

 هجرى ١٢٦٧تا در سال  يدسر سبز گرد  يجمزرعءه قلبش افشانده شد و بتدر

 در عراق بحضور مبارک حضرت بهاءاهّلل مشرّف شد و از آن مالقات بر

 از مراجعت کرد باعالءيرسرور قلب و شجاعتش افزوده گشت و چون بش

 هم بر خدمت امر قائم است و چنان رفتار کرده کهامر اهّلل پرداخت و تا کنون

 مردم باستقامت و اخالق ممدوحه و اخالص او نسبت بامر يرحکومت و سا

 ى از او بحضور حضرت بهاءاهّلل درا هيضعر يشمّطلع و مقرّند.  چندى پ

 " من با چشم بود نگاشته ينه از جمله چنيضعّکا واصل شد در آن عر ءهينمد

 امشهر بسر برده ينکه مّدتها در اينگرم با اينت امر الهی را مخود عالمات قوّ 

 ام و همه بواسطءهتی گرفتار بودهيبو هر آن از طرف مردم ببال و مص 

 یيکانتساب من بامر مبارک دشمن من هستند معذلک دو نفر از بزرگان که 

 ان استيوان صاحب ديخزا فتحعليررى ميگظّل الّسلطان پسر شاه و د

 نفر بابی رايکاند  گرفته يمآنها حاصل شده تصم يننزاعی که ب بواسطءه

انتخاب کنند.  با آنکه ظّل الّسلطان دشمن امر اهّلل است  ّيتبراى  حکم

 معذلک

 بابی که چهل سال است ينخود را با يّتگرفته و حکم يمطور تصم ينا
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 ينا اند که از رأىبامر مبارک مؤمن است واگذار نموده و با هم عهد کرده

 مجرى دارند " از جمله اشخاصی که در يدبابی برنگردند و آنچه را بگو

 نديدنات حضرت باب را در آن روز شنياحاضر بودند و ب يلمسجد وک

 نات حضرت بابيانامی بود که بامر مبارک مؤمن شد و استماع ب يممحّمد کر

 ىريات و آفات بسّيابعدًا دچار بل  .يدان او گرديمدر آن روز سبب ا
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 ١٣٤ص 

 ان بعراق مهاجرت کرد در عراق بحضور حضرت بهاءاهّلليره از ايکشد بطور

 از برگشت ويرزود پس از چندى بشيفانش بيمان و ايقمشرّف شد و بر ا

 ازيرحسب االمر حضرت بهاءاهّلل بخدمات امرى مشغول بود و در ش

 و رى که در آنروز حاضريگشخص د  .يدن رسياتش بپاياسکونت داشت تا ح

 ازىيرزا آقاى رکاب ساز شيرنات مبارکه منقلب شد ميابر اثر استماع ب

 زود و در عراق بحضوريفانش بيمبر ا يدتر سختی ديشاست هر چه ب

 حضرت بهاءاهّلل مشرّف گشت از حضور مبارک راجع بحروف مقّطعءه اوائل

َوِر قرآنی و معنی آ  کلوحی در جواب او از قلم مبار   نور سؤال کرد.يءهس 

 و از  .يدبخدمت امر قائم بود تا آخر کار بشهادت رس يهنازل شد مشاٌر ال

 تياح ءهيقدق ينان تا آخريمخّباز بود که پس از ا يمزا رحيرآن نفوس م جملءه

 حاجی ابو الحسن بزّاز يزو از جملءه آن نفوس ن  از خدمت امر روى بر نتافت.

 ه بوديدحضرت باب را ددر سفر مّکه در همانسال  يهازى بود مشاٌراليرش

 يلخبرى نداشت و چون در مسجد وک يدولی از عظمت امر چنانچه با

 ستهيوى  مجذوب امر الهی گشت که پا باندازه يدنات مبارکه را شنياب

 يدمردم از رفتارش متعّجب و به تمج بود همءه يراشک از چشمانش سراز

 تند و ازبامر مبارک مؤمن گش يزش مشغول بودند پسرانش نيفو تعر

 کاظم ّيداحمد و س يخاز اصحاب ش بساطجمله آن نفوس حاجی محّمد 

 ديشوقت ترک نميچاش هاحی بود نماز جمعهرشتی بود طبعًا آدم مزّ 

 ر داشتياه با امام جمعه بود و امام جمعه نسبت باو محبّت بسيشهم

 شت حضرتيگم يکگوشزد دور و نزد يجخالصه مژدءه ظهور امر الهی بتدر
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 فرموده بودند که پس از سفر يشوان خويری به پيعباًل در ضمن توقباب ق

 در آن ينخواهند برد لذا جمعی از مؤمن يفل مبارک بعتبات تشريکه ،مّکه

 سپرى ٦١ی که از نوروز يلل مبارک بودند مّدت قليکمنتظر ورود ه يماقل

 بصره براى احّبائی که در عتبات يقی از حضرت اعلی از طريعشد توق
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 ١٣٥ص 

 فرموده بودند که آمدن من بعتبات يحو در آنجا تصر يدمنتظر بودند رس

 ات الزمه بآنهايمت و فرموده بودند بروند در اصفهان بمانند تا تعليسممکن ن

 خواست يماز خواهيربرسد.  و از جمله فرمودند اگر مصلحت شد شما را بش

 يعتوق ينوصول ا  ندد.يوتا ارادءه خداوندى بوقوع پ يدو ااّل  در اصفهان بمان

 اديجا ينی در مؤمنيبان بود اثرات عجيمبراى اهل ا يدکه امتحانی شد يعمن

 باب بوعدءه ّيدند و گفتند چطور شد که سيدامتحان لغز ينکرد بعضی در ا

 اى ازعّده  اند؟يدخلف وعده خود را هم بامر خدا م ينا ياخود وفا نکرد آ

 ندند و اطاعت امر موالى خود را فرضامتحان ثابت قدم ما يندر ا ينمؤمن

 ندادند و حسب االمر مبارک بطرف ينو واجب شمرده گوش باغراض متمرّد

 ينان بودند بايمبعضی از اصحاب که قلبًا داراى ا  ت نمودند.يماصفهان عز

 زا محّمد علی نهرى بود که دخترش پس ازيرستند از آنجمله ميوجماعت پ

زا هادى نهرى برادر يرو از جمله م يدگردچندى مخطوبءه حضرت غصن اعظم 

 زايرم

 دو برادر اصفهانی بودند و از جمله ينمحّمد علی مزبور بود ا

 م از جملءه خّدام منزلّياا يناصفهانی بود که در ا بآقا محّمد  حناسا

 طبرسی شرکت ها در واقعءه قلعءهينى  از اه احضرت بهاءاهّلل است.  عدّ 

 ينخالصه ثابت  فتند.ياى  از کشته شدن نجات ا ادهداشتند و بطور خارق الع

 از عتبات باصفهان حسب االمر حضرت باب توّجه نمودند ، بر امر مبارک

 اش راه زادهيرو برادرش و همش ينند جناب ماّل حسيدچون بکنگاور رس

 سه نفر ينمالقات خوشحال شدند ا ينی از ايلدر آنجا مالقات کردند و خ
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 باشند و در کنگاور چون از امر ينند که جزء منتظرفتيربکربال م يزن

 يعجم  ند.يدهمراه و عازم اصفهان گرد يرينمبارک مّطلع شدند با سا

 اشتند و او را اماميدمجرى م يناحترام را نسبت بماّل حس يتاصحاب نها

 قرار دادند احترام اصحاب نسبت به باب الباب سبب يشجماعت خو

 ی ماّل يکاز امر مبارک بر کنار شدند  ًابعد حسادت بعضی از جهال گشت که
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 ١٣٦ص 

 دو نفر نسبت بباب ينرى ماّل عبد العلی هراتی ايگجواد برغانی بود و د

 ينقلبًا آرزو داشتند که مورد احترام مؤمن يکردند و هر يبالباب حسد م

 خود را آشکار ّيتردند نيکست و بزرگی باشند ولی جرأت نمياو داراى ر

 ه داشتند.يشاند يناز بزرگوارى ماّل حسا يرکنند ز

 معروف بود و با يمزا احمد کاتب که در آن اوقات بماّل عبد الکريرم     

 ميديدهمسفر شده بود براى من نقل کرد که من اغلب م ينماّل جواد از قزو

 ند و او را استهزاءيزم يهگوشه و کنا ينماّل جواد در ضمن کلماتش بماّل حس

 مانع شد ينتبه خواستم رفاقتم را با او ترک کنم ولی ماّل حسند.  چند مريکم

 آن يندر ب ينماّل حس  چشم پوشی کرد. يدندارد با يّتها اهمّ ينو گفت ا

 يماشتند از رفتار او تعليدجماعت طورى بود که همه او را دوست م

 فتنديرراه که باصفهان م يندر ب  مودند.ينرفتند و بر اثر او مشی ميگم

 ران بتنهائی جلوتر بود در موقع غروبيگفرسخ از د يک ينماّل حسه يشهم

 فتادياواند و باز جلو ميخبا آنها نماز م ينمدند ماّل حسيآبراى نماز فرود م

 او اقتدا کنند هردند که بيکی اصرار ميلخ يدسيرتا وقت نماز صبح م

 اّل د و ميشرى باالخره امام جماعت ميگرد ديکو امام جماعت باشد قبول نم

 کرده يتطورى آنها را ترب ينماّل حس  ردند.يکباو اقتدا م يرينبا سا ينحس

 بودند مرکبهاى خود را هه سواريکردند حّتی آنهائيکبود که همه بهم کمک م 

 نديداصفهان رس يکچون نزد   فتند.يرده مياادند و خودشان پيددگان ميابه پ

 ايرز يداخل شهر نشومرتبه با هم ديکباصحاب فرمود که همه  ينماّل حس

 پس يددروازه وارد شو يکردد هر چند نفر با هم از يگموجب خوف اهالی م
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 يناز ورود باصفهان خبر ممنوع بودن حضرت اعلی از مالقات مؤمن

 يدسته بود در اصفهان باصحاب رسيواز بوقوع پيرو مشکالتی که در ش

 ينلکن ماّل حس يدزايفت بّيااز ممکن بود بر شّدت بليررفتن آنها بش ينبنا بر ا

 از شد مقصود خود را با چند نفريراخبار اعتنائی نکرد و عازم سفر ش ينبا
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 ١٣٧ص 

 يلون آورده و مثل افراد ايرن نهاد عبا و عّمامه را بيااز همراهان در م

 يشموالى محبوب خو ءهينه و بجانب مديدخراسان جّبه و کاله پوش هزارءه

 هزاره و مردم قوچان يلرد از ايکل مياخ ديديروانه گشت هر که او را م

 چون ينبا او همراه بودند جناب ماّل حس يزاش نه زادهيربرادر و همش   است.

 شدند شبانه برادرشانرا بشهر فرستادند تا بمنزل يکشهر نزد بدروازءه

 روز  خال بحضور مبارک عرض کند. ءهيلجناب خال رفته و ورود او را بوس

 علی خال در ّيدزا سيرکه هنگام غروب آفتاب حاجی م يدر باو خبر رسيگد

 بآن نقطه يّنباب الباب در ساعت مع  خارج شهر منتظر مالقات او است.

 شتافتند و با مصاحبت خال بمنزل او رفتند شبها حضرت باب بمنزل خال

 وردند و تا طلوع صبح باب الباب در خدمت حضرتش بسريآم يفتشر

 ى از اصحاب که در اصفهان منتظرا باب بعّده ردند پس از مّدتی حضرتيبم

 از شوند تا در موقعيرعازم ش يجدستور بودند اجازه فرمودند که بتدر

 بحضور مبارک مشرّف گردند و بآنها دستور فرمودند که يکمقتضی هر 

 شهر با هم وارد نشوند و پس از حکمت را مراعات کنند از دروازءه يتنها

 اها دور از هم منزل کنند و پس از ورود بکارىاز در کاروانسريرورود بش

 اد گردد.يجمشغول شوند مبادا ورودشان جلب نظر اهالی کند و موانعی ا

 از شدند عبارت بودند ازيروارد ش يناى که بعد از ماّل حسعّده يناّول     

 یينقزو يمزا هادى و ماّل عبد الکريرزا محّمد علی نهرى و برادرش ميرم

 سه نفر  ازى.يرش يمزا ابراهيربرغانی و ماّل عبد العلی هراتی و مو ماّل جواد 

 مشاهده کردند ينرا نسبت بماّل حس حضرت  باب يتچون شّدت عنا يراخ
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 وانستنديتان آمد و چون کارى نميجکه نسبت باو داشتند به يرينحسد د

 ردنديکت ميبه از او غيشمشغول شدند هم ينبکنند ببدگوئی از ماّل حس

 ه شده از نظرهايلرا بهر وس ينالمکان سعی داشتند که ماّل حسحّتی ا

 از مقاصد فاسد آنها مّطلع يندازند.  چون بر وقاحت افزودند همه مؤمنينب
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 ١٣٨ص 

 بود که از جرگءه اهل ينه اعمالشان ايجنت  شدند و از آنها دورى کردند.

 و بمخالفتان مطرود گشتند و با دشمنان امر همراه و همداستان شدند يما

 از برپا کردند بقدرى دريرى در شهر شيدفتنه شد ، م نمودندياامر اهّلل ق

 آنها ،ى از فساديراز براى جلوگيرى افراط نمودند که حکومت شيزفتنه انگ

 سه ينات مبارکه ايعون کرد.  حضرت اعلی در الواح و توقيراز بيررا از ش

 از ماّل جواد و ماّل  فرمودند و مخصوصًا يهسامرى تشب نفر را بگوسالءه

 ًايحکردند و صر يرمبارک بجبت و طاغوت تعب يععبد العلی هراتی در توق

 فا بکرمان رفتنديوسه نفر ب ينفرمودند " اللّهم ألعن الجبت و الّطاغوت " ا

 خان کرمانی در آمدند.يموان حاجی کريرپ و در جرگءه

 يفل تشرسه نفر حضرت باب شبی را بمنزل خا ينپس از طرد ا     

 يمزا هادى برادرش و ماّل عبد الکريرزا محّمد علی نهرى و ميربردند و م

 سه نفر مشرّف شدند حضرت اعلی ينی را احضار فرمودند چون اينقزو

در جستجوى مظهر موعود  ياآ يمفرمودند اى عبد الکر يمبماّل عبد الکر

 هستی؟

 ر شد و چنانلطف و متانت از لسان مظهر امر ظاه يتکلمات با نها ينا

 گشت رنگش يرر اشکش سرازيااختکرد که بی يمى در ماّل عبد الکريرتأث

 ل مبارک بايکان شد و خود را بر اقدام حضرت باب افکند هيشپر يدپر

 ند و پهلوىيدرا بوس يشانيشمهربانی او را در آغوش گرفتند و پ يتنها

 اختند.او را برطرف س ،انیيشپر ينند و با کلماتی دلنشيدخود نشان

 مراجعت نمودند يشچون از محضر مبارک مرّخص شدند و بمنزل خو
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 گشتند ياسبب اضطرابش را جو يمزا محّمد علی و برادرش از ماّل عبد الکريرم

 گفت گوش يمند چه شد که بغتًة آنطور مضطرب شدى ماّل عبد الکريدو پرس

 ينن ای است ميبا داستان عجيرز يمتا براى شما قّصه خود را بگو يدکن

 ميده بسّن بلوغ رسيکوقت  ام.کس نگفتهيچرا تا کنون براى ه يبقّصه غر

 ى در وجود خود بکشف اسرار الهیيدشد يلمتوّطن بودم و م يندر شهر قزو
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 ١٣٩ص 

 ينو مرسل ياالهی و انب ّيتوحدان واستم معرفت کاملی دربارءهيخداشتم م

 تيسعلوم ن يلاز تحص ى بهترا هيلمنظور وس ينم براى ايدداشته باشم د

 علوم وادار يلهر طور بود پدر و عموهاى خود را راضی کردم که مرا به تحص

 کنند و اجازه بدهند که دست از کسب و کار بکشم و مّدتی درس بخوانم آنها

 حجره گرفتم و مّدتی ينهاى قزوی از مدرسهيکهمراهی کردند در 

 در اطراف يشرسان خوعلوم مختلفه مشغول بودم روزها با همد يلبتحص

 شتم دريگواندم مباحثاتی داشتم شبها هم که بخانه بر ميخمطالبی که م

 يندم بقدرى در ايشنشستم و بمطالعه مشغول مخودم تنها می کتابخانءه

 مسئله سرگرم بودم که بخورد و خواب اعتنائی نداشتم از محضر درس ماّل 

 ردميکبود استفاده م ينلماى قزوم از اعاظم عيّاوانی که در آن ايرا يمعبد الکر

دى داشت شخص فاضل و يامرد شخص دانشمندى بود اّطالعات ز ينا

 صالحی

 دو ينم و مشکالت ايدبود پس از دو سال در فقه و اصول بدرجءه عالی رس

 کتابی مشغول شدم شبها آن کتاب را يففّن را حّل کردم پس از چندى بتأل

 دادم چون يشکتاب مزبور را باستاد خو  ،بعد از اتمام  وشتم تا تمام شد.ينم

 يراندازه مسرور شد زحمات مرا تقدآنرا مطالعه فرمود و مراجعه نمود بی

 اى ازبدرجه يمشاگردها گفت که ماّل عبد الکر يرروز در حضور سا يک  کرد،

 جی ندارد در مجلس درس من و امثال منيار احتيگه که ديدعلم و دانش رس

 يرت قرآن را تفسياواند آيتهدى دانشمند است محاضر شود خودش مجت

 ده پس از ختم نمازينروز جمعءه آ  .يد آنرا استخراج نماّيءهکند و معانی واقع
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اجتهاد باو خواهم  جمعه من در تمام شهر او را معرّفی خواهم کرد و اجازءه

 داد.

 بودنده يدگفتار شاگردان استاد ما که کلمات او را دربارءه من شن ينپس از ا 

 م پدريدگفتند من بمنزل مراجعت کردم د يتمرا تهن يّتموّفق يندر حصول ا

  جشنّيءهداشتند ته يّتمعروف ينعلی که در قزوينو عموى بزرگم حاجی حس

 ند ويرده را براى من جشن بگينآ ند که روز جمعءهينبفت مفّصلی میياو ض
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 ١٤٠ص 

 فتياض ينخواهش کردم که امن از آنها   دعوت کنند. ينن قزويااع يعاز جم

 ند و قبوليدآنها مقصود مرا نفهم ، دازند تا بآنها خبر بدهمينب يررا تأخ

 کردند.

 فتم تويگشبانگاه باطاق خلوت خود رفتم و بفکر مشغول شده با خود م     

 ن کنند کهياقرآنرا ب يقحقا يروانند تفسيتانی اشخاصی ميدکه خوب م

 داراى روح طاهر باشند ماّل    م باشند.از خطا محفوظ و از نفوس معصو

 اى و تو راهيددرجه رس يند که تو باينويگم يرينوانی و سايرا يمعبد الکر

 خودت هم ياخودت با انصاف فکر کن آ يشمارند پيشم يناز دانشمندان قزو

 پاکی و قدس تو بمقامی است که از يااى آهيددرجه رس ينمعتقدى که با

 فکر در من شّدت ينا  عصوم محسوب هستی؟خطا محفوظ و از نفوس م

 ام خودم راهيددرجه نرس ينخود اقرار کردم که من با يشفت و بانصاف پيا

 د تا صبحيشد مياانی من آن بآن زيشپر  فتم گرفتار انواع متاعب و هموم.يا

 الت بودم آن شب را غذا نخوردم و بخواب نرفتم گاهیياخ ينا يراس

 ا و آگاهی که من جز رضاى توينالهی تو بفتم يگردم و ميکمناجات م

 مقّدس ينم ديبينتو هستم هر وقت م مقصودى ندارم همواره طالب ارادءه

 وم اى خدايشه ميماند سراستو را مردمان بمذاهب مختلفه منشعب ساخته

 شکوک رهائی يلس ينسرگردانی نجات ده و از ا ينمرا مساعدت فرما از ا

 يءهگر  ن و بمقصود واقعی برسان.داللت ک يتبخش بسر چشمه هدا

 م که تا کنون هر چهيدا ديرکردم ز يهی گريلسوزناکی بمن عارض  شد خ

 ها خوابمينب يندر ا  ه بوده عمرم هدر رفته است.يجنتام بیهيدزحمت  کش
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 م شخص بزرگوارى از اجلءّه سادات روى منبر قرار گرفتهيدبرد در خواب د

 اند و آننورانی بودند پاى منبر او نشسته دى که داراى وجهياز ّيتو جمع

( نازل شده " ٦٩:٢٩مشغول است که در قرآن ) يهآ ينا يربتفس يلجل ّيدس

 ينَ الّذ

دِ ينجاهدوا ف ب لَ َين  ا لََنه  م  س   مرا يلجل ّيدرخسار آن س ّيتنا "  نورانه 
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 ١٤١ص 

 بکنم که از خوايفمبهوت ساخت برخاستم و رفتم که خود را بپاى او ب

 ی قلب مرا احاطه کرده بود که وصف آنيبار شدم سرور و نشاط عجيدب

 شخصی بود موسوم بحاج اهّلل وردى پدر آقا محّمد جواد يننتوانم.  در قزو

 قلب و معرفت يّتبصالح و نوران ينقزو يعشخص در جم ينفرهادى ا

 امشهور بود نزد او رفتم و خوابم را براى او نقل کردم چون خواب مر يقحقا

 و چنان نبود ينى چنيدی که در خواب ديلجل ّيدو گفت آن س يدخند يدشن

 من تعّجب کردم گفتم چرا.  ن کرد.يااو را ب يلاوصاف و شما يکايکو 

 کاظم رشتی است که در کربال ّيدجناب حاجی س يلفرمود آن شخص جل

 مى علياب و از دراو مهذّ  يمر دارد که در ظّل تعالياوان بسيرسکونت دارد پ

 ی از حاج اهّلليلدارد من خ ينی در سامعيبعج يرند کلمات او تأثيداو مستف

 ّمال  سفر کربال را فراهم نمودم. يلوردى ممنون شدم فورًا بمنزل رفتم و وسا

 تو يام ينواهم ترا ببيخام فرستاد که من ميغوانی براى من پيرا يمعبد الکر

 رت حضرتيابراى ز ام دادم که سفر منيغمن باو پ يايممن م يا ياب

 هيقفورًا بروم اگر توانستم چند دق يداست و با الّسالم يهعل اءالّشهد ّيدس

 که يدو در حّق من دعا کن يدو ااّل رجاء دارم مرا به بخش يآيمن شما ميدبد

 اوندان خود خوابی را کهيشبچند تن از خو  کند. يتخدا مرا براه راست هدا

 ن کردم کلمات من سبب شديابودم سرًّا ب هيدى را که شنيره بودم و تعبيدد

 ىورد ا کردند و با حاج اهّلليدکاظم محّبت پ ّيدکه آنها نسبت بحاج س

 که يدمسافرت کردم و برادرم عبد الحم ينشدند.  من از قزو يقدوست و رف

 سفر همراه من بود بعد از ورود بکربال يندر ا يدبعدًا در طهران بشهادت رس



www.oceanoflights.org 

 هيدتی که در خواب ديئاظم رشتی شتافتم او را بهمان هک يّدبمحضر درس س

 يرم آن بزرگوار به تفسيدبودم مشاهده کردم و از قضا وقتی که وارد شدم د

نات او را گوش ياه بودم مشغول است نشستم بيدکه در خواب د يههمان آ

 دادم

 کرد من و يتی اظهار عنايلبما خ ّيدی در من کرد.  سيبکلماتش اثر عج
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 ١٤٢ص 

 هر روز صبح زود دو تائی  سابقه نداشت. يچکه ه يمبرادرم آنقدر مسرور بود

 الّسالم يهالّشهداء عل ّيدرت حضرت سياو با او بز يمفتيرکاظم م يّدبمنزل س

 .يمطور گذارند ينفصل زمستان را هم  .يمديشمشرّف م

 ّيدفتم موضوع بحث سيربًا بدرس او ممّدت مرتّ  ينمن در تمام ا     

 اش منجر به ظهور قائم موعودی که بود خاتمهيثو حد يهه هر آشيهم

 رمود حضرتيفاغلب م  .يدرديگم ظهور آن حضرت مّيابودن ا يکو نزد

 است دلهاى يکدوران ظهورش نزد يدناسيششما است او را نم ينموعود در ب

 تا بلکه يدساز ّياو راه ورود او را مه يدخودتان را طاهر و مقّدس کن

 ود بعد از مرگيشنروم او ظاهر نم يادن ينتا من از ا يدموّفق شورتش يابز

 .يدبياتا او را ب يريدلحظه آرام نگ يک يدم کنيامن بجستجوى او ق

 کاظم ّيدنوروز آمد بعد از نوروز جناب س يدخالصه زمستان گذشت ع     

 ّيدسکونت کنم من از س ينبمن امر فرمودند که از کربال بروم و در قزو

 ينا اگر بقزويردر کربال بمانم ز يدست کردم اگر ممکن است اجازه بدهدرخوا

 مطمئنّ  يمفرمود اى عبد الکر  برگردم علما بمخالفت من خواهند پرداخت.

 باش دوران ظهور قائم را درک خواهی کرد و بنصرت امر او موّفق خواهی

 پس از  ک توّکل بر خدا کن.ينا  د کنی.يانم آنروز از من يکشد.  خواهش م

 کس يچعلما نکن . بتجارت مشغول شو ه يناعتنائی به تفت ينورود بقزو

 واند ضررى برساند.يتبتو نم

 مطابق  برگشتم. ينرفتار کردم و با برادرم بقزو ّيدمن حسب االمر س     

 و شبها مروزها بتجارت مشغول بود  مودم.يناو عمل م يحو نصا ّيددستور س
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 د ساعت در اطاق خلوت خود بدعا و نمازشتم و هر شب چنيگبمنزل بر م

 تو يافتم خدايگردم و ميکن تضرّع ميادم و با چشم گريشمشغول م

 نميکاى که دوران قائم را درک ممقرّب درگاهت بمن وعده داده بندءه ءهيلبوس

 ان بمن وعده دادى کهيناطم يدوم و با قيشرت جمالش مشرّف مياو بز
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 ١٤٣ص 

 تا کی چه وقت بوعدءه خود يرتأخ  ّفق خواهم شد.بنصرت امر حضرت قائم مو

 کی آن نعمت موفور  شائی؟يگکی باب فضلت را بروى من م  نی؟يکوفا م

 نی؟يکرا بمن عطا م

 يدهجرى رس ١٢٥٥سال  که روز عرفءه ينبود تا ا ينهر شب کار من هم     

 را بنماز و دعا گذراندم بغتةً  يددر غروب آن روز بمنزل برگشتم و شب ع

 نديکى مثل برف دور سر من پرواز ميدم مرغ سفيدخوابم برد در خواب د

 مرغ روى شاخءه آن درخت نشست و با نغمءه . تاده بودميسپهلوى درختی ا

 در جستجوى مظهر يا" آ يممؤّثرى  که از وصف آن عاجزم گفت اى عبد الکر

 ود ".يشظاهر م ينموعود هستی منتظر باش که در سنءه ستّ 

 ينا پرواز کرد و از نظر پنهان شد. ايبگفتار آن پرندءه ز ينز اپس ا     

 ی کرد روح من سراپا مملّو از سرور شد آنچه ازيبعج يرکلمات در من تأث

 که مباداينردم از ترس ايکه با خودم تکرار ميشه بودم هميدآن پرنده شن

 قّصه را نگفتم. ينکس ايچبرود به ينی آن گفتار از بيرينش

 از بلند شده فورًا بجانبيرم نداى قائم از شيدز چند سال شنبعد ا     

 از عازم شدم.  در طهران ماّل محّمد معلّم نورى را مالقات کردميرش

 او از امر مبارک مّطلع شدم.  او بمن گفت که حسب االمر مبارک ءهيلو بوس

 منهم از  در کربال منتظر مراجعت حضرت باب از مّکه هستند. ينمؤمن

 م بدبختانه ماّل جواد برغانی با منيدکربال رفتم.  بهمدان که رسطهران ب

 ميدهمسفر شد و بکربال آمد من در کربال بمالقات شماها و باقی دوستان رس

 امشب که بحضور  ه بودم نگفتم.يدخوابی را که د و باز هم باحدى قّصءه
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 م و همان نغمءهيدنی را شنيامبارک مشرّف شدم از لسان مبارک همان ب

 ه بودم.يدا شنيبز ى را استماع نمودم که در آن شب از آن پرندءهيزشورانگ

 ر خود را باقدام مبارک انداختم.يااختتاب شدم و بیجهت بی يناز ا

 ساله بودم که از موطن ١٨هجرى  ١٢٦٥در اوائل سال  يدويگم يلنب     
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 ١٤٤ص 

 اىزواره يلعاسم ّيدخودم زرند بقم مسافرت کردم.  در آنجا بواسطءه س

 که در بغداد خود را فداى امر اهّلل نمود بامر مبارک حضرت يحملّقب بذب

واست بمازندران برود و به يخم مّيادر آن ا يحذب ّيدس  اعلی مؤمن شدم.

 اصحاب

 زا فتح اهّلل حّکاک قمیيرداشت که مرا و م يمندد و تصميوطبرسی پ قلعءه

 موانعی از انجام مقصودش باز را هم که جوانی بود با خودش ببرد و چون

 ه بايکداشت بما وعده داد که من در طهران منتظر شما هستم و در ضمن

 ی را براىينقزو يمرد داستان ماّل عبد الکريکزا فتح اهّلل حکاک  صحبت ميرم

 ا کردم بعدها که بطهرانيدق پيااشت يمی بمالقات عبد الکريلمن خ  او گفت.

 م اويدرا د يحذب يلاسمع ّيدفاى مسجد شاه سدار الشّ  رفتم و در مدرسءه

 را که در همان مدرسه ساکن بود بمن معرّفی کرد ما عازم قلعءه يمماّل عبد الکر

 ه دريکآنهائ ينفته بنابر اياواقعءه قلعه انجام  يدکه خبر رس يمطبرسی بود

 در طهران بود و کتاب يمماّل عبد الکر  صدد بودند بقلعه بروند ممکن نشد.

 ه با او محشور بودميشمن هم  رد.يکن مبارک فارسی را استنساخ مايب

 محّبت را با شّدت حرارت يتذرد نهايگم مّياسال از آن ا ٣٨و االآن که 

 مسئله سبب شد يننم و هميکم طهران نسبت باو احساس مّيامانند همان ا

 يدم . شايسکتاب بنو يناز آغاز تا انجام در ا يلکه شرح حال او را بتفص

 آن بعظمت امر الهی پی برند. خوانندگان گرامی ازمطالعءه
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 ١٤٥ص 

 فصل نهم                                 

 فصل قبل ّيءهبق                              

 ند و مردم از ورود او مّطلع شدنديداز رسيربش ينچون جناب ماّل حس     

 یيموان صميرکه او از پانستند يدا ميرى بر خاست زيدآشوب و غوغاى جد

 ن اسالميااز آمده تا بنيرر بشيگشخص بار د ينفتند ايگباب است و م ّيدس

 جهتيناز ا  ن براندازد.يات مقّدسه را از بنيعرا متزلزل سازد و شر

 که يداى سخت گرداد شد و کار بر حضرت باب باندازهيجر ايامشکالت بس

 يزاصحاب را ن يرسا  ن برود.د بخراسايزامر فرمودند از راه  ينبماّل حس

 ی را براىينقزو يمد و تنها ماّل عبد الکرينفرمودند که باصفهان مراجعت نما

 اقدام سبب شد که هم حضرت يناز نگاهداشتند.  ايرت در شيااستنساخ آ

 از محفوظ ماندند و هم پراکنده شدن اصحابيراعلی از شرّ اعداء در ش

 و نداى ظهور باب بگوش دور ديباطراف سبب انتشار امر مبارک گرد

 .يدرس يکو نزد

 ت کهياآ يرعالمات ظهور و تفس يينوان حضرت باب و تبيراستدالل پ     

 را يفو شر يعشت و وضيگت نفوس ميرردند سبب حيکن ميابراى مردم ب

 موديننقاط آن مملکت بجستجو و بحث وادار م يران و سايرخت ايتدر پا

 م باب و اصحاب متوّجهيااز استماع ق يزنان محّمد شاه يرحّتی سلطان ا

 ّيدمنظور س ينبراى ا  موضوع برآمد. يقمطلب شد و در صدد تحق ّيتاهمّ 

 ازيرن بود بشيادارابی را که از دانشمندان زمان و داراى فصاحت ب يحيی

 ه را بدرگاه سلطنتيجبد و نتيات حال دعوت باب اّطالع يقفرستاد تا از حق
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 عموم يندر ب ّيدداشت شهرت س يحيی ّيداعتماد را بس يتد.  شاه نهايسبنو

 رموديفاى که چون در مجلسی ورود ماى بود و احترامش بدرجهباندازه

 م ساکنّيادارابی در آن ا ّيدراى تکلّم نبود سياشود احدى را يگو لب بسخن م
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 ١٤٦ص 

 شاه  مان بود.يهخدمت شاه ميشزا لطفعلی پيرطهران و در منزل م

 ازيرام داد که از طرف من بشيغدارابی پ ّيدزا لطفعلی بسيرم ءهيلبوس

 .يسه را بما بنويجکن و نت يقتوّجه فرما و در امر باب تحق

 يلا خودش هم ميرخوشحال شد ز ّيتمأمور ينباطنًا از ا يحيی ّيدس     

 از نظر بجهاتیيراتی کند ولی چون سفر شيقامر باب تحق داشت که دربارءه

 هيکاو فراهم نبود از اجراى مقصود خود باز مانده بود وقتاش براى هيلوس

 يندر ب  از رهسپار شد.يرو بجانب ش يدمجبور باطاعت گرد يدامر شاه رس

 اى چند را در نظر گرفت که پس از مالقات حضرت باب حّل آنراه مسئله

 شود و اگر جواب کافی بشنود اّدعاى آن حضرت را يامسائل را جو

 .يدنما يقتصد

 را که از رفقاى خراسان او يمعلی عظ يخماّل ش يداز رسيروقتی بش     

در  يم. عظيدبود مالقات نمود و راجع به اّدعاى حضرت باب از او پرس

 جواب

 مسئله ينخودت بشخصه بروى و بحضور باب مشرّف شوى و ا يدگفت با

 نم دريکتی بتو ميحنص يکدوستانه   نمائی. يقگی و تحقيدرا شخصًا رس

 ه مراعاتيشاحترام را هم داشته باش که در اثناء محاورات جنبءه نظر

 ان خواهی شد.يمکنی و گر نه در آخر کار پش

 علی خال بحضور مبارک ّيدزا سيردارابی در منزل جناب حاج م ّيدس     

 احترام را مراعات نمود جلسءه يتنها يممشرّف شد و بر حسب سفارش عظ

 شرّف بود و سؤاالتی را که در نظراّول دو ساعت در محضر مبارک م
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 نات او را کامالً يارد حضرت باب بيکبحضور مبارک عرض م يکايکداشت 

 ی جواب مقنع مختصرى از لسانتاالؤرمودند و در مقابل هر سيفاستماع م

 رد.يکت ميردارابی را دچار تعّجب و ح ّيدد که سيشمبارکش جارى م

 هيکوقت  ب پی برد.متدّرجًا بضعف خود و قدرت باطنی حضرت با

  سؤاالتيءّهر بقيگواست مرّخص شود عرض کرد انشاء اهّلل در جلسءه ديخم

 



www.oceanoflights.org 

 ١٤٧ص 

 ه از منزليکوقت  ن خواهم برد.ياخودم را عرض خواهم کرد و بحث را بپا

 ن حال را براى او نقليارا مالقات نمود و جر يمون آمد عظيرجناب خال ب

 بمعرض عمل گذاشتم ولی آن بزرگوارکرد و گفت من هر چه در قّوه داشتم 

 االت مرا جواب فرمودند و مشکالت مراؤنی ساده و مختصر تمام سيابا ب

 قدار مشاهدهيمو ب يلم  خود را در محضرش ذليدد ينحّل نمودند چون چن

 مسئله سبب شد که زودتر از حضور مبارک مرّخص شدم. ينکردم.  و هم

 از کثرت دهشت يدور مبارک رسدارابی بحض ّيددّوم س چون جلسءه     

 فراموش کرد يدال نماؤواست از حضرتش سيخمسائلی را که م يعجم

 که يدر را که مربوط به موضوع جارى نبود مطرح گرديگناچار مسائلی د

 را که فراموش  االتیؤاختصار س يتفصاحت و رعا يتحضرت باب با نها

 پس از استماع د و مسائل فراموش شدهينرمايفجواب م يکايککرده بود 

 مد.يآدش ميا يکايکن آن حضرت ياجواب و ب

 يبمطلب عج ينا کرده بود که از مشاهدءه يتبعدًا براى بعضی حکا     

 ی فروينردم که در خواب سنگيکی در خود احساس کردم.  حّس ميبحالت غر

 ميدشنرا که از آن مسائل فراموش شده می اىام  و جواب هر مسئلهرفته

 ر فکريگاز طرف د  رد از طرفی متعّجب بودم،يکار ميدب بمرا از خوا

 ريگد ، ان بودميشی پريلخ  مطلب از راه تصادف باشد. ينا يدردم که شايکم

 پس از  مرّخصی خواستم. ر برخاستم و اجازءهيااختم بیيننتوانستم بنش

 فت و گفتار مرايام چون بر حال من وقوف يدرا در راه د يمعظ يخخروج ش
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اش آن يکو گفت ا يدمحابا ابرو در هم کشبی يدتصادف شنراجع ب

 هيکهائمدرسه

 اش من و تويکد و ايشخراب م يمها درس خواندمن و تو در آن 

 هيکاضعف عقل و غرور جاهالنه تا امروز بواسطءه  يمفتيرهر گز بمدرسه نم

 بهتر آنست که يممانده از فضل الهی محروم نمیيدها بما رساز آن مدرسه

 خدا پناه ببرى و قلبًا از او بخواهی تا انقطاع و توّجهی بتو عطا کندب
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 ١٤٨ص 

 ت برهاند .يرو ح شکّ  ينو بفضل و رحمت خود ترا از ا

 گرفتم که قلبًا رجا کنم يمسّوم که بحضور مبارک رفتم تصم جلسءه     

 د و در نظر گرفتم کهينکوثر مرقوم فرما ى بر سورءهيراز قلم مبارک تفس

 خصوص بمحضر مبارک ينى در ايزال را قلبًا بخواهم و شفاهًا چؤس نيا

 مزبور را مرقوم يرقلبی من مّطلع شدند و تفس يّتعرض نکنم اگر از ن

 کتب يرمزبوره با سا سورءه يرنات مبارکه در تفسياه بيکفرمودند بطور

 و بامر يمنما يقنگ صّحت رسالتش را تصدريدفرق داشته باشد ب يرتفس

 بپردازم. يشم و خاطر از تشويرگ يشاذعان کنم و گر نه راه خود پ مبارک

 سراپاى مرا يدو ترسی شد يبم خوفی عجيدچون بمحضر مبارک رس     

 که چند مرتبه بحضور مبارک مشرّفينفرو گرفت که سبب آنرا ندانستم با ا

 مرتبه سر تا پا ينحالت براى من دست نداده بود ولی ا ينا يچشده بودم ه

 حضرت باب چون مرا بآن حالت  تم.يسوانستم بايته نميکم بطوريدرزليم

 ند از جاى خود برخاستند دست مرا گرفتند و پهلوى خود نشاندهيدد

 واهد بپرس تا جوابيخچه دلت مآنواهی بخواه هر يخفرمودند هر چه م

 ت زدهيرى نفهمد حيزبدهم.  من مثل طفلی که قادر بر تکلّم نباشد و چ

 شسته بودم حضرت باب تبّسمی فرمودند و بصورت من نظررکت نيحو ب

 ر نخواهی گفتيگکنم د يرکوثر را براى تو تفس انداخته گفتند اگر سورءه

 ت رسالت من اعتراف خواهی کرد؟سحر است و بصحّ 

 ىيزى بمن دست داد هر چه خواستم چيدشد يهمطلب گر ينن ايداز شن     

َسَنا (٢٤:٧قرآن ) يءهآ يننشد فقط ا يمبگو  را خواندم : " َرب نا َظلَمَنا أنف 
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 " حضرت ينَ َو ِان لَم َتغِفر لََنا و َترَحمَنا لََنک وَنن  ِمَن الَخاِسرِ 

سورءه کوثر  يرباب قبل از وقت عصر از جناب خال کاغذ و قلم خواستند و بتفس

 مشغول

ت از نوک ياآ يلنم سيکرا فراموش نم يبعج وقت آن منظرءهيچشدند من ه

 لمش باق

 تياآ يفو آوازى ظر يفت آورى جارى بود با صوتی لطيرسرعت ح
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 ١٤٩ص 

 حال استمرار داشت ينسره تا غروب آفتاب ايکرمود يفمبارکه را تغّنی م

 سورءه يردر هنگام غروب تفس  د.يشت نازل مياو بدون تأنّی و سکون قلم آ

 ورند بعدياب گذاشته و فرمودند چاى ينکوثر تمام شد آنگاه قلم را بر زم

 ت نازله نمودند و با صوت مؤّثرى  مشغول تالوت شدند.ياشروع بتالوت آ

 انه بودم ظرافت لحن مبارک سوز و گدازىيومثل د يدپيطقلب من بشّدت م 

 ن کنم از بلندى مطالبياوانم بيتاد کرده بود که نميجدر وجود من ا

 انه شوميوبود د يکت بود نزدياه  در مخزن آن آيکاهينو تابندگی جواهر ثم

 قواى من يدب گالب بصورت من پاشاوش شوم بيهواستم بيخسه مرتبه م

 رمودند گوش بدهم.يفه تالوت ميکتياشد و توانستم تا آخر بآ يدتجد

 ل مبارک برخاستنديککوثر تمام شد ه يرکه تالوت تفسينپس از ا    

 يمعبد الکرو ماّل  يحيی ّيدبردند و بجناب خال فرمودند جناب س يفو تشر

 سورءه کوثر را يرتا تفس يدائی کنيری مهمان شما هستند از آنها پذينقزو

 که اکنون نازل شد استنساخ کنند و بعد با کمال دّقت با اصل نسخه مقابله

 د.يننما

 يدسه شبانه روز طول کش يممن و ماّل عبد الکر يدويگم يحيی ّيدحاج س     

 ی که دريثاحاد مخصوصًا دربارءه يمودو مقابله نم يمتا آنرا استنساخ کرد

 و تمام آنها را يمکامل بعمل آورد يقاز قلم  مبارک ذکر شده تحق يرتفس ينا

 انيناطم مطلب بدرجءه ينمن از مشاهدءه ا  .يمفتيامتانت  درجءه يتدر نها

 انيمدند ممکن نبود ايشقواى عالم جمع م يعه اگر جميکم بطوريدرس

 خان يناز بحسيردر اّول ورود بش  دهند. يلتقل ياان مرا سلب کنند ينو اطم
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 خود فکر کردم که مّدتی است يشپ  وارد شده بودم و مهمان او بودم.

 ام ممکن استخان نرفته ينت الهی هستم و بمنزل حسيامستغرق در پاى آ

 و علّت خشم او گردد. ت من سبب شکّ يبطول غ

 از جناب خال  بروم،خان  ينگرفتم که بمنزل حس يمجهت تصم ينبا     
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 ١٥٠ص 

 خان رفتم چون مرا ينانصراف خواستم و بمنزل حس اجازءه يمو ماّل عبد الکر

 باب در من ّيدمالقات س ياد که آينو بحث کرد تا به ب يقشروع به تحق يدد

 کس جز خداونديچمن مقصود او را دانستم و باو جواب دادم ه  اثر کرده.

 کار قادر است و بسيننقلب کند فقط خداوند بارا م يحيی ّيدواند قلب سيتنم

 کند مسلّمًا يرتأث يحيی ّيدا او مقلّب القلوب است اگر کالم کسی در سيرز

 خانينجواب من حس يناز ا  کالمش کالم الهی است.و از طرف خداوند 

 باب ّيدتءه سيففر يحيی ّيدم به بعضی گفته بود سيدسکوت کرد بعدًا فهم

 تيسى باو نيدر اميگى کرده است ديدشد يردر او تأثگشته و سحر آنجوان 

 هر چند مهمان من بود ولی يحيی ّيدبمحّمد شاه هم شرحی نوشته بود که س

 کرد من از ابدًا معاشرت و مالقاتی نمیيرمد و با علماى شآ منزل من نمی

 اند کهباب و در جرگءه اصحاب اوست گفته ّيدوان سيردارم که از پ يقين

 يحيی ّيداند که سزا آقاسی گفت بمن خبر دادهيرروزى بحاج ممحّمد شاه 

 طور باشدينوان باب در آمده و بابی شده است اگر ايردارابی در سلک پ

 يمکن يقشخصًا در اّدعاى او تحق يدت بايسن ّيتباب خالی از اهمّ  ّيدامر س

 يحيی ّيدنوشت که رتبءه س ينخان چن ين. محّمد شاه در جواب مکتوب حس

 ا از خاندان نبّوت و داراى علم ويرر عالی و درجءه او متعالی است زايبس

 ت کهيسرا سزاوار ن يّتت افراد رعيساکمال و فضل و اّطالعات کامله

 وقت بر خالفيچه يحيی ّيدا سيرد زينسخنی بگو يلجل ّيدس يندربارءه ا

 ينو بمطالبی که سبب ذلّت و حقارت د يدويگمصالح مملکت سخنی نم

 ينمب
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مکتوب  يندارابی گفته است که چون ا ّيدس  شود.اسالم باشد معتقد نمی

 شاه

 سته نهانیيور نتوانست علنًا با من مخالفت کند پيگد يدخان رس ينبحس

 رد که از مقام من بکاهد ولی از مساعیيکو در باطن سعی م يدوشيکم

 ينو آزارى بمن برساند و توه ّيتاى نبرد و نتوانست اذهيجنت  يشخو

 التفات را بمن داشت. يتا محّمد شاه نهايرى بکند زيرو تحق
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 ١٥١ص 

 پس از چندى حضرت باب بمن امر فرمودند که بجانب بروجرد سفر

 ينو بمن سفارش کردند که در ح يمکنم و امر مبارک را بپدر خودم ابالغ نما

 ادب را مراعات کن حسب االمر مبارک رفتار کردم پس يتمذاکرات نها

 ن نهادم از سخنان او باطنًايارا با پدرم در م يده داستان ظهور امر جداز آنک

 واهد کهيخاّدعاى حضرت باب انکارى ندارد و لکن م يّتم که در حقانيدفهم

 او را بحال خود بگذارم.

 امر مبارک بر آمدند يقم در صدد تحقّياه در آن ايکو از جمله علماى معروف     

 بزرگوار را بلقب ينحضرت باب ا  ی زنجانی بود.و مؤمن شدند ماّل محّمد عل

و ذکاوت کامل بود  يمحّجت زنجانی داراى فکر سل  حّجت ملّقب ساختند.

 در

 از رفتار  رداخت.يپم يقاجتناب داشت و به تحق يدد تقليوهر مطلبی از ق

 رد و همه را ازيکم يدعلماى زمان  و طرز اخالق و پستی افکار آنها علنًا تنق

 آنانرا  اد.يدافراد ماّلها مورد انتقاد قرار م ينتر ربعه گرفته تا پستنّواب ا

 انست.يدرفتار زشت آنان مبه را منوط  مرد و انحطاط اسالميشمساوى م

 يّداحمد احسائی و س يخقبل از آنکه بامر مبارک مؤمن شود نسبت بش     

 يناد چنديدمنات آنها را مورد اعتبار قرار نياکاظم رشتی توّجهی نداشت و ب

ى نمود و اگر محّمد شاه دخالت يدمرتبه با علماى زنجان مباحثات شد

 رديکنم

 باالخره محّمد  د.يشى منجر ميزو خونر ّيتمباحثات بعدم امن ينکار ا

 يرخت و سايتشاه او را از زنجان بطهران احضار کرد و جمعی از علماى پا
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 حّجت زنجانی مباحثهدعوت نمود تا در محضر شاه با  يزانرا نيربالد ا

 مناظرات با آنکه حّجت تنها بود يندر ا  ت مطلب واضح شود.يقکنند و حق

 از علما قادر يچيکی اقامه نمود که هينت خود دالئل متيابراى اثبات نظر

 ًا در باطن با او مخالف بودند ولی ظاهرًايعبر رّد و انکار نشدند اگر چه جم

 ند.يدت گفتارش گردر و اعتراف بصحّ متانت دالئلش مجبور باقرا بواسطءه

 يقدر مقام تحق يدرا شن يدکه حّجت زنجانی نداى امر جدينبمحض ا    
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 ١٥٢ص 

 را که ماّل اسکندر نام داشت براى يشخو يندهبر آمد و شخصی از ثقاة و معت

 از چهل روزيرماّل اسکندر پس از ورود بش  از فرستاد.يرمطلب بش يقتحق

 فت و نسبتيامبارک مشرّف شد عظمت امر را در  توّقف نمود و بحضور

 حضرت باب بزنجان مراجعت نمود و در مؤمن گشت باجازءه يدبامر جد

 ه علما در محضر حّجت مجتمع بودند نزد وى رفت حّجت از اويکهنگام

 تياماّل اسکندر ورقی چند از آ  نه؟ يامؤمن شدى  يدبامر جد ياآ يدپرس

 ها راينلی نازل شده بود بحّجت داد و گفت اه از قلم حضرت اعيکامبارکه

 و بماّل  يدحّجت خشمناک گرد  اوامر شما هستم. يعمن مط يدمطالعه کن

 محضر يننی اگر علما در ايزچه حرفی است که م يناسکندر گفت ا

 ردّ   ی است.يقتحق ينانی که اصول ديدردم  مگر نميکنبودند ترا مجازات م

 ه اوراق را مورد مطالعه قرار داديکوقت  ارد.ه ديدو قبول من براى تو چه فا

هم که يدر بسجده افتاد و گفت شهادت ميااختصفحه آنرا خواند بی يکو 

 ينا

 فته است هر کهياکلمات از مصدرى نازلشده که قرآن از آن مصدر نزول 

 کلمات هم بر حّق  ينداشته باشد که ا يقين يدقرآن را معتقد است با ّيتحّقان

چون من عند  يدکلمات بگو ينهر چه صاحب ا  الهی است. کلمات  است.

 اهّلل

همه  يدمجلس حاضر ينه در ايکاى نفوس  است اطاعتش واجب است.

 شاهد

 کلمات مؤمن هستم اگر روز را شب بخواند و آفتاب ينمن بصاحب ا يدباش
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 ايرنم زيکی فرمان او را اطاعت ميبو ر گونه شکّ يچبداند بدون ه يهرا سا

 هر که بانکار او بپردازد خدا را منکر شده است.  کم خداست.حکم او ح

 پراکنده شدند ّيتن کردند جمعياکلمات را جناب حّجت ب ينچون ا     

 تی را که جناب حّجت در اّول وهله تالوت نمودنديافت آياو مجلس خاتمه 

 يرم االسماء بود که در تفسيّواز آورده بود کتاب قيرو ماّل اسکندر از ش

 سف از قلم حضرت اعلی نازل شده بود.يوءه سور

 خان حاکم فارس جناب قّدوس و ماّل صادق را ينکه حس يمسابقًا گفت     
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 ١٥٣ص 

 جناب قّدوس از  ون کرد.يراز بيرشمار از شبی ّيتر و اذياپس از زجر بس

 خان يمماّل صادق جدا شده بطرف کرمان رفتند تا امر مبارک را بحاجی کر

 ديزامر و اعالى کلمة اهّلل ب يغو ماّل صادق مقّدس براى تبل ابالغ کنند

 جواد کرمانی ّيدند بمنزل حاج سيدقّدوس چون بکرمان رس  مسافرت نمود.

 معروف بکربالئی  وارد شدند.

 اهالی کرمان بعلم و فراست و جاه و منزلت ينجواد در ب ّيدحاجی س     

 ائی کرد و کماليرربانی پذمحّبت و مه يتاز قّدوس با نها  معروف بود.

 جواد با ّيدرفتار حاج س  وس مجرا داشت.احترام را در همه حال نسبت بقدّ 

 ند و بنزد اويدخان حسادت ورزيمقّدوس سبب شد که شاگردان حاج کر

 جواد کربالئی شخص گمنامی را در منزل ّيدبردند که حاجی س يتشکا

 براى  ند.يکم يتاو رعا درجءه احترام را دربارءه يتفته و نهايرپذ يشخو

 ان آورند باو گفتند که مهمانيجخان را بهيمکه خشم و غضب حاجی کرينا
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 ١٥٤ص 

 شخص محترم معروفی يّدس  باب است. ّيدی از خواّص سيکجواد  ّيدحاج س

 ينرا در ااو  يداو امر جد ءهيلد و بوسيبکه مهمانش او را بفر يمرسيتاست م

 ود و انظار مردميششود از احترام شما کاسته مب يناگر چن  حدود رواج دهد.

 ردد.يگر متوّجه ميگبطرف د

 رنگ نزد حاکم شهر رفت و از وىيدب يدبشن ينخان  ايمچون حاج کر    

 جواد سفارش کند تا از همراهی قّدوس خود ّيددرخواست نمود که بحاج س

 ه و آشوبگونه رفتار ممکن است علّت فتنينو باو تذّکر دهد که ا يددارى نما

 از ّيدس  جواد گفت. ّيدخان را بحاج س يمنات حاج کرياحاکم کرمان ب  گردد.

 اى خشمناک بحاکم گفت چند مرتبهنات بهم برآمد و با لهجهيااستماع آن ب

 منکه تا کنون  جو گوش نکنی. نّمام فتنه ينت کردم که بسخنان ايحبتو نص

 تيماست که فرصت را غنام سبب شده در مقابل جسارتهاى او سکوت کرده

 ياآ  ت؟يسسخنان چ ينمقصود او از ا تجاوز نموده  يششمرده و از حدود خو

 ت که بايسجو نخام فتنه ينمگر هم  واهد رتبه و مقام مرا احراز کند.يخم

 تملّق را بآنها يتمحشور و نها يرهزاران نفر از اراذل ناس و نفوس شر

 طرف دارى يانفوس بدرفتار و اشقت که تا کنون از يسمگر او ن  .يدويگم

 ست خود راياه ريلوسينازد تا بايسال ميمناهان را پايگند و حقوق بيکم

 بمقاصد مذمومءه يلت که براى انجام شهوات و نيسمگر او ن  .يدمحافظت نما

 ارد و با آنان مصاحبت و معاشرتيدرا محترم م يرمردمان شر يشخو

 و اقسام کلمات زشت و بدگوئی آزارت را بانواع ينو نفوس پاک ط يدماينم

 نديکواهد ميخه که خودش هر کار ميداى رسرمی او بدرجهيشب  ساند.يرم
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 يبد که من شخص نجينواند ببيتود و نميشگناه را مرتکب م ينترو زشت

 نم.يکائی ميرت و راست  کردار دانشمندى  را در منزل خود پذينو پاک ط

 يّهرو ينسخنان بر ندارد و ا يندست از اکه اگر  يدجو بگوئبخان فتنه     

 نم که خانيکاشاره اراذل و اوباش شهر کرمان را وادار م يکرا ترک نکند ب
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 ١٥٥ص 

 ون کنند.يررا از کرمان ب

 را استماع نمود يدشد يدتهد ينو ا يدسخنان شن ينحاکم کرمان چون ا     

 شما آسودهجواد گفت  ّيداز آنچه گفته بود معذرت خواست و بحاجی س

 بدرفتارى متنّبه خواهم ينخان را از ايممن خودم حاجی کر يدخاطر باش

 ساخت و بمعذرت خواهی وادار خواهم نمود.

 مانند يدرا بشن ّيدخان از حاکم کرمان گفتار سيمچون حاجی کر     

 ستياواند بر تمام مردم کرمان ريتو دانست که نم يچيده بخود پيدمار گز

 گشت.  يلى تبديدبنا ام شيدداشته باشد ام

 يعرد قّدوس جميکائی ميرقّدوس را در منزل خود پذ ، جواد ّيدحاجی س   

 ساعت که وارد کرمانينون آمده بود تا ايره از کربال بيکرا از روز يعوقا

 باب و مالزمتش را ّيدان خود را بسيمداستان ا  نقل کرد. ّيدشده بود براى س

در قلب  يدان بامر جديمو گفت حرارت ابا آن حضرت در سفر حّج براى ا

 حاج

را مخفی دارد  يشان خويمکه ا يدجواد بشّدت حاصل شد و بهتر آن د ّيدس

 تا

 .يدت اهّلل دفاع نمايعالهی خدمت کند و از شر يدبهتر بتواند بامر جد

 قّدوس هم باو وعده داد که خداوند ترا بخدمت امرش موّفق خواهد کرد     

 الفان غالب خواهد ساخت.و بر دشمنان و مخ

 م کهيدجواد شن ّيدزا عبد اهّلل خواجه براى من نقل کرد که از حاج سيرم     

 فرمود يتعنا يدى شديدو تأئ يدنصرت بخش ينفرمود خداوند مرا بر مخالف
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 ى کنم اگر فضل خدايرخان جلوگيمءه حاجی کريرکه توانستم از اعمال شر

 او بامر يءهمًا از ناحردم مسلّ يکم نمايخان قيمد و در مقابل کريششامل نم

 د.يشر وارد ميان بسيامبارک ضرر و ز

 د مسافرت نمودند و از آنجايزبارى جناب قّدوس از کرمان بجانب      

 و اردستان و اصفهان و کاشان و قم و باالخره بطهران ورود  ينباردکان و نائ

باو دادند و با را  يدند بشارت امر جديدکردند.  هر جا شخص مستعّدى د

 کمال
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 ١٥٦ص 

 که يمجناب کل  م نمودند. برادر حضرت بهاءاهّلل،ياامر اهّلل ق يجشجاعت بترو

قّدوس داراى طلعتی   در طهران قّدوس را مالقات کرده بود بمن فرمود.

 يلجم

 يّتی اهمّ ينحتّی اشخاصی که بأمور د  بود. يدو اندامی جاذب و محّبتی شد

 دند و از رفتار ويشاشتند و مجذوب او ميدوست مادند قّدوس را ديدنم

 دّقت را در يترفت و نهايگم وضو ميدروز ديک  گفتارش در عجب بودند.

 همه دّقت روايناو ا رد که کمتر شخص بدرجءهيکانجام وضو مراعات م

 گی و فروتنی ويزطهارت و پاک مءهقّدوس جوانی  بود که مجسّ  اشت يدم

 افتادگی بود.

 ّدوس  در طهران بحضور مبارک حضرت بهاءاهّلل مشرّف شدند.جناب  ق     

 پس از آن  بمازندران مسافرت فرموده مّدت دو سال در منزل پدرشان

 فته بود و پدرشان زوجءهيادر بارفروش اقامت کردند مادر قّدوس  وفات 

 اندازه محبّت داشتزن نسبت بقدوس بی ينا  ر کرده بود.يارى اختيگد

 آرزو داشت که قّدوس تأّهل  رد.يکواقعی از قّدوس پرستارى مو مانند مادر 

 قّدوس  م.ينم و جشن عروسی ترا نبيررسم بميتفت ميگبارها م  ر کند.يااخت

 یيلولی خ  .يده حتمًا خواهد رسيدرمود دوران تأّهل من هنوز نرسيفباو م

 ن منزل عروسی نخواهم کرد بلکه دريامن م  با شکوه و جالل خواهد بود.

 آسمان در مقابل انظار عموم مردم شهر جشن يران و در زيدوسط سبزه م

 .يدآنروز است که بآرزوى خود خواهم رس  فت.ياعروسی من انجام خواهد 

 ان بار فروشيدکه قّدوس را در سبزه م يدسه سال بعد زن پدر قّدوس شن
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 نات چه بود.ياکه مقصود قّدوس از آن ب يداند آنوقت فهمکرده يدشه

 باب ينه ماّل حسيکجناب قّدوس در بارفروش توّقف کردند تا وقت     

 الباب از حضور حضرت اعلی از ماکو مراجعت نمود و در بارفروش به

 ه خواهم نگاشت بجانب خراسانيکپس از آن بشرح  .يدمالقات قّدوس  رس

 روان شدند.
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 ١٥٧ص 

 یيموستان صمی از ديکد شد يزکه وارد يناّما ماّل صادق مقّدس بمحض ا  

 .يدرفت امر اهّلل از او پرسيشپ و دربارءه يدخود را که از اهل خراسان بود د

 حدود است چه يند ازغندى که در امحازا يرواست بداند که ميخمخصوصًا م

 ينزا احمد گوشه نشيرکه م يدی تعّجب کرد وقتی شنيلخ  خدماتی کرده.

 يتاقبال بامر مبارک در نها با آنکه در اّول  است و با مردم معاشرت ندارد.

 زا احمد ازغندىيربعدًا دانست که م  مردم مشغول بود. يرتبشه شجاعت ب

 کتاب بزرگی دربارءه اثبات امر مبارک يفبتأل يشمّدتی در منزل خو

 شده يتی که راجع بظهور موعود از ائّمءه اسالم روايثمشغول بوده و احاد

 ه جمع آورى کرده بود بالغ بر دوازدهی کيثعّدءه احاد در آن کتاب جمع کرده 

 هاىداشته که آن کتاب را منتشر کند و نسخه يمده و تصميشم يثهزار حد

 دستور داده بود که از آن کتاب يزن يشد و بشاگردان خويسمتعّدد از آن بنو

 مطالبی اقتباس کنند و در همه جا آن مطالب را ذکر کنند و مقصودش

 مبارک خدمتی کرده باشد.ه بامر يلوسينبود که با ينا

 د بوديززا احمد که اّول مجتهد معروف يرازغندى خالوى م ينحس ّيدس     

 و از فتنه و فساد يايدد بيززا احمد که در خراسان بود نوشته بود که بيربم

 ىيرخان کرمانی که او را دشمن اسالم معرّفی کرده بود جلوگيمحاجی کر

 ازيربود که بش يلرفت هر چند باطنًا ماد يززا احمد از خراسان بيرم  کند.

 ا کهيرمستور داشت و کتاب يشمنظور را از خال خو ينسفر کند لکن ا

 همه بمالقات يدد بعلماء رسيزخبر ورود او ب  کرده بود باو نشان داد. يفتأل

 دند اظهار تعّجبيشآن کتاب مّطلع م يفمدند و چون از تأليآاو م
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 روزيکی از نفوس که يک  مودند.ينتاب ماز آن ک يفی تعريلردند و خيکم

 متکّبر و طّماع بدجنس يرشخص شر ينا  زا تقی بود.يرن او آمد ميدبد

  د شده بود.يزت خود را در نجف تمام کرده بود و تازه وارد يالتحص

 واستيخم

 يفد چون خبر تأليرقرار گ ينمجتهد يفا کند و در رديدستی پياکه ر
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 ١٥٨ص 

 از او در خواست کرد که چند روز آن يدمد ازغندى شنزا احيرکتابرا از م

 چند روز گذشت  کتاب را باو امانت بدهد تا استفاده کند و کتابرا برگرداند.

 زا احمد از خالوى خود درخواست کرد که شما هريرخبرى از کتاب نشد م

 نفر را فرستاد تايک ينحس ّيدس  .يريدشخص بگ ينطور هست آن کتابرا از ا

 شرمی و وقاحت گفت بروزا تقی با کمال بیيرد ميرزا تقی بگيراز مکتابرا 

 م بهتريدکتاب که با خبر شدم د ينف ابآقا بگو من از مقصود اصلی مؤلّ 

 ن حوض آب انداختمياب کتابرا در ميشلذا د  کتاب محو شود. ينآنست که ا

 جواب ناصواب بهم بر آمد يناز ا ينحس ّيدس  و تمام خطوطش شسته شد.

 رفتار ينزا احمد او را از ايرزا تقی را مجازات کند لکن ميرخواست که م و

 عمل اقدام ينگفت اگر با ينت بخالوى خود چنيحو از راه نص  باز داشت.

 خواهد آمد از همه گذشته يشمشکالت پ  ان عمومی خواهد شد.يجکنی ه

 اىرفتهخان در نظر گيمحاجی کر ّيتبردن اهمّ  يناز ب را که دربارءه مقصودى

 م کنیيازا تقی قيرکه بمخالفت مينا بمحض ايرفت زياانجام نخواهد 

 ينحس ّيدهد که سيدمارد و انتشار ميشت ميمخان فرصت را غنيمحاجی کر

 هيلوسينزا احمد ازغندى او را بابی کرده است بايرکه م يدويگو م  بابی است.

 ايرز يدفزايامرد و بر احترام خود يبم ينخان احترام ترا از بيمحاجی کر

 ستکه جزاىيننند بهتر ايکند مردم هم باور ميکخود را حافظ اسالم قلمداد م

 کار را بخدا واگذار کنی.ينا

 یيلد است خيززا احمد در يرکه م يدچون ماّل صادق خراسانی شن     
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ی يکخالوى ازغندى در  ينحس ّيدفورًا بمالقات او شتافت س  خوشحال شد.

 از

 فت.يرزا احمد هم بعد از نماز او منبر ميرم  ت بود.مسجدها امام جماع

 پس از اتمام  ماّل صادق وارد مسجد شد و در صف اّول بنماز مشغول گشت.

 که اجازهينمعانقه نموده و بدون ا ينحس ّيدبا س يننماز در مقابل روى حاضر

 يناّول از ا ينحس ّيدس  بخواهد باالى منبر رفت و شروع بمذاکرات نمود.
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 ١٥٩ص 

 ّيتى نگفت تا بمقصود او پی ببرد و از نيزلکن چ  .يدرفتار ماّل صادق ترس

ی يکزا احمد هم گفت تا متعرّض او نگردد ماّل صادق يرقلبی او آگاه شود بم

 از

خطاب نموده گفت  ينهاى حضرت باب را تالوت کرد و بعد بحاضرخطبه

 اى

 ا باب علمیيرز ديو بسپاس الهی مشغول شو يدعلما و دانشمندان شکر کن

 ت ابدى درياو چشمءه ح  ه.يدک مفتوح گردينا يدپنداشترا که مسدود می

 از ظاهر شد تا بشما ازيرمقابل شما آشکار گشته باب علم الهی از شهر ش

 ت فضل الهیياهر کس از چشمءه ح  مبذول دارد. يشنعمتهاى گرانبهاى خو

 مطالب معضلءه قطره بنوشد اسرار مشکله براى او مکشوف شود و يک

 نکرده يلدهد اگر چه تحص يلآسانی شرح و تفص يته را در نهايمحکمت قد

 واد و اّمی باشد و اگر کسی بباب علم الهی توّجه نکند و بعلميسباشد و ب

 مغرور شود و رسالت الهی را انکار کند بخسران ابدى يشو دانش خو

 سالم محسوب شود.علماى ا يناگر چه از بزرگتر يدو ذلّت دائمی گرفتار آ

 صداى  مود.ينکلمات انذار م ينشجاعت خلق را با يتماّل صادق با نها     

 ت و چهيسک ينو قال مردم بلند شد همه متعّجب و مبهوت که ا يلق

 ان بانکاريجشّدت و ه يتدر نها يناز هر گوشه و کنار حاضر  .يدويگم

 د زد و بمقّدس گفت ازيافر ينحس ّيدد راه انداختند سياو داد و فر  پرداختند.

 ارانزآمد نماز گ ينساکت باش ماّل صادق چون از منبر پائ ياب ينمنبر پائ

 دست ينحس ّيدس  رى باو زدند.ياخدا پرست دور او را گرفتند و کتک بس
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 ّيتو بجمع يدمردمان مهاجم بکنارى کش ن آنياماّل صادق را گرفته از م

 يدشخص با من است من با ينمجازات ا يدگفت شما کار نداشته باش

 وم.يشم يات مسئله را از او جويقرم و حقيباو را بمنزل م  گی کنم.يدرس

 جنونی که بر او عارض شده از روى نافهمی غلبءه شخص بواسطءه ينا يدشا

 ةً يقحق يدويگم در آنچه ميدنم اگر ديکم يقند من تحقيزحرفها را م ينا

 او را مجازات خواهم کردثابت و بگفتار خود معتقد است بدست خودم 
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 ١٦٠ص 

 و مطابق حکم شرع با او رفتار خواهم نمود.

 ه از هجوم و آزار مردم خون خوار بر کنار مانديلوس ينماّل صادق با     

 برهنه بود و عبا يشه سر و پايکمقّدس را در حال ينحس ّيدگماشتگان س

 دنش مجروح ور خورده بود و بيارا مردم گرفته بودند و کتک بس يشو عصا

 چند روز  ند.يدرسان ينحس ّيدکوفته شده از چنگ مردم رها ساخته بمنزل س

 امر يغاقدام بتبل ی هم بواسطءهيلسف اردبيوماّل  ، ماّل صادق از واقعءه يشپ

 زا احمد نبودنديرو م ينحس ّيدد شده بود و اگر سيزگرفتار ظلم و جور مردم 

 بودند.سف را قطعه قطعه کرده يوا ماّل يهديز

 از چنگال مردم ينحس ّيدس ی که بواسطءهيلسف اردبيوماّل صادق و ماّل      

 کرمان گرفتاره د بکرمان توّجه نمودند بمحض ورود بيزفته بودند از يانجات 

 جواد ّيدلکن حاج س  وان او شدند.يرخان و پيمچنگال قهر و غضب حاج کر

 انب خراسان فراهم کرد.آنان را مساعدت نموده و وسائل مسافرتشان را بج

 ديشو آزار که از مردم خونخوار متوّجه اصحاب باب م ّيتهمه اذينا     

 يدرد بلکه موجب مزيکممانعت نم يرو تبش يغوجه آنان را از تبليچبه

 اخالص و انقطاع با جنود جهل و نادانی محاربه يتشت با نهايگحرارت م

 ردند.يکنفوس م يعمودند و امر الهی را گوشزد جمينم

 جواد کربالئی ّيداز بود جناب حاج سيردارابی در ش يده وحيکدر اوقات     

 علی خال اعظم بحضور مبارک ّيدزا سيرحاج م و بواسطءه يداز گرديروارد ش

 جواد از يّدو حاج س يدی که بافتخار وحيعمشرّف شد حضرت اعلی در توق

 ثبات و اخالص فرموده و يتقلم مبارکش نازلشده نسبت بآنها اظهار عنا
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 جواد حضرت اعلی را قبل از يّدحاج س  اند.نموده يدو انقطاع آنها را تمج

 حضرت باب از ءهو صفات مختّص  يهه بود و باخالق عاليداظهار امر مکرّر د

 در بغداد بحضور حضرت يزآن حضرت آشنا بود بعدها ن يتدوران طفول

 ه حضرت بهاءاهّلليکتوق  مخصوص بود. يتبهاءاهّلل مشرّف شد و مورد عنا
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 ١٦١ص 

 جواد يّدرا بادرنه سرگون نمودند حاج س

 بود پس از چندى از عراق يری پيلخ

 ان آمد و بجانب خراسان شتافت.يربا

 اخالق فاضله و خضوع و بواسطءه

 ينلطافت گفتار و کثرت تقوى در ب

 نور معروف بود. يّدمردم بس

 ی ازيکروز در يکجواد  ّيدحاج س

 فت غفلتًا بموکبيرطهران مبانهاى ياخ

 شاه برخورد شاه سوار اسب ينناصر الدّ 

 جواد بدون خوف و ترس ّيدبود حاج س

 رفت و بپادشاه سالم کرديشپ

 ينو مراسم خضوع بجاى آورد ناصر الدّ 

 ّيتشاه از وقار و متانت و نوران

 جواد خوشش آمد جواب سالم او را داد و باو گفت که ببارگاه ّيدمنظر حاج س

 ن شاه که اشخاص حسودى بودند ازيااطراف  .يمتا شما را مالقات کن يدئياب

 جواد از ّيدحاج س ينضرت آگاه هستند که ايحاعل يابشاه گفتند آ ينراه تفت

 مد و ازيآشاه را از کلمات حسودان خوش ن  باب است ّيدس وان دلباختءهيرپ

 احمق و نادان رفتار آنها محزون شده آنها را سرزنش کرد که چقدر شماها

 عجب است من هر وقت يدنيکطور مينچرا ا يدچقدر کم عقل هست يدهست

 يهم که داراى متانت و وقار و اخالق خوب و صفات عاليبينشخصی را م
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 و سزاوار يدنيکم ّيتاو را اذ  بابی است. يدوئيگاست فی الفور شما م

 .يدنداريپعذاب و خشم م

 ر اواخر حال بکرمان بر گشت و تاجواد کربالئی د يّدخالصه حاج س     

 فتييابر امر الهی ثابت بود هر که را مستعّد م يشت خوياح يقدقا ينآخر
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 ١٦٢ص 

 .انش کامل بود و خدماتش مستمرّ يمرد ايکم يغتبل

 از بحضور حضرت بابيرم در شّيااز جمله اشخاصی که در آن ا     

 سلطان از علماى خيسلطان کربالئی است پدر و اجداد ش يخمشرّف شدند ش

 رشتی و از ّيداز شاگردان مقرّب س يزن يخخود ش  مشهور کربال بودند.

 سلطان همان کسی است که از بغداد يخش  ی آن بزرگوار بود.يمدوستان صم

 دختر  رفت و در خدمت حضرت بهاءاهّلل به بغداد مراجعت کرد. يهانيمبسل

 يخش يداز رسيرقتی بشو يهبود . مشاٌر ال يمجناب کل سلطان زوجءه يخش

 حسن در يخمالقات کرد ش يمشرح حالش را نوشت زنوزى را که سابقًا ينحس

 ی الواحينقزو يمم از طرف حضرت باب مأمور بود که با ماّل عبد الکرّياآن ا

 بود. يضاز شد مريرسلطان وارد ش يخوقتی ش  مبارکه را استنساخ کند.

 ام دادند که دويغعلی باو پممکن نبود بحضور مبارک مشرّف شود حضرت ا

 خواهند آورد. يفدت او تشرياساعت از شب گذشته بع

 سلطان در رختخواب افتاده بود حضرت اعلی با غالم حبشی يخش     

 که کسی متوّجه نباشدينبردند غالم بامر مبارک براى ا يفتشر يخدت شيابع

 قصودباو فرمودند که وقتی بم يدشيکچند قدم جلوتر از حضرت فانوس م

 چراغ را خاموش کن. يديمرس

 کرد و گفت: يتآنشب را خودش حکا سلطان براى من واقعءه يخش     

 ام داده بودند که قبل از ورود باطاق چراغ را خاموشيغحضرت باب بمن پ

 ی دامن مبارک رايکبود من در آن تار يککنم وقتی وارد اطاق شدند تار

 ى محبوب رجاء دارم تضرّع مراگرفتم و با کمال تضرّع عرض کردم اى موال
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 رىيگشوم جز تو کس د يدبشنوى و آرزوى مرا برآرى تا در راه تو شه

 سلطان يخحضرت فرمودند اى ش  موهبت کبرى برساند. ينواند مرا بايتنم

 ما هر دو دست ياآرزو را دارم که در راه محبوب فدا شوم ب ينمن هم هم

 که آرزوى ما را بر آورد من بتو ميو از او بطلب يمبدامن محبوب واقعی بزن
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 ١٦٣ص 

 محبوب را براى تو ينهم که دعا کنم تا خداوند تشرّف بحضور بهتريدقول م

 يمی عظيلد آور آنروز خيافراهم کند وقتی بحضور او مشرّف  شدى مرا ب

 واستنديخه حضرت باب وقتی ميداست چشم روزگار چنان روزى را ند

 فرمودند هر چه خواستم قبول نکنم ممکن يتببرند مبلغی بمن عنا يفتشر

 کلمءه  بردند. يفنشد باصرار مرا وادار بقبول فرمودند بعد بر خاسته تشر

 ليات اّول خيسکرد که مقصود ک ّيرمحبوب که فرمودند مرا متح ينبهتر

 باشد و عاّل  ّيدمنظور س يدکردم که حضرت طاهره است بعد حدس زدم که شا

 بعدها که بحضور  راز را کشف کنم. ينستم چطور اانيدبودم و نم يددر ترد

 ينکردم که مقصود حضرت باب از بهتر يقينحضرت بهاءاهّلل مشرّف شدم 

 جانفشانی داشتند حضرت بهاءاهّلل بودند. ىمحبوب که در راه او آرزو

 االّول بود يعم ربيکت و يسهجرى که مطابق روز ب ١٢٦٢نوروز سال      

 ان و سکون بسريناطم يتاز با نهايردر شحضرت باب   .يدفرا رس

 ل مبارک بحضرتيکجشن را در منزل خود گرفتند ه يدروز ع  ردند.يبم

 يحفرمودند و با نصا يتخود در آن روز اظهار محّبت و عنا حرم و والدءه

 قلب حضرت حرم و مادرشان ءهينو محّبت فراوان زنگ غم را از آ يرينش

 دارائی خود را بحرم و والده خود واگذارتمام امالک و   بر طرف داشتند.

 خود که مرقوم نامءه ّيتدر وص  فرمودند. يلو باسم آنان تسج  کردند.

 يشبمادر و حرم مبارکه خو يزخود را ن ء منقولءهيافرمودند منزل و اش

شان تمام امالک و نمودند که بعد از وفات والده يحواگذار کردند و تصر

 دارائی
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 حرم است. و منزل مخصوص حضرت

 مادر حضرت باب در اوائل حال بعظمت امر مبارک آشنا نبود     

 از بعتبات توّجه کرد تا باقیيرم از شّياان فائز نشد در اواخر ايمو بشرف ا

 جواد ّيدعمر خود را در آنجا بگذراند حضرت بهاءاهّلل مرحوم حاجی س

 حضرت باب ازى را که با والدءهيرش يدحاجی عبد الحم کربالئی و زوجءه
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 ١٦٤ص 

 ا بروند و او را بامريهآشنائی داشتند مأمور فرمودند که بمالقات مشاٌر ال

 م بامر مبارکّياوالدءه حضرت در آن ا  د.ينمبارک و عظمت آن آشنا نما

 و فضل و موهبتی را که حّق  يشمؤمن گشت و از عظمت مقام فرزند خو

 انيمان و ثبات در اينطما يتفرمود آگاه شده و با نها يتتعالی باو عنا

 ريگجهان بجهان د يندهم هجرى از ايزفت و در اواخر قرن سياوفات 

 دى (.يالم ١٨٨٢شتافت ) اکتبر 

 ل مبارک آگاه بود دريکاّما حضرت حرم از اوائل حال بعظمت مقام ه     

 حضرت  و مانندى نداشت. يران بجز حضرت طاهره نظيمعبادت و قّوت ا

 ا اخباريهها بمشاٌر اليرشهادت و غ ده را تا دورءهينآ يعوقا يعاعلی جم

 حضرت اظهار مطالب را بوالدءه يناى از اکردند که کلمه يدفرمودند و تأک

 صبر کند و بقضاى الهی راضی باشد. يانکند و سفارش فرمودند که در بال

 اى مناجاتی مرقوم فرمودند و بحضرت حرم دادند و فرمودند هردر ورقه

 دعا را بخوان من در خواب بتو يند شد اياانی تو زيشب و پروقت اضطرا

 يشحضرت حرم بعدها در هنگام پ  ازم.يسوم و اندوه ترا زائل ميشظاهر م

 ل مبارک در هر مرتبهيکه يتعمل فرمودند و بهدا ّيهرو ينآمد مشکالت با

 فتند.ياانی و اضطراب رهائی يشاز پر

 فتند وياام امور الزمه فراغت بارى پس از آنکه حضرت باب از انج     

 علی ّيدزا سيرخود را مرتب داشتند بمنزل حاج م وسائل معاش  حرم و والدءه

 ت ها تايبمص ينا ه و دامنءهيدرس ياا هنگام نزول باليربردند ز يفتشر

 که در ينبافراد مؤمن  و وقوع شهادت کبرى ادامه داشت. يزان تبريدم
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 يخی و شينقزو يمماّل عبد الکر  ن بروند.از بودند امر فرمودند باصفهايرش

 بمسافرت اصفهان مأمور يزدى را نيزکاتب  ينحس يّدزنوزى  و س ينحس

 داشتند.

 ه هستيلکه بهر وس يدوشيکسته ميوخان فرمانرواى فارس پ ينحس     
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 ١٦٥ص 

 و قدر و مقامشان را يدو آزار نما يّتا کند و حضرت باب را اذيداى  پبهانه

 وانيرباب با پ يّدمردم پست کند.  تا آنکه باو خبر دادند که سدر نظر 

 خان نفوسی را گماشت ينند حسيکمانعی مالقات م  يچو اصحابش بدون ه

 يّتشب براى او خبر آوردند که بقدرى جمعيککه سرًّا مراقب احوال باشند 

 شهر ّيتخطر است ممکن است امن يماند که ببراى مالقات باب جمع شده

 یيلوند خيرکه شبها بمالقات باب م یعّدءه اشخاص  اش بدل شود.باغتش

 ن آنهايادر م  تر از عّدءه نفوسی است که در دستگاه حکومتی حاضرند.يشب

 اندشما غفلت کرده ينمأمور  هست. يزاشخاص دانشمند و عالی رتبه ن

 هد کهيدا دائی حضرت باب بآنها پول ميراند زت را بشما نگفتهيقو حق

 اگر امر  را از شما پنهان کنند.مطلب 

 يمباب هجوم کن ّيدصادر شود بخانءه س

 وان او را دست بسته نزد تويرو پ

 خان در جواب قائل کهينحس يمورياب

 سرکردءه جاسوسهاى او بود گفت تو

 واهد بمن دستور دهی من خودميخنم

 ينانم چه کنم تماشا کن ببيدبهتر م

 مشکل را عالج ينابخوبی چطور 

 خان يدپس از آن عبد الحم  م کرد.خواه

 داروغه را احضار کرد و باو گفت

 بمنزل يدکس بفهمد با يچکه هينبدون ا
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 علی بروى نردبام ّيدزا سيرحاج م

 بگذارى و از پشت بام غفلًة وارد

 باب را با هر که آنجا ّيدس  منزل شوى.

 هر چه کتاب و اوراق  ى.يرهست بگ
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 ١٦٦ص 

 علی ّيدزا سيرحاج م يفتکل يبورى. عنقريازد من بى جمع کنی فورًا بنيدد

 ا مطابق وعدءهيرند زيررستم او را هم بگيفرا هم معلوم خواهم کرد فورًا م

 ه بختش راياوان سيرباب و پ ّيدءه محّمد شاه قسم که سخود وفا نکرده بجقّ 

 خواهم کشت دستگاه او را بهم خواهم زد آتشی را که روشن کرده خاموش

 طور حرفها بزند.ينشهر ا ينر کسی جرأت نکند در ايگدنم تا يکم

 علی ّيدزا سيرخان با همراهانش حسب االمر بمنزل حاجی م يدعبد الحم     

 کاظم زنجانی ّيدهجوم بردند در منزل فقط دائی حضرت و حضرت باب و س

 مرتضی زنجانی است يّدکاظم زنجانی برادر س ّيدرى نبود ) سيگبودند کس د

 کاظم هم در قلعءه طبرسی يّداى سبعءه طهران است و خود سکه از شهد

 (. يدبشهادت رس

 برداشت يدسه نفر را گرفت هر چه اوراق و کتاب د ينخان ا يدعبد الحم     
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 ١٦٧ص 

 ّيدحضرت باب و س يدعلی گفت شما در منزل بمان ّيدزا سيربعد به حاجی م

) قرآن  يءهآ ينمکرّر ادر آنوقت حضرت باب   کاظم را بدار الحکومه برد.

٨٤:١١) 

 " از وجه يب  الّصبح بقر ي َس م الّصبح ألَ عَده  رمودند  " ا ّن َمو  يفرا تالوت م

 يدند داروغه ديدچون ببازار رس  ان و شجاعت آشکار بود.ينمبارک آثار اطم

 مردم

 ياد بلند است گوياوند صداى داد و فريرم  د،يآينی مضطربند ميلخ

 يديدرد ميکى نازل شده بهر طرف نگاه ميددت سختی و بالى شيبمص

 يهرى زن و مرد گريابس رند دنبال هر تابوتی عّدءهيبتابوت است که م

 چه خبر است گفتند غفلتةً  يدی تعّجب کرد پرسيلنند . خيزد ميانند فريکم

 است که نصف شب تا يدامشب مرض وبا بشّدت بروز کرده و بقدرى شد

 هاى خودشان رامه مضطربند مردم خانهحال صد نفر را تلف کرده است ه

 یيلداروغه خ  اند که آنها را نجات بدهد.اند متوّسل بخدا شدهرها کرده

 جاينکس ايچخان رفت دربان دار الحکومه گفت ه ينبشتاب نزد حس يدترس

 انداهل منزلش گرفتار مرض شده خان فرار کرده همءه ينت حسيسن

 نوکرش را وبا بهالکت رسانده يکه و ايس يزی بد است دو تا کنيلحالشان خ

 ها را دفن نکرد و با بعضی ازو خودش بقدرى در رفتن سرعت کرد که مرده

 گرفت يمخان داروغه تصم يدخود به باغ تخت فرار کرد عبد الحم عائلءه

 خان ينببرد و در آنجا نگاه بدارد تا فرمان حس يشحضرت باب را بمنزل خو

 پس يدد شنياو فر يهصداى گر يدرس يشل خومنز يکحاکم برسد چون بنزد
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 انه پسرش بمرض وبا گرفتار شده و مشرف بهالکتيگدانست که  يقاز تحق

 شد و خود را بپاى حضرت باب انداخت و شفاى پسر يداست از همه جا نا ام

 ت و دامن عباى حضرتيريخرا درخواست کرد اشک از چشمانش م يشخو

 بلند را رتبءه ينهم بکسی که ايدقسم م فت " ترايگاعلی را گرفته بود و م

 کرده که از من درگذرى و پسرم را شفا بخشی او گناهی ندارد يتبتو عنا

 او مجرى مفرما در اّول جوانی است  گناهکار من هستم مجازات مرا دربارءه
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 ١٦٨ص 

 نم کهيکهم و عهد ميدانم هم اکنون از شغل خود استعفا ميماز آنچه کردم پش

 گونه کارها را قبول نکنم " حضرت باب درينر ايگم ديرسنگی بماگر از گر

 رفتند امر فرمودند قدرى از آب وضو کهيگآن وقت براى نماز صبح وضو م

 بد.ياشستند ببرد به پسرش بخوراند تا شفا صورت مبارک را می

 فورًا  فت.ياخان مطابق دستور مبارک رفتار کرد و پسرش شفا  يدعبد الحم

 ت کرديحخان را نصينرا شرح داد و حس يعوقا يعکم نوشت جمنامه اى بحا

بزن و   باب بردارد و باو نوشت بخودت رحم کن، يّتکه دست از اذ

 يتهابچه

 ،وبا طول بکشد ينا اگر ايرز ،رفتار بردار يندست از ا ،رحم کن

خان در جواب نوشت که حضرت باب را  ينحس  احدى زنده نخواهد ماند.

 رها

 دارند بروند. يلا که مکن تا هر کج

 و شاه فورًا يدخان بطهران رس يناقدامات و رفتار حس ينشرح ا    

 و باصطالح يدخان روز خوش ند يناز آنروز حس  خان را معزول کرد. ينحس

 ه حضرتيکرد در اوقاتيکنم يتکس از او رعايچبنان شب محتاج شد ه

 ر ندامت از گناهاناى مبنی بهيضخان عر ينبهاءاهّلل در بغداد بودند حس

 قبل و توبه و انابه بحضور مبارک عرض کرد و درخواست نمود که عزّت

 حضرت بهاءاهّلل  سابقش را باو برگردانند و بحکومت فارس بر قرار بشود.

 فت.يابدبختی بود تا آنکه وفات  يرخان اس ينجوابی باو ندادند حس

 يّدداشتند س يفشرخان داروغه که ت يدحضرت باب در منزل عبد الحم     
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 چون  کاظم زنجانی را بمنزل جناب خال فرستادند و او را احضار فرمودند.

 نسبت بوالده و حضرت حرم يدوم بايراز ميرمشرّف شد فرمودند من از ش

 مراقبت و توّجه را داشته باشی بعد خداحافظی کردند و فرمودند يتنها

 او خواهی بود.الهی هستی و مشمول حفظ  يته ملحوظ لحاظ عنايشهم

 از  کرد. يمر مالقات خواهيگديکان با يجمنتظر باش که باز در کوههاى آذربا

 رستم تا افسر شهادت بر سر گذارى من هم پس ازيفان فدا ميدآنجا ترا بم
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 ١٦٩ص 

 ی از بندگان مخلص و مقرّب خدا خواهم آمد و در جهان ابدىيکتو بهمراهی 

 نمود. يمر را مالقات خواهيگديک
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 ١٧٠ص 

 فصل دهم                                  

 مسافرت حضرت باب باصفهان                     

 از بجانبيرهجرى بود که حضرت باب از ش ١٢٦٢اواخر تابستان      

 يکت فرمودند چون باصفهان نزديمکاظم زنجانی عز يّداصفهان بهمراهی س

 شدند

 حاکم اصفهان مرقوم فرمودند که اى بمنوچهر خان معتمد الّدولهنامه

 يتتا بآنجا وارد شوند مضمون نامه در نها يدنما ّيهبراى حضرتش منزلی ته

 کاظم زنجانی نامءه ّيدچون س  احترام و با کمال بالغت و فصاحت همراه بود.

 محّمد ّيدس يرم أسلطان العلم يهحضرت باب را بمنوچهرخان داد مشاٌر ال

 ن روحانی در اصفهان بودياوايشپ يناز بزرگتر امام جمعه اصفهان را که

 با يشوادار نمود که کسی را باستقبال حضرت باب بفرستد و در منزل خو

 اى را که حضرتنامه  ائی کند.يراحترام و اکرام از آن حضرت پذ يتنها

 براى امام جمعه يشه مراسله خويمباب بمعتمد الّدوله نوشته بودند بضم

 فرستاد.
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 ١٧١ص 

 که بعدها بواسطءه اقدام ينمحّمد حس يرسلطان العلمأ برادر خود ) م     

 سوئی که کرد از قلم حضرت بهاءاهّلل ملّقب به رقشاء شد ( را باستقبال
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 ١٧٢ص 

 چون حضرت باب بمنزل سلطان  ر فرستاد.يگحضرت باب با چند تن د

 رد و بال مبارک استقبال کيکبشخصه از ه يهشدند مشاٌر ال يکالعلماء نزد

 مردم اصفهان نسبت  برد. يشان را بمنزل خويشمحّبت و احترام ا يتنها

 اشتند روز جمعه که حضرت بابيداحترام را مجرى م يتبحضرت باب نها

 ام را براىحمّ  رى از مردم آب خزانءهياوردند بسيام يفام بمنزل تشراز حمّ 

 ن با هم نزاعآ يمقطره بردند و در سر تقس ينا تا آخريهاريمشفا و رفع ب

محّبت  يتمان خود از همان شب اّول نهايهامام جمعه نسبت بم  ردند.يکم

 را

آفتابه لگن را از   اد.يدخدمات حضرت باب را خودش انجام م  ا کرد.يدپ

 دست

 ت بکلّی خود رايريخرفت و خودش آب بدست حضرت اعلی ميگنوکرش م

 که سورءه شب از محضر مبارک درخواست کرديک  فراموش کرده بود.

 حضرت باب  کنند. يراست براى او تفس ّيهو العصر را که از سور قرآن

 ی بدون تأمل و سکون قلم مقصوديبکاغذ و قلم خواستند و با سرعت عج

 بر آن سوره مرقوم داشتند. يلى جليرمهماندار خود را برآوردند و تفس

 سوره نيحرف ا يندءه اّولنات مبارک تا نصف شب راجع بمعانی متعدّ ياب

 ى که نگاشته بودنديرنی حرف " و " بود که معانی " واو " را از تفسيع

 احمد احسائی در يخرمودند . " واو " همان حرفی است که شيفتالوت م

 بر يلآنرا ذکر کرده حرف " واو " در نظر حضرت باب دل يشات خويفتأل

 کتاب الهی بود حضرت بهاءاهّلل بحرف " واو " در يند يدجد آغاز دورءه
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 يرتعب يسلرمز الرّئ يساند و از آن بسرّ الّتنکاقدس اشاره فرموده

 مرقوم فرموده يرحضرت باب مناجاتی را که در مقّدمءه تفس  اند.فرموده

 همه مجذوب مناجات  در آن شب تالوت کردند. ينبودند در حضور حاضر

 ان ماندهيرنش حيااز قّوت ب  مبارک و لطافت صوت حضرتش شدند.

 ماّل محّمد تقی هراتی  ند.يدر بر خاستند و دامن عباى حضرت را بوسيااختبی

 مثلکلمات بی ينمحابا زبان بمدح و ثنا گشود و گفت ابی يرمجتهد شه
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 ١٧٣ص 

 ينواند مثل ايتکس نميچالهی و الهام خداوند ه يدبدون تأئ   است. يرو نظ

 ثلث قرآن است در ايت که معادل ربع ياهمه آينا يلبزرگوار در مّدتی قل

َشقُّ   معجزه است. ينعمل باالتر ينا  د.يسفصاحت و بالغت بنو يتنها

 القمر

 شهرت  واند کرد.يتمعجزه برابرى نم ينه هرگز با ايزکردن سنگر يحو تسب

 باب روز افزون بود از اطراف اصفهان دسته دسته براى تشرّف بحضور

 ی بوديبهنگامءه عج  ردند.يکمدند و بمنزل امام جمعه هجوم ميآباب مردم م

 مد از مسائل مشکله و حقائقيآرى ميگد چه خبر است دينمد به بيآی ميک

 مدند طلب شفا و عالج از حضرت بابيآبعضی م  رد.يکسؤال م ينّيهد

 مودند.ينم

 مرتبه بمنزل امام جمعه براى تشرّف بحضوريکمعتمد الّدوله خودش      

 منوچهرخان از  اصفهان حاضر بودند.باب آمد در آن مجلس اغلب علماى 

 کدام جواب کافی ندادند.يچخواست ه يلاثبات نبّوت خاصه دل علما دربارءه

 د حضرت باب فرمودنديننی بفرمايااز حضرت باب درخواست کرد که ب

 شفاهی عرض کرد جواب کتبی بمراتب بهتر است ياواهی يخجواب کتبی م

 از آن بهره يزدگان نيننند آيکم ود و همه از آن استفادهيشا منتشر ميرز

 يشرند حضرت باب قلم برداشتند و بفاصلءه دو ساعت بيبکافی م يبو نص

 و مطالبی را  اسالم را مبرهن داشتند. ّيتاز پنجاه صفحه نگاشتند و حّقان

 و چندان مؤّثر بود که در خاطرها نقش يلر جلياکه ذکر فرموده بودند بس

 اشاره يزی نينائم موعود و رجعت حسبست در خاتمءه آن بظهور قمی
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 از عظمت ينرمودند تمام حاضريفت را تالوت مياوقتی که آن آ  فرمودند.

 ان شده همه ساکتيرت مندهش و حيامقام آن بزرگوار و عظمت آن آ

 تيانسبت بآن آ يناعتراضی از حاضر ينکوچکتر  ادند.يدو صامت گوش م

 نات.ياآن ب ردّ ه ا چه رسد بکس را قدرت اعتراض نبود تيچمتوّجه نشد ه

 نمود و بحّدى يرت در وجودش تأثيامعتمد الّدوله چنان استماع آن آ    
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 ١٧٤ص 

 مسرور و مشعوف شد که در آن محضر با صداى بلند گفت من تا کنون

 ت اسالمرا قلبًا معتقد نبودم و اقرار و اعتراف جازم بصحّ  نت اسالمياد

 اسالم وادار کرد الحمد هّلل که يقبًا بتصدجوان مرا قل يننات ايانداشتم ب

 جوان ينن مؤّثر که از اياگونه قّوت و قدرت و بينم ايدموهبت رس ينبا

 يلت از راه تحصيسکار کار همه کس نينم از عهدءه بشر خارج است ايدد

 يندارم بعد از ا يقينمطلب  ينسد من بايرمقام نم ينو درس خواندن کسی با

 .يدن رسيارفتند و مجلس بپاکلمات همه برخاستند 

 د بود علماى اصفهان که آنهمهياشهرت حضرت باب هر روز رو بازد     

 بآن  ند،يديدند  و بچشم خود ميدشنشهرت و انتشار عظمت باب را می

 ردند جوانی درس نخواندهيکا مشاهده ميرند زيدبزرگوار حسد ورز 

 قامش بمراتب از آنهانکرده تازه باصفهان وارد شده و رتبه و م يلو تحص

 برود يشمنوال کار پ ينى نکنند و بهميرند اگر جلوگيدتر است ديشب

 در صدد چاره برآمدند از ينعاقبت خوبی براى آنها نخواهد داشت بنابر ا

 ن علما چند نفر که باهوشتر بودند دشمنی و مخالفت علنی را بايام

 تريشخالفت با فکر کردند که منع و ميرحضرت باب صالح ندانستند ز

 ر نفوس بديگبخشد. از طرف دبعکس می ءهيجود و نتيشباعث شهرت م

  باب نسبتيءهسرشت و اشرار بانتشار انواع افتراء و تهمت در مقابل داع

 و علما يدگفتگوها متدّرجًا بطهران رس ينبآن حضرت مشغول شدند.  ا

 نمودند.را اخبار  يعوقا ينزا آقاسی که صدر اعظم شاه بود ايربحاجی م

 سخنان را بشنود در ينکه مبادا محّمد شاه چون ا يدزا آقاسی ترسيرم     
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 ديرو باب را بطهران بخواهد و محبّت او را در دل بگ يدبرآ يقصدد تحق

 در فکر چاره افتاد ينصدارت شود بنابر ا و کار منجر بسقوط وى از رتبءه

 مجلسی فراهم کند که ممکن است معتمد الّدوله يدرسيتم ينتر از ايشو ب

 باب آنها را بمذاکرات وادار کند و چون ّيدو با س يدو علما را دعوت نما
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 ١٧٥ص 

 باب را بشاه معرّفی ّيداست س ينمحّمد شاه نسبت به معتمد الّدوله خوش ب

 زا آقاسی رايرالت مياخ ينا  د.يرکند و باب مورد توّجه شاه قرار گ

 بود که اگر معتمد الّدوله يناز ا تر ترسشيشاندازه خائف ساخت و ببی

 مؤّثر واقع ياباب قّوت خواهد گرفت و در شاه و رعا يدواسطه بشود امر جد

ی داشت و امر باب هم عظمت و يقا محّمد شاه قلب رقيرخواهد شد ز

 یّيتابجذّ 
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 ١٧٦ص 

 زايرد که صدارت از دست ميشم ينمطالب ا ينا ءهيجدارا بود نت يدشد

 ينبعد از ا  ر باو توّجهی نخواهد داشت.يگت و شاه دفيرون ميرآقاسی ب

 فکرها

 يند و او را بمحافظت مصالح ديساى بنوکه بامام جمعه نامه يدبهتر آن د

  اويءهخصوص از ناح يناسالم وادار کند و بر سهل انگارى که تا کنون در ا

 کار را کرد و در ضمن مراسلهينا  .يدنما يخا سرزنش و توبيرمجرى شده و

 ه مخالف مصالحيککه شما با کمال هّمت بأمور يمباو نوشت ما منتظر بود

 .يدى کنيرگونه مطالب جلوگينو از ا يداست مخالفت نمائ ّيتحکومت و رع

 و او را در يداباب را مورد احترام قرار داده ّيدکه س يمنويشحال م     

 ثارش راو آ يمو تعال يدنيکم يفاز او تعر يدای بزرگ ساختهيلانظار خ

 مراسالت نوشت يلقب ينعلماى اصفهان هم از ا يربسا  .يدمائينم يرتقد

 کرد مخصوصًا بعضی از علما را که تا آن يقو آنها را بمخالفت باب تشو

 و صوتی نداشتند مورد توّجه خود قرار داد و بآنها کاغذ نوشت يتوقت ص

 از احترام خود اگر چه  نبود. يرتأثبی يدمراسلءه حاجی که بامام جمعه رس

 ان خوديشى نکاست و لکن ببعضی از اقربا و خويزنسبت بحضرت باب چ

 ه براى مالقات بابيکنفوس اد کنند که از عّدءهيجدستور داد وسائلی ا

پسر حاجی کلباسی هم از  أالعلم يهد کاسته شود آقا محّمد مهدى سفينآمی

 يک

 ی حضرت بابت و بدگوئطرف در باالى منبرها با کلمات زشت بمذمّ 

 زا آقاسی بشود و پس از مّدتهايرم يتراه مورد عنا يناز ا يدپرداخت شا
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 وائی بنوائی برسد.ينب

 ام داد کهيغفت بامام جمعه پياوقوف  يعوقا ينمعتمد الّدوله چون با     

 اسد اهّلل پسر ّيدبعالوه حاجی س   بهمراهی حضرت باب بمنزل او بروند.

 اى و آقا محّمدر رشتی و حاج محّمد جعفر آبادهمحّمد باق ّيدمرحوم حاج س

 ران را هم دعوت کرد تا با حضرت بابيگزا حسن نورى و ديرمهدى و م

 فت و سعی کرديردعوت را نپذ يناسد اهّلل ا ّيدد.  حاج سينمذاکراتی نما
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 ١٧٧ص 

 ام داد من ازيغند و بآنها پيرران را هم نگذارد که دعوت معتمد را بپذيگد

 دعوت را يننم ايکام از شما هم درخواست معوت معذرت خواستهقبول د

 ا دعوت خود را آشکارا ويرز يدباب روبرو نشو يّدو با س يدقبول نکن

ت متمّسک ياپرده اظهار خواهد داشت و براى اثبات مّدعاى خود بآبی

 خواهد

 ت خواهد نوشت آن وقتياگشت و در وقت کمی باندازءه نصف قرآن آ

 " ينَ ست : هات وا ب رهاَنک م ِان  ک نت م صاِدقِ ين" برهان من ا يدويگبشما م

 يا يممثل او رفتار کن يموانيتاز ما نم يچيکی است هيه(  بد١٠٦:٢) قرآن 

 يدبا

 و تمام يمبعجز و ناتوانی خود اقرار نمائ يدبا ياو  يمدعوت او را قبول کن

 هر دو مطلب ينو ا يمست و شهرت و جاه و مقام خود را از دست بدهيار

 ن و سبب حصول خسران است.ياموجب ز

 فت و دعوت معتمد رايرت او را پذيحاى  نصحاج محّمد جعفر آباده     

 زا حسن نورىيرآقا محّمد مهدى و م يلران از قبيگقبول نکرد ولی د

 بمنزل معتمد الّدوله رفتند ّينفته در وقت معيردعوت را پذ يرينو  سا

 اعتنائی نکردند. اسدهّلل ّيدت سيحو بنص

 افالطون بود از حضور مبارک وان فلسفءهيرنورى که از پ ينزا حسيرم     

 ماّل صدرا که فهم آن جز براى خواّص  يءهمشکل از کتاب عرش چند مسئلءه

 حضرت باب با عباراتی سهل  ال کرد.ؤت سيسران ممکن نيگفالسفه براى د

 يهاز اصطالحات جار کهينو آسان مشکالت او را جواب فرمودند بدون ا
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 جوان به مراتب از معارف ينزا حسن دانست که معارف ايروى کنند.  ميرپ

 رياه بسيقدو طر ينا ينفلسفءه افالطون و ارسطو باالتر و مهمتر و فرق ب

 مار است.يشو ب

 را ّيهآقا محّمد مهدى بنوبت خود از حضرت باب بعضی از مسائل فقه     

 واستيخقانع نشد راه مجادله سپرد و م يدشن و بجوابهائی که  ال کرد.ؤس

 ه جلو سخنان او رايددازد معتمد الّدوله مقصود او را فهميند راه بياداد و فر
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 ١٧٨ص 

 ی از نوکرهاى خود فرمان داد چراغی روشن کند و آقا محّمديکگرفت و ب

 مهدى را بمنزل خودش برساند بعد معتمد بامام جمعه گفت من از دشمنان

 باب را ّيدی باو برسانند محّمد شاه امر کرد که سيّترسم که اذتيباب م

 بطهران بفرستم منهم مجبورم مطابق امر شاه عمل کنم بهتر آنست که تا

 امام جمعه هم با  ود در منزل من باشد.يشوقتی وسائل سفر او فراهم م

 معتمد الّدوله موافقت نمود حضرت باب را در منزل معتمد گذاشت يءهنظر

 ودش تنها بمنزل برگشت مّدت توّقف حضرت باب در منزل امام جمعهو خ

 چهل روز بود.

 حضرت اعلی را از يءّهفروغ عدل م ماّل محّمد تقی هراتی رسالءهّيادر آن ا     

 باجازه مبارک بود لکن کار خود را ينرد و ايکعربی بفارسی ترجمه م

 ی گشت و از جرگءهى بر او مستوليدا ناگهان خوف شديرز يدبانجام نرسان

 که حضرت باب بمنزل معتمد الّدولهيناز ا يشان کناره گرفت پيماهل ا

 پدر سلطان يمزا ابراهيرزا محّمد علی نهرى ميرانتقال کنند برادر بزرگ م

 دعوت نمود. يشالّشهداء و محبوب الّشهداء حضرت باب را شبی بمنزل خو

 کارهاى او را يعو جمی امام جمعه بود يماز دوستان صم يمزا ابراهيرم

 ائی را فراهم کرده بود کهيرغذا و وسائل پذ يناد در آن شب بهتريدانجام م

 سلطان  ن و بزرگان شهر بهتر و باالتر بود.ياائی اعيربمراتب از طرز پذ

 شان از دهردند و سنّ يکالّشهداء و محبوب الّشهداء در آنشب خدمت م

مخصوصی داشتند  يتآنها عناحضرت باب ب  کرد.زده سال تجاوز نمیياو 

 چون
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 بحضور باب عرض کرد برادر من يمزا ابراهيرغذا را بگستردند م سفرءه

 تا بمقصود يدی بفرمائيتنم عنايکزا محّمد علی فرزندى ندارد رجا ميرم

 ن بشقابياقدرى غذا در م يشحضرت باب با دست خو  برسد. يشخو

 تا با زوجءه يدمحّمد علی بده زايردادند و فرمودند بم يمزا ابراهيرته بميخر

 خواهد يتواهند بآنها عنايخغذا را تناول کنند خداوند آنچه را م ينخود ا
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 ١٧٩ص 

 زا محّمد علی داد که بعدها حرميرخداوند دخترى بم يدفرمود.   طولی نکش

 .يدحضرت عبدالبها گرد

 ند بقتل حضرتيدد ينبارى شهرت باب روز افزون بود علما چون چن     

 اسد اهّلل و حاج ّيدعلماى اصفهان بجز حاجی س يعباب فتوى نوشتند و جم
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 ١٨٠ص 

 فتوى را نزد پس از آن ورقءه  اى آن فتوى را امضاء نمودند.محّمد جعفر آباده

 که يدرسيتامام جمعه فرستادند امام جمعه فتواى قتل نداد ولی چون م

 ست با علماء اصفهانبرود و جاه و جاللش زائل شود نخوا ينستش از بيار

 مضمون نوشت ... " من در ينجهت فتوائی باينمخالفت کرده باشد از ا

 نی باب معاشر بودم عملی که داللت بر کفر او بکنديعجوان  ينمّدتی که با ا

 و موجب قتل باشد مشاهده نکردم و لکن چون از جهتی اّدعاى مقام بزرگی

 ند و در فکر جاه و مقاميکنم يار اعتنائی بأمور دنيگرا دارد و از طرف د

 انه است من فتواى بقتليوام که مجنون و دکرده يقينت يسظاهرى ن

  علمايءهفتوى از ناح يننم " خبر صدور ايکانگی او اقرار ميوهم ولی بديدنم

 پانصد نفر  ر برآشفت و در فکر چاره افتاد.يابس يدکه بمنوچهر خان رس

 در هنگام غروب آفتاب از اصفهانسوار را مأمور کرد که با حضرت باب 

 سواران دستور داد که يسبرئ د ضمنًاينت نمايمخارج شوند و بطهران عز

 هپس از ط
ّ
 يسر فرسنگی صد نفر سواران را باصفهان برگرداند و برئي

 صد نفر آخرى که مورد اعتماد او بود در نهانی سفارش کرد که از صد نفر

 هخودش بعد از ط
ّ
 ت نفريسفر را برگرداند و از بت نيساى بر مرحلهي

 ر را براىيگآخرى ده نفر مورد اعتماد او هستند نگاهدارد و ده نفر د

 ت به اردستان مأمور کند و با آن ده نفرى که موردياجمع آورى مال

 ه کسی نفهمد حضرت باب رايکمعمولی بطور يراعتمادش هستند از راه غ

 طلوع صبح وارد شهر شوند. د که قبل ازياينباصفهان برگرداند و طورى ب

 فت معتمد الّدولهيادستورى را که معتمد الّدوله داده بود بخوبی انجام      
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 در اطاق مخصوصی جاى داد و خود يدحضرت باب را بعمارت خورش

 انستند کهيدمود مردم نمينبشخصه بانجام خدمات حضرت باب اقدام م

 باب را بطهران ّيدردند سيکل مياحضرت باب در اصفهان هستند. همه خ

 سفر ينا ءهيجند نتينبفت و منتظر بودند که بهيگى ميزاند هر کسی چبرده
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 ١٨١ص 

 وان حضرتيرپ  ند.يکم يّنباب چه مجازاتی مع ّيدو شاه براى س  ود.يشچه م

 ردنديکل ميابر بودند و خخ ت امر بیيقباب هم که در اصفهان بودند از حق

 وردنديخی غّصه ميلبودند خ ينه غمگحضرت باب در طهران هستند هم

 معتمد الّدوله از حزن و اندوه اصحاب با خبر بود و بحضور حضرت باب

 با يدان خاطر اصحاب اجازه بفرمائيننم  براى اطميکعرض کرد رجا م

 حضرت باب چند سطرى بماّل   حکمت بحضور مبارک مشرّف شوند. يترعا

 ساکن بود مرقوم فرمودند آورد يمن ی که در مدرسءهينقزو يمعبد الکر

 يمی نامه را بفرستند ماّل عبد الکرينو بمعتمد الّدوله دادند تا با شخص ام

 از يرکس از تشرّف او غيچو ه يدپس از ساعتی بحضور مبارک رس

دادند  يممعتمد الّدوله آگاه نبود حضرت باب مقدارى اوراق به ماّل عبد الکر

 که

 حسن زنوزى آنها را استنساخ کنند ماّل  يخدى و شيز ينحس ّيدبا مساعدت س

 نيابرگشت و خبر سالمتی باب را بآنها داد از م يننزد مؤمن يمعبد الکر

دى يز ينحس ّيدو س يمنی ماّل عبد الکريعسه نفر  يناصحاب اصفهان فقط هم

 و

 را يّهبق  حسن زنوزى اجازه داشتند که بحضور مبارک مشرّف شوند. يخش

 اجازه تشرّف نبود.

 ن باغ منزل مشرّف بودياروز معتمد الّدوله  در حضور مبارک در ميک     

 انم بچه راهی آنها رايدکرده نم يتد عناياعرض کرد خداوند بمن ثروت ز

 اموال خودم را در نصرت امر شما يدئخرج کنم فکر کردم اگر اجازه بفرما
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 سبت بمنشما بطهران بروم و محّمد شاه را که ن و باذن و اجازءه يمصرف نما

 دارم که مؤمن خواهد يقينکنم  يغامر مبارک تبل ينان دارد باينی اطميلخ

 شد و بانتشار امر در شرق و غرب عالم خواهد پرداخت آنوقت او را وادار

زا آقاسی را که شخصی فاسق و مخرّب مملکت است يرنم حاجی ميکم

 معزول

 عروسی را هم م مخارجيگيری از خواهرهاى شاه را هم براى شما ميککند. 

 دعوت يننازن ينام و ملوک عالم را بامر مبارک و آئهم. آنوقت حکّ يدخودم م
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 ١٨٢ص 

 گروه زشت رفتارى را که باعث ننگ اسالم يننم و ايکم يغنم همه را تبليکم

 خوبی يّتحضرت باب فرمودند ن  ندازم.ياروزگار برم هستند از صفحءه

 ی بتو براىيلاست خدا جزاى جز مؤمن از عملش بهتر ّيتاى و چون نکرده

 ينا يادن ينخواهد کرد لکن از عمر من و تو در ا يتمبروره عنا ّيتن ينا

 اقدامات را که گفتی بچشم خود ينا ءهيجنت يموانيتقدرها باقی نمانده و نم

 وسائل و وسائطی که گفتی ينرفت امر خود بايشخداوند در پ ينيمببه

 حّکام ءهيلامر را بوس ينواهد ايخدهد نماراده نفرموده مقصود را انجام 

 ارگانيچو ب ينمساک ستکه بواسطءهينخدا ا مرتفع کند ارادءه ينو سالط

 مطمئّن باش که خدا در آخرت تاج  و خون شهدا امر خود را مرتفع  سازد.

 شمار بر تو نازل خواهدافتخار ابدى بر سرت خواهد گذاشت و برکات بی

 یيلتر باقی نمانده معتمد الّدوله خيشمر تو بکرد سه ماه و نه روز از ع

 يادن ينخوشحال شد و بقضاى حّق راضی گشت و خود را براى انتقال از ا

 ّيتبجهان باقی حاضر و آماده ساخت کارهاى ناتمام خود را انجام داد وص

 نامه بحضرت باب يّتخود را هم نوشت تمام دارائی خود را در وص نامءه

 فت.ياوفات  يّندر موعد مع يدبخش

 او اعتنائی نکرد ّيتخان بوص ينگرگ بردار زاده اشپس از وفاتش      

 ه خبر وفات خود رايکو اموال معتمد را تصرّف نمود معتمد الّدوله از روز

 شيقينان و يمد و هر دم بر ايشسته بحضور مبارک مشرّف ميوه بود پيدشن

 شدن خاتمءه يکروز بحضور مبارک عرض کرد از نزديکشت يگافزوده م

 وانم شرحيتی خوشحال هستم سرور من بقدرى است که نميلت خودم خياح



www.oceanoflights.org 

 اندازه محزون و اندوهناکم که پس از وفاتمر بیيگدهم لکن از طرف د

 منزل ينت است بوجود شما در ايقحقخان که شخص خونخوار بی ينگرگ

 یيلخ جهتيناز ا  و آزار شما اقدام خواهد کرد. يّتپی خواهد برد و باذ

 اممکن من امور خود را بخدا وا گذاشته يممتأّثرم حضرت باب فرمود ب
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 ١٨٣ص 

 فرموده که اگر بخواهم يتو بقضاى او راضی هستم خداوند بمن قدرتی عنا

 ا نشوديدمثل آن پ ياکه در دن يمماينم يلسنگها را بجواهر تبد ينا يعجم

 تهيفت بخود شو اگر اراده کنم دشمنان خونخوار خود را چنان نسب
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 ١٨٤ص 

 ميااخالص و استقامت ق يتازم که در راه محبّت من با نهايسته ميفو فر

 ام تا قضاىت و مصائب دچار شدهّيابل ينخودم با ک بارادءهينکنند.  من ا

 الهی مجرى شود.

 يافزود تمام دنيام يشسته باخالص و ارادت خويوبارى معتمد الّدوله پ     

 رد هر چه بعظمت امريکت جلوه ميمدر و قيقنظرش ب و مال و منال آن در

 تيقجمال و جالل حضرت باب بحق د و از مشاهدءهيشتر آشنا ميشالهی ب

 ديشدتر مياز ياشت کراهتش نسبت بجاه و جالل دنيگتر متوّجه ميشامر ب

 منوال بود تا آنکه شبی ينحالش بر ا  شت.يگتر ميدش بعالم ابدى شديلو م

 ريگان بجهان ديناطم يتجهان با نها ينض شد و از امختصر تبی باو عار

 پرواز کرد.

 را يمدى و ماّل عبد الکريز ينحس ّيدءه معتمد حضرت باب سيرم اخّيادر ا     

 ت معتمد اخبار فرمودند و بآن دو نفر دستوريااز قرب انتهاى دوران ح

 معتمد يبمّطلع سازند که عنقر يّهقض ينرا هم از ا ينمؤمن يردادند که سا

 د که بکاشان و قم و طهران بروند و پراکندهينوفات خواهد کرد و بآنها بگو

 خان ينپس از وفات معتمد گرگ  بشوند و منتظر ظهور قضاى الهی باشند.

 يدن توّقف حضرت باب در عمارت خورشياه از جريکی از نفوسيک ءهيلبوس

 يرمعتمد و سا نامه ّيتفت و از مضمون وصيامسئله اّطالع  ينمّطلع بود با

 اى بمحّمد شاهبالفاصله شخصی را بطهران فرستاد و نامه  امور با خبر شد

 بود: ينمضمون نامه ا  نوشته باو داد که بشاه برساند. يلبمضمون ذ

 داشتند که يقينردند بلکه يکل ميا" چهار ماه است مردم اصفهان همه خ     
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 طور انتشار دادهيناا يرمنوچهر خان حضرت باب را بطهران فرستاده ز

 باب را بطهران بفرستند حال که ّيدر تاجدار امر کرده سيابود که شهر

 باب را بطهران ّيدس يهمنوچهرخان وفات کرده معلوم شد که مشاٌر ال

 که کسی مّطلع شودينخود بدون ا يدنفرستاده بلکه او را در عمارت خورش
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 ١٨٥ص 

 مودهيننی مياائی شايرپنهان داشته و از او پذ

 فتم مراتبيامسئله وقوف  يناست من چون بر ا

 ر عرض کردم تا هر طور دستوريارا بدربار شهر

 د مجرى گردد."ينبفرما

 ان را بمعتمد الّدولهيناطم يتمحّمد شاه نها     

 دانست که ينگرگ داشت پس از قرائت نامءه

 بوده تا فرصتی ينمقصود معتمد الّدوله ا

 با شاه مالقات دهدبدست آورد و حضرت باب را 

 منظور ينه و باجراى ايدولی اجلش فرا رس

 ينفرمانی بگرگ ينه است بنابر ايدموّفق نگرد

 ستيانوشت و باو امر کرد که با چند تن سوار بر

 علی اللّهی بود چاپارچی که از فرقءه يکمحّمد ب

 باب را بطهران بفرستد يّدران سيگپنهانی از د

 و سفارش کند که يدکس نگويچمطلب را به ينو ا

 احترام را نسبت بحضرت باب يتنها ينمأمور

 خان ينپس از وصول فرمان گرگ  د.ينمراعات نما

 يمفرمان شاه را تقد  بحضور مبارک مشرّف شد.

 مأمور نمود تا يزچاپارچی را ن يککرد و محّمد ب

 و باو گفت ملتفت يدبر حسب دستور عمل نما

 تّیباش که احدى حضرت باب را نشناسد ح
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 ت و اگر کسیيسشخص ک ينبدانند که ا يدسوارانی که با تو هستند نبا

 يشبگو شخص تاجرى است که شاه او را بطهران احضار کرده ب يدپرس

 دولت بر حسب امر ينه شب حضرت باب با مأموريمانم نيدى نميزچ يناز ا

 ت فرمودند.يمشاه از اصفهان بجانب طهران عز
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 ١٨٦ص 

 زدهميافصل                               

 توّقف حضرت باب در کاشان                      

 زا جانیيرشب قبل از روز ورود حضرت اعلی بکاشان حاجی م     

 غروب يککه نزد يدمعروف به پرپا که از اشخاص معروف شهر بود خوابی د

 تاده است ناگهان حضرت اعلی سوار بر اسبيساست دم دروازءه عّطار ا

 اند و چند نفر سوارکاله بر سر گذاشته  آوردند و بجاى عّمامه، فيتشر

 ند فرمودند :" سه شبيداو که رس يکاند نزداطراف آن حضرت را گرفته

 اريدزا جانی وقتی که بيرائی کن " حاجی ميربود از ما پذ يممهمان تو خواه

 لوازم ّيءهفورًا بته  ى صادقه بوده است.ياه رؤيدشد دانست آنچه را که د

 يرسا  کرد، ّيااطاق مخصوصی مه  خود مشغول شد. يزمان عزيهائی ميرپذ

 تاديسغروب آفتاب دم دروازءه عّطار ا يکنزد  فراهم نمود. يزلوازم را ن

 ناگهان از دور چند سوار  چشم براه بود،  .يدى خود گرديارؤ يرو منتظر تعب

 در يدرس يکون نزدد براى مالقات آنها روان شد چيآينکه بطرف شهر م يدد

 با کمال  سواران حضرت باب را با آنکه کاله بر سر داشتند شناخت. ينب

 نشاط و سرور بحضور مبارک رفت و خواست رکاب اسبی را که حضرت

 مانيهاعلی سوار بودند ببوسد حضرت باب نگذاشتند و فرمودند سه شب م
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 ١٨٧ص 

 يما در منزلت خواهر يدنوروز است جشن ع يدبود فردا روز ع يمتو خواه

 هيکاند وقتيررا م يشپهلوى مرکب حضرت باب مرکب خو يکگرفت محّمد ب

 ی حضرت بابيمپنداشت که از دوستان صم يدزا جانی را ديرحاجی م

 بزرگوار رفتار کنم ولی ينا يلاست و بحاجی گفت من حاضرم مطابق م

 یيکب نه و اشاره ياند يکمنظور تو شرکت م ينمن با ا يقرف ينا ينبب

 او يدآن سوار را پرس ّيءهزا جانی چون نظريراز سواران کرد حاجی م

ت من مأمورم که يسخشونت و شّدت جواب داد ابدًا ممکن ن يتبا نها

 نگذارم

 اند که بهر شهرىشهرى بشود بمن دستور داده يچجوان تا طهران وارد ه ينا

 خالف بر يمو صبح زود روانه شو يمون شهر بمانيرشب را ب يمسيرم

 ش رايقهر طور که بود رف يکوانم رفتار کنم محّمد بيتخودم نم ّيتمأمور

 زا جانی بسپارد و صبح روز سّوميرراضی کرد که حضرت باب را بحاجی م

 واست تمام سوارهايخکند حاجی اّول م يمتسل ينحاجی مهمان خود را بمأمور
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 ١٨٨ص 

 رمودند و باو گفتندائی کند حضرت باب منع فيررا بمنزل خود ببرد و پذ

 حاجی از حضور مبارک درخواست  .يايدبمنزل تو ب يدکس جز من نبايچه

 مّدت را به سواران بدهد فرمودند لزومی يند مخارج اينکرد که اجازه فرما

 ردنديکنم يمکه اگر اراده من نبود آنها هرگز مرا بتو تسلينبراى ا  ندارد.

 هر  ت.يسامرى محال ن يجاو ه براى  قدرت الهی است. در قبضءه يزهمه چ

 رد.يبن مياازد و هر مانعی را از ميسمشکلی را آسان م

 با اجازءه يکه در پهلوى شهر بود رفتند محّمد بيکسواران بکاروانسرائ     

 دياکه منزل را ينزا جانی همراه بود براى ايرمبارک تا درب منزل حاجی م

 باب بمنزل حاجی در د و بعد نزد رفقاى خود رفت شبی که حضرتيربگ

 بود بعد از اظهار يدع ينسّوم يننوروز بود ا يدکاشان ورود فرمودند شب ع

 ١٢٦٣الثانی   يعدر آن سال با روز دّوم ماه رب يدامر حضرت اعلی و روز ع

 هجرى قمرى مطابق بود.

 دى که قباًل بامر مبارک از اصفهان بکاشان آمده بوديز ينحس ّيدس     

 زا جانی بحضور  مبارک مشرّف شد در آن شب لوحی ازيربدعوت حاجی م

 یيکدر ضمن نزول لوح  يدزا جانی نازل گرديرقلم مبارک بافتخار حاجی م

عبد الباقی نام داشت  يّداز دوستان حاجی که از علماى معروف بود و س

 بمنزل

 حاجی آمد حضرت باب اجازه فرمودند که بمحضر مبارک وارد شود.

 ت حضرت بابيسبزرگوار ک ينانست که ايدشد ولی نممشرّف  يهمشاٌر ال

 ت نازله در لوح را تالوت فرمودندياکه خود را معرّفی کنند آينهم بدون ا
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 اد و رفتاريدعبد الباقی نشسته بود کلمات حضرت باب را گوش م ّيدس

 ولی يديدرد و نزول کلمات الهی را ميکل مبارک را مشاهده ميکو گفتار ه

 خود خواهی از استماع کلمات الهی متأّثر نشد و هر چنداز شّدت غرور و 

 از شّدت غرور حاضر نشد که آنچه را يدهميفنات مبارک را نميامعانی ب

 اى در حجاب  خود پرستی مختفی و مستور بود کهاند بپرسد و تا درجهيدنم
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 ١٨٩ص 
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 ١٩٠ص 

 زله از منيکو هنگام يدبان اسم مهمان بزرگوارش را هم نپرسيزاز م

 ه و چهيدانست که بحضور چه شخص بزرگوارى رسيدون رفت نميرب

 يدپس از چند روز فهم .ی را از راه جهالت از دست داده استيمفرصت عظ

 تيقشد که چرا در آنشب از حق ينر محزون و غمگياجوان که بود و بس که آن

 واقع مّطلع نشده و بچنان گنج پر بهائی توّجه نداشته خواست تدارک

 ت کند و بحضور مبارک مشرّف بشود ولی فرصت از دست رفته بودمافا

 از کثرت حزن و اندوه يّدس  برده بودند. يفو حضرت باب از کاشان تشر

 ار شد و از خلق شهر بر کنار گشت ازيزتن بيشو عدم تدارک مافات از خو

 فت .ياعزلت وفات  يءهمعاشرت و شهرت گذشت تا آنکه در زاو

 بان خود نازليزدر آنشب حضرت اعلی بافتخار م ی را کهيعتوق     

 مضمون مندرج بود  " از خدا خواهم که يننی بايااش  بفرمودند در خاتمه

 تا بخدمت يدفرما ياقلب ترا بنور معرفت الهی روشن کند و لسان ترا گو

 ن مبارک دربارءهياب يناش موّفق شوى " مضمون اامرش پردازى و باعالء کلمه

 زا جانی با آنکه از علوم و معارف بیيراب شد و حاجی مبان مستجيزم

 دانش نکرده بود خداوند يلبود و در مدارس وارد نشده بود و تحص يبنص

 علماى ينفرموده بود که حّتی بزرگتر يتنی باو عناياچنان عرفان و ب

 اخت و هر مّدعی مجادلی را م فحم**يسکاشان را بکلمات خود متأّثر م

 اک بوديبمجادلی ب ، ماّل جعفر نراقی که عالمی زبر دست ردانديگو ساکت م

 وجه قدرت تکلّم نداشت و هر وقت بايچزا جانی بهيردر مقابل حاجی م

 و بسخنان او يدنما يقد مجبور بود ظاهرًا گفتار او را تصديشحاجی طرف م
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 ت سخنانشاعتراف کند هر چند در باطن گفتار او را قبول نداشت و بصحّ 

 زا جانی شده بود ازيرحاجی م يبموهبت که نص ينرد ايکاف نمقلبًا اعتر

 حضرت باب بود. يتاثر عنا

 زا جانی بحضوريراز جمله نفوسی که در آنشب در منزل حاجی م     
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 ١٩١ص 

 حضرت باب مشرّف شدند شخصی موسوم به مهدى بود که بعدها در طهران

 آن سه شب کهدر  يزرى نيگاشخاص د يدهجرى بشهادت رس ١٢٦٨در سال 

 .داشتند بحضور مبارک مشرّف شدند يفحضرت اعلی در منزل حاجی تشر

 ر از لسانيات بسيازا جانی راضی بودند عنايرل مبارک از حاجی ميکه

 هم محّبت ينمورجارى شد حاجی حّتی نسبت بما   يهاطهر نسبت به مشاٌر ال

 ز نوروزفراوان اظهار کرد همه از او راضی بودند صبح روز دّوم بعد ا

 غم و اندوه يتسپرد و با نها ينزا جانی حضرت اعلی را بمأموريرحاجی م

 بجانب قم توّجه ينموالى محبوب خود را وداع کرد حضرت اعلی با مأمور

 فت:يگن بود و لسان حالش مياپابان بیيزفرمودند حزن و اندوه م

 رفتی و غمت بماند در دل      چون آتش کاروان بمنزل          

 رفتی و شکست محفل ما         هم محفل ما و هم دل ما          
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 ١٩٢ص 

 فصل دوازدهم                               

 يزسفر حضرت اعلی از کاشان به تبر                

 حضرت باب بطورى در يتطرز رفتار و متانت و وقار و محّبت و عنا     

 و جان براى انجام خدمات آنحضرتاثر کرده بود که همه با دل  ينمأمور

 يله ميشوجه از خود اراده و فکرى نداشتند هميچحاضر و آماده بودند به

 ند بحضور مبارک عرضيدقم رس يکچون نزد  ردند.يکم يتمبارک را رعا
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 ١٩٣ص 

 شهرى وارد يچل مبارک را بهيککه ه يمکردند اگر چه از طرف  حکومت مأمور

 د که بشهر قم وارد شوند براىيرحضرت قرار گ آن و لکن اگر ارادءه يمنکن

 جهت بما امر کرده که مخصوصًا وارد شهر قمينحکومت از ا يماطاعت حاضر

 ا حرم حضرت معصومه که در قم واقع است باصطالح مردميرز يمنشو

 هم باشد چون وارد يدی شديلش خير" بست  " است هر مجرمی اگر چه تقص

 ه کرده کهيشاند ينت حکومت از ايستی نر کسی را بر او دسيگبست شود د

 ر نتوانديگو د يدبه بست پناه ببر يدمبادا حضرت شما اگر وارد قم شو

 که شما را يممبارک باشد ما حاضر متعرّض حال شما شود ولی اگر ارادءه

 از يدباش يلاگر ما يزرت حرم معصومه نيابشهر قم وارد کرده حّتی براى ز

 .يممان کناطاعت فر يمدل و جان حاضر

 من عرش الرّحمن " کشتی نجاتحضرت باب فرمودند :" قلب المو       

 بان راهياب يناو بر کّل غالب است من هستم که با شما در ا ه ارادءهيکو  کس

 شهر وارد شوم بهتر آنست که ينارم که بايدمن شخصًا دوست نم يمايپيمم

 ی استيثشهر خب جاينا ايرز يمو وارد شهر نشو يماز کنار شهر عبور کن

 ينه در ايکبزرگوار معصومءه ينو فاسقند ا يره در آن ساکنند شريکنفوس

 مردم ينشهر مدفون است و برادر ارجمندش و اجداد گرامش همگی از ا

 نند ولی در باطنيکمقام را احترام م ينها ظاهرًا اينارند ايزفاسق فاجر ب

 جالند و در عملمقام مقّدس هستند در قول فخر ر ينسبب هتک حرمت ا

 گفتار را از لسان مبارک استماع نمودند ينکه ا ينننگ امم " مأمور

 يچردند که هک يقيندتر شد و ياان و وثوقشان نسبت بحضرت باب زيناطم
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 جهت از شّدت مراقبت کاستنديناز ا  وقت آن بزرگوار فرار نخواهد کرد.

 الی آن شهرشم يءهو بخدمت کمر بستند بشهر قم وارد نشدند و از ناح

 يکان نزديشی از خويک يهقر ينند در ايد قمرود رسيءهروان گشتند . تا بقر

 يسًا علی اللّهی بودند رئيعجم يهقر ينا ينسکونت داشت ساکن يکمحّمد ب
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 ١٩٤ص 

 حضرت باب از خلوص  در خواست کرد شبی را در آنجا بگذرانند. يهقر

 آنها دعا فرمودند که رءهر مسرور شدند دربايابس يهو سادگی مردم آن قر

 و موجبات خوشبختی يدشئون بآنها برکت عطا فرما يعخداوند در جم

 و سعادت آنها را از هر جهت فراهم سازد.

 کنار بعد از ظهر روز هشتم بعد از روز نوروز حضرت اعلی بقلعءه     

 شب را ماندند تا  ند.يدگرد که در شش فرسنگی جنوب طهران واقع شده رس
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 ١٩٥ص 

 يدمأمورى از طهران رس ينب يندر ا  روز بعد بطهران حرکت کنند.

 چاپارچی آورد مضمون يکزا آقاسی براى محّمد بيراى از حاج مو مراسله

 ببر ينل ک  يءهنامه آن بود که بمحض وصول فرمان حضرت باب را بجانب قر

 براى توّقف يهو در آنجا منتظر دستور باش و چون منزلی که در آن قر

 اى بزن و بابهيمان خيشت مخصوص ايسباب مناسب باشد موجود ن ديّ س

 ه بپاسبانی وادار کنيمخود را در اطراف خ ينرا در آن مسکن بده و مأمور

 قوبيعد محّمد بن لت که مويسايهقر ين) کل  تا دستور ثانی صادر شود.

 است يهقر يندر ا يزصاحب کتاب اصول کافی است مدفن وى و پدرش ن

 وند (.يررت مقام مزبور مياانند و بزيدن حدود آنمقام را محترم ممردم آ

 هجرى که نه روز از نوروز ١٢٦٣انی سال الثّ  يعزدهم ماه ربيادر روز      

 براى حضرت باب چادر ينکل يءهدر قر يرگذشته بود بنا بفرمان وز

 مديآم ينلزا آقاسی بود که هر وقت بکيرچادر مخصوص حاجی م ينزدند ا

 در دامنءه کوه يکرد محّمد بيبرد در آن چادر بسر ميکد روزى توّقف مو چن

 خرّمی و طراوت بود. يتا انتخاب کرد که در نهايرابراى چادر زدن نقطه

حضرت   باغهاى متعّدد و چمنهاى خرّم در اطراف آن محّل وجود داشت.

 باب

 ها و خوبی هوا واز خرّمی آن نقطه و چمنهاى سبز و صداى آب چشمه

 اندازه مسرور و شادمان بودند.سکوت اطراف آنجا بی

 يمحسن و ماّل عبد الکر يّددى و برادرش سيز ينحس يّدپس از دو روز س     

 بحضور ينمدند در کليآحسن زنوزى که از اصفهان م يخی و شينقزو
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 مبارک مشرّف شدند حضرت باب بآنها فرمودند که در همآنجا اقامت کنند.

 حضرت باب اقامت کردند روز ءهيمی مجاور خدر محلّ  يکحسب االمر هر 

 انی  که دوازده روز بعد از نوروز بود ماّل مهدى کندى و ماّل الثّ  يعچهاردهم رب

 دو نفر از ينا  مهدى خوئی از طهران بحضور حضرت باب مشرّف شدند.

 اى سر بمهر براى حضرت بابطرف حضرت بهاءاهّلل آمده بودند نامه

 را بحضرت باب ياهمراه داشتند چون نامه و هدا يااز هدابعضی  ءهيمبضم
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 ١٩٦ص 

 اى مبارک آشکار شديمى در سيدنمودند آثار سرور و شادمانی شد يمتقد

 محّبت را ابراز فرمودند وصول نامءه حضرت يتو بدو نفر مزبور نها

 اندازه مؤّثر واقعحالی بحضرت باب بی يننقطه و در چن ينبهاءاهّلل در چن

 يدرديگمبارکش مشاهده م زنگ غم و اندوهی که مّدتها بود در چهرءه  شد.

 در

 ر از چشميگحضرت بهاءاهّلل بکلّی سترده شد از آن ببعد د وصول نامءه ينح 

 سته باقیيول مبارک پيکحالت سرور در ه ينت ايريخحضرت باب اشک نم

 رکطبرسی بحضور مبا ه خبر شهادت اصحاب قلعءهيکو برقرار بود تا وقت

 



www.oceanoflights.org 

 ١٩٧ص 

 تبّسم  ل مبارک مسلّط شد.يک.  از آن ببعد دو مرتبه غم و اندوه بر هيدرس

 .يداز لبهاى حضرت باب زائل گشت سرور و شادمانی بر طرف گرد يفلط

 کرد و گفت که: يتداستان را حکا ينبراى من ا يمماّل عبد الکر

 دمه بويدچادر حضرت باب شب خواب يک" من با رفقاى خودم نزد     

 مأمورها بر اسب خود سوار يديمد يمار شديدناگهان از صداى سّم اسبها ب

 يفنند معلوم شد حضرت باب در چادر تشريکو بهر طرف تاخت و تاز م

 يقاند براى بحث و تحقکه آن حضرت فرار کردهينل ايابخ ينندارند مأمور

 کين محّمد بيادر آن م  فتند.يابهر طرف رفته و اثرى از حضرت باب ن

 مگر يدقدر مضطربينفت چرا ايگرد و ميکسواران خود را سرزنش م

 رانيگد يشود که براى نجات خويشکه آن بزرگوار هرگز راضی نم يدانيدنم

 يندارم که آن حضرت براى مناجات و دعا در ا يقينمن   دازد.ينرا بزحمت ب

 اند و بزودى مراجعت خواهندبرده يفی ساکت و آرام تشرشب مهتاب بمحلّ 

 گونهينوقت بايچبزرگوار بحّدى است که ه ينعظمت و شرافت ا  فرمود.

 تعّجب است که شما تا کنون آن حضرت را  .يدرمايفامور اقدام نم

 ده بطرف طهرانيافت و پيگسخنان را م ينا يکمحّمد ب  .يدانشناخته

 هم ينمأمور يمرفقا دنبال او براه افتاد يربا سا يزمن ن  فت.يربآهستگی م

 از دور يديمکه د يمتر طی نکرده بوديشان بيدم يک  مدند.يآره دنبال ما مسوا

 يکند بمحّمد بيده رسيکورند وقتيآم يفحضرت باب بطرف ما تشر

 خود را بپاى حضرت يکام محّمد بمن فرار کرده يدل کردياالبّد خ  فرمودند.

 فتيگو م يدوسيبمحّبت اقدام مبارک را م يتباب انداخت با نها
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 ت حضرت بابيبجاللت و ه  ام.ل را نکردهياخ ينغِفر  اهّللَ هرگز من ااَستَ 

 رانيگنتوانست حرف بزند و د يناز ا يشب يکاى بود که محّمد بباندازه

 يّرما همه متح  ى از محضر مبارک سؤال کنند.يزجرأت نکردند که چ يزن

 یا در اقوال و رفتار حضرت باب عظمت مخصوصيرز يمرديکتعّجب م يمبود
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 ١٩٨ص 

 خود  .يمسبب آنرا بپرس يمجرأت نکرد  ظاهر و آشکار بود. يشاز پ يشب

 از اصل مطلب بی  ى بما نفرمودند.يزخصوص چ ينحضرت باب هم در ا

 خبر

 بود ". يدت و تعّجب شديرآنچه براى ما باقی ماند همان ح  .يمماند

 ءه جمالحضرت باب مّدت دو هفته در آن محّل بسر بردند و از مشاهد    

 محّمد شاه ائی آثار قدرت الهی مسرور و شادمان بودند تا آنکه نامءهيبو ز

 ق را بهيااشت يتبود اگر چه نها ينمضمون نامه ا  .يدبراى حضرت باب رس

 يرمالقات را بتأخ يناست که ا يشمالقات شما داشتم لکن چون سفرى در پ

 دستور يزی خان ماکوئی نبعل  که شما را بماکو ببرند. يمندازد دستور داديام

 چون از سفر  شما مجرى دارد. احترام را دربارءه يتالزم داده شد که نها

 البّته  خواست و مالقات حاصل خواهد شد. يمشما را بطهران خواه يمبرگشت

 آمد اسباب اضطراب و نگرانی شما نخواهد بود اگر درباره شما يشپ ينا

 يقسته براى توفيوو پ يدخبر بده بخالف احترام رفتارى کردند فورًا بما

 ١٢٦٣انی سال الثّ  يعرب يخبتار يدو خوشبختی ما و حفظ مملکت دعا فرمائ

 هجرى.

 زا آقاسی بود که شاه را واداريرمراسله حاج م ينمًا سبب صدور امسلّ      

 زا آقاسیيراقدام م ينعلّت ا  .يدگونه رفتار نماينکرد تا با حضرت باب بد

 باب بطهران وارد شوند و با محّمد شاه ّيداگر س يدرسيتآن بود که م

باب گردد و زمام امور مملکت  ّيدمالقات کنند ممکن است شاه مجذوب س

 را
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 از  زا آقاسی باقی نمانديرر منصب و مقامی براى ميگبدست او دهد و د

 ىيااى از زوانقطه ينجهت شاه را وادار کرد که حضرت باب را بدورترينا

 ه از غم و اندوهی که مّدتها بود بواسطءهيلوس ينتا با  کند. يدمملکت تبع

 شخص چقدر ينبد اياکرده بود خالصی  يرافکار قلب او را تسخ ينهجوم ا

 عمل شاه و مملکت را ينا انست که بواسطءهيدنادان بود چقدر گمراه بود نم

 ن و خسرانياازد و همه را بزيسوى امر الهی محروم ميرپ مهّمءه يجاز نتا
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 ١٩٩ص 

 وانست مملکت را از پستی و انحطاط نجاتيتامر الهی بود که م  ندازد.يام

 اقبال ءهيلکوتاه نظر نه تنها محّمد شاه را مانع شد که بوس يروز ينا  دهد.

 هيلوسينبامر الهی مملکت را از سقوط و انحطاط محفوظ بدارد بلکه با

 محروم يزو امم عالم ن ملل يعحّمد شاه را از فرمانفرمائی و تسلّط بر جمم

و  يداز ترّقی بالد چشم پوش  شاه و مملکت را بدرکات ذلّت انداخت.  کرد.

 از

 تمام را فداى منصب و مقام خود کرد براى حفظ  مصالح عباد صرفنظر نمود.

 اگر مانند سعد معاذ استقامت را  شئون خود جهان را ببدبختی انداخت.

 یيعد بمقام رفيشخاضع و خاشع م اخت و نسبت بامر الهیيسه خود ميشپ

 سعد معاذ چون از روى اخالص باسالم خدمت کرد و مصالح خود را يدسيرم

 يعی از خود بروز داد تا امروز جميبفداى اسالم نمود و استقامت عج

 ش دريکرند نام نيبحّتی حّکام و امراى اسالم اسمش را باحترام م ينمسلم

 ذ نه از خانوادءه سلطنت بود و نهکه سعد معاينهمه جا منتشر است با ا

خدمت باسالم  شخص گمنامی بود که بواسطءه  داراى شوکت و جاللت 

 مشهور

 ى دانشمند و دستورى توانا بوديربوذرجمهر که وز ينهمچن  .يدآفاق گرد

 وان  دانشمندتر از او نبود با آنهمه علم ويروزراى انوش ينو در ب

 ر واقع شد دريامورد غضب شهر حکمت و دانش و متانت در اواخر کار

 ردند دريکم ّيههمه او را استهزاء و سخر يدمحبوس گرد يکزندانی تار

 ت تا کور شديسهاى سوزناک داشت و چندان گرزندان ببدبختی خود ناله
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 يفزا آقاسی در رديربراى مثال بود حاجی م يمدو نفر که ذکر کرد ينا

 ال بوذرجمهر توّجه نکرددو نفر محسوب نبود و بمآل ح يناز ا يچيکه

 ءه آراء فاسدءه خوديمو از عواقب وخ يشيددينو عبرت نگرفت از مشکالت ن

 ذلّت گشت مقام عالی خود را از يرغفلت ناگهان اس يندر ع  ترسی نداشت،

 ال شديمگشت ثروتش پا يلذلّت تبد يرعزّتش بحص يردست داد و سر

 کنت و امالک که بظلمآنهمه ثروت و م  ع و عقارش از دستش رفت.ياو ض
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 ٢٠٠ص 

 کرده بود و آنهمه اثاث گرانبها که بزور از مردم يّاو تعّدى براى خود مه

 دو سال بعد از آنکه حضرت باب را در يدگرفته بود بکلّی زائل و باطل گرد

 يعان محبوس ساخت مشمول خشم الهی گشت حکومت جميججبال آذربا

 يدت و خوارى از طهران متوارى گرددارائی او را ضبط نمود و با کمال ذلّ 

 فقر و فالکت جان سپرد. يتو باالخره در کربال با نها

 حسب االمر حکومت ينمأمور يرو سا يکبارى حضرت باب با محّمد ب     

 وانستند دو نفريتدولت چون م غت فرمودند بر حسب اباليمعز يزبطرف تبر

 حسن را ّيدو برادرش سدى يز ينحس ّيدرا هم با خود همراه داشته باشند س
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 ٢٠١ص 

 انتخاب فرمودند وجوهی را که دولت براى يشبراى مالزمت حضور خو

 آن وجوه را يعرداخت قبول نفرمودند جميپمصارف سفر آن حضرت م

 از يشخو ردند و براى مخارج و مصارف الزمءهيکم يتعنا ينبفقرا و مساک

 م گذشته داشتندّياااز که در ير منافع تجارت خود در بوشهر و شّيءهبق

 راه ممنوع بودند ينچون بامر حکومت از ورود در شهرهاى ب  ردند.يکصرف م

 توّجه يزل مبارک بطرف تبريکه بودند هيدکه شن ينچند نفر از احّباى قزو 

 ه دهان رفتند و بحضور مبارک مشرّف شدند از جملهيا سيءهدارند بقر

 يمزنجانی بود که سابقًا گفتنفوسی که در آنجا مشرّف شدند ماّل اسکندر 

 از فرستاديرامر مبارک بش يقجناب حّجت او را از طرف خود براى تحق

 ان خان افشار که دريمی براى سليعماّل اسکندر توق ءهيلحضرت اعلی بوس

 زنجان بود فرستادند. يمم مقّياآن ا

 کاظم رشتی بود مضمون ّيدی سيموان صميران خان افشار از پيمسل     

 رشتی دائمًا بشارت ّيده سيکبود که موعود بزرگوار ينمبارک ا يعمن يعتوق

 ک در چنگال قهر دشمنان گرفتارينادند ظاهر شده و ايدبقرب ظهورش م

 ءهيلبوس يعتوق ينو او را از ظلم ستمکاران رهائی بخش ا يااست ب

 يعتوق ينروز سّوم بعد از صدور ا يدان خان رسيمماّل اسکندر بسل

 مفتخر شد و لکن دعوت الهی را يعرت آن توقياافشار بزان خان يمسل

 اهل اعراض در آمد. فت و در جرگءهيرنپذ

 علماء سوء زنجان در طهران ينتفت م بواسطءهّياحّجت زنجانی در آن ا     

 ی از رفقاى ماّل اسکندر داستان گرفتارى حضرت باب رايکحبس نظر بود 



www.oceanoflights.org 

 زنجان ينمنؤمه ناب حّجت فورًا ببچنگ اعداء در طهران براى او نقل کرد ج

 نمودند که با هم مجتمع شوند و حضرت باب يدشد يدام فرستادند و تأکيغپ

 باشند همراهی يلرا از چنگ دشمنان برهانند و بهر جا که آن حضرت ما

 خالص بر حسب امر جناب حّجت اقدام يننؤمکرده برسانند جمعی از م
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 ٢٠٢ص 

 را در خواب ينمأمور ند همءهيدمقصود رس ه شب بود که بنقطءهيمنمودند ن

 ينمأمور يمبحضور مبارک عرض کردند که ما براى نصرت حاضر  فتند.يا

 تيممبارک باشد ممکن است فورًا عز يلاى که مهمه در خوابند بهر نقطه

 ان هم حّقیيجمتانت فرمودند کوههاى آذربا يتحضرت باب با نها يدفرمائ

 .يدمنصرف شو يشت خويمو از عز ديدارد شما بمنازل خود برگرد

 مبارى حضرت اعلی پس از ط     
ّ
 شدند محّمد يکنزد يزراحل بشهر تبري

 يکل مبارک بود چون ساعت فراق از محبوب خود را نزديکتءه هيفش يکب

 اتيربا چشم اشکبار بحضور مبارک آمد و عرض کرد رجا دارم از تقص يدد

 و يده بايکجا من آنطورينن تا اسفر طوالنی از اصفها يندر ا يدمن بگذر

 ميرر است و تقصياام قصور من بسباداى فرائض خدمت نپرداخته يدشا

 مبارک شامل حال يتو رضا يدستکه از من درگذرينمار آرزوى من ايشب

 وان من هستی ناميرمن شود فرمودند مطمئّن باش تو از جملءه اصحاب و پ

 تو خواهند يدو تمج يفبتعرت تا ابد خواهد ماند و اهل عالم لسان يکن

 يشخو بنوبءه يزن ينمأمور يرگشود و نام ترا باحترام ذکر خواهند نمود سا

 را درخواست نمودند يشات خويربحضور مبارک مشرّف شده عفو تقص

 اظهار يعان باقدام مبارک بوسه زدند حضرت باب نسبت بجميزو اشک ر

 شان دعا خواهند فرمودء هان دادند که دربارينفرمودند و بآنها اطم يتعنا 

 دگانيننما يمل مبارک را تسليکهمه با حضرت باب خداحافظی کردند و ه

 ينمأمور يرو سا يکهد محّمد شاه بود نمودند محّمد بيعکه ول يزحاکم تبر

 پس از مراجعت از مالزمت خدمت باب بهر جا که رفتند و براى هر کس که
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 ه و خوارق عادات که ازيبعجند داستان عظمت و جالل و ظهور امور يدد

 اى بودهيلخود وس ينحضرت باب مشاهده کرده بودند همه را نقل کردند ا

 ه بودنديدکه براى انتشار امر انتخاب کرده بودند هر چه را بچشم خود د 

 ردند.يکم يغراه نفوس را تبلينفتند و از ايگبراى مردم م
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 ٢٠٣ص 

 ورود حضرت را بآنشهرچون خبر  يزبامر مبارک در تبر ينمؤمن  

 انه آرزوى آنهايگ  ند همه خود را براى تشرّف بحضور آماده کردند.يدشن

 گردند يتبود که بمحضر موالى محبوب خود مشرّف شوند و مورد عنا ينا

 يگکه بعد از محّمد ب يدجد ينون رفتند و لکن مأموريرهمه از شهر ب

 ادند کهيداجازه نم و همراهانش متصّدى حراست حضرت باب بودند باحّبا

 ريااختن جوانی بیياش شوند از آن ميتبحضور مبارک برسند و مشمول عنا

 آنان هر طور بود خود را يدازصف سربازان عبور کرد و با منع شد

 فرسخ راه را دوان دوان يمن يدويدکرد با پاى برهنه م يکبموکب مبارک نزد

 را گرفته بودنددور حضرت باب  ينمأمور يدرفت تا بموکب مبارک رس

 دامن لباس او را گرفت يدرسان يننفر از مأمور يکجوان مزبور خود را ب
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 ٢٠٤ص 

 که بشرافت يدکنان گفت شما نفوسی هست يهو گر يدو رکاب او را بوس

 تر ازيشجهت من شما را ب يناز ا يداهمراهی محبوب من مشرّف شده

 را منقلب کرد ينورچشم خودم دوست دارم حالت آن جوان طورى بود که مأم

 که چشمش بحضرتينبمحض ا  او را اجازه دادند که بحضور مبارک برود.

 ل مبارکيکرا در مقابل ه ينو زم يددى از شادمانی کشياباب افتاد فر

ده يااشک سوزانی از چشمش روان بود حضرت باب از اسب پ  .يدبوس

 شدند

 اضطراب او را را پاک کردند و يشاو را در آغوش عطوفت گرفتند اشک ها

 جوان کس ينجز هم يزتبر ينن تمام مؤمنيافرمودند.  از م يلان تبدينباطم

 ران حاصليگشرافتی که براى د يترى بحضور مبارک مشرّف نشد نهايگد

 درجه ينرت کردند و ناچار بهميال مبارک را زيکبود که از دور ه ينشد ا

 اکتفا نمودند .

 امر حکومت آن حضرت را درب يزپس از ورود حضرت باب بتبر     

 اى از فوج ناصرى راشده بود مسکن دادند و عّده يينمحبسی که قباًل تع

 ادند که بمحضر مبارکيدکس را اجازه نميچبحراست محبس گماشتند ه

 ه در محضريکمطلب مساوى بودند تنها کس ينر در ايار و اغيامشرّف شود 

 فوج ناصرى بود ينبود هم حسن ّيددى و برادرش سيز ينحس ّيدمبارک بود س

 هيکحکومت بودند بحدّ  يتفته و مورد عنايا يلکه از مردمان خمسه تشک

 فوج بودند که حضرت اعلی ينمفتند و آخر کار هيگآنها را فوج ناصرى م

 باران کردند . يررا ت
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 اى بر پا کرد مردم از هر طرفهنگامه يزخبر ورود حضرت باب به تبر     

 باب را مشاهده کنند بعضی مقصودشان ّيدداشتند که سهجوم کرده قصد آن 

 بود که ينر را مقصود ايگبود که فقط اّطالعی حاصل کنند جمعی د ينا

 اند و تهمتهائی ران بباب نسبت دادهياوايشآنچه را علما و پ ياند آينبب

 انيمنه جمعی هم از اهل ا يااند صّحت دارد که متوّجه آن حضرت ساخته
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 ٢٠٥ص 

 دنديشرت موالى خود عازم مياد که از راه خلوص و انقطاع براى زبودن

 د و غوغا ازياادند فريدبانها عبور ميان خياه حضرت باب را از ميکوقت

 نديدتر مردم وقتی حضرت باب را ديشمردم تماشاچی پی در پی بلند بود ب

 ردند بعضی خواستاريکگفتند بعضی سالم و تعارف م يربصداى بلند تکب

 نديدوسيبقدمش را پس از مرور م يرالهی بودند جمعی خاک زبرکت 

 د کرد هر کس براىياد شد که بامر حکومت جارچی فرياغوغاى مردم بحّدى ز

 ود و خودش هم بحبس ابديشباب برود تمام اموالش ضبط م ّيدمالقات س

 ردد.يگمحکوم م

 نیيالموسوم بحاجی محّمد تقی م يزی از تّجار مشهور تبريکروز بعد      

رى که حاجی علی عسکر نام داشت بمالقات حضرت باب يگبا شخص د

 هّمت

 يدمطلب بگذر ينت کردند که از ايحدادند و نص يمگماشتند مردم آنها را ب

 تياا نه تنها مال شما در خطر است بلکه حيرز يدو بحال خودتان رحم کن

 و بمحلّ  در خطر خواهد افتاد آن دو نفر گوش بحرف مردم ندادند يزشما ن

 ينند فورًا مأموريدکه دم در رسينحبس حضرت باب توّجه نمودند بمحض ا

 دى از طرف حضرت باب نزديزحسن  ّيدهر دو نفر را گرفتند ناگهان س
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 ٢٠٦ص 

 دو نفر ينام اد من خودم گفتهينرمايفآمد و گفت حضرت باب م ينمأمور

 .يدد آنها را از ورود ممانعت نکنياينبمالقات من ب

 اميغچون پ ينحاجی علی عسکر براى  من نقل کرده و گفت مأمور     

 ند مخالفتی نکردند و ما دو نفر را بمحضر حضرتيدحضرت باب را شن

 اشرارى را که ينکردند و فرمودند ا يتر بما اظهار عناياباب بردند بس

 ى از هجوم و غوغاىيراند بارادءه خود من  براى جلوگتادهيسدم در ا  ينيدبمی

 وقت قدرت آنرا ندارند از اشخاصی که منيچاند ولی همردم مأمور شده

 در قبضءه اقتدار حّق  يزى کنند همه چيرارادءه مالقات آنها را دارم جلوگ

 ود مّدت دو ساعت در حضور مبارکيشاو واقع نم ارادءهبی يزچ يچاست ه

 يزن يهآ بمن دادند و دو يقعق ينه مرّخص فرمودند دو نگيکوقت يممشرّف بود

 يکا نقش کنم و هر يرايهی آينبمن مرحمت فرمودند و امر کردند که بر هر نگ

 يتو بعد از اتمام بحضور مبارک ببرم و با نها يماى سوار نمارا بر حلقه

 يداجازه دار يدمشرّف بشو يدبما فرمودند هر وقت شما خواسته باش يدتأک

 مرتبه براى ينکند چند واند شما را از تشرّف بحضور ممانعتيتکس نميچه

 ی که بمن داده بودند بحضور مبارکّيتسؤال از بعضی مطالب راجع بمأمور

 اى نگفتند و ممانعتی نکردند و در مقابلکلمه يناز مأمور يک يچرفتم ه

 م بحضورّياى مطالبه ننمودند هفت مرتبه در آن ايزرفتار هم از من چ ينا

 شدم حضرت باب بمن فرمودندمبارک مشرّف شدم مرتبه هفتم که مشرّف 

 الهی گشتی يتو عنا يتشکر خدا را که عدد تشرّف کامل شد و مشمول حما

 ا مطلبی رايرن مبارک دهشت و تعّجب مرا احاطه کرد زياب يناز استماع ا
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 مالقات اى يهبشرو ينبا ماّل حس يشبود که چندى پ يند من آورد و آن اياب

 فتم و بهمراهی او ازيااحب قّوءه خارقه و ص يهنمودم و او را جامع صفات عال

 کردم اغلب يررا با او س يهد و طبس و بشرويزاز بمشهد رفتم و بالد يرش

 ازيرمودم که چرا موّفق نشدم در شيناظهار تأّسف م يندر نزد ماّل حس
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 ٢٠٧ص 

 فرمودند از عدم تشرّف خود به حضور ينبحضور حضرت باب برسم ماّل حس

 مرتبهيکا خداوند تواناى مهربان در عوض يرزمبارک محزون مباش 

 مرتبهيکتشرّفی که از تو فوت شده وسائلی فراهم خواهد فرمود که بجاى 

 انينبا کمال متانت و اطم ينوعده را ماّل حس ينهفت مرتبه مشرّف شوى ا

 الهی آوردند و ارادءه يفتشر يزبمن داد پس از مّدتی حضرت باب به تبر

 د آنهمه مشکالت و موانع هفت مرتبه بحضور مبارکقرار گرفت که با وجو

 هفتم حضرت باب آن عبارات را بمن فرمودند از م و چون در مرتبءهيدرس

 دم آمد و تعّجب کردم که چگونه آنيابمن داده بود  ينه ماّل حسيکاوعده

 فت.ياا که بمن داده بود تحّقق يرابزرگوار مژده
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 ٢٠٨ص 

 دهميزفصل س                                

 گرفتارى حضرت باب در قلعءه ماکو                   

 يزدى گفته است ده روز از ورود حضرت باب به تبريز ينحس ّيدس     

 انست که عاقبت کار چطور خواهد شد مردم حرفهايدکس نميچگذشت و ه

 روز از حضور مبارک سؤال کردم يکفت من يگى ميزدند هر کسی چيزم

 يينر تعيگمحّل د ياخواهند داشت  يفجا تشرينل مبارک در ايکه ياکه آ

 سؤال را در اصفهان هم از من کردى مگر ينفرمودند ا  خواهد شد؟

 فراموش کردى که در آنجا بتو جواب دادم مّدت نه ماه در جبل باسط محبوس

 انتقال خواهند داد ) باسط ماکو يدبود و از آنجا ما را بجبل شد يمخواه

 با لقب خود مطابق است ( پنج روز از يکاست که عدد هر  يقچهر يدو شد

 مقّدمه گذشت از طرف حکومت حکم صادر شد که حضرت باب را بقلعءه ينا

 انيخدر حضور مبارک باشم و ما را بدست عل يزماکو ببرند و من ن

 ماکوئی بسپارند قلعءه ماکو که از صخره بنا شده بر قلءّه کوه قرار دارد در

 قلعه ينراه موجود است ا يککوه شهر ماکو است از شهر بقلعه فقط  دامنءه

 سی مقامياقرار گرفته و از نقطءه نظر س ّيهدر حدود مملکت عثمانی و روس

 از يننقطه مراقب ينده است از ايشی داشته هر وقت جنگ و جدالی ممهمّ 

 ادند.يددند و مشاهدات خود را بحکومت خبر ميشاقدامات دشمن با خبر م

 انيرو ا يّهروس ينکو رود ارس قرار گرفته که حّد فاصل بدر مغرب قلعه ماه

 در جنوب قرار گرفته و بفاصلءه چهار فرسخ از قلعءه ماکو يهاست خاک ترک

 قلعه در آن اوقات يساست قرار دارد رئ ّيهکه از بالد ترک يزيدشهر با
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 ی و دشمنًا سنّ يعآنجا عمومًا کردها بودند که جم ينان بود ساکنيخعل

 اشند مخصوصًايببا آنها است م يتان اکثريره که در ايعخونخوار فرقءه ش

 ى دارند .يده خصومت شديعن روحانی و علماى شياوايشکردها نسبت به پ
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 ٢٠٩ص 
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 ٢١٠ص 

 احترام را مجرى يتان نهايخًا نسبت بعليعکو جمماه ينساکن     

 جهت اوامر او را اطاعتينان مادرش کرد بود از ايخا عليراشتند زيدم

 وثوق و اعتماد را باو داشتند. يتردند و نهايکم

 زا آقاسی براى حبس باب قلعءه ماکو را از آنجهت انتخاب کردهيرم     

 داشت چون يقين يًاد و ثانيشنقطءه مملکت محسوب م ينبود که اّواًل دورتر

 ند شد وباب واقع نخواه ّيدس يرمردم آن حدود سنّی هستند در تحت تأث

 ها هستند ازن و مورد بغض سنّیيعياثالثًا  اصحاب حضرت باب که از ش

 باب بآن حدود خواهند رفت و رابطءه ّيدرت سياخوف جان کمتر براى ز

باب بزودى  يّدباب و اصحابش مقطوع خواهد گشت و امر س ّيدس ينب

 اششعله

 فرو خواهد نشست.

 ظم محّمد شاه حضرت باب راالتی بود که سبب شد صدر اعياها خينا     

 که بخطاى خود آگاه شد يدکو محبوس ساخت ولی طولی نکش بقلعءه ماه

 داشت که مردم آن يدى شديرو تأث يبباب چنان قّوتی عج يّدا امر سيرز

 ًا خاضع ساخت آن نفوس متمرّد و افراد جاهل سرکش چنانيعحدود را جم

 ه او شده بودند که بهتيفته و فريفلطف و محبّت حضرت باب ش بواسطءه

 براى آنها ّيتوان گفت قلب فطرت و ماهيتت ميقنگنجد در حق يرتحر

 از آنها بقدر قّوه يکحاصل شد در پرتو کلمات حکمت شعار آن بزرگوار هر 

 اىکست باندازهيشظلمت نادانی آنها را در هم م ،استفاده کرده نور دانائی

 از آنها يکه هر روز صبح هر نسبت به حضرت باب خاضع و متوّجه بودند ک 
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 موّفق بشود از دور يدمود که شاينقبل از اشتغال بکار شخصی خود سعی م

 رت کند در اوقات گرفتارىياه ممکن است طلعت مبارک را زيلبهر وس

 آن بزرگوار يتعناوند و برکت يدطلبو سختی از حضرتش حّل مشکل می

 جره و مخالفتی داشتند براىرا طالب بودند اگر دو نفر با هم فی المثل مشا

 ردنديکدند توّجه بمقام آن حضرت ميشزمند ميافصل دعوى چون بسوگند ن
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 ٢١١ص 

 واسطه ثابت ينوردند و صدق گفتار خود را بايخو بنام آن بزرگوار قسم م

 مودند.ينم

 گونه امور ممانعتينرد که مردم را از ايکعلی خان هر چه کوشش م     

 در اوائل تا يدوانست مردم را از آن رفتار مانع آممکن نشد و نت يدنما

 از اصحاب يچيکفزود و هياوانست بشّدت  رفتار و خشونت گفتار ميتم

 کو بگذراند. شب هم در شهر ماه يکاد که حّتی يدباب را اجازه نم

 کرده که هفتءه اّول و دّوم اجازءه تشرّف يتدى حکايز ينحس ّيدس     

 که يمدى داده نشد تنها من و برادرم اجازه داشتفر يچباب به يّدبحضور س

 ی ازيکحسن هر روز با  ّيدبرادرم س يمدر محضر مبارک مالزم باش

 يخشت شيگو برم يدريخرا م يهفت و لوازم ضروريربشهر م ينمأمور

 حسن زنوزى تازه براى تشرّف آمده بود ولی اجازه نداشت که بمحضر

 وانست بماند در مسجدى کهيتنم مبارک مشرّف شود شبها را چون در شهر

 مدند چونيآاز اصحاب که براى تشرّف م يکرد هر يبخارج شهر بود بسر م

 ادند اويدگاشتند و بشخص حسن زنوزى ميناى مهيضاجازه نداشتند عر

 مود جوابينم يمها را بحضور مبارک تقدهيضحسن عر ّيدس هم بواسطءه

 .يدسيربواسطه او باصحاب م يزن يضعرا

 حسن يخشه حسن فرمودند " ب ّيدروزى حضرت اعلی ببرادر من س     

 ل مبارک علی خان را وادار خواهند نمود که نسبت باحّبا خوشيککه ه يدبگو

 حسن را يخرفتارى کند و باو خواهند فرمود که فردا صبح خودش ش

 اندازه متعّجب شدمام بیيغپ ينمن از استماع ا  ورديابحضور مبارک ب
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 همه ستمکارى و خشونتينان با ايخفتم چطور ممکن است علخود گ يشو پ

 حسن را بحضور يخود که خودش شيشدهد و چطور م ييررفتار خود را تغ

 ورد روز بعد هنوز آفتاب طلوع نکرده بود که صداى در بلند شديامبارک ب

 کس اجازه نداشت قبل از طلوع آفتاب داخل قلعهيچبر حسب فرمان حاکم ه

 



www.oceanoflights.org 

 ٢١٢ص 

ت که بر خالف حکم حاکم جرأت کرده صبح يسی تعّجب کردم کليشود خ

 ينبا

 مشغول مذاکره ينکه با مأمور يدزودى در بزند صداى علی خان بگوشم رس

 آمد و گفت علی خان از حضور مبارک رجا دارد که يننفر از مأموريکاست 

 د مشرّف شود من بحضور مبارک رفتم و رجاى حاکم را عرضيناجازه فرما

 ون رفتميرور چون از اطاق حضرت باب بيافورًا برو او را ب رمودند کردم ف

 تضرّع مانند غالمی زر يتم علی خان در نهايدر داخل شدم ديگو باطاق د

 اند آنهمه تکّبر و خود پسندىيمتاده و مثل آدمهاى مبهوت ميسدم در ا يدخر

 با يدا دکه داشت بکلّی زائل شده بود سر تا پا خضوع و فروتنی بود چون مر

 گفت و در خواست کرد که هر چه زودتر او را بمحضر ّيتادب تح يتنها

 داشتند راهنمائی کردم يفه حضرت باب تشريکمبارک ببرم من او را باطاق

 واست اضطرابيخهر چه م يدرزيلم يشی مضطرب بود زانوهايلعلی خان خ

 ادديخبر م يروانست و رنگ رخسارش از سرّ ضميتخود را پنهان دارد نم

 يتحضرت باب برخاستند و نسبت باو عنا يدچون بمحضر مبارک رس

 کرد بعد خودش را بپاى حضرت يمر ابراز داشتند علی خان اّول تعظيابس

 ينهم که مرا از ايدباب انداخت و عرض کرد ترا بجّدت رسول اهّلل قسم م

 ام باور کنمام و تا کنون نتوانستههيدت و سرگردانی برهانی آنچه ديرح

 اندازه مضطرب ساخته امروز در اّول طلوع فجر سوار بر اسبقلب مرا بی

 تاده و بنماز مشغوليسم کنار نهر ايدشهر شما را د دروازءه يکشدم نزد

 دستهاى شما بطرف آسمان يدم خود شما هستيددرست دّقت کردم د يدهست
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 نم يدبآسمان متوّجه و مشغول قنوت و تضرّع بود يزبلند بود و چشمها ن

 واستميخصبر کردم تا نماز شما تمام شود م  تادم تماشا کردم.يسهمانطور ا

 بعد از اتمام نماز بحضور شما برسم و از شما باز خواست کنم که چرا بدون

 در ضمن مناجات و عبادت که يداون آمدهيرمن از محبس خود ب اجازءه

  چشمانقطاع از ما سوى اهّلل يتمشاهده کردم که در نها يدمشغول بود
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 ٢١٣ص 

 وجهيچتر بشما شدم بهيکقدرى نزد يداه و بخدا وحده توّجه کردهيدپوش

 م چنان خوف و ترسی سراپاى مرايدشما رس يکچون نزد يدملتفت نبود

 ناچار يمى بگويزاحاطه کرد که وصف آنرا نتوانم جرأت نکردم بشما چ

 اند ازشتهحراست مؤاخذه کنم که چرا شما را گذا ينبرگشتم که از مأمور

 ا در قلعه را بستهيروقتی آمدم بر تّعجبم افزوده گشت ز يدقلعه خارج شو

 م گفتنديددر را باز کردند پرس ينم همه درها قفل بود در زدم مأموريدد

 در مقابل يدجا هستينم شما اينبام میون نرفته حاال آمدهيرکس بيچه

 بخواب " يارّب  ياست ارى ايدبم بهينبانم " آنچه میيدنم  يدامن نشسته

 انه شوم حضرت باب فرمودند آنچه را مشاهده نمودىيواست د يکنزد 

 تیيسگريناست و درست چون تو نسبت بامر الهی بنظر حقارت م يحصح

 ت حال غافل بودى خداونديقرداختی از حقيپوانم ميرو آزار من و پ ّيتو باذ

 در مقابل چشم توت حال را يقاراده فرمود حق يشخو يتبصرف فضل و عنا

 صاحب امر امر پی برى و برتبءه ينواضح و آشکار جلوه دهد تا به عظمت ا

 وان و اصحاب منيربی و با پياش مّطلع شوى از غفلت رهائی يمو مقام عظ

 ان و سکونيننات حضرت باب سبب اطميابا محّبت و وداد رفتار نمائی ب

 يلعداوتش بمحّبت تبدکرد و  ييررفتارش بکلّی تغ يداضطراب علی خان گرد

 باب يتفت خواست تالفی مافات کند و بر خالف رفتار سابق جلب رضايا

 ی مّدتهاست بقصدينمسک يربحضور مبارک عرض کرد شخص فق يدنما

 د بهينر آمده رجا دارد او را اجازه فرماياد ينتشرّف بحضور مبارک با

 گرفته رجا کو منزل ماه ون بلدءهيرحضور مبارک مشرّف شود در مسجد ب
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 ورم حضرتيامن خودم بروم او را بحضور مبارک ب يددارم اجازه فرمائ

 حسن زنوزى را با خود يخباب اجازه فرمودند علی خان فورًا رفت و ش

 ليکه يتکه رضا يدوشيکسته ميوبحضور مبارک آورد و پس از آن پ

 .يدمبارک را جلب نما
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 ٢١٤ص 

 زها در قلعه باز بود و هر کسبستند ولی روشبها در قلعه را می     

 وانست بحضور باب مشرّف شود و آنچه رايتواست بدون مانع ميخم

 فت دارد.ياات الزمه را دريمواهد از محضر مبارک سؤال کند و تعليخم

 ن فارسی را نازل فرمودندياکو کتاب ب حضرت باب در محبس ماه     

 يدامر جد ينقوانآثار حضرت باب است قواعد و  ينکتاب از مهمتر ينا

 ن بشارتياابواب آن بظهور موعود ب يعشده و در جم يعکتاب تشر يندر ا

 فرموده و باهل يرِهر ه  اهّلل  تعبي ظبلقب َمن  يماند  و از آن موعود عظداده

 سته مراقبيوو حاضر سازند و پ ّيااند که خود را مهنموده يدشد يدن تأکياب

 د از عرفان او محجوب نمانند.باشند تا چون آن بزرگوار ظاهر شو

 اىيبت لحن زيانزول آ ينحسن زنوزى براى من گفت در ح يخش     

 و صداى آن بزرگوار منعکس يدسيرحضرت باب در دامنءه کوه بگوش م

 در اعماق قلب  ائی بود و چه لحن مؤّثر روح افزائی،يبز چه نغمءه يدرديگم

 يدی در وجود انسان توليبران غيجه  د،يشموجب اهتزاز روح م  رد،يکاثر م

 دستهان يرامود حسن رفتار علی خان سبب  شد که از نقاط مختلفءه ينم

 مودند و بمحضرينکو توّجه مماه دسته براى تشرّف بساحت اقدس بقلعءه

 فت سه روز بعد ازيگى نميزدند علی خان چيشمبارک مشرّف م

 مهّمه از يحادند دستورات الزمه و نصيشتشرّف از محضر مبارک مرّخص م

 ها از ساحتيرامر الهی و غ يغاخالق و تبل يلحسن اعمال و تعد يلقب

 د علی خان هر روز جمعه بمحضر مبارک مشرّفيشاقدس بآنها داده م

 ه طالب رضاىيشاشت هميدم يمو اخالص خود را تقد ّيتد و عبوديشم
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 ه دراى کهيسى نفياهاى جور بجور گوارا و هداهيومبارک بود و آنچه از م

 رد.يکم يمرد و تقديبورد بمحضر مبارک ميآکو  و نقاط مجاور بدست مماه

 کو  بسر بردندماه را در قلعءه يزحضرت اعلی فصل تابستان و پائ     

 يخبود حّتی ظرفهاى مسی چون آب در آنها  يدشد يتنهازمستان آن سال بی
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 ٢١٥ص 

 ى زمستان مطابق باابتدا  شت.يگبست بواسطه شّدت برودت  متأّثر ممی

 رفتنديگهجرى بود هر وقت حضرت اعلی وضو م ١٢٦٤اّول محرّم سال 

 د.يشل مبارک منجمد ميکقطرات آب وضو از شّدت برودت در صورت ه

 رمودنديفکاتب را احضار م ينحس ّيدم محرّم بعد از هر نماز سّيادر ا     

 ق القلوب را که ازرّ ردند که با صداى بلند مقدارى از کتاب محيکو باو امر م 

 نراقی است ينزا کمال الدّ يرات مرحوم حاج ماّل مهدى نراقی جّد حاج ميفتأل

 کتاب شرح مصائب و داستان شهادت يندر محضر مبارک تالوت کند در ا

 ينحس ّيده سيکالّسالم مندرج است وقت يهعل ينامام حس أالّشهد ّيدحضرت س

 ءه حضرتيرمؤلمه و مصائب کث يعواند از استماع وقايخکتاب مزبور را م

 شت دريگالّسالم بحر احزان در قلب حضرت باب مّواج م يهعل ينامام حس

استماع مصائب اشک حضرت باب جارى بود مصائب وارده بر  ينح

 حضرت

 رمودند و ضمنًا از مصائبيفالّسالم را استماع م يهعل أالّشهد ّيدس

 وردند و چون بخاطريآمد ياموعود وارد خواهد شد ب ينه بر حسيکو آالم

 قبل تحّمل ينتر از حسيدموعود مصائبی شد ينذشت که حسيگمبارک م

 ِهر ه  اهّلل  ظاهر شود رنج و مشّقتي ظه باسم من يکخواهد فرمود و هنگام

 اشک حسرت از چشم مبارکش يدن از دشمنان بآن حضرت خواهد رسياپابی

 د حضرتيشضرتش بلند مح و نالءه يهم گريّاشت و از تذّکر آن ايگجارى م

 از قلم مبارک نازل شده ينی از آثار مقّدسءه خود که در سنءه ِستّ يکباب در 

 د:ينرمايفم
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 مشاهده کردم که سر مطّهر ينچن ياسال قبل از اظهار امر در رؤيک"      

 يدکيچته است قطرات خون از آن ميخالّسالم از درختی آو يهعل ينامام حس

 ينبهجت و سرور را داشتم که بچن يتم نهاآن درخت  رفت يکمن نزد

 ءهيدحلقوم بر يربردم و در ز يشموهبتی فائز شدم دو دست خودم را پ

 نگاه داشتم مقدارى خون در دست يدکيچکه خون از آن م ينمقّدس امام حس
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 ٢١٦ص 

 ريگار شدم خود را در عالم ديده بيکم وقتيدمن جمع شد آنها را آشام

 داخت و سرا پاى مرايگجسم مرا م يشاز تجلّی خو مشاهده کردم روح الهی

 م اسراريديدخداوند فرو گرفته بود سرورى الهی در خود م يضانوار ف

عظمت و جالل در مقابل چشم من مکشوف و  يتوحی خداوندى با نها

 اريدپد

 بود ." انتهی

 ان محبوس ساختيجچون محّمد شاه حضرت باب را در جبال آذربا     

 که نکبت و احزان از يدی را مرتکب گشت طولی نکشيمظظلم ع ينو چن

 شد و اجتماع فکر به يلجهات او را احاطه نمود عزّت بذلّت تبد يعجم

 ينوقت نشده بود که محّمد شاه ايچگشت ه يلانی و گرفتارى تحويشپر

 تيريخو مصائب م ياار براى او باليوهمه گرفتارى داشته باشد از در و د

 ن درياطغ يترفت را ينمملکت از ب ّيتل گشت امنارکان سلطنتش متزلز

 انی در سر تا سر مملکت فرمانروايشخراسان برافراشته شد اضطراب و پر

 هرات بود و لکن اغتشاش داخلی او را يرگشت شاه در آن اوقات عازم تسخ

 يزان نيرنقاط ا يرفتح و ظفر مانع آمد اخبار اغتشاش خراسان بسا يناز ا

 قسمت مساعدت يناندازه در ازا آقاسی بیيرحاجی م کرد اهمال  يتسرا

 ا کردند بتاراج و غارت مشغول شدند اغتشاشيدمود همه جرأت پينم

 وان با ساالريرفت مردم قوچان و بجنورد و شياخراسان هر روز شّدت م

 غی شده بود همدست و همداستان بودند ساالر پسر آصفياکه بشاه 

 انفرماى خراسان بود محّمد شاهخالوى بزرگ شاه و فرم ،الّدوله
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 رستاديفات و لشکر ميزپشت سر هم از طهران براى دفع ساالر تجه

 ارسالن خان يرادند جعفر قلی خان نامدار و اميدن همه را شکست مياشورش 

 تاّمه داشتند در جنگ شجاعتها ّيتپسر ساالر در شکست قواى دولتی مدخل

 قساوت يترفتند با نهايگلتی من دويااز لشکر يرادند هر چه اسيدبروز م

 اى در مشهديهبشرو يناوقات ماّل حس يناختند در ايسهمه را مقتول م
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 ٢١٧ص 

 نفوس مشغول و مألوف از آنهمه شورش يتامر اهّلل و هدا يغمتوّقف و بتبل

 هاينب ينبر و بنشر آثار رحمن سرگرم بود در ايخما بيغن و ياو غوغا و طغ

 ا رايهاو باب ءهيلدارد او را مالقات کند و بوسفت که ساالر قصد ياخبر 

 که ساالرينقبل از ا يدخبر را شن ينبمساعدت و کمک خود بخواند چون ا

 ساالر ءهّيئى سيااز مشهد خارج شد چون از دسائس و نوا يداو را احضار نما

 ده بطرفيابا خبر بود شبانه از مشهد با خادم خود قنبر علی خارج شد و پ

 ان سفر کنديجبود که بآذربا ينا ينگشتند مقصود ماّل حس طهران روانه

 وان چون ازيرکو بحضور حضرت باب مشرّف شود اصحاب و پ و در ماه

 فتند انواع وسائل الزمه و اسبابياخروج باب الباب از مشهد اّطالع 

 کردند و از دنبال باب الباب  روانه شدند و چون بحضور ّيهرا ته يهضرور

 فرمود من نذر ينکردند ماّل حس يمه بودند تقديدد ّيهنچه را تهند و آيداو رس

 ده طی کنميامن و موالى من فاصله است پ ينام که تمام مسافتی را که بکرده

 وان هر چه اصراريرردم پيگبرنم يشخو يمو تا بنذر خود وفا نکنم از تصم

 لیواست قنبر عيخکردند که مرکوب و مصروفی قبول کند ممکن نشد حّتی م

 بمشهد برگرداند و خود بتنهائی عازم شود ولی آن خادم باوفا از يزرا ن

 د باالخره باب الباب اجازهيامالزمت حضور دست برنداشت و به اصرار ز

 سفر همراه باشد از خراسان تا طهران ينفرمود که قنبر علی هم با او در ا

 بحضورش مشرّف دنديشاحّباء چون با خبر م يدسيراى  که ميهدر هر شهر و قر

 فرمود.وردند ولی باب الباب قبول نمیيآشتند و مرکوب و مصروف ميگم

 ند بايدبطهران رس ينبراى  من نقل کردند که چون ماّل حس يمجناب کل     
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 چه وجود مبارکی بود مجّسمءه يمان شتافتيشجمعی از احّبا بمالقات ا

 يممحضرش بود مهر و رحمت بود وقتی که در ت و عصارءهيلمتانت و فض

 ه و مالزمت مکارم اخالق سفارش میيدو رفتار پسند يکما را باعمال ن

 ان بابيقان و ايما يدبامر مبارک خدمت کن يدوانيتفت تا ميگفرمود م
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 ٢١٨ص 

 تنه يکواند يتان ميمبا آن قّوت ا يمکرد يقيناى بود که همه ما الباب  بدرجه

 شرق و مغرب منتشر سازد ماّل کس امر مبارک را در م يچبدون مساعدت ه

 در طهران بحضور مبارک حضرت بهاءاهّلل مشرّف شده و از آنجا ينحس

 هجرى که روز ١٢٦٤نوروز سال  يدان نمودند در شب عيجت آذربايمعز 

 نوروز بعد از اظهار امر مبارک بود ينانی و چهارمالثّ  يعدهم ماه ربيزس

 کو علی خان ماکوئی بماه ينند شب قبل از وصول ماّل حسيدکو رس بماه

 مشاهده يان کرده که در رؤياطور بينخواب خود را ا يهمشاٌر ال يدخوابی د

 ورندياب يفکردم بمن خبر دادند حضرت رسول اهّلل قصد دارند بماه کو تشر

 يتو تهن يکنوروز را تبر يدنی کنند و بآن حضرت عيدباب د يّدو از س

 م تا بحضور رسول اهّلليدسرعت دو يتام با نهيدخبر را شن يند  چون اينگو

 کنم با يمخود را بمحضر مبارکش تقد يّتبرسم و مراتب خضوع و عبود

 يککه ينفتم بعد از ايرشادمانی از کنار رودخانه دوان دوان م يتنها

 یيکد دانستم ياينم دو نفر بطرف من ميدم ديدانی دور شدم بپلی رسيدم

 اصحاب باوفاى اوست با سرعتی از يکرى يگاز آنها حضرت رسول و د

 دازم و دامن عباى او را ببوسم ناگهانينروان شدم که خود را باقدام او ب

 لياار شدم چقدر مسرور بودم نشاط سراپاى مرا احاطه کرده بود خيدب

 ى صادقهيام رؤيدکردم که آنچه را د يقينن بهشت هستم ياردم در ميکم

 لباسهاى خود را  يندم بهتراست لذا برخاستم وضو گرفتم و نماز خوان

 اى که در خوابده بهمان نقطهيام عطر و گالب استعمال کردم و پيدپوش

 ی از نوکرها گفتم سهيکه بودم روانه شدم و بيدحضرت رسول ) ص ( را د
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 ورد هنگاميآاق کند و از دنبال من بسر پل بيرو  يناسبها ز ينرأس از بهتر

 ونيرون آمدم و از شهر بيرزل بطلوع آفتاب بود که خودم تنها از من

 ه بودم ناگاه ازيدرفتم و بطرف پل از کنار نهر روان شدم هنوز به پل نرس

 م همان دو نفرى رايدم و تعّجب سراپاى مرا فرو گرفت ديداى ددور منظره
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 ٢١٩ص 

 رى دريگی جلو و ديکد يآينکه در خواب مشاهده کرده بودم بجانب من م

 ردميکل ميار خود را بپاى آنکه خيااختم بیيدسدنبال بود چون بآنها ر

اخالص اقدام او را بوسه زدم و  يترسول اهّلل است انداختم و با نها

 درخواست

 ام که تمام راهکردم که هر دو سوار شوند آنکه در جلو بود گفت من نذر کرده 

 ست که باالىينجهت سوار نخواهم شد مقصودم ا يناز ا  يمايمده بپيارا پ

 رت کنم مشاهدءهيای که در آنجا محبوس است زيلبروم و شخص جل کوه

 آن بزودى سبب شد که علی خان نسبت بحضرت باب يرو تعب  ياآن رؤ

 حاصل کرد با يقينتر شد و بصدق اّدعاى آن حضرت يشتوّجه و احترامش ب

 تا در قلعه رفت حضرت اعلی دم قلعه ينکمال خضوع بمالزمت ماّل حس

 ريااخترا چون نظر بر حضرت باب افتاد بی يناّل حستاده بودند ميسا

 تاد حضرت باب او رايسحرکت در جاى خود اکرد و بی يمبآن حضرت تعظ

 ق با او معانقه نمودند دستش را درياند و با کمال اشتيددر آغوش کش

 دست خود گرفتند و بطرف اطاق خود روان شدند آنگاه امر فرمودند جشن

 ازه فرمودند احّبا بمحضر مبارک مشرّف شوند انواعنوروز منعقد شود و اج

 ی در محضر مبارک آوردند حضرت باب بدست خود از آنيرينه و شيوم
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 ٢٢٠ص 

 و به يبمرحمت فرمودند چند دانه س ينها بحاضرهيوها و میيرينش

 نیيعرا از ارض جّنت  يذهاى لذهيوم يندادند و فرمودند ا ينبماّل حس

 محّمد تقی براى جشن نوروز مخصوصًا فرستاده  ق،اتالفن  اسم اهّلل يالم

 رى اجازه نداشتيگدى و برادرش کسی ديز ينحس ّيداست تا آنوقت بجز س

 ان دريخن قلعه بسر ببرد ولی علياکه شب را در محضر حضرت باب در م

 آنروز بحضور حضرت باب مشرّف شد و عرض کرد اگر ارادءه مبارک باشد

 ت من از خوديسوجه مانعی ن يچدر قلعه بماند بهشب را  ينکه ماّل حس

 يدداشته باش يلنم تا هر وقت که ميکاطاعت م يدندارم هر چه بفرمائ اى اراده

 واند در قلعه بماند.يتم ينماّل حس

 مدند و بدونيآوان حضرت باب پشت سر هم دسته دسته بماکو ميرپ     

 دند.يشمانعی بحضور مبارک مشرّف م يچه

 در حضور ينبردند ماّل حس يفحضرت باب ببام قلعه تشر روزيک     

 مبارک بود حضرت اعلی بتماشاى مناظر اطراف قلعه مشغول شدند در

 آن يچمار پ يرمغرب قلعه رود ارس در مجراى مخصوص خود جارى بود و س

 ينفرمودند ا ينرود از پشت بام  بخوبی آشکار بود حضرت باب بماّل حس

 که حافظ در شعر خود بدان اشاره مان ساحلی استهمان رود و ساحل آن ه

 کرده و گفته:

 اى صبا گر بگذرى بر ساحل رود ارس               

 کن نفس ينکمش ّي وبوسه زن بر خاک آن واد               
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 سلمی را که بادش هر دم از ما صد سالم يتب                

 گ جرسی و آهنينپر نواى ساربان ب                

 

 است تمام شود رود ارس را که يکجا نزدينم اقامت شما در اّيابعد فرمودند ا

 يزسلمی را ن يتبا من باشی ب يناز ا يشمشاهده نمودى و اگر ممکن بود ب

 يقچهر يکت نزديساسلمی نقطه يتادم ) مقصود مبارک از بيدبتو نشان م
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 ٢٢١ص 

 ب فرمودند روح القدسد ( بعد حضرت باينويگکه ترکها آنرا سلماس م

 ازد کهيسردد و مطالبی بلسان آنها جارى ميگگاهی بزبان شعرا ناطق م

 شعر هم از ينانند ايدغالبًا خود آنها مقصود اصلی و منظور واقعی را نم

 بلسان شاعر جارى ساخته: ينآنجمله است که روح االم

 

 ا شوديداز پر غوغا شود  شّکر لبی پيرش               

 ترسم که آشوب لبش  بر هم زند بغداد را               

 

 واضح ينشعر هنوز مخفی و مستور است و در سنءه بعد ح ينی ايقمعنی حق

 ن فرمودند که " ِانِّ ِللّهِ يامعروف را ب يثحد ينو آشکار خواهد شد بعد ا

َعرَاِء "يح  کنوزًا َتحَت الَعرِش َمفاتِ   ها اَلِسَنة  الشُّ

 ن فرمودند و باوياب ينبراى ماّل حس يکايکده را ينآ يعقاپس  از آن و     

 ما يبه اظهار نکند و فرمودند عنقريدسفارش کردند که باحدى آنچه را شن

 راه قبل از وصول ينهند و تو در بيدر انتقال ميگد زندان بنقطءه ينرا از ا

 .يدکو خواهی شن بمقصد خبر انتقال ما را از ماه

 ه مراقب رفتاريکا اشخاصيرارک بزودى آشکار شد زن مبياب ينرمز ا     

 زا آقاسیيربراى حاجی م يلرا بتفص يعوقا يعان بودند جميخو اعمال عل

 باب از هر جهت شرح دادند و از يّدان را نسبت بسيخنوشتند و اخالص عل

 ان با محبوس خود شب و روزيخبود که عل ينجمله مطالبی که نوشتند ا

 واست دختر خودشيخه که ميدتءه باب گرديفاى فرمحشور است و باندازه
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 باب قبول يّدمطلب اصرار داشت ولی س ينی در ايلباب بدهد و خ ّيدرا بس

 رديکباب قبول نم ّيدان اصرار را از حّد بدر برد و چون سيخنکرد عل

 رت باب آمده بود واسطه کرد ولی بابيااى را که براى زيهبشرو ينماّل حس

 شّدت يدوانيتجا م يناز ا يدان ثمرى نبخشيخعل راضی نشده و کوشش

 ينا چندى قبل شاه هميرز يدباب درک کن ّيدان را نسبت بسيخارادت عل

 ان حاضر نشديخد عليرهد بگيعان براى وليخواست از عليخدختر را م
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 ٢٢٢ص 

 دختر همه سنی متعّصب هستند يناوندان مادر ايشکه چون خوينا و ببهانءه

 د و دختر مرا بکشند از دادن دختر خودياينو غضب ب و ممکن است بخشم

 يّداصرار را داشت که همان دختر را بس يتهد صرفنظر کرد ولی نهايعبول

 باب بدهد.

 ان سبب آشفتگیيخعل ينو مراقب يناخبار و اّطالعات مخالف ينبارى ا     

 اى خشمناک شد که فورًا امر کردباندازه يروز ينا يدفکر صدر اعظم گرد

 ت روز پس از نوروزيسانتقال دهند ب يقکو بچهر حضرت باب را از ماه

کو که در مّدت نه ماه حبس آن حضرت در آنجا  حضرت باب با مردم ماه

 کامالً 

 بعظمت و جاللت و طهارت اخالق حضرتش آگاه بودند خدا حافظی فرمودند

 کو بود که خبر انتقال حضرت باب را از ماه يزهنوز در تبر ينماّل حس

 م تشرّف اوّيااستماع کرد و وقوع آنچه را که حضرت باب در ا يقبچهر

 بساحت اقدس باو فرموده بودند مشاهده نمود.

 را مرّخص کنند باو ينواستند ماّل حسيخه ميکحضرت باب وقت     

 يدبا يزک نينودى ايمده پياجا تمام راه را پينفرمودند تو از خراسان تا ا

 ه،يدرهسپار شوى دوران اسب سوارى تو هنوز نرسمقصود  ده بنقطءهياپ

 داستان اسب سوارى تو و جرأت و شجاعتی که از تو ، يدوقتی خواهد رس

 بروز خواهد کرد تا آن درجه شگفت آور خواهد بود که اهل ملکوت جاودانی

 باشی که يرچنان شجاع و دل يدت خواهد ساخت بايردچار تعّجب و ح يزرا ن

 جا که بروى بشهر خوى توّجهينان گذشته بکشی از ايرخط نسخ بر اسامی دل
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 و طهران ينو زنجان و قزو يزن و تبريالو مراغه و م ّيهنما و از آنجا باروم

 آنها يعمرا بجم يتعنا ءهيفام محّبت و لطيغسفر کن احّبا را مالقات نما پ

 برسان سعی کن آتش محبّت جمال الهی را در قلوب آنان مشتعل سازى

 باشند از طهران يمنت ثابت و مستقياان و ديمنما که در ا يدشد يدکبآنها تأ

 بطرف مازندران روانه شوى در مازندران گنج پنهان خداوندى را يدبا

 



www.oceanoflights.org 

 ٢٢٣ص 

 فت آن گنج پنهان را که شناختی ترا بکارهاى بزرگ مأمور خواهدياخواهی 

 عظمتدر  ياامرى از اّول دن يچاست ه يمی عظيلها خّيتساخت آن مأمور

 ها که بتو خواهد داد مقابله نتوان کرد تا آنجا نرسی ازّيتو بزرگی آن مأمور

 تيقى از حقيدها مّطلع نخواهی شد چون بمازندران رسيتمأمور ينا يفّيتک

 امر کاماًل با خبر خواهی گشت .

 از محضر مبارک بامر يننوروز ماّل حس يدصبح روز نهم بعد از ع   

 ه دستور فرموده بودند بجانب مازندرانيکاهآن حضرت مرّخص شده از ر

 خدا حافظی با قنبر علی باو فرمودند ينروانه گشت حضرت اعلی در ح

 بماند تا امروز را که يارد و آروز داشت که در دنيکقنبر علی سابق افتخار م

 ا آقاىيرد زينم را داشت ببّياا ينا ق مشاهدءهيام اشتيّاآقاى او حتّی در آن ا

 رمود : آه و اشوقايفم مّياا ينق بمشاهدءه ايادر مقام اظهار اشتقنبر سابق 

 اِاخَوان َيةِ ِلر ؤ
َ
 ت وَن ِمن َبعدى ...يأ ينَ لذ  ي

 



www.oceanoflights.org 

 ٢٢٤ ص 

 فصل چهاردهم                                    

 بمازندران  ينسفر ماّل حس                            

 

 ان از اويخکو  سفر کند عل ماهواست از يخم ينه ماّل حسيکوقت     

 ّياسفر او را از هر جهت مه يلدر خواست کرد که چند روز صبر کند تا وسا

 دهيانگ پريدقبول نفرمود و ب ينان اصرار کرد ماّل حسيخسازد هر چه عل

 رمود احّباء رايفتوّقف م يدسيراى که ميهبراه افتاد در هر شهر و قر

 شجاعتب ساند همه رايربآنها مام مبارک را يغرد پيکمالقات م

 رد در طهران بحضور حضرت بهاءاهّلليکو باستقامت داللت م يقتشو

 ه ساختيراى اخذ نمود و ذخهيرضات کثيوف يضمشرّف شد و از آن منبع ف

 ه بعدًايکبود که در مواقع خطر و روزگار پر محن و آالم ّيهذخائر روحان ينا

 اشت و شجاعتيدسرور و خرّم نگاه مآمد او را ثابت قدم و م يشبراى او پ

 مود از طهران بجانبيناد ميجرى در هر مرحله براى او اياو جرأت بس

 ه حضرت باب باويکتا هر چه زودتر بگنج پنهان يدمازندران رهسپار گرد

 وعده داده بودند برسد.

 م قّدوس در شهر بارفروش سکونت داشت و در منزلی کهّيادر آن ا     

 رديکمردم معاشرت م مود با طبقات مختلفءهينبود زندگی ممتعلّق بپدرش 

 اشتند و از حسن رفتار و کثرت معلومات و اّتساعيدهمه او را دوست م

 پس از ورود ببارفروش بمنزل ينمعارفش در عجب بودند ماّل حس ءهيردا 

 جناب قّدوس ورود نمود قّدوس از ورود او مسرور شد و با کمال محبّت از
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 خود يزچ يچمانش از هيهائی کرد براى حصول راحت ميرذباب الباب پ

 ينه ماّل حسيکاد وقتيدمود و خدمات مهمان خود را شخصًا انجام ميندارى نم

 وارد شد قّدوس پاى او را شستشو داد و گرد و خاک سفر را از لباس او دور

 يتنها ينکرد احّباء که به مالقات او آمدند در محضر آنان نسبت بماّل حس
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 ٢٢٥ص 

 مود شب اّول وروديناحترام را مجرا داشت و نسبت باو اظهار خضوع م

 فتياقّدوس باعزاز ورود او جمعی از احّباء را دعوت کرد و ض ينماّل حس

 اى از آنها بنمود.تهيسشا

 بمنزل خود برگشتند قّدوس يکهر  ينو مدعوّ  يدن رسياچون مجلس بپا     

 شد باب الباب گفت در مّدت ياکو جو هاز باب الباب شرح مسافرتش را بما

 د فرمودندياز کو بحضور باب مشرّف بودم مطالب متفرّقءه نه روز که در ماه

 واستميخه ميکامر بمن ندادند وقت يغولکن دستور مخصوصی براى تبل

 سی احبّاء را مالقات کنيراى که ميهمرّخص شوم فرمودند بهر شهر و قر

 سان پس از ورود بطهران بجانب مازندرانم محبّت مرا بآنها برياو پ

 ت کن در مازندران گنج پنهان الهی بر تو مکشوف خواهد شد و آن گنجيمعز

 م که پس ازيدقدر فهم ينمستور دستورات الزمه را بتو خواهد داد من هم

 فتياعظمت و جالل شهرت و اشتهار خواهد  يتچندى امر باب در نها

 ش فدا خواهم گشتيمراه خدمت امر عظسد که من ناتوان در يرو روزى م

 ميدمطلب را از آنجا فهم ينا .و نقد جان را نثار مقدم مبارکش خواهم نمود

 ريگد تشرّف بحضور مبارکش را براى مرتبءه مرّخص شدن وعدءه ينکه در ح

 م هر وقت بحضور مبارک مشرّفّياا بمن نفرمودند  با آنکه در گذشتءه

 ألقه رمودند باز هم مشرّف خواهی شد و بفيمرّخصی بمن م يندم در حيشم

 جهتينى نفرمودند از ايزخصوص چ يندفعه در اينفائز خواهی گشت ولی ا

 از جمله .بمحضر مبارک مشرّف نخواهم شد يادن ينر در ايگدارم که د يقين

 بمشهد فدا يببود که عنقر ينه در وقت مرّخص شدن بمن فرمودند ايککلمات
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 باش دامن سعی و کوشش بر کمر ّيااده کن و مهخواهی شتافت خود را آم

 ينمطلبی تو را از ا يچزن مقام شهادت براى تو مقّدر شده سعی کن که ه

 شهادت فائز ه به رتبءهيکه مانع نشود وقتيمعظ درجءه ينمقام و وصول بد

 ا من هم پس از تو خواهم آمد.يرلقا مشرّف خواهی شد ز يضشدى بف
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 ٢٢٦ص 

 باب  ى همراه دارى؟يزحضرت باب چ از آثار مبارکءه ياآ يدقّدوس پرس    

 ت قّدوس کتاب خطیيسى همراه من نيزالباب جواب داد از آثار مبارکه چ

 ينماّل حس يدکتاب را مطالعه کن ينباو دادند و فرمودند بعضی ازصفحات ا

 ی در وجودش حاصليبعج ييرصفحه از آن کتاب را که خواند تغ يک يبقر

 ه در آن کتابيکار شد کلماتيدپد يشايمت و دهشت از سيرگشت و آثار ح

 در وجودش يدو نفوذى شد يبش عجيرکرد تأث يرمسطور بود قلب او را تسخ

ه گشود و يغه و جمالت بليحآن کلمات فص يدحاصل  شد زبان بمدح و تمج

 در

 فاى که مؤلّ ذاشت فرمود سر چشمهيگم ينی که کتاب را از دستش بزمينح

 آن استفاضه نموده وحی الهی و منبع اصلی است ربطی بمنابع کتاب از ينا

 يننم که ايکمعارف و علوم علما و دانشمندان معمولی ندارد من اقرار م

 مطالب مندرجه در آن يعشرافت و اعتالء است بجم درجءه يتکلمات در نها

 سخنان باب ينقّدوس در مقابل ا يممايناعتراف و اذعان م يقين يتبا نها

اى قّدوس يماز سکوت و آثار ظاهره در س ينساکت بود ماّل حس الباب

 دانست

 ر از جا برخاستيااختت و کلمات شخص قّدوس است بیياآ ينکه صاحب ا

 ايرتاد و با خضوع تمام و احترام کامل گفت گنج پنهانيسو در آستانءه در با

 نکه حضرت باب بمن وعده فرموده بودند آشکار شد آالن در مقابل چشم م

 مّياا ينگشت اگر چه موالى محبوب ما در ا يلت من زايرو ح قرار دارد شکّ 

 جاللت و عظمت او يتن مظهر قّوت و آيکمحبوس است و ل يقچهر در قلعءه
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 ينک در مقابل چشم من واضح و آشکار و مرآت عظمت و قدرتش در اينا

 ار است.يدبراى من مکشوف و پد ينح

 حمق و نادانی خود را يتکه با وجود نهااره يچزا آقاسی بيرحاجی م     

 نفی و سرگونی حضرت باب ل کرد که بواسطءهيانداشت خيپعاقل و دانا م

 انيجان و حبس آن بزرگوار در جبال آذربايرمملکت ا نقطءه ينبدورتر

 را ّيهى کند و نار محّبت الهيررفت امر اهّلل جلوگيشواند از سرعت و پيتم
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 ٢٢٧ص 

 که مرکز انوارينش مشتعل بود خاموش سازد غافل از اوانيرکه در قلوب پ

 اطراف يعگردد و انوارش بجم يرکوه نهند شهرتش جهانگ ءهرا چون بر قلّ 

 نادان يروز ينا يرند و از پرتوش مهتدى شوند سوء تدبينبتابد همه او را ب

 ه گرفت آتش امر کهيجاو را بکارى وادار کرد که بر خالف مقصود خود نت

 نادان سبب شد که اشتهارش يروز ينبجاى خود عمل ا خاموش نشد

 .يدتر گرديعاش وستر و دائرهيشب

 مش براى خدمت و نشرياوق يمبامر عظ ينان ماّل حسيمر ايگاز طرف د     

 ايرات مهّمءه اثبات صّحت اّدعاى حضرت باب بود زّيداز مؤ يمآن تعال

 و انقطاع و لطف ناختند و از شجاعت و خلوصيشرا م ينه ماّل حسيکنفوس

 مودند شهرتينببزرگوارى او اقرار م اطوارش با خبر بودند عمومًا

 کاظم ّيداى بود که فی المثل اگر بعد از صعود سبدرجه ينو عظمت ماّل حس

 دعوتش را اجابت ّيدوان سيرپ همءه يدامينرشتی خود را قائم موعود م

 نکه ماّل محّمد ممقانیوردند چنايآفرود م يممودند و در مقابل او سر تسلينم

 د علنی گفتهيشمحسوب م يربود و از علماى شه ّيدو س يخکه از شاگردان ش

 از همه يشرد من پيکم ّيتباب اّدعاى قائم ّيدبجاى س ينبود اگر ماّل حس

 ه باو مؤمنيککس ينردم و اّوليکو بدون درنگ بصدق گفتارش اقرار م

اّتساع علم و معارف  شخص در حسن اخالق و ينا ايرد من بودم زيشم

 يرنظبی

 مودمينم ميارد من شخصًا براى نشر دعوتش قيکاست اگر او اّدعا م

 ردميکرداختم و آن را بشرق و غرب عالم منتشر ميپامرش م يغو بتبل
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رى يگبجاى آنکه خود اّدعا کند در مقابل د يلشخص جل ينافسوس که ا

 خاضع

 فتم و حاجيرش را نپذجهت بگفتارش اعتماد نکردم و دعوت ينشد از ا

 مواجه شد و قدرت او ينه در اصفهان با ماّل حسيکمحّمد باقر رشتی وقت

 گفت من تا کنون ينرا در حّل مشکالت و کشف معضالت مشاهده نمود چن

 يکه با يککاظم رشتی را مجاب کنم ولی وقت ّيدوانم سيتردم که ميکل مياخ

 



www.oceanoflights.org 

 ٢٢٨ص 

 ن و فصاحتياالعات واسعه و قدرت بنفر از شاگردان او رو برو شدم و اطّ 

 ا مادام که از مجاب ساختنيرم بخطاى فکر خود آگاه گشتم زيدگفتار او را د

 ی از شاگردان او عاجز شدم دانستم که مجاب کردن استاد او از محاالتيک

 کرده قدرت برهان و قّوت يتطور شاگردى تربيناست چه استادى است که ا

 واند در مقابل دالئلی کهيخکه اگر روز را شب م بقدرى بود يندالئل ماّل حس

 چاره نبود. يقرد مرا جز تصديکمنظور اقامه م ينبراى ا

 اندها کردهيفهمه امثال علماى مزبور از او تعر ينی که اينماّل حس ينهم     

 ه بحضوريکاند در شب پنجم جمادى وقتو علم و دانش او را ستوده

 و شخصی عاجز و ناتوان يفودى ضعحضرت باب مشرّف شد خود را موج

 رديکل ميادر مقابل عظمت امرش خاضع شد با آنکه در ابتداى امر خ يدد

 کار ينترازى براى او آسانيراى شتاجرزاده ينانکار و رّد دالئل و براه

 ه خود را عجز صرف و او را قدرت محض مشاهده نمود دريکاست ولی وقت

و سبحات  يدچشم پوش يشخوشئون  ساحت اقدسش خاضع شد از همءه

 جالل

 ر گشتيات بسيام نمود و مورد عناياو بخدمت امر محبوب ق يدرا در

 بعظمت يداو را د و آثار مقّدسءه يدحاال که در مازندران بحضور قّدوس رس

 که از ،ّيهلهااو پی برد در مقابل فضائل  ءهخاّص  مرتبءه يّتمقام قّدوس و اهمّ 

 يزو ناچ يراندازه خود را حقو ظاهر بود بیروح تواناى آن جوان متجلّی 

 آفتاب ظهور موالى صافی بود که اشعءه ءهينآ مشاهده نمود قّدوس بمنزلءه

 هيره و در آن وقت چشم باب الباب را خيدمحبوب در آن مرآت منعکس گرد
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 يدبر اثر قّدوس مشی نما يدو واجب شمرد که با يدساخت بر خود الزم د

 واند و قّوتشيته ميکه سالمتی او را تا جائيشهم او عمل کند و بارادءه

 انيمدر آن شب قلبًا با قّدوس پ .مقّدم دارد يزند بر هر چيکاقتضا م

 ثابت و بمراسم يشخو ت خود در وعدءهياح لحظءه ينخدمت بست و تا آخر

 ی مسرور و شادمان بود که فضل الهی شامل حال اويلان عامل بود خيمپ
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 ٢٢٩ص 

 بموهبت معرفت گنج پنهان اختصاص يرينن ساياد او را از مگشته و خداون

 داده.

 م کرديابارى باب الباب پس از عرفان قّدوس بانجام مراسم خدمتش ق     

 هيکوضع رفتار و اوضاع ييراحّباء که روز بعد بمنزل قّدوس آمدند از تغ

 ه بودند کهيدوز ديری متعّجب شدند ديلوز مشاهده نموده بودند خيرد

 در صدر مجلس نشسته و لب بسخن گشاده و قّدوس در محضر او ين حسماّل 

 ا قّدوسيربراى انجام خدمات آماده است اّما امروز کامال بر عکس بود ز

 که مشمول عواطف ينند که در صدر مجلس جالس گشته و ماّل حسيدرا د

 خضوع منتظر دستور قّدوس يتتاده و با نهايسو احترام قّدوس بود دم در ا

 حال همه متعّجب شدند ولی از علّت اصلی غافل بودند ينت از مشاهدءه ااس

 ی کهيتبراى انجام مأمور يدساعت با ينقّدوس بباب الباب فرمود هم

 يدشهر بفرستم با ينواهم ترا بمحضر علماى ايخهم آماده شوى ميدبتو م

 ی بد سرشتيلشخص خ ينابالغ نمائی ا أالعلم يدبروى امر مبارک را به سع

 يزوان او نيرو ستمکار است هّمت گماشته که نور الهی را خاموش کند پ

 اند مطمئّن باش که از آنها ضررى متوّجهبراى اجراى منظور او صف بسته

 را بر هم زنی أالعلم يدوان سعيرصف پ يدنخواهد شد بدون خوف و ترس با

 ينمقابل از امر اعظم را از هر جهت براى آنها ثابت کنی سالح تو در ياو امت

 ث عبان يناست با ا ّيهموسی وار عصاى  حکمت و قّوت اله ، ّيهمظاهر فرعون

 تبهکار را معدوم ينمانهاى ساحريسرا پراکنده ساز و ر ينطياش يلخ ينمب

 ه کن و از ما سوى اهّلليشو نابود کن بفضل الهی مّتکی شو " تقواى خالص پ
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 ابالغ أالعلم يدجمع علما بسعه منما " پس از آنکه امر مبارک را در ميشاند

 نمودى بجانب خراسان روانه شو و در شهر مشهد منزلی بنا کن و از هر

 الزم و واجب است فراهم نما ينائی وارديرگونه اثاث و اسباب که براى پذ

 ت خواهم کرد و در آن منزل ساکن خواهم شد تايمبه مشهد عز يبمنهم عنقر
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 ٢٣٠ص 

 ضاللت را بسر يءهو گمگشتگان در باد يملت نمائرا دال يتهدا ينآنکه طالب

 .يمت جاودانی راهنمائی کنياح چشمءه

 ر در هنگام طلوع آفتاب براىيگبر حسب امر قّدوس روز د ينماّل حس     

 را بمساعدت که کسیينروان شد و به تنهائی بدون ا أالعلم يدمالقات سع

 ت ظهور الهی راگشت بشار أالعلم يدو کمک انتخاب کند وارد محضر سع

 امر الهی را در يمگونه ترس و بيچفصاحت بدون ه يتباو داد و با نها

 بوى ابالغ کرد و باو فرمود که از أالعلم يدحضور جمعی از شاگردان سع

 رانيگل براى خود و دياخ ه بسر پنجءهيکاعبادت و پرستش اصنام موهومه

 هاى معابدخرابه بتها را بشکند و بر روى يعجم يده صرفنظر نمايدتراش

 قلبش را بپردازد صفحءه ّيهاله يتهدا يعقصر رف يساصنام موهومه بتأس

 و با توّجه کامل بساحل بحر يدگذشتگان پاک و منزّه نما يداز صور تقال

 نجات ابدى روان شود.

 مانند سامرى بسحر ينپس از استماع مطالب ماّل حس أالعلم يدسع     

 اد و اعتراض گشوديرا لسان بايضب يدقدرت موهوم متمّسک شد و غافل از 

 اعتراضات او را رّد نموده فرعون هوى در يعجم يحنی فصيابا ب ينماّل حس

 ورد ناچار بسالح عجزياه مانده تاب مقاومت نيرپرتو انوار هدى مبهوت و خ

 او ينماّل حس ينمتشّبث گشت و لسان به سّب و شتم گشود قّوت براه

 از آن تنگنا يشان براى رهائی خويگفروما ءهيلبوس ساخت که يلرا بحّدى ذل

کالمی نافذ دارد و با  ينکه ماّل حس يدچون د أالعلم يدسع .متمّسک شد

 فصاحت
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 وانست بدهديتنات او نمياو جوابی در مقابل ب يدمی نمادالئل  تمام اقامءه

 بد عجز او بر همه ثابتيااستمرار  ّيهرو يناى چند اهيقکه اگر دق يدترس

 ان شوند و پروانه وار طائف انوار معارفيشود و شاگردان از گردش پرش

 جهت بسّب و لعن ينر کسی باو اعتنائی نکند از ايگگردند د ينماّل حس

 ش در سنگ خاراى قلبيتکه آب زالل هدا يدچون د ينپرداخت ماّل حس
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 ٢٣١ص 

 از جاى ردديگم تر او مؤّثر نميزند و نفس گرمش در هيکاثر نم أالعلم يدسع

 تو بمنزلءه يتالعلما فرمود هر چند سخنان من براى هدا يدبرخاست و بسع

 ار نشوى و در پناهيدا از خواب غفلت بيره دارى در محلءّه کوران است زينآ

ى اّما پس از چندى عظمت امر الهی را بچشم خود خواهی يزريگتجاهل م

 يدد

 خدمت امر مبارک و ارتفاع م در راهّياا دءهينهاى مرا در آّيتو داستان موّفق

 کلمات چنان با عظمت و جالل از لسان ينا يدخواهی شن ّيهاله يترا

 يدوح گرديراى بمهمانند مجسّ  أالعلم يدد که سعيشجارى م ينماّل حس

 که توانائی جوابش نبود. يدبر او مسلّط گرد يمچندان خوف و ب

 ى کرده بوديددش يردر برخی از حضار مجلس تأث يننات ماّل حسياب     

 واهم که بنزد جناب قّدوسيخنفوس گفت از شما م ينببعضی از ا ينماّل حس

 نياان بيششخص براى ا ينمجلس و مالقات مرا با ا ينو داستان ا يدبرو

 بمن ّيتشرح مأمور ينعرض کرد چون در ح ينماّل حس يدو باو بگوئ يدکن

 جهتينشوم از ابحضور شما مشرّف  أالعلم يدکه از مجلس سع يدنفرمود

 اوامر شما را انجام دهم. يروم تا سايرسره بجانب خراسان ميکجا يناز ا

 تيمه و تنها بجانب مشهد عزيکّ ون آمد يراز آن مجلس ب ينماّل حس     

 نمود مقصودى جز انجام اوامر قّدوس نداشت و منظورى جز وفاى بعهد آن

 ی ورود فرمود درينقر قازا محّمد بايرنبود در مشهد بمنزل م يشبزرگوار برا

 ارى کرديدی خرينبان واقع است قطعه زميامنزل که در باال خ ينجوار ا

 و بساختن بنا مشغول شد و مطابق امر قّدوس بناى آنرا تمام کرد و اسمش
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 اسم معروف است پس از اتمام بنا ينگذاشت که تا امروز هم بهم ّيهرا باب

 انيماى از اهل اسکونت نمودند عّده هيّ قّدوس به مشهد ورود فرموده و در باب

 ن قّدوس آمدنديدبامر مبارک مؤمن شده بودند بد ينکه بواسطه ماّل حس

 نه باجبار حاضر شدند ،رياو همه براى جانفشانی و نصرت امر الهی باخت

 ی نموداريبدر مشهد اثر عج ّيهبخدمات امر ينم ماّل حسياورود قّدوس و ق
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 ٢٣٢ص 

 آوازه ينا يزر همه جا منتشر شد حّتی بخارج مشهد نامر د کرد آوازءه

 وان امر مبارک که براى فداکارىيرپ يدان گرديممرکز اهل ا يّهباب يدبرس

 بود که ينحاضر شده بودند در آن منزل تمرکز داشتند آرزوى همه ا

 بخدمتی در نصرت امر موّفق شوند.
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 ٢٣٣ ص 

 پانزدهمفصل                                      

 سفر حضرت طاهره از کربال بخراسان                     

 بردارد يشبر آن قرار گرفت که پرده از وجه امر خو ّيهاله ارادءه     

 کار از خراسان شروع ينالهی را بر طرف سازد ا ينظهور د و حجب مانعءه

 رفت که هياشد آتش محّبت اهّلل در قلوب اهل خراسان تا آندرجه اشتعال 

 امر مبارک بسرعت ، بر داشت ينا بسوخت و هر مانعی را از بيرحجاب

 داشت نه تنها در خراسان يدفت و در قلوب و ارواح نفوذ شديرم يشپ

 ان آثارش ظاهر بود اّحبا با کمال شور و انجذابيربلکه در اقصی نقاط ا

 ّققند عظمت امر اهّلل براى کّل واضح و محيدهاى  شکوک و اوهام را درپرده

 ة اهّلليعرفت شريشبود اقدامات دشمن بزرگ امر که براى ممانعت از پ

 ان محبوسيجصاحب امر الهی و مظهر جمال رحمانی را در جبال آذربا

که براى خاموش کردن آتش  و کوششی يتساخته بود به هدر رفت و جدّ 

 انيما

 مشتعل در قلوب ابرار و منع آنان از تشرّف بحضور مظهر کردگار از

 ه ماند دستيجنتبعمل آمده بود از هر جهت بی ين اعداء و مخالفيءهحنا

 گذاشت. يماقدامات مفسدان را عق يعدان جميزقدرت 

 محبوس بودند و احّباى باوفا از يقاگر چه حضرت اعلی در چهر     

 ن قدرت الهی قّدوس را در خراسان مبعوثيکتشرّف بحضورش ممنوع ل

 مشتعل گشت يشوان باوفايرر قلوب پان ديمفرمود و بدست او آتش ا

 ان را در مشرق و عراق را در مغرب فرا گرفتيرآتش سر تا سر ا ينزبانءه ا
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 ان قّدوس مبعوث شد و در عراق عرب حضرت طاهره براى انتشاريردر ا

 دو قمر نورانی شرق و غرب را مأمور يننداى الهی ا . م فرمودياامر ق

 گردند يدز انوار شمس بهاءاهّلل مستفساخت که بارض طاء توّجه کنند و ا

 خصوص از قلم ينبحضورش مشرّف شوند و اوامرش را اطاعت کنند در ا
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 ٢٣٤ص 

 فتيای صدور يعمن يعم توقيّاحضرت باب بر حسب امر الهی در آن ا

 سرعت بارض خاء توّجه کنند يتان با نهايراحّبا در ا يعمضمون آنکه جم

 المر حضرت باب اصحاب از هر طرفو به محضر قدّوس بشتابند حسب ا

 یيبان عجيجقصد خراسان نمودند امر مبارک بسرعت برق منتشر شد و ه

 کربال بودند امر حضرت باب يماد کرد حضرت طاهره که مقيجوانش ايردر پ

 را استماع نموده اطاعت امر را حاضر شدند و بجانب خراسان متوّجه

 گشتند.

 بجانب کربال روان ينوطن خود قزوحضرت طاهره در اوائل حال از      

 کاظم رشتی وفات کرده بود در همآنجا ّيدند که سيدشدند وقتی بکربال رس

 کاظم بقرب ّيدند نداى حضرت موعود که سينبماندند و منتظر بودند به ب

 که چگونه بامر يمسابقًا گفت .وديشظهورش بشارت داده بود از کجا بلند م

 کردند يمخود تقد ءهيرشوهر همش ءهيلوساى بمبارک مؤمن شدند مراسله

 محروف ح ان را در جرگءهيشل مبارک ايکو ه
ّ
 ی کهيتنسلک فرمودند عناي

از طرف حضرت باب بطاهره متوّجه شده بود که بدون تشرّف بحضور مبارک 

 او را

 زوديفمحسوب داشتند بر محبّت و اخالص و شجاعتش ب ّيهاّول ينجزو مؤمن

 م نمود اعمال ناهنجار شوهرياالهی ق يمنشر تعالانقطاع بر  يتو با نها

 م حضرت طاهره سبب شديااوندان خود را مورد انتقاد قرار داد قيشو خو

 ى حاصل گشت و انقالبی در افکاريدشد ييرکه در عادات و اخالق نفوس تغ

 ضاتيوف يضفزود و از مصدر فياار شد هر دم بر اشتعال و محّبتش ميدپد



www.oceanoflights.org 

 ت بود دم بدم بر جهد و کوششيرسر تا پا شجاعت و غ مودينکسب م يهالنها

 ندا ينانست که ايدم ينمب يقينفزود و از عظمت امر اهّلل آگاه بود و بيام

 آن وارد خواهند شد ءهيماهل عالم در ظّل خ يعخواهد  گشت و جم يرجهان گ

 نشيااز فصاحت گفتار و بالغت ب يدسيرهر کس در کربال بحضور طاهره م

 وانست اثر آنيتنداشت و نم يقاى جز تصدشت چارهيگسحور ممنجذب و م
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 ٢٣٥ص 

 ادند که طاهره داراى اخالقيدمردم شهادت م همءه يدن را انکار نمايالطف ب

 ءهيفنی سحر آساست از طاياو ب يبو شجاعتی عج يهکامله و صفات سام

 حضرت طاهره بامر مبارک مؤمن شد ه در کربال بواسطءهيکنسوان اّول کس

 از بود و مطابقيرا مولدش شيهکاظم رشتی بود مشاٌر ال ّيدحاجی س وجءهز

 داشت يمّيتاخالص و صم يتسلطان نسبت بحضرت طاهره نها يخن شياب

 ارادت و صداقت يتنداشت و نسبت باو نهايپطاهره را مادر روحانی خود م 

 يککاظم داراى اخالق ن يّدس رمود زوجءهيفسلطان م يخش .را دارا بود

 اى بود کهاش نسبت بطاهره بدرجهفات فاضلءه ممدوحه بود عالقهو ص

 انی چونيرا يازنها اعّم از عرب  يروانست از او جدا شود سايتساعت نميک

 ند سبب شگفتیيديدکاظم را بحضرت طاهره م ّيدشّدت تعلّق زوجءه س

 زن بزرگوار که ينفزود اياشان ميقينان و يقد و بر ايشتشان ميرو ح

 شد سه يضبامر مبارک مر يقسال پس از تصديکبود  ّيدرحوم سدگار ميا

 کاظم هم ّيدفت از قضا سياو دوران عمرش خاتمه  يدروز مرضش طول کش

 پس از سه روز ناخوشی صعود کرده بود. يمچنانچه قباًل گفت

 جناب طاهره بامر مبارک مؤمن از جمله نفوسی که در کربال بواسطءه     

 از اعرابی بود که در کربال سکونت يهمشاٌر ال صالح بود يخشد جناب ش

 يخش ينهم يده در طهران در راه امر مبارک بشهادت رسيکداشت اّول کس

 ردند و بقدرى دريکم يفه از او تعريشصالح عرب بود حضرت طاهره هم

 صالح با رتبه يخش ل کردند رتبءهيارمودند که برخی خيفنات ميااو ب يدتمج

 ی است.يکو مقام حضرت قّدوس 
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 يخفرمودند ش يغه حضرت طاهره در کربال تبليکو از جمله نفوس     

 از سفر کرد و بحضوريرسلطان بش يخکه ش يمسلطان کربالئی بود قباًل گفت

 شجاعت و انقطاع يتاز با نهايرمبارک مشرّف شد پس از مراجعت از ش

 ه موّفقيلامر اهّلل پرداخت و در پرتو اقدام حضرت طاهره بخدمت جل يغبتبل
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 ٢٣٦ص 

 يدرد که اوامر طاهره را اجرا کند و آنچه را بفرمايکسته سعی ميوشد پ

 انجام دهد.

 محّمد يخه داشتند شيده بحضرت طاهره ارادت شديکو از جمله نفوس     

 اصاًل عرب بود و در يهشبل پدر جناب محّمد مصطفی بغدادى بود مشاٌر ال

 دى داشت.يابغداد شهرت و اشتهار ز

 امر اهّلل را يتنفوس بزرگوار بود که حضرت طاهره را ينا بواسطءه     

 کرد و آنان يتى از عرب و عجم را هدايردر عراق مرتفع ساخت و جمع کث

 ان شرکت نمودند و دريرانی خود در ايمنمود که با برادران ا يترا چنان ترب

 ارى کردند و ببذل مال و جان موّفق شدند.يدنصرت امر اهّلل پا

 امر حضرت اعلی باحّبا براى توّجه بخراسان چون در يمچنانچه گفت     

 انيربراى اطاعت امر آماده شد و بجانب ا يدعراق بحضرت طاهره رس

 با او همراهی کردند علماى يزوانش نيرت نمود جمعی از اصحاب و پيمعز

 ر داشتند که طاهره را از توّجه بخراسان ممانعتياکربال سعی و کوشش بس

 ىياانست و بر نوايدنند حضرت طاهره چون علّت اصلی ممانعت آنان را مک

 مفّصلی مرقوم داشت از آنها نامءه يکآنان مّطلع و آگاه بود براى هر  ءهّيئس

 آو در ط
ّ
 ت سوءّيان علّت مسافرت خود را ذکر کرد و افکار مذمومه و ني

 ها شرح داد.در آن نامه يزآنها را ن

 يربال ببغداد  مسافرت کرد جمعی از رؤسا و مشاهپس از آن از کر     

 ر اعم ازيگه بمالقات طاهره رفتند مردم ديراسالم و غ ينبغداد و رؤساى د

 ن طاهرهيدی داشتند بدّيتود که رتبه و اهمّ يهه و نصارى و يعسّنی و ش
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 گفتار يکسفر ممانعت کنند هر  يناو را از ا يدرفتند و سعی کردند که شا

 ه سفر او را مبرهنيجاختند و عدم نتيسی مستند مليخود را بدل

 را رّد کرد چون در مقابل او از يعاشتند ولی حضرت طاهره دالئل جميدم

 تيرا را بحال خود گذاشتند و براى آنها جز حيهجواب عاجز بودند مشاٌر ال
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 ٢٣٧ص 

 ى باقی نماند .يزو شگفتی چ

 احترام يتشهر نها ينحضرت طاهره وارد کرمانشاه شد علماى ا     

 را از او نمودند و مقام او را محترم داشتند از کرمانشاه بهمدان سفر

 فرمود .

 هم يلن  روحانی در همدان جمعی با او همراه و معدودى قلياوايشپ  

 رى لسانيگمودند در مقابل دستءه دينم يضمردم را بمخالفت طاهره تحر

 هره گشودند حّتی برمعارف و کثرت شجاعت طا بذکر فضائل و توسعءه

 چه مقام بلندى دارد ما همه ينيدفتند طاهره را ببيگمنابر علنی بمردم م

 يدبا يماسرار قرآن را که بر ما مجهول است از او بپرس يمباو تأّسی کن يدبا

ا علم و دانش يرز يدکه مشکالت کتب الهی را حّل نما يماز او در خواست کن

 او

 ت حضرتيسن يشب اى ارف و علوم قطرهما از مع يبست و نصيامانند در

 از طرف حاجی ماّل صالح براى ينطاهره در همدان بود که جمعی از قزو

 گفتند و از او در خواست نمودند که يتبازى او آمدند و مقدم او را تهنيشپ

 حضرت طاهره يدبرود و مّدتی را در آنجا اقامت فرما ينهر چه زودتر بقزو

 يلا قبول کرد و جمعی از همراهان خود را از قبپس از تأّمل  گفتار آنانر

محّمد شبل ، پسر کوچکش محّمد مصطفی ، عابد و  يخسلطان ، ش يخش

 پسرش

 ناصر که بعدًا بحاجی عّباس معروف شد همه را فرمود بعراق عرب مراجعت

 صالح عرب و يخکنند و جمعی را اجازه داد که با او باشند مانند ش
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 صالح در يخند شيدان  بشهادت رسيردو نفر در ا ين) ا  انیيگگلپا يمماّل ابراه

 کزا محّمد علی حرف حير( و م يندر قزو يمطهران و ماّل ابراه
ّ
 ه شوهري

 دو نفر از کربال تا ينعبد الهادى  ا ّيدخواهر طاهره بود و داماد طاهره س

 با حضرت طاهره بودند که بر حسب اجازه حضرت طاهره با ينقزو

 ر را هم ازيگرهسپار گشتند  چند نفر د ينمراه شدند و به قزوا هيهمشاٌر ال

 انی متخلّص بطائر کهيگمحّمد گلپا ّيدس يلانی بودند از قبيراصحاب که ا
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 ٢٣٨ص 

 ه را امر فرمود کهيرلقب داده بودند و غ يححضرت طاهره او را فتی المل

 د .ينباوطان خود مراجعت نما

 نزل پدرشان وارد شدند ماّل محّمد شوهرطاهره بم ينپس از ورود بقزو     

 يشحضرت طاهره که پسر ماّل تقی بود و خود را بعد از پدر و عمو

 مرد چون از ورود حضرت طاهره که دختر عمّ يشان ميرعلماى ا ينتواناتر

 ام فرستاد که از منزليغا پيهفت بمشاٌر الياخبر  يناش بود بقزوو زوجه

 ام چند نفر از نسوان بودنديغپ ينا سطءهوا يدپدر بمنزل شوهر انتقال کن

 فرمود . " از قول من به آن ينام ماّل محّمد چنيغحضرت طاهره در جواب پ

 اوندى با من راهيشکه اگر در اّدعاى قرابت و خو يدعور بگوئيشنادان ب

 مّدت که من در کربال ينودى و عالقءه قلبی واقعی داشتی در ايپيمصداقت م

 ان با منيرمسافرت از کربال با ينمدى و در حيآمن من يدبودم ال اقل بد

 کجاوءه مرا يميّتودى و با کمال صميپيمده راه ميادى پيشهمراه م

 رداختی آنوقت چونيپردى و تمام راه را بخدمت من ميکمحافظت م

 تيقاختم و حقيسارت ميدمودم از خواب غفلت بينت ترا مشاهده مّيمصم

 نکردى و مّدت سه سال  ينم حال  که چناديدامر الهی را براى تو شرح م

 نی نهيعمفارقت ابدى باشد  ينبهتر آنستکه ا يمذرد که از هم جدا هستيگم

 ر نشود آرىيسّ رى براى ما مالقات و اجتماع ميگو نه در جهان د يادن يندر ا

 ريگم و ديدجدائی ما ابدى و مفارقت ما دائمی است من از تو چشم پوش

 شّدت و سختی اداء شده يتجواب که با نها يند " امورد اعتنا نخواهی بو

 ان آورد و بحّدى ماّل تقی را برآشفته ساخت کهيجبود چنان ماّل محّمد را به
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 محابا طاهره را کافر خواندند . بی

 ند که از جاه و مقام طاهره بکاهنديدوشيکسته ميوپدر و پسر پ ينا     

 با کمال يزند طاهره ناد کنيجاى او در شهرت و بزرگوارى او رخنه

 معلوم يکايکآن پدر و پسر را  يصرد و نقايکشجاعت از خود دفاع م
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 ٢٣٩ص 
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 ٢٤٠ص 

اخت پدر طاهره ، ماّل صالح که برادر ماّل تقی و عموى ماّل يسو مبرهن م

 محّمد

 بتواند يدی کوشش کرد که شايلر و صدا بود خيسبود مردى عاقل و دانا و ب

 حضرت ينو مکابره همچنان ب يدکند ولی بمقصود نرسنقار را بر طرف  ينا

 ن داشت .يااش جرطاهره و عمو و عمو زاده

 ازىيرموسوم به ماّل عبد اهّلل ش يّدو س يخوان شيری از پيک ينب يندر ا     

 هيکوارد شد و مطابق اظهار ينهجرى بقزو ١٢٦٣در اّول  ماه رمضان سال 

 ان هنگام محاکمه نموده بوديود در طهران در نزد صاحب بعد هاخود او 

 بوده است که بماه کو برود و بحضور حضرت ينا ينمقصودش از ورود بقزو

 و تحرّى کند در محضر يقاعلی مشرّف شود و امر مبارک را تحق

 گفته بود: ينان چنيوصاحب د

 امر حضرت باب عازم شدم يقها بابی نبودم براى تحق" من آنوقت     

 اضطراب است يتم شهر در نهايدم ديدرس يننم چون بقزوکه بماه کو  سفر ک

 م مردميدفتم ديره توى کوچه ميکهو بلند است همان طوريااز هر طرف ه

 يشاش را بگردنش انداخته اند کفش هم بپااند عّمامهشخصی را گرفته

 دنديزردند کتکش ميکش مّيتند اذيدشيکنبود در وسط کوچه و بازار او را م

 شخص چه ينم چه خبر است ايدمودند پرسينش ميدتهدردند يکلعنتش م

 شخص از ينگفتند گناه ا يدنيکطور او را مجازات مينکرده است که ا

 ت جواب دادند کهيست گفتم گناه او چيسکبائر است قابل عفو و غفران ن

 کاظم رشتی يّداحمد احسائی و س يخمردم از ش يششخص علنی پ ينا
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 جهت ينح فضائل آندو لب گشوده از اکرده است و بشر يدو تمج يفتعر

 حکم بکفر او فرموده و امر کرده است او را از ينماّل تقی حجة االسالم قزو

 ی تعّجب کردم با خود گفتم چهيلم خيدرا شن ّيهقض ينمن ا يمون کنيرشهر ب

 ينار شود و مستحّق اباشد جزو کفّ  ّيدو س يخو شيرود کسی که پيشطور م

 امهيدم آنچه شنينکنم به ب يقکه درست تحقيند براى او آزار باش يّتهمه اذ
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 ٢٤١ص 

 نه بمجلس يافتوى را داده  ينًة ايقماّل تقی حق يادروغ و آ ياراست است 

 ى کفراشخص فتو ينا شما دربارءه يام آيددرس ماّل تقی رفتم و از او پرس

احمد  يخ؟  ماّل تقی گفت آرى خدائی را که شيداو ضرب و نفی داده

 یينربح

 تم خود او و اتباعش همه دريسپرستد خدائی است که من ابدًا معتقد نمی

 ميدسخن را از ماّل تقی شن ينه ايکنظر من گمراه و خدا نشناسند وقت

 نيکی سختی به صورت او بزنم ليلخواستم همان جا در حضور شاگردان س

 لبهاىهر طور بود خود دارى کردم و با خداى خود عهد نمودم که با خنجر 

 گفتارى لب باز کند از محضر يننتواند بچن ينتا پس از ا يماو را قطع نما

 ينه کوچکی که از بهتريزون آمدم فورًا ببازار رفتم و خنجر و نيردرسش ب

 ارى کردميدحّدت و شّدت را داشت خر درجءه يتفوالد ساخته شده بود و نها

 بودم تا مقصود خود راو آنها را در بغل خود پنهان ساختم و مترّصد فرصتی 

 اخذ انتقام از ماّل تقی خاموشی را بواسطءه يشانجام دهم و آتش درونی خو
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 ٢٤٢ص 

 رداختيپم ّيهميوصلوة  بخشم ماّل تقی معمواًل در مسجدش مرتب باقامءه

 ، وته کردهيتماّل تقی ب ، ن مسجدياشب رفتم در ميکو امام جماعت بود 

 يکنزد

 نياادءه که همراه داشت در موارد شد و سجّ زنی بمسجد  يرم پيدفجر د

 محراب بگسترد پس از آن ماّل تقی تنها وارد مسجد شد و در محراب باداى

 کس هنوز در آنجا نبود من آهسته از پشت سرش يچنماز مشغول گشت ه

 ءهيزه سر بسجده گذاشت نيکتادم وقتيسم و ايداو رس يکرفتم تا نزد

 قّوت بپشت سرش فرو يتم و با نهايدکش ونيرکوچکی را که همراه داشتم ب

 منهم او را بپشت انداختم خنجرم را يددى هولناک کشياکردم ماّل تقی فر

 ون آوردم و با قّوت هر چه تمامتر باعماق حلق او فرو بردم و بپشتيرب

 ن محراب انداختم و باياچند زخم زدم و همانطور او را در م يزن يشو پهلو

 ادميدد مردم گوش مياجد رفتم بصداى داد و فرسرعت تمام بپشت بام مس

 اى گذاشتند و بمنزلش بردند قاتلر آمدند و او را روى تختهياجمعی بس

 دشمنی یهر کس با هر کس ، اى در شهر بپا شدت هنگامهيسمعلوم نبود ک

 رىيابس  عّدءه ،رديکداشت او را بعنوان قاتل ماّل تقی در نزد حکومت معرّفی م

 ايرفکرم راحت نبود ز .بزندان افکندند قلب من مضطرب بودرا گرفتند و 

 ناه بتهمت قتل گرفتار حبس شدند با خود گفتم بهتريگم جمعی بيديدم

 يماقرار نما يشخو آنستکه نزد حاکم بروم و خود را معرّفی کنم و بکردءه

 ن کنم بنزد حاکم شتافتمياعمل براى حکومت ب ينو علّت اقدام خود را با

 ناهیيگهی که اشخاص بيدی را معرّفی کنم قول ميقتم اگر قاتل حقو باو گف
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 بمن قول داد منهم خود را يدحاکم با تأک  ؟اى رها کنیرا که محبوس ساخته

 فتميگی مشکل بود هر چه ميلقول من براى آنها خ يققاتل معرّفی کردم تصد

 يدرد بگوئماّل تقی را آورد و پهن ک ادءهه سجّ يکزن يرردند گفتم پيکباور نم

 زن را آوردند اقرار کرد که درست است منيرپ يدو از او بپرس يايدب

 ن محراب افکندم ولی حاکم بشهادتياآقا را هنگام فجر بردم و م ادءهسجّ 
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 ٢٤٣ص 

 واستيخکه م يديممرا بمنزل ماّل تقی بردند وقتی رس ،زن قانع نشد يرپ

 اخت و با طرزرفتم تا چشمش بمن افتاد مرا شن يکد چون نزديربم

 شخص است يننی قاتل من ايعکه مضطربی با انگشت بمن اشاره کرد 

 اهمويخنم يدجا ببرينشخص را از ا ينو بعد با دست خود اشاره کرد که ا

 مرا هم بزندان بردند ولی حاکم .فتيام و بالفاصله وفات ينصورت او را بب

 رها ننمود. ران را که مّتهم بقتل بودنديگخود وفا نکرد و د بوعدءه

 ناترا که در طهران در وقت محاکمه براى صاحبياب ينماّل عبداهّلل ا     

 یيلقلبی ماّل عبد اهّلل خ يکی و نّيتان از خوش نيوصاحب د ،ان شرح داديود

 ماّل  يدخوشش آمد و بنوکرهاى خود پنهانی سفارش کرد که طورى رفتار کن

 ماّل عبد اهّلل از يدرا فراهم نمائعبداهّلل بتواند فرار کند و وسائل فرار او 

 زندان فرار کرد و بمنزل رضاخان سردار که تازگی خواهر سپهساالر را

 انست تايدکس هم نم يچگرفته بود پناهنده شد و در آنجا مخفی بود و ه

 گرفت که يمطبرسی اّتفاق افتاد ماّل عبد اهّلل تصم يخش قلعءه ءهيمعظ حادثءه

 شجاعت در قلعه يتبمقصود با نها يلند پس از نخود را باصحاب قلعه برسا

 از پی او بقلعه روان شد يزرى اصحاب مشغول بود رضاخان سردار نياب

 ند.يدهر دو نفر در آن واقعه بشهادت رس ينو ا يدو جزو اصحاب قلعه گرد

 يردر وجود ماّل محّمد و سا يبقتل ماّل تقی خشم و غضبی عج حادثءه     

 داستان ينم شد که طاهره را در ااد کرد ماّل محّمد مصمّ جيبستگان ماّل تقی ا

 د پس از اقداماتيرا بگيهراه از مشاٌر ال ينمّتهم کند و انتقام خود را از ا

 ر موّفق شدند که طاهره را در منزل پدرش ماّل صالح محبوس سازنديابس
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 و بآنها سفارش کردند که جز براى هچند نفر زن را بمراقبت او گماشت

 فتند قاتليگم يايدون بيربگذارند از اطاق ب يدگرفتن طاهره را نبا وضو

 عمل اّتفاق افتاده اشخاص ينا بامر او ايری ماّل تقی طاهره است زيقحق

 ا هم که حبس کرده بودند بطهران فرستادند و آنها را در منزليرريگد
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 ٢٤٤ص 

 فی از کدخداهاى طهران محبوس داشتند ورثءه ماّل تقی بهر طريک

 را بواسطءه يندند که محبوسيشتافتند و بوسائل مختلفه متشّبث ميشم

 اسالم و اقدامشان به قتل ماّل تقی اعدام کنند. ينخروجشان از قوان

 داشتند وقتی از يفحضرت بهاءاهّلل در آن اوقات در طهران تشر     

 اره با خبر شدند براى مساعدت آنان اقداميچاى بيهن احوال زندانياجر

 يفآشنائی که با کدخداى مزبور داشتند بمنزل او تشر ودند با سابقءهفرم

 یيلکدخدا خ ينبردند تا وسائل راحتی و باالخره آزادى آنها را فراهم کنند ا

 انست که حضرت بهاءاهّلل در جوديدبود از طرفی هم م يصطّماع و مّکار و حر

 آنکه از براى يلو عد يرظيناست و در کرم و بخشش ب يلثيمو سخاوت ب

 ينمار محبوسيشرى از مصائب بيافرصت استفاده کند شرح بس

 يزچ يچها هينو گرسنگی و برهنگی آنها بحضور مبارک عرض کرد گفت ا

 ان پاره است حضرت بهاءاهّلل مقدارى وجهيشاند لباسهاندارند همه گرسنه

 ه رانقد فورًا فرستادند و باو امر کردند که آنها را آزاد کند و وسائل الزم

 کدخدا هم چند نفر از آنها را که طاقت حبس و زندان يدبراى آنها فراهم نما

 حال طمع او را ينکاست و در ع يريننداشتند رها کرد و از شّدت حبس سا

 ينوادار نمود که داستان مساعدت و کمک حضرت بهاءاهّلل را بمحبوس

 ردترى بدست آيشه مال بيجخبر دهد تا در نت يشبرؤساى متبوع خو

 ه بسخاوت و بخشش حضرتيکاند با سابقهيدخبر را شن ينرؤسا چون ا 

 جهت ينبهاءاهّلل داشتند بطمع افتادند که از موقع استفاده کنند از ا

 ينمحبوس هحضرت بهاءاهّلل را احضار نمودند و اعتراض کردند که چرا ب
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 سديرمسئله بنظر نم ينرى در ايگعلّت د يدو مساعدت نمود يدکمک فرمود

 .يداو با مقاصد آنها همراه بوده يداکه در جرم آنان شرکت داشتهينجز ا

 جياکدخدا شرح مفّصلی از شّدت احت ينحضرت بهاءاهّلل فرمودند ا     

 ناهیيگن کرد و به بيابراى من ب ينو کثرت مصائب و گرفتارى محبوس
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 ٢٤٥ص 

 يممساعدت نما ارگانيچب ينآنها شهادت داد و از من درخواست نمود که با ا

 مينبنات کدخدا اقدام نمودم حاال میيامنهم بمساعدت آنان پس از استماع ب

 طور ينام او در مقابل مساعدتی که نموده يدانيدگناه آنان م يککه مرا شر

 واستند بهر قسمی هست ازيخن امور که ميامتصدّ  يدهيدجزا بمن م

 انصراف برسند اجازءه راه بنوائی ينند و از ايرى بگيزحضرت بهاءاهّلل چ

 کردند حضرت بهاءاهّلل يدتهد يدهاى شديدبمنزل بحضرتش ندادند و بوع

 حبس بود که آن حضرت براى نصرت امر اهّلل و يناّول ينمحبوس شدند و ا

 منوال گذشت تا آنکه ينمساعدت احّبا بدان گرفتار شدند چند روز بهم

 اقدام کردند و حضرت رانيگزا آقاخان نورى و ديران برادر ميخجعفر قل

 بهاءاهّلل مستخلص شدند.

 ل مبارک را حبس کرده بودند براى آزادى جمال مبارکيکه هيکآنهائ     

 مطلب را ينند که ايدان ترسيخواستند و لکن از جعفر قليخهزار تومان م

 اظهار کنند ناچار شدند پس از آنکه از رفتار خود معذرت خواهی نمودند با

 حضرت بهاءاهّلل را يشّسف از عدم حصول مأمول خوحسرت و تأ يتنها

 آزاد ساختند.

 کوشش را داشتند که قاتل يتوّراث ماّل تقی از پاى ننشستند و نها     

 را قصاص کنند بطهران آمدند و بمالقات محّمد شاه رفتند و از او يهمشاٌر ال

 گفت قصاص قاتل ماّل تقی داد خواهی نمودند محّمد شاه بآنها در مسئلءه

 تيسالّسالم باالتر و برتر ن يهعل ينالمؤمن يرمقام پدر شما که از حضرت ام

 نديدابن ملجم بشهادت رس يربشمش يره حضرت اميکوقت يدانيدم



www.oceanoflights.org 

 بازماندگان آن حضرت فقط ابن ملجم را که قاتل بود مقتول ساختند بچه

 ماش يداى را بکشعّده يدواهيخمناسبت شما براى قصاص قاتل ماّل تقی م

 ی رايققاتل حق يدبرو يدنفر را که قاتل است مقتول سازيکفقط  يدحّق دار

 هم که او را قصاص کنند گفتار شاه چون مطابقيدمنهم حکم م يدجستجو کن
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 ٢٤٦ص 

 اىخود تا اندازه وّراث ماّل تقی نبود البّته از وصول بمقاصد مذمومءه يلم

 الح است شاه هم حکم قتلص يخشدند و بشاه گفتند قاتل پدر ما ش يدناام

 ناهيگصالح مظلوم ب يخستمکارى ش يتصالح را داد وّراث جابر با نها يخش

 بزرگوار اّول کسی است که خون مقّدسش در خاک ينند ايدرا بقتل رسان

 مملکت در راه نصرت امر يننفسی است که در ا ينته شد و اّوليخان ريرا

 ردند آثاريبان شهادت ميده او را بميکگذشت وقت يشالهی از جان خو

 گر بود جلوه يشايمی از سيبى و سرور و انبساط عجيرشجاعت و دل

 ی ازيککه با ينمالقاتش  با جاّلد طورى بود که باعث تعّجب شد مثل ا

 انيدند با جاّلد مالقات و برخورد کرد در ميکی خود مالقات ميمدوستان صم

 سته از زبانشيوپبخش  يدنات اميافدا جمالت شامل حصول نصرت و ب

 انيمفت: " اى موالى محبوب رجاى من بتو است بتو ايگجارى بود و م

 ه ازيده ترا شناختم دل و ديکام از روزهيدتو چشم پوش يرام  و از غآورده

 م ..." پس از شهادت جسديدن برداشتم و پوشياآمال و معتقدات جهان

 ساختند. در طهران مدفون يدمقّدسش را در صحن حرم امامزاده ز

 صالح بتنهائی راضی نشدند در صدد يخوّراث ماّل تقی بقصاص ش     

 ر را بقتل برسانند صاحبيگند و جمعی ديزاى برانگهيلبرآمدند که وس

 زا آقاسی را ازيرآنان کامال باخبر بود حاج م ءهّيئى سياان که از نوايود

 قصد آنهاجهت حاجی با م ينآن ستمکاران خبر داد از ا مقاصد مذمومءه

 همراهی نکرد و بسخنانشان گوش نداد.

 نياشخص از م ينی ايلدر طهران شخصی بود  معروف به صدر اردب     
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 حّد و حساب ممتاز بودو تکّبر بی يدان بغرور شديری در اينن دياوايشپ

 شدند بصدر يدزا آقاسی نا اميرماّل تقی پس از آنکه از شاه و حاجی م ورثءه

 آن نامه يناى باو نگاشتند از جمله مضمامگشتند و نامهی پناهنده يلاردب

 بود: ينا
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 ٢٤٧ص 

 ينن امور در اجراى احکام شرع و نصرت ديامتصدّ  يد" مالحظه فرمائ     

 تيعو حفظ شر يننند با آنکه خداوند حراست ديکاسالم چقدر کوتاهی م

 اده شما چراقرار د ينّيهست دياارباب ر ّيءهحتم يفرا از وظا ينالمرسل ّيدس

 ت اسالميعشر يسآخر شما رئ يدوئيگى نميزو چ يداآسوده نشسته

 عالمی ينکه قاتل يدويشچطور راضی م يدهست ّيهاحکام اله ّينو حافظ مب

 و آله بمجازات نرسند و حکم يهحضرت رسول صلی اهّلل عل يبو نا يلجل

 از نّواب یيکباخذ انتقام  يدوانيتآنها مجرى نگردد اگر نم قصاص در بارءه

 که سهل يدبدان ينمب يقينب يدًا بفرمائيحصر  ،يداالنام اقدام کن ّيرحضرت خ

 سبب خواهد شد که مردم جسور يلانگارى شما در قصاص قاتل آنعالم جل

 ينهم که زمامدار امور روحانی هستند هم يرينو جرى گشته نسبت بسا

 م غلبهدشمنان اسال يدمعامله را مجرى خواهند داشت اگر سکوت کن

 يدی را که شما حافظ و نگاهبان آن هستينفت و اساس متياخواهند 

 ت خود شما هم در خطر خواهد بود ".يامتزلزل خواهند کرد حّتی ح

 ه ازيکنامه خائف و هراسان شد بطور ينا ی از مطالعءهيلصدر اردب     

 یو از طرف يداى ندت خود چارهياماّل تقی براى حفظ ح اجراى مقصود ورثءه

 اىهيلت لذا حيسماّل تقی همراه ن ورثءه يّتو ن يلانست که شاه با ميدهم م

 مضمون نگاشت: يناى بمحّمد شاه باهيضو عر يشيداند

 نفوس محترمه هستند يزی بود وّراث او نيل" چون ماّل تقی عالم جل     

 ضرت پادشاهیيحکه احترام آنها محفوظ بماند رجا دارد اعلينبراى ا

 هيکببرند وقت ينرا با خود بقزو ينماّل تقی محبوس د که ورثءهينااجازه فرم
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 ماّل تقی عالم مزبور محبوس و گرفتارند آنوقت ورثءه ينند قاتليدمردم د

 و آنها را يمپدر خود گذشت يناظهار خواهند کرد که ما از قاتل در مالء عام

 تيد نهايندرخواست آنها را قبول فرما ينضرت ايحاگر اعل يديمبخش

 را نسبت بآنها مجرا خواهند فرمود." يتعنا
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 ٢٤٨ص 

 هيکه و مکريلمحّمد شاه نامه را خواند و لکن از ح يدنامه بشاه رس ينا     

 ءهيضه بود غفلت کرد و متوّجه نشد مطابق مضمون عريشيددر انديقصدر ب

 اببرند و در آنج ينرا با خود بقزو يناو بورثه ماّل تقی اجازه داد که  محبوس

 را کتبًا ينسالمتی محبوس ينکه بمحض وصول بقزوينآزاد کنند بشرط ا

 ورند وّراث اشراريااز آنها وارد ن يچيکو آزارى به يّتبشاه خبر دهند و اذ

 ستمکارى يتفتند در اخذ انتقام نهاياناه دست يگب ينکه بمحبوسينبمحض ا

 را نسبت بآنها متوّجه ساختند.

 گرفتند حاجی اسد اهّلل برادر حاجی يلتحورا  ينه محبوسيکشب اّول     

 اهّلل وردى عموى آقا محّمد هادى و آقا محّمد جواد فرهادى را بقتل رساندند

 بود و مانند برادرش در آن شهر بصالح و تقوى ينمظلوم از تّجار قزو ينا

 انستند که حاجی اسد اهّلل رايدمشهور و معروف ورثه ماّل تقی چون م

 ينی که دارد نخواهند توانست در قزويتو حسن ص شهرت زهد بواسطءه

 عمل يننه او را کشتند اياجوئی خود مخفهينبقتل برسانند براى اخماد آتش ک

 ينکس بآنها متوّجه نشد در نصف شب ايچطورى انجام گرفت که ظّن ه

 عمل شرم آور را مرتکب شدند و روز بعد شهرت دادند که حاجی بواسطءه

 بر بودنديخب يّهاندگان حاجی اسد اهّلل که از اصل قضفته بازميامرض وفات 

 عزّت و احترام آنمظلوم را مدفون يتبسوگوارى او نشستند و با نها

 ساختند.

 بردند بمحض ورود به شهر با ينرا وّراث اشرار بقزو ينمحبوس يرسا     

 ند ورثه ماّل تقی قبل از وروديدحالتی همه آنها را بقتل رسان  ينترسخت
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 حمله و هجوم ساخته بودند از بوسائل مختلفه مردم  شهر را آمادءه ينوبقز

 نديدناه را ديگآن مظلومان ب ينجهت بمحض ورود چون مردم قزو ينا

 انات وحشی بر آنها هجوم نمودند از جملهيومانند ح ّيتسبع يتبا نها

 ازى ويرند ماّل طاهر شيده در آن واقعه بشهادت رسيکانفوس مقّدسه 
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 ٢٤٩ص 

 دو نفر از علما و داراى زهد و صالح و ينتی بودند امحاّل  يمماّل ابراه

 ى خالص بودند مردم نادان مانند درندگان گرسنه بااو تقو يکاخالق ن

 آنها حمله کردند و بدنشانه ه و تبر بيزسرن  کارد، يلمختلفه از قب اسلحءه

 بود و بطورى شده يزر يزرا قطعه قطعه نمودند اعضاى آنها بقدرى خرد و ر

 ى باقی نماند تا دفن شود.يزکه چ يدال اشرار گرديمپراکنده گشته و پا

 آورگونه کارهاى وحشتينا ينا چه شد که در شهرى مثل قزويمکر ياخدا    

 شهرى بود که بالغ ينست قزويوکه باور کردن آنها مشکل است بوقوع پ

 اشتند و باعثاسالم در آن سکونت د ينبر صد نفر از علما و رؤساى د

 ا نشد کهيدنفر پ يکهمه عالم  ينن ايان بودند از مينياو قزو ينافتخار قزو

 نفر يکد و از آن اشرار خونخوار ممانعت کند يررا بگ يرجلو آنمردم شر

 گونه اعمال ظالمانه را ينا نشد بپرسد آخر از کجا و بچه جهت اجراى ايدپ

 ن آنيات کند و بفهمد در مکس نبود که دقّ  يچه يدانيدم يزبراى خود جا

 پنداشتنده خود را مخزن اسرار اسالم میيکی است آنهائيمقاتلها چه فرق عظ

 چقدر فرق يديدبود که د يناعمالشان ا  ان بودند،يمو مّدعی علم و ا

 ها در عالم اسالم میينه قبل از ايکعلما و نفوس مقّدس ينا نءهيااست م

 اندجهان را روشن ساخته يشدانش خو اند و از اعمال و انوار علم وبوده

 خونخوار يرها هم عالم بودند اّما در نظر مردم شرينآنها هم عالم بودند ا

 د برآردياا نشد که فريدپ يننفر در تمام قزويکدو طبقه نبود  ينا ينفرقی ب

 چرا خود را يدقدر نادان هستينچرا ا يراى گروه زشت رفتار شر يدو بگو

 ه از شما سر زديکرفتار ينا يدال ننگ آور افکندهاعما يندر پرتگاه ا
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 ياود آيشت که از نفوس پست صادر ميسکردار  ينتر رفتار و زشت ينتر پست

 گونه اعمالينوقت مانند شما مرتکب ا يچبان هياکه درندگان ب يدانيدنم

 گونه خونخوارى ينفردى از مخلوقات خدا با يچظالمانه نگشته و ه

 اريدچرا ب يدکرده است تا کی در خواب غفلت هستو ستمکارى اقدام ن
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 ٢٥٠ص 

 اننديده خود را مخزن و مهبط اسرار الهی ميکعجب است از نفوس يدويشنم

 ه شوند اى اّمت اسالميلگونه اعمال رذ ينمرند مرتکب ايشرسول م يبو نا

 ی از شرائط نمازيکوارد نشده که  يدآن معتقد هسته ت اهّلل که بيعدر شر ياآ

که نماز  يدانيداعت صداقت و عدالت امام جماعت است مگر نمجم

 جماعت

 ی پاک باشد و از نقوشيشود که قلب امام جماعت از هر آاليشوقتی قبول م

 مسائل را ينا ی است شما همءهيهبد . ه گردديزات طاهر و پاکيّئشرور و س

 يدشناساعمال و رفتار می يثن روحانی خود را از حياوايشو پ يدانيدم

 يدکنهمه بآنها اقتداء میينبا ا ينيدبظلم و ستم آنها را بچشم خود می

 را بدست آنها ينزمام امور د يدهيدو به امامت جماعت آنها تن در م

 چه جهل ينا يداخود را بآنها سپرده دءهينو امور حال و آ يداداده

 .يداچه غفلت و جهالت که بدان گرفتار شده ينو نادانی است و ا

 نسبت ينن روحانی در قزوياوايشظلم و ستم که پ ينبارى داستان ا     

 ناه مجرا داشتند بسرعت برق در طهران منتشر شد حاجیيگبجمعی ب

 يدگشت و با لحنی شد ينواقعه خشمگ ينماند و از ا ّيرزا آقاسی متحيرم

 رسول و امام نازل يثقرآن و در کدام حد يءهانم در کدام  آيدگفت نم

 نفر جمعی را بقتل برسانند مّحمد شاهيکت که براى خونخوارى و مذکور اس

 شد يناندازه خشمگی و همدستان او بیيلنت صدر اردبياه و خيلاز ح يزن

 زايرمسئله سبب سرور حاجی م ينا .کرد يدو او را از طهران بشهر قم تبع

 ا کند و صدريداى پل داشت بهانهياا مّدتها بود که خيرز يدآقاسی گرد
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 اعظم در باطن از صدر يری را از طهران دور سازد بجهت آنکه وزيلاردب

 محّمد شاه او را يده ديکن نبود وقتيمه داشت و از مکر او ايشی انديلاردب

 ی خوشحال شد.يلبقم فرستاد خ

 ن واقعءهيدزا آقاسی از شنيرکه حاجی م يمگفت يشدر چند خط پ     

 زايرشم و غضب حاجی مگفت که خ يدرا هم با ينغضبناک شد ا ينقزو
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 ٢٥١ص 

 نبود بلکه از راه کج ينقزو ينآقاسی از راه دل سوزى نسبت بمظلوم

 اعظم يری بود که نسبت باو عداوت داشت و باصطالح وزيلرفتارى صدر اردب

 ب" ال لحّب عل
ّ
بخشم و غضب  ين" از استماع واقعءه قزو يهل لبغِض معاوي

 فرو

 يدی مورد سخط شاه گرديلکه صدر اردبر مسرور شد ياه بسيجرفت و در نت

 وّراث ينبراى سرکوبی متجاسر يرو بحقارت و ذلّت دچار گشت شاه و وز

 جهت جرأتينمد از ايااى بعمل ناخذهؤماّل تقی اقدامی نکردند و از آنها م

 دتر شد و بر جسارتشان افزوده گشت هّمت گماشتند که بهرياآنان ز

 باو ينهادت رسانند و از جام سابقبش يزه هست حضرت طاهره را نيلوس

 ی بخشند حضرت طاهره چون از مقصد آنان مّطلع گشت ازيبهم نص

 اى بماّل محّمد که بجاىمراسله يمنگاشت يناز ا يشکه پ يشمحبس خو

 مضمون بنگاشت: ينشده بود با ينقزو پدرش ماّل تقی امام جمعءه

ی خاموش شدنی ه است نور الهيدايفب يد" هر چه سعی و کوشش کن     

 تيسن

 ابيأِفئوا نوَر اهّللِ بافواهِهم و ي طون أن ي ريدقال اهّلل تعالی " 
َ
 هّلل ي

 امر ين( اگر ا٣٣:٩م  نوَره و لو َکِرَه الکافرون " ) قرآن :ي تِ ا اّل أن 

رستم يپمبارک که نداى آن مرتفع گشته از طرف خداست و خدائی که من م

 همان

 شرط برقرار باشد که تا نه روز ينو تو ا من ينگار جهان است بيدآفر

 و اگر نه روز يدر وسائل خالصی مرا از زندان ظلم شما فراهم فرمايگد
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 نسبت يدانيده ميکگذشت و رهائی براى من حاصل نشد هر گونه مجازات

 ا در آن صورت بطالن اعتقاد و اّدعاى من براى شمايرز يدبمن مجرى ساز

 ثابت و مبرهن است ".

 دّقت يتود و نهايممراسله راه تجاهل پ ينا  محّمد بعد از مطالعءهماّل      

 سعی را يترا مجرى داشت که آنچه را طاهره باو نوشته واقع نشود و نها

 مود که مقصود و منظور شخص خود را که قتل حضرت طاهره استينم

 يّنی را که حضرت طاهره معّينها که هنوز موعد معينب يندر ا .مجرى دارد
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 ٢٥٢ ص

 ه بود حضرت بهاءاهّلل اراده فرمودند که طاهره رايدن نرسياکرده بودند بپا

 ا ثابتيهن مشاٌر الياورند و بمّدعياخالص کنند و بطهران ب يناز حبس قزو

 در قبال قدرت ينات مخالفيرنداى الهی است و تدبنداى مرتفع، د که يننما

 دى فرهادى را احضارآقا محّمد ها ، حّق نقش بر آبست  حضرت بهاءاهّلل

 ينفرمودند و او را مأمور کردند که حضرت طاهره را از محبس قزو

 اىسربسته ورد تا در منزل خود از او نگاهدارى کنند نامءهيابطهران ب

 نامه را ينفرمودند و باو دستور دادند که ا يتبمحّمد هادى مزبور عنا

 ی بخاتون جانبحضرت طاهره برسان يدات خاتون جان بازوجه بواسطءه

 مراسله را در محبس بحضرت طاهره بدهد خود ينکه بتواند اينبگو براى ا

 ه طاهره در آنيکگدائی  بدرب منزل ن در آورد و ببهانءهيارا بلباس گدا

 دم درب منزل يدا بدهد و تو هم بايهمحبوس است برود و مراسله را بمشار ال

 خروج فورًا او راتی تا حضرت طاهره از منزل خارج شود بمحض يسبا

 نفر از گماشتگانم با سهيکهم که يدور و فرمودند من دستور ميابطهران ب

 حاضر باشد تو اسبها را در ينرأس اسب تندرو شبانه دم دروازه قزو

 ی قرار بده و طاهره را بآن  مکان ببر و هر دوّينخارج شهر در محّل مع

 و سعی داشته باشی ديئيامعمولی بطهران ب يرسوار بر اسب شده از راه غ

 طهران باز که دروازءهينکه قبل از طلوع آفتاب بطهران برسی و بمحض ا

 ی مواظب باش که برازيلخ يدئياسره بمنزل من بيکو  يدشد وارد شهر شو

 شما کسی پی نبرد خداوند راهنماى شماست و شما را در ظّل حفظ و

 دستور مبارک نت خواهد فرمود آقا محّمد هادى بر حسبياص يشخو يتحما
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 شتافت و حضرت طاهره را از محبس ينان از طهران بقزويناطم يتبا نها

نجات داد و سالمًا با هم وارد طهران شدند و در ساعت موعود بمنزل 

 حضرت

 بهاءاهّلل ورود نمودند.

 که از طاهره يدرانش با آن همه مراقبت شدياماّل محّمد امام جمعه و      
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 ٢٥٣ص 

 شدن حضرت طاهره بطور ناگهانی مانند اشخاص يداز ناپد وردنديآبعمل م

 واقعه دچار يندر ا يزو احّباء هم ن ينماندند مؤمن ّيربرق زده مبهوت و متح

 بر بودند دشمنان حضرتيخا از اصل امر بيروحشت و دهشت گشتند ز

 کردند يشمنازل را تفت يعا پرداختند و جميهطاهره بجستجوى مشاٌر ال

 ند که دريديدس شدند و چون ميوا کردن حضرت طاهره مأديآخر کار از پ

 تيرشد همه را ح يدکه حضرت طاهره اخبار کرده بود ناپد يّنموعد مع

 ان حاصل شد و دانستند کهيشفرو گرفت بعضی از آنها هم اندک تنّبهی بر ا

 جهت بامر مبارک ينت بديسساخته ن يّهبشر گونه امور از قّوءهيناجراى ا

 ه در آنيکمعترف گشتند از جمله نفوس يمبصدق آن نداى عظ مؤمن شدند و

 زا عبد الوّهاب برادر حضرت طاهره بود و لکن خدمتی دريرروز مؤمن شد م

 امر مبارک از او ظاهر نشد و اقدامی نکرد که مثبت صدق اعتقاد او باشد.

 چون حضرت طاهره بطهران ورود کرد و بمنزل حضرت بهاءاهّلل وارد     

 يديدا خود را در حفظ و حراست الهی ميرهر جهت مطمئّن گشت زشد از 

 بعظمت مقام حضرت بهاءاهّلل مّطلع و معترف ينمب يقينحضرت طاهره ب

 خود از يتانست که چه قّوه و قدرتی او را بصرف مهربانی و عنايدبود و م

 بمقام حضرت باب عارف يره بدون وساطت غيکحبس نجات داده همانطور

 همانطور هم از راه فراست وجدانی بعظمت مقام حضرت و معترف شد 

 شصت که حضرت طاهره در کربال بودند اشعارى بهاءاهّلل پی برد در سنءه

 هيکحّق ظاهر خواهد شد و نسبت بحقّ  يبسرودند مضمون اشعار آنکه عنقر

 ه در طهران بودم دريکان کرده بودند من خودم وقتيمظاهر خواهد شد اظهار ا
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 خود حضرت طاهره بود آن اشعار را که بخّط   يحمحّمد فتی المل ّيدمنزل س

 ان طاهرهيقان و ايماى نفحات ارت کردم در هر حرفی و از خالل هر کلمهياز

 نسبت بعظمت مقام حضرت باب و حضرت بهاءاهّلل متضّوع بود از جملءه

 است: يتب ينه ايداشعار آن قص
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 ٢٥٤ص 

 و جان عاشقان يدگر گرد جلوه شمس ابهی                        

 در هواى طلعتش چون ذّره رقصان آمده                         

 

 ن بايااح يعحضرت طاهره در عظمت مقام حضرت بهاءاهّلل در جم     

 ينبا کمال شجاعت ا ينان ناطق بود و باعداء و مخالفينثقه و اطم يتنها

 ان بود که درينو اطمثقه  ينهم ّيتمود نورانينمسئله را مبرهن م

م محبس خود را بقرب حصول خالصی مسرور و ّياساعات ا ينتر يکتار

 مستبشر

 تر نگذشته بود کهيشداشت چند روزى از ورود حضرت طاهره به طهران ب

 ر از احّبا که عازميگا را با جمعی ديهحضرت بهاءاهّلل اراده فرمودند مشاٌر ال

 يمتصم يزود حضرت بهاءاهّلل نر بفرستند خياد آنه خراسان بودند ب

 جهتيند از اينت فرمايمداشتند که چند روز بعد از طهران بخراسان عز

 را مأمور ساختند تا حضرت يمحضرت بهاءاهّلل برادر خود آقاى کل

 ون طهرانيراش را که قانته نام داشت بمحّل امنی در بطاهره و خدمه

 فرمودند يدتأک يمو بجناب کلد ينت نمايمانتقال دهد تا از آنجا بخراسان عز

 ند کهينها چون ببدروازه ينا مأموريرمراقبت را بکار ببرد ز يتکه نها

 او بعمل ّيتشخص ود ناچار تا دّقت کامل دربارءهيرون ميرزنی از دروازه ب

 يشمواظبت کنی تا اشکالی پ يدی بايلهند خيدخروج نم ورند اجازءهيان

 کرده فرمودند که: يتحکا ينبراى من چن يمجناب کل يايدن

 و طاهره و قانته ( بر حسب امر مبارک براه يم" ما سه نفرى ) آقاى کل     
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 که مايندم دروازه مثل ا ينمأمور يمون رفتيراز دروازه شمران ب يمافتاد

 دو فرسخ از طهران دور يدويرند کجا ميدنگفتند  اصاًل نپرس  يچند هيدرا ند

 کوه واقع شده بود آب جارى فراوانی داشت که در دامنءه يديمبباغی رس يمشد

 کس در آنجا مسکن و منزل نداشت وارد يچعمارتی در وسط باغ بود که ه

 ا کنم و از او اجازه بخواهم همانطوريدمن رفتم صاحب باغ را پ يمباغ شد

 رى باغ است گفتم صاحب باغيام که مشغول آبيدا ديرمرد يرشتم پيگکه م
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 ٢٥٥ص 

 باغ ينمالک ا ينا بيرت زيسجا نينکس ايچمرد گفت هيرت و کجاست پيسک

 باغ ينا ينجهت ساکن يناد شده از ايجش کشمکش و نزاعی اينو مستأجر

 ينن رساندن مرافعه و کشمکش خود بطهران رفتند و مالک ايابراى بپا

 جا را محافظت کنم منينباغ از من خواهش کرده است که تا مراجعتش ا

 جاينهی چند روزى ايداجازه م يامرد گفتم آيرپی خوشحال شدم و به يلخ

 وقت ناهار شد او را يممرد اجازه داد ما در آن باغ منزل کردير؟  پيمباش

 مرديرتا با ما ناهار بخورد عصرى من بطهران برگشتم پ يمدعوت کرد

 باغبان قول داد که حضرت طاهره و قانته را از دل و جان خدمت کند

 يننفر از معتمديک يا يآيمخودم م ياگفتم شب ی سفارش کردم و يلمنهم خ

 رفت يمجا بخراسان خواهينو از ا يآيمرستم و خودم فردا ميفخود را م

 نفر نوکر فرستادم که دريکه بطهران برگشتم ماّل باقر حرف ّحی را با يکوقت

 را بحضور حضرت بهاءاهّلل عرض يعخدمت حضرت طاهره باشند و وقا

 ی خوشحال شدند و اسم آن باغيلاع آن داستان خل مبارک از استميککردم ه

 منزل و باغ را از ينرا باغ جّنت گذاشتند و فرمودند دست قدرت الهی ا

 د و از هرينقبل براى شما آماده کرد تا احبّاى او در آن مقام استراحت نما

 هفته در باغ جّنت بسر بردند و بعديکآسوده باشند حضرت طاهره  يثح

 ران بجانب خراسان رهسپار شدنديگی و دينالقزو با محّمد حسن فتی

 تيمسفر و لوازم عز يلوسا يعحضرت بهاءاهّلل بمن امر فرمودند که جم

 منهم حسب االمر اطاعت يمحضرت طاهره را بجانب خراسان فراهم نما

 کردم.
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 ٢٥٦ ص 

 فصل شانزدهم                                   

 اجتماع اصحاب در بدشت                           

 از طهران خارج يمکه سابق گفت پس از آنکه حضرت طاهره بشرحی     

 دستور يمت فرمود حضرت بهاءاهّلل به آقاى کليمشده و بجانب خراسان عز

 تيمعز ينو در ح يدل مبارک را بخراسان فراهم نمايکدادند تا وسائل سفر ه

 د نمودند وياسفارش ز يماب کلمبارکه بجن د عائلءهسرپرستی و تفقّ  دربارءه

 چون بشاهرود يدفرمودند وسائل راحتی آنها را از هر جهت فراهم نما

 ند جناب قّدوس بحضور مبارک مشرّف شدند جناب قّدوس مخصوصًايدرس

 هيدت حضرت بهاءاهّلل را بجانب خراسان شنيمه خبر عزيکاز مشهد وقت

 در شاهرود يمنانکه گفتل مبارک حرکت کردند و چيکباز ه يشبودند براى پ

 م ويابود ق يدم دچار اضطرابی شدّياخراسان درآن ا ينمشرّف شدند سرزم

 امر مبارک مردم آن حدود يغاقدام حضرت قّدوس و جناب باب الباب بتبل

 ار کرده بود پس از ارتفاع نداى امر اثر مخالفت دريدرا از خواب غفلت ب

 انيماهل ا ان در حلقءهينو اطماد شد جمعی با کمال خلوص يجقلوب اهالی ا

 رفت امر مبارک ويشر از پيگوارد شده بخدمت مشغول بودند جمعی د

 الهی آتش عناد و عداوت نسبت بامر مبارک در يتارتفاع را مشاهدءه

 ردند مردم ازيکو آزارى فروگذار نم ّيتگونه اذيچقلوبشان مشتعل و از ه

 حال بمنزل يقو تحق تيقهر گوشه و کنار دسته دسته براى تحرّى حق

 را بمحضر جناب قّدوس رهبرى ينان هم طالبيشفتند ايرم ينماّل حس

 د شد کهيابقدرى ز ينبمنزل ماّل حس ّيترمودند رفت و آمد جمعيفم
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 رفت و ينان ساخت حکومت شهر که از ايشزمامداران امور کشورى را پر

 که خادماى را مأمور کرد حاصل شده بود عّده يشى برايدآمد هراس شد

 د مقصوديننما يرمخصوص جناب باب الباب را که حسن نام داشت دستگ
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 ٢٥٧ص 

 عمل از طرفی مردم را از قّوه و قدرت خود ينا بود که بواسطءه ينحاکم ا

 ر باب الباب را دچار خوف و هراس سازد تا دريگبترساند و از طرف د

 ينود مأموررفت اقداماتش در جذب قلوب و جلب نفوس کمتر شيشه پيجنت

 و استهزاء را ّيهنمودند و انواع زجر و عذاب و سخر يرحسن را دستگ

 ی حسن را سوراخ کرده مهارش نمودند و در کوچهيننسبت باو انجام دادند ب

 و بازار شهر او را گردش دادند جناب باب الباب در محضر حضرت قّدوس

 يناستماع ابراى آنکه مبادا از  يدى خادمش باو رسيربود که خبر دستگ

 خبر قلب حضرت قّدوس محزون گردد فورًا از جا برخاست و پس از

 ون رفت اصحاب دور جناب باب البابيراجازه از محضر قّدوس ب يلتحص

 اقدام نمود و ستمکارانی را يدرا گرفتند و عرض کردند براى اخذ انتقام با

 يدد باانناه را گرفتار و مورد آزار خود قرار دادهيگمظلوم ب ينکه ا

 ينتقاضا را با کمال الحاح  از جناب ماّل حس ينبسختی مجازات کرد ا

 نمودند

 حضرت باب الباب اصحابرا امر بصبر و سکون کرده و بآنها فرمودند:

 ايرز يدو از گرفتارى حسن مضطرب مشو يدان خاطر مباشيش" پر     

 و سالم يحهد که حسن را صحيدک با شماست و بشما قول مينا ينحس

 ر بعرضيگن دياب ين" اصحاب پس از استماع ا يدنما يمبزودى بشما تسل

 اخذ انتقام از اشرار را طالب يلم يتمطلب جسارت نکردند ولی قلبًا با نها

 ياد " يابودند جمعی از آنها در کوچه و بازار شهر مشهد براه افتاده و فر

 که مردم خراسان اى بودمرتبه يناّول ينصاحب الزّمان " از آنها بلند بود ا
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 د اصحاب بقدرىياند فريدنيشان را ميمصاحب الزّمان " اهل ا ياد " يافر

 يزهو بنقاط مجاور نياه ينخبر ا يدسيربلند بود که بتمام اطراف شهر م

 ينت ايقى در قلوب و افکار مردم ظاهر کرد و در حقيدو اثر شد يدرس

 ادند بعدهايدحتمال ماى بود که مردم اهيمعظ يعظهور وقا واقعه مقّدمءه

 حکومتی که حسن را يند کنان خود را بمأموريانجامد اصحاب فريابوقوع م
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 ٢٥٨ ص 

 ند رسانده تمام آنها را کشتند و حسنيدردانيگمهار کرده در کوچه و بازار م

 را يهجار يعآوردند و وقا ينرا از دست آنها نجات داده بنزد جناب ماّل حس

 يدالباب باصحاب فرمودند شما طاقت نداشتند جناب باب يدبعرض رسان

 کرد. يدچه خواه ينانم در شهادت حسيدنم ينيدحسن را در زجر و عذاب بب

 سرکشی او دچار ن ساالر و فتنءهيام بر اثر طغّياشهر مشهد در آن ا     

 نيازا با لشکريری بود شاهزاده حمزه ميبانی و اضطراب عجيشپر

 نياى از شورش طاغيرشهر براى جلو گات خود در چهار فرسنگی يزو تجه

 د آنها بسمع شاهزادهيام اصحاب و فريااردوگاه ساخته بود چون خبر ق

 رى حاکم مشهديااى را مأمور ساخت که بشهر بروند و بدستعّده يدرس

 ورندياکنند و باردوگاه نزد شاهزاده ب يرجناب باب الباب را دستگ

 شاهزاده بود پس از استماع نءهاى که سرهنگ توپخاعبد العلی خان مراغه

 ی از چاکرانيکخبر نزد شاهزاده رفت و گفت حضرت واال من خودم  ينا

 تا من زنده يمويگوان آن بزرگوار هستم بشما  ميرو از پ ينجناب ماّل حس

 و ينجسارتی کند و توه ينکس نسبت بماّل حس يچهستم نخواهم گذاشت ه

 انجام يدنوقت آنچه را در نظر دارآ يدی روا دارد مگر اّول مرا بکشّيتاذ

 صراحت ينا و مشاهدءه يحن صرياگونه بينزا از استماع ايرحمزه م يدده

 ج رايااحت يتموقع بخصوص نها ينکه در ا يشخو توپخانءه يسلهجه از رئ

 انيجه ينان و متعّجب گشت و براى تسکيراندازه حبمساعدت او داشت بی

ام و را مالقات کرده يناب ماّل حسمنهم جن : گفت ينعبد العلی خان چن

 نسبت
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 ه در شهر حاصليکاضطراب ينمحّبت و اخالص را دارم براى تسک يتباو نها

 ورند و گر نهياان را باردوگاه بيشرستم که ايفمأمورها را م ينشده است ا

 نداشته و ينجناب ماّل حس و آزارى دربارءه ّيتسوئی و قصد اذ ّيتن يچه

 نوشت و از يناى بجناب ماّل حسنامه يشخو خّط ندارم سپس شاهزاده ب

 غوغاى شهر چند روزى در اردوگاه ينان درخواست کرد که براى تسکيشا
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 ٢٥٩ص 

 يزان را از هجوم اعداء حفظ کند و خود نيشبگذرانند تا او بتواند حضرت ا

 چادر زربافی را که اختصاص بخود شاهزاده  يداز محضرشان استفاده نما

 ی اردوگاه بزنند چون نامءهيکش در نزديزمان عزيهداد براى مداشت فرمان 

 نمود و يمنامه را بحضرت قّدوس تقد ينع يدشاهزاده بباب الباب رس

 مصلحت آنجناب را درخواست کرد قّدوس فرمود دعوت شاهزاده را اجابت

 دعوت ضررى متوّجه شما نخواهد شد منهم ينوجه از قبول ايچبه يدکن

 بی حرف حينّمد علی قزوزا محيرامشب با م
ّ
 جانب مازندران سفر خواهمي

 ونيره بياکرد شما هم پس از چندى با اصحاب از خراسان با علمهاى س

 ه خداوند مقّدر فرمودهيکاشد و در نقطه يدآمد و بمن ملحق خواه يدخواه

خود را بپاى جناب قّدوس  ينماّل حس يدرس يمر خواهيگديکبمالقات 

 انداخت و

 نميکح و سرور عرض کرد اوامر شما را از دل و جان اطاعت مبا کمال فر

انی و چشمان آن حضرت يشه پيدجناب قّدوس باب الباب را در آغوش کش

 را

 ند و او را بخداوند سپردند هنگام عصر همان روز جنابيدبوس

 زا رفتنديران باردوگاه حمزه مينسکون و اطم يتبا نها ينماّل حس

 زا آن حضرتيرحمزه م ز صاحب منصبان باشارءهعبد العلی خان با جمعی ا
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 ٢٦٠ص 

 ه براى او نصب شده بود وروديکاهيمباز نمودند باب الباب بخ يشرا پ

 ی و جمعی از وجوهينزا محّمد باقر قايرفرمود  جناب قّدوس  شبانگاه م

 يعنمودند که در جم يداصحاب را احضار فرمودند و بآنها سفارش و تأک

 د از جملهينباب الباب باشند و اوامر او را اطاعت نما حضرت يعاحوال مط

 و يده  براى شما خواهد رسيدامتحانات شد يبباصحاب فرمودند عنقر

 فت محفوظ ماندن شما در ضمنيار وقوع خواهد يات بسّيامصائب و بل

 امتحان و بال فقط منوط باطاعت اوامر باب الباب است و ينن اياجر

 ناتياب ينالصانه از آن بزرگوار پس از اوى خيرنجات شما مربوط بپ

 ی از مشهد بجانب مازندرانينزا محّمد علی قزويرحضرت قّدوس  با م

 روانه شدند و از اصحاب وداع نمودند.

 ان نورىيمزا سليرراه جناب قّدوس با م ينپس از چند روز در ب     

 زندان فتن حضرت طاهره را ازياداستان نجات  يهمالقات فرمودند مشاٌر ال

 خبر يزو توّجهشانرا بخراسان بحضور قّدوس عرض کرد و ن ينقزو

 نيامسافرت حضرت بهاءاهّلل را از طهران بخراسان براى جناب قّدوس ب

زا محّمد علی در خدمت جناب قّدوس روان شدند يران و ميمزا سليرم .نمود

 تا

 ن ببدشت مقارن با هنگام فجر بود در آنجايدند رسيدببدشت رس

 از احّبا را مالقات کردند و قصد داشتند که بشاهرود سفر کنند چون جمعی

 ان که از دنبال آنهايمزا سليرشدند آقا محّمد حناساب با م يکبشاهرود نزد
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 ٢٦١ص 

 خبر دار شد که حضرت يهمشاٌر ال ءهيلروان بود مالقات کرد قّدوس بوس

 رى ازياسبهاءاهّلل و حضرت طاهره از شاهرود ببدشت رفتند و جمع ب

 ان بانتظار آن هستند که با حضرتيربالد ا يرو سا يناحّباى اصفهان و قزو

 ان بآقا محّمد حناساب گفت بماّل احمديمزا سليربهاءاهّلل بخراسان بروند م

 ن متوّجه نگشتی ويکو ل يدابدال بگو که امروز صبح نورى بر تو تاب

 يدساب که ببدشت رسکلمه جناب قّدوس بود آقا محّمد حنا ينمقصودش از ا

 داستان توّجه قّدوس را بشاهرود بحضور حضرت بهاءاهّلل عرض کرد

 حضرت بهاءاهّلل با ماّل محّمد معلّم نورى هنگام غروب آفتاب از بدشت بطرف

 شاهرود روان شدند و روز بعد در وقت طلوع آفتاب با جناب قّدوس از

 شاهرود ببدشت مراجعت فرمودند.

 ی مخصوصيکبود حضرت بهاءاهّلل سه باغ اجاره کردند اّول تابستان      

 رى مختّص حضرت طاهره و همراهانش و باغ سّوم را براىيگقّدوس د

 که در بدشت حاضر بودند بهشتاد ينمؤمن خودشان اختصاص دادند عّدءه

 مانيهتوّقفشان در بدشت م در دورءه ّيتجمع يننفر بالغ بود تمام ا يکو 

 ان نورىيمزا سليرحضرت بهاءاهّلل هر روز لوحی بم حضرت بهاءاهّلل بودند

 اىاز اصحاب در بدشت باسم تازه يکادند که در جمع احّبا بخواند هر يدم

 بحروف ح ينل مبارک باسم بهاء و آخريکموسوم شدند از جمله خود ه
ّ
 نامي

 رانيااز  يکبطاهره مشتهر گشتند براى هر  ينقّدوس و جناب قرّة الع

 يکهر  ی صادر شد و اسم تازءهيعبارک حضرت اعلی توقبدشت از قلم م

 هيمقد يدمرقوم شده بود بعضی از نفوس که پابست تقال يعدر صدر توق
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 کردند که يتبودند از حضرت طاهره بحضور مبارک حضرت اعلی شکا

 ی در جوابيعحضرت اعلی در ضمن توق يدرمايفه را نميمقد يدمراعات تقال

 ه من چهيده لسان عظمت او را طاهره نامکيکس آنها فرمودند دربارءه

 .يموانم بگويتم
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 ٢٦٢ص 

 هيمقد يدی از تقاليکران در بدشت هر روز يام اجتماع ّيابارى در ا     

 اسامی ينت و ايسات از طرف کييرتغ ينانستند که ايدران نمياد يشالغاء م

 فتيررا گمان بکسی م يکود هر يشباشخاص از طرف چه شخصی داده م

 انستند کهيدم بمقام حضرت بهاءاهّلل عارف بودند و ميّاودى هم در آن امعد

 اتست و آن بزرگوار است کهييرتغ ينا يعآن حضرت است که مصدر جم

 ابوتراب از جمله يخش يدرمايفاوامر را صادر م ينا يمبدون خوف و ب

 يتحکا يننات احوال در بدشت مّطلع بود روزى چنيااشخاصی بود که از جر

 روز نقاهتی يکم اجتماع بدشت حضرت بهاءاهّلل را يّاو گفت " در اکرد 

دت آمدند و در طرف يادست داد و مالزم بستر شدند  جناب قّدوس  بع

 راست

 ًا در محضر مبارک مجتمعيجتدر يزران نيا يءّهحضرت بهاءاهّلل نشستند بق

 بود واردی يناو فتی القزو ی که اسم تازءهينمحّمد حسن قزو ينب ينشدند در ا

 واهند با شما مالقاتيخشد و بجناب قّدوس عرض کرد حضرت طاهره م

 يمحضرت قّدوس فرمود من تصم يدببر يفان تشريشبباغ ا يزيدکنند برخ

 ن او نخواهم رفتيدجهت بد ينر با طاهره مالقات نکنم از ايگام که دگرفته

 کرد که بمحضر قّدوس مراجعت نمود و خواهش يًامحّمد حسن بر گشت و ثان

 با شما يدن طاهره بروند و عرض کرد حضرت طاهره حتمًا بايدان بديشا

 جاينحضرت طاهره خودشان با يدوريان يفمالقات کنند اگر شما تشر

 جناب قّدوس مسئولش را اجابت نکردند يدخواهند آمد وقتی که د

 و در مقابل قّدوس نهاد و گفت من ممکن يدخود را کش يرمحّمد حسن شمش
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 يرشمش ينبا ا يدوريآنم يفبدون شما نزد طاهره برگردم و اگر تشرت يسن

 وقت با طاهره يچغضبناک فرمود ه قّدوس با چهرءه يدمرا بقتل برسان

وئی انجام خواهم داد محّمد حسن در يگمالقات نخواهم کرد و آنچه را که م

 نزد

 باقّدوس بزانو در آمد و گردن خود را حاضر و آماده نگهداشت تا قّدوس 

 سرش را از تن جدا سازند ناگهان حضرت طاهره بدون حجاب با يرشمش
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 ٢٦٣ص 

 ند گرفتار دهشتيدد ينکه چن ينت بمجلس ورود فرمود حاضرينو ز يشآرا

 ا آنچه را منتظريرتاده بودند زيسان و سرگردان ايرگشتند همه ح يدشد

 حجاب ن حضرت طاهره بدونيدردند که ديکل مياها خينند ايديدنبودند م

 ا معتقديرت زيسن يزآن حضرت هم جا يهسا اندام و مشاهدءه محال و مالحظءه

 ا الّسالم است و آنيهبودند که حضرت طاهره مظهر حضرت فاطمه زهرا عل

 يتمردند حضرت طاهره با نهايشبزرگوار را رمز عصمت و طهارت م

 ار را آثار خوف وسکون و وقار در طرف راست جناب قّدوس نشستند حّض 

 ان بودند خشم ويشار بود همه مضطرب بودند پريددهشت در چهره پد

 ايرر بر آنها احاطه داشت زيگغضب از طرفی و ترس و وحشت از طرف د

 ينند بعضی از حاضريديدحجاب در مقابل خود محضرت طاهره را بی

 بقدرى مضطرب شدند که وصف ندارد عبد الخالق اصفهانی که از جملءه

 و از يدرا بر يشآن حال با دست خود گلوى خو اهدءهبود از مش ينحاضر

 از يزر نيگد زنان دور شد چند نفر ديامقابل حضرت طاهره فرار کرد و  فر

 سابق خود ءهيدمدند و از امر تبرّى کرده بعقيآون نيرامتحان ب ينا

 تاده بودند مبهوت ويسدى رو بروى حضرت طاهره اياز برگشتند عّدءه

 انستند چه بکنند جناب قّدوس در جاى خود نشستهيدمان شده بودند و نيرح

 برهنه در دست داشتند و آثار خشم و غضب در رخسارشان يربود شمش

 ضربت يکطلبند تا حضرت طاهره را بمود که فرصتی میينآشکار و چنان م

 مقتول سازند اّما جناب طاهره ابدًا اعتنائی نداشت آثار متانت و يرشمش

 يتران را مخاطب ساخت و در نهاياا بود يدپاش ان در چهرهيناطم
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 خطابءه غرّائی اداء فرمود و در خاتمءه يدفصاحت و بالغت بر نهج قرآن مج

ت قِ  يهآ ينا يدن خود از قرآن مجياب  فی َجن ات   ينَ را تالوت کرد " ِان  الم 

 ين( در ح٥٥-٥٤م قَتِدر  " ) قرآن : يک  َو َنهر  فی َمقَعد ِصدق  ِعنَد َمل

اشاره بجمال مبارک و حضرت قّدوس نمود و طورى اشاره  يهآ ينقرائت ا

 فرمود که
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 ٢٦٤ص 

 از آن دو يکمقتدر کدام  يکند مقصود حضرت طاهره از مليدنفهم ينحاضر

 ه حضرت قائم به آنيکاوجود مبارک است بعد فرمود من هستم آن کلمه

 واهند نمود آنگاهتکلّم خواهد فرمود و نقباء از استماع آن کلمه فرار خ

 ان فرمودند : " چرا در خراسان اموريشمتوّجه حضرت قّدوس شده و با

قّدوس جواب   "؟يداى را که نافع و بمصلحت امر بود انجام ندادّيهاساس

 دادند

 يّدازم و مقيسمن آزاد هستم و آنچه را که صالح و صواب بدانم مجرى  م

 را يناه جناب طاهره حاضرتم آنگيسران نيگران خود و دياباجراى آراء 

 يريدجشن بگ يدت بدانيمغن يدمخاطب ساخته فرمودند خوب فرصتی دار

 سابقه يدد تقاليوو جشن عمومی است روزى است که ق يدامروز روز ع

 .يدبا هم مصافحه کن يزيدشکسته شده همه برخ

 داد ينحاضر يدو عقا ّيهی در رويبعج ييری تغيخبارى آنروز  تار     

 يدو عقا ّيهاد شد و رويجءه خاّصی ايقانی بود در عبادات طريجهروز پر 

 را کفر و زندقه ييرتغ ينه متروک گشت بعضی همراه بودند بعضی ايمقد

 اىود عّدهيشوقت نسخ نميچفتند احکام اسالمی هيگنداشتند و ميپم

 الزم االجرا است يدفتند اطاعت حضرت طاهره واجب است هر چه بفرمايگم

 حضرت اعلی و حاکم مطلق است يببودند که جناب قّدوس نا جمعی معتقد

 نداشتند تا صادق از کاذب ممتازيپامد را امتحان الهی ميشپ يناى هم اعّده

 گردد و مؤمن از کافر جدا شود گاهی حضرت طاهره از اطاعت جناب قّدوس

 انميدشاگرد خودم م فتند من قّدوس را بمنزلءهيگرمودند و ميفی ميچسرپ
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 شان بپردازم و نسبتيبو تهذ يمانرا فرستادند تا من بتعليشباب احضرت 

 ينرمودند طاهره در ايفر ميگرى ندارم قّدوس هم از طرف ديگباو نظر د

 صواب برکنار و دورند ءهاز جادّ  يزوان او نيرو پ يدايپيمامور راه خطا م

 جناب قّدوس و طاهره ادامه داشت ينه و گفتگو چند روز در بمحاجّ  ينا

 شد يلمناقشات زا  م فرمودندياق ينا بيمباالخره حضرت بهاءاهّلل باصالح ف
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 ٢٦٥ص 

 ران دريااز اجتماع  يدم بخدمت امر الهی گرديامتوّجه ق يعو انظار جم

 بود يدبدشت مقصود اصلی که اعالن استقالل امر مبارک و آغاز نظام جد

 ه اعالن گشت.يدنفخ صور بود احکام و قواعد جد حاصل شد آنروز بمنزلءه

 ران بصوب مازندران توّجه نمودنديابدشت  دورءه پس از خاتمءه     

 شود جناب قّدوس و طاهره با يّهاى امر فرمودند تهحضرت بهاءاهّلل کجاوه

 راه اشعار ينهم سوار کجاوه شدند و بطرف مازندران رفتند طاهره در ب

 مودنديپده راه مياپ ران که در دنبال کجاوهيارمودند يفورد و ميآبنظم م

 د و در کوه ويشبصداى بلند آن  اشعار را بخوانند صداى آنها منعکس م

 را بگوش مردم يدو آغاز روز جد يمقد يدو محو تقال يچيدپدشت می

 ت و دو روز در بدشت توّقف فرمودند ويسساند حضرت بهاءاهّلل مّدت بيرم

 ران توّجه نمودندچنانچه قباًل گفته شد اصحاب از بدشت بجانب مازند

 سويکند که حضرت طاهره حجاب صورت را بيدوان چون ديربعضی از پ

 ه گرفتند که ممکن است بر حسب هواى نفس بمناهی ويجطور نت يننهاده ا

 طور ينل باطل خود ايات بخيعنسخ شر ات مشغول شوند و از مسئلءهّيئس
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 ٢٦٦ص 

 از حدود آداب تجاوز سازند يشخو ءهيشمضرّه را پ يّتتصّور کردند که حر

 ل باطل و سوداىياخ ينمشغول شوند ا يشکنند و باجراى هواى نفس خو

 خام که براى کوتاه نظران حاصل شده بود سبب شد که خشم خدا بر آنها

 توّجه ينمعنی که در ح ينو مورد غضب پروردگار واقع شدند با يدنازل گرد

 ور شدند و بالى ها حملهی بآنّيتند جمعيدال رسيان يءهبمازندران چون بقر

 پروا که از روى هواى نفس بکسر حدودبی ى از دست اعداء بر آن عّدءهيدشد

 پرداخته بودند وارد شد تا صاحب نظران بحفظ حدود الهی بپردازند و

 ( از يلت اهّلل بشرف و بزرگوارى ذاتی خود محفوظ ماند من ) نبيعشر

 ينآمد چن يشبآن پم که راجع يدلسان مبارک حضرت بهاءاهّلل شن

 فرمودند:

 يمکوه فرود آمد براى استراحت در دامنءه يديمال رسيانه ه ما بيک" وقت     

 از باالى کوه بطرف ما ينمهاجم ّيته جمعيکهنگام فجر از صداى سنگهائ

 بود که همراهان ما گرفتار يدهجوم آنها بقدرى شد يمار شديدافکندند بمی

 من لباسهاى خودم را بجناب قّدوس ه فرار کردنديدترس و خوف گرد

 واستم بعدًا باو ملحقيخم و او را بمحّل امنی فرستادم و خود ميدپوشان

 ال بجز جنابيام قّدوس از آنجا رفته بود در نيده بآن محّل رسيکشوم وقت

 رى باقی نمانده بوديگازى کس ديرزا عبد اهّلل شيرطاهره و جوانی موسوم بم

 ها را کندند براى حفاظت طاهره جز همانهيمبود خ يدشد ّيتهجوم جمع

 بود يدداراى شهامت و عزمی شد يهمشاٌر ال يمفتيارا ن رىيگازى ديرجوان ش

 ی را که براى غارتيّتى بدست گرفته بود و با کمال شجاعت جمعيرشمش
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 زخم برداشته ينرد با آنکه چنديکى ميرردند جلوگيککردن اثاث ما هجوم م

 من در مقابل آن يدما حاضر بود جان فدا نمابود براى حفظ اموال 

 ت آنها پرداختم و بآنها فهماندم که قساوتيحقرار گرفتم و بنص ّيتجمع

 ت من مؤّثر واقع شد و بعضی از اموالی رايحت نصيسو بدرفتارى خوب ن
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 ٢٦٧ص 

 که بغارت برده بودند مسترد داشتند."

 تيموى بنور عز مءهبارى حضرت بهاءاهّلل با جناب طاهره و خاد     

 هاينب ينابوتراب را بحفظ و حراست طاهره گماشتند در ا يخفرمودند و ش

 ند که خشم و غضب محّمد شاه رايدوشيکو اعداء با تمام قوى م ينمخالف

 فتند سبب اصلی و باعثيگبشاه م . نسبت بحضرت بهاءاهّلل مشتعل سازند

 شخص بهاءاهّلل ينتاد همه در شاهرود و مازندران اّتفاق افيعيکواقعی وقا

 را وادار کردند حکم صادر نمود که حضرت قدر گفتند تا شاه يناست ا

 يند محّمد شاه بعد از استماع اقوال مخالفينويگکنند م يربهاءاهّلل را دستگ

 روز با خشم و غضب فراوان گفت " چون پدر يکحضرت  بهاءاهّلل  دربارءه

 انيشا کنون آنچه را که دربارءه ر کرده تاياان بمملکت من خدمات بسيشا

 انرا اعداميشام که اگرفته يمدفعه تصم ينادم ولی ايدنم يّته بودم اهمّ يدشن

 ی از صاحب منصبان شاه در طهران پسرش در مازندران بوديک"  يمنما

 کرده يرد بهاءاهّلل را دستگيسمحّمد شاه باو حکم کرد که بپسرش بنو

 از ارادتمندان واقعی و طرفداران یيکشخص  ينبطهران بفرستد پسر ا

 ه حضرت بهاءاهّلل را بمنزل خوديکی حضرت بهاءاهّلل بود از قضا روزيقحق

 حکم برآشفت و ينن ايداز د يدحکم باو رس يندعوت کرده بود شب قبلش ا

 مان او بودنديهخصوص اظهارى نکرد حضرت بهاءاهّلل که م ينکس در ا يچبه

 تيحن و کدورت مشاهده فرمودند و از راه نصآثار حز يهمشاٌر ال در چهرءه

 و يدر سوارى از طهران رسيگباو فرمودند در هر کار بخدا اعتماد کن روز د

 شد بصداى بلند بلهجءه يککه بمهماندار حضرت بهاءاهّلل نزدينبمحض ا
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 جوان مهماندار از  نی محّمد شاه مرديعمازندرانی گفت " مردى بمر " 

 نش بر طرف شد و داستان را براى حضرت بهاءاهّللخبر آثار حز ينن ايدشن

 مان بزرگوار خود با کمال فرح و سرور شبیيهنقل کرد و در محضر م

 هيجو در نت يدراه گرفتار دشمنان گرد ينبروز آورد اّما جناب قّدوس در ب
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 ٢٦٨ص 

 آن شهر ينمجتهد ينزا محّمد تقی بزرگتريردر شهر سارى در منزل م

 ال باطراف پراکنده شدنديان اصحاب بعد از واقعءه ّيءهمحبوس گشت بق

 يتحکا ينمؤمن يرم را براى ساّياآن ا ءهيبعج يعو داستان بدشت و وقا

 کردند .
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 ٢٦٩ص 

 فصل  هفدهم                                  

 يقدر قلعءه چهر یعلاحبس شدن  حضرت                  

 ءه شهر شعبان ساليمنگاشته شد در ن يشال که شرح آن از پيان حادثءه     

 ست در اواخريوت و شصت و چهار قمرى بوقوع پيسهزار دو

 انتقال دادند و ستمکاران نسبت به آن يزتبره ماه حضرت باب را ب ينهم

 گونه اهانت و استهزائی خوددارى ننمودند در همان اوقاتيچحضرت از ه

 هجوم اعداء بودند حضرت ال گرفتارياوان در نيرکه حضرت بهاءاهّلل و پ

 ه حضرتيکمنتقل شدند در همان وقت يزتبره ب ينمخالف ءهيلبوس يزباب ن

 در يزال قرار گرفتند حضرت باب نبهاءاهّلل و اصحابشان مورد هجوم جهّ 

 دل بودند يندشمن زشت رفتار سنگ يءهاز ناح يدهمان وقت مورد ضرب شد

 منتقل شده يقچهرزا آقاسی بجانب يرحضرت باب بنا بامر حاجی م

 خان زوجءه يحيی ينخان کرد سپرده شدند خواهر ا يحيیو بدست 

 خان کرده يحيیزا آقاسی اوامر موّکده بيرهد بود ميعمحّمد شاه و مادر ول

 يک يچان ماکوئی رفتار نکند و بهيخبود که نسبت بحضرت باب مانند عل
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 ٢٧٠ص 

 ينف شوند هر چند اوان باب اجازه ندهد که بحضور مبارکش مشرّ يراز پ

 آن اوامر يذبتنف يهه بود و لکن مشاٌر اليدخان رس يحيیاوامر بطور شّدت ب

 يءهآثار جاللت و بزرگوارى از ناص مشاهدءه ا بواسطءهيرقادر نشد ز

 اد شد اوامريجى در قلبش نسبت بحضرت باب ايدمحبوس خود محّبت شد

 ساکن بودند هر يقره در چهيکزا آقاسی را بکلّی فراموش کرد کردهائيرم

 دتر بود ولی محّبتيان از کردهاى ماکو زيعياچند عداوتشان نسبت بش

 ا کردنديدحضرت باب در قلوبشان مشتعل شد ارادت کاملی بآن بزرگوار پ

 از اشتغال بکار رسمی خود يشمد  پيآون ميرصبح که از خانه ب يکهر 

 مود سر بخاکينو برکت م يضاى فرد و تمنّ يکل مبارک توّجه ميکبمقام ه

 روحانی را از آن مقام مقّدس طلب يضذاشت و در حالت سجده فيگذلّت م

 رديکه بود نقل ميدی را که از آن حضرت ديبرى عجايگبراى د يکرد هر يکم

 يّترد جمعيککس را از تشرّف  بحضور مبارک ممانعت نميچخان ه يحيی

 آنها نداشت ازو وسعت براى  يشگنجا يقد بودند که چهريابقدرى ز ينزائر

 ساعتيکد و تا قلعه يشه ميدکه اسکی شهر نام يمقد يقجهت احّباء بچهر ينا

 واستند ازيخمودند حضرت باب هر چه مينراه فاصله داشت توّقف م

 روزيکوردند يآد و در زندان بحضور مبارک ميشارى ميدکهنه خر يقچهر

 تيمبراى قه يکتش سؤال نمودند مبلغيمفرمودند قدرى عسل بخرند و از ق

 ين" عسل خوب ممکن است از ا پرداخته شود گران بود فرمودند: يدعسل با

 امور و يعدر جم يدتاجر بودم شما با يناز ا يشمن پ يايدارزانتر بدست ب

 و يدان خود را گول نزنيگهمسا يدوى کنيرمعامالت از من پ يعدر جم
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 کسيچه ما " مقتداى ش ّيءهاست رو يند ايبکسی شما را نفر يدمواظب باش

 قسمتی نسبت بحضرت باب بر خالف واقع رفتار کند يچوانست در هيتنم

 ينکس اگر چه ناتوانتريچدند که نسبت بهيشآن حضرت هرگز راضی نم

 عسل را ينافراد بشر باشد بر خالف انصاف رفتار شود فرمودند ا
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 ٢٧١ص 

 اخبار يدتر باشد بخرتش ارزانيمو عسل بهترى که ق يدبصاحبش بر گردان

 يقان اشخاص معروف بحضرت باب که در قلعءه چهريمتوّجه نفوس و ا

 انی افکار زمامدارانيشوبر پر يدمحبوس بودند بسمع حکومت رس

 علما و اشراف و ارباب مناصب دولتی در شهر يرافزود جمعی از مشاه

 وان مخصوص آن بزرگواريرخوى بامر مبارک مؤمن شده بودند و از پ

 فتند.يربشمار م

 دو نفس از ينک آقا بود ايوزا محّمد علی و برادرش بيراز آن جمله م     

 م کردنديااشراف مشهور و معروف آن حدود بودند که بنصرت امر ق

 ينه بيجاى خود از هر طبقه و صنفی مشغول شدند در نتيههمشهر يغو بتبل

 ت آمد و شديقحق ينو طالب يندى از مؤمنياز يّتجمع يقخوى و چهر

 ند.رديکم

 قام بوديمو ادباى عال يرزا اسداهّلل از دانشمندان شهيردر آن اوقات م     

 اندازه معاندت و مخالفت داشت مخالفت او بدرجهنسبت بامر مبارک بی

 )اى(

 يهم کنند مشاٌراليااو ق يغاز احّبا جرأت نداشتند بتبل يک يچبود که ه

را براى کسی  و بدون آنکه بکسی اظهار کند و خواب خود يدخوابی د

 يتحکا

 ءهيلاى بحضور مبارک بوسهيضمطلبی چند در نظر گرفت و عر يدنما

 امنمود مضمون آنکه من سه مطلب را در نظر گرفته يمزا محّمد علی تقديرم

 ی بخط مبارکيعوقت ت بعد از چند روز يسآن مطالب چ يدخواهشمندم بفرمائ
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 شرح يعدر آن  توق يدزا اسداهّلل رسيرحضرت اعلی بم

 .شده بود يحه در نظر گرفته بود تصريکو مطالب يهى مشاٌراليارؤ

 مطلب بامر مبارک مؤمن شد و از کثرت ينا زا اسداهّلل پس از مشاهدءهيرم

 ده رفتن معتاد نبود بقصد  تشرّف بحضور مبارک قدم درياپه شوق با آنکه ب

 دهيارا پراه نهاد و از خوى بجانب قلعه روانه شد و آن راه سخت پر سنگ 

 قبول نکرد يدايمرا سواره بپ رانش هر چه درخواست نمودند که راهياود يمپ

 ش افزودهيقينبر  يدده رفتن بهتر است چون بحضور مبارک رسياو گفت پ
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 ٢٧٢ص 

 تش با اوياح در وجودش حاصل شد که تا خاتمءه يدگشت و شجاعتی شد

 رمودند.ن ملّقب فّيارا بد يههمراه بود حضرت اعلی مشاٌر ال

 امر يشوان خويرران و پيادر همان سال حضرت اعلی بچهل نفر از      

 ّيهت قرآنياامر مبارک که بآ ّيتاى در اثبات حقانرساله يکفرمودند که هر 

 اىمستند باشد بنگارند همه اطاعت کردند و هر کدام رساله يثو احاد

 يت مورد عنازا اسداهّلليرم نمودند رسالءه يمنوشتند و بمحضر مبارک تقد

 ن را دريّافرمودند و لقب د يداندازه از رساله او تمجمبارک واقع شد بی

 .باعزاز او از قلم مبارک نازل شد يزوقت باو دادند و لوح حروفات ن ينهم

 لوح يناولی جز هم لوح گفت اگر حضرت نقطءه ينرت ايان پس از زّياد

 يننداشتند کافی بود ارى يگآثار د يشمبارک براى اثبات صّحت دعوت خو

 لوح  مندمج بود ينن مقصود مبارک را که در ايااهل ب .لوح که منتشر شد

 علم جفر است يرلوح در خصوص تفس ينل کردند که اياند بعضی خيدنفهم

 ينا ازى دربارءهيره جناب مبلغ شيکبارى مقصود اصلی مستور بود تا وقت

 قت در زندان عّکا مسجونلوح مبارک از محضر حضرت بهاءاهّلل که در آنو

 د لوحیينبودند در خواست نمود که اسرار لوح مبارک مزبور را اظهار فرما

 يحاز قلم جمال مبارک در شرح اسرار لوح حروفات نازل شد در آن لوح تصر

 هره اهّلل است کهيظفرمودند که مقصود از لوح حروفات بشارت بظهور من 

 ب ظاهر خواهد شد در لوحنوزده سال بعد از اعالن دعوت حضرت با

 حروفات سرّ مستغاث از قلم حضرت اعلی نازل شده بود و کسی معنی آنرا

 کلمءه . انست تا آنکه جمال مبارک سرّ مزبور را مکشوف ساختنديدنم
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 نات حضرت اعلی از جمله موانع و حجابهائی بود که اهليامستغاث در ب

 چون معنی اصلی آنرا اشت ويدهره اهّلل باز ميظن را از عرفان من ياب

 نی جمال مبارک و صدق اّدعاى آنيعهره اهّلل يظانستند بحضرت من يدنم

 ان نداشتند لکن پس از نزول لوح مبارک دريمبزرگوار برخی از آنها ا
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 ٢٧٣ص 

 بر ينحجاب و مانع از راه طالب ينمستغاث از قلم حضرت بهاءاهّلل ا يرتفس

 امر مبارک يغشجاعت بتبل يتن در نهاايّ زا اسد اهّلل ديربارى م . طرف شد

 ن که ازيّامطلب بر پدر جناب د ينرد ايککس مالحظه نميچپرداخت از ه

 پسر يتگران آمد ناچار شکا يتهاينی صدر اعظم زمان بود بيمدوستان صم

 زا آقاسی نمود.يرخود را بحاجی م

 ست که خاطر حکومت رايورى بوقوع پيگد اوقات مسئلءه يندر هم     

 آمد و يقی از هند بچهريشبود که درو ينا ّيهان ساخت آن قضيشپر

 امر يّتکه بشرف لقا فائز گشت بحقانينبحضور مبارک مشرّف شد بمحض ا

 امر يغان خود را علنی نمود و در اسکی شهر بتبليممبارک اقرار کرد و ا

 رد حضرت اعلی او را قهر اهّلليکم يتحرارت مردم را هدا يتپرداخت و با نها

 انيمو قّوت ا ّيتردند بکمال شخصيکه با او مالقات ميکنفوس ند همءهيدنام

 الهی يند ّينمب يشدرو ينبود که ا يناو اقرار داشتند بعضی را گمان چن

 گفتقهر اهّلل می يشمقامی نبود درو يناست ولی خود او ابدًا مّدعی چن

 معروف بودم ی از نّوابهاىيکه در هند اقامت داشتم و جزو کارکنان يکزمان

 بمن ظاهر شده فرمودند: ياحضرت باب در عالم رو  

 انيجکه در آذربا يقچهر ر را از خود دور کن و بقلعءهيوزر و ز ين" ا     

 مرا مالقات کن و بمحضر محبوب خود بشتاب "  من هم امر او را يااست ب

 هو کهياه ينم داستان ايداطاعت کردم و آمدم و بمقصود قلبی خود رس

 واقع شده بود ابتدا يقرؤساى اکراد چهر ينقهر اهّلل در ب يشدرو سطءهبوا

 از طهران فرمان صادر شد که حضرت يدو از آنجا بطهران رس يزتبره ب
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 بد قبل ازيا ينهو تسکياان و هيجه ينا يدانتقال دهند شا يزتبره را ب باب

 اهّللقهر  يشبدرو يمجناب عظ حضرت باب بواسطءه ، فرمان تازه ينوصول ا

 ده و باياه آمده پيکاّطالع دادند که بهندوستان مراجعت کند و از همان راه

 يمبجناب عظ يزکمال انقطاع باز گردد و بخدمت امر مشغول شود و ن
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 ٢٧٤ص 

ى که در خوى سکونت داشت اّطالع يززا عبد الوّهاب ترشيرفرمودند که بم

 دهد

 يمبعظ يزک مشرّف شود و نبرود و در آنجا بمحضر مبار ّيهکه فورًا باروم

 اّطالع بده و از طرف من باو بگو که يزدر تبر يلخل يمابراه ّيدفرمودند بس

 یّيتاذ ينبزودى مشتعل خواهد شد ولی بمؤمن يزآتش نمرودى در شهر تبر

 يشخواهم آمد امر مبارک که بدرو يزتبره ب يبمن عنقر يدنخواهد رسان

 واستند بايخو براه افتاد بعضی مبدون درنگ اطاعت کرد  يدقهر اهّلل رس

 فت شما طاقت مشّقات سفر رايگاو در آن سفر همراهی کنند بآنها م

 گذشته ينشد از ا يدراه حتمًا هالک خواه يندر ب يدئياو اگر ب يدندار

 حضرت باب امر فرمودند که من تنها بوطن خود مراجعت کنم بعضی براى

 کسيچادند ولی از هيداو مادند برخی لباس بيدمصارف سفر او وجوهی م

 کسيچده عصائی بدست گرفت و رفت و هيارد تنها و پيکى قبول نميزاو چ

 ت.يسالش معلوم نوحا ندانست که بر سر او چه آمد و خاتمءه

 بود چون يزکه در تبر يسزا محّمد علی زنوزى ملّقب به انيرجناب م     

 مبارک دارند خواست بمحضر يفتشر يقکه حضرت باب در چهر يدشن

 يزن و بزرگان تبرياعلی زنوزى که ناپدرى او بود و از اع ّيدمشرّف شود س

 ينرا از ا يسو جهد را مبذول داشت که جناب ان جدّ  يتد نهايشمحسوب م

 را در منزل حبس کند يسکه ان يدمنظور بهتر آن د ينل باز دارد براى اياخ

 انطور بود تاار گشت و هميمدر حبس ب يسو نگذارد خارج شود جناب ان

 يقآوردند و دو مرتبه بچهر يزبتبر يقه حضرت اعلی را از چهريکوقت
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 ند.يدبرگردان

 کرد که در همان اوقات که يتطور حکاينحسن زنوزى براى من ا يخش     

 دستور دادند يزرا بمسافرت امر فرمودند بمن ن يمحضرت باب جناب عظ

 آورى کنم ورا جمع  يقالواح نازله در ماکو و چهر يعکه جم

 کنم که در يدبود بسپارم و باو تأک يزکه آنوقت در تبر يلخل يمابراه ّيدبس
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 ٢٧٥ص 

 اقامت داشتم يزه در تبريکهنگام يدر نماياکوشش بس ّيهحفظ آن امانات اله

 يهفتم مشاٌر اليرن او ميدعلی زنوزى قرابتی داشتم اغلب بد ّيدچون با س

 فت منيگم ان يشکار او پر دربارءهنگران بود و  يسسته از جناب انيوپ

 ننگی که از ينانه شده مرا بدنام کرده است ايوپسر د يننم که ايکل مياخ

 يخروز بمن گفت " شيک يمرفتار او براى من حاصل شده چگونه مرتفع نما

 انيم اکه اقاّلً  يدت کنيحقدرى او را نص يداو را مالقات کن يدحسن شما برو

 من بر حسب سفارش  .نکند " عقدر جزع و فز نيخودش را پنهان دارد و ا

 م اشک از چشمانشيديدفتم ميرم يسعلی زنوزى هر روز نزد جناب ان ّيدس

 يًاثان يزه حضرت باب را از تبريکوقت .ن اشک دائمی بوديات جريسجار

 کرده غم و ييرم حالش تغيدرفتم د يسن انيدبردند روزى بد يقبچهر

 که مرايناش آشکار است بمحض ااز بشره اندوهی ندارد آثار سرور و فرح

 منتهی با من معانقه کرد و گفت چشمهاى موالى محبوببا سرور بی يدد

 رت آن وجه نورانی فائز شدهياه است و چشمهاى تو بزيدمن صورت ترا د

 کنم چه شد که اندوه من بسرور مبّدل گشت يتتا براى تو حکا يااست حال ب

 جا محبوس ينبرگرداندند و منهم در ا يقررا بچه پس از آنکه حضرت باب

 زيال مبارک توّجه کردم و براز و نيکتأّثر قلبًا به يتو گرفتار بودم با نها

 رمائی که چه اندازه ناتوانيفمشغول شدم که اى محبوب قلب من مشاهده م

 ق من براىياائی و دانا که شوق و اشتينو گرفتار حبس و زندانم تو ب

 ظلمت ينحصرى ندارد موالى مهربان رجا دارم ا تشرّف بحضورت حّد و

 ينتو مرتفع شود از ا يرى که بر قلب من مسلّط گشته بانوار وجه منيدناام
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 ل مبارکيکود شدم ناگهان صداى هيخردم و از خود بيکزها مياراز و ن يلقب

 م جمال نورانیيدد ، متوّجه شدم "يز" محّمد علی بر خ  م فرمودند:يدرا شن

 بمن نظر يفنست با تبّسمی لطيابان در مقابل چشمم ظاهر و عموالى مهر

 رمود من خود را باقدام مبارک افکندم بمن فرمودند " خوشحال باشيفم
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 ٢٧٦ص 

 در مقابل مردم شهر يبعنقر يزشهر تبر يناست در هم يکساعت موعود نزد

جز تو  . هاى اعداء خواهم شدمرا مصلوب خواهند ساخت و هدف گلوله

 کسی

 موهبت با خودم شرکت نخواهم داد مژده باد که تو آنروز با من ينا در ار

 چون بخود آمدم "  مکذوب   يرغ هذا وعدٌ  و انّ  يدجام شهادت خواهی نوش

 يندر مقابل ا يافتم غم و اندوه دنياى سرور و نشاط غرقه يارا در در يشخو

 تی ندارد هنوز آواز مبارک در گوش من است و شب ويمسرور من ق

 مألوفم و يفد آن تبّسم لطياب  مبارک در مقابل چشمم مجّسم روز چهرءه

 دارم آنچه را که موالى يقينتم که گرفتار حبس و زندانم يسمتوّجه ن يچه

 من يدمهربانم وعده فرمود واقع خواهد شد و ساعت موعود فرا خواهد رس

 .ن داردرا از همه کس پنها ّيهقض ينت کردم که صابر باشد و ايحاو را نص

 ن ننهد و رفتار خودياراز را با کسی در م ينبمن قول داد که ا يسجناب ان

 يسکند من فورًا از نزد جناب ان يلعلی زنوزى برفق و مدارا تبد ّيدرا با س

 علی شتافتم و باو گفتم که پسر شما رفتارش ّيدون آمده بمالقات سيرب

 انيشفت با خوياهائی از حبس و بند ر يسسبب شد که ان ينکرده و ا ييرتغ

 نی آنيع يدداشت تا روز شهادتش فرا رس يکو اقرباى خود رفتارى ن

 همه جان فشانی يزساخت مردم تبر يشه خود را فداى محبوب خويکروز

 کردند. يهند و بر حالش گريداو را در راه محبوبش د
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 ٢٧٧ص 

 دهميجفصل ه                                 

 يزهد در تبريعمجلس ول                           

 جهت ينست از اا يکتشان نزدياح انستند که خاتمءهيدحضرت اعلی م     

 اى توّجه کنندهر کدام بنقطه يقوان خود را امر فرمودند که از چهريرپ

 و رضا منتظر ظهور قضا بودند تا آنکه فرمان يمتسل يتو خودشان در نها

 ا اگريرد زينوارد نما يزتبره ب ّيهاه ارومحضرت را از ر ينصادر شد  مأمور

 ند اهالی خوىيدرسيتردند ميبم يزتبره از راه خوى حضرت اعلی را ب

 تظاهراتی کنند.

 احترام را يتزا نهايرند ملک قاسم ميدرس ّيهچون حضرت باب باروم     

 سپرده بود که با آن يننسبت بحضرت باب مرعی داشت و بهمءه مأمور

 روز حضرت باب عازم حّمام يکد يناحترام رفتار نما يتبزرگوار در نها

 يهزا در صدد برآمد که حّق را امتحان کند مشاٌر اليربودند ملک قاسم م

 وانست بر او سوار شوديتکسی نم يچسرکشی که ه يتاسبی داشت در نها

 يفآن اسب را امر کرد آوردند که حضرت باب سوار شده بحّمام تشر

 هيکرا بحضور مبارک عرض نکرده بود خادم اسب ءهوجه سابقيچببرند و به

 زا داستان سرکشی اسب رايرکار بود پنهان از ملک قاسم م ينمأمور ا

 ل مبارک برسد فرمودنديکی بهّيتبحضور مبارک عرض کرد که مبادا اذ

 ينکه ا ّيهبخدا واگذار کن خداوند خودش محافظت خواهد فرمود مردم اروم

 ان عمومیيدرى در ميابس ّيتاکم پی بردند جمعند بمقصود حيدمسئله را د

 ند که چگونه حضرت باب بر آن اسب سوارينجمع شده بودند تا بب



www.oceanoflights.org 

 انينآورد حضرت اعلی با کمال اطم يکوند مأمور اسب را نزديشم

 و متانت جلو رفتند لگام اسب را از دست مهتر گرفتند و اسب را نوازش

 سوار شدند اسب بدون سرکشیفرموده پاى مبارک را برکاب گذاشتند و 
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 ٢٧٨ص 

 اسب ينا رد مردم همه چون سابقءهيکم يربود و با کمال راهوارى س يمتسل

 ی ازيکمطلب را  ينحال تعّجب کردند و ا ينا سرکش را داشتند از مشاهدءه

 باره هجوم کردند که رکاب اسب را ببوسند فرّاشهاىيکمعجزات دانستند و 

 ليکه يّتمل ممانعت نمودند که مبادا سبب اذع ينشاهزاده مردم را از ا

 حمام همراهی کرد يکده در موکب مبارک تا نزديامبارک بشوند شاهزاده پ

 را ّيتل مبارک باو فرمودند که مراجعت کند فرّاشان شاهزاده جمعيکبعد ه

 اختند و راه بازيسرت حضرت باب ازدحام کرده بودند متفرّق مياکه براى ز

 حسن براى يّدی از نوکرهاى مخصوص با سيکند يدام رسردند چون بحمّ يکم

 ل مبارک همراهی کردند حضرت باب ازيکانجام خدمات حضرت باب با ه

 بر همان اسب سوار شده مراجعت يًاون آمدند ثانيرحّمام پس از آنکه ب

 بلند کردند شاهزاده يرآن جاه و جالل صدا بتکب فرمودند مردم از مشاهدءه

 يّنو همراه مرکب مبارک بمقرّى که مع يدمبارک رسبحضور  يزبنفسه ن

 قطره ينبحّمام هجوم کردند و تا آخر ّيهشده بود مراجعت کرد اهالی اروم

 ی برپا شده بوديبهوى عجياک بردند در شهر هام را بتبرّ حمّ  آب خزانءه

 ی را کهيثل مبارک که جوش و خروش مردم را مشاهده کردند حديکه

 ن فرمودند که آن حضرت فرمودياّسالم مروى است بال يهعل يراز حضرت ام

 بجوش و خروش خواهد آمد و آبش شهر را خواهد گرفت " ّيهاروم چءهيا" در

 تر مردم شهر بامر مبارک مؤمنيشبعضی بحضور مبارک عرض کردند که ب

 ( را٢:٢٩قرآن ) يءهآ ينند ايدمطلب را شن ينشدند حضرت اعلی چون ا

 َمّناآ ولوايقَرکوا أن ي ت" أَحِسَب الّناس  أن  لی:تالوت فرمودند قوله تعا
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م ال   َتن وَن ".ي فَو ه 

 وارد يزه بر آن حضرت در تبريکايّهبعد از استماع بل ّيهمردم اروم     

 ّيءهند و بجز چند نفر بقيدمزبوره در امتحان لغز مبارکءه يءهشد بمفاد آ

 يمان خود مستقيمدر ا هيکمردم از امر مبارک اعراض کردند از جمله نفوس
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 ٢٧٩ص 
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 ٢٨٠ص 

 يلماّل جل يفی ماّل امام وردى بود که در استقامت و ثبات در رديکماندند 

 قارومی حرف ح
ّ
 يزبعدها بحضور جمال مبارک ن يهرار داشت مشاٌر الي

 هيدم کرد الواح عدياامر مبارک ق يغان مشرّف شد و بتبليمو بشرف ا يدرس

 سته بخدمت مشغول بود تا دريوشد و پ يتم او عنااز قلم جمال مبارک باس

 فت.ياهشتاد سالگی وفات 

 ه  از حضرتيکاهيبند امور عجيدسيرر ميگديکبارى مردم چون ب    

 منتشر يجمطالب به تدر ينردند ايکباب مشاهده کرده بودند براى هم نقل م

 ّمتهمه برآشفتند و ه يدرس ينن دياوايشد تا آنکه در طهران بگوش پيشم

 رفت امر مبارکيشاز پ يشست خوياگماشتند که براى حفظ مقام و ر

 ند که امر حضرت باب در اطراف و اکنافيديدى کنند و چون ميرجلوگ

 را مشاهده نمی اىقّوه يندارد و براى خود چن يعو سر يبانتشارى غر

 ود و هريرم يناتشان از بيستأس يعکردند دانستند که اگر ممانعت نکنند جم

 مخصوصًا يزردد در تبريگو هدر م يعاند ضافتهيارا در ضمن سالها چه 

 نديدند مردم که شنيدرسيتی ميلی بود علماى آن شهر خيبغر هنگامءه

 ی کردند و همه میيمان عظيجنند هيکم يزحضرت باب را وارد تبر

 اى بودان و هجوم مردم باندازهيجشوند ه يلرت باب ناياند که بزيدکوش

 مرتبه مقرّ حضرت باب را در خارج شهر ينور شد در اکه حکومت مجب

 ايرکس اجازه نداشت که بحضور مبارک برسد زيچکند ه يّنمع يزتبر

دند که حضرت باب آنها يشفقط کسانی مشرّف م  حکومت قدغن کرده بود

 را
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 د.يناحضار فرما

 را يمحضرت باب جناب عظ يزدر شب دّوم پس از وصول بتبر     

 اّدعا ينچون ا يمنمودند عظ يتو علنًا در نزد او اظهار قائماحضار فرمودند 

 در قبول مترّدد شد حضرت باب باو فرمودند من فردا در محضر يدرا شن

 ن اّدعاى خود را اظهار خواهم کرد و براىياهد و در حضور علماء و اعيعول
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 ٢٨١ص 

 مّسکمطالب مت يرت بسايات تحّدى خواهم نمود و بجز آيااثبات اّدعا بآ

 نخواهم شد.

 کرد و گفت که من آنشب يتبراى من حکا يمجناب عظ يدويگم يلنب     

 ه نماز صبح را خواندميکم وقتيدان بود تا صبح نخوابيشی فکرم پريلخ

 اى در مقابل من گشودهباب تازه يای در خودم مشاهده کردم گويبعج ييرتغ

 حضرت ّيتحقان مقّدس اسالم و ينخود فکر کردم که اگر من بد يششد پ

 اضطراب ينت معتقد ايارسول مؤمن و موقن هستم و بحّجت آ

 يحصح يدامر حضرت باب چه علّت دارد هر چه بفرما انی دربارءهيشو پر

 فکر ينقبول کرد از حصول ا يدی بايبترس و ر يچاست و درست و بدون ه

 اضطرابم برطرف شد بحضور مبارک مشرّف شدم و رجاى عفو و بخشش

 عظمت امر الهی بچه حّد است و ظهور امر اهّلل ينمن فرمودند ببنمودم ب

 کينازد ايسان خاطر ميشرا مضطرب و پر يماست که امثال عظ يمچقدر عظ
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 ٢٨٢ص 

 او تزلزل نفوس را بثبات يتکاء فضل و عناوار باش و باتّ يدبفضل الهی ام

 ى خواهدانما ثبات و استقامت تو بدرجه يلو ضعف قلب عباد را بقّوت تبد

 اىکه اگر دشمنان ترا قطعه قطعه کنند از محّبت تو نسبت بمن ذّره يدرس

 مشرّف ينده بلقاى مظهر رّب العالميننخواهد کاست مژده باد که در آ

 مرهمی بود که جراحات م بمنزلءهيدشن که نات مبارکه راياب ينا .خواهی شد

 تا کنون يخن تارنمود از آ يلو اندوه مرا زا يدمرا از هر جهت شفا بخش

 حضرت باب ينت هر چند مأموريساثرى از اضطراب و ترس در وجود من ن

 ىيران مردم جلوگيجمطلب از ه ينرا در خارج شهر نگاهداشتند ولی ا

 زا آقاسی فرمان داده بوديرشد م يلتر علّت شّدت ميشنکرد بلکه ممانعت ب

 شوند و حضرتشهر مجتمع  در دار الحکومءه يزن روحانی تبرياوايشکه پ

 باب را محاکمه کنند.

 ينحاجی ماّل محمود نظام العلماء بود که ناصر الدّ  ينمدعوّ  از جملءه     

 زا علی اصغريراد و از جمله ماّل محّمد ممقانی و ميدهد را درس ميعزاى وليرم

 هديعه بودند وليعو ش يخّيهر اکابر علماى شيگاالسالم و جمعی د يخش

 ست مجلس بنظام العلماء واگذاريااضر بود و رمجلس ح ينبنفسه در ا

 ی ازيکمجلس از طرف حضار ب يسشده بود چون همه حاضر شدند رئ

 از هر طرف يّتورد جمعيااشاره کرد که حضرت باب را بمجلس ب ينمأمور

 رت حضرت باب مشرّفياست که بزيجفرصتی م يکهجوم کرده بودند و هر 

 مأمور مجبور شد که بزحمت راهی راه مسدود بود و يّتشود از کثرت جمع

 نديدچون حضرت باب وارد مجلس شدند باطراف نظر انداختند و د يدبگشا
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 شده بود ّيههد تهيعی که براى ولت بجز محلّ يسبراى نشستن محلّی ن

ان در محّل خالی ينحضرت باب سالم کردند و با کمال شجاعت و اطم

 جلوس

 اى بود که تمام حّضارب باندازهحضرت با ّيءهروحان فرمودند عظمت و قّوءه

 ی بغتًة در آن مجلس روىيبرکت در جاى خود قرار گرفته و سکوت عجيحب
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 ٢٨٣ص 

 سکوت را أد باالخره نظام العلميننتوانستند لب بگفتار بگشا يچيکداد و ه

 حضرت باب ؟يدبرهم زد و از حضرت باب سؤال کرد شما چه اّدعائی دار

 قائم موعودى هستم که هزار سال است منتظر سه مرتبه فرمودند من همان

 و يدنيکم ميااز جاى خود ق يدنويشو چون اسم او را م يدظهور او هست

 يمويگبراستی م يدانيرل اهّلل  فرجه بر زبان مو عجّ  يدمشتاق لقاى او هست

 بر اهل شرق و غرب اطاعت من واجب است بجز ماّل محّمد ممقانی کسی

 و از يخّيهی از رؤساى شيکماّل محّمد  ينمود ارى جسارت بر تکلّم ننيگد

 انيمرشتی اغلب از عدم ا ّيدکاظم رشتی بود حضرت س ّيدشاگردان جناب س

 و فساد اخالق او تأّسف داشتند و

 مودند.ينو ناله م يهگر

 فت کهيگحسن زنوزى م يخش     

 کاظم رشتی ّيدمن از جناب س

 اخالق و عدم م که دربارءهيدشن

 ثت ماّل محّمد ممقانیان و خبايما

 سته منتظريورمودند پيفناتی مياب

 ده چکارينم در آينبودم که بب

 نتی از اوياخواهد کرد و چه خ

 ه رفتاريکوقت يدبظهور خواهد رس

 هد با حضرتيعاو را در مجلس ول

 م آنچه را کهيدباب مشاهده نمودم د
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 مرحوم فرموده بودند کامالً  ّيدس

 جلسست آنروز در آن ميوبوقوع پ

 يکحاضر بودم و در خارج محّل نزد

 تاده بودم و هر چه در مجلسيسدر ا
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 ٢٨٤ص 

 م.يدنيشذشت ميگم

 هديعماّل محّمد در دست چپ ول     

 نيانشسته بود حضرت باب م

 هد جالس بودنديعماّل محّمد و ول

 ه حضرت باب خود را قائميکوقت

 حّضار موعود معرّفی فرمودند همءه

 ه کرد سرها رارا ترس و خوف احاط

 ييراى همه تغيمانداختند س ينپائ

 کرد رنگ همه زرد شد ماّل محّمد

 چشم يکواى يشنی همان پيعممقانی 

 ن مبارک بايامّکار پس از استماع ب

 وقاحت تمام گفت اى جوان بدبخت

 ان را خراب کنیيجاى که آذرباازى عراق را خراب کردى حال آمدهيرش

 ام شماها مرامدهياجا نينخود ا يلمن بم يخحضرت باب فرمودند جناب ش

 ماّل محّمد بر آشفت و گفت اى يدمجلس دعوت نمود ينو با يداحضار کرد

 آنچه يخش ياحضرت باب فرمودند   ان ساکت باشيطوان شيرپ ينتر پست

 ريگکه از راه د يدمصلحت چنان د أنظام العلم يمويگرا قبل گفتم باز هم م

 پس بحضرت باب رو کرد و گفت يداد نمايرّدعا اداخل مذاکره شود و باصل ا

 قاطعی بر صدق اّدعاى خود اقامه يلدل يدبا يدشما مّدعی مقام بزرگی هست

 و برهان مهّم بر صّحت دعوت يلحضرت باب فرمودند اقوى دل يدنمائ
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 ( فرموده است :٥١:٢٩ت الهی بود چنانچه در قرآن )ياحضرت رسول اهّلل آ

 محکم و برهان يلدل ينالکتاَب " خداوند ا يَک نَزلنا علِفهم اّنا أيکأّولم "

فرموده است چنانچه در  يتمتقن را براى اثبات صّحت اّدعاى خود بمن عنا

 مّدت

 ت الهی از لسان و قلم من جارىياآ يددو روز و دو شب باندازءه قرآن مج
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 ٢٨٥ص 

 رآنت قيامجلس مانند آ ينود نظام العلماء گفت خوب است در وصف ايشم

 برهان باشند ينعلما شاهد ا يرهد و سايعتا حضرت ول يدتی بفرمائياآ

 

ِ

 حضرت باب مسئول او را اجابت کرده و فرمودند : " ِبسِم اهّللِ الرّحمن

د هّللِ الذى َخلَق السموات و االرض " ماّل محّمد ممقانی فر يمالرّح  دياالحم 

 برى چگونه قائميخنحو ب برآورد که اعراب کلمه را خطا گفتی تو که از قواعد

 قواعد يترعا يزن ّيهت قرآنياحضرت باب فرمودند در آ ؟موعود هستی

 يدود مردم بايشه نميدس قواعد خلق سنجياا کالم الهی بمقيرنشده ز ّيهنحو

 نازل يّهد موضع قرآن خالف قواعد نحويصکالم  اهّلل باشند در س ينتابع قوان

 کس جرأت اعتراض ندارد ويچه و مذکور است ولی چون کالم الهی است

 ت شروع فرمودنديابنزول آ يًان ثانياب ينبعد از ا  قبول دارند ينمسلم همءه

 يدن کردند ماّل محّمد اعتراض را تجدياقبل را بطرز سابق ب و همان جملءه

 " اشترتن " چه اى بحضرت باب گفت کلمءهگوشه يکر از يگنفر ديککرد 

-١٨٠:٣٧ت قرآن )ياآ ينسؤال ا ينل احضرت باب در مقاب  ه است؟يغص

١٨٢) 

 ف ون و سالم َعلیَيصِ را تالوت فرمودند " سبحان رّبَک رّب العزِّة عّما 

 ونير" بعد برخاستند و از مجلس ب ينمو الحمد  هّللِ رّب العالَ  ينالمرَسل

 بردند. يفتشر

 در آن مجلس با يرينماّل محّمد و سا از طرز معاملءه أنظام العلم     

 شخص مّدعی چه ينا يزحضرت باب برآشفت و گفت واى بر مردم تبر

 گونه سؤالهاى يننند ايکمردم از او چه سؤاالتی م ينمقامی است و ا
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 بر طرز رفتار يزبعضی ن ؟ دارد يممقام عظ ينبارده چه ربطی باّدعاى ا

 ه با حضرت باب خرده گرفتند و گفتند از بد راهی وارديرماّل محّمد و غ

 يدسؤالی کرد يدن گشتياپاو باعث خجلت و شرمسارى بی يدشد مذاکره

 که در خور مقام او نبود ولی ماّل محّمد ممقانی برآشفت و با کمال خشم

 جوان يناگر جلو ا يدبر حذر باش يمويگگفت من بشما م ينو غضب بحاضر
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 ٢٨٦ص 

 درد و يندعوتش را اجابت نما يزاهل تبر شد که همءهيکطولی نم يريدرا نگ

 يدکه دست از علما بردار يدش مجتمع گردند آنروز اگر بمردم بگويتظّل را

 انديعهمه مط يدهد اعتنا نکنيعبول يدنند حّتی اگر بگويکهمه اطاعت م

 د و همءهيگيرست روحانی و کشورى را بدست مياآنوقت است که زمام ر

 يناکنس يعبلکه جم يزا نه تنها مردم تبريرهد زيدپا قرار م يرشما را ز

 م خواهند کرد سخنان ماّل محّمد خائن محتال افکارياان باعانتش قيجآذربا

 ان ساخت.يشن امور را پريامتصد

 ى از نفوذ کلمءهيرنشستند و با هم مشورت کردند که براى جلوگ     

داد  يلتشک يدرى بايگد بعضی گفتند مجلس دينحضرت باب چه اقدامی نما

 و

 گذشته اعتنا ا در جلسءهيرساخت ز يدباى يداو را محکوم بمجازات شد

 بدون اذن يًاهد قرار گرفت و ثانيعبکسی نکرد اّواًل در جاى مخصوص ول

 باالخره يدنقشه را نپسند ينهد ايعمجلس از مجلس خارج شد ول يسرئ

 يخزا علی اصغر شيرقرار گرفت که حضرت باب را بمنزل م ينان بر ايشرأ

 حکومت ينب بود ببرند و مأمورکه از سادات محسو يزاالسالم تبر

 امر را اطاعت نکردند يند فرّاشان حکومتی اينآن حضرت را مجازات نما

 يممسئله مخصوص به علماى شهر است ما در آن مداخله نمی کن ينو گفتند ا

االسالم بشخصه حاضر شد که حضرت را مجازات کند حضرت  يخخود ش

 باب
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 ٢٨٧ص 

 االسالم در يخب بپاهاى مبارک زد شزده مرتبه چويارا بخانه برد و 

 يعهمان سال بمرض سل گرفتار شد و بعد از تحّمل درد فراوان بمرگ شن

 نت معروفيابحرص و طمع و خ يزمردم تبر ينشخص در ب يندچار گشت ا

 مردند و چون دريشم يری بود او را حقيسمردم چون شخص خس بود همءه

 احم و قسيری بيلحال خ ينع
ّ
 ه دعايشند و هميدرسيتاو ملقلب بود از ي
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 ٢٨٨ص 

 االسالم خالص کند پس از وفات او يخردند که خدا آنها را از شرّ شيکم

 کس حاضر نشديچمنسوخ گشت چون ه يزاالسالمی در تبر يخمنصب ش

 االسالم بعد از او خود را به آن يخزا علی اصغر شيرپستی و حقارت م بواسطءه

 لقب مشهور سازد.

 با آن يناى از رفتار علماى داالسالم با حضرت باب نمونه يخرفتار ش     

 ن روحانی تا چه اندازه از راه حّق وياوايشپ يدبزرگوار است مالحظه کن

 تهاى حضرت رسول را مورديحعدالت دور بودند چطور نص يقانصاف و طر

 يثنات ائّمءه اطهار رو گردان شدند در احاديااعتنا قرار ندادند چطور از ب

 م الّسالم وارد است که چون جوانی از بنی هاشم ظاهر شوديهعل ائّمه

 يدو داراى کتاب جد يدنما يدشرع جد  يسآغاز کند و  تأس يدو دعوتی جد

 باشد

 اند:ر فرمودهيگو در مقام د يدو امر او را اجرا کن يدهمه بسوى او بشتاب

 و علمائی هستنديرمردم چقدر نادانند که پ ينيد" اَکثر  أعدائِه الع لماء " بب

 شمرند.می يههمه خود را فرقءه ناج يناشند با ايبکه اعداء قائم م

 برگرداندند يقبچهر يزبارى حضرت باب را دو مرتبه از تبر     

 اتيدپنداشتند که حضرت باب از تهدخان سپردند دشمنان می يحيیو ب

 جلسم ينآن مجلس خوفناک شده و اّدعاى خود را ترک خواهند نمود ولی ا

 تيئه ينسبب شد که بدون ستر و حجاب حضرت باب در مقابل بزرگتر

 د شرحينن فرمايات اّدعاى خود را علنی بيقان حقيجخت آذربايتدر پا ينّيهد

 روح ،بنشاط آمدند ينمؤمن شددر سر تا سر بالد منتشر يماّدعاى عظ ينا
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 لرا ناز يهقهر خطبءه يقحضرت باب بمحض مراجعت بچهر ،فتندياى يدجد

 خطاب ، زا آقاسی ارسال فرمودند عنوان آن خطبهيرو براى حاجی م

 ته "ياا الکافر باهّللِ و الم عرض  عن آّيهأ يااست : " ا علَم  ينبصدر اعظم ا

 لوح را براى جناب حّجت زنجانی که آنوقت در طهران ينحضرت باب ا

 بودند  فرستادند و باو فرمودند که خودش برود و لوح را بدست خود

 زا آقاسی بدهد.يربحاجی م
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 ٢٨٩ص 

 يفه حضرت بهاءاهّلل در زندان عّکا تشريکدر اوقات يدويگم يلنب     

 م که فرمودند " ماّل محّمد علی زنجانی پسيدداشتند من از لسان مبارک شن

 يحزا مسيرن من ميدزا آقاسی داد آمد بديررا بحاجی م ّيهاز آنکه لوح قهر

 کرد يفدر آنوقت حاضر بودند ماّل محّمد علی تعر يناى از مؤمننورى و عّده

 زا آقاسی دادم بعد آن لوح را براى ما هم خوانديرکه لوح مبارک را بحاجی م

 نات مبارکءهياد همه را از حفظ کرده بود بيشی مفّصل بود سه صفحه ميلخ

 تياحضرت بهاءاهّلل نسبت بجناب حّجت طورى بود که از طهارت ح

 چقدر شجاع بود " رمودنديفرد ميکم يتحکا يلص جلو شرافت ذات آن شخ

 زهد و ورع بسر برد يتاى داشت در نهاّيهچقدر با شهامت بود چه ارادءه قو

 ا شود ".يدچنان استقامتی داشت که ممکن نبود تزلزل و اضطرابی در او پ
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 ٢٩٠ص 

 فصل نوزدهم                                 

 واقعءه مازندران                               

 ال و رفتار ناهنجار علماياگرفتارى حضرت بهاءاهّلل و اصحاب در ن     

 با حضرت رّب اعلی که شرحش نگاشته شد در ماه شعبان اّتفاق يزدر تبر

 زايراز اردوگاه شاهزاده حمزه م ينماه بود که جناب ماّل حس ينافتاد در هم

 وان بکرباليردند که با اصحاب و پبشهر مشهد مراجعت فرمودند و عازم ش

 ينزا مبلغی نقد براى مصارف سفر بجناب ماّل حسيرت کنند حمزه ميمعز

 ه امتناع فرمودند و بشاهزاده گفتندينان از قبول نقديشداشت ا يمتقد

 وسائل يعجم يزعبد العلی خان ن .فقرا و مستمندان بدهده که آن مبلغ را ب

 کرد و اجازه خواست ّياب باب الباب مهجات مسافرت را براى جناياو احت

 بپردازد جناب باب الباب يزانرا نيشکه مخارج و مصارف سفر همراهان ا

 تاجيحما يرى را قبول کردند و سايراز آن همه تدارکات فقط اسب و شمش

 را قبول نفرمودند.

 طورى رفتار کرده بودند که اهل مشهد قلوبشان بنار ينجناب ماّل حس     

 انيشان در همه مؤّثر شده بود منزل ايشان مشتعل بود رفتار ايما اخالص و

 سفر با او همراهی ينى بود که همه حاضر بودند در ايرکث يّتپر از جمع

 وردند و با کمال تضرّع ازيآکنند حّتی زنها فرزندان خود را بحضور او م

 .يدردند که آنها را براى فدا شدن قبول نمايکاو در خواست م

 هنوز در مشهد بودند که شخصی از جانب حضرت يناب ماّل حسجن     
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حضرت باب را که مخصوص جناب ماّل  باب بمشهد وارد شد و عّمامءه

 ينحس

 ينان داد و گفت حضرت اعلی بشما فرمودند که ايشفرموده بودند با يتعنا

 يشاپيشه را در مقابل و پياس يتو را يدسبز را بر سر خود بگذار عّمامءه

 ةيرود برافراشته براى مساعدت و همراهی با جناب قّدوس بجزموکب خ
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 ٢٩١ص 

 .شد يدعلی خوانده خواه ّيدس يدببعد بنام جد ينو از ا يدالخضراء توّجه کن

 امر مبارک ّيتبفور يدشن ينم مبارک را از آن قاصد امياچون پ ينماّل حس

 را بر سرحضرت اعلی  فرسخ از شهر دور شده عّمامءه يکرا انجام داد و 

 را جمع کرد و بر اسب يشوان خويره را برافراشت پياگذاشت و علم س

 عّده همراهان آن .ت نمودنديمة الخضراء عزيرسوار شده همه بجانب جز

 ى با آنيرت و دو نفر بودند که همه با کمال شجاعت و دليسبزرگوار دو

 بانی در روز نوزدهم شعيخمطلب مهّم تار ينوقوع ا .جناب همراه شدند

 ت و شصت و چهار هجرى بود.يسسال هزار و دو

 ردند جناب باب الباب ظهور امريکه ورود ميکاراه بهر نقطه يندر ب     

 رداختند و در هريپم يغرمودند و بتبليفرا گوشزد اهالی آن نقطه م يدجد

 در .ستنديوپمنتخب بهمراهان آن بزرگوار می يننقطه چند نفر از مؤمن

 ی از تّجاريککه  يعپدر جناب بد يدب حاجی عبد المجابور جنايششهر ن

 يندر ب يدست پدر حاجی عبد المجيومشهور شهر بود به همراهان باب الباب پ

 اى بود که دروزهيرمعدن ف ينا صاحب بهتريری محترم بود زيلمردم خ

 ى چشماز منافع مادّ  يدهمه حاجی عبد المج ينابور وجود داشت با ايشن

 شتافت. ينخضوع بخدمت ماّل حس يتو با نها يدپوش
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 ٢٩٢ص 

 امر پرداختند يغند جناب باب الباب بتبليدمی  رسيام يءهچون بقر     

 همراه گشته ينمی مؤمن شدند و با جناب ماّل حسياو سی نفر از اهل م

 طبرسی بشهادت يخش ها در قلعءهينت و نه نفر از ايسعازم سفر شدند ب

 ی باقی ماند.يسا ماّل عند و فقط از سی نفر آنهيدرس

 که در جوار دامغان قرار يدچون موکب باب الباب بچشمه علی رس     

 چند روز در يندارد و از آنجا راهی بمازندران موجود است جناب ماّل حس

 ه درخت بزرگی در آن جايکآنجا توّقف و اوتراق کردند در کنار نهر آب

 باب الباب باصحاب فرمودند آن درخت چادر زدند جناب يءهموجود بود در سا

 نقطه امتداد دارد ينکه بهر طرف راهی از ا يماى هستما اکنون در نقطه 

 يمر کرده و خواهيااخت يمائيمبپ يدراهها را که با ينی از ايکپس از چندى 

 ی ازيکن آمد از شّدت باد يدى بوزيدود در آخر ماه شّوال باد شديمپ

فرمودند  ينتاد جناب ماّل حسشکست و اف يمهاى آن درخت عظشاخه

 درخت

 اراده فرمود سه ينافتاد خدا چن ينه کن شد و برزميشسلطنت محّمد شاه ر

 فت خبر وفات محّمد شاه رايرروز بعد قاصدى که از طهران به مشهد م

 ى سفر شدندّيابعزم مازندران مه ينمنتشر ساخت روز بعد جناب ماّل حس

 راهست که ما را ينره کرده گفتند ات براه مازندران اشايمعز ينو در ح

 است هر کس يشاى در پهيدساند امتحانات شديربکربالى خودمان م

 جا بمنزل خود برگردد و با ما ينبد از همييااستعداد و طاقت در خود نم

 ن فرمودند و چون بسواد کوهياجمله را چند مرتبه ب ينمسافرت نکند ا
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 ران دريانفر از اصحاب و  ند باصحاب فرمودند من با هفتاد دويدرس

 ياترک دن يدوانيتاز شما که نم يکشد هر  يمراه حضرت محبوب فدا خواه

 ر براى کسی فراريگم دّياا دءهينا در آيراالن ما را بگذارد و برود ز يدگو

 وان و اصحاب که در خوديرت نفر از پيسب ، نيات پس از استماع بيسر نيسّ م

 ند بمنازل خود باز گشتند.يديده را نميمتاب تحّمل شدائد و امتحانات عظ
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 ٢٩٣ص 
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 ٢٩٤ص 

 شدنشان ببارفروش يکبا همراهان و نزد ينخبر توّجه جناب ماّل حس   

 از مشهد ينجناب ماّل حس يده شنيکالعلمأ شد مخصوصًا وقت يدگوشزد سع

 باک متوّجه بارفروش استه و عّدءه از اصحاب شجاع و بیيابا علم س

 که يداى خشمناک گرددر قلبش مشتعل گشت و باندازه آتش حسد و غضب

 وانست. جارچی در شهر انداخت و بمردم اعالن کرد که دريتخود دارى نم

 دى از زنياز يّتمسجد حاضر شوند در حضور مردم باالى منبر رفت جمع

 را يشان خويبزد گر ينخود را بر زم العلمأ عّمامءه يدو مرد آمده بودند سع

 ا و وا اسالما بلند کرد و بمردمينواده د بياد و برق فراوانی فرو با رع يددر

 واهند اسالم را ازيخند ميندشمنان ما در کم يدار شويدا الّناس بيّه" ا گفت:

 يريدببرند مقّدسات اسالمی را محو کنند اگر امروز جلو آنها را نگ ينب

 ود همءهيرنفر از شما از چنگال آنها زنده بدر نميکوند و يشبشهر وارد م

 د چندىيآينکه االآن بطرف بارفروش م ّيتجمع ينا يسشند رئيکشما را م

 را يرتحق يتروز بمجلس درس من آمد و در حضور شاگردان نهايک يشپ

 ش رفتار نکردميلکه من مطابق م يدنسبت بمن اجرا داشت وقتی د

 ميامن ق ون رفت و هّمت گماشت که بمنازعءهيراز مجلس درس ب ينخشمگ

 ينرا داشت ا قّوت و قدرت يتآنوقت که محّمد شاه زنده بود و نها دينما

 اکانه رفتار کرد حاال که محّمد شاه وفات کردهيبطور ب ينو ا يدشخص نترس

 محّمد يدکه دينچه خواهد کرد بمحض ا ينيدان است ببيشو کارها درهم و پر

 بر همءه امروز يآيدی از جان گذشته بطرف ما مّيترفته با جمع ينشاه از ب

 يرو جوان الزم و واجب است که شمش يرمردم بارفروش از زن و مرد پ
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 د و در مقابلينى و ممانعت نمايراسالم را جلوگ ينمخرّب ينبکف گرفته و ا

 ّياو خود را مه يدشما فردا صبح حاضر باش ارى کنند همءهيدآنها پا حملءه

 .يدو نابود ساز و آنها را محو يريداک را بگيبگروه ب ينتا جلو ا يدکن

 ا گفتاريران آمدند زيجند همه بهيدمردم که گفتار او را شن     

 



www.oceanoflights.org 

 ٢٩٥ص 

 تريشب يرينستش هم از سايابود و ر يّجر در آن روز مهياالعلمأ بس يدسع

 ه است از ورود آنيلبود مردم از ترس جان و مال خود حاضر شدند بهر وس

 هر چه بدستش آمد براى کيد پس هر ينى نمايراک ببارفروش جلوگيبجمع ب

 ىيررى از شهر بارفروش براى جلوگيادفاع برداشت صبح زود جمع بس

 هاىمعرّفی کرده بود با اسلحه ينالعلمأ آنها را دشمنان د يده سعيکجماعت

 را ممانعت ينون شتافتند تا دشمنان ديراز بارفروش ب يبو غر يبعج

 کنند و دارائی آنها را بتاراج و غارت ببرند.

 خود ادامه يره از راه مخصوص مازندران بسيکوقت ينجناب ماّل حس     

 دادند بعد از نماز صبح باصحاب و همراهان اعالن فرمودند که هر چه از مال

 دازند بآنها فرمود فقط اسبينبان بيان بيابا خود دارند در م يادن

 دور از خود يدزخارف را که همراه دار يرو سا يدخود را نگاهدار يرو شمش

لک خود هم اعتنائی ندارند يمتا همه مردم بدانند که دوستان خدا بما يدکن

 تا

 د همراهان جناب بابينران را تاراج و غارت نمايگکه مال دينچه رسد با

 بان انداختند و بر اسبهاى خودياالباب همه اطاعت کردند آنچه داشتند در ب

 هيکروان شدند اّول کس يناز پی ماّل حس يمسوار گشته با فرح و سرورى عظ

ابورى پدر يشن يداطاعت حکم جناب باب الباب را نمود حاجی عبد المج

 جناب

 وزه از معدن پدرش با خود آورده بود کهيرمقدارى ف يهبود مشاٌر ال يعبد

 آن همه را از خود يند بنا بامر جناب ماّل حسيشت آن ميممبلغی هنگفت ق
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 کافی بود که ينماّل حس اشارءه يککه بود  يعبقدرى مط يهدور ساخت مشاٌر ال

 صرفنظر يشدارائی و مکنت خو يعاطاعت کند و از جم يدآنچه را بفرما

 اشت.يدمقّدم م يزاجراى ارادءه مخدوم مطاع خود را بر هر چ يدنما

 دشمن يلو همراهانش با خ ينفرسخی بار فروش جناب ماّل حس يکدر      

 يمشمنان چنانکه از قبل گفتمدند مصادف شدند ديآکه از بارفروش م

 ه همراه داشتند از صورت آن جمعيره و آذوقه و غيرهاى مختلف و ذخاسلحه
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 ٢٩٦ص 

 ءيااول ينخونخوار آثار درندگی و توّحش آشکار بود زبان بلعنت و نفر

 نديدد ينا روا داشتند اصحاب باب الباب که چنيهرمتيحالهی گشودند و ب

 آن جمع وحشی را بدهند جناب باب الباب بکشند و جزاى يرخواستند شمش

 براى يمه هر وقت مجبور شديدهنوز وقت دفاع نرس يدفرمودند صبر کن

 از طرف دشمنان ينب يندر ا يدکش يمها را از غالف خواهيردفاع شمش

 رانيای از يکند يدمار افکنده شد شش نفر بشهادت رسيشگلوله هاى ب

 يماما با شما همراه شده يدهست محبوب ما يسعرض کرد شما رئ ينبماّل حس

 يداجازه بما بده يمخواهش دار يمکه جان خود را در راه امر مبارک فدا کن

 که يدراضی نشو يمتا براى نصرت امر اهّلل جان نثار کن يماز خود دفاع نمائ 

 جناب ماّل  يمدشمنان گرد طور بدون مدافعه دست بسته هدف گلولءه ينبا

 بود ينهنوز عدد شهدا کامل نشده ) مقصود ا يدفرمودند صبر کن ينحس

 که عدد شهدا بهفت تن بالغ شوند تا مطابق عدد حروف اسم مبارک حضرت

 ىّيدس ءهيناى بسگلوله ينب يناعلی شود که ذات حروف سبع است (  در ا

 وده بود ويمده راه پياسره پيکدى که از احّباى جان فشان بود و از مشهد يز

 ينساعدت کرده بود اصابت کرد چون جناب ماّل حسی ميلنسبت باحّبا خ

 چشمان خود را بجانب آسمان گشود و يداعداء د را هدف گلولءه يهمشاٌر ال

 گفت: ينچن

 رمائی که بندگان مخلص تو چگونهيفپروردگارا مشاهده م يا" خدا     

 اند و بچه نحو با بندگان تو رفتارمردم واقع شده ينو آزار ا يّتمورد اذ

 مردم ينا يتمقصد و منظورى جز هدا يچود تو دانا و آگاهی که ما هيشم
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 ينظهور امر مبارک تو را با که مژدءه يماما آمده يمبساحت قدس تو ندار

 اندها بما هجوم کرده و بقتل ما پرداختهينی که اينبخداوندا می يممردم بده

 از خود دفاع ينمهاجم اى که در هنگام حملءهتو بما اجازه فرموده ياخدا 

 مناجات جناب ين" پس از ا يمردازيپتو بدفاع م ک بر حسب اجازءهينا يمنمائ
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 ٢٩٧ص 

 ند و سواره در وسط دشمنانيدخود را از غالف کش يرباب الباب شمش

 کردند آن يبکرده بود تعق يددى را شهيز ّيدتاختند و آن شخص را که س

 را پنهان نمود يشی خوفرار کرد و در پشت درخت ينشخص از جلو ماّل حس

 او را شناخته ينو تفنگ خود را براى دفاع آماده ساخت جناب ماّل حس

 تنه درخت و لولءه تفنگ يرضرب شمش يکور شدند و با  بجانب وى حمله 

 ضرب دستی از ينچون چن ينبدو پاره کردند مهاجم يکرا هر  و آن شخص

 با کمال ترس و خوف پار کردند و ياند فرار را بر قرار اختيدد ينماّل حس

 با آن مصادف شده يناى بود که جناب ماّل حسواقعه يناّول يننهادند ا يزبگر

 ن ساختند حضرت باب براى شجاعت ماّل ياشهامت و شجاعت خود را نما

 ينفرمودند جناب قّدوس چون ا يتواقعه نسبت باو اظهار عنا يندر ا ينحس

( ١٨-١٧:٨ت قرآن )ياآ يندند و اند لب بثناى باب الباب گشويدواقعه را شن

 را

م َو لِکن  اهّللَ َقَتلَه م وَ  لَم  فَ در آنوقت تالوت فرمودند : "   َتقت ل وه 

 الِ ي بَو لِکن  اهّللَ َرمی َو لِ  يَت ِاذ َرمَ  يَت ما َرمَ 
َ
ؤِمنِ ي  ينَ لم 

 ذِلک م َو اَن  اهّللَ يمٌ َعلِ  يعٌ َبالًء َحَسنًا ِان  اهّللَ َسمِ  ه  ِمن  

 ". ينَ الَکاِفرِ  يدِ وِهن  کَ م  

 ماه بعد ازيکت و شصت و پنج يسمن در سال هزار و دو يدويگم يلنب     

 مزبور را زا احمد واقعءهيرطبرسی در طهران از جناب م واقعءه خاتمءه

 کرمانی، يمحک ينزا محّمد حسيرم يلاز قب يزم جمعی از احبّا نيدشن
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محّمد  ّيدس  اهّلل اصفهانی، يبزا حبيرم  فراهانی، يلحاجی ماّل اسماع

 اصفهانی

 حاضر بودند بعدها از ماّل محّمد فروغی در مشهد خراسان در منزل جناب

 رفته بودم با حضور پدر ّيهاّطالعات امر يلمقّدس خراسانی که براى تحص

 مزبور سؤال کردم و از اکبر در خصوص واقعءه يلو جناب نب يعجناب بد

 را که درخت و لولءه ينزدن ماّل حس يرشمش عءهاو در خواست نمودم که واق

 تفنگ و آن شخص را بدو پاره کرده بود براى من نقل کند جناب فروغی

 ردم.يکنم يقه بودم هرگز تصديدواقعه را بچشم خود ند ينفرمودند اگر من ا
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 ٢٩٨ص 

 زا شکستيرلی ميقبعد فرمود پس از واقعءه وسکس که شاهزاده مهد  

 فرار بقدرى مضطرب بود که پاى برهنه بدون ينو در ح خورد و فرار کرد

 و سرزنش کرد و باو يخنظام شاهزاده را توب يرکفش جان خود را دربرد ام

 قدار فرار کنیيمب يرگفت من گمان نداشتم که از مقابل چند نفر طاّلب حق

 همه خجالت ينان داشتم که لشکر سلطان را بتو سپردم با اينمن بتو اطم

 روس و عثمانی ى اگر ترا بمحاربءهيدننگ فرار را بر خود پسندى و يدنکش

 بهتر يدنظام را شن يرگفتار ام ينشاهزاده چون ا ؟بفرستم چه خواهی کرد

 بدو پاره کرده يربا شمش ينتفنگی را که ماّل حس که در جواب او لولءه يدآن د

 نظام ريتفنگ نزد ام جهت قاصدى را با آن لولءه ينبفرستد از ا يشبود برا

 هی و باويدنظام م يرلوله تفنگ را بام ينوى و ايرفرستاد و باو گفت م

 ينا يداى است که شما گفتهيری از آن طاّلب حقيکضرب دست  ينوئی ايگم

 درخت و تفنگ و صاحب تفنگ را جمعًا شش يرشمش ضربءه يکشخص با 

 بر مسئله بقدرى معروف و محّقق بود که دشمنان هم ينپاره ساخته است ا

 مطلب نتوانست ينا نظام بعد از مشاهدءه يرشهادت دادند ام يفيّتک ينا

 پنداشته بود بنظر يرل خود پست و حقياتجاهل کند و آن جمع را که بخ

 يرشجاع و دل ينآن مدافع هفتن بياجهت براى دست  يناعتنائی بنگرد از ابی

 وده و مکر متمّسک شيلمجبور شد چون از مقاومتشان عاجز بود بح

 را مهر کند و زا دستور داد که قرآنيرلی ميقبشاهزاده مهد ينبنابر ا

 خود را از قلعه اسلحءه يند کند که اگر محصوريابشرافت سربازى قسم 

 گونه سوء قصّدى نسبت بآنان نداشته باشد اصحاب يچدست بگذارند ه
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 خود را از دست گذاشتند ولی اسلحءه يدحفظ احترام قرآن مج قلعه بواسطءه

 ان و قسم خود عمل ننمود و چون آن جمع مظلوم رايمشاهزاده بعهد و پ

 .يدگذران يغهمه را از دم ت يدعارى از سالح د

 ه بودنديدد ينشجاعت را از ماّل حس ينم اّياه در آن ايکتر از نفوسيشب     
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 ٢٩٩ص 

 ه از تعّصب برکنار بودند لسانيکردند  و آنهائيکواقعه را نقل م ينهمه جا ا

 ىيدان قصايرا شودند حّتی شعرا در نقاط مختلفءهيگم يفبمدح و تعر

 ينند و بطورى ايدضرب دست برشته نظم کش ينمآثر صاحب ا دربارءه

 ت از جمله مؤلف کتابيسممکن ن يخمسئله معروف شده  که محو آن از تار

 ينماّل حس يرداستان ضرب شمش ينان هّلل باشی ايخناصرى رضا قل يختار

 ب و تاب فراوانی در کتاب خود ذکر کرده و شجاعت و شهامترا با آ

 زدن ستوده است. يرو مهارتش را در شمش ينماّل حس

 م صاحب ناسخيدزا محّمد فروغی پرسيرمن از م يدويگم يلنب     

 حال مّدتها مشق اسب يلدر اوا يننوشته است که جناب ماّل حس يخالّتوار

 ؟يآيدمطلب بنظر شما درست م ينا يارده آيکزنی م يرسوارى و شمش

 ا منيرمطلب تهمت صرف و دروغ محض است ز ينجناب فروغی فرمودند ا

 بودم و با او معاشرت داشتم آنوقتها يقرف ينبا ماّل حس يشاز مّدتها پ

 ر بودم هريتبود که من بمراتب از او قو يفضع يشبقدرى قواى جسمان

 وانست با سرعتيتو نم يدرزيلد دستش ميسى بنويزواست چيخوقت م

 رد و نهيکنه اسب سوارى م يدبرآ تکتاب واست از عهدءهيخه ميکو آنطور

 گرفتن قلم بلرزد ينی است دستی که در حيهرفت بديگم يمزنی تعل يرشمش

 هيکعاجز است لرزش دست با او همعنان بود تا وقت يراز گرفتن شمش

 تا از قاتل ديکش يره شمشيکامرتبه ينبجانب مازندران مسافرت نمود اّول

 ی از خود بروزيبضربت چنان مهارت عج يکد با يردى انتقام بگيزجوان 

 رىيگد يزبچ يبّيهغ قّوه در وجود او بدون سابقه جز بقّوءه ينداد حصول ا
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 واند ارتباط داشته باشد در جنگهاى بعد هم گاه اّتفاق افتاد جنابيتنم

نءه ياخود را در م و اسب يدشيکشخصی بود که رکاب م يناّول ينماّل حس

 کرلش

 شت ماهايگمود و بر آنها فائق مينتنه باعداء هجوم ميکو  يدهانيجدشمن م

 و اغلب اشخاصی را از لشکر دشمن از پا يمرديکاز دنبال او بدشمن حمله م

 ه جان شده بودند اسميمن ينماّل حس يرشمش که بواسطءه يمورديآدر م
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 ٣٠٠ص 

 ناند دل دشميشکه برده م ينماّل حس

 فتاد چون اسم او رايابلرزه م

 ردند و چونيکند فرار ميدنيشم

 ند از ترس بخوديديدشخص او را م

 بود که اى ند مهابت او باندازهيدرزيلم

 ان هم چون در محضر او وارديماهل ا

 شتنديگدند از مهابت او متأّثر ميشم

 قّوت ينکه ا يمرديکما تعّجب م همءه

 از ينسغالبه را ماّل ح ارادءه ينو ا

 ى رايرشجاعت و دل ينکجا آورده و ا

 کرده. يلچطور تحص

 که در ينماّل حس ينخالصه ا     

 نبود يمناختيشو م يمه بوديدرد آن شخصی که ما قباًل ديکجنگها شرکت م

 در وجود او تجلّی ّيهرّبان که روح الهی و قّوءه يممودينًة مشاهده ميقحق

 اشد.يبه ميبعججهت مصدر بروز امور  يننموده و از ا

 کرد يتحکا ينزا محّمد فروغی براى من چنيرجناب م :يدويگم يلنب     

 ر مايگی را از خود ظاهر ساخت ديختار يرضرب شمش آن ينکه چون ماّل حس

 هيکتنها کس يداز ما بگرد او نرس يچيککجا رفت ه يمو ندانست يديماو را ند

 کرد که يته بعدها براى ما حکاقنبر علی بود ک يشبا او همراه بود خادم با وفا

 مود و هر کس سوء قصدى نسبت باو ابرازينبر دشمنان هجوم م ينماّل حس
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 ن صفوفياشجاعت از م يناخت با ايسضربت کارش را م يکرد با يکم

 تيريخهائی که در اطرافش موجه اعتنائی بگلولهيچدشمنان گذر کرد و به

 العلمأ يدجانب منزل سعب يامحا سره وارد بارفروش شد و بیيکنداشت 

 ى اطراف منزليدسه مرتبه با مهابت شد يدنجا رسااخت چون بديتم

 



www.oceanoflights.org 

 ٣٠١ص 
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 ٣٠٢ص 

 يند اى شخص پست ترسو تو که مردم ايزد مياالعلمأ گردش کرد و فر يدسع

 اى خودت کجا هستی چرا با کمال ترس و وحشتشهر را بجهاد وادار کرده

 اىرا مخفی داشته يشاى منزلت خوارهيوخود را پنهان ساخته و پشت د

 ران بتويگتا د ياون بيروئی از منزل بيگان گذار اگر راست ميدقدم بم ياب

 ياترسوى احمق گو ينرمود ايفبصداى بلند م يزوى کنند و نيراقتدا و پ

 نند اّول خودشان از جانيکه مردم را بجهاد وادار ميکفراموش کرده کسان

 دياند فريرى آنها قّوت گيرشجاعت و دل هدءهمردم از مشا يرذرند تا سايگم

 ند سريدد ينسبب سکوت تمام مردم شد مردم بار فروش چون چن ينماّل حس

 فرود آوردند و صدا به االمان االمان بر آوردند. يمتسل

 وارد ينمردم بلند بود اصحاب ماّل حس هنگام که صداى استغاثءه يندر ا     

 وانيرمان تمام مردم  را بلرزه در آوردند پصاحب الزّ  ياد ياشهر شدند و بفر

 ند که آنيدنداشتند که آنجناب را زنده مشاهده کنند وقتی د يدام ينماّل حس

 هيدو آزارى باو نرس ّيتاذ يچسوار است و ه يشبزرگوار بر اسب خو

 ند هنگاميدخوشحال شدند بحضور او شتافتند و رکاب اسبش را بوس

 رىيابس ّيتمردم بار فروش امان دادند و جمعب ينعصر آنروز جناب ماّل حس

 را که دورش را گرفته بودند مخاطب ساخته فرمودند اى اّمت رسول اهّلل،

 که اگر يمه داريد؟ ما عقيدالّسالم چرا بما حمله کرد يهن علی عليعيااى ش

 شما عملی يماهيدو بشهادت رس يمادر راه خدا کشته شده يمکشته بشو

 که بما هجوم و حمله يدّدس اسالم از ما مشاهده کردنت مقيامنافی با د

 ت کهيسرفتار ينا ياآ ؟طور دستور فرمودهينحضرت رسول ا ياآ ؟يدنمود



www.oceanoflights.org 

 طورينار همو کفّ  ينمبر خدا با مؤمنيغرفتار پ ياآ ؟يدمأمور بآن هست

 ار وکفّ  ّيتهت سبب اذيجمبر فرموده است بيغپ ؟يدبود که شما رفتار کرد

 که بکشتن ما اقدام يدما چه رفتار زشتی مشاهده کرد از يدنشو ينمؤمن

 ه در دستيريکشمش ينمن بتنهائی با هم ينيدبب يدآخر فکر کن ؟يدنمود
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 ٣٠٣ص 

 و يداريبصفوف اعداء گذشتم و با آنکه گلوله از هر طرف م نءهيادارم از م

 یّيتاذ ينفتم و کوچکتريادور مرا آتش گرفته بود معذالک بسالمت نجات 

 شما محفوظ ماندم و بجز يدهاى شدمن سوار بر اسب از حمله يدنرس بمن

 يدوجه زخمی بمن نرسيچر بهيگا شده ديدخراش مختصرى که در صورتم پ

 ينا

 يشت مگر حفظ و حراست الهی او مرا محافظه کرد تا عظمت امر خويسن

 ار سازد.يدرا در مقابل چشم شما آشکار و پد

 انيدنات وارد کاروانسراى سبزه مياب نيپس از ا ينجناب ماّل حس     

 انيشبا ينمؤمن يعده شده توّقف فرمودند تا جمياشدند دم در از اسب پ

 ّيهند خواستند از آنها مهمانی کنند فرستادند بازار که آب و نانی تهيدرس

 پس از چندى مراجعت کرده و گفتند نه نانوا نان بما ينورند مأمورياکرده ب

 ه بمايشبعد عرض کردند شما هم يمورياتند آب بداد و نه مردم گذاش

 :" ق ل يماقدس تشّبث نمائ يلو بذ يمکه بخدا توّکل کن يدرمائيفت ميحنص

َو َموالنا َو َعلَی اهّللِيبي صِ لَن   َنا ا اّل َما َکَتَب اهّلل  لََنا ه 

ؤِمن ون " ) قرآن َيتَ َفل  فرمودند در کاروانسرا ين( ماّل حس٥٢:٩َوک ِل الم 

 يکچون وقت اذان نزد يدفرمودند تا اّول مغرب صبر کن ينبعد بمؤمن يدا ببندر

 شد

کسی هست که از جان بگذرد و روى پشت بام برود و  ياباصحاب فرمودند آ

 اذان

 کار مبادرت نمود و روى بام ينسرور و شادى با يتجوانی با نها ؟يدبگو
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 از طرف اهالی شهر اىرفته لب باذان گشود و چون اهّلل  أکبر گفت گلوله

 رى برود بجاى اويگفرمودند د ينشد جناب ماّل حس يدباو زدند و آنجوان شه

ول  اهّلليگاذان را تمام کند جوان د َهد  اَن  م َحم دًا َرس   رى رفت و چون أش 

 شد شخص سّوم باشارءه جناب يدرا گفت با گلوله دشمن از پاى در آمده شه

 را تمام هنوز اذان يشفت و مانند دو نفر پاذان ر يلبراى تکم ينماّل حس

 .يداى بشهادت رسافتاد و با گلوله يننکرده بر زم

 ند امر کردند تا در کاروانسرا را بازيدد ينجناب باب الباب که چن     
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 ٣٠٤ص 

 د و جزاى دشمنان را در کنارشان بنهند خودشان بر اسب سوار شدنديننما

 ان جمع شده بودند حملءهيدهل شهر که در مرى از ايابس ءهبعدّ  يرو با شمش

 يتند با نهايدباب الباب را د برهنءه يرى فرمودند مردم چون شمشيدشد

 رانيگترس و وحشت فرار نمودند چند نفرى بخاک و خون آغشته شدند د

 نشده بود که از يکه تقاضاى بخشش نمودند هنوز هوا درست تاريدامان طلب

 نفر هم باقی نماندهيکد حتّی يزان موج ميدم ر که در سبزهيابس يّتآن جمع

 ان افتاده بوديدهمانطور توى م ينبود سر و صدا بکلّی قطع شد بدن مقتول

 اعدا يّتو مغلوب ينی داشت و داللت بر نصرت الهی از مؤمنيبمه منظرءه

 ن و بزرگان شهرياکه چند تن از اع يدمود کار بجائی رسينو دشمنان م

 اى خوديهناب باب الباب بروند و براى همشهرواسطه شدند تا نزد ج

 ده نزد جناب باب الباب که همانطور بريان و بزرگان پياامان بطلبند اع

 يچاسب خود سوار بودند آمدند و عرض کردند خدا شاهد است که ما ه

 از اسب يمخواهش دار يماز شما امان بطلب يمافقط آمده يممقصودى ندار

 جناب باب الباب چون يمرا بشما عرض کن تا مقصود خود يدده نشوياپ

 ده شدند و آنها را بداخلياا کردند از اسب پيدپ يقينبصدق گفتار آنها 

 يمتيسشهر ن ينکاروانسرا دعوت فرمودند و بآنها گفتند ما مثل مردم ا

 ما آداب مهمان نوازى را يمائی کنيرپذ يرکه از مهمان خود با گلوله و شمش

 سپس بدستور جناب باب الباب اصحاب براى يدبفرمائ يمانيدخوب م

 ينا عرض کردند همءه ينن و بزرگان شهر بماّل حسيامهمانان چاى آوردند اع

 ى ندارند از شمايرشهر تقص ينالعلمأ است اهل ا يدسر سع يرها زفتنه
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 العلمأ است يدى کار سعيزفتنه انگ يداز مردم شهر بگذر يمنيکخواهش م

 که فردا صبح با يماز شما خواهش دار يدنحاال از گذشته صرفنظر ک

 شهر ينا صالح اهل ايرز يدببر يفهمراهان و اصحاب خود بشهر آمل تشر

 یيمشهر االن دچار اضطراب عظ ينمسافرت است ا ينو صالح شما در ا
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 ٣٠٥ص 

 شرحی از نرا قبول فرمودند و ضمنًايانهاد اع يشاست جناب باب الباب پ

 انیيجان الريخاسقلن کردند پس از آن عبّ يابفائی مردم بار فروش يوب

 ون آورده و قسميررا که همراه آورده بودند ب و حاجی مصطفی خان قرآنی

 ت است ازيقحق يمهر چه گفت يمخوردند که ما نسبت بشما سوء قصدى ندار

 الئیيکو فردا صبح خسرو قاد يدکه امشب مهمان ما باش يمشما خواهش دار

 تا با شما همراه شود و شما يمرستيفت شما مرا با صد نفر سوار خدم

 و آخرت ياگاه برساند بعد عرض کردند خدا ما را لعنت کند و در دنيررا بش

 اگر نسبت بشما و اصحاب شما سوء قصد و يممورد غضب خدا واقع باش

 ها مشغول گفتگو بودند که گماشتگانينا يمنتی در نظر داشته باشياخ

 آمدند غذا و خوراکی براى اصحاب باب الباب آوردند براى اسبهاى اصحاب

 ساختند. ّياعلوفه مه يزن

 باصحاب اشاره فرمودند که روزءه خود را افطار ينجناب ماّل حس     

 ت روزه دار بودند بجهت آنکه در آن روز که دوازدهم ماهيقا در حقيرکنند ز

ه جناب باب الباب و نه اصحابشان ذى القعده  بود از صبح تا آنوقت شب ن

 لب

 نيانخورده بودند کاروانسرا از اع يزچ يچلوده و هيابطعام و آب ن

 مانان بقدرىيهم يّتو بزرگان و نوکرها و گماشتگان مملّو شده بود جمع

 ّيهمانان تهيهه براى مييکد بود که جناب باب الباب و اصحابش از چاياز

 چهار ساعت از شب گذشته جناب يدى نرسيزکرده بودند بخودشان چ

 فرمودند. يلان و حاجی مصطفی خان شام ميخران با عّباسقلياو  ينماّل حس
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 خواند و باو يشالئی را نزد خويکالعلمأ خسرو قاد يدنصف شب سع     

 وى وقت مناسبی بدستيرکه فردا م ّيتجمع ينواهد با ايخگفت " دلم م

 نفر را باقی نگذارى و هر چهيکه کيآنها را هالک سازى بطور ورى و همءهياب

 طورينوقت ايچاثاث  و اسباب با خود دارند حالل تو باشد خسرو گفت من ه

 ها مسلمانند براى تمام کردن اذان سه نفر از آنها خودينا ايرنم زيککارى نم
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 ٣٠٦ص 

 طور کارهاينا يدوقت نبايچه يممسلمان يمنيکرا بکشتن دادند ما که اّدعا م

 يمو مالشان را ببر يمآنها را بکش يمبده يبرا فر ينعی از مسلمو جم يمبکن

 رمیيشگفتار خود را گرفت و با کمال وقاحت و ب العلمأ باز دنبالءه يدسع

 مترس اگر يزچ يچخسرو را مخاطب ساخته گفت تو برو آنها را بکش از ه

 را انجام دادى من جواب طور کارىينکه چرا ا يدمت از تو پرسياخدا روز ق

 بهتر از شماها يمهست ينواى ديشپ يمهم ما مجتهد هستيدخدا را خودم م

 وديشا ميدپ ينگونه بدعتها را که در دينا يدکه چطور با يمانيدم

 .يمى کنيرجلوگ

 خواند و باو يشان خسرو را نزد خويخچون آفتاب طالع شد عّباسقل     

انش و اصحاب و همراه يننسبت بجناب ماّل حس يدسفارش کرد که با

 يتنها

 ىيزگاه برسانی و اگر چيراحترام را مجرى سازى و آنها را بسالمت بش

 قبول کنی خسرو در مقابل يدبتو دادند و انعامی بتو کردند ابدًا نبا

 اطاعت يدان سر اطاعت فرود آورد و در ظاهر گفت هر چه بفرمائيخعّباسقل

 نمود که يمواهرا خ ّيتجد يته همراه من هستند نهايکنم من و سوارهائيکم

 مخصوصًا يمى فرو گذار نکنيزو همراهانش چ يناز خدمتگذارى بماّل حس

 ينيداى از آنها براى شما خواهم آورد تا ببنامه يته برگشتم رضايکوقت

 ن باريارؤسا و اع يماارى کردهزکه چطور نسبت بآنها خدمتگ

 ان و حاجی مصطفی خان و خسرو چون بخدمت ماّل يخفروش و عبّاسقل

 ان روى بجماعت کرده فرمودند " ا ن اَحَسنت م أحَسنت ميشآمدند ا ينحس
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 ( نی خسرويعشخص )  ين( اگر ا٧:١٧اِلأنف ِسک م َو ا ن اََسأت م َفلََها " ) قرآن 

 ديبداد و اگر خواست ما را بفر يمبا ما خوب رفتار کرد پاداش خوبی باو خواه

 و باو توّکل و يماوا گذاشته ما امور خود را بخدا يدبجزاى عمل خود خواهد رس

ؤِمن وَن )قرآن َيتَ َو َعلَی اهّللِ َفل يماتوّجه نموده  (.١١٩:٣َوک ِل الم 

 امر فرمودند که اصحاب حاضر سفر ينن جناب ماّل حسياب ينپس از ا     
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 ٣٠٧ص 

 د برآورد " اىيان اصحاب فرياشوند قنبر علی بامر جناب باب الباب در م

 يدى رفتن باشّياو مه يدخدا همه سوار شو گذشتءهسواران از جان 

 اصحاب اوامر باب الباب را ينگونه مواقع قنبر علی در بين) معمواًل در ا

 رد ( اصحاب باوفا چون امر مقتداى خوديکه ذکر شد بآنها ابالغ ميکبطور

 ى حرکت شدند مقّدمًة چند تن از سواران خسرو براهّياند مهيدرا شن

 اصحاب از ّيءهاندند بقيرو خسرو با هم اسب م ين حسافتادند جناب ماّل 

 ودنديمپفتند و باقی سواران خسرو از طرف راست و چپ راه میيردنبال آنها م

 اىح بودند که هر وقت خسرو بآنها اشارهسوارها سر تا پا مسلّ  ينا

 تند ويفد قرار بود صبح زود از بارفروش راه بينکند امرش را اجرا نما

 گاه برسند و لکن دو ساعت از آفتاب گذشته از بارفروشيربشاّول ظهر 

 رد تا بهتريبون رفتند و خسرو مخصوصًا از راه جنگل اصحاب را ميرب

 که اصحاب جناب باب البابينبتواند مقصود خود را انجام دهد  بمحض ا

 اشاره کرد يشو بسواران خو يدوارد جنگل شدند خسرو وقت را مناسب د

 دى را بقتلياا مانند درندگان باصحاب هجوم نمودند عّدءه زناگهان تمام آنه

 رساندند که از جمله برادر جناب ماّل صادق مقّدس خراسانی بود و بغارت

 دهيافتند از اسب پيااز واقعه آگاهی  ينمشغول شدند چون ماّل حس

 شدند و بخسرو فرمودند چطور شده که ظهر گذشته است و ما هنوز

 جی بکمک و راهنمائیيار با تو نخواهم آمد احتيگمن د يماهيدگاه نرسيربش

 ندازد تا باداىياى بيرتو و سواران تو ندارم بعد بقنبر علی فرمودند حص

 رفتند خسرويگصلوة مشغول شوند در ضمنی  که جناب باب الباب وضو م
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 واهی بسالمتيخبگو اگر م ينی از سواران گفت برو بجناب ماّل حسيکب

 خود را بمن بدهی. يراسب و شمش يدبمنزل برسی با

 ی ازيکاعتنائی نفرمودند و بنماز مشغول شدند  ينجناب ماّل حس     

 ی سبزوارى که شخصی شجاعينزا محّمد تقی جويراصحاب باوفا موسوم بم
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 ٣٠٨ص 

 ی از نوکرهاى خسرو براى او مشغوليکاک بود چون متوّجه شد که يبو ب

 نرا بمن بدهیيانم قليکگفت : " خواهش م ن است نزد او شتافت وياقل ّيءهته

 نرايازا محّمد تقی قليرخسرو قبول کرد م تا براى خسرو ببرم گماشتءه

 نرا پفياگرفت و برد در مقابل خسرو گذاشت بعد خم شد و آتش سر قل

 د و ناگهانی همانطور که خم شده بود تا رفت خسرويررد تا خوب بگيکم

 خنجر خسرو را که بکمرش بسته شده زا محّمد تقیيربفهمد چه شد که م

 همانطور ينو تا دسته بشکم او فرو کرد ماّل حس يدون کشيربود از غالف ب

 صاحب الزّمان بلند کرده ياد يااصحاب فر ّيءهبنماز مشغول بودند بق

 کسيچند هيدسواران خسرو بقتل رس ور شدند همءه حمله يشبدشمنان خو

 رد باقیيکن درست مياراى خسرو قله بيکاباقی نماند فقط همان گماشته

 ينو خود را بپاى جناب ماّل حس يدی ترسيلبود که خ ينماند آنهم سببش ا

 ان رجا کرد که او رايشاى همراه نداشت و از اانداخت و اسلحه

 ن جواهرنشان خسرو را بهمان گماشتهياببخشند جناب باب الباب قل

 مام داستان را براستیى تيدند و باو فرمودند چون ببارفروش رسيدبخش

 يدان بگو خسرو از وفادارى چشم پوشيخاسقلن کن و بعبّ ياو صداقت ب

 مرا يربدبخت احمق اسب و شمش ينتشبّث نمود ا يبو بمکر و فر

 اسب ينواست با آنکه هنوز من کارهاى خود را تمام نکرده ام با ايخم

 ينواند ايتکس نميچکارها دارم تا کارهاى خود را انجام ندهم ه يرو شمش

 د.يررا از من بگ يراسب و شمش

 بارى شب شد اصحاب شب را همانجا گذراندند صبح بعد از اداى     
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 يماصحاب را مجتمع ساخته و بآنها فرمودند ما دار ينصلوة جناب ماّل حس

 از يزپس از آن براه افتادند اصحاب ن يمويشم يکبکربالى خودمان نزد

 واستند اسباب و اثاث خسرو را براىيخان روان شدند بعضی ميشدنبال ا

 را يزچ يچه يدخود بردارند جناب باب الباب فرمودند ابدًا اعتنا نکن
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 ٣٠٩ص 

 ينبعد فرمودند ما بآخر يدها را همراه برداريرفقط اسبها و شمش يدبر ندار

 يموارد کربالى خودمان بشو يمواهيخحال که م يماشده يکمنظور نزد نقطءه

 سپس يمعالم پاک و مقّدس باش يناز شئون ا يمانقطاع باش يتدر نها يدبا

 طبرسی يخش ان مسافت بمقبرءهيدميک خود ادامه دادند و به فاصلءه يربس

 معروف است مردمی ، يثوات حدو ر   ينی از محّدثيکطبرسی  يخند شيدرس

 مدند چون جنابيآرت قبر او مياکه در آن اطراف مسکن و منزل داشتند بز

 قرآن را تالوت فرمودند " َربِّ اَنِزلِنی يءهآ ينند ايدبآن مقام رس ينماّل حس

َباَرکًا َو اَنَت خَ  نَزاًل م  نِزلِ  ير  م   (٣١:٢٣". ) قرآن  ينَ الم 

 طبرسی شب قبل از وصول جناب باب الباب يخش خادم مقبرءه     

 الّشهداء ّيدمشاهده نمود که حضرت س ياو اصحاب بآن نقطه در عالم رؤ

 ر ازيگالّسالم با هفتاد و دو نفر از اصحاب باوفاى خود و جمعی د يهعل

 آوردند و در آنجا منزل کردند و بجنگ و جهاد يفتشر يخش وان بقلعءهيرپ

 ا که از هر طرف مهاجم بودند با شجاعتيرديامشغول شدند دشمنان ز

 وزى همعنان گشتند و حضرتيراى در هم شکسته و با فتح و فهفوق العادّ 

 الّشهداء ّيدآورده و با اصحاب و حضرت س يفتشر يزاهّلل )ص( ن رسول

 روز بعد که جناب يخش الّسالم بجهاد و محاربه پرداختند خادم مقبرءه يهعل

 همان ينوارد شدند فورًا منتقل شد که ا يخش که بمقبرءه يدرا د ينماّل حس

بخدمتش  يلشکل و شما ينبهم ياالّشهداء است که در رؤ ّيدحضرت س

 مشرّف

 افکند و اظهار اخالص نمود ينر خود را بپاى جناب ماّل حسيااختشده بی
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 ه بوديدا که ديرئياجناب  باب الباب خادم مزبور را پهلوى خود نشاندند و رؤ

 مشاهده نموده اى بزودى واقع ياند و باو فرمودند آنچه را در رؤيدشن

 ده خواهی نموده را مشاهيمآن حوادث عظ خواهد شد و با چشم خود همءه

 ا جزو اصحاب قلعهيری سرافراز شد زيمبموهبت عظ يخش خادم مقبرءه

 .يدمحسوب و در قلعه بدرجءه شهادت رس
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 ٣١٠ص 

روز چهاردهم ذى القعده  بود جناب باب  يخش ورود اصحاب بمقبرءه     

 الباب

 دامر کرده بو يغی که خانءه خود را در مشهد وقف تبلينزا محّمد باقر قايربم

 ن فرمودند و باوياات الزمه را بيمان محسوب بود تعليشو جزو همراهان ا

 محکمی براى دفاع در آورد او را بشکل قلعءه يخش دستور دادند که مقبرءه

 مطابق دستور بکار مشغول شد. يزن

 ن جنگل اطراف مقبرءهيااى از سواران از مهنگام غروب آفتاب دسته     

 براى يمال هستيکد برآوردند ما اهل قاديارا احاطه کرده و فر يخش

 جايناز ا يمنگذران يرشما را از دم شمش تا همءه يماخونخواهی خسرو آمده

 ند و بايدم کشياها را از نيررفت اصحاب ناچار براى دفاع شمش يمنخواه

 صاحب الزّمان بآن مردم خونخوار که بسختی هجوم کرده بودند يادهاى يافر

 و مؤّثر بود که يدد اصحاب بقدرى شديارار نمودند فرحمله کردند دشمنان ف

 شدند يدآنها ناپد ارى کنند و فورًا همءهيدآنقدرها نتوانستند پا ينمهاجم

 ی قاتل خسرو بودينزا محّمد تقی جويرحمله م يناصحاب در ا يسرئ

 کرده يبدوباره هجوم کنند آنها را تعق ينکه مبادا مهاجميناصحاب براى ا

 نديداى رسيهفتند بقريرا ميهد همانطور که دنبال فراريننماتا قتل عاّم 

 ند رويدکه اصحاب را د يهال است اهل آن قريکقاد يهل کردند که آن قرياخ

 بود کشته يهغفلتًا مادر نظر خان که صاحب آن قر ينب ينبفرار نهادند در ا

 ه باما ک يدشيکردند چرا ما را ميکد ميان زنها بلند شد که فريوشد صداى ش

 سخنان را ينی که اينزا محّمد تقی جويرم يمتيسال همدست نيکمردم قاد
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 رى است که متعلّق بهيگت و جاى ديسال نيکجا قاديندانست که ا يدشن

 ينا اشتباه پی برد و دانست که اصحاب بواسطءه يننظرخان است چون با

 حزناند امر کرد دست از کشتار بدارند و با حالت اشتباه مصدر قتل شده

 نبود ينالست ابدًا قصد ما ايکجا قادينا يمل کردياو اندوه بمردم گفت ما خ

 ال رايکقاد ينمقصود ما آن بود که مهاجم يمی برسانيّتکه برجال و نساء اذ
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 ٣١١ص 

 ما را بقتل واستند همءهيخا آنها بما حمله کردند و ميرز يممتفرّق کن

 يشا نبود و باشتباه آنچه پبشماه ّيتبرسانند چون مقصود و منظور ما اذ

 نظرخان که در منزل خود پنهان شده يمواهيخآمد لهذا معذرت م يشآمد پ

 زا محّمد تقی و اصحابش راستيرنات دانست که ميابود پس از استماع جر

 ی متأّثر بود معذلک فورًا ازيلد هر چند از کشته شدن مادرش خينويگم

 نزل خود دعوت کرد از اوزا محّمد تقی را بميرون آمد و ميرمنزل ب

 يتدرخواست نمود که او را بحضور جناب باب الباب ببرد و گفت من نها

 اکيبوان شجاع و بيرطور پينی که ايمامر عظ ينت ايقرا دارم از حق يلم

 اد نموده مّطلع شوم.يجکرده و ا يتو جانفشان ترب

 جناب نديدرس يختقی با نظرخان بمقبرءه شمحّمد زا يرهنگام فجر م     

 ردنديکان اقتدا ميشباب الباب باداى نماز صبح مشغول بودند و اصحاب با

 ر با اصحابيااختمعنی بقدرى مسرور شد که بی ينا نظرخان از مشاهدءه

 واند بعد از نمازيخواندند او هم ميخباداى صلوة پرداخت و آنچه را آنها م

 اب الباب عرضهمطالب را بحضور ب يرکشته شدن مادر نظرخان و سا واقعءه

 مهربانی بنظرخان يتدر نها يحداشتند جناب باب الباب با عباراتی فص
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 ٣١٢ص 

 فرمودند و تأّثر خود را از يتتسل

 آمد اظهار کردند و باو يشپ ينا

 گفتند خدا شاهد است مقصود ما

 يّتت که بکسی اذيسنبوده و ن ينا

 مقصود اصلی آن بود که از يمبرسان

 وم کنندگان راو هج يمخود دفاع کن

 ينسپس جناب ماّل حس يممتفرّق ساز

 يعهجوم اهالی بار فروش و وقا

 ان و داستانيدکاروانسراى سبزه م

 نت خسرو و همراهانش راياخ

 کردند و يتمفّصاًل براى نظرخان حکا

 در خاتمه از کشته شدن مادر نظر

 خان اظهار تأّثر و حزن فرمودند

 دادند يتاو را تسل يزاصحاب ن يرسا

 نظر خان عرض کرد ازبابت کشته

 شدن مادر من کدورتی و اندوهی

 اش صد فرزنديکا يدبخود راه نده

 اشتم و همه را در جلو شما و دريدم

 راه حضرت صاحب الزّمان قربانی

 يتبا نها ينردم جناب ماّل حسيکم



www.oceanoflights.org 

 حال با کمال خضوع با او رفتار کرده و باو فرمودند ينمحّبت و در ع

 يدکن يّهبراى ما آذوقه ته يدوانيتو آنچه م يدمراجعت کن شما بمنزل خود

 .يدو بفرست

 يزاصحاب را قبل از همه چ يمچنانکه سابق گفت ينجناب ماّل حس     
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 ٣١٣ص 

 و ييناش را تعنقشه يشان با دست خويشمحکمی که خود ا ببناى قلعءه

 کردند وه بودند وادار يدجزو قلعه باشد خط کش يده بايکتا جائ ينروى زم

 يننمودند که هر چه زودتر آن بنا را تمام کنند براى انجام ا يدبآنها تأک

 اى کار مخصوصیو بهر دسته يمهاى متعّدد تقسمنظور اصحاب را بدسته

 قلعه چند مرتبه از قراى يماشتغال اصحاب بتحک ينرجوع شده بود در ب

 از يدشدًا با ترس و خوف يعمجاور دشمنان باصحاب حمله کردند و جم

 مقابل اصحاب باب الباب فرار نمودند سبب هجوم دشمنان از اطراف افساد

 وان باوفاى جناب باب الباب با کماليرالعلمأ بود پ يدسع يکو تحر

 اشتيدمودند و هجوم اعدا آنان را از انجام عمل باز نمينشجاعت دفاع م

 ردنديکفرا گرفته بود از هر طرف حمله م يمدشمنان را خوف و ب همءه

 وردند.يخشکست م 

 ات الزمه را براى استحکاميببعد از تمام شدن بنا ترت ينجناب ماّل حس     
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 ٣١٤ص 

 داشتند و آنچه يّاحصار که بتواند در مقابل حوادث مقاومت کند مه

ابو تراب اشتهاردى  يخکه بنا تمام شد شينالزم بود فراهم کردند بمحض ا

 بقلعه

 يءهعرض کرد که حضرت بهاءاهّلل وارد قر نيوارد شد و بجناب ماّل حس

 که يمو بشما بگو يايماند و بمن امر فرمودند که خدمت شما بنظرخان شده

 ان بقلعهيشوقت غروب خود ا يدهمه امشب مهمان حضرت بهاءاهّلل هست

 خواهند آورد. يفتشر

 کرد که چون يتزا محّمد فروغی براى من حکايرماّل م  :يدويگم يلنب     

 داد ينآوردن حضرت بهاءاهّلل را بجناب ماّل حس يفابو تراب خبر تشر يخش

 يعت فورًا بجميسى بر آن متصّور نيدان بقدرى مسرور شدند که مزيشا 

 اصحاب اعالن فرمودند که خود را براى تشرّف بحضور مبارک آماده سازند

 نيدائی مشغول شوند اصحاب بجارو کردن و آب پاشيرپذ يلوسا ّيءهو بته

 مشغول شدند خود جناب باب الباب هم در آب پاشی و جاروب کشی با

 الزمه براى يلوسا ّيءهدّقت را در ته يترمودند و نهايفاصحاب شرکت م

 بودند بمحض ّياائی از مهمان بزرگوار خود داشتند همه حاضر و مهيرپذ

 يفکه جناب باب الباب مشاهده کرد که حضرت بهاءاهّلل با نظرخان تشرينا

 بجاى ّيتورند بحضور مبارک رفتند و با کمال محّبت مراسم تحيآم

 شده بود وارد ساختند ّينان را بمحلّی که براى ورودشان معيشآوردند و ا

 آنچه را يمبر بوديخم از عظمت مقام حضرت بهاءاهّلل بيّاما در آن ا

 از ينچرا ماّل حس يمانستيدنم يديديمما نم يديدرد و ميکمشاهده م ينماّل حس
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 تشرّف بحضور ينند فرح و سرور باب الباب در حيکهمه احترام م ينان ايشا

 که ازينل مبارک بود مثل ايکاى بود که سر تا پا محو همبارک باندازه

 ل مبارک دوختهيکبر باشد چشمش را بصورت هيخبودن ما در آنجا بکلّی ب

 يمنتظر بودو م يمتاده بوديسرد ما همه پهلوى او ايکطرف نظر نم يچبود و به

 بر و بکلّی ما را فراموشيخو لکن او از همه جا ب ينيمکه بما اجازه بدهد بنش
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 ٣١٥ص 

کرده بود که بما اجازه نشستن بدهد باالخره حضرت بهاءاهّلل بما اجازه 

 دادند.

 ما مؤّثر واقع شده بود با يعاندازه  در جمن حضرت بهاءاهّلل بیياِسحر ب     

 يمدر آن اوقات عارف بعظمت مقام آن حضرت نبوداز ما  يک يچآنکه ه

 يرفرمودند و در اطراف قلعه س يدحضرت بهاءاهّلل قلعه را با کمال دّقت بازد

 را که سبب اظهار داشتند و امورى ينر نسبت بماّل حسيابس يتکردند عنا

 تی آن گروه شمردهياح سالمتی و صالح اصحاب بود و از مسائل الزمءه

 يثن فرمودند از جمله فرمودند که وسائل از هر حياب ينحسد براى ماّل يشم

 قلعه موجود است اگر آنهم کامل شود يننقص براى ا يکفراهم شده فقط 

 کامل و تمام است و آن عدم حضور جناب قّدوس در قلعه يثکار از هر ح

 زايرکه برود و بم يدر بسارى بفرستيگاست ماّل مهدى خوئی را با شش نفر د

 که يدکند مطمئّن باش يمد حضرت قّدوس را بآنها تسلينبگو محّمد تقی

 خود را فورًا يرزا محّمد تقی اسيرند که ميکاد ميجاى اهيلخداوند وس

 موارد يعدر جم يدخواهد کرد بعد باصحاب فرمودند با يمباصحاب تسل

 انشاء اهّلل منهم بقلعه خواهم آمد يدشو يمو بارادءه الهی تسل يدصابر باش

 ءهيعمساعدت خواهم نمود خداوند شما را انتخاب فرموده که طل و بشما

 يدشما جنود الهی هست يدکن يساو را در جهان تأس يند يدن او باشيالشکر

نَدنا لَه م الغاِلب وَن " ) قرآن  که دربارءه  (١٧٤:٣٧شما فرموده " ا ّن ج 

 اکه نصرت و ظفر مخصوص شماست پس از آن ب يدبدان يقين يدآ يشهر چه پ

 ابو تراب يخاصحاب وداع فرموده همه را بخدا سپردند و با نظر خان و ش
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 نظرخان مراجعت کردند  سپس از راه نور بطهران برگشتند. يءهبقر

 باجراى دستورات حضرت بهاءاهّلل مشغول شدند ينجناب ماّل حس     

 ماّل مهدى خوئی را با شش نفر از اصحاب بسارى فرستادند تا جناب قّدوس

 زا محّمد تقی بودند آزاد ساخته با خود بقلعهيرکه در سارى محبوس مرا 

 مقاومتی نکرد بمحض يشخو يراس يمزا محّمد تقی در تسليرورند مياب
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 ٣١٦ص 

 ان مهمانيشنمود و گفت ا يمجناب قّدوس را باصحاب تسل ، اميغن پيدشن

 وقت محبوسيچان است هيشمنزل من منزل خود ا ،محترم من بودند

 واهنديخان است ميشر با خود اياان را رها کنم اختيشاند که من اهنبود

 واهند برونديخواهند رفتار کنند اگر ميخواهند بروند هر طور ميخبمانند م

 وند همراه باشم.يران بهر جا که ميشمن خودم هم حاضرم که در خدمت ا

 يفباصحاب قلعه فرمودند حضرت قّدوس بزودى تشر ينجناب ماّل حس   

 دربارءه يدنيکهمان احترامی را که بحضرت باب م يداهند آورد شما باخو

 بندگان حضرت قّدوس هستم ينمن کوچکتر يدحضرت قّدوس مراعات کن

 اجراى يا يداگر اطاعت نکن يداطاعت کن يدبدون ترّدد با يدهر چه را او بفرما

 از يچيکه يدانت رفتار کردهيابر خالف د يددازينب يراو را بتأخ يشفرما

 يلکه شما را احضار کند بمينمگر ا يددر حضور او حاضر شو يدشما نبا

 ت همانطوريسجناب قّدوس چ يلم ينيدبب  يدوقت رفتار نکنيچخود ه

 ا قلبيرز يدن دست و پاى جناب قّدوس اقدام نکنيدبراى بوس يدرفتار کن

 تاران طورى رفيشبا ا يدگونه رفتارها را دوست ندارد باينپاک و طاهر او ا

 تيحهر کس از نص يداو باش يعکه اسباب سر افرازى من باشد همه مط يدکن

 ی کند و آنچه را که گفتم در ظاهر و باطن اجرا نکنديچمن سر پ

 عذاب مبتال خواهد شد. ينتربسخت

 علماى سارى ينزا محّمد تقی که بزرگتريرحضرت قّدوس  در منزل م     

 روز محبوس بودند مجتهد با کمال ٩٥و از اقرباى جناب قّدوس بودند مّدت 

 بدشت را رد بعضی از اصحاب که واقعءهيکاحترام نسبت بقّدوس رفتار م
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 مدند مجتهد مانعيآه بودند وقتی براى مالقات قّدوس بمنزل مجتهد ميدد

 از اصحاب يچيکد ولی جناب قّدوس بهيشمالقات آنها با جناب قّدوس نم

 ردند که دريکاز اصحاب امر م يکو بهر  ادند که در سارى بماننديداجازه نم

 ه همان بود که حضرتياعلم س يند ايندرآ ينه جناب ماّل حسياظّل علم س
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 ٣١٧ص 

 علمهاى يديداند هر وقت دفرموده ينآن خطاب بمسلم رسول ) ص ( دربارءه

 ه روى برف هم شدهيناگر چه با س يده از طرف خراسان مرتفع شد بشتابياس

 ه که از خراسان برافراشتهياا علم سيرز يدت درآئياآن را تا در ظلّ  يدبرو

 ءهيله بامر حضرت باب بوسياعلم س ينود مبّشر بظهور مهدى است ايشم

 طبرسی يخش باسم قّدوس مرتفع شد و از مشهد تا قلعءه ينجناب ماّل حس

 ت و شصت ويسمقّدسه مّواج بود و از اّول ماه شعبان هزار و دو يترا ينا

ت و شصت و پنج يسى تا آخر جمادى الثانی سال هزار و دوچهار هجر

 هجرى

 مقّدسه که عالمت سلطنت آسمانی بود در يترا ينزده ماه ايانی مّدت يع

 فتيگد و بآنها ميزسته موج ميوروى سر اصحاب شجاع و از جان گذشته پ

 ." يدم کنياو بنصرت امر الهی ق يدو شئون آن بپوش يادن ين" چشم از ا

 سعی و کوشش را يتاقامت خود در سارى نها قّدوس در دورءهجناب   
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 ٣١٨ص 

 ت امر الهی آشنا کننديقزا محّمد تقی مجتهد را بحقيرمبذول داشتند که م

 يرينستند و با کمال مهر و محّبت با جمالت شيوپاز هر درى سخنی می

 می يحمتعلّق بدعوت حضرت باب را براى مجتهد توض يقّيءهو نرم امور حق

 تيسگرينفرمودند مجتهد باطنًا نسبت بجناب قّدوس بنظر احترام م

 رد و اشخاصی رايکو آزارجناب قّدوس ممانعت م يّتو مردم سارى را از اذ

 مود ولیينو سرزنش م يخد توبينی بنماّيتواستند اذيخکه نسبت بقّدوس م

 کار يناى او را بايّهکه قّوءه باطنينر خودش نبود مثل ايارفتار او باخت ينا

 ىيدوان حضرت باب دشمنی شديرا مجتهد نسبت به پيراشت زيدوام

 وانيرپ يعدشمنی را آخر االمر بروز داد و اصرار کرد که جم ينداشت و ا

 ببرند. ينباب را از ب

 فرمائی قّدوس را بقلعه يفتشر بهر حال اصحاب قلعه چون مژدءه     

 نديدقلعه رس کيند بجوش و خروش آمدند جناب قّدوس چون نزديدشن

 مژده ينانرا باصحاب اعالن کند ايشنفر را بقلعه فرستادند که ورود ايک

 ىيدبا شور و نشاط شد ينکرد جناب ماّل حس يدقواى اصحاب را تجد

 صد نفر هر کدام ينباز قّدوس رفتند ايشبهمراهی صد نفر از اصحاب به پ

 شمع ها رابشخصه آن  يندو شمع در دو دست خود گرفتند جناب ماّل حس

 باز قّدوس بروند روشنائی شمعهايشروشن کردند و باصحاب فرمودند به پ

 برد در وسط جنگل مازندران چشم اصحاب به طلعت ينی شب را از بيکتار

 ق بحضورش شتافتند اطراف اسب قّدوس حلقهياقّدوس افتاد با کمال اشت

 در دستنمودند همان طور که شمعها را  يّتو اظهار خضوع و عبودزدند 



www.oceanoflights.org 

 ده بودند تا بقلعهيااصحاب پ داشتند از دنبال قّدوس روان شدند همءه

 ستارگان يناصحاب مانند ماه در ب ينند جناب قّدوس در بيدرس

 لب يدبمدح و تمج ،واندنديخاشعار م ،يرند اصحاب در ضمن سيدرخشيدم

ّبوح  ق ّدوس رّبن شودند و همه با هم با کمال فرح و نشاط جملءهيگم  ا" س 
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 ٣١٩ص 

 ينردند جناب ماّل حسيکو رّب المالئکة و الرّوح " را بصداى بلند تکرار م

ادند صداى اصحاب يدجواب م يرينرمودند و سايفجمله را م ينقبل از همه ا

 از

 ند جنابيدردند تا بقلعه رسيکم يرطور سيند هميشن جنگل منعکس ميام

 فرمودندطبرسی کرده  مقبرءه يحبضر يهده شدند تکياقّدوس پ

 ن جناب قّدوسيا( اّول ب٨٩:١١" )قرآن  ينَ لکم ا ن کنتم مؤِمن يرٌ اهّللِ خ ّية  " بق

 شروع شد و آنچه را که حضرت رسول )ص( بشارت يهآ ينبتالوت هم

 ی هست کهيثا حديرظاهر شد ز مقام مصداقش کامالً  ينداده بودند در ا

 ت خودش راند پشيکحضرت رسول ) ص ( فرمودند وقتی که مهدى ظهور م

 اند میده نفر از اصحابش که دورش حلقه زدهيزد و سيصهد و بسيدعه مه قلب

 لک م ا ن ک ن ت م يرٌ اهّللِ خ ّية" بق يدفرما

 (.٨٩:١١" ) قرآن  ينَ م ؤِمن

 اهّلل يّةمقصود جناب قّدوس از بق     

 حضرت بهاءاهّلل بودند جناب 

 رمود که:يفزا محّمد فروغی ميرم

 حاضر بودم وقتی من در آن هنگام

 ده شدند و پشتياکه قّدوس پ

 يءهطبرسی دادند آ يخش يحبضر

 را خواندند بعد اسم مزبور قرآن

 حضرت بهاءاهّلل را بردند آنگاه
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 انيشتوّجه فرموده و از ا ينبماّل حس

 شدند ياحضرت بهاءاهّلل جو دربارءه

 عرض کردند که حضرت ينماّل حس

 دبهاءاهّلل فرمودند اگر خدا بخواه

 از ماه محرّم بقلعه مراجعت يشپ
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 ٣٢٠ص 

 پس از مّدت .ر قرار گرفته باشديگالهی طور د ّيتخواهم نمود مگر آنکه مش

 دادند و فرمودند آنها را براى ينی جناب قّدوس چند خطبه بماّل حسيلقل

 ثانی اّول مخصوص حضرت باب بود خطبءه خطبءه يداصحاب قرائت نما

 جناب طاهره بود ما از سّوم دربارءه د خطبءهمخصوص حضرت بهاءاهّلل بو

 حضرت بهاءاهّلل دّوم اشاراتی دربارءه که در خطبءه يمسؤال کرد ينماّل حس

 ن هستند و لباس اهل علم را ندارندياان در لباس اعيشکه اينوارد شده با ا

 ان فرمودند مطمئنّ يشسؤال ما بحضور جناب قّدوس معروض گشت ا ينا

 از ما در آن يچيکمسئله آشکار خواهد شد ه ينسرّ ا نيّ در وقت مع يدباش

 ت اشارات وارده دريقاوقات بمقام حضرت بهاءاهّلل عارف نبود و بحق

 ،ن معانی و داللت اشارات آن خطبهيااز ما براى ب يکهر  يمخطبه آگاه نبود

 که راجع بقائمی يثمن اغلب از جناب قّدوس غوامض احاد يمرديکلی مياخ

 ادم و سؤاليدوص آن حضرت است مورد بحث قرار مموعود و مخص

 رمودند باالخره مسئول مرايفردم در ابتدا جناب قّدوس اظهارى نميکم

 يلشکوک را از قلوب ما زا يعرمودند که جميفطورى جواب مباجابت کردند 

 سته احترام ما نسبتيواختند از استماع آن جوابهاى شافی و مقنع پيسم

 واند ويخکه آن بزرگوار افکار ما را م يمکرد يقيند شيدتر ميابمقام قّدوس ز

 م که شبها جنابيديدان بما عطا کند اغلب اوقات مينقادر است که اطم

 ردنديکه بود گردش ميده حضرت قّدوس خوابيکدر اطراف مکان ينماّل حس

 مدند و آهستهيآون ميراز اطاق خودشان ب ينهاى شب جناب ماّل حسهيمن

 سّبوٌح قّدوٌس  ردند و جملءهيکه بودند توّجه ميدّدوس خوابی که حضرت قبمحلّ 
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 رمودند من هرگز آنيفن تکرار ميارّبنا و رّب المالئکِة و الرّوح را در آن اح

 ه شبها من براى نماز و مناجاتيکنم وقتيکشبها را فراموش نم

 وردند و دريآم يفآهسته بطرف من تشر ينواستم جناب ماّل حسيخبرم

 ت آور بپرداز ويرامور ح ينزا محّمد عقل خود را از ايرودند مرميفگوش من م
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 ٣٢١ص 

 با کمال خلوص قلب براى خاطر خدا با من همراه شو تا جام شهادت را

 ت در آنيسچ ينثمان وانی بفهمی که مقصود از سنءهيتآنوقت م يمشامياب

 رء در جهان ظاهر خواهد شد و آشکايااش ينتر امور و محبوب ينسال بهتر

 ه است.يدک آن رمز بر تو پوشينخواهد گشت ولی ا

 طبرسی ورود فرمودند بجناب يخبارى چون جناب قّدوس بمقبرءه ش     

 حاضر را ينمؤمن يکايکان يشامر کردند اصحاب را بشمارد ا ينماّل حس

 يفواستند تشريخه ميکد و دوازده نفر بودند وقتيصشماره کردند جمعًا س

 را بحضور قّدوس عرض کنند ناگهان جوانی بااصحاب ببرند و شمارءه

 و دامن عباى يدرس ينده از طرف بار فروش بحضور ماّل حسياکمال سرعت پ

 د تا درينانرا گرفت و درخواست کرد که جزو اصحاب محسوب فرمايشا

 اصحاب با آن قبول فرمودند و عّدءه ينراه محبوب فدا شود جناب ماّل حس

 اصحاب باخبر شدند ه قّدوس از عّدءهيکوقتده نفر شد يزد و سيصجوان س

 مخصوص يهآنچه را حضرت رسول اکرم صلواة اهّلل عل يعفرمودند  جم

 تا حّجت خداوند بر  اند ظاهر و آشکار شدحضرت قائم موعود فرموده

 را يشانند و خويدت اسالم ميعشر يرکه خود را عالم بتفس ينن دياوايشپ

 دد.ماردند کامل گريشم يثمفّسر احاد

 و وجوه اصحاب را ينم جناب قّدوس صبح و شامگاه ماّل حسّيادر آن ا     

 ات حضرت باب تالوت کنديعردند که از توقيکرمودند و امر ميفاحضار م

 انيشنشستند و خواّص اصحاب دور ا ان جلو قلعه میيدخود قّدوس در م

 ندرداختيپحضرت باب م نات مبارکءهياان باستماع بيشدند و ايزحلقه م
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 رمودند.يفنات را ذکر ميابعضی از ب يرو گاهی هم شرح و تفس

 وجه از شجاعتيچآنان به دشمنان و هجوم ستمکارانءه حملءه يدتجد     

 يشتی را که پيباست هر خطر و مصيکو پشتکار و اخالص جناب قّدوس نم

 سته حّتی در سختيورداختند و پيپمردند بخود نميشم ّيتاهمّ مد بیيآم
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 ٣٢٢ص 

 ز مشغول بودند در مدح موالىيابراز و ن يشحاالت با محبوب خو ينتر

 مودند درينم يقگاشتند و اصحاب قلعه را تشوينمحبوب خود مطالبی م

 ان بانجام اعمال خود مشغولينهنگام هجوم دشمنان با کمال متانت و اطم

 يداريببودند از اطراف دشمنان خونخوار هجوم کرده و از هر طرف گلوله م

 رمود جان منيفمند بمناجات و تضرّع پرداخت ينی جناب قّدوس در آن حول

 د آورى نام تو اى محبوب من در هر موقعياد تو همدم است ياسته با يوپ

 غمگسار من است من چون اّول کسی بودم که در راه محّبت تو در شهر

 وارم اّول کسی باشميدنم اميکم  افتخار ميداز گرفتار رنج و بال گرديرش

 رمودنديفکه جان خود را در راه امر تو فدا کنم گاهی به اصحاب عراقی م

 ت کاماًل گوشيات قرآن تالوت کنند در هنگام تالوت آياتا قسمتی از آ

 ه در محضريکتياوقت از جمله آيکرمودند يفت را مياآن آ يرادند بعد تفسيدم

 ِبشی   ّنک م  ل وَ ب  مبارکه بود " َو لَنَ  يءهآ ينتالوت شد ا يدقّدوس از قرآن مج

ِص ِمَن االأمواِل و االأنف ِس و الّثَمراِت و وِع و َنق   ِمَن الَخوِف و الج 

 اصاًل دربارءه يهآ ين( جناب قّدوس فرمودند ا١٥١:٢" )قرآن  ينَ َبّشِرالّصاِبر

 مّياا ينه ولی در ايده باو وارد شده بود نازل گرديکب و مصائبيّوحضرت ا

 آالم و مصائب براى ما ينتمام ا يبعنقر يما هستمبارکه م يءهآ ينمصداق ا

 خواهد آمد و بقدرى خواهد بود که هر کس صابر نباشد قادر بر يشپ

 ت نخواهد بود.ّياتحّمل آن بل

 ردند که احترام و تواضعيکل ميادر اوئل بعضی از اصحاب خ     
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اب مقتضاى حال است و يجا نسبت بجناب قّدوس بواسطءه ينماّل حس

 شتندپندامی

 لی بود کهياخ ينی ندارد ايّتمقام و مز ينکه قّدوس نسبت بماّل حس

 هيکلشان براى آنها آشکار شد وقتيابطالن خ يجدر اوائل داشتند ولی بتدر

 ا بود پیيدناتشان پياان که از بيشبعلم جناب قّدوس و حکمت و متانت ا

 ن بزرگواردارد نوشتجات آ يباى غرو قّوه يعبردند دانستند که مقامی رف
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 ٣٢٣ص 

 ان ظاهرىيشنسبت با ينثابت کرد که احترام ماّل حس ياو استقامتشان در بال

 عظمت مقام قّدوس براى اصحاب يجت بلکه قلبی  و واقعی است بتدريسن

 انستند و در شأن و مقامشان براىيدکه او را شخص اّول م يدبحّدى رس

 اى باقی نماند.و شبهه کس شکّ  يچه

 ه در شهر سارى محبوس بودند بنا بخواهشيکّدوس در اوقاتجناب ق     

 نگاشتند و در شرح صاد کلمءه يدتوح ى بسورءهيرزا محّمد تقی تفسيرم

 هيکزا محّمد تقی وقتيرمد ( سه برابر قرآن مرقوم فرموده بودند م) الّص 

 را مشاهده کرد بمقام بلند يرو آن تفس يدان ديشن عالی و کامل را از اياب ينا

 ستيوالعلمأ پ يدان پی برد و بر احترامش افزود ولی در اواخر بسعيشا

 صاد در سارى تمام نشده يرو در قتل عاّم اصحاب قلعه با او همرأى شد تفس

 طبرسی بنگارش باقی آن مشغول بودند و با وجود بود جناب قّدوس در قلعءه

 آن ءهصاد را بآخر رساندند تتمّ  يرهجوم دشمنان و کثرت گرفتارى تفس

 و کلمات يعى بود که در سارى مرقوم فرموده بودند انشاى سريربقدر تفس

 مکنونه که در نوشتجات جناب قّدوس يقمحکم و کشف رموز و اظهار حقا

 ست باالستحقاق راياه ريکابدرجه يدبود باعث شگفتی اصحاب گرد

 مقدارى از نوشتجات ينانستند هر روز جناب ماّل حسيدمخصوص او م

 وردند و آنها هم با کمال شوق آنها رايآا براى اصحاب مقّدوس ر

 واندند.يخم

 مسئله بر ينا يدبناى قلعه کامل شد لوازم دفاع از هر جهت فراهم گرد     

 ه در مجاور قلعه بودند افزوديکمردم يمشجاعت اصحاب و خوف و ب
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 ياواستند که وارد قلعه شوند يخمدند و اجازه ميآاشخاص  مختلف اغلب م

 واستنديخم يارى داشتند يگغرضهاى د ياکه اّطالعی حاصل کنند ينراى اب

 سرعت بناى ينارادت خود را اظهار کنند همه متعّجب بودند که چطور با

 ه جناب قّدوس از شمارءه اصحاب مّطلع شدنديکطور فراهم شد وقت ينقلعه ا
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 ٣٢٤ص 

 قباًل وارد قلعه کس را بقلعه راه ندهند اشخاسی که يچر هيگامر کردند که د

 ينه بودند نقل کردند ايده بودند براى آنها که نديدشده بودند و اوضاع را د

 آتش يدالعلمأ رس يدمطلب باصطالح دهان بدهان نقل شد تا بگوش سع

 بقلعءه يدکس نبا يچبغض و حسد در قلبش شعله ور شد فرمان داد که ه

 يدع رابطه کنقط ينبا ماّل حس يدشود و گفت همه با يکاصحاب نزد

 اصحاب

 کرد ولی مردم گوش بحرفهاى يرقلعه را که سبب بناى قلعه بودند تکف

 ناهيگادند بعضی از نفوس در حدود امکان با اصحاب بيدالعلمأ نم يدسع

آمد که  يشردند مشکالت و شدائد براى اصحاب بطورى پيکمساعدت م

 براى

 هر وقت که بقولن يکت زندگانی دچار سختی شدند ليّابدست آوردن ضرور

 غفلتًا نصرت الهی شامل حالشان يدسيرمردم کاردشان به استخوان م

 ستهيوالهی پ يتعنا يدسيره انتظار نداشتند بآنها کمک ميکد و از جائيشم

 اد.يداصحاب را از تنگی و فشار نجات م

 ی بر آشفت و آتش غضب آنيلآمدها خ يشپ ينالعلمأ از ا يدسع     

 يناى مفّصل بناصرالدّ که نامه يداى زبانه کشرجهدل بد ينستمکار سنگ

 العلمأ در نامءه يدشاه تازه بتخت نشسته بود سع ينشاه نوشت ناصرالدّ 

 سلطنت شاه  وانمود کرد که اجتماع اصحاب در قلعه، ينخود بشاه چن

 فتنه يتقدار رايماى بيهند از جمله نوشت بابيکم يدو مملکت را تهد

 اندن سلطنت شما هّمت گماشتهيار انهدام بنو آشوب بر افراشته و ب
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 دى از دهات اطراف و مجاور قلعهياتکه عّدءه زيسارفت آنها باندازهيشپ

 اند که از روشد کردهيااند و قسم سته و در ظّل لواى آنها در آمدهيوبآنها پ

 اند تا بتواننداند و خندقی کندهاى ساختهوى کنند براى خود قلعهيرآنان پ

 فرقه ينشما بپردازند و در مقابل قواى سلطنت مقاومت کنند ا بءهبمحار

 اند تاج پادشاهی را که از اجدادچنان عنادى دارند که هّمت گماشته

 ند و مقام بلند سلطنت را پست سازنديره از شما بگيدبزرگوار بشما رس
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 ٣٢٥ص 

 براىرى يگمبغوض راه د يشک ينوان ايرکه جز نابود ساختن پ يدبدان يقين

 يدم کنياه قيفطا يناستحکام اساس سلطنت شما وجود ندارد اگر بمحو ا

 مملکت عظمت شما را خاضع شوند و احکام شما را اطاعت کنند ينمردم ا

 گردد ولی اگر در محو آنها ّينو تاج سلطنت شما با گوهر افتخار ابدى مز

 دارم نيقي يدن آياسهل انگارى بم يشک ينکوتاهی شود و در برانداختن ا

 و زمانی خواهد آمد يدنم که بزودى  روزى خواهد رسيکم يرو شما را تحذ

 ن در سر تا سر مملکت در ظلّ ياانيرا يعکه نه تنها مردم مازندران بلکه جم

 آنان در خواهند آمد و بسلطنت شما و قّوت و قدرت شما نظرى يترا

 نخواهند داشت.

 ود چون دربارءه امور مملکتشاه که تازه بتخت نشسته ب ينناصر الدّ      

 کرموضوع را برؤساى لش ينمشکل و حّل ا ينمهارتی نداشت رفع ا

 مازندران که در محضرش حاضر بودند واگذار کرد و بآنها دستور داد که

 يلکه صفاى مملکت را بکدورت تبد جماعتی ينغائله و محو ا ينبراى رفع ا

 اجی مصطفی خان ترکمانح .انند انجام دهنديداند آنچه را صالح مکرده

 نياباب انم عّدءهيدبشاه عرض کرد که من خودم در مازندران بودم و کاماًل م

 کمی يّتها جمعينچقدر است و قّوت و قدرتشان تا چه اندازه است ا

 ند همه از اهل علم و طاّلبيکانگشتان تجاوز نم هستند عددشان از شمارءه

 مقاومت با قواى مملکتی را ندراند وجه قّوءهيچوائی هستند که بهينناتوان ب

 وانديتدسته سرباز ميکت يسجرّارى الزم ن کربردن آنها لش ينبراى از ب

 ت که فکريسقدرها مهّم نينمطلب ا ينآنها را محو و نابود کند ا
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 يدمبارک باشد فرمانی مرقوم بفرمائ يلضرت متوّجه آن بشود اگر ميحاعل

 فتنه را خاموش کند ينه برود و آتش اباسم برادرم عبد اهّلل خان  ترکمان ک

 دارم که در ظرف دو روز آثار آن يقينمن  يدان نمايشرا پر يّتو آن جمع

 خواهد گشت آتش فتنه يدشان نااميدجماعت محو و نابود خواهد شد ام
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 ٣٢٦ص 

 .يدو شورش آنها خاموش خواهد گرد

 انی بعبد اهّللشاه با رأى حاجی مصطفی خان همراه شد فرم ينناصر الدّ      

 خان  نوشت و باو امر کرد که قواى الزمه را از  اطراف مملکت براى انجام

 براى عبد اهّلل خان يزفرمان نشانی ن ءهيمخود جمع آورى کند بضم ّيتمأمور

 اند که او بر اجراىيدان دارد و مينفرستاد تا ثابت کند که نسبت باو اطم

 يرتأث يدو نشان بعبد اهّلل خان رسفرمان  ينقادر است چون ا ّيتمأمور ينا

 خود را بنحو ّيتجهت وادار شد که مأمور ينى در وجودش کرد و از ايدشد

 رى بالغ بر دوازده هزار نفر ازياکه لشکر بس يدکامل انجام دهد طولی نکش

 اسان لو و افغان و کرد را فراهم ساخت و آنان را از هر جهت مختلفءه يفطوا

 يخش افرا که متعلّق بنظرخان بود و مشرف بر قلعءه يءهمجّهز ساخت و در قر

 ر جرّار را تمرکز داد و بالفاصله اطراف قلعه را محاصرهکطبرسی آن لش

ر يگد ينکرد و از وصول نان و آذوقه بقلعه ممانعت نمود اصحاب ماّل حس

 نمی

 يچيکبروى اصحاب بست ه يزکنند آب را ن يلتوانستند از خارج نان تحص

 وانست براى بدست آوردن نان و آب خارج شوديتقلعه نم يناز محصور

 ر فرمان داده بود که در جلو قلعهکلشه ت بيريخا گلوله از اطراف ميرز

 اد کنند و هر کس از قلعه براى بردنيجاستحکامات و سنگرهاى مختلف ا

 اش سازند.آب خارج شود هدف گلوله

 ان راه بدست آوردنگشود و گفت دشمن يتى  زبان بشکايررسول بهنم     

 کرد و چه بالء بسر يمنان را بروى ما بستند اگر آب هم بما نرسد چه خواه
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 وقت هنگام غروب آفتاب از چشم انداز ينجناب قّدوس در ا .ما خواهد آمد

 ى چنانيرر دشمن ناظر بودند چون رسول بهنمکلشه ب ينقلعه با ماّل حس

 قلّت آب در رنج و عذابند سخنی گفت قّدوس باو فرمودند همراهان ما از

 ى خواهد آمد و اطراف دشمنان را خواهديدانشاء اهّلل امشب باران شد

 و مانع هجوم دشمنان خواهد يدرى خواهد بارياگرفت و پس از آن برف بس
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 ٣٢٧ص 

 ی برخاستيمعظ يلو س يدى باريدگشت در همان شب باران شد

 دىيابرد و مقدار ز يناز ب قلعه قرار گرفته بودند همه را يکه نزديکدستجات

 دشمنان را نابود ساخت مقدارى آب در داخل قلعه جمع شد و تا از آذوقءه

 يددى باريان داشتند شب بعد برف زيدى اصحاب آب براى آشاميدمّدت مد

 فتند در سختيگه بودند حّتی ميدطور برفی ندينتا آنوقت مردم آن حدود ا

 ينتر

 انی کاريشمده است پريار برفی نطوينشبهاى زمستان هم تا کنون ا

 تر شد.يشبرف ب باران حاصل شده بود بواسطءه دشمنان که بواسطءه

 ت و شصت و پنج هجرى جنابيسشب پنجم محرّم سال هزار و دو     

 ه جناب قّدوس بطرف دربيکگرفتند از قلعه خارج شوند وقت يمقّدوس تصم

 ى فرمودنديرول بهنمردند برسيبم يفان و سکون تشرينقلعه با کمال اطم

 باران و برف که دعاى ما را مستجاب کرد و بواسطءه يمنيکخداوند را شکر م

 ما را آباد گاهشان را خراب کرده و قلعءهردشمنان ما را پراکنده ساخت لشک

 ه بودند معذلکيده از برف و باران ديکجرّار با آن همه ضرر رنمود آن لشک

 ی باصحاب هجوميّنند در ساعت معى حمله بقلعه شده و قصد داشتّيامه

 کنند جناب قّدوس مصمم بودند که قبل از هجوم اعداء بر دشمنان بتازند

 و آنها را پراکنده سازند دو ساعت بعد از طلوع آفتاب جناب قّدوس بر

 سواره در يزن ينر از مؤمنيگو سه نفر د يناسب سوار شدند ماّل حس

 ده دنباليااصحاب هم پ ّيءهند بقخدمت جناب قّدوس از درب قلعه خارج گشت

 ديافر  صاحب الزّمان برآوردند، ياد ياون آمدند و فريرآنها از قلعه ب
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 اد کرد اصحاب ماننديجی در اردوى دشمنان ايباصحاب خوف و ترس عج

 ديشند و صداى آنها در وسط جنگل مازندران منعکس ميدشيکنعره م يرش

 ان شدند برقيشند از ترس پره در اطراف جنگل مجتمع شده بوديکدشمنان

 اصحاب براى فرار اعداء کافی يدرد تهديکه ميراسلحه چشمهاى آنها را خ

 ريابود لشکر دشمن پراکنده شدند آنچه را داشتند گذاشتند و فرار اخت
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 ٣٢٨ص 

 ه اصحاب فاتح و غالب گشتند جنابيقکردند و در مّدت چهل و پنج دق

 کردند عبد اهّلل خان ترکمان و يررا اس رارىلشکر ف ّيءهو قّدوس بق  ينماّل حس

 يناهّلل افغانی و نور اهّلل خان افغان در ا يبدو نفر از رؤساى لشکرش و حب

 ند و چهارصدوسی نفر هم از لشکر عبد اهّلل خان مقتوليدهنگامه بقتل رس

 گشتند.

 هنوز در خارج قلعه بانجام ينجناب قّدوس بقلعه برگشتند ماّل حس     

 خوئی از طرف يمعبد العظ ّيدس ينب ينخود مشغول بودند در ا ّيتمأمور

 ابالغ کرد که فورًا بقلعه برگردند و از طرف جناب ينجناب قّدوس بماّل حس

لزومی ندارد آنها  يمگفت ما دشمنان خود را شکست داد ينقّدوس بماّل حس

 را

 يمعت کنهجوم دشمن را ممان يدا مقصود ما دفاع است ما بايرز يمدنبال کن

 ءياو باح يمکوشش کن يدبا يمکن ّيتت که کسی را اذيسمقصود ما آن ن

 الهی کافی است که قّوءه يلآنچه تا کنون واقع شد دل يمنفوس بپرداز

 ی از احبّاى الهیيلقل و عّدءه يمکمی هست ّيتود ما جمعيشوقت مغلوب نميچه

 گ آزمودهلشکر جرّار و جن ينما را بر ا يشکه خداوند بلطف خو يمهست

 غالب فرمود.

 کس کشته نشد فقط شخصی موسوم بقلی يچواقعه از اصحاب  ه يندر ا     

 زخم سختی برداشته بود امر  يدجنگکه در جلو جناب قّدوس با اعدا می

جناب قّدوس باصحاب صادر شد که از اموال دشمنان بجز اسب و 

 شانيرشمش
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 د.ينر اعتنائی نکنند و دست بغارت نگشايگهاى ديزبچ

 ه بود چون ممکن بود دويده بسر کردگی عبد اهّلل خان از هم پاشيکلشکر     

 مرتبه برگردند و بحمله و هجوم بپردازند جناب قّدوس باصحاب امر

 ى از حمله دشمن در اطراف قلعه خندقی حفر کننديرفرمودند براى جلوگ

 سروراصحاب نوزده روز مشغول کار بودند و شب و روز با کمال نشاط و 

 .يدن رسياند تا حفر خندق بپايدکوش

 زا با لشکرىيرلی ميقفت که مهديابعد از تمام شدن حفر خندق شهرت      
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 ٣٢٩ص 

 گاه اردو زد بعد از چند روز به وسکسيرر بطرف قلعه آمده اّول در شيابس

 ام داديغفرستاد و پ ينآمد و شخصی را از طرف خود نزد جناب ماّل حس

 و منظور يدام از شما بپرسم که چه مقصودى داراه آمدهکه من از طرف ش

 نه يممنظورى ندرا يچباو فرمودند بشاهزاده بگو ما ه ينت ماّل حسيسشما چ

 و نه در فکر اغتشاش مملکت ما فقط يمل ارتقاء بتخت سلطنت هستيادر خ

 يلاّدعاى خود را با دال يمقائم موعود ظاهر شده است و ما حاضر يموئيگم

 شاهزاده بود از دءهينشخصی که نما يمقاطعه ثابت کن ينو براهمحکمه 

 بقدرى متأثّر ينجناب ماّل حس يلن و استحکام دالياراستی گفتار و صدق ب

 فرمودند يمبکن يدعرض کرد ما چه کارى با ينافتاد و بماّل حس يهشد که بگر

 ستکه علماى سارى و بارفروش را شاهزاده امرينبشاهزاده بگو بهتر ا

 و يلجا حاضر شوند تا ما صّحت اّدعاى حضرت باب را با داليننند همه در اک

 ما و علما حاکم بحکم فصل ينب يدقرآن مج يمبراى آنها ثابت کن ينبراه

 آن وقت يمو اّدعاى خود را ثابت کرد يمخود را گفت يلباشد وقتی که دال

 صّحت يثدت و احايابا آ يمو اگر نتوانست يمحاضر يدشاهزاده آنچه بفرما

  .يدما حکم بفرما هر طور بخواهد دربارءه يمدعوت حضرت باب را ثابت کن
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 ٣٣٠ص 

 سه روز علما را جمع شاهزاده قانع شد و وعده داد که بفاصلءه دءهيننما

 وعده ينا ،رفتار خواهد نمود ينخواهد کرد و مطابق نظر جناب ماّل حس

 .يدبمرحله عمل نرس

 ّيازا خود را براى هجوم بقلعه از هر جهت مهيرلی ميقشاهزاده مهد     

 بردن اصحاب قلعه ينطور صف آرائی که شاهزاده براى از بينساخت ا

 دءهده و افواج متعدّ يابود سه فوج پيرنظمثل و بیکرده بود تا آنوقت بی

 نش بر روىياسواره در رکاب شاهزاده حاضر بودند خودش هم با لشکر

 رار گرفتند و فرمان داد از همانجا باصحابه مشرف بقلعه بود قيکاهتپّ 

 هنوز صبح طالع نشده بود که جناب قّدوس باصحاب .باران کننديرقلعه ت

 " بعد فرمودند درهاى قلعه را باز يدن خدا سوار شويافرمودند: " اى جنگجو

 با ينکردند خودشان از قلعه بجانب وسکس روانه شدند جناب ماّل حس

 از دنبال قّدوس روانه شدند برف يرب شجاع و دلت و دو نفر از اصحايسدو

 را فرو گرفته بود اطرافشان را هم دشمنان احاطه کرده بودند و در و گل راه

 فراهم بود ردند استحکامات جنگی هم کامالً يکی شب بآنها هجوم ميکتار

امور مانع اجراى مقصود اصحاب نشد با کمال  يناز ا يک يچولی ه

 شجاعت

 شاهزاده مراقب جناب .فتنديرده همراه جناب قّدوس ماز قلعه خارج ش

 بمرکز يدوند چون ديرواست بداند که بکجا ميخبود و م ينماّل حس

 آمدن اصحاب يشکه از پينوند براى ايشم يکاستحکامات لشکر نزد

 ينا جناب ماّل حسيره نداشت زيداندازى کرد اّما فا يرى کند امر بتيرجلوگ
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 رفت را مفتوح ساخت ويششکست و ابواب پ تمام استحکامات را در هم

 باالخره بمحلّی که شاهزاده در آن قرار داشت و منزل شخصی او بود هجوم

 عقب اطاق خود را که جانش در خطر است از پنجرءه يدشاهزاده چون د .کرد

 خود يسند و رئيدد ينبخندق انداخت و پا برهنه فرار کرد لشکر چون چن

 ت نهادند آنهمهيمند همه رو بهزيکمال خوف فرار مرا مشاهده کردند که با ک
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 ٣٣١ص 

 اصحاب تاب مقاومت نداشتند وقتی که يلقل لشکر جرّار در قبال عّدءه

 اصحاب با نصرت و ظفر در اردوگاه وارد مسکن خصوصی شاهزاده شدند

 ن هر دو کشتهيکند ليردو نفر از شاهزادگان خواستند جلو اصحاب را بگ

 وان جناب قّدوس چند صندوق پر ازيروصی شاهزاده پشدند در مسکن خص

 ه برداشتهيزيکفتند و لکن ابدًا بآنها اعتنائی نکردند فقط چياطال و نقره 

 وزى اصحابيرشاهزاده بود که عالمت ظفر ف يری شمشيکبا خود بردند 

 صندوق باروت بود که با يکر يگدادند و د ينبود و او را بجناب ماّل حس

 ه از شاهزاده بجا ماندهيکنفائس و اثاث گرانبهائ يره ساخود بردند و ب

 ينرا براى جناب ماّل حس يره شمشيکوقت .لودندياوجه دست نيچبود به

 يرا شمشيرند زيکقّدوس جنگ م يربا شمش ينند که ماّل حسيدآوردند د

 .اى از کار افتاده بوداصابت گلوله در اثناى جنگ بواسطءه ينماّل حس

 اصحاب

 شکر دشمن پی بردند وقتی که مشغول باز کردن درهاى زندانبزندان ل

 سف وقتیيوند ماّل يدن زندان شنيای را از ميلسف اردبيوبودند صداى ماّل 

 ه بود چونيدو محبوس گرد يرکه عازم قلعه بوده است بدست دشمنان اس

 ا را که با او در تحّمل شدائديهزندان آزاد شد از اصحاب درخواست کرد همءه

 ا آزاديهاند خالص کنند نظر بتقاضاى او فورًا همه زندانبوده يکشر سجن

 شدند.

 اصحاب شد جناب يبوزى نصيرنصرت و ف ينصبح همان روز که ا     

 ه سوار بر اسب بودند اصحاب را دوريکدر نواحی وسکس در حال ينماّل حس
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 جناب قّدوس جمع کردند و منتظر بودند که اگر دشمنان هجوم خود را

 کنند بدفاع پردازند ناگهان از دو طرف مورد هجوم لشکر جرّار يددتج

 ى دشمنانيرصاحب الزّمان برآوردند و بجلوگ ياد ياگشتند اصحاب فر

 ريگطرف و جناب قّدوس از طرف ديکاز  ينپرداختند جناب ماّل حس

 ه مورديکى دشمنان اسب تاختند آن دسته ايربهمراهی اصحاب براى جلوگ
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 ٣٣٢ص 

 ورده و خود را بدستءهياقرار گرفته بودند تاب مقاومت ن ينماّل حس حملءه

 ند مخلوط ساختند اطراف قّدوس رايدنگيجه با حضرت قّدوس ميکريگد

 ن لشکر قرار گرفتند گلولهيااحاطه کردند جناب قّدوس و باقی اصحاب در م

 ی از گلوله هايکمرتبه آتش دادند يکهزار گلوله  ،يداريباز هر طرف م

 انرا شکست و حلق و زبانيشهان جناب قّدوس اصابت کرد چند دندان ابد

 آن بزرگوار مجروح شد صداى آتش گرفتن هزار گلوله تا ده فرسخ رفت

 شتافتند يشمطلب را ملتفت شدند و براى نصرت برادران خو ينماّل حس

 ده شدند و زمام را بخادم خودياند از اسب پيدمعرکه رس يکچون نزد

 نديدکه ديندند و با کمال شتاب بجانب قّدوس رفتند بمحض اقنبر علی دا

 تاب شدند ی بیيلت خيسشّدت از دهان حضرت قّدوس جار يتخون با نها

 ان رايشو دو دست خود را بلند کردند که بر سر خود بزنند جناب قّدوس ا

 اطاعت کردند و از قّدوس خواهش کردند ينممانعت فرمود ماّل حس

 قّدوس را گرفتند و بهمراهی يرشمش ينهند ماّل حسشانرا باو بديرشمش

در  ينحمله کردند جناب ماّل حس ينصد و ده نفر از اصحاب باعداى مهاجم

 آن

جناب قّدوس را  يردست شمش يکه ردند بيکجنگ م يروقت با دو شمش

 گرفته

 يلزا را گرفته بودند و بخيرلی ميقمهد يرر شمشيگبودند و با دست د
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 ٣٣٣ص 

 ساعت دشمنان را يمجنگ گرم شد بفاصله ن م کردند هنگامءهدشمن هجو

 لشکر دشمن را مجبور کرد که يشپراکنده ساخت و با شجاعت و قدرت خو

 ر کنند اعدا همه فرار کردند.يافرار اخت

 زا و فرار کردن اعدا جنابيرلی ميقبعد از پراکندگی لشکر مهد     

 اى قلعهيهد و باصالح خرابحضرت قّدوس را بقلعه مراجعت دادن ينماّل حس

 ن بودند حضرتياحال جناب قّدوس گر مشغول شدند اصحاب از مشاهدءه

 بقضاى يدبا يدنکن يهمرقوم فرمودند  که گر ينوان خود چنيرپه قّدوس ب

 دندان مبارک حضرت ، يمدر امتحانات ثابت قدم باش ، يمالهی راضی باش

 دندان منهم از ، کسته شدش يزالّسالم از سنگ جفاى دشمنان ن يهرسول عل

م است و لکن اگر چه بدن من معّذب و متألّ  ،دشمن در هم شکست گلولءه

 روح

 وانميتشکر خدا نم از عهدءه ، ی شادمان هستميلخ ، ی مسرور استيلمن خ

 ينخود سرور مرا از ب يءهبا گر يداريداگر شما مرا دوست م ، يايمون بيرب

 ناتياب ينوم  ايشم محزون ميبينم نياا من چون شما را گريرز ، يدمبر

 حزن و اندوه اصحاب را زائل ساخت، ، جناب قّدوس که کتبًا بآنها القاء شد

 تيست و پنجم ماه محرّم سال هزار و دويسه ذکر شد در روز بيکاحادثه ينا

 ست.يوو شصت و پنچ هجرى قمرى بوقوع پ

 داده ينبماّل حس هيکاماه حضرت بهاءاهّلل بر حسب وعده يندر اّول ا     

 تيمطبرسی عز وان و اصحاب از نور بجانب قلعءهيربودند با چند تن از پ

 وى حرف حيززا جانی کاشانی و ماّل باقر تبريرفرمودند م
ّ
 يحيیزا يرم ي
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 جزو اصحابی بودند که با آن حضرت همراه يزبرادر حضرت بهاءاهّلل ن

 خود را داشتند که هر چه زودتر يلبودند حضرت بهاءاهّلل م

 د تاينجا توّقف نکنند و استراحت ننما يچراه ه ينبقلعه برسانند و در ب

 گرفته بودند که هنگام شب بقلعه خود را يمزودتر بقلعه برسند تصم

 ست خود صادرياا بر حسب فرمان عبد اهّلل خان  که در دوران ريربرسانند ز

 ند که کسی بمددذاشتيگکرده بود دشمنان در اطراف قلعه مراقب بودند و نم
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 ٣٣٤ص 

 مساعدتی بکند بر سر راههاى مختلف که يااصحاب وارد قلعه بشود و 

 جهت حضرت يند اشخاصی را بمراقبت گماشته بودند بايشبقلعه منتهی م

 شوند تا از مراقبت محفوظ باشند يکواستند شب بقلعه نزديخبهاءاهّلل م

 کردند که چند ساعتی اشخاصی که با حضرت بهاءاهّلل همراه بودند اصرار

 آنها يلکه ناچار مطابق م يداى رساستراحت کنند، اصرار آنها بدرجه

 طدر ط يرداشتند که تأخ يقينرفتار فرمودند هر چند 
ّ
 ءه خوبیيجنت يقري

 شان آگاه شوند و ممانعتّيتد و از نينممکن است اعداء آنها را بب ،ندارد

 ه دور بود وارد شدند،از جادّ ه يکد بهر حال براى استراحت در منزليننما

 ند فقط حضرت بهاءاهّلليدهمراهان حضرت بهاءاهّلل شام خوردند و خواب

 همراهان مشکالتی در راه وصول يرداشتند که تأخ يقينار بودند و يدب

 هيدکه همراهان حضرت بهاءاهّلل خوابينا يناد خواهد کرد در بيجبمقصود ا

 يّهقض ينجاسوسها از ا  نشسته بودند،ار يدان هم پهلوى آنها بيشبودند و ا

 همه را گرفتند هر چه  مأمورى چند آمدند،  مّطلع شدند و خبر بردند،

 داده يصآن دسته تشخ يسداشتند ضبط کردند و چون حضرت بهاءاهّلل را رئ

 جاهاينبما داده شده که هر کس را ا يدو اک يدان گفتند دستور شديشبودند با

 حضرت يمو بدست حاکم بسپار يمه آمل بفرستو ب يمکن يردستگ ينيمبب

 يزکار ما چه چ يدانيدو نم يدبهاءاهّلل فرمودند:" شما مطلب را اشتباه کرد

 ين" ا يدان شويمه پشيجکه در نت يدنم کارى نکنيکت ميحاست من بشما نص

 ينمأمور يسان و وقار صادر شده بود در رئينن مبارک که با کمال اطمياب

 شونت رفتار نکرد و درخواست نمود که حضرت بهاءاهّللمؤّثر افتاد با خ
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 ی با ادب و احتراميلبآمل بروند خ ينو همراهان سوار شوند و با مأمور

 هيکت نمودند همان طوريمرفتار کرد همه براه افتادند و بجانب آمل عز

 قدرى فاصله داشتند حضرت ينند با مأموريداى رسفتند برودخانهيرم

 ن خود باشاره دستور دادند که هر چه نوشتجات همراهبهاءاهّلل بهمراها
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 ٣٣٥ص 
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 ٣٣٦ص 

 ی ازيکند يدشهر آمل رس يکدازند صبح نزدينن رودخانه بيادارند در م

 جلوتر رفت و به حاکم آمل خبر داد که جمعی را در راه قلعءه ينمأمور

 یحکمفرماى آمل در آنوقت حاکم اصل يمو آنها را گرفته آورد يديمطبرسی د

 الحکومه بود حاکم اصلی با سربازان خود بکمک لشکر شاهزاده يبنا ، نبود

 اوندان خودش را بجاى خوديشی از خويکزا رفته بود و يرلی ميقمهد

 جمع را ينکه خبر گرفتارى اينالحکومه بمحض ا يببحکومت گذاشته بود نا

 جدرا در مس يرفورًا بمسجد رفت و علما و سادات و مشاه يداز مأمور شن

 جمع کرد حضرت بهاءاهّلل و  همراهانشان را هم احضار کرد که در مسجد در

 شده اند يرانست اشخاصی که دستگيدمحضر علما حاضر شوند اّما نم

 يبتند وقتی که حضرت بهاءاهّلل و همراهان وارد مسجد شدند چشم نايسک

 دان شيموحشت کرد و پش يدی ترسيلالحکومه که بحضرت بهاءاهّلل افتاد خ

 ى کلماتی بحضرتيزآم يختوب کارى اقدام کرده بعد با لهجءه ينکه چرا بچن

 بود که جلو فتنه و فساد ينکلمات ا ينبهاءاهّلل گفت و مقصودش از گفتن ا

 د و نگذارد فتنهيررا که در مسجد جمع شده بودند بگ ينن دياوايشعلما و پ

 بر زبان راند ىيزآم يخنات توبياجهت ب يندازند از اينو آشوبی براه ب

 وديشه نسبت داده ميکگونه تهمتهائ ينحضرت بهاءاهّلل فرمودند :" ما از ا

 چسبد بزودى برائت ما ازوجه بما نمیيچتهمتها به ينا يمکاماًل برکنار هست

 ردد من بحاکميگگونه تهمتها در مقابل چشم شما ثابت و آشکار مينا

 " حاکم رو بعلما کردهانی باشد يمنم کارى نکند که موجب پشيکت ميحنص

 ردند حضرتيکاالت مؤعلما س يدان بپرسيشاز ا يدواهيخو گفت هر چه م
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 ينرمودند در بيفن مياصراحت و وضوح جواب آنها را ب يتبهاءاهّلل در نها

 تيااى از آی از همراهان حضرت بهاءاهّلل ورقهيکل و جواب نزد ؤاس

 بعضی از يهد مشاٌرالالعلمأ دادن يسفتند آن ورقه را برئياحضرت باب 

 ن خود گفتيافقرات آنرا خواند و ناگهان آن ورقه را بطرفی افکند و باطراف
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 ٣٣٧ص 

 تند کلماتيسنند هنوز بلد نيکهمه بلند پروازى م ينها که در اّدعاى خود اينا

 ورقه امالى کلمات را غلط نوشتند يندر ا ينيدند ببيسرا درست بنو

 از حضرت يدرمائيفه ميکعبارت ينناب آخوند احضرت بهاءاهّلل فرمودند " ج

ی از يکالّسالم در جواب  يهعلی عل يرت بلکه آنرا حضرت اميسباب ن

 اصحاب

 د فرموده است چون حضرت بهاءاهّلل مجتهد راياابن ز يلموسوم بکم يشخو

 ريگجواب ماند و ساکت شد دباشتباه و جهلش آگاه فرمودند کاماًل بی

 يندت هم داشت برآشفت و گفت ايااف که جنبءه سی از اشريکى نگفت يزچ

 مذهب ينند که از قلم باب صادر شده و مفّسريکعبارت بصراحت داللت م

 اند آنگاه از حاکم درخواست کرد که اصحاب را بقتلباب آنرا بکار برده

 در هر ، دشمن اسالمند ،گونه نفوس دشمن حکومتندينبرساند و گفت ا

 ها را محو و نابودينو ا يريمبدعت را بگ ينا صورت بر ما الزم است جلو

 شخص همراهی کردند و بناى ينبا ا يزسادات و اشراف ن يرو سا يمکن

 يلبدگوئی و سّتم را گذاشتند و از حاکم درخواست کردند که فورًا مطابق م

 اگر خواسته باشد بحرف يدشد که چکار کند د ّيرحاکم متح .آنها رفتار کند

 يمخواهد رفت تصم يشچار بخطر خواهد افتاد و آبروعلما گوش ندهد نا

 د و آتشی که دريرگرفت که بهر قسم شده جلو شورش وفساد علما را بگ

 و فرّاشهاى خود ينجهت بمأمور ينقلب آنها افروخته است خاموش کند از ا

 ها رايندستور داد که حضرات را بچوب ببندند و گفت بعد از چوب کارى ا

 ها را بطهران بفرستد و درينو ا يايدکه خود حاکم ب نم تا وقتیيکحبس م
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 آنها مجرى را که سزاوار هستند بامر شاه دربارءهی آنجا مجازات

 خواهند کرد.

 د منيزد ميافر يهرا که بچوب بستند ماّل باقر بود مشاٌرال اّول کسی     

 مرا ينمأمور لتًامهتر اسبهاى حضرت بهاءاهّلل هستم و عازم مشهد بودم غف

 جا آوردند حضرت بهاءاهّلل وساطت فرمودند و باالخره موّفقينگرفتند و ا
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 ٣٣٨ص 

 زا جانی رايرشدند که ماّل باقر را خالص کنند وقتی که خواستند حاجی م

 مان منيهت که ميسبچوب ببندند حضرت بهاءاهّلل فرمودند او شخص تاجر

 سبب ينست و باهم فرمودند او نوکر من ا يحيیزا يرم بوده است دربارءه

 يچالحکومه فرمودند ه يباو را هم از چوب خوردن خالص کردند بعد بنا

 کدام

 من خودم يداگرفته يمو آزار ما تصم يّتندارند اگر باذ يرها تقصيناز ا

 الحکومه اّول مرّدد بود يبو آزارى حاضر هستم نا ّيتبراى تحّمل هر نوع اذ

 چوب ببندند با آنکه اّول قصدبعد امر کرد که فقط حضرت بهاءاهّلل را 

 ی نرساند و همراهان را چوب کارى کند.ّيتداشتند بحضرت بهاءاهّلل اذ

 از يزتی را که پنج ماه قبل حضرت باب در تبريبهمان زحمت و مص     

 در آمل از دست دشمنان يزدشمنان خود تحّمل فرمودند حضرت بهاءاهّلل ن

 دشمنان در ءهيلبار بوس ينستتحّمل فرمودند همانطور که حضرت باب نخ

 از محبوس شدند همانطوريرخان  داروغه در شهر شيدمنزل عبد الحم

 حضرت بهاءاهّلل اّول مرتبه در طهران در منزل کدخدا محبوس شدند

 کو محبوس شدند حضرت ماه دّوم حضرت باب در قلعءه همانطور که مرتبءه

 ل محبوس شدند همانطور کهدّوم در منزل حاکم آم بهاءاهّلل هم براى مرتبءه

 مورد ضرب و چوبکارى قرار يزاالسالم تبر يخش حضرت باب در نمازخانءه

 در نمازخانه مجتهد آمل مورد چوبکارى يزگرفتند حضرت بهاءاهّلل ن

 يقسّوم در چهر و ضرب قرار گرفتند همانطورکه حضرت باب دفعءه

 ه چال طهرانياسّوم در س براى دفعءه يزمحبوس شدند حضرت بهاءاهّلل ن
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 ه حضرت بهاءاهّلل تحّمل فرمودند حضرت بابيکتهائيبحبس شدند مص

 مصائب را از قبل تحّمل کردند. يعجم

 ی از اطاقهاى جنب مسجديکبارى حضرت بهاءاهّلل و همراهان را در      

 ينبود که حضرت بهاءاهّلل را با ينالحکومه ا يبمحبوس کردند مقصود نا

 خونخوار محفوظ بدارد و در نهانی بفرّاشان خوده از هجوم دشمن يلوس
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 ٣٣٩ص 

 در آن بودند سوراخ کنند و آنها ينار اطاقی را که محبوسيودستور داد که د

 يبالحکومه مجرى شد خود نا يبدستور نا ينون ببرند ايررا از آنجا ب

 هيکو حضرت بهاءاهّلل را از راه يدشيکار انتظار ميوالحکومه پهلوى د

 راه ينون آورد و بمنزل خود برد در بيراد کرده بودند بيجار ايودن يادر م

 لسان بلعن و طعن گشود يدى از علما چون حضرت بهاءاهّلل را ديّدشخص س

 الحکومه يبو عصاى خود را بلند کرد تا حضرت بهاءاهّلل را مضروب سازد نا

 رو ديّ ل مبارک برسد آنگاه بسيکی بهّيتخود را سپر بال کرد و نگذاشت اذ

 بر ّيدبردار س يّتهم که دست از اذيدکرده و گفت ترا بحضرت رسول قسم م

 واهی او رايخاست تو م ينشخص از دشمنان د ينا  آشفت و گفت " چطور؟

دور آنها جمع شدند و داد و  ينب ينخالص کنی " چند نفر از اوباش در ا

 ديافر

 عالم سبب شد که ديّ و استهزاء مشغول گشتند آن س يّهراه انداختند و بسخر

 الحکومه يبو قال فرّاشان نا يلآن ق ينى صورت گرفت در بيدهوى شدياه

 الحکومه رساندند يبون بردند و بمنزل نايرحضرت بهاءاهّلل را از معرکه ب

 همراهان ّيءهکارى کردند بق ينی شجاعت بخرج دادند که چنيلت خيقدر حق

 الحکومه چون يبنا .فتنديابدار الحکومه بردند و از مهلکه نجات  يزرا ن

 از بدرفتارى اهالی آمل معذرت خواهی کرد و گفت يدبحضور مبارک رس

 ستمکاران ينوانست شما را از چنگال ايتکس نم يچاگر خواست خدا نبود ه

خالص کند من قسم خورده بودم که جان خودم را براى خالصی شما فدا 

 کنم
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 نيمو گر نه منهم از شرّ آنها ا استقامت کردم ،جهت براى مراعات قسم يناز ا

 دم آنگاهيشال ميمپاى آنها پا يراندم  و حتمًا بچنگال آنها گرفتار و در زيمنم

 هاينمفّصلی بحضور مبارک کرد عرض کرد ا يتاز رفتار اشراف آمل شکا

 ننديکم يّته مرا اذيشی مردمان گردنکش زشت رفتارى هستند هميلخ

 رديکائی ميرفّقت از حضرت بهاءاهّلل پذالحکومه با کمال اخالص و ش يبنا

 لياخ يدو کرارًا بحضور مبارک عرض کرد خدا نکند که شما محبوس باش
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 ٣٤٠ص 

 منزل يندارم که بناى ا يقينمن شما را در منزل خودم حبس کردم من  يدنکن

 جا از شرّ دشمنان خودينبوده است که شما در ا يناز روز اّول براى ا

 .يداشمحفوظ و در پناه ب

 يچرمودند " هيفم که ميدمن از حضرت بهاءاهّلل شن :يدويگم يلنب     

 آمل الحکومءه يبا که من از نايزيرآم تمسجونی بجز من رفتار مالطف

 شخص با مهربانی و احترام با من رفتار ينم مشاهده نکرده است ايدد

 سالمتی و استراحت مرا فراهم کند يلسته سعی داشت که وسايورد پيکم

 ونيروانستم از منزل بيتى که بود نميزی راحت بودم فقط چيلمن در آنجا خ

 ی برساندّيتکه وقتی حاکم برگردد بمن اذ يدرسيتی ميلالحکومه خ يببروم نا
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 ٣٤١ص 

 انی بوديجحاکم آمل عّباسقلی خان الر

 يخن بقلعءه شياکه جزو لشکر

 يبی سعی کردم نايلطبرسی رفته بود من خ

 ل برهانم و باوياخ يناالحکومه را از 

 ه مرا ازيکگفتم مطمئّن باش خداوند

 شرّ مردم آمل خالص کرد و ترا

 احترام از من در ينت که با ايخبرانگ

 ائی کنی البّته قادريرمنزل خود پذ

 است که قلب حاکم را نسبت بمن

 مهربان سازد و او را وادار کند که با

 شبيک يدمن بمهر و محّبت رفتار نما

 ا پشت در منزل سر ويرز يمار شديدب

 ی بود همه منتظر بودند کهيلصدا خ

 دشمنان مجددًا هجوم کنند وقتی در را

 باز کردند معلوم شد حاکم از قلعه
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 ٣٤٢ص 

 يّتنفوسی را که ما را مورد اذ يدبآمل برگشته  چون خبر گرفتارى ما را شن

 يخا لحن توبو سرزنش کرد ب يخو آزار قرار داده بودند بشّدت و سختی توب

 مانيهستمکاران با م ينا يدفت چرا گذاشتيگد و بآنها ميزد ميافر يزآم

 چرا ؟گونه رفتار کنندينشده که قدرت دفاع از خود ندارد ا يردستگ

 اشرار يرعلما و سا يلبچه دل ؟ يدمان بزرگوار را بکشيهم ينا يدواستيخم

 د کهينويگما راست معل يناگر ا ؟ ان ثابت کرده بودنديشاّدعاى خود را بر ا

 يخش نند خوبست بقلعءهيکحامی اسالم هستند واحکام اسالم را عمل م

 اسالم که ينخود را ثابت کنند و از د يّتطبرسی بروند و در آن جا اسالم

 د.ينمّدعی حفظ آن هستند دفاع نما

 یيلشجاعت اصحاب قلعه خ انی از مشاهدءهيجان الريخعّباسقل     

 از آنکه بقلعه برود اصحابرا مورد اعتنا يششده بود پ ّيرمتح

 را يعانست وقتی که رفت و وقايدى آنها را سهل ميرپنداشت و جلوگ نمی

 کاسته شد و آتش خشمش يشو خودخواه ياآنوقت از کبر يدبچشم خود د

 فت وقتی که وارد آمل شد با کمال خضوع و احترام بحضور مبارکيا ينتسک

 بد رفتارى و کردار زشت مردم آمل حضرت بهاءاهّلل مشرّف شد و از

 و مقام خود را فراموش کرده ّيتمعذرت خواست طورى شده بود که شخص

 سته بمدح مواهبيورد و زبانش پيکم يدی تمجيلخ ينبود از جناب ماّل حس

 بود پس از چند روز ياو مهارت و شجاعت و عزّت نفس جناب باب الباب گو

 يد را با همراهانشان بطهران رسانکرد و حضرت بهاءاهّلل ّيااى مههيلوس

 آمد که ذکر شده مانع آن شد که حضرت بهاءاهّلل بتوانند خود را يشپ ينا
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 و کوشش يتجدّ  يتبقلعه برسانند و بمساعدت اصحاب بپردازند هر چند نها

 ينالهی بر ا يرد و لکن تقدينرا داشتند که اصحاب قلعه را مساعدت فرما

 فتنديرببرند اگر بقلعه م يفدر قلعه تشر انيشقرار نگرفته بود که ا

 و احکام آن بزرگوار که در يمر اهل عالم از تعاليگند ديدسيرو بشهادت م
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 ٣٤٣ص 

 اندند.يمم يبنصاظهار امر آشکار شد محروم و بی دورءه

ان جوانی بودند که يعنی در ريعزندگانی  ءه حضرت بهاءاهّلل در بهار دور     

 نداى

 ت و هفت بخدمت امر پرداختند ازيسند و در سّن بيدنحضرت اعلی را ش

 شئون ظاهره و ثروت و مقام گذشتند وقتی که در طهران بمساعدت يعجم

 نجات دادن ّيءهاقدام فرمودند گرفتار حبس شدند در قض يناسراى قزو

 اى از قدرت خود را آشکار ساختند درنمونه ينحضرت طاهره از قزو

 ال حضرتياساختند در ن يلزا يرتدب يتا در نهاد اصحاب ريابدشت داد و فر

 مشفقانه يحطبرسی نصا قّدوس را از مرگ نجات دادند باصحاب قلعءه

 د و خود رايناصحاب مساعدت فرما بهند که يدوشيکسته ميوفرمودند و پ

 از يک يچاختند چنانچه در آمل نگذاشتند هيسدر همه حال فداى اصحاب م

 ت فرمودنديبو خود بنفسه تحّمل آن مص نديراصحاب مورد ضرب قرار بگ

 اعدا قرار گرفتند چه يبن بشاه مورد رنج و آسياانداختن باب يرت در واقعءه

 ل مبارکيکخت بهيته از لواسان تا اردوگاه پادشاه و از آنجا تا پايکتّيابل

 ه چال طهران مشّقت فراوانی از ثقل اغالل تحّمل فرمودند و دريادر س يدرس

 اى ازجمله که ذکر شد نمونه ينجن بزحمت فراوان گذراندند ای آن سيکتار

 برهانست بر آنکه آن ينامور بزرگتر ينتی بود که تحّمل فرمودند و اّيابل

 ان مورد اثريرقوائی را که در ا يعانه شخصی بودند که جميگبزرگوار 

 نداختند قدرت و قّوت آن بزرگوار بود که قواى مؤّثره را بايابودند بکار م

 اخت  و باالخره آنيسم منداخت و امورشان را منظّ يادّقت بکار م يتنها
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 ا بعديرز يدن بچنان مقام بلندى رسانيات بيعشر قواى مؤّثره را در دورءه

 ن مقّدر بود که زمام امور موکول بآن بزرگوار شود و پس ازيات بيعاز شر

 مظهر وحی حضرت کردگار گردد. يلن آن نفس جلياب دورءه
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 ٣٤٤ص 

 تميسفصل ب                               

  فصل قبلّيءهبق                             

 زا شکست خورد و فرار کرد لشکرشيرلی ميقکه مهد  يمسابقًا گفت     

 بجمع يًازا ثانيرلی ميقانی و فرار شاهزاده مهديشان شد بعد از پريشپر

 له کند اصحاب خود را بارم شد که باصحاب قلعه حمقوى پرداخت و مصمّ 

 ست لشکر بايافتند رياو سپاهی جرّار  يملشکرى عظ ر در محاصرءهيگد

 دو نفر قّوه و لوازم ينان خان افشار بود ايمانی و سليجان الريخعّباسقل

 لیيقمار فراهم کردند و بلشکر شاهزاده مهديشده و سواره بيار و پيابس

 سنگر بمنزلءه هفتعه قرار داشت سته بودند اردوگاه در جوار قليوزا پيرم

 کرده بودند که اگر اصحاب از قلعه يهخطوط دفاعی در اطراف قلعه تعب

 بمرکز قوى ، اشتنديدبرنم ينمانع را از ب هفتتا آن  ، مدنديآون ميرب

 تّياعمل ينن هر روز با کمال غرور و خودخواهی بتمريالشکر ، نديدسيرنم

 هيلوسينه و قدرت خود را بدواستند قوّ يخجنگی مشغول بودند و م

 آبی شده بودندبدهند اصحاب قلعه دچار بی يشقلعه نما ينبمحصور

 االّول حفر چاه يعن قلعه چاه بکنند در هشتم ماه ربياو مجبور شدند در م

 ند اصحاب چاه را حفر کردند بآنهايدد ينتمام شد وقتی که جناب ماّل حس

 يمکار آب فراوانی خواهيناى اکرد بر يمما شستشو خواه يبفرمودند عنقر

 خواهد شد و در يلتمام اوساخ ترابی از ما زا يمداشت روزى که شستشو کن

 هر کس يدرس يمت ابدى خواهياشتافت و بح يمخواه يرگاه خداوند قديشپ

 ساعت ينکند و منتظر آخر ّيادارد از جام شهادت بنوشد خود را مه يلم
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 د امشب قبل ازيزبر يشخو ينت دزندگانی خود باشد تا خونش در راه نصر

 خود را آماده کند يدواهد که با من همراه باشد بايخطلوع فجر هر که دلش م

 و لشکر ظلمتی را که در جلو راه ما قرار گرفته يمتا از قلعه خارج شو
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 ٣٤٥ص 

 اه عزّت ابدىيگو بجا يمپراکنده ساز

 .يمتن را برسانيشخو

 هنگام عصر آن روز جناب ماّل      

 لباسهاى تازءه ،وضو گرفتند ينحس

 حضرت عّمامءه ،نديدخود را پوش

 باب را برسر گذاشتند و براى دفاع

 خود را آماده ساختند صورت جناب

 ر درخشان بود و آثاريابس ينماّل حس

 انيشمنتهی از چهرءه اسرور بی

 رانياا با اصحاب و يدظاهر و هو

 کهينرمودند مثل ايفطورى مذاکره م

 بار ينند آنها را براى آخرنيکوداع م

 ردند و بشجاعت ويکم يقتشو

 رمودند مّدتیيفم يصاستقامت تحر

 را هم در خدمت جناب قّدوس بسر

 ان با کمال خضوع نشسته بودند جناب قّدوس بايشبردند در محضر ا

 ردند گاهی بذکر حضرتيکم يعانرا تشجيشرمودند و ايفمذاکره م  ينماّل حس

 يءّهت روحّيار مشغول بودند و زمانی قّدوس از کشفد آن بزرگواياباب و ب

 تر آن شب منقضیيشند خالصه قسمت بيدخشيبم يضف ينبماّل حس يشخو

 .يدصبح دم شد و ستارءه
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 م وصاليوفجر  يباد که عنقريدبشارت م ينستاره بماّل حس ينطلوع ا     

 متا طالع خواهد شد جناب باب الباب در آن وقتيهمحبوب ب

 بر اسب سوار شدند و فرمودند اصحاب در قلعه را باز برخاستند و

 ران براى مقابله با دشمنان از قلعهياده نفر از يزد و سيصکنند آنگاه با س

 



www.oceanoflights.org 

 ٣٤٦ص 

 ند صداى اصحاب در جنگليدصاحب الزّمان برکش ياد ياخارج شدند و فر

 بسنگر اّول حمله يند جناب ماّل حسيشو از اطراف منعکس م يپيچيدم

 ى قادى کالئی سپرده شده بود باب البابياسنگر بدست زکر ينا کردند 

 را مقتول ساخته ياکمی سنگر را در هم شکستند و زکر بفاصلءه

 سرعت و شجاعت يتان و متفرّق ساختند بالفاصله با نهايشسربازانش را پر

 لشکر يمفتند خوف و بيرم يشگشودند هر چه پ يزسنگر دّوم و سّوم را ن

 شتيگتر ميشى و اضطرابشان بيدد و نا اميشدتر ميادشمن ز

 سراپاى آنها را وحشت و دهشت گرفته بود از اطراف مثل باران بر سر

 ولی آنها ابدًا اعتنائی نداشتند و يداريباصحاب و باب الباب گلوله م

 سنگرها را در هم شکسته و استحکامات را يعفتند تا جميرم يشسته پيوپ

 انی باالى درختی رفت ويجان الريخاسقلعبّ  ينب ينان ساختند در ايرو

 هاى درخت پنهان ساخت و بمراقبت اصحابن شاخهياخودش را در م

 وانست در پرتويتی فرو گرفته بود و بخوبی ميکپرداخت اطراف او را تار

 مراقبت کند ه روشن شده بود باب الباب و اصحابش را کامالً يکمشعلهائ

 مانيسان بريشناگهان پاى اسب افتند يرم يشسواره پ ينجناب ماّل حس

 ينواستند اسب را از ايخان ميشا يچيدی از چادرهاى نصب شده پيک

 انيخنی عّباسقليعنتکار يادشمن خ ورطه برهانند که ناگهان هدف گلولءه

 ر از زخم باب الباب جارىيابود خون بس يدانی گشتند اثر گلوله شديجالر

 از ينت جناب ماّل حسيسو کانست که مقتول ايدان نميخشت عّباسقليگم

 ان بضعفيشتر برنداشتند که قواى ايشده شدند و چند قدم بيااسب پ
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 افتادند دو نفر جوان خراسانی از اصحاب باب الباب ينه برزميدو سستی گرائ

 آمدند و جناب يشرى موسوم بحسن بود پيگی موسوم بقلی و ديککه 

 باب الباب را برداشته بقلعه بردند.

 يتحکا ين( چن يلزا محّمد فروغی براى من ) نبيرصادق و ماّل مماّل      

 کردند
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 ٣٤٧ص 

 ن قلعه دريارا بقلعه آوردند در م ينگفتند که ما هر دو در آنوقت که ماّل حس

 وقتی باب الباب را بحضور جناب قّدوس يممحضر جناب قّدوس مشرّف بود

 را يننماند ماّل حس جاينکس ا يچو ه يدون برويرآوردند بما فرمودند همه ب

 بعد جناب يمون آمديروش شده بود در حضور قّدوس گذاشتند همه بيهکه ب

ان يشکس را بمحضر ا يچزا محّمد باقر امر کردند در را ببندد و هيرقّدوس بم

 راه

 بآنها اّطالع يدکس نبايچندهد و فرمودند بعضی کارهاى پنهانی دارم که ه

 همانطور يمت کرديرجناب قّدوس ح يشفرما ينن ايدا کند ما از شنيدپ

م که با يدرا شن ينچند لحظه بعد صداى جناب ماّل حس يمتاده بوديسا

 حضرت

 گفتگو دو ينهند ايدان جواب ميشقّدوس به مذاکره مشغولند و بسؤاالت ا

 زا محّمد باقريرم يديمتر شد که ديشتعّجب ما وقتی ب يدساعت طول کش

 تادهيسبما گفت من پشت در اان است بعدها يشی مضطرب و پريلخ

 که جناب قّدوسينردم بمحض ايکن اطاق نگاه ميابودم و از سوراخ در بم

 برخاسته نشستند و مانند سابق ينرا بردند فورًا ماّل حس يناسم ماّل حس

 دوختند و با کمال دّقت ينبا کمال خضوع سر خود را کج کرده چشمها را بزم

 ادنديدردند جواب ميکر چه را سؤال مند و هيدشنات قّدوس را میيشفرما

 ی زود از من جدا شدى و مرايلان فرمود " خيشم که حضرت قّدوس بايدشن

شد که انشاء اهّلل من هم نزد يکدر چنگال دشمنان واگذاشتی چندان طولی نم

 تو
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 مند بهره يايدو از نعمتهاى الهی که بوصف نم يدخواهم آمد و بتو خواهم رس

م که بقّدوس عرض کردند " يدرا شن ينصداى ماّل حسخواهم شد " آنگاه 

 جانم

 زاير" پس از مّدتی جناب قّدوس بم يداز من راضی هست يافداى شما آ

 باقر امر کردند در اطاق را باز کند اصحاب مشرّف شدند جناب

 امورى با او خدا حافظی کردم و دربارءه ينقّدوس فرمودند " من با ماّل حس

 آنها گفتگو نشده بود " ما نگاه دربارءه يناز ا يشکه پو انباز گشتم  يکشر

 ی دريفاند و آثار تبّسم لطصعود کرده ينجناب ماّل حس يديمد يمکرد

 



www.oceanoflights.org 

 ٣٤٨ص 

 کهينند مثل ايدسيران بنظر مينآرامش و اطما است چنان بيدصورتشان پ

 فنشان جناب قّدوس آمدند جسد باب الباب را درکاند در وقت هيدخواب

 يخش يحند و دستور دادند که بدن را در قسمت جنوبی ضريچيدپ اهنشيرپ

 جسد رفتند و بر صورت و چشمهاى يکطبرسی قرار بدهند بعد نزد

 تياح ءهيقدق ينبوسه زدند و فرمودند " خوشا بحال تو که تا آخر ينماّل حس

 ينوارم که هر گز بيدبودى ام يماق الهی ثابت و مستقيثبر عهد و م يشخو

 کلماترا جناب قّدوس با چنان سوز و گدازى ينتد " ايفدائی نمن و تو ج

 يهر گريااختن فرمودند که هفت نفر از اصحاب که حاضر بودند بیياب

 ی سوزناک بود همه آرزو داشتند که اگر ممکن بوديلاصحاب خ يءهکردند گر

 جسد باب يشجان خود را فداى باب الباب کنند جناب قّدوس با دست خو

 ش بودند فرمودند مدفن بابيکه نزديکر قبر گذاشتند و باصحابالباب را د

 اصحاب هم يرحتّی سا يداز همه کس مستور و مکتوم بدار يدالباب را با

 بعد يدکس را مّطلع مساز يچبفهمند که مدفن باب الباب کجاست ه يدنبا

 شده بودند در يدر از اصحاب را که شهيگدستور دادند سی و شش نفر د

 قبر دفن کنند وقتی که يکن ياطبرسی در م يخش يحو ضر شمال مقبره

 ينمانند ا يدرمود احّباى الهی بايفد ميشن قبر گذاشته ميابدنها در م

 ها در حال ممات با هم مّتحدندينشهداى امر مقّدس رفتار کنند همانطور که ا

 يببا هم مّتحد باشند در آن شب قر يشت خوياح در دورءه يداحّباء هم با

 ان جنگ زخمی شده بودند.يدفر از اصحاب در منود ن

 ت شصت و چهار هجرىيسسال هزار و دو از روز دوازدهم ذى القعدءه     
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 ه اصحاب مورد هجوم اعدا قرار گرفتند تا روز وفاتيکروز يننی اّوليع

 شصت و پنج و تيساالّول سال هزار و دو يعکه روز نهم رب ينجناب ماّل حس

 زا باقر هفتاديربود مطابق شماره و حساب مهجرى هنگام طلوع فجر 

 هيکه بودند و از روزيدمّدت بشهادت رس ينو دو نفر از اصحاب در طول ا
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 ٣٤٩ص 

 نديده بشهادت رسيکمورد هجوم دشمنان شدند تا روز ينجناب ماّل حس

 ه اّتفاقيبعج يعمّدت چه وقا ينصد و شانزده روز گذشته بود در طول ايک

 اقدامات باب الباب در يدبظهور رس يناز جناب ماّل حس افتاد چه شجاعتها

 يهدشمنان مشاٌرال ينترت آور بود که سختيراى حمّدت باندازه ينطول ا

 يعآن وقا ان اقرار داشتند و از مشاهدءهيشبشجاعت و بزرگوارى ا

 درجءه يتنها ينت و دهشت بودند در چهار دفعه جناب ماّل حسيردچار ح

 .ه شده بود ظاهر ساختنديدرا که از کمتر کسی د يششجاعت و قّوت خو

 دفعءه .بارفروش اتّفاق افتاد يکاّول در روز دوازدهم ذى القعده نزد دفعءه

 ست که بابيوطبرسی بوقوع پ يخش دّوم در روز پنجم محرّم در جوار قلعءه

 سّوم در روز مرتبءه .ن عبداهّلل خان ترکمان روبرو شدندياالباب با لشکر

 زايرلی ميقپنجم محرّم در وسکس بود که با لشکر شاهزاده مهدت و يسب

 دفعه ينچهارم که از همه مهمتر بود و آخر دفعءه . اندمصادف شده

 انيمزا و سليرلی ميقان و شاهزاده مهديخمحسوبست وقتی بود که عّباسقل

 خان افشار همه دست بدست هم داده بودند و قواى خود را مّتحدًا بکار

 دند و چهل و پنج صاحب منصب که در جنگ مهارت و شجاعتانداخته بو

 از ينجناب ماّل حس .با آنها مساعد و همدست شده بودند يزکامل داشتند ن

 اشتعال بود مظّفر و درجءه يتهولناک که آتش جنگ در نها يعوقا يعجم

 نظم يتن جرّار را که در نهاياآن سپاه و لشکر يعمنصور گشتند و جم

 اى چنانان ساختند در هر واقعهيشمتفرّق و پربودند  يبو ترت

 شجاعت و قّوت و مهارت و توانائی بانواع مختلف و اشکال متفاوت از
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 ت امر مبارکی کهيقبتنهائی براى اثبات حق يکد که هر يشان ظاهر ميشا

 رفت آن کوششيشم فرموده بود و براى پياآن ق يتبزرگوار بحما ينا

 تيررا در راه نصرت آن امر با کمال غه جان خود يکارمود بدرجهيفم

حّتی در دوران صباوت  ينجناب  ماّل حس .و شهامت فدا ساخت کافی بود

 آثار
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 ٣٥٠ص 

ظاهر و آشکار بود در علم و دانش و  يشايمنجابت و حسن خلق در س

 تمّسک

 و مهارت در سوارى و اخالص در انجام مقاصد و مراعات انصاف و ينبد

 فته بوديابلند ارتقاء  عالی و رتبءه ی بدرجءهينامور دثبات و استقامت در 

 ه جان خود را دريکنفوس ينصفات جناب باب الباب از ب ينا بواسطءه

 ند ممتاز و از همه باالتر بوديدراه امر مبارک نثار کردند و بشهادت رس

 ند سی و شش سال از عمر مبارکشان گذشتهيدوقتی که جام شهادترا نوش

 ّيدند و بمجلس درس جناب سيدوقتی که بکربال رس ينحس جناب ماّل  .بود

 کاظم

 استفاده يّدده سال داشتند نه سال هم از محضر سيجرشتی وارد شدند ه

 ان آشکار شديشه استعداد قبول نداى حضرت باب در ايلوس ينکردند و با

 آورتيراى حيهو جانفشان يهرا صرف خدمات امر يشعمر خو ّيءهبق

 يچان هيشت اياح ان شهادت وارد شدند حوادث دورءهديفرمودند تا در م

 وضوح و روشنی در يتوقت مستور و خاموش نخواهد ماند و در نها

 .يدبالد آن بزرگوار خواهد درخش يخصفحات تار

 لشکر دشمن چنان شکست سختی خورده بودند که با کمال خجلت     

 تهيخو گس انيشوان گفت از کار افتاده بودند قواى پريتو شرمسارى م

 مشکل بود و نتوانستند باصحاب قلعه هجوم کنند مگر بعد از يشجمع آور

 در .ان از گوشه و کنار مجتمع شدنديشچهل و پنج روز که قوى و لشکر پر

 اى بود که مجبور شدندشّدت سرما باندازه يدنوروز فرا رس يدع ينب ينا
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 را شکست دادهبار اصحاب آنها  ينخود را باصحاب که چند هجوم و حملءه

 هر .دازندينب يربودند و با شرمسارى و خوف همراهشان ساخته بود بتأخ

 افتاد ولی رؤساى لشکر و دولت اوامر يرچند حمله باصحاب قلعه بتاخ

 وجه نگذارند کسی بکمک اصحاب قلعهيچى صادر کرده بودند که بهيدشد

 د جنابآذوقه براى اصحاب قلعه مشکل شده بو مسئلءه .دننديوبآنها بپ

 ه جناب باب الباب براىيکزا محّمد باقر دستور دادند برنجهائيرقّدوس بم
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 ٣٥١ص 

 دوران سختی انبار کرده بودند باصحاب قسمت کند وقتی که برنج را قسمت

 از يککردند حضرت قّدوس اصحاب را احضار فرمودند و بآنها گفتند :" هر 

 خواهد آمد يشراى ما پده را که بينت و مصائب آّياواند بليتشما که م

 احساس ترس يشتحّمل کند با ما در قلعه بماند و هر کدام که در وجود خو

 ون رود و خود را بمأمنی برساند هر کهيرفورًا از قلعه ب يدماينم يدو ترد

 ا دشمنان بزودى دور ما را خواهنديرزودتر برود ز يدرفتنی است با

 طرف بروى ما بسته خواهد شد،راه از هر  ، گرفت و بما حمله خواهند کرد

 و بمصائب طاقت فرسا دچار يدت سختی بر ما خواهد بارّياو بل يدشدا

 شد ". يمخواه

 را باصحاب فرمودند يشفرما ينشبی که جناب قّدوس ا در همان     

 ميامتولّی که جزو اصحاب بود بنفاق ق ينزا حسيرى موسوم به ميّدشخص س

 انيخنت سپرد و مکتوبی بعّباسقلايکرد و نسبت باصحاب قلعه راه خ

 يدنيکتمام نم يدرا که شروع کرد انی نوشت مضمون آنکه :" چرا کارىيجالر

 دشمنان شما که در ازءهيروفات کرده و بوفات او ش ينکه ماّل حس يدانيدمگر نم

 بود شما که آن رکن ينه اصل کار ماّل حسيداند از هم پاشقلعه جمع شده

 يکاگر همان وقت  يدسانيرچرا کار را باتمام نم يدتبرداش يناعظم را از ب

 هم حااليدمن بشما خبر م يدمديآبدشمن فائق م يدرديکر صرف ميگروز د

 تنها صد يدجی ندارياد احتيالشکر زه بردن دشمنان خود ب ينر براى از بيگد

 دو روز بر قلعه مسلّط خواهند شد و بدون بفاصلءه يدنفر جنگجو اگر بفرست

 آذوقه در يثا از حيرشما خواهند گشت ز يماهل قلعه تسل ط همءهو شر يدق
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 اند ."ى شدهيدجهت دچار مشّقت شد يناند و از اسختی هستند همه گرسنه

 علی يّدمتولّی پس از نگارش نامه آنرا مهر کرد و بس ينزا حسيرم     

 اصحاب قسمت ينه بيکعلی بعد از آنکه سهم خود را از برنج ّيدزرگر داد س

 فت نمود نصف شب از قلعه فرار کرد و مکتوب راياردند دريکم
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 ٣٥٢ص 

 ناخت در آنيششخص را م ينان ايخانی رساند عّباسقليجان الريخبعّباسقل

 اى که در چهار فرسخی قلعه بود توّقف داشتيهان در قريخهنگام عبّاسقل

 رد که بطهران برود و بحضور شاهيکانست چه بکند گاهی فکر ميدو نم

 فتيگآور خود ننگ داشت گاهی مشکست و فرار خجلت ينرسد و از اب

 انشيشفت دوستان و خويران برگردد آنجا هم که ميجنی الريعبوطن خود 

 طور فکرينردند هميککه شکست خورده بود ناچار او را مالمت مينبراى ا

 ينزا حسيرنامءه م  ،علی زرگر ّيدار شد سيدصبح که ب ، رد که چه بکنديکم

 کشته شده از ينان آنوقت دانست که ماّل حسيخلّی را باو داد عّباسقلمتو

 علی زرگر ّيدکه مبادا سينحاصل شد از ترس ا يشاى براجهت فکر تازه ينا

 یيبنگ عجيرفورًا او را کشت و با ن  بدهد، يرينرا بسا ينخبر قتل ماّل حس

 يرکه سااز آن يشواست پيخدلش م  " تهمت  قتل " را از خود دور ساخت،

 کار مبادرت کند ينرؤساى لشکر بهجوم و حمله اقدام کنند خودش با

 بقتل ينا از طرفی ماّل حسيرقلعه را باسم خود معروف سازد ز يرو تسخ

 ر گرسنگی باصحاب قلعه زورآور شده بود ازيگه بود و از طرف ديدرس

 هجهت خود را مظّفر و منصور پنداشت و فورًا بجمع قوى پرداخت و د ينا

 فرسخی قلعه رفت ابتدا دربارءه يماز نوروز با لشکر خود بن يشروز پ

 اتی کرد و چون بصدقيقمتولّی خائن تحق ينزا حسيرم مندرجات نامءه

 هجوم بر افراشت و با دو يتکرد هنگام طلوع صبح را يقينمندرجات نامه 

 هيدده و سواره قلعه را محاصره نمود بلشکر خود فرمان داد که ديالشکر پ

 بانان قلعه را هدف گلوله سازند.
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 يدشتاب خود را بمحضر جناب قّدوس رسان يتزا محّمد باقر با نهايرم     

 ن را معروض داشت قّدوس فرمود شخص خائنی که در قلعه هستياو جر

 انی اّطالع داده است او هميجان الريخرا بعباسقل ينوفات جناب ماّل حس

 وقع را مغتنم شمرده بقلعءه ما هجومبمحض اّطالع بر وفات باب الباب م
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 ٣٥٣ص 

 ينسازد و از رقباى خود با يشوزى را مخصوص خويرکرده تا نصرت و ف

 ون رويرده نفر از اصحاب از قلعه بيجافتد تو اکنون با ه يشواسطه پ

 فتهياوفات  ينان را بجزاى خود برسان تا بداند اگر ماّل حسيخو عّباسقل

 يدرمايفران خود را مساعدت ميااصحاب و و لکن قدرت الهی همواره 

 زا محّمد باقريرم .ازديسسته آنان را بر دشمنان مظّفر و منصور ميوو پ

 اشارت کرد تا در قلعه ،ن اصحاب انتخاب کردياده نفر از ميجپس از آنکه ه

 دياون تاختند و با فريرخود و همراهانش سواره از قلعه ب ،را باز کنند

 باردوى دشمن هجوم کردند و آنان را ، انداختند اى لهصاحب الزّمان ولو يا

 ريار فرار اختياسپاه عّباسقلی خان  با ترس بس ،ان ساختنديشپراکنده و پر

 آنان گشت چنان پراکنده شدند که معدودى يبی نصينکردند و شکست ننگ

 از آنها توانستند خود را ببار فروش برسانند ولی از شّدت خجلت و ننگ

 که خود را از اسب يدد سر بلند کنند عّباسقلی خان بقدرى ترسوانستنيتنم

 ده شدنياه شده بود که در وقت پيمانداخت و فرار کرد بقدرى سراس ينبزم

 ان ماند و او متوّجهيزکرده و همانطور آو يربرکاب گ يشی از کفشهايک

 يکدر حالتی که  ، ردند او هم فرار کرديکنشده بطرفی که لشکرش فرار م

 شتاب خود را يترش برهنه بود با نهايگکفش داشت و پاى د يشپا

 را يشر شکست خويازا رساند و با ترس و خوف بسيرلی ميقبشاهزاده مهد

 سالمتی و يتدر نها يشزا محّمد باقر با اصحاب خويرم .معروض داشت

 می را که از دشمن بجا مانده بود،لَ عَ  ، سرور بقلعه باز گشتند

 ی آنيمه بود و پس از ورود بقلعه با نشاط عظزا باقر بدست گرفتيرم
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 کرد. يمتقد يشبزرگوار خو يسرا برئ

 ًاان کامل مجددّ يناصحاب از شکست دشمن مسرور شدند و اطم همءه     

 ان براى جلب نصرت و غلبه بريقان و ايمبراى آنها حاصل شد که قّوءه ا

 د ازينى نداشتند که سّد جوع نمايزدشمنان کافی است چون اصحاب چ
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 ٣٥٤ص 

 ردند ويکم يهگوشت اسبهائی که از اردوى دشمن با خود آورده بودند تغذ

 ه مراقبيشمودند همينبا کمال شجاعت و ثبات هر گونه سختی را تحّمل م

 مطالب يرمجرى سازند و بسا يدبودند که آنچه را حضرت قّدوس بفرما

 و حملءه دشمنان داشتند يشمشکالتی که در پ ، ادنديدی نمّيتو امور اهمّ 

 ءه اصحاب سابق بازيقامور بقدر سر موئی آنان را از سلوک در طر يرو سا

 ران قبل در نصرت امريااستقامت و شجاعت مانند  يتاشت با نهايدنم

 القلب در مواقع اشتداد يفکوتاهی نداشتند هر چند بعضی از نفوس ضع

 رفت ينکه بکلّی از ب بود ّيتاهمّ ند و لکن اقدام آنها بقدرى بیيدلغز يابال

 جان بازى اصحاب ، نبردند يشو همءه آنها فراموش شدند و کارى از پ

 شجاع و دلباخته که داراى عزم راسخ و استقامت کامل بودند در پرتو انوار

 نت و لغزشيات و بال خيبساعات مص ينتر اقدامات خود در سخت

 نوا را بکلّی محو و نابود ساخت.بی ينخائن

 زا که در سارى اردو زده بود از شکستيرلی ميقزاده مهدشاه     

 داشت که يمی خوشحال شد اگر چه باطنًا تصميلعّباسقلی خان  و فرار او خ

 انيخخود عّباسقل يبرق يتاصحاب قلعه را بکلّی محو کند ولی از عدم موّفق

 واست افتخار غلبه و فتح را خود بتنهائی دارا باشد و براى اويخکه م 

 بطهران نگاشت و کمکاى ی خوشحال شده بود فورًا نامه يلنشد خ ريسّ م

 لوازم را از طهران خواست يرهاى توپ و ساات جنگی و عرّادهيزتجه يدطلب

 مرتبه قلعه را ينداشت که در ا يمبراى او بفرستند و تصم يرتا بدون تأخ

 .يدنما يرمحاصره و بهر نحو هست اصحاب را مغلوب و قلعه را تسخ
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 اصحاب  ى مشغول بودند،يدجد  حملءهّيءهکه دشمنان بتهيندر ضمن ا     

 تنديسگريناعتنائی مجناب قّدوس بمشکالت و مصائب وارده بنظر بی

 ن جشن بشکريادر جر  لوازم انعقاد جشن نوروز بودند، ّيءهو مشغول ته

 قرار يشخداوند متعال پرداختند که آنها را مورد فضل و احسان خو
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 ٣٥٥ص 

 که گرسنه بودند تمامينو برکات خود را بآنان مبذول داشته با ا داده

 ت را فراموش کرده بودند و بخواندن اشعار سرگرم بودندّياها و بلتيبمص

 دياو در ساعات روز فر يچيدپهنگام شب صداى اصحاب قلعه باطراف می

 فتنديگم) سبّوٌح قّدوٌس َرّبنا و رّب المالئکِة و الرّوح ( را  آنان که جملءه

 سته و مستمرّ بوديوجمله که پ ينتکرار ا يدسيرم يدو بع يببگوش قر

 ان در وجود اصحاب بود آنچه را از لشکرينباعث اشتعال شجاعت و اطم

 ًا صرف شد فقط از مواشی گاويعه جميردشمن گرفته بودند از اسب و غ

بسته  اى ی آن گاو را در گوشهينقزو يرباقی مانده بود که حاجی نص اى همادّ 

 بود

 خت ويپبرنج م يرش را براى جناب قّدوس شيرو ش يدوشيدهر روز او را م

 را ّيهرمودند و بقيفم يلبرنج م يررد حضرت قّدوس مقدارى از آن شيبم

 فتند " ازيگرمودند و ميفم يتباصحابی که در حضورشان بودند عنا

 رميبنم غذائی لّذت يچاز من جدا شده است از ه ينه جناب ماّل حسيکروز

 گرسنگی هستند و با کمال درجءه يتران من در نهايام ينبا وقتی میيرز

 د ".يگيروزد قلبم آتش ميساند دلم مضعف و ناتوانی دور من نشسته

 ستهيوصاد الّصمد را پ يرهمه مصائب و شدائد جناب قّدوس تفس ينبا ا     

 تيحارى نصديران و احّبا را باستقامت و پايانوشتند و از طرفی هم می

 رديکزا محّمد باقر هر صبح و شام اصحاب را جمع ميررمودند ميفم

 مود از استماع آن آتشينصاد را براى آنها تالوت م يرو قسمتی از تفس
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در وجودشان احداث  يدجد يدد و اميشور م شجاعت اصحاب شعله

 شت.يگم

 گرسنگی اند مايدرمود خدا ميفم که ميدشن فروغیزا محّمد يراز ماّل م     

 ايرز يمرديکو براى خوراک روزانءه خود فکر نم يماديدنم ّيتخود را اهم

 تيارد اثر آن آيکم يرت به نحوى مؤّثر بود که عقل ما را تسخياتالوت آ

 ممکن نبود آثار يمرديبطورى بود که اگر چند سال هم بهمان منوال بسر م

 هر وقت که فکر برود ينشجاعت ما از ب ياا شود يدماللت و رنج در ما پ
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 ٣٥٦ص 

 ما را متزلزل کند و قّوت يمواست قدرى تصميخنداشتن آذوقه و خوراک م

 زا محّمد باقر بحضور جناب قّدوسيرفورًا م يدنما يلما را بضعف تبد

 کهينبمحض ا ، وردنديآم يفان تشريشرد ايکرا عرض م ّيهفت و قضيرم

 ىيدناام يزنات سحرآمياب مدند از مشاهدءه آن طلعت نورانی و آنيآما م يشپ

 د،يشم يلوارى و غّصه و اندوه ما بسرور و شادمانی تبديدما بام

 ردنديککه اگر تمام دشمنان غفلتًا بما حمله م يمرديکحالتی در خود احساس م

 داد. يمکه فورًا همه را شکست خواه يمداشت يقين

 انی سالالثّ  يعت و چهارم ماه ربيسم مطابق با بيّانوروز در آن ا يدع     

 اى ورقه يدت و شصت و پنج هجرى بود جناب قّدوس در روز عيسهزار و دو

 يببود که عنقر يننگاشتند که براى اصحاب قرائت شد مضمون ورقه ا

 خواهد آمد و مصائب تازه واقع خواهد شد و در يشه پيدامتحانات شد

 ينچند روز از ا يدرى از اصحاب بشهادت خواهند رسياه جمع بسيجنت

 قلعه فرود يکزا با لشکر جرّارى نزديرلی ميقشاهزاده مهد ،مقّدمه گذشت

 با يکانی و جعفر قلی خان هر يجان الريخان خان افشار و عبّاسقليمآمد سل

 ستند بعالوه چهل نفر از بزرگانيوات خود بشاهزاده پيزعّده و تجه

 و صاحب منصبان هم بمساعدت شاهزاده آمدند در مجاور قلعه در نقاط

 ساختند تا ّيااستحکامات جنگی را مه يرها و سامختلفه سنگرها و خندق

 داد که قلعه و اصحاب لشکر بتوپچی ها فرمان يسروز نهم شهر البهاء رئ

 د.ينهاى توپ نمارا هدف گلوله

 جناب قّدوس از اطاق خود يداريبکه گلوله از هر طرف مينا يندر ب     



www.oceanoflights.org 

 وردند و بمشی پرداختند وجهءهآ يفون آمدند و بوسط قلعه تشريرب

 ان و متانت رايناطم يتر مسرور و صورتشان خندان بود نهاياقّدوس بس

 دند ناگهان گلولءه توپی جلوى جناب قّدوسيزداشتند همانطورکه قدم م

 اعتنائی با پاى خودان گلوله را بکمال خونسردى و بیيشافتاد ا ينبزم
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 ٣٥٧ص 

 خبرند کاران چقدر از غضب خدا غافل و بیستم ينغلطاندند و فرمودند :" ا

 ی کهيفمخلوق ضع ءهيلانند که نمرود با آن عظمت را خداوند بوسيدمگر نم

 انند که قوم عاد و ثمود را باد تند بهالکتيده باشد هالک فرمود مگر نمپشّ 

 نند که جنود الهی رايکهمه کوشش م ينانند پس چرا ايدرساند اگر م

 ی بقدرت و قّوتّيتاهمّ  يرجنود شجاع و اصحاب دل ينبترسانند با آنکه ا

 مارند " آنگاه باصحاب توّجهيشهند و آنرا مانند ظّل زائل ميدسلطنت نم

 الّصلوة يهکه حضرت رسول عل يدکرده و فرمودند :" شما آن اصحابی هست

 او الّسالم دربارءه شما فرموده است و اشوقا اِلخوان
َ
 ت وَن فی آخرِ يأ ينَ لّذي

وبانا ملتفت باشالزّما م اَفَضل  ِمن ط  وبی لنا و طوبی ه  وبی لَه م و ط   يدِن ط 

 خود را از دست يمه مقام عظيلوس ينمبادا نفس و هوى بشما غلبه کند و با

 از يکبراى هر  يدو از سطوت کّفار نهراس يداشرار نترس يداز تهد  يدبده

 م اعدا اثرىشما وقتی مقّدر و ساعتی مقرّر است چون اجل برسد نه هجو

 واند اجل کسی را مقّدم و مؤّخريتکس نميچى هيردارد و نه کوشش احبّاء تأث

 م کنند قبل از وقتی که خدايابمخالفت شما ق ينسازد اگر تمام روى زم

 د و کم نخواهدياه از وقت مقرّر زيقدق يکوانند کارى بکنند يتکرده نم ّينمع 

 يدهاى توپ ترس بخود راه بدهگلوله ينلحظه از ا يکشد اّما شما اگر چه 

 الهی خود را يتحما ينکه از حصن حص يدبدان يقين يدو مضطرب بشو

 ". يداخارج ساخته

 ان و استقامت درينند روح اطميدشننات را میياب يناصحاب که ا     

 القلب که آثار نقاق و ترس در يففت بجز چند نفر ضعييان مياآنها سر
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 دور هم يديداز قلعه که کسی آنها را نم اى وجودشان ظاهر بود در گوشه

 درجءه يتاصحاب که در نها يرجمع شده بودند و بنشاط و شجاعت سا

 خلوص و انقطاع بودند بچشم بغض و عداوت و بنظر دهشت و وحشت

 زايرلی ميقتند چند روز پشت سر هم از لشکر شاهزاده مهديسگرينم
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 ٣٥٨ص 

 ی متعّجب بودنديلشاهزاده خت لشکر يريخباصحاب قلعه گلوله توپ م

هاى توپ اصحاب قلعه را از دعا و همه گلوله ينکه ا ّيرحال متح ينو در ع

 نماز

 هاى توپ اصحاب با کمالارد و در مقابل صداى گلولهيدو اذکارشان باز نم

ردند دشمنان منتظر بودند که اصحاب يکشجاعت صدا بدعا و اذکار بلند م

 قلعه

ت قرآن و ياند که صداى اذان و تالوت آيديدم شوند ولی بر عکس يمتسل

 آوازهاى

 سد.يرسته از اصحاب بگوش آنها ميوو مناجات و دعا پ يزفرح انگ

 شجاعت و استقامت اصحاب جعفر قلی خان از همه ينا از مشاهدءه     

 اصحاب بجوش ءهيندلش از شّدت بغض و ک ، تر آتش گرفته بوديشب

 ى شده است شعله شجاعت اصحاب راواست بهر طوريخو خروش آمده و م

 جهت دستور داد برجی بسازند بعد از اتمام برج توپی ينفرو نشاند از ا

 اخت جناب قّدوسيستوپ م باالى برج گذاشت و وسط قلعه را هدف گلولءه

 زا محّمد باقر امر کردند که برود و جزاى آن شخص پست خود خواه رايربم

 ان رايخو زبون ساخت جعفر قل يلذل ان رايخبدهد و همانطور که عّباسقل

 يدزا محّمد باقر فرمودند " بايرقّدوس بم ، هم مثل او منکوب و مخذول سازد

 ىيرشخص بفهمانی که اصحاب شجاع و بندگان مخلص خدا در دل ينبا

 ردديگود و باضطرار دچار ميشوقتی که گرسنه م يرش ، هستند يرمانند ش

 يراصحاب قلعه هم مانند ش ، وديشمشجاعت و شهامتش باعلی درجه ظاهر 
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 ءهيرنا ، تر گرسنه بشونديشاصحاب هر چه ب ينباو بفهمان که ا ، هستند

 تر خواهد بود . شان سخت ود و هجوم و حملهيشتر مشتعل ميدغضبشان شد

 ون تاختنديرران سواره از قلعه بياده نفر از يجزا محّمد باقر با هيرم

 لشکر  ند،يدشيکصاحب الزّمان م ياد ياتر از سابق فريدو بمراتب شد

 جعفر قلی خان و سی نفر از  منتهی گشتند،دشمنان دچار خوف و ترس بی

 برج را  اصحاب ببرج حمله کردند،  اصحاب شدند، يررانش طعمءه شمشيا

 بعضی از استحکامات  انداختند، ينخراب و توپ را از باالى برج برزم
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 ٣٥٩ص 

 يدگرد يکشب شد و هوا تار ينب يندر ا  کردند، انيرو سنگرها را خراب و و

 بجزاى خودشان يزند وگر نه باقی لشکر را نيدکه دست از کار کش

 ه بوديدو آزارى نرس ّيتکدام اذ يچبه ،اصحاب بقلعه برگشتند  ساندند،يرم

 چند رأس  اسب از دشمنان بجا مانده بود که با خود بقلعه آوردند لشکر

 ى هجوم و حمله نشدند،ّياو تا چند روز بعد مه ان خاطر گشتهيشدشمن پر

 اى ازو انفجارى واقع شد که عّده يقلشکر دشمن غفلتًا حر در قورخانءه

 يشپ ينرى از سربازان کشته شدند ايابس صاحب منصبان توپخانه و عّدءه

 د.ينماه نتوانستند باصحاب قلعه هجوم نما يکآمد سبب شد که تا 

 فتند و بواسطءهيرون ميرز اصحاب گاهی از قلعه بمّدت بعضی ا يندر ا     

 مودند گوشتينها تا اندازءه سّد جوع مجمع کردن علف خشک از مزرعه

 ها را از ناچارى تناول يناسبها تمام شده بود و اصحاب از شّدت جوع چرم ز

 ند که سبب رّقتيدبلعوشاندند و طورى میيجمودند علفهاى خشک را مينم

 ه قواى آنها سستيکوخت وقتيسدلش بحال آنها م ديديهر کس م  بود،

 مدند و با کلماتيآحضرت قّدوس نزد آنها م ، شده بود يفو ابدانشان نح

 اختند.يسوارشان ميدند و اميدبخشمی يفآالم آنها را تخف يزانگبهجت

 دشمن قلعه را هدف گلوله ساختند انی توپخانءهدر اّول ماه جمادى الثّ      

 قلعه هجوم کردند يرده براى تسخياب از سواره و پواجی مرکّ و بالفاصله اف

 شدن دشمنان را مشاهده فرمودند و صداى آنها را يکجناب قّدوس چون نزد

 زا باقر را احضار کردند و فرمودند " با سی و شش نفر ازيرند ميدشن

 ينه در ايکد و دفاع کند و باو فرمودند از روزيراصحاب جلو دشمن را بگ
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 که بدشمنان خود يمديشگاه راضی نميچتا بحال ه يماکن گرفتهقلعه مس

حاال  يمشاديگردند ما دست بدفاع نميکو تا آنها بما هجوم نم  يمتعّدى  کن

 هم

 و بزور يمورياستی بدست بياطور است اگر مقصود ما آن بود که رينهم

 قلعهن ياهرگز تا امروز در م يمو اعالن جهاد بده يماسلحه بر کّفار غلبه کن

 



www.oceanoflights.org 

 ٣٦٠ص 

 ما بطورى بود که بر همءه اّمتها غالب قّوءه اصحاب و قدرت اسلحءه يمماندنمی

 مّياا الّسالم در گذشتءه يهحال ما مانند اصحاب حضرت رسول عل يمديشم

 يديمشيکم يرمانند حضرت رسول شمش يماست اگر مقصودى داشت

 وت کنند ازکه مؤمن شوند و قبول دع يمرديکو دشمنان خود را مجبور م

 يشبود که با رفتار خو ينمقصودمان ا يمقلعه وارد شد ينه در ايکروز

 يمو خود را براى جانفشانی آماده ساز يمعظمت دعوت الهی را ثابت کن

 يباست عنقر يکساعت مقرّر نزد يمخود نثار کن ينرا در راه د يشو خون خو

 .يداهد رسه کارهاى ما تمام شود آن ساعت مقرّر خويکخواهد آمد وقت

 سواره از ، ن اصحاب انتخاب کرديازا باقر سی و شش نفر از ميرم     

 دشمنان را پراکنده ساختند و مظّفر و منصور برگشتند، ،ون رفتنديرقلعه ب

 ه بودنديدی ترسيلصاحب الزّمان اصحاب خ ياد يان فريددشمنان که از شن 

 م را با خود بقلعهلَ فرار کردند و علم خود را بجا گذاشتند اصحاب آن عَ 

 در هنگام يرينسا  شدند، يدواقعه پنج نفر از اصحاب شه يندر ا  بردند،

 ران دفن کردند.يگمراجعت بقلعه شهدا را با خود بقلعه بردند و پهلوى د

 يشدشمنان خو اندازءهزا از قّوت و توانائی بیيرلی ميقشاهزاده مهد     

 کرد و با آنها بمشورت پرداخت ان شده بود ناچار رؤساى لشکر را جمعيرح

 ه هستيلکنند و بهر وس اى کرد که بهر طورى ممکن است چاره يقآنها را تشو

 باالخره يدد سه روز مشورت رؤساى لشکر طول کشيننما يرقلعه را تسخ

 بقلعه خود دارى کنند ند که چند روز از تطاول و حملءهيدبهتر آن د

 يدگرسنگی شد اصحاب بواسطءه يدشا  ی نرسانند،يّتو باصحاب قلعه اذ
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 .شوند يمو شرطی خودشان تسل يدى که بر آنها روى داده بدون قيدو ناام

 ينب ينرا مشاهده کند در ا يشخو يمتصم ءهيجشاهزاده منتظر بود که نت

 و فرمانی از شاه همراه داشت. يدشخصی از طهران بحضور شاهزاده رس

 طهران واقع شده، يککند نزد ءهيقر   کند بود،يءهشخص از اهل قر ينا     
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 ٣٦١ص 

 انست که ماّل مهدى کندى و برادرش ماّل باقر کندى که با او هم وطنيدچون م

 اشند  از شاهزاده اجازه گرفت که بقلعه وارديبهستند جزو اصحاب قلعه م

 بتواند آنها را از مرگ خالصی بخشد، يدت کند شايحشود و آن دو نفر را نص

 قلعه درخواست کرد که بماّل مهدى يناز مستحفظ يدعه رسقل يکه نزديکوقت

 واهد تو را مالقات کند جنابيخنفر از رفقاى تو آمده م يکد ينکندى بگو

 کرد و گفت يترمودند که آن شخص در طهران خودش براى من حکايفم يمکل

 ر سختيام که صورتش را بسيدن شد من او را دياار قلعه نمايوماّل مهدى از د

 درازى يداهن سفيرى داشت پيزنگاه تند و ت يره بود و مانند شيدبهم کش

 دستمال  اهن بسته بود،يرش را روى پيرشمش  ه بود،يدمانند اعراب پوش

 رسم که موالىيتا ميرى در دستش بود بمن گفت چکار دارى زود بگو زيدسف

 من مرا احضار کند و من آنجا نباشم آثار عظمت و قّوت از صورت

ت او يباز نگاه کردن و ه  شدم، ّيری متحيلخ  شکار بود،و چشمانش آ

 دهشت

 پنهانی را که در که خوب است عاطفءه يدمرا فرو گرفت غفلتًا بفکرم رس

 ار سازم لهذا دربارءه فرزندش با او صحبت کردميدقلبش موجود است ب

  کند گذاشته بوديءهماّل مهدى پسرى داشت موسوم برحمن که او را در قر

 اشت و هريدی دوست ميلآن طفل را خ يهسته بود مشاٌر اليوب پو باصحا

 شست و شعرىيناش ماست  آن طفل را بخواباند پهلوى گهوارهويخوقت م

 من بماّل مهدى گفتم  فت.يرواند تا آن طفل بخواب ميخرا که ساخته بود م

 پرستار مانده،اشتی تنها و بیيدقدر او را دوست مينرحمن پسرت که ا
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 یيقرحمن بگو که محّبت رحمن حقه د ماّل مهدى گفت بينرد که ترا ببآرزو دا

 ينران در او باقی نمانده من ايگکرده و جاى محّبت د يرتمام قلب مرا تسخ

 م خدا لعنت کند هريدد کشيار فريااختشد بی يرم اشکم سرازيدرا که شن

 م اگرديآنوقت از او پرس  واند،يخکس که ترا و رفقاى ترا کافر و گمراه م

 جواب داد اگر مقصود تو  چه خواهد شد؟ يايمتو ب يشمن وارد قلعه شوم و پ
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 ٣٦٢ص 

 سرور يتت و جهد در عرفان حّق است من با نهايقاز ورود در قلعه تحرّى حق

 ئیيان من بيداست که بد ينحاضرم تو را راهنمائی کنم و اگر مقصودت ا

 يها حضرت رسول عليرم زريذيپن کنی من ترا ميدی خود ديمقد يقو از رف

 الّسالم

 ائیيراز تو پذ ينَو لَو کاَن کاِفرًا " بنابر ا يَف فرموده " اَکَرم وا الّض 

 يناز ا يشبا يرورم زيآه براى تو ميدنم و علف پخته و استخوان جوشيکم

 کنی با خبر باش ّيتئی و مرا اذياست که بينى ندارم و اگر مقصودت ايزچ

 ينار پائيود ينم و از باالى ايگيراهم کرد و تو را مکه من از خودم دفاع خو

 کردم که يقينم يدطور داراى ثبات و استقامت دينه او را ايکندازم وقتيام

 استقامت و شجاعت او بقدرى بود که اگر تمام علما  ه ندارد،يداصرار من فا

 دازند و او راينان او بيمدند که رخنه و شّکی در ايشجمع م ينروى زم

 با تمام قوى هّمت يامدند و اگر همءه مردم دنيآانند از عهده بر نمبرگرد

 وانستنديتگرفته منحرف سازند نم يشکه پ اى هيقماشتند که او را از طريگم

 ه اى بر تو گوارا باشد که بمذاق تو خوش آمدهيدباو گفتم آن جامی که آشام

 است هر کس د کردهياشاهزاده قسم  ، همه برکت براى تو فراهم کرده ينو ا

 شاهزاده بسالمتی بوطن واند باجازءهيتآزاد است م يايدون بيراز قلعه ب

 ينفت کند ماّل مهدى گفت من اياخود برگردد و مخارج راه خود را هم در

 ر با من کارى دارى منيگد ياام تو را برفقاى خودم خواهم رساند آيغپ

 م معّطل شوم منوانيتنم يناز ا يشواهم نزد موالى خودم برگردم و پيخم

 کند ييدو تأ يدن بمقصودت مساعدت فرمايدباو گفتم خدا ترا براى رس
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 يدفرموده است اگر تأئ ييدماّل مهدى با کمال سرور بمن گفت " خدا مرا تأ

 کند داشتم و مثل محبسی يءهاو نبود چطور ممکن بود از منزلی که در قر

 " بعد از گفتن يمود نماقلعه عالی مرتبت ور ينبراى من بود خالص شوم و با

 کلمات رفت. ينا

 ام شاهزاده را کهيغکه نزد اصحاب مراجعت نمود پينماّل مهدى بمحض ا     
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 ٣٦٣ص 

 ّيدفت کرده بود باصحاب ابالغ کرد عصر آن روز سياآن شخص در ءهيلبوس

 ون آمد و باردوىيرقمی با نوکر خودش از قلعه ب ينزا حسيرم

 ر که از گرسنگیيگى و چند نفر ديرول بهنمشاهزاده رفت روز دّوم رس

 از اصحاب جدا شدند تا نزد يدبتنگ آمده بودند با کمال حزن و ترد

 که شاهزاده بوعدءه خود وفا خواهد کرد بمحضينا يدشاهزاده بروند بام

 آنها را انی فرمان داد همءهيجون رفتند عّباسقلی خان الريرکه از قلعه بينا

 مقتول ساختنند.

 حوادث لشکر دشمن که در جوار قلعه ينالصه تا چند روز بعد از اخ     

 ی وارد نمی ساختند روز چهاريّتبودند باصحاب قلعه کارى نداشتند و اذ

 انی هنگام صبح شخصی از طرف شاهزاده بقلعهشنبه شانزدهم جمادى الثّ 

 تا با آنها مذاکره يداند که دو نفر بفرستآمد و گفت شاهزاده فرموده

 جناب قّدوس يمکه با هم صلح نمائ يمموّفق شو يدشا يمانه کنمحرم

 رضاى خراسانی را فرستادند و بآنها فرمودند ّيدی و سيلسف اردبيوماّل 

 زا ازيرلی ميقام مهدشما آماده ّيءهکه من براى انجام نظر يدبشاهزاده بگوئ

 ن دوائی کرد دستور داد براى آنها چاى آوردند آيری خوب پذيلآن دو نفر خ

 بزرگوار ما در قلعه گرسنه يسه رئيکند و گفتند ماداميدنفر چاى ننوش

 کارى از يناگر چن يمشامياب يا يمى بخوريزت که ما چيساست شرط وفا ن

 شاهزاده گفت جنگ .يماو هست يعمط يمبگوئ يموانيتما سر بزند چطور م

 هم ماه هم شما و يدجهت  مّدتی است که طول کشما و شما بی ينو جدال ب

 خود و شما را بنحو ينام که اختالف بگرفته يممن تصم يماهيدی ضرر ديلخ
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 گذاشته بود برداشت و در يشآنگاه قرآنی را که پهلو يممسالمت حّل نما

 يننوشت: " با ينان جناب قّدوس چنين سورءه فاتحه براى جلب اطميءهحاش

 ت را از جانبياآ ينمبرى که ايغکتاب مقّدس و بکسی که آن را فرستاده و پ

 مقصودى ندارم يچنم که جز آشتی و دوستی هيکد مياخدا آورده قسم 
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 ٣٦٤ص 

 از ينخود و شما محکم کنم بنا بر ا ينواهم اساس دوستی و آشتی را بيخم

 شما دراز ّيتکس براى اذيچکه دست ه يدو مطمئّن باش يدئياون بيرقلعه ب

 الّسالم يهضرت رسول علنخواهد شد شما و اصحاب شما در حفظ خدا و ح

 کس نهيچورم که هيخبشرافت خود قسم م يدشاه هست ينو پادشاه ناصر الدّ 

 يری نخواهد کرد اگر غّيتن لشکر و نه در جهات مجاوره نسبت بشما اذيادر م

 رى داشتهيگل ديااز آنچه نوشتم و برخالف آنچه نگاشتم در قلب خود خ

 آنگاه .ب خود گرفتار کندار مرا بخشم و غضباشم خداوند منتقم جبّ 

 شاهزاده مهر خود را بپاى آن نوشته نهاد و قرآن را که مطالب مزبوره در

 يسقرآن را برئ ينسف داد و گفت ايوورق اّول آن نوشته شده بود بماّل 

 ان برسان من امروز عصر چند رأس اسبيشخودتان بده و سالم مرا با

 اىهيمورند و در خياا باردو بوانشان ريرپ يران و سايشخواهم فرستاد تا ا

 ه وسائليکند و تا وقتيرشده قرار گ ّيهن منظور تهيمکه مخصوصًا براى ه

 و مخارج راه بآنها بدهم يمنما ّيهبوطنش ته يکالزمه را براى مراجعت هر 

 مان من خواهند بود.يههمه م

 سف گرفتند و با کمال احتراميورا از دست ماّل  جناب قّدوس قرآن     
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 ٣٦٥ص 

 ينَ نا َو بَ ينَ  مبارکه را تالوت نمودند: " َرب َنا افَتح بَ يءهآ ينه و ايدبوس

 ( آنگاه به اصحاب٨٨:٧" ) قرآن  ينَ الَفاِتحِ  يرٌ ِمنا َبالَحقِّ َو اَنَت خَ ق و  

 يريمپذبعد فرمودند ما دعوت آنها را می يدشو ّيافرمودند براى خروج از قلعه مه

 تا

 هنگام  د.يناند رفتار نمااند و خدا را شاهد گرفتهدادهآنها مطابق قولی که 

 سبز رنگی را که حضرت باب براى خروج از قلعه جناب قّدوس عّمامءه

 عّمامه را براى قّدوس در همان ينان فرستاده بود بر سر گذاشتند ) ايشا

 رى فرستاده بودند کهيگوقتی فرستادند که براى باب الباب هم عّمامءه د

 ون رفتنديرروز شهادت بر سر گذاشتند ( و همه سواره از قلعه ب ان دريشا

 بردند يفجناب قّدوس با اسب مخصوصی که شاهزاده فرستاده بود تشر

 و اصحاب با اسبهائی که براى آنها در درگاه قلعه آورده بودند همه بسوى

 اردوى شاهزاده روان شدند اصحاب جناب قّدوس اغلب از اشراف و علما

 ده دنبال آنها روانيااصحاب هم پ يرفتند سايردنبال قّدوس م بودند که

 رى که داشتند همراه بردند عدديگهاى ديزشدند و هر کدام اسلحه و چ

 ت و دو نفر بود شاهزاده دستور داده بود براى جناب قّدوس دريساصحاب دو

 ه زده بودنديموا که مشرف باردوگاه بود خيز ديءهام عمومی در قرجوار حمّ 

 قّدوس براى آنها ءهيمی که در اطراف خّيندر مکان مع يکهر  يزحاب ناص

 ی جناب قّدوس ازيلآماده شده بود باستراحت پرداختند پس از مّدت قل

 ون آمدند و اصحاب را دور خود جمع کردند و آنها رايرخود ب ءهيمخ

 تا همه از يدبتمام معنی منقطع باش يدت فرمودند: " بايحگونه نصينبد
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 انقطاع شما آوازءه امر الهی بلند شود و عظمت و وى کنند و بواسطءهيرشما پ

 رفت امريشاز پ يدمجد امر مبارک ظاهر و آشکار گردد اگر منقطع نشو

 ساخت من از خداوند يدکرد و امر مبارک را بد نام خواه يدممانعت خواه

 ساعت دورءه ينکه بشما انقطاع کامل عطا کند و تا آخر يمماينمسئلت م

 و خدمت يدکه امر مبارکش را مرتفع ساز يدفرما ييدزندگانی شما را تأ
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 ٣٦٦ص 

 . "يدالهی کامل نمائ يند خود را دربارءه

 چند ساعت بعد از غروب آفتاب براى اصحاب از اردوگاه شام آوردند     

 ها بزرگ بودند ) مجموعه (یينس ينته بودند ايخی رينغذا را توى چند س

 د بوديااصحاب ز ى سی نفر از اصحاب بود ولی عّدءهی براينو هر س 

 ه در محضر جناب قّدوسيکو غذائی که آورده بودند کم بود بعضی از نفوس

 کردند که جناب قّدوس نه نفر از اصحاب را احضار يتطور رواينبودند ا

 ان در خوردن شام شرکت کننديشان با ايشمخصوص ا ءهيمفرمودند تا در خ

 د ما هم دست براى غذا درازينرمايفنم يلى ميزقّدوس چ که جناب يديمما د

 ند مايدی خوشحال شدند وقتی ديلحال خ ينا نوکرها از مشاهدءه يمنکرد

 تند و همه را خوردند بعضیيخبا کمال حرص روى غذا ر يموريخى نميزچ

 ت گزافی نان باصحاب بفروشنديمواستند که بقيخاز نوکرهاى شاهزاده م

 و قال شد جناب يلعضی از اصحاب و نوکرهاى شاهزاده قب ينجهت ب يناز ا

 ی مکّدر شدند و آنها را سرزنش کردند و گفتنديلقّدوس از رفتار اصحاب خ

 اصحاب بواسطءه عدم اطاعت ينبود ا يکنزد يدچرا از آنها نان خواست

 زا محّمد باقر واسطهيرجناب قّدوس مورد مجازات سخت واقع شوند ولی م

 .يدخوابشد و سر و صدا 

 زا محّمد باقر گفتيرصبح روز بعد شخصی از طرف شاهزاده آمد و بم     

 زا محّمد باقر پس از آنکه از جنابيرواهد شما را مالقات کند ميخشاهزاده م

 قّدوس اجازه گرفت نزد شاهزاده رفت پس از ساعتی مراجعت کرد و بجناب

 ان خانيمر شد سلد آوياتعّهدات خود را  يًاقّدوس گفت که شاهزاده ثان
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 مهربانی و احترام را نسبت بمن مراعات کرد يتافشار هم حاضر بود نها

 وقت نخواهم شکست و بسر گذشتيچو اظهار کرد که سوگند خود را ه

 شخص بعد از فتنءه ساالر و کشته شدن ينان استشهاد کرد که ايخجعفر قل

 شاه نسبت باوهزارها سرباز دولتی مورد عفو پادشاه قرار گرفت و محّمد 
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 ٣٦٧ص 

 ک مقصود شاهزاده آنست که فردا صبحيندى روا داشت اياانعام و بخشش ز

 و همه را سواره تا سنگسر يايدشما ب ءهيمام برود بعد بخزود با شما حمّ 

 برساند و از آنجا اصحاب بعضی بعراق و بعضی بجانب خراسان رهسپار

 عّدءه ينخان گفت ورود ا انيمه شاهزاده اسم سنگسر را برد سليکشوند وقت

 جهت شاهزاده ينت از ايسی مانند سنگسر خالی از خطر نر در محلّ يابس

 وز کوه بفرستد ولی منيرقرار گرفت که اصحاب را بف ينبر ا يشرأ

 فت مجرى نخواهد ساخت و باصطالح قلبيگمعتقدم که شاهزاده هر چه را م

 ت.يسی نيکو زبانش 

 زا باقر باصحاب فرمودند کهيرگفتار م جناب قّدوس پس از استماع     

 همه در آن شب متفرّق شوند و فرمودند من خودم هم ببارفروش خواهم

 رفت اصحاب با کمال تضرّع از جناب قّدوس درخواست کردند که اجازه

 يدان جدا نشوند فرمودند صبر کنيشبدهند همه در خدمتشان باشند و از ا

 تحّمل

 دهينتی در آّياا مصائب و بليرز يدد يما خواهر ريگديکباز هم  يدداشته باش

 ريگکرد و از آن ببعد د يمفت پس از آن با هم مالقات خواهياوقوع خواهد 

 هر چه اراده يمذاريگشد حاال کار خود را بخدا وا م يمهرگز از هم جدا نخواه

 م.يرذيپم يتبا کمال سرور و رضا يدفرما

 که خودشينا نکرد و بجاى ازا بعهد خود وفيرلی ميقشاهزاده مهد     

 دى از اصحاب بلشکرگاهياز  ان را با عّدءهيشجناب قّدوس برود ا ءهيمبخ

 ام داد همان جايغءه فرّاشباشی بردند شاهزاده پيماحضار کرد همه را در خ
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 باشند ظهر آنها را خواهم خواست پس از مّدتی بعضی از نوکرهاى شاهزاده

 ناب قّدوس باصحاب گفتند که همهنزد باقی اصحاب رفتند و از طرف ج

 رى از اصحابياام دروغ بسيغاصل و پگفتار بی ينباردوگاه حاضر شوند ا

 ان خوديرکرد دشمنان اس يررا بخطر انداخت و در دست دشمنان آنها را اس

 ها نفوسی بودند که بعد از واقعءه قلعه زنده ماندندينرا فروختند ا
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 ٣٦٨ص 

 بموطن خود برگشتند داستان يکو پس از آنکه هر فتند يانجات  يقطر ينو با

 آمده يشه را که در قلعه براى اصحاب پيدت و امتحانات شدّيامصائب و بل

 اصرار کردند کهی يلاردبسف يوگماشتگان شاهزاده بماّل  .ران گفتنديگبود بد

 ينخود را زم که همگی اسلحءه يداز قول جناب قّدوس باصحاب ابالغ نما

 ون رفت و بجانب اصحاب روان شد دريرسف از اردوگاه بيو بگذارند ماّل 

 ند باصحاب چه خواهیيدند و پرسيدراه گماشتگان شاهزاده باو رس ينب

 وم باصحابيرن مالآ اسف با کمال تهّور و شجاعت فرمودند يوگفت ماّل 

 ان براى شمايشامی را که باسم جناب قّدوس و از طرف ايغهر پ يمويگم

 کلمات را گفت ينا دروغ است و اصل ندارد چون ايرز يدآوردند باور نکن

 ی را بشهادتيلسف اردبيوگماشتگان شاهزاده با کمال قساوت ماّل 

 فتند غارت کردند و قلعه رايارساندند آنگاه بجانب قلعه روان شدند هر چه 

 سان نمودند بعد باقی اصحاب را احاطه کردند و گلوله بارانيکبا خاک 

 صاحب يرن اصحاب کسی هدف گلوله نشده بود با شمشاينمودند اگر از م

 يناصحاب جناب قّدوس در ح يدمنصبان و اسلحءه سربازان بشهادت رس

 مفارقت جان از بدن زبانشان بجملءه سبّوح قّدوس رّبنا و رّب المالئکة

 همان ذکرى بود که با کمال شجاعت در اوقات شادى ينو الرّوح  ناطق بود ا

 کلمات را ينوفات هم با همان شجاعت ا يند در حفتنيگو سرورشان م

 افتخار جاودانی مکلّل گشت. يلفتند شهادت آن نفوس مقّدسه باکليگم

 شاهزاده فرمان داد يزانگحزن يعت و وقاّيابل ينن اياجر يندر ب     

 ورند هر کدام از آنهايابمحضر او ب يکايکشده بودند  يراصحابی را که اس
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 ت بودند بفرمان شاهزاده بقدر استطاعت خودکه صاحب ثروت و مکن

 بپردازد يدمبلغی را که با يکمجبور بودند مبلغی بپردازند و قرار شد هر 

 زا محّمديری ماّل ميکنفوس  ينا کند از جملءه يمبعد از ورود بطهران تسل

 يرو سّومی حاج نص يعپدر جناب بد يدرى حاج عبد المجيگفروغی بود و د
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 ٣٦٩ص 

 ان را که ثروتیيراس يرود آنگاه بنوکرهاى خود دستور داد سای بينقزو

 نديدبشهادت رس يرنداشتند فورًا اعدام کنند بعضی از آنها با شمش

 باران کردند و برخی را بتوپ بستند. يرته تيخو بعضی را از درخت آو

 جان گداز سه نفر از اصحاب جناب قّدوس را که اهل واقعءه ينپس از ا     

 يراحمد پسر م ّيددند نزد شاهزاده حاضر کردند از آن جمله سسنگسر بو

احمد احسائی  يخی از شاگردان جناب شيکمحّمد علی  يرمحّمد علی بود م

 بود

 سال قبل ازيکداشت و از علماء معروف محسوب بود  يخارادت را بش يتنها

 يززا ابوالقاسم پسران او نيراحمد و م يّدت نمود سيمظهور بکربال عز

 زايراست که بحضور شاهزاده آوردند م يناحمد هم ّيداهش بودند سهمر

 بارى .فتياوفات  ينابوالقاسم برادرش در شب شهادت جناب ماّل حس

 بود که بکربال برود و دو پسر خود را بخدمت ينمحّمد علی مقصودش ا يرم

 صعود فرموده ّيدند جناب سيده بکربال رسيککاظم بگمارد وقت ّيدجناب س

 که يدت نمود در نجف خوابی ديممحّمد علی بجانب نجف عز يرمبودند 

 الّسالم فرمودند يهعلی عل ينالمؤمن يرالّسالم بحضرت ام يهحضرت رسول عل

 ابوالقاسم دو پسر او بحضور قائم يراحمد و م ّيدمحّمد علی بگو که س يربم

 يرم يدخواهند گرد يدموعود مشرّف خواهند شد و در راه آن حضرت شه

 احمد را طلب کرد و آنچه را يّدار شد و فرزندش سيدد علی از خواب بمحمّ 

 فتياخواب وفات  ينهفته بعد از ا يکنمود و  ّيتدر نظر داشت باو وص

 رىيگد و دی کربالئی ابو محمّ يکر هم در سنگسر بودند يگدو برادر د
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 ی مشهور بودند و هر دوکارى و علم لدنّ يزدو نفر بپره ينا ،کربالئی علی

 فتياظهور موعود وقوع خواهد  يبادند که عنقريدسته مردم را مژده ميوپ

 تا پس از ظاهر شدن آن را قبول يدباش ّياظاهر خواهد شد مه يدجد ينو د

 سال يندو برادر بمردم اعالن کردند که در ا ينهجرى ا ١٢٦١در سال  يدکن

 مازندران ه از خراسان بهياود و با علم سيشعلی ظاهر م ّيدمردى موسوم بس
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 ٣٧٠ص 

 اى از اصحاب زبده و منتخب همراهش هستندورد و عّدهيآم يفتشر

 م کند و آنياق يدنت اسالم است بايافتند که هر کس تابع ديگو بمردم م

 قائم موعود است و يته راياس يتا آن رايرز يدبزرگوار را مساعدت نما

 عظمت امر با يناصحاب قائم و از مرّوج يناز بزرگتر يتناشر آن را

 بد و هريياوى آن بزرگوار کند نجات ميرمبارک آن حضرت است هر کس پ

 .يدکس مخالفت کند و اقبال نکند بهالکت خواهد رس

 رى محّمد علیيگی ابوالقاسم و ديککربالئی ابو محّمد دو پسر داشت      

 و از بذل مال در يدرا نصرت کن يدامر جد يدرمود که بايفسته بآنها ميوو پ

 کربالئی ابو محّمد و کربالئی يدتا بمقصود اصلی برس يدنکن يغراه در نيا

 فتند.ياعلی هر دو در بهار همان سال وفات 

 احمد را بحضور شاهزاده آوردند دو پسر کربالئی ابو محّمد ّيده سيکوقت     

 ی ازيکزادى که يرشهم ينالعابد ينا ماّل زيراحمد همراه بودند ز ّيدبا س يزن

 پسران کربالئی ابو محّل مشورت حکومت بود بشاهزاده دربارءه علما و 

 کرده بود. يتمحّمد مطالبی گفته بود و از اقدامات پدر آنها نزد شاهزاده حکا

 ر کردى کهياه را اختيقطر ينچرا ا يداحمد پرس ّيدبارى شاهزاده از س     

 ه علماهم ينطور باعث بدبختی و گرفتارى خود و هموطنان خود گشتی اينا

 بالد و در عراق هستند براى تو بس ينمشهور و معروف که در ا ءو فقها

 جواب يماحمد بدون ترس و ب ّيدس ؟ر کردىياراه را اخت ينر چرا ايگنبود د

 ام بلکه جستجو کردموارد نشده يدامر از روى تقل ينان بايمداد من در ا

 کردم يقينرک امر مبا ينت نمودم تا بصّحت ايقگی کردم تحرّى حقيدرس
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 محّمد حسن يخاوقاتی که در نجف بودم از مجتهد معروف و مشهور نجف ش

 ميداسالمی پرس يمرا راجع بتعال يّهنجفی بعضی از مسائل مشکلءه فرع

 خشم يتم در عوض جواب با نهايدان جوابی بمن ندادند دو مرتبه پرسيشا

 ممکن استوضع چطور  ينو غضب مرا سرزنش کردند و جوابی ندادند با ا
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 ٣٧١ص 

 فرعی را نتوانست بدهد مسائل سادءه مسئلءه يکشخصی که جواب  يناز چن

 ميدمسئله را پرس يکاز او آن طور  من را سؤال کنم وقتی ّيهمشکلءه اصل

 شاهزاده گفت .طور مسئله از او سؤال کردم ينی تعّجب کرد که من ايلخ

احمد جواب داد ما  ّيدس ؟حاجی محّمد علی چه اعتقادى دارى دربارءه

 يممعتقد

 الّسالم مژدءه آن را يهی بودند که حضرت رسول عليتناشر را ينکه ماّل حس

وِد َيام الرّايت  داده و فرمودند ِاذا َرأ راَسانَ  قَبلَت  ا  ِت السُّ  ِمن خ 

 اا َو لو َحبوًا اعلَ يهَ وا ا لَ ع  رِ س  ا  فَ 
َ
 ياجهت چشم از دن ينلثّلِج از اي

 يترا ينا يممقّدسه در آمد يتو در ظّل آن را يمگفت و ترک لّذات يديمپوش

 رمزى

ی روا يکواهی نسبت بمن احسان و نيخاشد اى شاهزاده اگر ميبما م ينبراى د

 دارى

 خود بفرما تا مرا بقتل برساند که زودتر برفقاى خود در عالم جاودانی يمبدژخ

واهم يخو متی ندارد يموجه در نزد من قدر و قيچى بهيوملحق شوم لّذات دن

 زود

 بروم و بحضور پروردگار خود مشرّف شوم شاهزاده در قتل يادن يناز ا

 و لکن يدان را بقتل نرسانيشاحمد که از اوالد رسول بود مترّدد شد و ا ّيدس

 او را که پسران کربالئی ابو محّمد بودند فورًا مقتول ساخت يقدو رف

 ينالعابد ينماّل زابو طالب را ب ّيداحمد و برادرش س ّيدو جناب س

 زادىيرشهم
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 سپرد که آنها را بسنگسر برساند.

 ر ازيگزا محّمد تقی مجتهد سارى با هفت نفر ديراحوال م يندر خالل ا     

 و آزار و قتل اصحاب قّدوس يّتعلماى آن شهر باردوگاه آمدند تا در اذ

 تمامند کار يده وارد اردو شدند ديکشرکت کنند و باجر و ثوابی برسند وقت

 جهت بشاهزاده اصرار کرد يناند از اشده است و اصحاب همه کشته شده

 يششخص اگر بسارى برگردد ب ينفت ايگاحمد را بقتل برساند و م ّيدکه س

 زا محّمد تقی گفت منيرموجب اضطراب خواهد بود شاهزاده بم يشاز پ

 مه بسارى وارد شديکمان شما باشد وقتيهپارم ميساحمد را بشما م ّيدس

 زا محّمد تقی بجانب سارى روانيراد شود ميجنخواهم گذاشت اضطرابی ا
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 ٣٧٢ص 

 احمد ّيدراه بسّب و لعن س يناو بود مجتهد در ب يراس يزاحمد ن ّيدشد س

 احمد بمجتهد فرمود مگر فراموش کردى که ّيدو پدر آن بزرگوار پرداخت س

 الّسالم را يهرسول علن حضرت يامان بتو سپرده چرا بيهشاهزاده مرا بعنوان م

 ينَو لَو َکاَن َکاِفرًا از ا يَف که فرمودند اَکِرم وا الض   اى فراموش کرده

ر يار که همراه او بودند بسيگزا محّمد تقی و هفت نفر علماى ديرسخن م

 برآشفتند

 اى کلمه ينه آن بزرگوار را پاره پاره کردند آخريدهاى خود را کشيرو شمش

 ابو طالب يّدصاحب الزّمان بود برادرش س يان راند احمد بر زبا ّيدکه س

 ابو طالب االآن ّيدجناب س يدزادى بسنگسر رسانيرشهم ينالعابد ينرا ماّل ز

 محّمد رضا در مازندران سکونت يّدت هستند و با برادرش سياح يددر ق

 دارند و هر دو با کمال اشتعال بخدمت امر الهی مشغولند.

 خود را تمام کرد ببارفروش مراجعت نمود جناب شاهزاده چون کارهاى     

 دهم جمادىيجقّدوس را هم با خود همراه برد بعد از ظهر روز جمعه ه

 علماى بارفروش يرالعلمأ با سا يدانی وارد بارفروش شدند سعالثّ 

 يتش شده تهنيبباز کردند و او را بفتح و ظفرى که نص يششاهزاده را پ

 مشعل روشن ينفر شاهزاده جشن گرفتند چندگفتند مردم شهر براى فتح و ظ

 کردند که شب جلو شاهزاده بکشند پس از سه روز جشن و شادى شاهزاده

 یّيتان اذيشذاشت کسی بايگی نگرفته بود و نميمقّدوس هنوز تصم دربارءه

 برساند جلو مردم را گرفته بود که مبادا تعّدى کنند در نظر داشت که قّدوس

 آزاد کند يّتد و بدست شاه بسپارد و خود را از مسئولرا با خود بطهران ببر
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 سته دريوالعلمأ نسبت بجناب قّدوس پ يداّما آتش عداوت و دشمنی سع

 واهد قّدوس را بطهران ببرد آتشيخشاهزاده م يده ديکاشتعال بود وقت

 همه نسبت باو ينقّدوسی را که ا يدا ديرز يدتر زبانه کشيشعداوتش ب

 جهت شب و روز کوشش ينست از دستش برود از اا يکعداوت دارد نزد

 بتواند شاهزاده را يدمود شاينه تشّبث ميلرد بانواع و اقسام مکر و حيکم
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 ٣٧٣ص 

 ريگقّدوس گرفته منصرف سازد و از طرف د ی که دربارءهيماز تصم

 رديکم يکورد و آنها را براى اخذ انتقام تحريآان ميجاحساس مردم را به

 طورى شد که همءه مردم بارفروش از ،ديزرا دامن مآتش تعّصب مردم 

 ان کردند و با او هم رأى و موافق شدند.يجالعلمأ ه يدگفتار سع

 ىيزام که چفت من قسم خوردهيگالعلمأ با کمال وقاحت م يدسع     

 نخورم و استراحت نکنم تا آنکه بزندگانی حاج محّمد علی خاتمه بدهم

 العلمأ سبب شد که شاهزاده را در يدا سعهوى مردم و همراهی آنها بياه

 علماى يعخطر جم يمحاصل گشت و از خوف جان و از ب ييرتغ يمتصم

 ان و آشوبيجى از هيربار فروش را احضار نمود تا در خصوص جلوگ

 علما حاضر شدند بجز ماّل محّمد حمزه که عمومی با آنها مشورت کند همءه

 عذر خواست و در مجلس حاضر نشد.

 رد که از ظلم و ستم اجتنابيکت ميحسته مردم را نصيوپ يهمشاٌر ال     

 ه اصحاب در قلعه محصور بودند بمردم بارفروش سفارشيککنند و در اوقات

 که از قلعهينی نسبت بآنها روا ندارند جناب قّدوس قبل از اّيترد که اذيکم

 راقیان داشتند اوينی از اصحاب معتمد که باو اطميکخارج شوند بتوّسط 

 اىهيسن کيااوراق در م يرسا ءهيممد بود بضمصاد الّص  يررا که محتوى تفس

 گذاشتند و سرش را بسته مهر و موم کردند و نزد ماّل محّمد حمزءه

 فرستادند که نزد او محفوظ بماند تا کنون معلوم نشده که يهمشاٌر ال

 بر سر آن اوراق و نوشتجات چه آمده.

 ند شاهزاده باحضار قّدوس فرمان داد جناببارى علماء مجتمع شد     
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 شدن اصحاب قلعه تا يمقّدوس وارد محضر شاهزاده شدند از روز تسل

 ان رايشا شاهزاده ايرآنروز جناب قّدوس با شاهزاده رو برو نشده بودند ز

 که جناب قّدوس وارد شدند شاهزاده ازينبفرّاش باشی سپرده بود بمحض ا

 العلمأ گفت تا با يدوى خود نشاند آنگاه بسعجا برخاست و قّدوس را پهل

 



www.oceanoflights.org 

 ٣٧٤ص 

 با قّدوس بسؤال و جواب مشغول شود از يتمتانت و درا جنبءه يترعا

 تيامستند بآ يدجمله سفارش کرد که مباحثات شما با جناب قّدوس با

 صدق و کذب احتجاج يدالّسالم باشد با يهحضرت رسول عل يثقرآن و احاد

 يندو مستند ظاهر و آشکار نمائی و بجز ا يناخود را مقابل قّدوس ب

 العلمأ با کمال وقاحت بجناب قّدوس يدر متمّسک نشوى سعيگبمطالب د

 اى خود را از اوالده بر سرت گذاشتهيکسبز عّمامءه ينواهی با ايخم ياگفت آ

 مقام ينانی هر کسی که بر خالف واقع مّدعی ايدرسول معرّفی کنی مگر نم

 ياد قّدوس با کمال متانت فرمود آيگيرغضب الهی قرار مشود مورد خشم و 

 مارند و از اوالد حضرت رسوليشعلما او را محترم م مرتضی که همءه ّيدس

 از يا يدسيرانند نسبش از طرف پدرش بحضرت رسول ميدالّسالم م يهعل

 نیيعبود  يفمرتضی از سادات شر ّيدار گفت سی از حّض يکطرف مادرش 

 جناب قّدوس يدسيرالّسالم م يهبحضرت رسول عل از طرف مادر نسبش

 نسب من هم از طرف مادرم بحضرت يدنيکفرمودند پس چرا بمن اعتراض م

 انند که مادر من از اوالديدشهر همه م ينسد مردم ايرالّسالم م يهرسول عل

 نياب ينچون ا يدسيرالّسالم م يهرسول بود و نسبش بحضرت امام حسن عل

 يناز مشاهده ا يدان اعتراض بنمايشنتوانست باکس  يجرا فرمودند ه

 سر تا پا آتش گرفت با خشم يدالعلمأ باعلی درجه رس يدحال غضب سع

 ه از مجلسيکزد و در حال ينخود را بزم  و غضب از جا برخاست عّمامءه

 مبريغشما ثابت کرد که از اوالد پ مرد بهمءه ينا يدشيکد مياد فريشخارج م

 که براى شما يدسد طولی نخواهد کشيرام حسن ماست و نسبش بحضرت ام
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 شاهزاده هم از جا  ند که مظهر ارادة اهّلل است و لسانش لسان اهّلليکثابت م

 يمويششخص بکلّی دست خود را م ينو آزار ا ّيتبرخاست و گفت من از اذ

 واهديخنم شما علما هر کار دلتان ميکاد نميجی براى خود ايّتو مسئول

 ينپس از ا يدخدا مسئول هست يشمت شما پياکه در روز ق يدو بدان يدبکن
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 ٣٧٥ص 

 گفتار شاهزاده فرمان داد اسبش را حاضر کردند و با نوکرهاى خود بجانب

 د کرده بودياه بود قسمی را که يدت نمود از بس از علما ترسيمسارى عز

 آن همءه  .چنگال دشمن خونخوار واگذاشت يرفراموش کرد و قّدوس را در ز

 ند فرصتیيدشيکصبرى و خونخوارگی انتظار مگرگهاى درنده با کمال بی

 ه جوئی و عداوتينه حّس کيلوس يند و بانبند و بشکار خود حمله کنياب

 دهند. ينخود را تسک

 که شاهزاده رفت علما و مردم بارفروش بفرمانينبمحض ا     

 بزرگواربر آن  يّتالعلمأ بجناب قّدوس هجوم کردند و چندان اذ يدسع

 روا داشتند که قلم از وصفش عاجز است.

 د که آنجوان ) قّدوس ( درينرمايفمضمون م يننی باياحضرت بهاءاهّلل ب     

 ود وصف کرديشو رنج تحّمل فرمود که نم ّيتان جوانی چندان اذيعر

 جان دادن آنهمه رنج و ستم ينکس مثل او در ح يچو بطورى جان داد که ه

 خروج روح از بدن باندازءه قّدوس ينهم در ح يحمسه حّتی حضرت يدنکش

 يکطرف بتحر يکدرد و محنت مشاهده نفرمود مردم بارفروش از 

 رنج و زحمت يتشّدت تعّصب نها ءهطر بواسيگعلما و از طرف د و اشارءه

 يزانگرا نسبت بحضرت قّدوس متوّجه ساختند شهادت قّدوس بقدرى حزن

 تا شش ماه پس از يقچهر ر زندان قلعءهو اندوه آور بود که حضرت باب د

 ى مرقوم نفرمودند آن قلم توانايزى وارده بر حضرت قّدوس چيااستماع بال

 ش مقطوع گشت و نزول وحی دريراز شّدت حزن براى مّدت شش ماه صر

 ردند وقتی کهيکم يهسته گريول مبارک پيکطول آن مّدت موقوف شد ه
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 اصحاب و شرارت اعداطبرسی و جانفشانی  يخش داستان قلعءه

 و مخصوصًا آالم و مصائبی را که از طرف اشرار و علما بحضرت قّدوس

 د و زارى حضرت بابيامودند فرينوارد شده بود در محضر مبارک تالوت م

 ند که اشرار بار فروش لباسهاى جناب قّدوس رايدد وقتی می شنيشبلند م 
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 ٣٧٦ص 

 ا از سر آن حضرت برداشتند وون آوردند و عّمامه ريرشهادتش ب يندر ح

 رداندنديگآن بزرگوار را در کوچه و بازار م يرسر و پاى برهنه با غل و زنج

 مردم شهر بلعن و سّب  حضرت مشغول بودند و آب دهن بصورت آن و همءه

 فکندند و زنها با کارد و تبر بر آن حضرت هجوم کرده بدنيابزرگوار م

 کار آن جسد مطّهر را طعمءه آتشمبارکش را پاره پاره کردند و آخر 
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 ٣٧٧ص 

 جارى يعوقا ينر اشک از چشم حضرت اعلی از استماع ايااختساختند بی

 ی کهينجناب قّدوس در ح .ديشد و زارى آن بزرگوار بلند مياشت و فريگم

 دشمنان بوجود و محنت و زحمت از هر طرف بواسطءه يبرنج و آس

 ستمکاران را ينا يافتند خدايگم مشغول مناجات بودند و يدسيرمبارکش م

 تيقها از حقينا ايرمردم برحمت خود رفتار فرما ز ينبا ا يامرز خداياب

 من کوشش کردم که ياخبر هستند خدا بی يمامبارکی که ما بآن مؤمن شده

 نند بقتل منيکچطور با من رفتار م ينراه نجات را بآنها نشان بدهم بب

 ها را براه حّق داللتينا ياببرند خدا ينز بواهند مرا ايخم ،اندم کردهياق

 يقان و تصديمبرند بخلعت ايخت امر بيقاز حق ، نادانند دانا فرما  ،فرما

 بامر مبارک مشرّف نما.

 و هجوم ّيتکه مردم جناب قّدوس را از هر طرف مورد اذينا يندر ب     

 نسبتنت اقدام کرد و ياکه بخ ينزا حسيرم ،قمی ّيدقرار داده بودند س

 از پهلوى جناب قّدوس ينفائی نمود و از قلعه خارج شد در آن حيوبقّدوس ب

 ی سختی بصورتيلس يدپناه دانرا گرفتار و تنها و بیيشعبور کرد و چون ا

 فتی که آوازتيگقّدوس زد و با کمال وقاحت از روى استهزاء گفت تو م

 و خود را را بهم بشکن يرغل و زنج ينوئی ايگآواز خداست اگر راست م

 جناب قّدوس نگاهی بصورت او افکنده آه ، از دست دشمنانت نجات ده

 ند و فرمودند بقدرى که بمصائب و آالم من افزودى خدا جزاىيدسوزناکی کش

 ان شدنديدوقتی که جناب قّدوس وارد سبزه م .عملت را بهمان قدر بدهد

 يندر ا يديدجا بود و جشن عروسی مرا ميند برآوردند کاش مادرم ايافر



www.oceanoflights.org 

 مردم بآن حضرت هجوم کردند و بدن مقّدسش را پاره پاره ساختند ينب

 کار برافروخته بودند افکندند ينن آتشی که براى همياهاى بدنرا در مپاره

 ى بدن مقّدسش را جمع کردنديانصف شب بعضی از اصحاب حضرت بقا

 ختند.را مدفون سا يفى آن جسد شريابقربانگاه آن بزگوار بقا يکو نزد
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 ٣٧٨ص 

 يخا که در قلعءه شيرم که اسامی آن شهداى بزرگواريدمقام بهتر آن د يندر ا

 يندگان چنانکه سزاروا است بذکر اينطبرسی جان باخته اند ذکر کنم تا آ

 شهدا نفوسی هستند که هم در يند اينده اقدام نمايننفوس مقّدسه در آ

 ه اند امريدت بخشينرا ز امر مبارک يخت و هم پس از وفات تاريادوران ح

 جانفشانی آنها باطراف منتشر شد و نشو و نما نمود اسامی الهی بواسطءه

 اسم  آن نفوس مقّدسه را من از مصادر مختلفه جمع کردم و بدست آوردم.

خصوص با من کمک  ينو اسم اهّلل الجود و اسم اهّلل االسد در ا يماهّلل الم

 کردند

 تا يمماينشروع بنگارش اسامی شهداى قلعه مک ينو من از آنها متشکرم ا

 ه ارواح آنها در جهان جاودانی باقی و برقرار است اسامی آنهايکهمانطور

 خود چون سرگذشت ده در دورءهينعالم ورد زبانها باشد و نفوس آ ينهم در ا

 ند بآنها اقتدا کنند و با کمالينرا بب ّيهاّول ينپر از اخالص و شجاعت مؤمن

 د.ينم نماياخالص بنصرت امر اهّلل قشجاعت و ا

 ه ازيکاى از شهدائم بلکه عّدهيستنها اسامی شهداى قلعه را نمی نو     

 د و شصتيصاالّول سال هزار و س يعتا اکنون که آخر ماه رب ينستّ  ابتداى سنءه

 نگاشت يماند خواههيدت در راه امر مبارک بشهادت رسيسو شش هجر

 ه در ضمن آنيکامن شرح و بسط حادثه و واقعهرا در ض يکمنتهی اسم هر 

 طبرسی يخاّما اشخاصی که در قلعءه ش  ه ذکر خواهم کرد.يدبشهادت رس

 قرارند. يناند از اشده يدشه

 نگاشته شود جناب قّدوس است يده بايکمقّدم بر همه و اّول کس     
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 حروف ينقّدوس آخر  انرا باسم اهّلل االآخر ملّقب ساختند.يشحضرت باب ا

 اح
ّ
شدند جناب قّدوس با  يتست وقتی که حضرت باب عازم حّج بي

 حضرت

 ان با ماّل صادق مقّدسيران اّول شخصی هستند که در ايشهمراه بود ا

 و ماّل علی اکبر اردستانی در راه نصرت امر الهی تحّمل رنج و زحمت فراوان

 ده سالجيشدند ه فرمودند وقتی که جناب قّدوس از بارفروش عازم کربال
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 ٣٧٩ص 

 ردنديککاظم رشتی استفاده م ّيدداشتند مّدت چهار سال از محضر جناب س

 از گشته و بامر مبارک مؤمن شدند پس ازيرت و دو سالگی وارد شيسدر ب

 ت و شصتيسانی سال هزار و دوت و سّوم جمادى الثّ يسپنج سال در روز ب

 ونخوار بشهادتان بارفروش بر اثر هجوم اعداى خيدو پنج در سبزه م

 ماريشند از قلم حضرت باب و بعدها از قلم حضرت بهاءاهّلل الواح بيدرس

 نسبت يتدر ذکر صعود جناب قّدوس و رثاى آن حضرت و اظهار لطف و عنا

 کلّ  يءهآ يرحضرت بهاءاهّلل در تفس يداصحابشان نازل گرد يران و سايشبا

 ملّقب ساختند و بجز ( جناب قّدوس را بنقطءه اخرى٨٨:٣الّطعام ) قرآن 

 نفوس نسبت بمقام جناب قّدوس در مرتبءه يرمقام حضرت باب مقامات سا

 مادون واقع است.

 ان اّول کسی هستند که بامريشملّقب بباب الباب ا ينماّل حس -دّوم     

 يهبشرو يشده سالگی از وطن خويجمبارک حضرت باب مؤمن شدند در ه

 کاظم رشتی استفاده نمودند ّيدضر جناب سبکربال توّجه کردند نه سال از مح

 بجانب اصفهان سفر ّيدچهار سال قبل از ظهور حضرت باب بامر جناب س

 محّمد باقر رشتی ّيدس ، کردند و پس از مالقات و محاوره با مجتهد معروف

 هاى جنابرى مالقات کردند و نامهکزا عسيربردند و با م يفبمشهد تشر

 عالم معروف رساندند و با کمال فصاحت کاظم رشتی را بآن دو ّيدس

 و شجاعت با آنها مذاکره فرمودند خبر شهادت باب الباب سبب حزن

 سه برابر قرآن الواح متعدّد باندازءه يدن حضرت باب گردياپاو اندوه بی

 نسبت بجناب باب الباب از قلم مبارک يتو اظهار عنا يددر مدح و تمج
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 مضمون مندرج است يننی باياالواح ب ينی از ايکحضرت باب نازل شد در 

 هر در آن مدفون است اندوه و غّصءه ينی که ماّل حسيند:" خاک زمينرمايفم

 بخشد "ی را شفاء میيضند و هر مريکم يلمحزونی را بفرح و شادى تبد

 ريابس يتان راجع بجناب باب الباب اظهار عنايقحضرت بهاءاهّلل در کتاب ا
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 ٣٨٠ص 

َتوى اهّلل  علی َعرشِ ينرمايفمله ماند از جفرموده  د " لَواله  ما اس 

مان تَقرّ علی ک رسِ ّيتِ َرح   َص ه و ما اس 
ّ
 ه ."ّيتِ َمداني

 زا محّمد باقريرم -چهارم  . ينزا محّمد حسن برادر ماّل حسيرم -سّوم      

 ينزا محّمد حسن با جناب ماّل حسيران هم مثل ميشا  .ينماّل حس خالوزادءه

 از

 از وارد شدند و بامر حضرت بابيربکربال رفتند و از آنجا بش يهبشرو

 ممؤمن گشتند و جزو حروف ح
ّ
 ينحسوب شدند و در همه حال با ماّل حسي

 ند فقط در دوران تشرّفيدهمراه بودند و در قلعه با او بشهادت رس

 دو نفر با او همراه ينکو بحضور حضرت باب اماه در قلعءه ينماّل حس

 نبودند.

 ينا  .ينزا محّمد حسيرزا ابو الحسن و ميرو پدر م ينداماد ماّل حس -پنجم      

 ينساکنند و بمراقبت و پرستارى خواهر ماّل حس يهدو نفر االآن در بشرو

 اند.ملّقبه بورقة الفردوس سر افرازند و هر دوى آنها از احّباى ثابت مخلص

 فروغی که بر خالف عموىزا محّمد يرپسر ماّل احمد برادر ماّل م -ششم      

 يداو در قلعه بشهادت رس يدزا محّمد که بشهادت نرسيرخود ماّل م

 جوانی با دانش و تقوى و خوش رفتار يهفت که مشاٌر اليگزا محّمد ميرماّل م

 .يدبود که در قلعه جام شهادت نوش

 از اهل يهزا محّمد باقر معروف بهراتی است اگر چه مشاٌر اليرم -هفتم      

 د اّوليشاکبر محسوب م يلپدر جناب نب يکان نزديشبود و از خو يناق

 زا محّمد باقر استيرم ينه در مشهد بامر مبارک مؤمن شد هميککس
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 خلوص نسبت يترا بنا کرد و در مشهد با نها ّيهباب يتبود که ب يهمشاٌر ال

 ه را برافراشت درياعلم س ينرد وقتی که ماّل حسيکبجناب قّدوس خدمت م

 زا محّمد کاظم هم با او بود هر دويرلواى مزبور در آمد پسر کوچکش م ظلّ 

 فت و در مشهدياولی پسرش نجات  يدبمازندران رفتند خودش بشهادت رس

 ارهاى قلعهيوزا محّمد باقر علمدار اصحاب بود ديربخدمت امر مشغول شد م
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 ٣٨١ص 

 ظّل لواى او بود و برجها و خندق دور قلعه را که اصحاب باکمال رساندند در

 ان واگذار شد تايشاز طرف جناب قّدوس با ينست لشکر بعد از ماّل حسيار

 يننسبت بجناب قّدوس فداکار و ام يدت که بشهادت رسياح ءهيقدق ينآخر

 و مورد اعتمادشان بود.

 ات علمیيفی ساکن سبزوار که تألينزا محّمد تقی جويرم -هشتم      

ست اصحابی را که يااغلب اوقات ر ينحس ر داشته است جناب ماّل يابس

 براى

 زايرم يناشتند اعداء و دشمنان سر هميدل مرستادند باو محوّ يفدفاع م

 ن کوچه و بازارياه زدند و در ميززا محّمد باقر بنيرمحّمد تقی را با سر م

 ردند.يکبارفروش گرداندند مردم شهر هم با شور و غوغا تماشا م

 شخص شجاعی بود و در سفر يهمشاٌر ال ينر ماّل حسقنبر علی نوک -نهم      

 بشهادت ينکو با جناب باب الباب  همراه بود در همان شبی که ماّل حس ماه

 شد. يددشمنان در همان شب از پا در آمد و شه ند قنبر علی هم بگلولءهيدرس

 دو نفر بودند که با کمک اسکندر ينحسن و قلی ا -زدهم يادهم و      

را پس از گلوله خوردن بقلعه بردند و در مقابل  يندن جناب ماّل حسزنجانی ب

 جناب

 قّدوس گذاشتند حسن همان شخصی است که در شهر مشهد بامر داروغه

 بانها گرداندند.يااو را مهار کردند و در خ

محّمد حسن برادر ماّل صادق است که در هنگام توّجه  -دوازدهم      

 اصحاب
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 يدالئی بشهادت رسيکبدست سربازان خسرو قاد از بارفروش بطرف قلعه

 الّسالم بود شخصی يهحضرت امام رضا عل يحام ضرمحّمد حسن مزبور از خدّ 

 بود داراى استقامت و ثبات که ممکن نبود کسی او را بلغزاند.

 همانست که جناب قّدوس او را با يهرضا است مشاٌر ال ّيددهم   سيزس     

 ن اصحابيازا از ميرلی ميقالقات شاهزاده مهدی براى ميلسف اردبيوماّل 

 اّول آن بخط خودش قسم ورقءه يءهانتخاب کردند قرآنی را که شاهزاده در حاش

 رضا آن را با خود بقلعه برد ّيدس يننامه نوشته بود و مهر کرده بود هم
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 ٣٨٢ص 

 يکبوده که به ن یشخص از سادات معروف خراسان ينو بجناب قّدوس داد ا

 مردم شهرت داشته است. ينى و دانش در برفتار

 می قلعءه محکمیيام  می بود.يام يءهماّل مردان علی که اهل قر -چهاردهم      

 می شدندياوارد م ينه جناب ماّل حسيکسبزوار و شاهرود وقت ينبوده ب

 باب الباب در آمدند باب يتر در ظّل رايگماّل مردان علی با سی و سه نفر د

 اى که باعثمی نماز جمعه را بپا داشتند و خطبهيام الباب در مسجد

 ان ارواح و قلوب بود در آن مسجد ادا فرمودند در ضمن خطبه اشارهيجه

 ه درياالّسالم راجع بنشر َعلَم س يهعل اهّلل حضرت رسول يشکردند بفرما

 يحخراسان و خود را حامل و ناشر آن َعلَم معرّفی فرمودند خطابءه فص

 از ينی داشت و با آنکه اغلب حاضريباثر عج يندر حاضر ينسماّل ح يغو بل

 باب الباب در آمدند از آن سی يتگان قوم محسوب بودند در ظّل راربز

 ی زندهيسند تنها ماّل عيدهمه بشهادت رس يرينی سايسو سه نفر بجز ماّل ع

 .اندمی بخدمت امر مشغوليام يءهم در قريّاا يندر ا يهماند و اوالد مشاٌر ال

 قرار است: ينند اسامی آنها از ايدی که در قلعه بشهادت رسيسرفقاى ماّل ع

 

 ماّل محّمد مهدى                       پانزدهم

 ماّل محّمد جعفر            شانزدهم          

 ماّل محّمد بن ماّل محّمد           هفدهم              

 يمماّل رح         دهم            يجه

 ماّل محّمد رضا           وزدهم            ن
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 ينماّل محّمد حس          تم              يسب

 ماّل محّمد     م         يکت و يسب

 سفيوماّل        ت و دّوم        يسب

 قوبيعماّل       ت و سّوم        يسب

 ماّل علی     ت و چهارم       يسب
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 ٣٨٣ص 

 ينالعابد ينماّل ز      ت و پنجم        يسب

 ينالعابد ينماّل محّمد بن ماّل ز      ت و ششم        يسب

 ماّل باقر      ت و هفتم        يسب

 دماّل عبد المحمّ       ت و هشتم        يسب

 ماّل عبد الحسن       ت و نهم         يسب

 يلماّل اسمع           ام              سی

 ماّل عبد العلی         م         يکسی و 

 ماّل آقا بابا          سی و دّوم         

 ماّل عبد الجواد        سی و سّوم          

 ينماّل محّمد حس      سی و چهارم         

 ماّل محّمد باقر        سی و پنجم          

 ماّل محّمد       سی و ششم           

 حاجی حسن         سی و هفتم         

 کربالئی علی       سی و هشتم          

 ماّل کربالئی علی                 سی و نهم  

 کربالئی نور محّمد                      چهلم    

 يممحّمد ابراه              م  يکچهل و 

 محّمد صائم         چهل و دّوم         

 محّمد هادى              چهل و سّوم   

 مهدى يّدس        چهل و چهارم      
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 ابو محّمد        چهل و پنجم         

 نديدده نفر بشهادت رسيجاصحابی که اهل سنگسر بودند ه يناز ب

 قرار:يناز ا

 زا محّمد تقی و هفت نفر از علماءيراحمد که م يّدس       چهل و ششم          
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 ٣٨٤ص 

 احمد مزبور ّيدس  ارى او را قطعه قطعه کردند.س                                

 کارى و علم مشهور بود.يزبفصاحت گفتار و پره                                

 احمد که در شب شهادت ّيدابوالقاسم برادر س زايرم        چهل و هفتم         

 .يدبشهادت رس ينماّل حس                                

 احمد ّيدمهدى عموى س يرم       م         چهل و هشت

 احمد ّيدداماد س يمابراه يرم        چهل و نهم          

 م نمودياصفرعلی پسر کربالئی علی که شجاعانه ق           پنجاهم            

 و بهمراهی کربالئی محّمد مردم سنگسر را از                               

 کربالئی علی و کربالئی  ار کرد.يدخواب غفلت ب                               

 ايرابو محّمد نتوانستند خود را بقلعه برسانند ز                                

 بودند. يضمر                                

 محّمد علی پسر کربالئی ابو محّمد        م        يکپنجاه و 

 ابوالقاسم برادر محّمد علی              پنجاه و دّوم   

 يمکربالئی ابراه           پنحاه و سّوم      

 علی محّمد         پنجاه و چهارم     

 ماّل علی اکبر           پنجاه و پنجم      

 علی ينماّل حس          پنجاه و ششم       

 عّباسعلی           پنجاه و هفتم      

 علی ينحس           م      پنجاه و هشت

 ماّل علی اصغر            پنجاه و نهم       
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 يلکربالئی اسمع            شصتم              

 علی خان     م          يکشصت و 

 يممحّمد ابراه           شصت و دّوم      

 يمعبد العظ    شصت و سّوم         

 



www.oceanoflights.org 

 ٣٨٥ص 

  قرار: ينن قلعه محسوبند از ايامزاد دو نفر جزو حايراز شهم

 

 يمشصت و چهارم        ماّل ابورح

 کربالئی کاظم     شصت و پنجم      

 ه انديدت و هفت نفر که بشهادت رسيساز اصحاب اهل مازندران اسم ب

  قرار:يند داشت شده از ايا

 

 ماّل رضا شاه             شصت و ششم

 يمعظ          شصت و هفتم   

 کربالئی محّمد جعفر       هشتم      شصت و 

 ينحس ّيدس                شصت و نهم

 محّمد باقر                      هفتادم  

 رزاق ّيدس              م  يکهفتاد و 

 يماستاد ابراه                 هفتاد و دّوم

 زرکنارى يدماّل سع               هفتاد و سّوم 

 رضاى عرب           هفتاد و چهارم  

 ىيررسول بهنم          هفتاد و پنجم      

 ىيربرادر رسول بهنم ينمحّمد حس           هفتاد و ششم    

 طاهر               هفتاد و هفتم 

 يعشف           هفتاد و هشتم    
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 قاسم           هفتاد و نهم       

 ماّل محّمد جان          هشتادم            

 "برادر ماّل محّمد جان" يحمس       م       يکهشتاد و 

 عطا بابا        هشتاد و دوم       
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 ٣٨٦ص 

 سفيو              هشتاد و سّوم

 فضل اهّلل            هشتاد و چهارم

 بابا         هشتاد و پنجم      

 صفی قلی       هشتاد و ششم       

 امنظ              هشتاد و هفتم 

 روح اهّلل         هشتاد و هشتم     

 علی قلی              هشتاد و نهم 

 سلطان            نود               

 جعفر                 يکنود و 

 يلخل         نود و دو           

 

 قرار: ينو از اهل سواد کوه اسم پنج نفر از شهداء بدست آمده از ا

 کربالئی قنبر کالش                   نود و سه

 ماّل ناد علی متولّی          نود و چهار     

 عبد الحّق                نود و پنج   

 اتابکی چوپانابکی ( يط)ا       نود و شش         

 اتابکی چوپان ابکی(يط) اپسر       نود و هفت         

 

 قرار است:يناسامی شهداى اردستان از ا
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 يدزا محّمد سعيرزا علی محّمد پسر ميرم           نود و هشت   

 زا عبد الواسع پسر حاجی عبد الوّهابيرم         نود و نه         

 پسر حاج محّمد صادق ينمحّمد حس         صد               

 يممحّمد مهدى پسر حاج محّمد ابراه              يکصد و 

 محسن يرم زا احمديرم      صد و دو           
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 ٣٨٧ص 

 محّمد تقی يرزا محّمد پسر ميرم                 صد و سه

 

 قرار: يناز اهل اصفهان اسامی سی نفر از شهدا مشهور است از ا

 

 ماّل جعفر گندم پاک کن که حضرت باب اسم او را          صد و چهار   

  .اندن فارسی ذکر فرمودهيادر ب                            

 استاد آقا بزرگ بّناء       صد و پنج         

 استاد حسن پسر استاد آقا              صد و شش

 استاد محّمد پسر استاد آقا         صد و هفت     

 پسر استاد آقاى معروف باستاد بزرگ ينمحّمد حس    صد و هشت        

 مزبور موسوم ينحس بنّاء . برادر  کوچک محّمد                            

 دشمنان مرتبه بواسطءه ينباستاد جعفر چند                            

 کينو ا يدفروخته شد تا باالخره بوطن خود رس                            

 در آنجاست.                            

 استاد قربانعلی بّناء      صد و نه           

 علی اکبر پسر استاد علی بّناء       صدو ده           

 عبد اهّلل پسر استاد قربان علی بنّاء     زده       ياصد و 

 زا محّمديرپسر م يحيی ّيدمحّمد باقر نقش دائی س      صد و دوازده      

 چهارده ساله بود که در شب يهمشاٌر ال ، علی نهرى                            

 .يدبشهادت رس ينشهادت جناب ماّل حس                             
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 ماّل محّمد تقی     ده       يزصد و س

 دو تا دو برادر عبد الّصالح ينا -ماّل محّمد رضا      صد و چهارده       

 باغبان باغ رضوان عّکا بودند.                              

 ماّل احمد صّفار              صد و پانزده

 مسگر ينماّل حس       و شانزده      صد 
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 ٣٨٨ص 

 ندىيواحمد پ        صد و هفده        

 دىيزحسن شعرباف       ده       يجصد و ه

 محّمد تقی        صد و نوزده       

 محّمد عّطار برادر حسن شعرباف      ت        يسصد و ب

خود گلوى  ماّل عبد الخالق که در بدشت بدست    يکت و يسصد و ب

 يشخو

 ملّقب ساختند. يححضرت طاهره او را به ذب يدرا بر                               

 ينحس     ت و دو   يسصد و ب

 ينابو القاسم برادر حس     ت و سه   يسصد و ب

 زا محّمد رضايرم    ت و چهار يسصد و ب

 زا محّمد رضايرر برادر ميدماّل ح      ت و پنج  يسصد و ب

 زا مهدىيرم    ت و شش   يسصد و ب

 يممحّمد ابراه     ت و هفت  يسصد و ب

 دستمال گره زن ينمحّمد حس    ت و هشت  يسصد و ب

 شخص از پارچه بافهاى ينا -ساز يتمحّمد حسن چ       ت و نه   يسصد و ب

 معروف بود و بحضور حضرت باب مشرّف شده بود .                                 

 محّمد حسن عّطار          صد و سی          

 استاد حاجی محّمد بّناء          يکصد و سی و 

 تازه يهمحّمد مقارءه که بزّاز معروفی بود مشاٌر ال        صد و سی و دو     

 بحضور مبارک يقداماد شده بود در حبس چهر                                 
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 مشرّف شد حضرت باب باو فرمودند که بمازندران                                 

 هيکبرود و بمساعدت جناب قّدوس بپردازد . وقت                                 

 امی باو فرستاد که خدايغبرادرش پ يدبطهران رس                                 

 کرده و باو سفارش کرده بود که يتپسرى باو عنا                                 

 ن پسر بهر جا کهيدو بعد از د يايدفورًا باصفهان ب                                 
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 ٣٨٩ص 

 جواب داد محّبت امر الهی باندازه  واهد برود.يخم                                 

 اى

 ه جائی براى محّبت فرزنددر وجود من مؤّثر شده ک                                 

 فورًا بخدمت جناب قّدوس يدباقی نگذاشته با                                

 . يمان در آيشا يتبرسم و در ظّل را                                

 قلعه است که از علماى معروف محّمد رضاى پا ّيدس       صد و سی و سه     

 ه خواست جزو اصحابيکو مشهور بود وقت                                

 د و فغان آغازياعلماء اصفهان فر يددر آ ينماّل حس                                

 کردند.                                

 

 قرار است:ينند اسمائشان از ايده بشهادت رسيکاز نفوسيراز اهل ش

 

 زا صالحيراهّلل معروف بم ماّل عبد        صد و سی و چهار 

 ينالعابد ينماّل ز        صد و سی و پنج    

 زا محّمديرم      صد و سی و شش     

 

 است: يلد اسامی شهدائی که بدست آمده بقرار ذيزاز اهل  

 

 ده راهياى که از خراسان تا بار فروش پّيدشخص س           صد و سی هفت 

 ود و در بار فروش هدف گلوله دشمن گشت .يمپ                               
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 کاتب حضرت "يزعز" ينحس يّداحمد پدر س ّيدس      صد و سی و هشت  

 باب                               

 احمد که سرش با گلولءه ّيدزا محّمد علی پسر سيرم      صد و سی و نه     

 تادهيسدر قلعه ا يکه نزديکوقتتوپ از تن جدا شد                               

 يدی کم بود که بشهادت رسيلسّنش خ يهبود مشاٌر ال                              

 زايرم ينرا نسبت با يتعنا يتجناب قّدوس نها                              

 محّمد علی داشتند .                              
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 ٣٩٠ص 

 موطن  دى است.يزعبد الخالق  يخعلی پسر ش يخش                صد و چهل

 شهر مشهد بود بواسطءه شجاعت و ابراز يهمشاٌر ال                              

 جناب قّدوس و جناب باب يتخدمت مورد عنا                              

 الباب قرار گرفته بود.                             

 

 قرارند:يناز ا ينواسامی شهداى قز

 

 زا محّمد علی پسر حاج ماّل عبد الوّهاب استيرم      يکصد و چهل و 

 زا محّمد علی از علماى معروف بود که دريرم                             

 و جزو حروف ح يداز بحضور مبارک رسيرش                             
ّ
 ي

 شت.حسوب گم                             

 ملّقب بباغبان يممحّمد هادى تاجر پسر حاج عبد الکر    صد و چهل و دو    

 باشی .                             

 احمد ّيدس   صد و چهل و سه    

 که عالم معروفی بود يلزا عبد الجليرم  صد و چهل و چهار  

 زا مهدىيرم   صد و چهل و پنج    

 الهارد موسوم بحاجی محّمد علی يءهشخصی از قر  صد و چهل و شش    

 يبی دچار رنج و آسينکه بعد از قتل ماّل تقی قزو                             

 .يدگرد                             
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 قرار است:يناسامی شهداى قلعه که از اهل خوى بودند از ا

 

 از شاگرداندانشمند و  یشخص يهمشاٌر ال ، ماّل مهدى   صد و چهل و هفت  

 کاظم رشتی بود در علم و فصاحت ّيدمقرّب س                             

 معروف و در ثبات و استقامت مشهور بود.                             

 صد و چهل و هشت    ماّل محمود برادر ماّل مهدى که از حروف
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 ٣٩١ص 

 مح                              
ّ
 مند معروفی بوده است.حسوب و دانشي

 کی از حروف حيکی يلسف اردبيوماّل     صد و چهل و نه    
ّ
 ه داراىي

 کرمان وارد شده ه بيکشجاعت و فصاحت بوده وقت                            

 ان خاطر گشتيشخان از ورود او پر يمحاج کر                            

 يدشخص با ينان خود گفت ايدکه بمر اى ازهباند                            

 شهر ينا اگر در ايرشهر فورًا اخراج شود ز يناز ا                            

 از را بهم زد کرمان را هميربماند همانطور که ش                            

 ايرز ريميبگ يموانيتر جلو او را نميگبهم خواهد زد د                            

 ن و بالغت گفتار اگر ازيادر فصاحت و قّوت ب                            

 خان يمحاجی کر .تيسباالتر نباشد کمتر ن ينماّل حس                            

 سف منبر بروديور کرد و نگذاشت ماّل ياکوشش بس                            

 و مردم را دعوت کند و سعی کرد که مّدت اقامت                             

 حضرت باب  ی کم باشد.يلسف در کرمان خيوماّل                             

 انيربشهرهاى ا يدسف فرموده بودند شما بايوبماّل                             

 يدنمائ يغو مردم را بامر مبارک تبل يدسفر کن                           

 ت و شصتيسدر اّول ماه محرّم سال هزار و دو                           

 يدخود را بمازندران برسان يدو پنج هجرى با                           

 کوشش ّوهبقدر ق يدو بمساعدت جناب قّدوس بپرداز                            

 ا کمال خلوص و امانت مطابقسف بيوماّل  .يدکن                           

 تر ازيششهرى ب يچامر مبارک رفتار کرد در ه                            
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 هفته نماند و چون خود را بمازندران يک                           

 زايرلی ميقسربازهاى شاهزاده مهد يدرسان                            

 را شناختند و به زندانش انداختند واو                             

 وسکس در روز واقعءه يمچنانکه سابق گفت                            
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 ٣٩٢ص 

 بواسطءه اصحاب از زندان خالص شد.                           

 يحارومی است که شخصی عالم و فص يلماّل جل            صد و پنجاه

 ای از حروف حيکبود و  ّينمتد و                           
ّ
 ست.ي

 اماّل احمد حرف ح   يکصد و پنجاه و 
ّ
 ست که در مراغه سکونتي

 کاظم است. ّيدی از شاگردان مشهور سيکداشته و                            

 ماّل مهدى کندى که در منزل حضرت بهاءاهّلل معلّم    صد و پنجاه و دو  

 اطفال بوده است .                           

 دو برادر بعلم ينماّل باقر برادر ماّل مهدى است ا  صد و پنجاه و سه   

 و دانش معروف بودند  و حضرت بهاءاهّلل در                           

 دو برادر در علم و ينان به علّو مقام ايقکتاب ا                           

 اند.دانش شهادت داده                            

 کاظم زنجانی است که از تّجار معروف بوده ّيدس   صد و پنجاه و چهار

 ه و تا اصفهانيداز بحضور مبارک رسيرو در ش                             

 ،کاظم ّيدمالزم حضرت باب بوده است برادر س                             

 ی از شهداى سبعءهيکمرتضی زنجانی است که  ديّ س                            

 طهران است.                            

 اسکندر زنجانی است با حسن و قلی جسد مبارک     صد و پنجاه و پنج 

 جناب باب الباب  را بقلعه بردند.                             

 يلاسمع   صد و پنجاه و شش  

 ئی عبد العلیکربال    صد و پنجاه و هفت 
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 عبد المحّمد  صد و پنجاه و هشت  

 حاجی عبّاس      صد و پنجاه و نه  

 ها اهل زنجان بودنديناحمد که ا ّيدس    صد و شصت         

 کالهدوز ساکن بارفروش است که سر ينحس ّيدس   يکصد و شصت و 
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 ٣٩٣ص 

 در کوچه و بازار ه زدند ويزاو را دشمنان بن                              

 گرداندند.                               

 صد و شصت و دو     ماّل حسن رشتی

 رجمندىياصد و شصت و سه     ماّل حسن ب

 صد و شصت و چهار   ماّل نعمت اهّلل بارفروشی

 یيلراخقماّل محّمد تقی   صد و شصت و پنج   

 ينالعابد ينصد و شصت و شش     استاد ز

 ينالعابد ينت و هفت    استاد قاسم پسر استاد زصد و شص

 سه ينا .ينالعابد ينصد و شصت و هشت   استاد علی اکبر برادر استاد ز

 ينهر سه اهل کرمان بودند و در قا يرنفر اخ                              

 سکونت داشتند و شغلشان بّنائی بود.                              

 نه وصد و شصت و 

 بوده است که دو يرماّل رضا شاه و جوانی از بهنم               صد و هفتاد 

 روز بعد از خروج جناب قّدوس از قلعه در                              

 دو نفر را بشهادت ينپنجشنبه بازار بارفروش ا                              

 ت مداريعو ماّل محّمد حمزه معروف بشر نديدرسان                              

 دو نفر را در جوار مسجد کاظم بک مدفون ينبدن ا                              

 دو نفر بود از کرده ينساخت و کسی را که قاتل ا                              

 ان ساخت و باستغفار وادار کرد.يمپش                              

 ماّل محّمد معلّم نورى است که در نور مالزم حضرت     يکهفتاد و صد و 
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 از  بهاءاهّلل بود و در علم و ذکاوت معروف بود.                              

 بزرگوار ينکس بقدر ايچاصحاب جناب قّدوس ه                              

 ام داديغان پيششاهزاده با  کرد.تحّمل رنج و زحمت ن                              

 و دست از محبّت يايدون بيرکه اگر از قلعه ب                              
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 ٣٩٤ص 

 قّدوس بردارد او را با خود بطهران ببرد                              

 بگمارد. يشو بآموزگارى فرزندان خو                              

وقت براى خاطر شخصی  يچماّل محّمد جواب داد من ه                             

 مثل تو

 ان رايرنم و اگر تمام ايکاز محبوب خدا تبرّى نم                             

 تم که ازيسلحظه هم حاضر ن يکبمن بدهی حّتی                               

 رىيگوس چشم خود را بجاى دصورت جناب قدّ                              

 دازم اى شاهزاده تو بجسم من دست دارى و لکنينب                             

 فت هر طورياوقت دست نخواهی يچبروح من ه                             

 واهی مرا برنج و عذاب مبتال کن من مصداقيخم                             

 ( هستم که٨٩:٢) ّيهقرآن مبارکءه يءهآ ينکامل ا                             

َت ا ن ک نت م صاِدقِ  يدرمايفم                               " ينَ " َفتَمّنوا  الَمو 

غضبناک  اى شاهزاده از جواب ماّل محّمد معلّم بدرجه                             

 شد که به

 وان خود دستور داد بدن او را قطعه قطعه کنندريپ                             

 و آزارى درباره او خود دارى ّيتگونه اذ يچو از ه                             

 د.ينننما                             

 یيکشخص در  ينحاجی محّمد کرادى است منزل ا      صد و هفتاد و دو  

 ی شجاع بودهيلبغداد بوده خ يکلستانهاى نزداز نخ                             

 پاشا والی يمابراه در محاربءه يهاست مشاٌر ال                             
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 يتصد نفر سرباز بوده است نها مصر سرکردءه                            

 ءهيدکاظم رشتی داشت و قص ّيدارادت را بجناب س                             

 در يدبرشتءه نظم کش ّيدمفّصلی در مدح جناب س                             

 هفتاد و پنج سالگی بامر حضرت باب مؤمن شد                             

 ل مبارک انشاءيکر در مدح هيگمفّصل د ءهيدو قص                             

 هارى ماهر بود و در قلعه شجاعتکرد در اسب سوا                             
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 ٣٩٥ص 

 دشمنان از خود بروز داد تا آخر کار هدف گلولءه                             

 .يدگرد                              

 جباوى است که اهل بغداد بود در واقعءه قلعه يدسع     صد و هفتاد و سه  

 ان جنگيدی از خود بروز داد در ميبشجاعت عج                             

 ی خطرناک بوديلکه خ يدزخمی بشکمش رس                             

 و بحضور جناب يدبا همان حال خود را بقلعه رسان                             

 و خود را بپاى آن بزرگوار افکنده يدقّدوس رس                             

 جان داد.                             

 

 اىهيضعر يهقلعه است مشاٌر ال يفالسّ  ّيةابو طالب سنگسرى از بق ّيدس     

 ينکرده و شرح جانبازى و شهادت ا يمبمحضر مبارک حضرت بهاءاهّلل تقد

 دو

 احمد ّيدالّذکر را مفّصاًل معروض داشته و شرح جانبازى س يراخ يدشه

 يزاند نهيدش را که در قلعه بشهادت رسابوالقاسم دو برادر خود يرو م

 :ديسنوست که میينه ايضمعروض داشته از جمله مطالب آن عر

 ی ازيکمن مهمان کربالئی علی جان کدخداى  يده خسرو بقتل رسيکروز     

 شخص براى مساعدت خسرو رفت ينطبرسی بودم ا دهات مجاور قلعءه

 ى من نقل کرد در همانو پس از مراجعت داستان کشته شدن خسرو را برا

 اندشده يهقر ينروز شخصی نزد من آمد و بمن گفت دو نفر عرب وارد ا

 يهدو نفر از مردم قر ينواهند براى کمک اصحاب بقلعه بروند ايخو م
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 د هر کس ما را بقلعه برساند پاداش خوبیينويگرسند و ميتی ميلال خيکقاد

 هاى پدرمتيحاز نصم يدمطالب را شن ينچون من ا  داد. يمباو خواه

 وانی بامر حضرتيترمود تا ميفه بمن ميشدم آمد که هميامحّمد علی  يرم

 باب خدمت کن لهذا فورًا از جا برخاستم و فرصت را از دست ندادم
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 ٣٩٦ص 

 هم ينو با کمک کدخدا آن دو نفر عرب را بقلعه رساندم و با جناب ماّل حس

 ندگانی خود را وقف خدمت امرز ّيءهگرفتم که بق يممالقات کردم و تصم

 مبارک کنم.

 جا بنظر آمد که اسامی بعضی از سرکردگان لشکر دولت را هم يندر ا     

 قرار: ينبنگارم از ا

 

 زا برادر محّمد شاهيرلی ميقاّول              شاهزاده مهد

 ان خان افشاريمدّوم              سل

 يجسّوم              حاجی مصطفی خان سورت
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 ٣٩٧ص 

 چهارم             عبد اهّلل خان برادر حاج مصطفی خان

 انی که جناب باب الباب رايجپنجم              عّباسقلی خان الر

 کرد يدشه                      

 ششم               نور اهّلل خان افغان

 اهّلل خان افغان يبهفتم              حب

 خان کراولی هشتم              ذو الفقار

 ئی هگنهم               علی اصغر خان دو دن

 دهم               خدا مراد خان کرد
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 ٣٩٨ص 

 خان سواد کوهی يلزدهم            خليا

 ئی دوازدهم           جعفر قلی خان سرخ کره

 فوج کلبات يپدهم            سرتيزس

  خسرو ينانشالئی پسر عمو و جيکى قادياچهاردهم           زکر

 

 يفالسّ  ّيةاّما اصحابی که در واقعءه قلعه حاضر بودند و جزو بق     

 اند و اسمشان چهر نشد که بدانم چند نفر بودهيسّ محسوبند براى من م

 مديابدست ن يقرا هم چون بنحو کامل و از روى تحق يرينبوده اسماء سا

 ه بود که نوشتمعدّ  ينبدست آمد هم يقذکر نکردم آنچه را که از روى تحق

 ده ازيندر آ يداند شاها بودهينتر از ايششهدا نوشته نشد ب البّته اسم همءه

 هاى خالی را پرا بشوند که جاى اسميدامر مبارک اشخاصی پ ينن مبلّغيام

 ا حادثءه قلعهيرد زينام اکمال نماکرده ّيهکنند و آنچه را من بطور ناقص ته

 تلّقی خواهد يّتاهمّ  يتدگان با نهايننظر آ مهّمه است که در يعاز جمله وقا

 حوادث محسوب خواهد گشت . ينشد و از بزرگتر
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 ٣٩٩ص 

 ميکت و يسفصل ب                              

 شهداى سبعءه طهران                             

 طبرسی و جانفشانی اصحاب چون يخقلعءه ش يزحوادث حزن انگ      

 چون در يدن آن بزرگوار گردياپاسبب اندوه و حزن بی يدبحضرت باب رس

 محبوس بودند و از اصحاب با وفاى خود دور مانده بودند يقچهر قلعءه

 وزى را براى آنهايرردند و فتح و فيکهمواره براى نصرت آنان دعا م

 ى نازله بر اصحابياهجرى که بال ١٢٦٥در اوائل شعبان  .نديدلبيطم

 دشمنان نسبت باصحاب که منجر يبه و فرو خدع يدبحضرت باب رس

 بحضرت يداندوهی شد  بقتل عاّم آنان شد بحضور مبارک معروض گشت،

که قلب " کرده  يتحکا ينکاتب چن يزعز ينحس ّيدس .يدباب مسلّط گرد

 مبارک

 با حزن و اندوه اى اخبار جان گداز باندازه ينحضرت باب بر اثر وصول ا

 از اصحاب را اجازه ندادند بحضور يچيکز هانباز گشت که تا مّدت نه رو

 ليکت مقطوع شد حّتی بمن هم که کاتب هيامبارک مشرّف شود نزول آ

 فتنديرپذ اصحاب را هم نمی ادند و خواّص يدتشرّف نم مبارک بودم اجازءه

 سته اشک از چشمهاىيوند و پيدآشام فرمودند و آب نمیی نم يلطعام م

 از لسان يزو اندوه آم يزارات حزن انگمبارکش جارى بود و پی در پی عب

 من از پشت پرده صداى حضرت باب را که در اطاق .ن داشتيامقّدس جر

 رازه ب يشم که با محبوب خويدشنداشتند می يفمخصوص خود تشر

 ى را که از لسانيزنات حزن انگياردم بيکز مشغول بودند سعی مياو ن
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 آنکه مقدارى جمع آورىم جمع کنم پس از يدنيشد و ميشمبارکش جارى م

 کردم و نوشتم بمن فرمودند همءه آنها را پاره کن من اطاعت کردم و همه را

 مّدت پنج ماه حزن و اندوه .نات باقی نگذاشتميااز آن ب يچپاره ساختم و ه

 هجرى حضرت ١٢٦٦ ى بر حضرت باب مستولی بود در محرّم سنءهيدشد
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 ٤٠٠ص 

 که بقلم مبارک نازل شد اى هيفصح ينّولت مبادرت فرمودند اياباب بنزول آ

 رت که مخصوص باب البابيامخصوص جناب باب الباب بود در لوح ز

 را نسبت ينل مبارک با عبارات مؤّثر امانت و وفادارى ماّل حسيکاست ه

 قرار دادند و دربارءه يدم قلعه مورد مدح و تمجيّابجناب قّدوس در ا

 نيافرمودند و در آن لوح ب يتهار عنااو اظ ءهيده و صفات پسنديداخالق حم

 محبوب و محترم يسد که باب الباب در جهان جاودانی بمالقات رئينرمايفم

 يبل مبارک هم فرمودند که عنقريکفائز خواهد شد و راجع بخود ه يشخو

 هفته قلم مبارک بنگارش يکمّدت  .بآن نفوس مقّدس ملحق خواهند گشت

 نديدب با وفائی که در قلعه بشهادت رسو اصحا ينفضائل قّدوس و ماّل حس

 ی از احّباى مراغه را که مّدت دو ماه بود بجاىيکدر جوالن بود روز عاشورا 

 ل مبارک مشغول بوديکبانجام خدمات ه يزعز ينحس يّدحسن برادر س ّيدس

 یيلمعروف بماّل آدى گزل بود خ يهمشاٌر ال .احضار فرمودند يشبمحضر خو

 ح او را سر افراز کردند الواحّياودند و بلقب سفرم يتباو اظهار عنا

 رت را که دربارءه شهداى قلعه نازل شده بود باو مرحمت فرمودندياز

 و با کمال يزرت شهداى قلعه برود فرمودند بر خياو دستور دادند تا بز 

 ی بمازندران برو و از طرف من مکان مقّدسی را کهيشانقطاع در لباس درو

 نواحی آن يکه نزديکرت کن وقتياا را در بر گرفته زشهد اجساد مطّهرءه

 آنها را ، ور و با احترامياون بيرى کفشهاى خود را بيدمقّدس رس ينزم

 دور مقامات مقّدسءه آنها عکن اسم آنها را بلند بگو و با کمال خضو يمتعظ

 دگارياور تا يامشتی خاک براى من ب ينطواف کن از مدفن قّدوس و ماّل حس
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 يدنوروز مراجعت کنی تا بمراسم ع يدو باشد سعی کن روز عرت تياز

 .يدعالم خواهم د ينى خواهد بود که من در ايدع ينآخر ينا ايرز يمم کنياق

 ح حسب االمر مبارک بجانب مازندران رفت و دستورات حضرتّياس     

 هجرى بآن ١٢٦٦االّول سال  يعدّقت انجام داد اّول ماه رب يتباب را با نها
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 ٤٠١ ص

 بود يناالّول که روز شهادت ماّل حس يعو در روز نهم رب يدمقام مقّدس رس

 خود را بانتهی رسانده بالفاصله ّيترت را انجام داد و مأموريامراسم ز

 ح را در منزل حضرت بهاءاهّلل دريّام سّيادر آن ا يمبطهران برگشت جناب کل

 ح ازّياه سيکدند: " وقتکر يتطور حکاينطهران مالقات فرموده بود براى من ا

 فصل زمستان بود يدرت شهدا برگشت و بحضور حضرت بهاءاهّلل رسياز

 ح در آن هواى سرد و برفّيابود س يددرجه شد يتبرودت و سرما بنها

 ها خود را بعبائیيشبا لباسهاى کهنه و پاره مانند درو يداريبى که ميدشد

 بود اّما قلبش مشتعل آشفته و در هم يشبرهنه و مو يشه بود پاهايچيدپ

 رت شهدا او را سر تا پا مشتعل ساخته بود جنابيابنار محّبت اهّلل بود و ز

 کهيندارابی آن روز مهمان حضرت بهاءاهّلل بودند بمحض ا يحيی ّيدس

 طبرسی برگشته با آن همه احترام و عظمتی که ح از قلعءهّياند سيدشن 

 ان شده خود را بپاهاى اوح با سرعت روّيار بجانب سيااختداشتند بی

 ه بايدح را که تا زانو گل آلوده بود در آغوش خود کشّياانداختند و پاهاى س

 بقدرى اظهار يدند حضرت بهاءاهّلل نسبت بجناب وحيدوسيبشوق م يتنها

 من بود من همان روزها از معاشرت با ّيررمودند که سبب تحيفم يتعنا

 ان مصدر اقدام مهّمیيشمد که اکردم که روزى خواهد آ يقين يدجناب وح

 اقدام شهداى قلعءه يفخواهد شد و آن اقدام در عظمت و جالل در رد

 ح چند روزى در منزل حضرت بهاءاهّلل استراحتيّاطبرسی خواهد بود س

 بعظمت مقام حضرت بهاءاهّلل پی برده بودند يده جناب وحيککرد ولی آنطور

 يتدرجءه عنا يت نسبت باو نهاح پی نبرده بود هر چند حضرت بهاءاهّللّياس
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 ".يدفهمت و الطاف را نمیياهمه عنا ينرمودند ولی او معنی ايفرا اظهار م

 سرگذشت خود اءستگحت و سفرش در فاماياح در اثناى سّياجناب س     

ی بمن يلحضرت بهاءاهّلل خ" فت يگاز جمله م .کرد يترا براى من حکا

 اظهار

 با علّو مقام و رتبه که داشت در حضور ديفرمودند ولی جناب وح يتعنا
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 ٤٠٢ص 

 ه وارد منزل حضرتيکوقت  اد.يدم يححضرت بهاءاهّلل مرا بر خودش ترج

 رفتار او دچار ينمن از ا يدآمد و پاهاى مرا بوس يدبهاءاهّلل شدم جناب وح

 ى کرم و مهربانی حضرت بهاءاهّلليام غرقءه درّيادهشت شدم هر چند در آن ا

 بر بودم و حتّیخ از عظمت مقام آن بزرگوار در آنوقت بکلّی بی بودم لکن

 انستميدجزئی اّطالعی هم از بزرگوارى آن حضرت نداشتم و نم

 ان مظهر وحی کردگار شوند.يشروزى خواهد آمد که ا

 زايرواست از طهران برود  حضرت بهاءاهّلل باسم ميخح مّياه سيکوقت     

 بخّط  اى ح دادند پس از چندى ورقهّياو بسمرقوم فرمودند  اى مراسله يحيی

 را امر کرده يحيیزا يرحضرت باب واصل شد در آن ورقه حضرت باب م

 يمتعل يءهو در سا يدنت حضرت بهاءاهّلل در آيابودند که در ظّل حفظ و ص

 لوح مبارک را ينن بعدها اياب يند معرضيرآن بزرگوار قرار گ يتو ترب

 خود يزو دعاوى مبالغه آم يشدق گفتارهاى خوص يلدادند و آن را دل ييرتغ

 ينن مبارک کوچکترياقرار دادند با آنکه در اصل ب يحيیزا يرنسبت بم

 و اتباعش قائل بودند وجود يحيیزا يرهم بمقام موهومی  که م اى اشاره

 ناتياوجه در بيچن بهياب ينمعرض يلو طو يضاّدعاهاى عر يننداشت و از ا

 نات مقصودشانياد بلکه حضرت باب در ضمن آن بمبارکه اثرى مشهود نبو

 نياب ينپنداشتند که ا ينچن يحيیوان يرحضرت بهاءاهّلل بود ولی پ يدتمج

 است. يحيیزا يرحضرت باب اشاره بمقام م

 حوادث حاصله در سال ينمقام که رشتءه سخن بنگارش مهمتر يندر ا     

 جاينت خود را در اياح يخواقعءه تار ينفت خواستم بزرگترياامتداد  ١٢٦٥
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 ت من موجود استياح يخبزرگ که در تار واقعءه ينم مقصود از ايسبنو

 فتن ازيانی تشرّف من بقبول امر مبارک و رهائی يعوالدت روحانی من 

 خوانندگان محترم شرح حال خود را از ابتداى نشو است با اجازءه يدتقال

 .نگارمان فائز شدم میيمه بفوز ايکو نما تا وقت
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 ٤٠٣ص 

 بود اسمش غالمعلی ينخراسان چادر نش يمطاهرى و در اقل يلپدرم از ا  

 بعلی بود سه پسر و سه دختر خداوندلاش دختر کعرب و زوجه ينپسر حس

 ر محّمد گذاشت در روزيافرمود من پسر دّوم او هستم اسم مرا  يتباو عنا

 ی بودهجرى در زرند متولّد شدم شغل من شبان ١٢٤٧دهم صفر يجه

 ها درس بخوانمينتر از ايشبودم که ب يلو مختصر سوادى داشتم باطنًا ما

 قيااشت يتد با نهايشآرزو براى من حاصل نم ينولی چون چوپان بودم ا

 را از حفظ داشتم يددى از آن کتاب مجياواندم و قسمت زيخقرآن را م

 ن رات قرآياراندم بلند بلند آيچبان مياهمانطورکه گوسفندها را در ب

 ها نگاهه تنها باشم شبها که بستارهيشاشتم هميدردم دوست ميکتالوت م

 ی شب بعضی ازيکدم در تاريشمد و مسرور ميآی خوشم ميلردم خيکم

 ه رو بقبلهيکردم وقتيکالّسالم را تالوت م يهعل يردعاهاى حضرت ام

 ردم که مرا از لغزش حفظ کند و بشناسائیيکمودم از خدا درخواست مينم

 ی بعلمايلرد خيبفت مرا با خود ميرپدرم هر وقت بقم م .يدفرما ييدتأ حّق 

 اشت بحضور علمائی که در قم مجتمعيده دوست ميشه داشت هميدعق

 واند و با کماليخفت و نماز ميربودند برسد در آن شهر بمسجد امام حسن م

 ورد منهم که با او بودم پاىيآتقوى و دّقت کامل تمام واجبات را بجا م

 نشستم و بمجلس درسدند میيشی که از نجف وارد مينمنبر مجتهد

 م کهيدفهم يجبتدر .ادميدفتم و بسخنان آنها و مجادالتشان گوش ميرآنها م

 د آنها را بر اخالق پست و رفتار زشت موردينويگد دروغ مينويگهر چه م

 فتنديگه ميکو اصول يدی مشتاق بودم که صّحت عقايلادم خيدمالمت قرار م
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 کار وقت کافیينفرض و واجب است براى من ثابت شود ولی براى ا

 انی فکرى که در منيشتّهور و پر ينا ه بواسطءهيشنداشتم پدرم هم

 عداوت و دشمنی ينرسم ايتفت ميگرد و ميکم يخمرا سرزنش و توب يديدم

 اى سختيهدارى سبب شود که بگرفتار ينکه تو نسبت بعلماء و مجتهد
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 ٤٠٤ص 

 وقت اّتفاق افتاد که براىيکمبتال شوى و به زحمت دچار گردى و شدائد 

 رفتم. يمبرباط کر يممالقات عمو

 دو نفر يمهجرى در مسجد رباط کر ١٢٦٣در روز دوازدهم نوروز سال      

 ردند من بگفتگوى آنها گوش دادم و از آنيکنشسته بودند با هم گفتگو م

 اىهيدشن يافت آيگرى ميگر بدی از آن دو نفيکروز با امر باب آشنا شدم 

 شيقواهند بطهران ببرند رفيخاند و مباب را وارد کنارگرد کرده ّيدکه س

 سرگذشت حضرت باب يعخود جم يقام آن شخص براى رفهيدگفت نه نشن

 يراز اسيرم فرمود در شيارا نقل کرد و گفت که چطور آن حضرت بدعوت ق

 مام جمعه و منوچهرخانآورد ا يفدشمنان شد از آنجا باصفهان تشر

 ی از او بروز کرديبها از او ظاهر شد چه عجاائی کردند چه کرامتيراز او پذ

 ها راينباب چه فتوائی دادند همءه ا ّيدو باالخره علماى اصفهان دربارءه س

 ی تعّجب کردم کهيلم خيدرا شن يلتفص ينش نقل کرد من که ايقبراى رف

 قدرت و نفوذ داشته باشد يرينبساهمه نسبت  يننفر ا يکود يشچطور م

 لياباب بروح من پرتو افکنده و خ ّيدردم که نور سيکطور حّس مينا

 بزرند برگشتم پدرم آثار يمردم که منهم بابی هستم از رباط کريکم

 و از رفتار من تعّجب يدانی فکر و اضطراب در صورت من ديشپر

 سته سعیيوشتم پبخواب ندا يلم ، بخوراک نداشتم يلا من ميررد زيکم

 ن من و وصول بمقصوديامبادا م ، ردم که پدرم براز دل من پی نبرديکم

 اى بزرندزواره ينحس ّيدکه سينطور گذراندم تا اينمّدتی هم ،حائلی شود

 ه با او آشنا شدميکت موضوع با خبر شدم وقتيقآمد من بواسطءه او از حق
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 واهم با اويخبامرى که من مراجع  ينحس ّيدم سيدبراى او گفتم درا راز دلم 

 ی از پسريک اى زواره يلاسمع ّيدمذاکره کنم مطلّع است بمن گفت که س

 کردم يقيناو بصّحت اّدعاى حضرت باب  عموهاى من است من بواسطءه

 باب در منزل امام جمعه ّيدمرتبه بحضور س ينفت که چنديگم يمپسر عمو
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 ٤٠٥ص 

 يشبان خويزن حضرت در حضور مه است که آيدمشرّف شده و بچشم خود د

 ن و سرعتيافت از قّوت بيگسورءه و العصر را نازل فرموده م يرتفس

 ت گرفت.يرسراپاى مرا ح يرانشاء و متانت اسلوب آن تفس

 نزول ينبود که در ح ينت من شد ايرتر سبب حيشى که بيزفت چيگم     

 قلم مبارککه ينبدون ا يدپرسى میيزاگر کسی از حضرت چ يرت و تفسياآ

 فرمودندن میيات قطع شود جواب سائل را بياتد و نزول آيفاز حرکت ب

 مشغول بود خالصه پسر يرحال قلم مبارک با همان سرعت بتحر ينو در ع

 مشغول يغبتبل يمباب مؤمن شد و بدون ترس و ب ّيدعموى من بامر س

 رم کردند و او را مجبوياگشت کدخداها و سادات زواره بمخالفت او ق

 ر کرد منهمياکردند که باصفهان برود او هم رفت در اصفهان سکونت اخت

 ا توّقف در زواره براى من هم ممکن نبوديرمجبور شدم به کاشان بروم ز

 زا جانی قبالً يرحاج م زمستان را در کاشان گذراندم پسر عموى من دربارءه

 کردمزا جانی را مالقات يربا من مذاکره کرده بود در کاشان حاجی م

 را که از آثار حضرت باب است بمن داد و از من يّهعدل رسالءه يهمشاٌر ال

 رساله را باو برگردانم من از مطالعءه آن ، درخواست کرد که بعد از خواندن

 ی خوشميلو اسلوبی  مخصوص نوشته شده بود خ يبرساله که با طرزى عج

 ساله را بحاجه آن ريکنسخه از روى آن براى خودم نوشتم وقت يک . آمد

 ايری از دستت رفت زيمزا جانی دادم بمن گفت افسوس که موهبت عظيرم

 داشتند يفنی حضرت باب سه شب در منزل من تشريعرساله  ينف امؤلّ 

 ت بود ولیيمردى غنيکد مالقات ميشنوروز را آنجا بسر بردند اگر م يدو ع
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 ينست در بحاال آن بزرگوار در راه طهران هستند اگر عجله کنی ممکن ا

 ده از کاشان خارجياراه بحضور مبارک برسی من فورًا برخاستم و پ

 م شخصیيدارى نشسته بودم ديوم پاى ديدکنار گرد رس يکشدم تا بقلعءه نزد

 وىيرت و کجا ميساسمت چ يدون آمد و از من پرسيرا از قلعه بيمخوش س
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 ٤٠٦ص 

 سافرم مرا بمنزلناسم و ميشمستمندى هستم که کسی را نم ّيدگفتم من س

 نم تو ازيکل مياگفتگو بمن گفت خ ينائی کرد در بيرخود برد شب از من پذ

 داشتند از يفقلعه تشر ينباب چند روز در ا ّيدباب هستی س ّيدوان سيرپ

 انيجبطرف آذربا يناز کل يشبردند سه روز پ ين کليءهان را بقريشجا اينا

 است ينالعابد ينحاجی زوان حضرت باب هستم اسمم يررفتند منهم از پ

 جا باش و اگر ازينل مبارک بروم بمن فرمودند تو هميکواهم همراه هيخم

 از اصحاب يچيکمرا باو برسان و نگذار ه يتى عنايداصحاب کسی را د

 د بمن فرمودند باصحاب بگو بخدمت امر مشغول باشنديايندنبال من ب

 ان بخدا پرستینيموانع و حجابهاى مردم را برطرف کنند با کمال اطم

 حرف را از حاجی ينه ايکمن وقت .مشغول شوند و احکام الهی را عمل کنند

 جا آمدمينکه بشهر قم بروم اينم اطاعت کردم در عوض ايدشن ينالعابد ينز

 قّصه را براى من نقل کرد اضطراب من يناى ازواره ينحس يّده سيکوقت

 تالوت آن رساله يمخواند را همراه داشت با هم ّيهعدل فت رسالءهيا يفتخف

 ى بودم کهّيدم من شاگرد سيّادر آن ا .روح مرا مملّو از قّوت و نشاط ساخت

 ت قرآن عاجز بود و روز بروز عجزشياآ يراد و از تفسيدقرآن بمن درس م

 اى بعضیزواره ينحس ّيدد از سيشت براى من واضحتر مياآ يراز تفس

 يهاى را مالقات کن مشاٌر الزواره يلاسمع ّيدم بمن گفت برو سيدمطالب پرس

 رتياود در فصل بهار موقعی است که او بزيررت بقم مياهر سال براى ز

 عربی مرا بقم يلتحص يلود من از پدرم تقاضا کردم که براى تکميرم

 ايربفرستد اّما مقصود اصلی و غرض واقعی خود را از او پنهان داشتم ز
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 ردنديکقاضی و علماء زرند ممانعت مدم يزخصوص با او حرفی م يناگر در ا

 واست از من دور باشد با فکر منيخپدرم با آنکه نم .که بمن اجازه بدهد

 آمد مادر يشنوروز پ يدهمراهی کرد من در شهر قم اقامت داشتم که ع

 ماه با من در آن شهر يکو خواهر و برادرم براى مالقات من بقم وارد شدند 
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 ٤٠٧ص 

 کردم آتش محّبت يغو خواهرم را بامر مبارک تبلبسر بردند من مادر 

 زرند برگشتند چند روز بعده ور شد بعد آنها ب حضرت باب در دل آنها شعله

 صبرى منتظرش بودم وارد قمبی يتکه با نها يلاسماع ّيداز مراجعت آنها س

 رى نقل کرد و براى من شرح داد کهيابس يلو راجع بمطالب امرى تفص يدگرد

 ى الهی همه از طرف خدايااست انقطاعی ندارد انب مستمرّ  الهی  يضف

 ينء واحد پس از شرح و بسط ايات انبيقامر الهی واحد است و حق ، هستند
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 ٤٠٨ص 

 ارتباط داد و شرح يشهاى پمطالب امر مبارک حضرت باب را با گفته

 نياکاظم رشتی براى من ب يّداحمد احسائی و س يخمفّصلی راجع بجناب ش

 ه بودم ازيدکاظم را نشن يّداحمد و س يخاسم ش يناز ا يشمن پکرد 

 بکند يده بحضرت باب مؤمن شود چه اقدامی بايکم کسيدپرس يلاسماع ّيدس

 بر همءه يدرمايفواجب شده فرمود حضرت باب م ينو چه مطالبی بمؤمن

 ايرواجب است که براى مساعدت جناب قّدوس بمازندران بروند ز ينمؤمن

 حم احاطه کردهيرس و اصحابرا قواى دشمنان خونخوار و باطراف قّدو

 م که خود را بمازندران برسانم و بمساعدت جناب قّدوس موّفقيلگفتم من ما

 زا فتح اهّلل حّکاک را که بسنّ يرشهر بمان و م ينشوم فرمود تو حاال در هم

 ی منتظريلو سال تست بامر مبارک آشنا کن تا از طهران خبر برسد من خ

 اى نداشت ازهيدو توّقف من در قم فا يدم ولی از طهران خبرى نرسشد

 م پس از چندىيدگرفتم که بطهران بروم چون بطهران رس يمجهت تصم ينا

 و باالخره در يدزا فتح اهّلل هم بطهران آمد ولی گرفتار دشمنان گرديرم

 ن بشاهياانداختن باب يرت ت و شصت و هشت در واقعءهيسسال هزار و دو

 سره بمسجد شاه رفتم مسجد شاهيکمن پس از ورود بطهران  يدتل رسبق

 م بمن گفتيدرا د يلاسماع ّيداى واقع شده دم مدرسه سرو بروى مدرسه

 واستم بقم بفرستم.يخاى براى تو نوشته بودم و ممراسله

 يمبآنطرف سفر کن يمواستيخو م يمبارى در صدد توّجه بمازندران بود     

 سانيکشدند و قلعه خراب و با خاک  يدحاب قلعه همه شهاص يدکه خبر رس

 هيکو براى نفوس مقّدس يمواقعه محزون شد ينی از ايله است ما خيدگرد
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 سرائی يهبا کمال شجاعت در راه امر مبارک جانفشانی کردند مرث

 را که نوروز علی نام داشت مالقات کردم يمروز عمو يک يمو سوگوارى کرد

 را گفتم يّهقض يلاسماع ّيدا کند من بسيدده تا مرا پمعلوم شد بطهران آم

 ا اگر نروى ممکن است با تو دشمن شونديرزرند مراجعت کن زه بمن فرمود ب
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 ٤٠٩ص 

 کردم يغزرند مراجعت کردم پس از ورود برادرم را هم بامر مبارک تبله من ب

 نمو کوشش کردم تا پدرم راضی شد و بمن اجازه داد که بطهران مراجعت ک

 منزل داشتم وارد اى که سابقًاطهران در همان مدرسهبپس از ورود 

 همان شخصی است که ينرا مالقات کردم ا يمشدم و در آنجا ماّل عبد الکر

 اندزا احمد گذاشتهيرم حضرت بهاءاهّلل اسم او را ميدبعدها فهم

 یيلاى خزواره يلاسماع ّيدی بمن محّبت کرد و گفت سيلخ يمماّل عبد الکر

 من يمبود که مّدتی با هم باش ينش ايلم هتو بمن سفارش کرد دربارءه

 نميکزا احمد فراموش نميروقت دوران معاشرت و مصاحبت خود را با م يچه

 محّبت و اخالص بود دوستی او در صفحه قلب من مجّسمءه يها مشاٌر اليرز

 و مرا يدت بخشياا او قلب مرا حيره منقوش خواهد بود زيشبراى هم

 وان حضرت باب آشنا شدم و با آنهايراو با پ ءهيلبوس  رساند يقين بدرجءه

 زا احمد ازيرمعاشر گشتم و بر اّطالعات خود نسبت بامر مبارک افزودم م

 آثار يرن فارسی و سايارد هر شب مشغول نوشتن کتاب بيککتابت گذران م

 رتبه ازاد چند ميدم يههد يند بمؤمنيشحضرت باب بود پس از آنکه تمام م

 ماّل مهدى کندى ببرم آثار مبارکه بشخص من داد که براى زوجءه ينا

 ماّل مهدى همان است که طفل کوچک خودش را گذاشت و باصحاب قلعه

 م حضرت طاهره بعد از متفرّق شدنيدم بود که فهمّياست در همان ايوپ

 بردند پس از مّدتی بطهران وارد شدند يفاصحاب از بدشت بنور تشر

 منزل محمود خان کالنتر محبوس گشتند حضرت طاهره اگر چه و در

 روزيکد يشان مراعات ميشاحترام نسبت با يتمحبوس بودند ولی نها
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 حرم مبارک يازا احمد مرا بمنزل حضرت بهاءاهّلل برد حضرت ورقءه عليرم

 حضرت بهاءاهّلل اّم حضرت غصن اعظم بدست خودشان روغنی درست

 نديدد فرستادند و از همان روغن بچشم من هم کشزا احميرکردند و براى م

 ينم شش سال داشتند در حّيافت حضرت عبدالبها در آن اياکه از درد شفا 
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 ٤١٠ص 

 بودند با ءورود بمنزل مبارک اّول کسی را که مالقات کردم حضرت عبدالبها

 تبّسم و خوشروئی بمن خوش آمد فرمودند و در آن وقت دم در اطاقی که

 من از در آن اطاق گذشتم .تاده بودنديسضرت بهاءاهّلل بود امخصوص ح

 روبرو شدم چون يحيیزا يرن اطاق با مياو باطاق مجاور وارد شدم در م

ت و يئه ينشخص با ا ينم ايدا ديرم زيدچشمم باو افتاد دچار دهشت گرد

 با

 هنديده باو نسبت ميکن دارد سزاوار مقامياوضعی که در گفتگو و ب ينا

 يموارد بشوم آقاى کل يحيیزا يرواستم باطاق ميخدّوم که م مرتبءهت يسن

 آوردند و بمن فرمودند شما امروز يفه بودم تشريدکه قباًل خدمتشان رس

 ر خادم حضرت بهاءاهّللياا اسفنديرز يدزا صالح برسانيرم آقا را بمدرسءه

 .يددهرا انجام ب ّيتمأمور ينببازار رفته و هنوز برنگشته شما بجاى او ا

 م حضرتيدى رفتن بودم که دّيامن با کمال سرور و شادى قبول کردم و مه

 هزارى در بر داشتند در ءهآوردند کاله بر سر و جبّ  يفغصن اعظم تشر

 ون آمدند و از پلکانيرجمال و جالل بودند از اطاق حضرت بهاءاهّلل ب يتنها

 فته ببرمانرا در آغوش گريشرفتم تا ا يشآوردند من پ يفتشر ينپائ

 يمون رفتيربعد دست مرا گرفته و از منزل ب يمويرفرمودند هر دو با هم م
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 ٤١١ص 

 م بمدرسءه پامنارّيازا صالح در آن ايرمدرسءه م .يمديزراه با هم حرف م يندر ب

 و مرا بمنزل يابمن فرمود وقت عصر ب يديممعروف بود چون بمدرسه رس

 و پدرم با او کار دارد من با کمال يايدواند بيتر نميابرگردان چون اسفند

 سرور و شادى قبول کردم و فورًا بمنزل حضرت بهاءاهّلل برگشتم در آنجا

 کاغذ ينبرخوردم کاغذى بمن داد و گفت برو بمدرسءه صدر و ا يحيیزا يربم

 ان در حجرءه ماّل باقر بسطامی هستند جوابشيشرا بحضرت بهاءاهّلل بده ا

 را انجام دادم وقت عصر يّتمأمور ينور من اياو براى من ب يررا زود بگ

زا احمد يرروز م يک .هم رفتم و حضرت غصن اعظم را بمنزل برگرداندم

 بمن

مراجعت  يقعلی خال حضرت باب که بتازگی از چهر يّدزا سيرگفت حاج م

 کرده

چاپارچی وارد شده است  يکان منزل محّمد بيردروازه شم يکو نزد

 مالقاتش

 انرا مالقات کن من رفتم و با جناب خاليشست برو و ابراى تو الزم ا

 ت و اندام کامل مجذوبيئمالقات کردم از مشاهدءه آن صورت نورانی و ه

 ان رفتم و از لطافت طبع و حسنيشر هم بمالقات ايگچند مرتبه د شدم بعدًا

 فزود.ياان در هر مرتبه بر تعّجبم ميشکارى ايزاخالق و کثرت تقوى و پره
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 ٤١٢ص 

 ان در مجلسی حضوريشکه با ا يمروز آقاى کليکخوب بخاطر دارم که   

 ان درخواست کردند و اصرار نمودند که چون طهران مشّوشيشداشتند از ا

 بهتر آنست که طهران را يايدب يشى پيداست و ممکن است گرفتارى شد

 ت بار خود را بمأمنیيبفضاى مسموم مص ينو از ا يدو خارج شو يدرها کن

 جناب خال با کمال متانت و سکونت خاطر جواب دادند چرا فرار يدنبرسا

 از خوان نعمت الهی که دست قدرت يدانم شايمجا مينکنم چرا بترسم در ا

 ه سبب فتنهيکی برسد نفوسيبگسترده بمن هم نص ينخداوندى براى مخلص

 هوئی بپا کنند.ياردند که هيکسته در طهران سعی ميوو فساد بودند پ

ی از سادات کاشان بود که در مدرسءه دار الّشفاء يکرّک اصلی آنها مح     

 منزل

 کاشانی را بامر مبارک يّدل کرده بود که آن سيامحّمد مشهور خ يّدداشت س

 سوف عارفيلکرمانی که شخص دانشمند و ف ينزا محّمد حسيرکند م يغتبل

 ّيدبسمسلکی بود و در مدرسءه دار الّشفاء منزل داشت هر چه سعی کرد 

 کاشانی آدم خوبی ّيدمحّمد مزبور که از شاگردانش بود بفهماند که آن س

کاشانی  ّيدت کرد که از سيحمحّمد نص ّيدت ممکن نشد و هر چند بسيسن

 دورى

 هيدو در محافل احّبا او را حاضر نکند فا يدکند و با او قطع مراوده نما

 ت هاىيحو بنص کاشی معاشر بود ّيدمحّمد همچنان با س ّيدنداشت و س

 ن آمد دريابم ١٢٦٦انی سال الثّ  يعاستاد خود وقعی نگذاشت تا آنکه ماه رب

 ی از علماىيککه  ينحس ّيدنت سپرد و نزد سياکاشانی راه خ ّيدوقت س ينا
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 طهران بود رفت و اسامی پنجاه نفر از احّباى ساکن طهران يمکاشان و مق

 آن ورقه را ينهم ع ينحس يّدنگاشته بود باو داد س اى را که در ورقه

 کرد محمود خان چند نفر را مأمور کرد تا آنها را يمبمحمود خان کالنتر تسل

 چهارده نفر را گرفتند و نزد زمامداران بردند از ينکنند مأمور يردستگ

 ونيره آنها را گرفته بودند در کاروانسرائی بيکقضا من با برادرم روز

 روز يما که از زرند آمده بود مالقات کنر يمتا عمو يمدروازه نو رفته بود
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 ٤١٣ص 

  خودمرءهبزرند رفت و من بمدرسءه دار الّشفاء برگشتم در حج يمبعد عمو

 زا احمد براى منيرفتم روى آن اوراق مکتوبی بود که ميااز اوراق  اى بسته

 نتکار کاشانی کار خودش را کردهياخ يّدم که آن سيدنوشته بود من فهم

 زا احمد نوشته بود بستءهيراد را در طهران براه انداخته مو فتنه و فس

 ت مقّدسه است که نزد منياآ يعی عبارت از جمينباوراقی که در حجره می

 که وارد حجره شدى و کاغذ مرا خواندى بستءه اوراقينموجود بود بمحض ا

 ينرا بردار و ببر بکاروانسراى حاج نادعلی در آنجا شخصی از اهل قزو

 که بنام اوست باو بده اى بحاج نادعلی منزل دارد بسته را با مراسلهموسوم 

 من فورًا بستءه اوراق .تا در آنجا با تو مالقات کنم يابالفاصله بمسجد شاه ب

زا احمد را در آنجا مالقات يررا بحاجی رساندم و بمسجد شاه برگشتم م

 کردم

 ناه آوردم تا ازمسجد پ ينبمن گفت چون مورد هجوم اشرار قرار گرفتم با

 ها حضرت بهاءاهّلل از مدرسءهينآسوده باشم در آن ب اى هر هجوم و حمله

 کند يرنظام در صدد است ترا دستگ يرزا احمد خبر دادند که اميرصدر بم
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 ٤١٤ص 

 ه که تويدمطلب را خواستار شده و چون فهم ينو سه دفعه از امام جمعه ا

 گرفته بست را يمبست است تصم اى  و مسجد باصطالحبمسجد پناه برده

 کند تا زود يردستگ يدارا که بمسجد پناهنده شده يرينبشکند و تو و سا

 ون برو و بطرف قم مسافرت کن ويره کسی نفهمد از مسجد بيکاست طور

 بزرند سفر کنم و بمنزل خودم يدزا احمد فرموده بودند که بمن بگويربم يزن

 ن اصرار کردند که فورًا بزرند بروماوندان من بميشبروم چند نفر از خو

 ه است کهيدی محزون است چونکه از بعضی شنيلا پدرم دربارءه من خيرز

 زا احمد بزرنديرم يداند منهم نظر بصالح دکرده يرمرا در طهران دستگ

 نوروز را در خانءه خود بودم نوروز مطابق بود با روز پنجم يدبرگشتم و ع

 ينعثت حضرت اعلی هم بود حضرت باب اب يدکه ع ١٢٦٦جمادى االّول 

 يدع

 اندموسوم به پنج شأن ذکر فرموده يشخو ی از آثار مقّدسءهيکرا در 

 نوروز بعد از اعالن امر ينششم "د ينرمايفست مينن مبارک ايامضمون ب

 سال قمرى بعد از اعالن امر ينن با روز پنجم جمادى االّول هفتمياب نقطءه

 يننوروز آخر يناشاره شده که ا ينن مبارک چنيادر ضمن ب "مطابقه داشت 

 عالم مشاهده خواهند فرمود. ينل مبارک در ايکنوروزى است که ه

 فتميربارى جشن نوروز در زرند برپا بود من در مجالس جشن که م  

 بسر رفقاى من چه ياردم که آيکسته فکر ميوقلبم بطهران توّجه داشت پ

 ن را بشنوم هر چندياتی احباب و آشناسالم داشتم مژدءه يلی ميلآمده خ

 ی راحت بودميلردند و خيکمن در منزل خودم بودم و همه بمن مهربانی م



www.oceanoflights.org 

 يلو اصحاب که عّدءه آنها قل ينا از مؤمنيران بود زيشولی فکرم پر

 یيله قرار گرفته بودند دور بودم خيدو مصائب شد ياو محّل نزول بال

 آنان گردم غفلتًا صادق يکهمه حال شرمشتاق بودم که با آنها باشم و در 

 پدر من منزل کرد من از آمدن ى از طهران وارد زرند شد و در خانءهيزتبر

 ورود او سبب شد که مرا از سختی ،که از حبس خالص شدميناو مثل ا

 



www.oceanoflights.org 

 ٤١٥ص 

 خبرى نجات داد و لکن از انتظار براى اّطالع بحال احباب و از اندوه بی

 تر و حزنی سخت تر و جانگدازتر بر وجود من دير اندوهی شديگطرف د

 خبرى  سابق در مقابل حزن فت که اندوه انتظار و اضطراب بیياتسلّط 

 بود که ينا يدی نداشت علّت حصول حزن جدّيتت و اهمّ يمق يدو اندوه جد

 ران امرياوان جانفشان و يرکرد که پ يتى براى من حکايزصادق تبر

 يددشمنان قرار گرفتند و بعذابی شد ءهحضرت منّان مورد هجوم و حمل

 ک شرحينا .ستنديواعلی پ يقند و برفيدمبتال گشتند جام شهادت نوش

 گارم.ينمقام م ينشهادت آن نفوس مقّدسه را که در طهران جان باختند در ا

 کردند يروان حضرت باب را دستگيرکه چهارده نفر از پ يمسابقًا گفت     

 تر محبوس ساختند حبس آنها از روز اّول ماهو در منزل محمود خان کالن

 یيکحضرت طاهره هم در  يدت و دّوم ماه طول کشيسالّثانی  تا روز ب يعرب

 هاى منزل کالنتر محبوس بودند دشمنان سعی داشتند کهاز باالخانه

 منظور يناصحاب از امر مبارک حضرت باب تبرّى کنند براى حصول ا

 ينند ولی موّفق نشدند محّمد حسيشيددها انی کوشش کردند و چارهيلخ

 بود هر چه اشرار و دشمنان سعی کردند ينکه از جمله محبوس اى مراغه

 جهت او را با کمال شّدتيننگفت از ا يدبگو اى و سخت گرفتند که کلمه

 تبرّى کند ممکن نشد در مقابل اصرار و شّدت يدب داشتند که شامعذّ 

 لياکلمه هم نگفت دشمنان خ يکا آخر دشمنان سکوت کرده بود و از اّول ت

جهت راجع ينند از ايزشخص گنگ و الل است که حرف نم ينکردند که ا

 ينبا
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 ياشدند که آ يابود جو ينکه از محبوس يلمسئله از حاج ماّل اسمع

ی هم يلت خيساى گنگ است حاجی گفت او گنگ نمراغه ينمحّمد حس

 خوب

 رده و براى اثبات مّدعاى خودر کياجا سکوت اختينند ولی در ايزحرف م

 فورًا جواب حاجی را داد و گفت هر چه اى مراغه يناو را صدا زد محّمد حس

 را بتبرّى وادار يننتوانستند محبوس يننم چون مخالفيکاطاعت م يدبفرمائ
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 ٤١٦ص 

مطلب را بمحمود خان کالنتر واگذار کردند محمود خان هم  ينکنند انجام ا

 نزد

 شاه بود رفت و داستان ينزا تقی خان که صدر اعظم ناصرالدّ ريم ، نظام يرام

 رد و ازيکگونه مطالب دخالت نمينم در اّياشاه در آن ا ينرا گفت ناصر الدّ 

 داشت که آنچه را نسبت ر تامّ ياخبر بود صدر اعظم اخت ن امور هم بیياجر

 اشوانست او را از ارادهيتکس نميچبخواهد مجرى سازد ه ينبمحبوس

 ه داستان تبرّى نکردنيکزا تقی خان وقتيرباو اعتراض بکند م يارداند و برگ

 فرمان داد هر کدام از آن چهارده نفر که تبرّى يدن را از کالنتر شنياباب

 ينحکم هفت نفر از محبوس ينبقتل برسند از استماع ا يدند باننک

 حبس نتوانستند استقامت کنند و بواسطءه قطع نسبت خود از امر مبارک از

 ثابت ماندند و تبرّى نکردند يشخو ءهيدر بر عقيگفتند هفت نفر دياخالص 

 هفت نفر شهداى سبعءه طهران هستند. ينند ايده بشهادت رسيجو در نت

 ايران ملّقب بخال اعظم هستند زيشعلی است ا ّيدزا سيرحاجی م -اّول  

 انيشدند ااز بويراز تّجار معروف ش يهاشند مشاٌر اليبخالوى حضرت باب م

از از حضرت يرخان حاکم ش ينهمان نفس مقّدسی هستند که در نزد حس

 باب

 يزخان خالصی دادند و ن ينضمانت کردند و آن حضرت را از ظلم حس

 انيشا

 همان بزرگوارى هستند که بعد از وفات پدر حضرت باب بخدمت

 م کردند و با کمال اخالص نسبت بآن بزرگوار رفتارياآن حضرت ق
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 دنديشاز ميردند احّبائی که براى تشرّف بحضور مبارک وارد شموينم

 شتند خال اعظميگفائز م يمعظ يضجناب خال اعظم بآن ف ينهم بواسطءه

 فت درياجواد که در دورءه کودکی وفات  يّدانه پسرى داشتند موسوم بسيگ

 رتيااز براى زيرعلی از ش ّيدزا سيرهجرى جناب حاج م ١٢٦٥وسط سال 

 سفر نمودند و بحضور مبارک مشرّف شدند از يقچهر قلعءهحضرت باب ب

 ه بشهادتيکبطهران سفر کردند و در آنجا توّقّف داشتند تا وقت يقچهر

 ان هر چه اصرار کردند که خود را بخطريشن اياند دوستان و آشنايدرس

 



www.oceanoflights.org 

 ٤١٧ص 

 رى از تّجار معروفيابس ه گرفتار شدند عّدءهيکنداد وقت ه اىيجدازند نتينن

 انرا خالص کنند و لکنيشطهران حاضر شدند مبلغی بحکومت بدهند و ا

 نظام بردند صدر اعظم يرجناب خال قبول نفرمودند باالخره او را نزد ام

 یّيتمبر اذيغان گفت قاضی القضاة  طهران دوست ندارد که بفرزند پيشبا

 قلب آرزومندند که مبلغی يماز از صميربرسد تّجار معروف طهران و ش

 بدهند و شما را خالص کنند ملک التّجار خودش بشخصه يهنوان فدبع

 يدکلمه بد بگوئ يکواسطه شده که شما را از کشته شدن نجات بدهد اگر 

 ازيرنم آن وقت با کمال احترام بشيکفورًا شما را آزاد م يدو تبرّى کن

 نم که طورى رفتار کنی تايککرد منهم از شما تقاضا م يدمراجعت خواه

 نياان بپايرشاهنشاه ا يءهم خود را با شرف و افتخار در ساّياا ّيءهبق

باکی فرمودند حضرت برسانی جناب خال اعظم با کمال شجاعت و بی

 اشرف

 اند که با کمال فرح و سرور جام شهادت رااز من نفوسی بوده يشپ

 خصوص از يناند منهم در امشعر بر تبرّى نگفته اى اند و کلمههيدنوش

 امر مبارک که بدالئل واضحه صّحت آن ينتم اگر من از ايستر نآنها کم

 يند ينن الهی که قبل از ايااد يعست که از جمينآشکار است تبرّى کنم مثل ا

 ت دعوت حضرت باب را منکر شوميقاگر من حق  آمده تبرّى کرده باشم

 یيسست که رسالت جّدم محّمد رسول اهّلل و رسالت حضرت عينمثل ا

 ام خدا شاهد است هر چهى سابق را منکر شدهياانب يعجمو موسی و 

 ه بودم و خوانده بودم همه را بچشم خوديدء شنياگفتار و رفتار انب دربارءه
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 اوندانيشجوان بزرگوار که از خو ينوجود مبارک مشاهده نمودم ا يندر ا

 رفتار يثه از حيدمن است از دوران صباوت تا کنون که به سی سالگی رس

 ينصفات و اخالق ا ى قبل است هر وقت دربارءهيار مانند انبو گفتا

 اطهار که نم جّد بزرگوارش حضرت رسول اهّلل و ائّمءهيکبزرگوار فکر م

 در کتب ثبت و ضبط است مقابل چشم من مجّسم يکت هر ياح يختار
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 ٤١٨ص 

 آرزوى من فقط يدنم که آرزوى مرا بر آريکوند من از شما خواهش ميشم

 ينواهم اّول کسی باشم که جانش را در راه ايخست من ما يزچ يک

 اونديشخو

 جواب هوش از سرش ينن ايدنظام از شن يرازد اميسمحبوبم فدا م

 و يدنگفت و اشاره کرد که او را ببر اى ر کلمهيگشد د يدو بکلّی نا ام يدپر

 ينان ايشآمدند جناب خال را بقربانگاه ببرند ا ينه مأموريکوقت يدبکش

 واندند:يخحافظ را مشعر 

 شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدا     بر منتهاى مطلب خود کامران شدم

 را ّيتان را گرفته بودند جناب خال جمعيشدى اطراف اياز يّتجمع      

 من جان خود را در راه امر يدا النّاس گوش کنّيهمخاطب داشته فرمودند ا

 ان باستقامتيرو ماوراى حدود ااز و عراق يرمردم ش نم همءهيکالهی فدا م

 هند شما هزار ساليددت من شهادت مياو تقوى واصالت و نجابت و س

 که قائم موعود ظاهر شود وقتی اسم يدواهيخو از خدا م يدنيکاست دعا م

 يدوئيگل اهّلل فرجه ماز اعماق قلب خود ندا برآورده و عجّ  يدنويشاو را م

 آن وجود مقّدس را ينن ناصر و معحاال آن موعود بزرگوار ظاهر شده بدو

 و بقتل و محو اصحاب يداان محبوس ساختهيجآذربا ءهطنق يندر دورتر

 کنم بغضب خدا دچار ينمن اگر دربارءه شما نفر يدام کردهياآن حضرت ق

 کار راينشد عذاب الهی بر شما نازل خواهد گشت ولی من ا يدخواه

 نم که خدا گناهان شما رايکشما دعا م نفس دربارءه يننم و تا آخريکنم

 غضبی يرم .يدار شويدتا از خواب غفلت ب يدفرما يتببخشد و شما را هدا



www.oceanoflights.org 

 انيشکلمات را از ا ينه ايکشده بود وقت ّينکه براى کشتن جناب خال مع

 کند يزخود را ت يرود شمشيرکه مينکرد و ببهانءه ا يری باو تأثيلخ يدشن

 داستان را نقل کرده و با يناصی ار بر نگشت بعدها براى اشخيگرفت و د

 امر کردند ينه مرا مأمور اجراى ايکى گفته بود وقتيدو زارى شد يهگر

 ياآدم کشته  يابکشم ناچار شخصی است که  يدل کردم کسی را که باياخ
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 ٤١٩ص 

 د شخص مقّدسی را بقتل برسان که درينويگم بمن ميدراهزن است بعد د

 يهرى مانند حضرت امام موسی کاظم علتقوى و بزرگوا يثنظر من از ح

 غضب از طهران بخراسان سفر کرد و در آنجا بشغل يرم ينا .الّسالم  است

 خراسان ينرا براى مؤمن يزداستان حزن انگ ينالی مشغول شد شرح احمّ 

 رد و از اقدام بعملی که در اجراى آن مجبور بود اظهار ندامتيکنقل م

 علی را ّيدزا سيراسم حاج م ياد يشحادثه م ينمود هر وقت ذکر اينم

 شخصی که د و دربارءهيشم يرر اشک از چشمانش سرازيااختبی يدنيشم

 ت.يسريگاد کرده بود ميجمحبّت و دوستی را در قلب او ا ينا

 مازندران يمبارفروش جزو اقل ، زا قربانعلی  بارفروشی استيرم -دّوم  

 عمت اللّهی شهرتی بسزان ءهيقوان طريرپ ينزا قربانعلی در بيراست م

 نيادى از اعياز عّدءه ، يلو اص يفکار و شريزشخصی بود پره ، داشت

 ردند مردميکفت اطاعت ميگاو بودند و هر چه م يدمازندران و خراسان مر

 وقتيک ، ی محترم بوديلدر نظر هموطنانش خ ، اشتنديدهمه او را دوست م

 اىتش رفتند و باندازهيعرت کربال برود ارادتمندان او بمشاياخواست بز

 در همدان و کرمانشاه ، د بود که دو طرف راه را گرفته بودندياز ّيتجمع 

 فت مردم او رايرند هر جا ميدرزيورى نسبت باو ارادت ميابس يزن

 ستيامد و ريآامور خوشش نم يناز ا يهردند ولی مشاٌر اليکاحترام م

 يجه از وسط مندليکتهوى مردم را دوست نداشت در راه کربال وقياو ه

 اى منجذب شد کهخ صاحب اعتبار نسبت باو باندازهيوی از شيکذشت يگم

 زا قربانعلی سعی کرديردنبال او رفت م يّهقوبيعگفت و تا  يزترک همه چ
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 رتياه از زيکبرگرداند تا بکار خود مشغول شود وقت يجکه او را بمندل

 و بامر مبارک مؤمن شدرامالقات نمود و بواسطءه ا ينشت ماّل حسيگبر م

 بود يضزا قربانعلی مريرم ، در دروءه گرفتارى اصحاب در قلعه

 و نتوانست خود را بقلعه برساند و بنصرت اصحاب بپردازد و بعد از
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 ٤٢٠ص 

 فتياآشنائی کامل  يدوان حضرت باب با جناب وحيرپ يناز ب ينماّل حس

 زايرم که ميدشن ه در طهران بودميکا کرد من وقتيدى پيدو دوستی شد

 يغقربانعلی اوقات خود را وقف خدمت امر کرده و با کمال خلوص بتبل

 يداليننفوس در اطراف و اکناف پرداخته اغلب از مرضی که داشت م

 فت چقدر متأّسفم که جام شهادتيگم که در طهران ميدمرتبه شن ينو چند

 م که خودليمن نشد چقدر ما يبند نصيدرانش نوشياو  ينکبرى که ماّل حس

نم که يکحاال سعی م يماو در آ يتبرسانم و در ظّل را يدرا بجناب وح

 بتدارک

 واست از طهران خارج شود ناگهان او رايخه ميکمافات موّفق شوم وقت

 بر شّدت زهد او بود مانند يلی ساده بود و دليلکردند لباسش خ يردستگ

 ی زبر و خشنيلخی که ينو عباى پشم يدوشيپبلندى م يداهن سفيراعراب پ

 ن بازارياه ميکذاشت وقتيگاد کاله بر سر ميداهن قرار ميربود روى آن پ

 يدکارى و تقواى او شديزانقطاع بود پره يتت او کاماًل آيئرد هيکعبور م

 رمود حضرت بابيفورد اغلب ميآرا بجاى م ينواجبات د يعبود و جم

 ورند من چطوريآالهی را بجاى م ينمب ينخودشان با کمال دّقت فرائض د

 هد انجام ندهميدسهل انگارى کنم و امورى را که مقتداى من آنها را انجام م

 نظام بردند يرکردند و بحضور ام يره او را دستگيکو اهمال کنم وقت

 رى براىيابس يّتهوئی در طهران بلند شد که سابقه نداشت جمعياه

 زايرنظام بم يردر مقرّ حکومت جمع شده بودند ام يهجار يعمشاهدءه وقا

 د و توّسطيآينمن م يشب متّصل پيشن از دياقربان علی گفت رؤسا و اع
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 که تو دارى اى م مقام و رتبهينبه من میيکنند که ترا خالص کنم آنطوريکم

 يرکلمءه تو کمتر از تأث يرت تأثيسباب ن ّيدکمتر از رتبه و مقام س

 ی بهتريلردى خيکم اشد اگر خودت اّدعاى رتبه و مقامیيبکلمات باب نم

 ر کنی که دانش و علمش از تو کمترياوى شخصی را اختيرکه پينبود از ا

 ام مرا وادار نمودهکرده يلعلمی که تحص ينزا قربانعلی گفت هميراست م
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 ٤٢١ص 

 که اوامر شخص بزرگوارى را که مقتدا و موالى من است اطاعت کنم من از

 امالت و انصاف در امور رفتار کردهه بعديشام هماّولی که خود را شناخته

 ينام که اگر اّدعاى اهيده رسيجنت ينخصوص هم از روى انصاف با يندر ا 

 هند باطليدگفتارش م يراز دوستان شهادت بتأث يشجوانی که دشمنانش ب

 اند باطل خواهد بود خودمء که تا بحال آمدهياانب يعباشد ناچار اّدعاى جم

 ی ازيکوانم قلب يتی دارم ولی نميماخالص و صمبا  يدهزار نفر مر يبقر

 يرجوان ثابت و مدلّل ساخته که با اکس ينبدهم و لکن ا ييرآنها را تغ

 بدهد او هزاران نفر ييروان خود را تغيرقادر است ارواح پ يشمحّبت خو

 خود قرار داده و همءه يراند  مورد تأثمثل مرا که بحضورش مشرّف نشده

 يزنند و در راه او ترک همه چيکدل و جان اطاعت م آنها اوامرش را از

 اند و اقدامات و خدمات خود را در راه نصرت آنجوان بزرگوارگفته

 نند جان خود را در راه او فدا کننديکهمتا قابل ندانسته سعی متاى بیيک

 قت آن را داشته باشند که اسامی آنها در ساحتياه ليلوس ينبا يدشا

 شائبءه خوده بتوانند اخالص و محّبت بیيلوس ينباعظمتش مذکور شود و 

 د.ينرا نسبت بآن بزرگوار اثبات نما

 مقامی را دارد يننظام گفت من از کشتن شخصی مثل تو که چن يرام     

 براى يدزا قربانعلی گفت ترديروانم حکم بقتل بدهم ميتدارم و نم يدترد

 بزرگوارى که من ينماء ان السّ مِ  ل  زَ ن  ت   السماء  أانی که يدت مگر نميسچ

 نم از روز اّول اسم مرا در ضمن دفتريکجان خودم را در راه امر او نثار م

 اشديبه و اسم خود آن بزرگوار علی ميدقربانعلی نام يششهداى راه خو
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 ان خودم را بآن بزرگواريمقربان او بشوم و ا يدامروز روزى است که من با

 بدًا در کشتن من سهل انگارى مفرما من ازا يمبا خونم اقرار کنم و ثابت نما

 تر از تويشوم هر چه زودتر سر مرا از بدن جدا کنی بيشتو دل آزرده نم

 و از من دورش يداو را ببر يدئياب يدد کشيانظام فر يروم اميشممنون م
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 ٤٢٢ص 

 ند قربانعلیيکجا باشد سحرش بمن اثر مينر ايگد اى لحظه اگر ايرز يدکن

 ند سحر بقلوب طاهر و دلهاى صاف و پاکيکت بتو اثر نموقيچگفت سحر ه

 الهی چه اثرى يرکه اکس يدبفهم يدوانيتند تو و امثال تو هرگز نميکاثر م

 تيساالهی باندازه يراکس ينا سحر تا چه اندازه است قّوءه يندارد و قّوءه ا

 يرام .نديکم يبچشم بر هم زدن دلهاى مردان را تقل يککمتر از  که بفاصلءه

 ها راينواند ايتم يرو گفت فقط شمش يدنظام از شّدت خشم بخود لرز

 ينر از ايگتاده بودند گفت ديسهائی  که اطرافش اغضبيرساکت کند بعد بم

 هاينا حرف در ايرز يدوريات کسی را نزد من بيسمبغوض الزم ن ءهيفطا

 و گر نه ديکن يشاز آنها که از امر باب تبرّى کردند رها يکند هر يکنم يرتأث

 ان شهادت وارد کردنديدزا قربانعلی را بميره ميکوقت .يدگردنش را بزن

 انست که بزودى بلقاى محبوب فائز خواهد گشتيدا ميری مسرور بود زيلخ

 و گفت: يدد کشيابا کمال سرور و فرح فر

 ةياة فی حياثقاة          ا ّن فی قتلی ح يااقتلونی اقتلونی 

 :که در اطرافش بودند مخاطب داشت و گفتی را ّيتآنگاه جمع     

 وانيرکه از پ يدشما مّدعی هستن يدو درست گوش کن يدحرفهاى مرا بشنو

 نی همان آفتابيعحضرت رسول  يداشيبحضرت رسول اهّلل )ص(  م

 ازيرک باسم علی محّمد از افق شيناز افق حجاز طالع شد ا ی که سابقًايتهدا

 ء حضرت رسول تابندهيان انوار و ضبزرگوار هما ينطالع گشته و از ا

 ينزا قربانعلی که ايرگل است م يدويرو مشرق است شاخ گل هر جا که م

 گل را ينبآنها گفت اى مردم بد کردار چطور شده که بوى خوش ا يدطور د
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 اگر چه روح من از يدقدر غافلينچرا ا يدنويشکه در همه جا منتشر گشته نم

 مينبه میيکت ولی من متأّسفم وقتگل مسرور و شادمان اس ينبوى ا

 از شما مجد و بزرگوارى يچيکند و ها يبنصسرور من بی ينران از ايگد

 ّيدزا سيرچشمش بجسد حاج م ينب يندر ا يدنيکو ادراک نم يدهميفآنرا نم

 علی
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 ٤٢٣ص 

 افتاد که سر از آن جدا شده و خونش روان بود از مشاهدءه آن جسد مقّدس

 ر گشت خودش را بروى آن جسد انداختبخ و از خود بیمتأّثر  يتنهابی

 خوشا يمفرح و سرور مالقات کن يته با هم با نهايکو گفت خوشا روز

 آنگاه جسد خال را در آغوش گرفت يمه بلقاى محبوب فائز شويکروز

 من يقا رفيرضربت بقتل برسان ز يکو مرا با  ياغضب گفت ب يرو بم

 تا بساحت محبوب يازود باش ب يدويگمذارد از او دور شوم و بمن يگنم

 زا قربان علی زد و پس ازيرغضب ضربتی بر گردن م يرم يمهمتا  وارد شوبی

 کرد ضربت سختی که جاّلد زد بقدرى يمآن مرد بزرگ جان تسل اى لحظه

 و ناله از همءه آنها بلند شد يهکرد که صداى گر يراش بمردم تأثمشاهده

 يهود صدا بگريشم يدمرتبه تجديککه سالی مردم مثل روز عاشورا  يعجم

 و ناله بلند کردند.

 از اهل فراهان يهمشاٌر ال .يدقمی رس يلنوبت بحاجی ماّل اسمع -سّوم     

 علماى کربال و نجف يععراق بود و در اوائل حال بکربال رفت و با جم

 کاظم رشتی ّيدت آشنا شود باالخره از محضر سيقمعاشر شد تا بحّق  و حق

 آن بزرگوار بامر مبارک حضرت باب مؤمن يمستفاده کرد و در ظّل تعالا

 حضرت باب امر يدکه شنينان و حسن اخالق ممتاز بود بمحض ايما شد بقّوءه

 اند که اصحاب بخراسان بروند با کمال سرور و نشاط امر مبارکفرموده

 شدفت و بسرّ الوجود ملّقب يارا اطاعت کرد و با اصحاب در بدشت حضور 

 ّيهاسالم يثو احاد ّيهت قرآنياآ يرامر پرداخت در تفس يغاز آن ببعد بتبل

 يرت را تفسيان آيای داشت با فصاحت بيبقّوءه مخصوص و فراست عج
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 حاجی ، در دوران واقعءه قلعه اخت يسمتعّجب م را رد و همهيکم

 ه بود و نتوانست خود را بمساعدتيددر بستر مرض خواب يهمشاٌر ال

 و جان خود را يدرساند آخر کار در راه امر محبوب بشهادت رساصحاب ب

 افتاد يدسع يده او را وارد قربانگاه کردند چشمش بآن دو شهيکفدا کرد وقت
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 ٤٢٤ص 

 خون آلوده نگاه ءهيده بآن دو سر بريکو در حال يدد کشيار فريااختو بی 

 م مشتاقممنه يدطهران را گلستان کرد يدفت چه خوب کارى کرديگرد ميکم

 ون آورد و بجاّلد داد کهيرخود مبلغی ب يبآنگاه از ج يايمشما ب يشپ

 غضب يررا بم ّيهی را خودش خورد و بقيرينی بخرد مقدارى از آن شيرينش

 ا سی سال است کهيرو مرا بکش ز ياب يکداد و گفت من از تو گذشتم نزد

 بعد سر م آرزوى خودم را بگور ببرميدرسيتشم ميکانتظار امروز را م

 يقنثار جان مرا در راه خود قبول کن اگر چه من ال يابآسمان کرد و گفت خدا

 اندتم و اسم مرا در دفتر شهدائی که جان خود را در قربانگاه نثار کردهيسن

 کرد. يدغضب او را شه يرحاجی مشغول مناجات بود که م ی، يسبنو

 ىيزترش ينحس ديّ نکرده بود که س يمهنوز حاجی  جان تسل -چهارم     

 ) کاشمر ( خراسان يزاهل ترش يهمجتهد را وارد قربانگاه کردند مشاٌر ال

 علوم يلکار بود چند سال در نجف بتحصيزی خوش خلق و پرهيلبود خ

 بگذراند يسمشغول گشت و چندى باشارءه علما قرار شد در خراسان بتدر

 ينه بکاظميکتت وقيمکه فرا گرفته بود بپردازد هنگام عز يمو بنشر تعال

 ی از دوستان خود موسوم بحاج محّمد تقی کرمانی مالقات کرديکبا  يدرس

 در خراسان باز کرده بود چون اى حاجی از تّجار بزرگ کرمان بود و شعبه

 ان بود حاج محّمد تقی هم با او همراه شد حاجی ازيرعازم ا ينحس ّيدس

 هجرى ١٢٦٤ال در سال خ علی خال اعظم بود و بواسطءه ّيدزا سيرن مياآشنا

 يده شنيکاز بکربال برود وقتيرواست از شيخبامر مبارک مؤمن شد م

 ان همراهی کند جنابيشهستند او هم  خواست با ا يقجناب خال عازم چهر
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 وم و اگريرمده و بکربال سفر کن من م ييرخود را تغ يّتخال باو فرمودند ن

 نوشت منتظر مراسلءهمطابق حکمت باشد بتو خواهم  يقمسافرت تو بچهر

 يدشا يدت نمايمبطهران عز يقمن باش جناب خال مأمور شدند که از چهر

 جناب .ه فراهم شود که باز از طهران بساحت اقدس مشرّف شوديلبعدًا وس
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 ٤٢٥ص 

 ا ازيراز کراهت داشتند زيربودند از مراجعت بش يقه در چهريکخال وقت

 ند بحاجیيده به طهران رسنداشتند وقتی ک يترفتار مردم آنشهر رضا

 حاجی محّمد تقی که از کربال يايدمحّمد تقی مرقوم فرمودند که بطهران ب

 ءهيلهم با او همراه شد و بوس ينحس ّيدس يدعازم طهران شد چون ببغداد رس

 ينحس ّيده سيکوقت .يدحاجی بامر مبارک مؤمن شد و در طهران گرفتار گرد

 اى او را گرفته بودند بآنها فرمود رى دورياوارد قربانگاه شد جمع بس

 ءالّشهدا ّيداست من از اوالد حضرت س يناسم من حس يدمسلمانان بشنو

 نجف و کربال بعلم يناست همءه مجتهد ينهستم که نام مبارک او هم حس

 امهيدباب را شن ّيدهند من تازه اسم سيدو دانش و اجتهاد من شهادت م

 يمتعال يرام و چون در تفسار کردهدعوت آن بزرگوار اقر يّتانو بحقّ 

 يهخصوص رتبءه عال يندى داشتم و در ايااّطالع ز ّيهو مسائل مشکلءه اسالم

 دارم که انکار امر يقينرا دارا شدم سبب شد که بامر مبارک مؤمن شدم 

 اند من ازظاهر شده يناز ا يشى الهی است که پياانب يعباب انکار جم ّيدس

 مجلسی فراهم کنند يدشهر بگوئ ينا ينو بمجتهد يدواهم که برويخشما م

 من حاضرم بروم با آنها مذاکره کنم اگر از عهدءه اثبات صّحت اّدعاى باب

 گناه بردارند و اگر از عهدهبر آمدم آنوقت دست از کشتن اشخاص بی

 هنوز .قرار دهند يّتواهند مرا مورد عذاب و اذيخمدم هر طور ميابرن

 نظام يرنفر صاحب منصب از طرف اميکنکرده بود که نات خود را تمام ياب

 حکم قتل تست که هفت نفر از ينآمد و با کمال تکّبر و خود پسندى گفت ا

 اند که تو کافراند و همه فتوى دادهبزرگ طهران آنرا مهر کرده ينمجتهد
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 ما يدرا کشت يّدس ينمت از ما بپرسد که چرا اياهستی اگر خدا روز ق

 کلمات خنجر ينکرد پس از ا يمخواه ينتوّجه علما و مجتهدرا م ّيتمسئول

 ينبر زم ًاى زد که فوريزترش ّيدو با کمال شّدت ضربتی بس يدخود را کش

 افتاد و جان خود را نثار راه محبوب نمود.
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 ٤٢٦ص 

 يهبعد از آن حاج محّمد تقی کرمانی را وارد قتلگاه کردند مشاٌر ال -پنجم     

 يزغضب گفت اى خونر يرو بم يدد کشيانظرءه اندوه آور فرآن م از مشاهدءه

 ايربرسم ز ينواهم هر چه زودتر بحسيخمرا بکش م ياستمکار پست زود ب

 براى من بمنزلءه ينواهم پس از او زنده باشم زندگانی بعد از حسيخنم

 عذابی طاقت فرساست.

 تضیمر يّدحاج محّمد تقی همانطور مشغول صحبت بود که س -ششم      

ن قتلگاه انداخت و گفت من از سادات هستم کشتن من يازنجانی خود را م

 از کشتن

 مرتضی از تّجار مشهور زنجان ّيدتر است سيشحاج محّمد تقی ثوابش ب

 از حاج محّمد تقی بقتل برسد يشواست کارى بکند که پيخبود و م

 ودخ يدمرتضی برادر شه ّيدس ينب يندر ا يدخود را کش يرغضب شمش يرم

 د آورد.ياه بود بيددر قلعه به شهادت رس ينرا که با ماّل حس

 يهمرتضی مشغول گفتگو بود و مردم گر ّيدهمانطور که س -هفتم     

 ان فدا افکنديدخود را بم اى مراغه ينردند محّمد حسيکو ناله م

 شود چون چشمش بجسد حاجی يداز آن دو نفر شه يشواست پيخو م

 را روى آن جسد انداخت و آن را در آغوش گرفتقمی افتاد خود  يلاسمع

 وم که ازيشفت هرگز راضی نميگى داشت ميدا نسبت بحاجی محّبت شديرز

 ان داشتم او همينی اطميلدوست خودم خ ينخود جدا شوم من با يزدوست عز

 ريگد يکان شهادت بر يدسه نفر در م ينبارى ا . اشتيدی مرا دوست ميلخ

 ان و سرگردان مانده بودند و با هميرائی همه حستند مردم تماشيجسبقت م
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 ود آن سه نفر همانطور سعیيشزودتر کشته م يککدام ينيمفتند به بيگم

 رى زودتر کشته شود آخر کار هر سه نفر رايگاز د يکداشتند که هر 

 ند.يدلحظه بشهادت رس يکدفعه بقتل رساندند و همه در يک

 شهدا تّفاق افتاده است هر چند عّدءهگداز کمتر اجان يعوقا ينامثال ا     

 ند که بوجود قّوءهيکبود ولی داستان جانبازى آنها انسان را مجبور م يلقل
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 ٤٢٧ص 

 .يدگونه آنها را بجانفشانی وادار کرده اقرار و اعتراف نماينه ايکاهيمعظ

 قسمتی را که فراهم شده بود بحضور حضرت يدجا رسيننگارش من که با

 ل مبارک با کمال لطف و مرحمت مرا احضاريککردم ه يمبهاءاهّلل تقد

 سرافراز ساختند من در سجن عّکا در جوار يشفرمودند و ببرکات خو

 .منزل داشتم که حضرت بهاءاهّلل مرا احضار فرمودند يممنزل جناب کل

 هجرى ١٣٠٦انی سال الثّ  يعه بحضور مبارک مشرّف شدم هفتم ماه ربيکروز

 مقام آنچه را که در يننم و در ايکز را فراموش نموقت آن رويچبود من ه

 گارم:ينن فرمودند ميام و بيدتشرّف از لسان عظمت شن ينح

 در يمب نازل فرموديشمشرّف شدم فرمودند در لوحی که د يهوقتک     
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 ٤٢٨ص 

 وا ابصاَرکمّض ه در بدشت واقع شد معنی جملءه غ  يکن امورياضمن اشاره بجر

 مت حضرت فاطمه دخترياوارد شده است که روز ق هيّ اسالم يث) در احاد

 ورد که ازيآم يفنقاب تشررسول اهّلل )ص( با صورت گشاده و رخسار بی

 ند غ ّضوايکصراط عبور کند در آنوقت هاتفی در جلو حضرت فاطمه ندا م

 در طهران .يم( را ذکر کرد يداى مردم چشمان خود را ببندنیيعاَبصاَرکم 

 ردند ما در جشنيکخانمهاى خانوادءه سلطنتی را عروس می از شاهزاده يک

 ن و بزرگان هم حاضريادر مجلس جشن جمعی از اع يمعروسی دعوت داشت

کاتب وحی حضرت  ينحس ّيددى پدر سيزاحمد  ّيدها س ينب ينبودند در ا

 باب

 فورًا ابالغ يدام مهّمی دارد که بايغدرب منزل آمد و با اشاره بما گفت که پ

 ّيدبس يمچون در آن لحظه ممکن نبود از مجلس عروسی خارج شو .يدنما

 احمد

 طور خبر داد کهينجشن بما ا بعد از خاتمءه که منتظر ما باشد  يمام داديغپ

 اند و جانشان در خطر است فورًامحبوس شده ينجناب طاهره در قزو

 که يمو دستورات خصوصی باو داد يممحّمد هادى فرهادى را احضار کرد

 ورد چون دشمنان بهياو بطهران ب يدد و طاهره را از حبس خالص نمابرو

 يمطاهره را در منزل خود نگاه بدار يمفتند نتوانستيا يالمنزل ما است

 و طاهره يمی داديبو ترت يشيديمى انديرجهت تدب يناز ا يمو مهماندارى کن

 جنگ يرجنگ ) وز يروز يمجنگ انتقال داد يررا از منزل خودمان بمنزل وز

 زا آقا خان اعتماد الّدوله نورى است ( مورد غضب پادشاه قرار گرفته بوديرم
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 که يمجنگ سفارش کرد يرکرده بود ما بخواهر وز يدو شاه او را بکاشان تبع

 حضرت طاهره در نزد يدائی کند و او را نگاهدارى نمايراز طاهره پذ

 فرمودند کهامر  ينه حضرت باب بمؤمنيکا بسر برد تا وقتيهمشاٌر ال

 زايربم يمطاهره را فورًا بخراسان بفرست يمبخراسان بروند ما خواست

 ون ببرديرحضرت طاهره را از شهر ب يماست (  امر کرد يم) مقصود آقاى کل

 زا حضرتيرا را برساند ميهو در جاى مناسبی از اماکن مجاوره مشاٌر ال
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 ٤٢٩ص 

 لی بود که کسی در او سکنین باغ منزياطاهره را برداشته بباغی برد در م

 زا موسی نزد مايرمردى بحراست آن باغ مشغول بود بعد م يرنداشت و پ

 کرد يفی از آن باغ تعريلآمد و گفت طاهره را بمحّل مناسبی رساندم خ

 تيمو گفت اطراف باغ چشم اندازهاى خوبی دارد ما پس از آن وسائل عز

 که ما هم يمو وعده داد يمادو او را فرست يمطاهره را بخراسان فراهم کرد

 در يديمو در بدشت بطاهره رس يمپس از چند روز ما عازم شد .آمد يمخواه

همان محّمد هادى  يمبدشت مخصوص حضرت طاهره باغی اجاره کرد

 فرهادى را که

خالص کرده بود دربان باغ حضرت طاهره قرار  ينطاهره را از حبس قزو

 يمداد

 آن باغ سکونت داشتند که با ما همراه يکدنز ينهفتاد نفر از مؤمن يبقر

 ام دادهيغجناب طاهره پ يديمو در بستر خواب يمروز ناخوش شد يکبودند ما 

 يديمناگهان د يمکه چه جواب بده يمماند ّيربود که از ما مالقات کند ما متح

 .تاديسطاهره بدون حجاب با صورت گشاده از در وارد شد و جلو ما ا

 کرد و گفت در يرطور تعبينحادثه را ا ينائی ايبن زيازا آقاجان با بيرم

 حجاب  و صورت گشاده جلو چشم مردممت حضرت فاطمه بیياروز ق

 يدويگند و ميکندا م يبورند و در آن لحظه هاتفی از غيآم يفتشر

وا أبصاَرک م در آن روز همءه اصحاب دچار دهشت و اضطراب شدند غّض 

 خوف

 يدست تقاليبرد بعضی از اصحاب که پاو وحشت قلب آنها را مسّخر ک
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 وانستند قبول کننديتمطلبی را نم ينسابقه بودند چن و عوائد مقرّرءه

 روى جناب طاهره فرار کردند يشو با کمال ترس و وحشت از پ

 از جمله .که در جوار آن مکان بود پناه بردند اى و بعمارت خالی از سکنه

 تزلزل شدند و بکلّی باه از رفتار و سلوک حضرت طاهره ميکنفوس

 زا هادى بودند مايرنهرى و برادرش م يّدا قطع رابطه کردند سيهمشاٌر ال

 يدی خود دور شوينکه لزومی ندارد از دوستان و برادران د يمام داديغبآنها پ

 باالخره اصحاب پراکنده شدند يدو بآن قصر بدون سکنه پناهنده گرد
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 ٤٣٠ص 

 داد يمه بآمل وارد شديکبعدها وقت .شتندو ما را در چنگال دشمنان گذا

 د مردم بقدرى بلند شد که چهار هزار نفر در مسجد جمع شدند و روىياو فر

 ماّلهاى آمل بناى اعتراض گذاشت يسرئ .شد ّيتپشت بامها همه پر از جمع

 فت شمايگرد و ميکد مياو با ما بشّدت مخالفت کرد و بلهجءه مازندرانی فر

م يدب در خواب ديشمن د يداسالم را بدنام کرد يدکرد اسالم را خراب يند

 که

 ن شما جمع شده بودنديدرى براى ديابس ّيتجمع يدمسجد شد ينشما وارد ا

 اندتادهيسروبروى شما ا ه اى م که در گوشيدالّسالم  را د يهحضرت قائم عل

 ست کهينش ايرم تعبيدخوابی که من د يننند ايکو با کمال تعّجب تماشا م

 تعّجب قائم يمماّلها جواب داد يسما برئ .يدااز راه راست منحرف شده شما

 شهر ينست که از طرز رفتار شما و مردم اينش ايرى تعبيدکه در خواب د

 اّدعاى حضرت باب از ما دربارءه يهبعد مشاٌر ال .با ما متعّجب شده است

 حّبتولی م يمااگر چه با حضرت باب مالقات نکرده يمسؤال کرد ما گفت

 اسالم ينکه آن حضرت بر خالف مقتضاى د يمدار يقينو  يمى باو داريدشد

 هاى او گفتار ما را قبوليدماّلها ومر يسو لکن رئ يدرمايفرفتارى نم

 پنداشتند اصل مینات ما سرباز زدند و همه را بیياب يقنکردند و از تصد

 ا با ما مالقاتجهت باالخره ما را حبس کردند و نگذاشتند همراهان م يناز ا

 دستور داد يشالحکومءه آمل ما را از زندان خالص کرد بنوکرها يبنا .کنند

 ون آورديرب يمار را سوراخ کردند و ما را از اطاقی که در آن حبس بوديود

 ند جمع شدند منزل حاکم رايدرا د ينبرد مردم وقتی ا يشو بمنزل خو
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 اى بلند ما را شتمد و صديانداختند و با فريامحاصره کردند سنگ م

که  يمفرستاد ينهادى فرهادى را بقزومحّمد زا يره ميکوقت .ردنديکو سّب م

 جناب

 طور نوشت کهينابوتراب بما ا يخورد شياطاهره را خالص کند و بطهران ب

 يمی خطر دارد و ممکن است شورشی بپا کند ولی ما از تصميلکار خينا

 یيلالقلبی بود خ يقرق م سادءهی آديلابو تراب خ يخش ينا يمخود بر نگشت
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 ٤٣١ص 

 بود که ينر خوب بود نقصی که داشت ايارفتارش بس  خوش خلق بود،

 ی جاها ضعفيلی نداشت و در خيششجاعت و دور اند  ،يدرسيتی ميلخ

 و ناتوانی خود را آشکار ساخت."

 ااجساد شهد يمن برسانياو داستان شهداى سبعه را بپا يمحال برگرد     

 ان که مجاور قصر شاه بود افتاده بوديدز و سه شب در سبزه مسه رو

 ن متعّصب دور آن اجساد مقّدسه را گرفته بودنديعياهزاران نفر از ش

 لعنت ،دنديزسنگ م ،فکندندياردند آب دهن بروى آنها ميکآنها را پامال م

 تند و ابدانيريخمودند کثافات روى آنها ميناستهزاء و تمسخر م ،ردنديکم

 مد کوتاهی نکردنديآردند خالصه هر چه از دستشان بر ميکثله ما را م  آنه

 نده راا نشد که ستمگران درّ يدکس پيچد هيرکسی نبود که جلو مردم را بگ

 ندگی ممانعت کند پس از آنکه آنچه خواستند کردند اجسادگونه درّ  يناز ا

 در ميدروازه نو و شاه عبد العظ ينمزبور را در خارج شهر جنب خندق ب

 قبر دفن کردند يکون از حدود قبرستان عمومی واقع است در يری که بمحلّ 

 با هم مّتحد ياه ارواحشان در دورءه زندگانی دنيکنفوس مقّدسه همانطور ينا

 هنوز حزن و اندوه حضرت باب از يدبود اجسادشان هم با هم مّتحد گرد

 اندوه و حزن شهادت اصحاب قلعه باقی بود که خبر شهادت شهداى سبعه بر

 ل مبارک افزود لوح مفّصلی در حّق شهداى سبعه از قلم مبارک نازل شديکه

 ينکه ا يدوان فهميتنات مبارکه که در لوح مزبور مندرج است ميااز ب

 د:ينرمايفی دارا هستند ميمشهدا در نظر حضرت باب چه مقام عظ

 يدرمايفم يثهستند که در حد َمعزىهمان هفت  يدهفت نفر شه ينا"     
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 ها در دروءه زندگانیينوند ايرآن حضرت راه م يشاپيشدر روز ظهور قائم پ

 و رضاى يمشجاعت و شهامت را آشکار ساختند و تسل خود اعلی درجءه

 ثابت نمودند يشبذل جان خو موالى محبوب خود بواسطءه را بارادءه يشخو

 مطابقوند يرقائم راه م يشاپيشپ يدرمايفمزبور که م يثمقصود از حد
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 ٤٣٢ص 

 نفوس مقّدسه قبل از حضرت قائم که ينحضرت باب آنست که ا يرتفس

 ا پس ازيرطور هم شد زينسند و هميرشبان مهربان آنهاست بشهادت م

 .نديدبشهادت رس يزچهار ماه از شهادت شهداى سبعه حضرت باب در تبر

 فتياجهت شهرت  ينت سال شهادت بود و از ايقدر حق ١٢٦٦سال  ينا

 يريزسال بود واقعءه ن ينا شهادت شهداى سبعه در طهران در اريز

 يزسال بود شهادت حضرت اعلی در تبر يندر ا يدو شهادت حضرت وح

 سال بود که واقعءه زنجان شروع ينست و در آخر هميوسال بوقوع پ يندر ا

 زنجان را متزلزل کرد بالد مجاورءه يعشد و چنان طوفانی برخاست که جم

 ن آن طوفان ادامه داشت تا آنکهيدخارج از وصف وز و با شّدتی

 وان حضرت بابيرپ  ينتر و شجاع  ينتر رى از مخلصيابس بشهادت عّدءه

 فت.ياخاتمه 

 ينا يخست شرح آن در صفحات تاريوسال بوقوع پ ينی که در ايعوقا     

 ه باقی و برقرار خواهد بود اوراقی کهيشامر مبارک نوشته شده و براى هم

 امر مبارک که از همه طرف بخون ينا يخسال است در تار ينا يعاوى وقاح

 ظلم و ستمی را که آن دشمن خونخوار ،زى بسزا داردياآغشته شده امت
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 ٤٣٣ص 

 ه کرديررا ت ينمانع و رادعی مرتکب شد روى زم يچدل بدون ه ينسنگ

 و از) محّل شهادت حضرت باب (  يزخراسان تا تبر يمان از اقليرمملکت ا

 ى گرفتار گشت وقوعيدی شديکدر اضطراب و تار يريززنجان و طهران تا ن

 انوار امر يباد که عنقريدبشارت م يدی و اضطراب شديکظلمت و تار ينا

 موعود جهان را روشن خواهد ساخت و اعالن امر ينالهی بطلوع و ظهور حس

 آن حضرت بمراتب اعظم و اقوى از امر قبل خواهد بود.
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 ٤٣٤ص 

 ت و دّوميسفصل ب                                

 يزر واقعءه نی                                  

 در بروجرد يدقلعءه طبرسی جناب وح ن واقعءهيادر اوائل جر     

 داشتند که يمامر مبارک مشغول بودند تصم يغدر کردستان بتبل ينو همچن

 ازيرشنا کنند و پس از آن بشآ ّيهامر يماغلب مردم آنحدود را بتعال

 ينند جناب ماّل حسيده شنيکمسافرت نموده بخدمات خود ادامه بدهند وقت

 يّهتهه ند و بيداند با شتاب تمام خود را بطهران رسانبمازندران توّجه کرده

 هيکد وقتينلوازم سفر مازندران پرداختند تا اصحاب قلعه را مساعدت نما

 ستند روانه شوند حضرت بهاءاهّلل ازوايخوسائل سفر آماده شد و م

 تيساّطالع دادند که ممکن ن يدمازندران بطهران ورود فرمودند بوح

 جناب يدبقلعه برو يدوانيتکس بتواند خود را بقلعه برساند شما هم نميچه

 ان دريشانه غمگسار ايگاندازه محزون شدند خبر بی ينن ايداز شن يدوح

 اغلب بحضور مبارک يد بودند جناب وحم در طهران حضرت بهاءاهّللّياآن ا

 انيشانه ايمدند و از دستورات مهّمه و حکيشحضرت بهاءاهّلل مشرّف م

 بروند و بخدمات ينگرفتند بقزو يمتصم يدردند جناب وحيکاستفاده م

 دو نقطه ينپس بجانب قم و کاشان سفر کردند در اسادامه بدهند  ّيهامر

 د و بر ثبات و استقامت آنها افزودند پسوان را مالقات نمودنيربرخی از پ

 نقاط يناز ا يکبردند و در هر  يفاز آن به اصفهان و اردستان و اردکان تشر

 ة اهّلل دعوتيعنفوس پرداختند و جمعی را بشر يغبتبل يمبدون ترس و ب

 يفد تشريزکرده مؤمن شدند و بخدمت امر مشغول گشتند پس از آن ب
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 ديزان بيشران و دوستان از ورود ايابودند  ديزبردند جشن نوروز را در 

 شهرتی يدمسرور شدند و بر شجاعت و ثباتشان افزوده گشت جناب وح

 ان با چهاريشا د منزلی داشتند که زوجءهيزداشتند در  يدر و نفوذى شديابس
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 ٤٣٥ص 

 رى هم در داراب داشتند که متعلّقيگفرزندشان در آن ساکن بودند منزل د

 داشتند که يريزمنزل هم در ن يکه بود يدان رسيشود و بابه اجدادشان ب

 تی و فاخر بود در روز اّول ماه جمادى االولی ساليمداراى اسباب و اثاث ق

 بعثت حضرت اعلی بود يدماه ع يند شدند روز پنجم ايزهجرى وارد  ١٢٦٦

 ن جشن نوروز واقع شده بود علماى معروف ويادر جر يدکه جشن آن ع

 يدرى نسبت بجناب وحياان استقبال کردند و احترام بسيشز ان شهر ايااع

 د شخصی بود معروف بنّواب رضوى که نسبت بجنابيزمجرى داشتند در 

 ن و بزرگان ازيااع يده ديکعداوت و دشمنی را داشت وقت يتنها يدوح

 ائی کردند خوششيرنی نمودند و آن همه پذيااستقبال شا ينچن يدجناب وح

 وقت شاه مملکتيچر را از جملءه اسراف دانست و گفت همد و آن رفتايان

 سفره ينگاه مثل ايچشاه ه ند و سفرءهيکائی منعقد نميرطور مجلس پذينا

 يدرى هم داريگد يداز جشن نوروز ع يرنم شما غيکل ميات من خيسن ينرنگ

 يدت جناب وحيسد رسمی ما نيامخصوص بخود شماست و از اع يدکه آن ع

 ار از آن جواب بخنده آمدند و شرحیحّض  دند که همءهجواب سختی باو دا

 فتند نّواب منتظر نبود کهيگر ميگديکاز خّست و بدجنسی نّواب براى 
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 ٤٣٦ص 

 طور مورد استهزاى مردم واقع شود و آنطور جواب سختی بشنود ازينا

 گرفت که انتقام خود را از يمور شد و تصم ه در قلبش شعلهينآتش ک تجهينا

 .يدنما اخذ يدوح

 هم در آن مجلس فرصت را از دست نداد و براى حّضار يدجناب وح     

 يمت آن تعاليقامر مبارک را شرح و بسط دادند و بر حق ّيءهاساس يمتعال

 اّطالعشان نسبت يدنات جناب وحيان بيدبرهان نمودند مردم از شن اقامءه

 انستند جزئیديا تا آن روز آنچه در اطراف امر مبارک ميرد شد زيابامر ز

 بعضی يدنات جناب وحياامر و عظمت آن خبرى نداشتند ب ّيتبود و از اهم

 منجذب ساخت که بامر مبارک در همان مجلس مؤمن اى ار را بدرجهاز حّض 

 مقاومت کنند هر چند يدوانستند علنی با جناب وحيتهم نم يرينشدند سا

 ستند حرفی بزنندوانيتعداوت را داشتند ولی در ظاهر نم يتنسبت باو نها

 ببرند از ينرا از ب يدگرفتند که بهر نحو شده وح يمخود تصم يشو پ

 امر اهّلل يغدر تبل يدن و شجاعتی که جناب وحيامشاهدءه فصاحت و قّوت ب

 ه در قلب دشمنانشان مشتعل شد و بمخالفتينادند آتش کيدبخرج م

 شد و منجرگذاشته  يمگرفتند از همان روز اساس آن تصم يمآنجناب تصم

 و بال بود مقصود يّتحزن آورى گشت که شامل انواع اذ ءهيجبحدوث نت

 ت ويسن بردارند و نياان را از ميشآن بود که ا يداصلی دشمنان جناب وح

 از علما و د اعمّ يزشهر  يرن و مشاهيااع يننوروز ب يددر روز ع .نابود کنند

 دارابی با يحيی ّيدسشهرت دادند که  ينزمامداران امور کشورى دشمنان چن

 باب را بهمه ابالغ نمود و ّيدو احکام س يمتّهور و بدون مالحظه تعال يتنها
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 صّحت گفتار خود را ثابت و مدلّل ّيهاسالم يثت قرآن و احادياباستناد آ

 قام نزد او حاضر بودند و سخنانيمعال يناز مجتهد اى که عّدهينساخت با ا

 نات او را ردّ ياردند جوابی باو بدهند و بکدام جرأت نکيچند هيدنيشاو را م

 دارابی مورد توّجه عموم قرار گرفته ّيدد سکوت علما سبب شده که سيننما

 



www.oceanoflights.org 

 ٤٣٧ص 

 شد کهيکر هم طولی نميگاند و نصف داو شده يعنصف مردم شهر مط

 باطاعت او در خواهند آمد.

 برق درفتند بسرعت يگنات که دشمنان در هر گوشه و کنار مياب ينا     

 اخبار ينآن منتشر شد از طرفی انتشار ا د و جهات مجاورءهيزاطراف شهر 

 ان در آمدند و امر مبارک را قبول کردنديمسبب شد که جمعی بجرگه اهل ا

 ر هم  آتش بغض و عداوت در قلبشان مشتعل شد از اردکانيگو جمعی د

 ند و براىديشد وارد ميزدسته دسته ب يکنقاط دور و نزد يرو منشاد و سا

 ند مايدرسيپوردند و ميآروى م يدبمنزل جناب وح يدامر جد يمن تعاليدشن

 ان و خلوصيما يموانيته ميلبچه وس يمينبب يدبفرمائ يمبکن يدچه کارى با

 از صبح تا غروب يدجناب وح .يمخود را نسبت بامر مبارک اثبات کن

 ا بآنها نشانخدمت بامر مبارک ر يقرمودند و طريفمشکالت نفوس را حّل م

 ر ازيوثابت و غ ينن مؤمنياشور و ولوله مّدت چهل روز در م ينادند ايدم

 ان مرکز اجتماعشان منزل جنابيمزن و مرد استمرار داشت افراد اهل ا

 بود. يدوح

 ساخت و براى يزهو را دستاوياشور و غوغا و ه يننّواب رضوى ا     

 حاکم جوانی کم  وئی کردبدگ يدنزد حاکم شهر رفت و از جناب وح يتشکا

 امور دولتی مهارتی نداشت نّواب رضوى از بس يمتجربه بود و در تنظ

 يدرستم تا منزل وحيفک گروه مسلّحی را مينبدگوئی کرد حاکم گفت من ا

 را محاصره کنند و جمعی از سربازان مسلّح را فرستاد همانطور که

 نّواب رضوى يکبتحر يزفتند جمعی از اشرار و نفوس ولگرد نيرسربازها م
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 با اصحاب يدجناب وح .توّجه نمودند يدوح دنبال سربازها بجانب خانءه

 آنها پرداخته برخی از مسائل يقو تشو يصمشغول مذاکره بودند و به  تحر

 ند سربازانيده ديکوقت يدادند اصحاب وحيدمشکله را براى آنها شرح م

 يدهستند از جناب وحمسلّح و اشرار و اراذل شهر مستعّد هجوم و حمله 
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 ٤٣٨ص 

 در طبقءه باال کنار پنجره نشسته بودند يدجناب وح .نمودند يفکسب تکل

 ى استيرهمان شمش ينيدبى که جلو من میيرشمش ينباصحاب فرمودند ا

 اند که اگر آنحضرتيدکه حضرت قائم خودشان بمن مرحمت فرمودند خدا م

 ينفتم و ايرور ميار و ياون ه و تنها بديکّ رمودند يفمرا مأمور بجهاد م

 ردم لکن آن حضرت بمنيکاختم و همه را متفرّق ميسان ميشرا پر ّيتجمع

 يدحسن نوکر جناب وح .دفاع کنم يعگونه وقايناند که در امثال ااجازه داده

 نآب يداق کرده بدر منزل بسته بود جناب وحيرو  يناسب آن بزرگوار را ز

 ن اسبی است که محّمد شاه مرحوم براى منهما يناسب نگاه کرده و گفتند ا

 ه رايجبکنم و نت يقباب تحق ّيدامر س از  بروم و دربارءهيرفرستاده تا بش

 ان داشتينن علماى طهران فقط بمن اطمياا از ميرشخصًا باو خبر بدهم ز

 .گی کنميدگرفتم که با کمال دّقت بامر باب رس يممنهم قبول کردم و تصم

 را ّيدآن س ينوم دالئل و براهيراز ميرار دادم که بشطور قرينخودم ا يشپ

 ست منيافکرها دست بردارد و بر يننم که از ايکنم و او را وادار ميکرد م

 ند که چطورينورم تا همه به بيااعتراف کند آنوقت او را با خود بطهران ب

 ه وارديکوقت .ردميکالتی بود که با خود مياها خينام اخود کرده يعاو را مط

 م برخالفيدنات مبارک را شنيااز شدم و بحضور مبارک رفتم و بيرش

 انتظار من واقع شد مجلس اّول که بحضور مبارک مشرّف شدم دچار خجلت

 دّوم خود را در مقابل آن بزرگوار عاجز و مانند و شرمسارى گشتم مرتبءه

 ز آنترم ا م که از خاک پاى او پستيدسّوم د فتم مرتبءهيامقدار کودکی بی

 ردم اثرى نماند آنيکالت سابقی که دربارءه آن حضرت ميار از خيگببعد د
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 بزرگوار در نظر من مظهر الهی و محّل تجلّی روح قدسی رّبانی بود از آن

حاال هم  .گرفتم که با کمال شوق جان خود را فداى او کنم يمببعد تصم

 یيلخ

 رى منتظرش هستمصببی يتم آنساعتی را که با نهاينبا میيرخوشحالم ز

 ی مضطرب هستند آنها رايلند اصحاب خيدد يدجناب وح .وديشم يکنزد
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 ٤٣٩ص 

 يدان و خونسردى و متانت داللت کردند فرمودند مطمئّن باشينباطم

 اند در همی صفوف دشمنانی را که بمخالفت احّباء برخاستهيبغ يد

 خواهد شکست.

 وم بمحّمد عبداهّلل با جمعیها خبر آوردند که شخصی موسينب يندر ا     

 ون آمدهيرپنهان شده بودند ناگهانی از پناهگاه ب اى از اصحاب که در گوشه

 حمله برده همه را ينصاحب الزّمان بلند کردند و باعدا و مخالف ياد يافر
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 ٤٤٠ص 

 اسلحءه ينبود که مهاجم يدمحّمد عبد اهّلل بقدرى شد پراکنده ساختند حملءه

 در همان .پناه بردند ينر کرده بقلعءه ناريابا حاکم فرار اخت ته ويخخود را ر

 .روان شد و درخواست کرد يدشب محّمد عبد اهّلل براى مالقات جناب وح

 باو

 اظهار کرد جناب يدتأک يدان خود را بامر مبارک با قيمتشرّف بدهند ا اجازءه

 ساختم و اقدام تو دشمنان را پراکنده ياباو فرمودند اگر چه ق يدوح

 و منزل مرا از خطر محفوظ داشت ولی بدان که تا کنون دشمنی و مخالفت

 لسانی تجاوز نکرده قوم در اطراف امر صاحب الزّمان از حدود مجادلءه ينا

 يدما خواهد شوران يهکه نّواب مردم را بر عل يداست ولی طولی نخواهد کش

 تدارابی طالب سلطنت اس يدمنتشر خواهد ساخت که وح ينو چن

 ک بتو الزم است که فورًا از شهرينان را مسّخر کند ايرواهد تمام ايخو م

 وانند تا وقت مقّدر و مقرّريتون بروى مطمئّن باش که دشمنان نميرب

 نات جنابيامحّمد عبد اهّلل پس از استماع ب .ی بما برسانندّيتاذ ينکوچکتر

 ه ازيکان رفتار نکند هنگاميشگرفت که مطابق دستور ا يمتصم يدوح

 فت من اگر رفقاى خودم را در چنگال اعداىيگد ميشخارج م يدحضور وح

 ی جبان و ترسو هستم دريلخونخوار و ستمکار بگذارم و بروم خ

 الّشهدا را در روز عاشورا ّيدمن و اشخاصی که حضرت س ينصورت بينا

 ان کربال گذاشتند و رفتند چه فرقی خواهد بوديدور در ميار و ياتنها و بی

 پس از .من خواهد گذشت يرو از تقص يدخدا مهربان است مرا خواهد آمرز

 رفت و سربازهائی را که محافظ قلعه يشپ ينکلمات بجانب قلعءه نار ينا
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 گونه حاکمينخود مجبور کرد بقلعه پناهنده شدند بد بودند با هجوم و حملءه

 نه کمکیگويچوانش را در قلعه محاصره کرد و نمی گذاشت از خارج هيرو پ

 براى حاکم برسد.

 انيجار ننشسته بود و مردم را به هيکها ب ينب يننّواب  رضوى در ا     

 ّيدس يدهجوم کنند جناب وح يدواستند بمنزل وحيخو شورش آورده بود م
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 ٤٤١ص 

 شخص ينخالدار معروف بود احضار فرمودند ا يّدخوئی را که بس يمعبد العظ

 اىيمی سيلاصحاب بدفاع مشغول بود خچند روزى در قلعءه طبرسی با 

 جهت در اطراف و اکناف معروف شده بود باو ينموّقر و جاذبی داشت و با

 فرمودند بر اسب سوار شو و علنًا در کوچه و بازار شهر مردم را

 واهد با شمايخنم يدبامر مبارک صاحب الزّمان دعوت کن و بآنها بگو که وح

 ر منزل مرا محاصره کنند و حرمت و مقامجهاد کند از قول من بمردم بگو اگ

 مرا حفظ نکنند و بهجوم خود ادامه بدهند آنوقت مجبور خواهم شد دفاع

 ان خواهميشم خواهم کرد و جمعشان را پرياکنم ناچار بمقاومت آنها ق

 نّواب مکار را بخورند هفت نفر از يبت مرا نشنوند و فريحساخت اگر نص

 کنند و يدآنها را نا ام يدند اميرو آنها را بگنم جليکوان خودم را امر ميرپ

 ق سازند.ت و خسران آنها را برگردانند و متفرّ يبخ يتبا نها

 ريگخالدار برخاست و بر اسب سوار شد و با چهار نفر د ّيدس     

 ن بازار رفت و با کمال عظمت و جاللياکه خودش انتخاب کرد م يناز مؤمن

 خودش هم مطالبی يشغ نمود و بعالوه از پرا بمردم ابال يدنات جناب وحياب

 و يدد کشيارد در حصول مقصود مؤّثر است اضافه کرد فريکل ميارا که خ

 شد يدمبتال خواه يدبعذاب شد يدکن يرگفت:" اى مردم اگر موالى ما را تحق

 هاى شماارهاى قلعهيود خود من کافی است که ديافر يک يمويگمن بشما م

 ها راازوى من بتنهائی کافی است که درهاى قلعهرا متزلزل کند قّوت ب

 فتيگکلمات را م ينی ايبد عجياخالدار که با صداى مؤّثر و فر ّيدبکند س

 حاضر شدند ند همه مّتفقًايدند ترسيدمردم که شن .رديکش ممثل رعد غرّ 
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 ی نکنند و قول دادند رتبه و مقامّيتاذ يدند و بجناب وحيزخود را بر اسلحءه

 محترم بدارند.انرا يشا

 ی برسانندّيتاذ يدتند بجناب وحيسکه مردم حاضر ن يدنّواب وقتی د     

 رانش رايابروند و محّمد عبداهّلل و  ينآنها را وادار کرد که بطرف قلعءه نار
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 ٤٤٢ص 

 مورد هجوم قرار دهند مردم بآنطرف متوّجه شدند و بمحّمد عبداهّلل هجوم

 يهراقب بود بسربازان خود دستور داد بر علن قلعه مياکردند حاکم هم که م

 کمک کنند محّمد عبداهّلل که مشغول دفع هجوم ينمحّمد عبداهّلل با مهاجم

 آن هنگامه ملتفت شد که سربازان حاکم هم از قلعه ينمردم شهر بود در ب

 نند.يکاندازى م يرباو ت

 اى ازافتاد و عّده ينمحّمد عبداهّلل بزم يدبپاى او رس اى گلوله ينب يندر ا     

 يدن هنگامه بمحّل امنی رسانياهمراهانش مجروح شدند برادرش او را از م

 يدبرد دشمنان دنبال او شتافتند تا بمنزل وح يدو از آنجا بمنزل جناب وح

 يددور منزل وح  .ند و بکشنديرواستند محّمد عبداهّلل را بگيخند ميدرس

 محّمد رضاى منشادى که از بماّل  يدى بر پا شد جناب وحيدهوى شدياه

 علماى منشاد بود و عّمامءه خود را برداشته بود و بدربانی منزل ينبزرگتر

 که خودش ينمشغول شده بود امر فرمودند که با شش نفر از مؤمن يدوح

 ند برود و مردم را پراکنده کند بآنها فرمودند هر کدام از شمايکانتخاب م

 هفتم هر هفت نفر با هم يرو در تکب يدبگوهفت مرتبه بصوت بلند اهّلل اکبر 

 .يدحمله کن ينباشرار و مهاجم

 اند باهيدا الرّوح نامماّل محّمد رضا که حضرت بهاءاهّلل او را رَض      

 روان شدند هر چند يدبراى اجراى اوامر جناب وح يشهمراهان خو

 بودند و در فنون جنگ مهارتی يفقواى جسمانی ضع يثهمراهان او از ح

 ان آنها سبب شد کهيمهاى مشتعل بنار انداشتند لکن روحهاى توانا و قلب

 ت و هفتم جمادى الّثانی بوديسند در آن روز که بيددشمنان از آنها ترس
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 ند.يددشمنان بقتل رس ينهفت نفر از خونخوارتر

 يمکرده که ما چون دشمنان را پراکنده کرد يتحکا ينماّل محّمد رضا چن     

 محّمد عبد اهّلل با بدن مجروح جلو راه يديمد يمبرگشت يداب وحو بمنزل جن

 مقدارى يددر حضور وح يمخودمان برد يسنزد رئ يمما افتاده او را برداشت

در آنجا بود تا زخمش  يمو پناهش داد يمغذا خورد بعد او را بمحلّی برد

 خوب
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 ٤٤٣ص 

 در آن شب .شد پس از آن گرفتار چنگ دشمن شد و او را بقتل رساندند

 فرمودند که متفرّق شوند و کوشش کنند که يشوان خويربپ يدجناب وح

 امر يشبا سالمتی و تندرستی مظّفر و منصور گردند و بزوجءه خو

 بردارد و بمنزل پدرش يشمتعلّقات خو يعفرمودند فرزندان خود را با جم

 باو است با خود نبرد و بجا بگذارد و يدبرود و آنچه را که مال حضرت وح

 منزل شاهانه را براى آن بنا کردم که در راه خدا خراب ينفرمودند " من ا

 ارى کردم که در راهيدت را از آن جهت خريماسباب و اثاث پر ق ينشود ا

 منزل يننصرت محبوب فدا شود تا دوست و دشمن بدانند که صاحب ا

 تی وميو قصرهاى عالی و اثاث ق يار بلندى دارد مال و دولت دنيانظر بس

 از اى را مانند توده ياهد ثروت دنيدی نمّيتفرشهاى گرانبها را اهمّ 

 اند که مورد توّجه سگها و طرف التفات کالب ارضيده ميداستخوانهاى پوس

 چشم خود را ، ه شوندند و متنبّ ينفداکارى مرا به ب يندشمنان ا يداست شا

 .دينست مشی نماروحی ا ينه محّل تجلّی چنيکبر اثر اقدام کس ، باز کنند

 ينآثار حضرت باب را و همچن يعجم يدهمان شب جناب وح ءهيمن

 دادند و باو يلنوشتجات خود را جمع آورى فرمودندو بنوکر خود حسن تحو

 راه بجانب يکسی که يروى تا بسر دو راهی ميرفرمودند بخارج شهر م

 ر منمبادا بر خالف دستو يايمود در آنجا منتظر باش تا من بيرم يزمهر

 ر بمالقات من فائز نخواهی شد.يگا در صورت مخالفت ديرعمل کنی ز

 صداى سربازهائی را ينب ينحسن بر اسب سوار شد و براه افتاد در ا  

 نديرکه مبادا سربازها او را بگيناز ترس ا يدتاده بودند شنيسکه بر در قلعه ا
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 ت از راهگرف يمرا بغارت ببرند تصم يدو امانت هاى گرانبهاى جناب وح

 يده جناب وحيکجهت از راه ينبرود از ا يدسيررى که بنظرش سالم ميگد

 پاسبانان يدقلعه که رس يکگرفت نزد يشر پيگفرموده بودند نرفت و راه د

 کردند. يراو را شناختند اسبش را زدند و خودش را دستگ

 



www.oceanoflights.org 

 ٤٤٤ص 

 و يلسمعا ّيدد آماده شدند و پسر خود سيزبراى خروج از  يدجناب وح     

 يشر خويگگذاشتند و با دو پسر د يشخو علی محّمد را نزد زوجءه ّيدس

 ديزت سفر کردند دو نفر از اصحاب که اهل يممهدى عز يّداحمد و س ّيدس

 یيکان باشند يشدرخواست کردند که در خدمت ا يدبودند از جناب وح

 رىيگقدم بود ديشها پاسمش غالمرضا بود که مردى شجاع و در سختی

 دو ينغالمرضاى کوچک نامداشت که در نشان زدن مهارت تاّمی دارا بود ا

 از همان راهی که بنوکر خود نشان يدهمراه شدند وح يدنفر هم با جناب وح

 ند و چون حسن را در آنجايدبردند تا بوعده گاه رس يفداده بودند تشر

 یيلخر رفته و بچنگ دشمنان گرفتار شده يگند دانستند که از راه ديدند

 افسوس خوردند که چرا مخالفت کرد و فرمودند محّمد عبد اهّلل هم چون

 ند که حسن را بدهانيدمخالفت کرد بآن بال گرفتار شد صبح روز بعد شن

 زا حسن نام داشتهيررى را که ميگند شخص ديدشن يزاند و نتوپ بسته

 ش حسنيقاند و مانند رفساخته يرکار بوده دستگيزر پرهيااست و بس

 اند.او را هم بدهن توپ بسته

 اند بر جسارتشاند خارج شدهيزاز  يدند جناب وحيددشمنان وقتی د     

هجوم کردند هر چه  يدافزوده گشت  دست بتّعدى گشودند بمنزل جناب وح

 را

 در راه يندر آن ب يدفتند بغارت بردند و منزل را خراب کردند جناب وحيا

 ده رفتن عادت نداشتند در آن شبياردند با آنکه بپيبم يفتشر يريزن

 ان بودند گاهی دويشودند آن دو نفر که همراه ايمده پياهفت فرسخ راه را پ
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 ن کوهی که درياردند روز بعد در ميبرا بدوش گرفته م يدفرزند جناب وح

 ی ها سکونت داشتيکان که در آن نزديشی بود پنهان شدند برادر ايکآن نزد

 ان در آنيشا يده فهميکدارا بود وقت يدوحمحّبت را بجناب  يتو نها

 ر فرستاديگدارند پنهانی مقدارى خوراک و لوازم د يفی تشريکنزد

 آمده بودند يدهمانروز چند نفر سوار از طرف حکومت که دنبال جناب وح
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 ٤٤٥ص 

 يشکه برادرشان در آن سکونت داشت شدند و منزل او را تفت اى يهوارد قر

 دىيادر آنجا پنهان شده و مال و دولت ز يدناب وحردند جيکل مياکردند خ

 د برگشتند.يزفتند بيارا آنجا ن يدهم همراه آورده است وقتی جناب وح

 رمودند تا به بوانات فارسيفکوهها طی مسافت م يندر ب يدجناب وح   

 بودند و بامر مبارک يدوان جناب وحيرتر مردم آن حدود از پيشند بيدرس

 ّيداالسالم بوانات بود که موسوم بحاجی س يخشمؤمن شدند از جمله 

 يفکه بجانب فسا تشر يدرى از اهالی آنحدود با جناب وحيابود  بس يلاسمع

 نياردند همراه شدند و لکن مردم فسا بامر مبارک اقبال نکردند در ميبم

 دنديشده مياند از اسب پيدسيرو آبادى که م يهبهر قر يدراه جناب وح

 مودند خستگی راهينمردم را بامر مبارک دعوت م فتند ويرو بمسجد م

 يفاشت روى منبر که تشريدانرا از ابالغ امر باز نميشو رنج مسافرت ا

 ادنديدنم يّتردند خستگی خود را اهميکرا فراموش م يزردند همه چيبم

 انيشنات ايامودند در هر نقطه که بينم يغمردم را تبل يمبدون خوف و ب

 ردنديبشب با آنها بسر م يکدند يشند نفرى مؤمن مد و چيشبمردم مؤثّر م

 د در آنجايشکسی مؤمن نم اى دند و اگر در نقطهيشروز بعد از آنها جدا م

 ه وارديکرمودند من بهر جائيفردند و ميکاندند و با کسی معاشرت نميمنم

 ان منجذب نشوديمنم اگر کسی بنفحات ايکوم و امر مبارک را ابالغ ميشم

 ى تناول کنم.يزآن  نقطه بمانم و از آب و طعام آنجا چوانم در يتنم

 ند چند روز توّقفيدفسا رس يکنزد يريزن يءهبقر يدچون جناب وح     

 کنند و نداى الهی را بمردم برسانند مردم يغفرمودند تا امر مبارک را تبل
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 ورند از محلءّه چناريآم يفتشر يدند که جناب وحيدوقتی شن يريزن

 اىمحاّلت هم عّده يران عازم شدند از سايشاى مالقات اسوخته جمعی بر

 آنها را يريزمردم شبانه رو براه نهادند که مبادا حاکم ن ينتر ايشرفتند ب

 براى مالقات يريزتر از نيشچنار سوخته صد نفر ب ممانعت کند از محلءّه

 



www.oceanoflights.org 

 ٤٤٦ص 

 خاصعبد العلی بود که از اش يخجمع حاجی ش ينا يسرفتند رئ يدجناب وح

 هم براى استقبال يريزن نيانسبت داشت جمعی از اع يدمعروف و با وح

 مرد هشتاد يرپ ينچنار سوخته ماّل عبد الحس رفته بودند از محلءّه يدجناب وح

 ر داشتياشخص در علم و تقوى شهرت بس ينهمراه بود ا ّيتساله با جمع

 ازار محلّه باقطب کدخداى ب ينزا حسيرنماز چنار سوخته و م يشماّل باقر پ

 ان حاکم بود و حاجيشزا ابو القاسم که از خويراوندانش و ميشتمام خو

 ند ويدلقب نام ينب که حضرت بهاءاهّلل او را بايّومحّمد تقی ملّقب با

 که با حاجی محّمد تقی يريزسادات ن زا علی رضا از محلءّهيرو م ءزا نورايرم

 دند.استقبال کنندگان بو ّيتنسبت داشتند جزو جمع

 ونيرب يريزها بعضی شبانه و بعضی روز روشن از نينبارى همءه ا     

 انيمواسطه ا ينرا استقبال کردند و با يدجناب وح يزرون يءهرفتند و تا قر

 م از احکام و اصولّياتا آن ا يريزن ينو خلوص خود را آشکار ساختند مؤمن

 ينکه مؤمن مأمور بودند يدبر بودند جناب وحيخحضرت باب ب يمو تعال

 ينز يريزد حاکم نينآشنا فرما يدامر جد يمرا با احکام و تعال يريزن

 اندشتافته يدجمعی باستقبال وح يده فهميکخان بود وقت ينالعابد

 هر کس که باطاعت يدنفر را از طرف خود فرستاد تا بآنها بگويکمخصوصًا 

 يرا اسلش رياحاکم او را مقتول خواهد ساخت و اهل و ع يدبگرا يدوح

 ام حاکم رايغخواهد کرد و امالکش را مصادره خواهد نمود شخص مأمور پ

 بودند ابالغ نمود ولی کسی اعتنائی يدکه در محضر جناب وح يريزباهل ن

 بعد از يدحرفها نکرد بلکه ارادت و محّبتشان نسبت بجناب وح ينبا
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 دتر شد.ياام زيغپ يناستماع ا

 ام او اعتنائی نکردند و از دوريغپه مردم ب يده حاکم فهميکوقت     

 شد چه بکند از ترس ّيرو متح يدی ترسيلپراکنده نشدند خ يدجناب وح

 د محّل اقامت خود را در هشتيرکه مبادا مورد هجوم مردم قرار بگينا
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 ٤٤٧ص 

 در يهقر ينکه مسکن اصلی او بود قرار داد چون ا هقطر يءهفرسخی در قر

 جهت آنجا را انتخاب کرد که درينته بود از امحکمی قرار گرف جوار قلعءه

 در يريزهنگام خطر بتواند بآن قلعه پناهنده شود و مطمئّن بود که مردم ن

 ان کند.ينواند بآنها اطميتاندازى مهارت دارند و در هنگام دفاع م يرت

 مراد که در خارج اصطهبانات يرپ بمقبرءه يزرون يءهاز قر يدجناب وح     

 کرده يربرده بودند علماى اصطهبانات مردم را تحذ يفواقع است تشر

 وارد آنجا بشوند يدبودند و سفارش نموده بودند که مردم نگذارند جناب وح

 يدت نفر از مردم اصطهبانات بخدمت جناب وحيسب يبهمه قر ينبا ا

 غروب يکرفتند روز پانزدهم رجب نزد يريزان به نيششتافتند و همراه ا

 چنار سوخته بمسجد شدند و در محلءّه يريزهان وارد نو همرا يدجناب وح

 از آنکه بمنزل خود يشنمودند پ يغبردند و مردم را بامر مبارک تبل يفتشر

 بروند بالفاصله بعد از ورود با همان گرد و غبار سفر باالى منبر رفتند و

ساختند  يشنات خويارا مجذوب ب ينبا فصاحت و بالغت جاذبی حاضر

 يبقر

 چنار سوخته و پانصد نفر ءهان حاضر بودند و همه از محلّ يشر پاى منبر اهزار نف

 نا "د برآوردند " َسِمعنا َو اََطع  يافر يريزهاى نهمحلّ  يرر هم از سايگد
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 ٤٤٨ص 

 مدند و محّبت ويآم يدو دسته دسته با کمال فرح و سرور نزد جناب وح

 ى در آنهايدشد يرتأث يدنات جناب وحيااشتند بيدخلوص خود را اظهار م

 د نداشتند بعد از آنکهيااز آن ب يشمانند آنرا پ يريزکرده بود که اهالی ن

 يدجناب وح يدفت و سر و صداى مردم خوابيا ينتسک ينهوى حاضرياه

 نم کهيکام خدا را شکر مشهر آمده ينفرمودند من براى ابالغ امر الهی با

 ود تا نداى الهی را بشمافرم ييدموّفق داشت و تأ يشامر خو يغمرا بتبل

 ايرشهر بمانم ز ينلزومی ندارد که در ا يناز ا يشر پيگابالغ نمودم د

 از کمکيرخاطر من با شما بد رفتارى کند و از ش هشهر ب ينرسم حاکم ايتم

 و آزار برساند همءه ّيتهاى شما را خراب کند و بشما اذبطلبد خانه

 زودى ينکه شما با يموشيصدا گفتند ما هرگز راضی نم يکب ينحاضر

 براى هر گونه گرفتارى يممّدتی خدمت شما باش  يماهويخم يدببر يفتشر

 خداوند مهربان است و در ،توّکل ما بخداست يمتی حاضر هستيبو مص

 هد آنگاه زن و مرديدقرار م يشما را مشمول رحمت خو ياهنگام نزول بال

 بودند سرور و نشاط را بمنزلشان بردند همه منجذب يدبا هم  جناب وح

 را گرفته بودند و با سالم و يدی آنها را احاطه کرده بود دور جناب وحيبعج

 گونهيچهم بدون ه يدان همراه شدند جناب وحيشصلوات تا در منزل با ا

 امر مبارک را يمبا کمال فصاحت هر روز در مسجد تعال اى ترس و مالحظه

 فزود.يام يّتجمع ّدءهادند هر روز بر عيدبراى مردم شرح و بسط م

 ور امور را مشاهده کرد آتش عداوتش شعله ينخان چون ا ينالعابد ينز     

 رد تا لشکرى جمع کنديکى ميرو تدب يشيدنديام اى هيلشد هر روز ح
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 ده کهيابردارد باالخره هزار نفر سرباز سوراه و پ ينرا از ب يدو جناب وح

 ه بوديدد ّيهرى تهياارف بسدر جنگ ماهر بودند فراهم کرد وسائل و مص

 .يدنما يررا دستگ يدهجوم کند و جناب وح برخ واست بیيخو م

 ان همراهيشت نفر شخصی که از اصطهبانات با ايسبآن ب يدجناب وح     
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 ٤٤٩ص 

 چنار سوخته است يکو در قلعءه خواجه که نزد يدشده بودند فرمودند برو

 ت نفر قراريسب ينا يسرئمحسن را  يخهادى پسر ش يخش يدپناهنده شو

 وان خود که در چنار سوخته ساکن بودند دستور دادند کهيرپه داد و ب

 ارهاى قلعه باشند.يوها و دمراقب درها و برج

 مجاور ن خود در قلعءهياءه بازار کوچ کرد و با لشکربمحلّ  يريزحاکم ن     

 ،ود حاکمب يريزقلعه مشرف بشهر ن ينارهاى ايوآنجا جاى گرفت برجها و د

 بود مجبور کرد يدوان جناب وحيرابوطالب کدخداى بازار را که از پ ّيدس

 کند آنگاه باستحکام آن پرداخت و جمعی از يهرا تخل يشمنزل خو

 ست محّمد علی خان بپشت بام آنخانه گماشت و فرمانياسربازان خود را بر

 ار گرفتاندازى کننند اّول کسی که هدف گلوله قر يرت يدداد باصحاب وح

 يدده براى مالقات جناب وحياکه پ ينمردى بود موسوم بماّل عبد الحس يرپ

 آمده

 يرشخص روى پشت بام منزل خودش مشغول نماز بود ناگهان ت ينبود ا

 اندازه متأّثر شدند وآمد بی يشپ يناز ا يدبپاى راست او خورد جناب وح

 يشپ ينرا از ا شينوشتند و حزن و اندوه خو يهبراى مشاٌرال اى مراسله
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 ٤٥٠ص 

 آمد نگاشتند و باو بشارت دادند که

 راه خدا محسوب است يداّول شه

 حملءه ناگهانی و نزول بالى ينا

 منتظر سبب شد که بعضی يرغ

 کردندان میيمه اظهار ايکاز نفوس

 خود را ينمتزلزل شدند و از مؤمن

 جدا ساختند و شبانه از قلعه خارج

 يدجناب وح .ستنديوشده بدشمنان پ

 ند صبحيدفائی آنها را شنيوچون ب

 زود بر اسب سوار شده با جمعی از

 خواجه بقلعءه يشاصحاب از منزل خو

 رفتند و در آنجا مقرّ گرفتند.

 خان برادر بزرگ ينالعابد ينز     

 قلعءه ح و جنگجو براى محاصرءهخود علی اصغرخان را با هزار سرباز مسلّ 

 در آن پناهنده بودند فرستاد وقت طلوع آفتاب خواجه که هفتاد و دو نفر
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 ٤٥١ص 

 ون تاخته لشکر دشمنيراز قلعه ب يدجناب وح چند نفر از اصحاب به اشارءه

 ی تاجيکند يدبشهادت رس ءواقعه سه نفر از احّبا ينرا متفرّق ساختند در ا

 بود که بشجاعت و پردلی شهرت داشت و بتجارت کاله پشمی  ينالدّ 

 ل پسر اسکندر بود که شغلش زراعت بود سّومیينرى زيگدمشغول بود 

 زا ابوالقاسم بود.يرن موسوم بميای از اعيک

 زاى نصرتيروز ميرفتن دشمنان اصحاب چون بفياخبر شکست      

 فرمان يداندازه ترسان شد و بیيشافکارش پر يدالّدوله حاکم فارس رس

 ه را متفرّق کند وخان فرستاد که پناهندگان قلع ينالعابد ينسخت بز

 ی از گماشتگان شاهزاده رايکخان  ينالعابد ينز .ه کن سازديشفتنه را ر

 يفتشر يريزنم از نيکام داد که خواهش ميغفرستاد و پ يدنزد جناب وح

 بآن شخص فرمودند بحاکم يدجناب وح .آتش خاموش شود ينا يدشا يدببر

 ينر توّقف من در ار هستند اگيگبگو همراهان من دو پسر من و دو نفر د

 ريگشهر بروم د ينان و آشوب است من حاضرم که از ايجه ينشهر سبب ا

 و مورد هجوم و يداو ما را محاصره کرده يداچرا آب را بروى ما بسته

 نند بحاکميکائی ميرطور پذيناز فرزند رسول ا ياآ يداخود ساخته حملءه

 ى برسد من هفت نفريزا چبگو اگر آب و نان را بروى ما ببندد و نگذارد بم

 رستم که تمام لشکر او رايفی ندارند مّيتنفوسی که در نظر او اهمّ  يناز هم

 ام جنابيغخان به پ ينالعابد ينمتفرّق کنند و قواى او را شکست بدهند ز

 امر کردند از ينان بچند نفر از مؤمنيشا ينی نداد بنا بر ايّتاهمّ  يدوح

 هجوم کنند چند نفر جوان باجراى امرقلعه خارج شوند و بلشکر دشمن 
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 اّطالعی نداشتند بقّوت ّيهپرداختند و با آنکه از فنون حرب يدجناب وح

علی اصغر خان در  .لشکر حاکم را شکست دادند يشان و شجاعت خويما

 جنگ

 خان با کمال ذلّت و خوارى ينالعابد ينکشته شد دو پسر او گرفتار شدند ز

 نيااش به قطره رفت و جران شکست خوردهاى از سربازبهمراهی عّده
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 ٤٥٢ص 

 و مخصوصًا يدزا اّطالع داد و از او کمک طلبيروز ميرواقعه را بشاهزاده ف

 ده بفرستد.يادى سواره و پياز و عّدءه ينسفارش کرد که توپهاى سنگ

 اند که اصحاب قلعهند که دشمنان هّمت گماشتهيدچون د يدجناب وح      

 ّياات الزمه را براى دفاع از قلعه مهيزد دستور دادند تجهببرن ينرا از ب

 ن قلعه براى آب چاهی بکنند و چادرهائی را که از دشمنانياکنند و در م

 ه ويفوظ يناز مؤمن يکد و در همان روز براى هر يناند نصب نماگرفته

 فرمودند. ّينی معيفتکل

 سف را بحفظ ويو يخد شزا محّمد را دربان قلعه قرار دادنيرکربالئی م      

 را بمراقبت ينحراست اموال گماشتند   کربالئی محّمد پسر شمس الدّ 

 زا احمد دائی علیيرباغهائی که در جنب قلعه قرار داشت مأمور کردند م

 يخب چنار که در مجاور قلعه بود گماشتند شياسردار را بمحافظت برج آس

 ينجعفر پسر عموى ززا محّمد يرغضبی دادند م يره کش را منصب ميوگ

 زا فضل اهّلل را خوانندءهيرنگار قرار دادند و م يعخان را منشی و وقا ينالعابد

 نمودند مشهدى تقی بّقال را زندانبان قرار دادند حاجی محّمد يّنها معنامه

 ند اضافه بريدقوى نام يسدى را رئيزو غالمرضاى  يهاحصائ يستقی را رئ

 ه از اصطهبانات همراه شده بودنديکنفر تيسهفتاد و دو نفر اصحاب و ب

 اوندان آنهايشبازار را با جمعی از خو ءهمحلّ  يناز ساکن اى عّده يدجناب وح

 يخدى که از علماى مشهور بود و تقاضاى شيزجعفر  ّيدبر حسب درخواست س

 قلعه افزودند. ينبود بساکن يدجناب وح ينعبد العلی که از منسوب

 کرد که هر چه يدو تأک يددًا از شاهزاده کمک طلبجدّ خان م ينالعابد ينز     
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 خود براى کشی با نامءه يشزودتر اقدام شود و مبلغ پنجهزار تومان برسم پ

 زا فرستاد نامه و پول را بماّل باقر که محّل اعتمادش بوديروز ميرشاهزاده ف

 سپرد و باو دستور داد که نامه و مبلغ را بدست خودش بشاهزاده بدهد

 ماّل باقر شخصی ينا .مخصوص خود را هم بماّل باقر داد تا سوار شوداسب 
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 ٤٥٣ص 

 يران حاکم بود ماّل باقر از راه غينو مورد اطم يحخموش گفتار و فص

 در يدشتک رسذشبانه روز بمحلی موسوم به ه يکمعمولی روان شد بعد از 

 ن قلعه منزلها در اطراف آج و غربتیيواز ف اى هيفبود که طا اى آنجا قلعه

 ده شد و بايای از چادرها پيککرده بودند و چادر زده بودند ماّل باقر دم 

 االسالم يخش يلاسمع ّيدحاجی س ينب يندر ا .شخصی بصحبت مشغول بود

 خود برود يءهی بقراجازه گرفته بود براى کار مهمّ  يدبوانات که از جناب وح

 االسالم يخاز صرف غذا ش بعد يدبرگردد بهمان نقطه رس يريزو فورًا به ن

 يدفهم يقی از چادرها بسته است بعد از تحقيکو آراسته دم  ي ّناسبی مز يدد

 يريزخان است که از ن ينالعابد ينی از گماشتگان زيکاسب مال  ينکه ا

 االسالم که داراى شجاعت و يخش يلاسمع ّيدحاج س .وديراز ميرآمده بش

 آنگاه يدخود را کش يرشد شمش قّوت قلب بود جلو آمد و بر اسب سوار

 شخص پست رذل را که از يند گفت ايزه که با ماّل باقر حرف ميمبصاحب خ

 دستهاى او را ببند و بمن بده صاحب يرحضرت صاحب الزّمان فرار کرده بگ

 ه بودند فورًايدی ترسيلخ يله و همراهانش که از حاج ماّل اسمعيمخ

 يخمان را بشيسمان بستند و سر ريسر را با يشماّل باقر را گرفتند و دستها

 يريزخود را گرفت و بجانب ن يرمان اسيساالسالم سر ر يخاالسالم دادند ش

  رستاقيءهود تا بقريپيمش از دنبال اسبش راه ميرت نمود و اسيمعز

 کرد که فورًا يدرا بحاجی اکبر کدخدا داد و باو تأک يراالسالم اس يخند شيدرس

 برد.ب يداو را نزد جناب وح

 از مقصد او سؤال کردند و يدرس يدچون ماّل باقر بحضور حضرت وح      
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 را عرض يعوقا يلفتی ماّل باقر تفصيراز ميرند براى چه کارى بشيدپرس

 بودند او را رها کنند ولی چون ماّل باقر آدم يلما يدکرد جناب وح

 خان ينالعابد ينز .نديداو را بقتل رسان يدبدرفتارى بود اصحاب جناب وح

 درخواست خود را يراخ واست در مرتبءهيخاز کمک ميرپشت سر هم از ش
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 ٤٥٤ص 

نفر از  ينهم اکتفا نکرد چند ينام داد بايغپ يدشد يدبراى کمک با تأک

 ينمعتمد

 از فرستاد که هر چه زودتر براى او کمکيرنزد شاهزاده بش ياخود را با هدا

 فر از علماء و سادات معروفچند بچند ن اى ر نامهيگبفرستند از طرف د

 ی مفّصليلها داد و خنسبت يدها بجناب وحاز فرستاد در آن نامهيرش

 از شما خواهش ، هيدحدود سبب فتنه و آشوب گرد يندر ا يدشرح داد که وح

 تا کمک براى من بفرستد. يدو شاهزاده را وادار کن يدنم برويکم

 ملک را با فوج همدانی وباالخره شاهزاده عبد اهّلل خان شجاع ال     

 فرستاد يريزخان بن ينالعابد ينلوازم بکمک ز يرخورى و توپ و سا يالس

 ج و پنج معادنيزو دستور داد تا از نقاط مجاوره مانند اصطهبانات و ا

 ند بعالوه شاهزادهيران و رستاق سرباز بگکه و دهچاه و مشنو قطره و بش

 خان بروند. ينالعابد ينک زرا فرمان داد که بکم ّيهبککريسو ءهيلقب

 و يدر و لشکر جرّارى غفلتًا قلعه را که جناب وحيابس ّيتبارى جمع     

 هااصحابش در آن بودند محاصره کردند در اطراف قلعه دشمنان خندق

 را گلوله باران ينوسائل محصور ّيءهکندند و سنگرها بستند و پس از ته

 ور محافظت در قلعه بود و برکه مأم يدوان جناب وحيری از پيکنمودند 

 رى برج روى در قلعه رايگاسب سوار بود اسبش هدف گلوله شد گلولءه د

 ی از احّبا صاحب منصب توپخانه را هدف گلوله ساختيکخراب کرد 

 ه صداى تفنگها خاموش شد و دشمنانيجدر نت يدو او را بقتل رسان

 يزاز اصحاب و ن يچيکها پنهان شدند در آن شب هن خندقيابرگشتند در م
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 مدند.ياون نيراز اعدا و دشمنان از پناهگاه خود ب يچيکه

 دى را احضار فرمودند و باو دستوريزغالمرضاى  يدشب دّوم جناب وح     

 دادند که با چهارده نفر از اصحاب از قلعه خارج شوند و دشمن را پراکنده

 کداميچبودند و ه الّسنّ  يرو کث يرچهارده نفر اغلب از اشخاص پ ينسازند ا

 ی ازيکد ياينون بيرب يدشد محاربءه ينند از عهدءه انردند که بتوايکل نمياخ
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 ٤٥٥ص 

 مرد داراى شجاعت و قّوتی بود يرپ ينآنها کّفاشی بود که نود سال داشت ا

 نسبت باو جوانتر بودند ولی يّهد بقيشه نميدآن د يرکه در جوانها نظ

 ان هر مشکلی دريمشتند و لکن بقّوت اکدام در فنون جنگ سابقه ندايچه

 ها نفوسیينا يرها مهم نبود زيننظر آنان آسان بود سّن و سال در نظر ا

 عّده ينى باعالء امر مبارک اقدام کرده بودند ايدبودند که با استقامت شد

 د به اهّلل اکبر بلند کننديامأمور بودند که بمجرّد خروج از قلعه همه با هم فر

 جمع تفنگ يند حسب االمر اينر دشمن رو نهاده حمله نمان لشکياو بم

 ون آمدنديرح ساختند از قلعه ببرداشته بر اسبها سوار شده و خود را مسلّ 

 هاى توپ و تفنگ که مانند باران بر آنهاو بقلب لشکر حمله بردند بگلوله

 يناعتنائی نداشتند جنگ هشت ساعت ادامه داشت از شجاعت ا يداريبم

 پشت يريزان شدند از نيرامر الهی رؤساى لشکر دشمن ح لباختءهوان ديرپ

 که در مقابل دشمنان با کمال شجاعت يلقل عّدءه ينسر هم براى مساعدت ا

هر وقت که کار  يدسيرارى نموده بودند کمک ميددر آن مّدت طوالنی پا

 جنگ

 جهات از باالى پشت بامها با يعاز جم يريزگرفت زنهاى نو جدال باال می

 مودند و از مشاهدءهينم يقصداى بلند اصحاب را بشجاعت و اقدام تشو

 دياهاى توپ و فرصداى زنها و صداى گلوله  ردنديکجانفشانی آنها هلهله م

 د زنها وياد و بر فريشته ميخجنگ و جدال بهم آم يناهّلل اکبر اصحاب در ب

 فزود.يااستقامت مردها در مقابل هجوم اعدا م

 شکر دشمن شکست خورد اصحاب مظّفر و منصور بقلعهباالخره ل     
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 شصت نفر بقتل يبها را با خود بقلعه بردند و قرمراجعت کردند و زخمی

 قرار است.ينند که اسامی بعضی از ايدرس

 رضائی است که از آن غالم يرغ يندى ) ايزرضاى  غالم      اّول             

 اب بود(لشکر اصح يسرئ                        
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 ٤٥٦ص 

 دىيزبرادر غالم رضاى       دّوم              

 اهّلل ( يرعلی ) پسر خ       سّوم            

 قّناد ) پسر خواجه غنی ( ينخواجه حس      چهارم          

 اصغر پسر ماّل مهدى      پنجم             

 يمکربالئی عبد الکر     ششم              

 ) پسر مشهدى محّمد( ينحس            هفتم       

 اغ () پسر مشهدى باقر صبّ  ينالعابد ينز      هشتم            

 بهِ ذ  ماّل جعفر م        نهم              

 عبد اهّلل ) پسر ماّل موسی (     دهم              

 محّمد ) پسر مشهدى رجب آهنگر(      زدهم        يا

 ملکی دوز ( ينکربالئی حسن ) پسر کربالئی شمس الدّ      دوازدهم         

 زا محّمد زارعيرکربالئی م    دهم         يزس

 کربالئی باقر کفش دوز     چهاردهم        

 کاشی ساز ( ينزا احمد ) پسر حسيرم     پانزدهم          

 ماّل حسن پسر ماّل عبد اهّلل    شانزدهم          

 مشهدى حاجی محّمد      هفدهم            

 ( يزاحمد نخود بر يرابو طالب ) پسر م        دهم      يجه

 اکبر ) پسر محّمد عاشور (    نوزدهم            

 دىيزتقی      تم             يسب

 م       ماّل علی ) پسر ماّل جعفر (يکت و يسب
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 ينزا حسيرکربالئی م       ت و دّوم  يسب

 ( يفخان ) پسر شر ينحس    ت و سّوم    يسب

 کربالئی قربان    ت و چهارم يسب

 خواجه کاظم ) پسر خواجه علی (    ت و پنجم   يسب
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 ٤٥٧ص 

 ت و ششم       آقا ) پسر حاجی علی (يسب

 ا (ينزا معيرزا نوراء ) پسر ميرم     ت و هفتم   يسب

 يقينردند مرتبه هم شکست خو ينرانش که در اياخان و  ينالعابد ينز   

ران جناب يات اصحاب قلعه و يسکردند که از راه جنگ و جدال ممکن ن

 يدوح

 زايرلی ميقر افتادند و مانند شاهزاده مهديگرا از پا در آورند ناچار بفکر د

 طبرسی چون از غلبه بر اصحاب عاجز شد بدامن يخش قلعءه که در واقعءه

 هم در نظر گرفتند رانشياخان و  ينالعابد ينچنگ زد ز يبخدعه و فر

 و عاجز متوّسل گردند يفه متشّبث شوند و بسالح مردمان ضعيلوس ينبهم

 ينخود را از راه خدعه و مکر مغلوب سازند با آنکه ز يفتا بتوانند حر

 از هم براى اويرآن نواحی حکومت داشت و از ش يعخان بجم ينالعابد

عی از اصحاب همه از مغلوب ساختن جم ينبا ا يدسيرمساعدت و کمک م

 که

 يرخبر از فنون جنگ و جدال و غ و بی يفدر نظر او مشتی اشخاص ضع

 فته بود کهياان ينقابل توّجه بودند خود را عاجز و قاصر مشاهده کرد و اطم

 وديشن قلعه بر خالف انتظار وى مردان شجاع توانائی هستند که نميادر م

 معنی ينمقابله نمود حّتی باوان با آنها در جنگ يتآنها را مغلوب کرد و نه م

 اىخان هم اقرار و اعتراف داشتند چاره ينالعابد ينرجال و همدستان ز

 نی اصحاب قلعه رايعت خوش قلب ينند که آن رجال پاک طيدند ينجز ا

 اسم ينمعنی که بدروغ درخواست صلح و آشتی کنند و با ينبدهند با يبفر
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 ند ويدوز دست از هجوم و حمله کشجهت چند ريناز ا .غفلتًا بر آنها بتازند

 جنگ و جدال را موقوف کردند  و نامءه مفّصلی باصحاب قلعه نگاشتند

 قرار بود .ينآن نامه از ا خالصءه

 و ينت ديقو بحق يدان هستيمکه شما داراى ا يمانستيدما تا کنون نم)      

 ينمب يناز شما مخالف د يککه هر  يمرديکل مياخ يمشما پی نبرده بود ينآئ

 يدنيککه حرمت قواعد اسالم را مراعات نم يمنداشتيپاسالم است و چنان م
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 ٤٥٨ص 

 شما را از ينو آئ يند يمواستيخو م يمم کردياجهت بمخالفت شما قيناز ا

 کداميچو ه يدسی ندارياکه شما مقصود س يديماواخر فهم يندر ا يمببر ينب

 يديمو از طرفی هم فهم يددولت رفتار کن ينکه بر خالف قوان يدتيسن يلما

 و احکام اسالمی چندان مخالفتی ندارد فقط يمشما با تعال ينو آئ ينکه د

 شخصی ظاهر شده که از طرف خدا باو يدوئيگست که مينشما ا ءهيدعق

 ينمسلم يعًا راست و درست است و بر جميعنات او جمياسد و بيروحی م

 د ولی ماينم نمايااو ق او اعتراف کنند و بنصرت ّيتواجب است که بحقان

 که چند نفر از شما ازينمگر ا يماّدعاى شما اقرار کن ينبصدق ا يموانيتنم

 د و با ما مالقات کنند تا در مّدت چندياينقلعه خارج شوند و بلشکرگاه ب

 بصدق اّدعاى شما اعتراف يقينو از روى  يمکن يقتحق يدوئيگروز آنچه را م

 ا ما دشمن حّق يرز يريمشما را بپذ ينآئ قياز روى تحق يمما حاضر يمنمائ

 يسکه رئ يمنيکهمءه ما اقرار م يمت مخالفتی نداريقو با حّق و حق يمتيسن

 علماى اسالم هستند يندانشمندان و تواناتر ينمحبوب شما از بزرگتر

 که بصدق گفتار مايناشند براى ايبان در نظر ما هادى و راهنما ميشا

 و براى شما يمرا همءه ما مهر کرد يدآن مجقر ينا يدا کنيدان پيناطم

 ما ينب يدقرآن مج يدنباش يا يداگر شما در اّدعاى خود صادق باش يمفرستاد

 مستوجب غضب يمبده يبکه شما را فر يمو شما حکم باشد و اگر ما بخواه

 تمام لشکر ما از يريداگر شما دعوت مرا بپذ يمو خشم خدا و رسولش باش

 يقکه اگر بعد از تحق يمنيکد ميافت سوگند ياخواهد  تفرقه و هالکت نجات

 صدق اّدعاى شما براى ما ثابت شد با کمال شجاعت و خلوص با شما
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 ما هم دوست يدکرد آنوقت هر که را شما دوست بدار يمهمراهی خواه

 داشت و يمما هم دشمن خواه يدداشت و هر که را شما دشمن بدار يمخواه

 کرد و بر يمکه اطاعت خواه يمنيکد مياقسم  يدواى شما بفرمايشآنچه را پ

 وجه بشمايچما به يدصّحت اّدعاى خود را ثابت کن يدعکس اگر نتوانست
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 ٤٥٩ص 

 آنوقت جنگ را از سر يدرديگکرد شما سالم بقلعءه خود بر م يمی نخواهّيتاذ

 ينو ابتدا با دالئل و براه يدى برداريزدست از خونر يدئياحال ب يگيريمم

 (.يداّدعاى خود را براى ما ثابت کنصّحت 

 قرآن را با يدمکتوب و قرآن را براى اصحاب فرستادند جناب وح     

 ند و فرمودند: " ساعت موعود و مقرّر کهيدکمال احترام گرفتند و بوس

 تا آنها از يمنيکه است ما دعوت آنها را قبول ميدشده رس يينبراى ما تع

 اندو حقارت راهی که در نظر گرفته خود شرمسار و بپستی يبخدعه وفر

 دينويگها راست نمينانم که ايدآگاه شوند بعد باصحاب فرمودند من کاماًل م

 انم که دعوت آنها رايدبدهند و لکن بر خود واجب م يبواهند ما را فريخم

 ت امر الهی را براىيقت شمرده حقيمر فرصت را غنيگقبول کنم و مرتبءه د

 خود را الزمءه يفبعد باصحاب فرمودند که تکال " زمآنها واضح و آشکار سا

 تهيفان نکنند و باظهارات آنها فرينوجه بدشمنان اطم يچانجام بدهند و به

 کلمات با يند پس از ايننشوند و تا دستور ثانی بجنگ و جدال اقدام ننما

 وان خود که از جمله ماّل يروداع فرمودند و با پنج نفر از پ يشاصحاب خو

 نتکار بود بلشکرگاه دشمن روى نهادندياعابد خ ّيدب و حاجی سهِ ذ  علی م  

 استقبال يدامرا از جناب وح يعخان و شجاع الملک و جم  ينالعابد ينز

 ان زده بودنديشان را با کمال احترام بچادرى که مخصوص ايشکردند و ا

 انيشهمه در مقابل ا يرينروى صندلی نشستند سا يدجناب وح .وارد نمودند

 ر را جنابيگنفر ديکخان و شجاع الملک و  ينالعابد ينتاده بودند زيسا

 يدنات حضرت وحياتادند بيسهمانطور ا يّهند بقيناجازه فرمودند بنش يدوح
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 ی کرد و بقدرى مؤّثر بود که حّتی بسنگ هميبعج يرتأث يندر قلوب حاضر

 يدب وحجنا نات مؤّثرءهيابر ببرد حضرت بهاءاهّلل در سورة الّص يکاثر م

 اندفرموده يينرا در ضمن لوح مزبور تب يداشاره فرموده اند و مقاصد وح

 فرمودند: يداز جمله جناب وح .که تا ابد باقی و برقرار خواهد بود
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 ٤٦٠ص 

خواهم  يداند که در راه نصرت امرش شه" موالى من بمن وعده داده       

 شد.

 چرا  ؟يدام کردهيافت من قتم چرا بمخاليسمگر من از اوالد پغمبر شما ن

 چرا مالحظءه ؟ يدابچه جهت مرا محکوم بقتل کرده ؟ يدمرا بکش يدواهيخم

 و يدنمائو شرف انتساب مرا بحضرت رسول اهّلل نمی يفحسب شر

 يدنات جناب وحياآنهائی که حاضر بودند و ب  ؟"يدنيکمراعات احترام نم

 يدوقار و جالل جناب وح و مشاهدءه هند از استماع عبارات مؤّثريدرا شن

 يتائی کردند نهايرپذ يدی متأّثر شدند سه شب و سه روز از جناب وحيلخ

 اقتدا يدمودند در نماز بجناب وحينان مراعات ميشاحترام را نسبت با

 ها همه در ظاهرينادند ولی ايدان گوش ميشا يحردند و بمواعظ و نصايکم

 يرحضرت را بقتل برسانند و ساند که آن يدشيکبود در باطن و نهان نقشه م

 بردن اصحاب ينانستند که اگر قبل از از بيدببرند م يناصحاب را از ب

 ى خواهند افکنديدی وارد کنند خودشان را در خطر شدّيتاذ يدبجناب وح

 ا اصحاب قلعه آرام نخواهند گرفت از شجاعت و مهارت اصحاب قلعه ويرز

 داشتند که با يقينند و يدسريتی ميلان زنهاى آنها خيجاز شورش و ه

 مردهائی رايروانند جمعی از جوانها و پيته دارند نميکقّوت و قدرت ينهمءه ا

 تنديسقادر ن يبه و فريلکه در قلعه هستند مغلوب کنند و جز از راه ح

 يضن خود را تحرياسته لشکريوخان پ ينالعابد ينز .بنديابآنها دست 

 ا که در قلوب آنها موجود بود دامناصحاب ر ءهينرد و آتش عداوت و کيکم

 ت ممکن است بايساثر نبی يدنات جناب وحياانست که بيدا ميرد زيزم
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 و باطاعت يدآنها را بطرف خود جلب نما يشن خويافصاحت و سحر ب

 يمطور تصمينخان و همراهانش ا ينالعابد ينباالخره ز .وادار کند يشخو

 با دست خود باصحاب قلعهد يندرخواست نما يدگرفتند که از جناب وح

 ن دولتیياما و لشکر ينمضمون که اختالف ب ينمکتوبی نوشته بفرستند با

 يدوانيتم يداگر خواسته باششد ه يدمرتفع شده و کار بصلح و مسالمت کش
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 ٤٦١ص 

 



www.oceanoflights.org 

 ٤٦٢ص 

 هر يدجناب وح .يدبمنزلهاى خود برگرد يدوانيتو م يدئيالشکرگاه نزد من به ب

 مطلب را قبول کنند ولی چون مجبور شدند ينبودند که ان يلچند قلبًا ما

 رى هميگد بمضمون فوق براى اصحاب فرستادند و ضمنًا نامءه اى نامه

 از مکر دشمنان بر يددشمنان را بخور يبباصحاب نوشتند که مبادا فر

 عابد دادند و باو فرمودند نامءه اّول ّيدهر دو نامه را بحاجی س يدحذر باش

 ثانی را که دشمنان از آن ام پاره کن و نامءهه اجبار نوشتهرا که از را

 خبرند باصحاب بده و بآنها بگو که چند نفر از مردان شجاع شبانه از قلعه بی

 خارج شوند و لشکر دشمن را پراکنده و متفرّق سازند.

 نتيامرّخص شد راه خ يدعابد چون از خدمت جناب وح ّيدحاجی س     

 يدخان رفت و دستورى را که جناب وح ينالعابد ينزسره نزد يکسپرده و 

 خان نقل کرد ينالعابد يناو باصحاب داده بودند همه را براى ز ءهيلبوس

 کرد و وادار نمود که نامءه اّول را باصحاب يقخان او را تشو ينالعابد ينز

 که همه متفرّق شوند و گفت يدبگو يدقلعه بدهد و بآنها از قول جناب وح

 يّدرا خوب انجام دادى پاداش بسزائی خواهی داشت س ّيتمأمور يناگر ا

 ن رايالشکر همءه يداّول را باصحاب داد و بآنها گفت جناب وح خائن نامءه

 جهت ينفرمودند و تمام مجذوب امر مبارک شدند از ا يغبامر مبارک تبل

 نيداصحاب از شن يدون رفته بمنزلهاى خود مراجعت کنيرشما ها از قلعه ب

 ند که فرمان جنابيدرسيتافتادند از طرفی هم م يدو ترد ام در شکّ يغپ نيا

 متفرّق شدند و مطابق نامءه يدترد يترا مخالفت کنند ناچار با نها يدوح

 مراجعت کردند چون يريزتند و بنيخهاى خود را راسلحه يدجناب وح
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 فوج از يکخواهد شد  يهانست که قلعه بزودى تخليدخان م ينالعابد ينز

 لشکر خود را مأمور کرد که بروند و نگذارند اصحاب از قلعه که خارج

 لشکر وند بشهر وارد شوند حضرات اصحاب که خود را در محاصرءهيشم

 ى کنند ويرمودند که هجوم دشمن را جلوگينکوشش را م يتند نهايدد
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 ٤٦٣ص 

 هر طور هست بزودى خود را بمسجد برسانند هنوز بعضی از اصحاب

 تفنگ و بعضی چوب دستی همراه داشتند با استعمال اسلحه و اسلحه و

 د اهّلل اکبر بلندياواستند بشهر وارد بشوند و فريخبضرب سنگ و چوب م

 زد و ينا ءهيجتر بود در نت يدمرتبه از مراتب سابقه شد ينا کردند هنگامءه

 بمسجد جامع پناهنده شدند ولی ّيهند و بقيدخورد بعضی بشهادت رس

 ا براى دشمنانشان پشت سر هم کمکيرجروح و خسته بودند زتر ميشب

 ی از صاحب منصبان لشکريکماّل حسن پسر ماّل محّمد علی که  .يدسيرم

ی يکن مسجد انداخت و در ياخان بود خود را قبل از اصحاب م ينالعابد ينز

 از

 کهينهاى مسجد پنهان شد و بانتظار ورود اصحاب نشست بمحض امناره 

 ان وارد مسجد شدند آنها را هدف گلوله قراريشکنده و پراصحاب پرا

 د اهّلل اکبريای از اصحاب بود او را شناخت و با فريککه  يناد ماّل حسيدم

 يهباالى مناره رفت و آن صاحب منصب خائن را هدف گلوله ساخت مشاٌر ال

 افتاد چند نفر آمدند او را بجاى امنی بردند تا ينمجروح شد و روى زم

 هيدند که پناهنده شدن بمسجد فايدهند اصحاب چون دنرا مرهم ب زخمش

 ی که ممکن بود پنهان ساختند و منتظر شدندخود را در محلّ  يکندارد هر 

 واستند بفهمند کهيخم يدبکجا خواهد کش يدند عاقبت کار جناب وحينبب

 انستند بر سريدانجام دهند نم يدآن حضرت کجاست تا آنچه را بفرما

 ه باشند.يدانرا بقتل رسانيشند که دشمنان ايدرسيتچه آمده و مآن حضرت 

 خان و همراهانش مطمئّن شدند که اصحاب جناب ينالعابد ينچون ز     
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 اند با هم مشورت کردند که چه بکنند و از چهان شدهيشپراکنده و پر يدوح

 را بقتل يداند مراعات نکنند و جناب وحرا که خورده ىراهی سوگند

 را داشتند ولی هر چه فکر يدا مّدتها بود آرزوى قتل وحيرد زبرسانن

 ه سوگند خود را بشکننديلا کنند که بتوانند بآن وسيدردند که راهی پيکم

اسقلی خان که مردى ستمکار و ممکن نشد ناگهان شخصی موسوم بعبّ 

 ينسنگ
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 ٤٦٤ص 

 يداگفت اگر شما قسم خورده يرينخان و سا ينالعابد يندل بود بز

 دياام و سوگند من که قسم نخورده يدسوگند خود را بشکن يدوانيتنم

 انجام بدهم يدبکن يدوانيتجهت حاضرم کارى را که شما نمينام از انکرده

 ينخشم و غضب گفت من حاضرم هر کس که مخالف د يتآنگاه با نها

 اسالم

 نشاناوندايشد کرد و اشخاصی را که خويام و بکشم آنگاه فريرباشد او را بگ

 را بقتل يددر جنگ کشته شده بودند دور خود جمع نمود تا جناب وح

 برسانند.

 االسالم يخا شيراّول کسی که دعوت او را اجابت کرد ماّل رضا بود ز     

 کرده بود شخص يراز دستگيرراه ش ينبوانات برادرش ماّل باقر را در ب

 قدم يزبود ن رى موسوم به صفر که برادرش شعبان در جنگ کشته شدهيگد

 ا پدرشيرست زيوجمع پ ينبا يزنهاد آقاخان پسر علی اصغر خان ن يشپ

 خان بود در جنگ کشته شده ينالعابد ينعلی اصغر خان که برادر بزرگ ز

 قلی خان را گرفتند و حاضر شدند که جناب سه نفر دور عبّاس ينبود ا

 رفتند ديقلی خان بقتل برسانند نزد جناب وح را بفرمان عّباس يدوح

 نديچيدانرا از سرشان برداشته و بگردن آن بزرگوار بپيشعّمامءه ا

 کوچه و بازارها يعدر جم يفّيتانرا باسب بستند و بآن کيشآنگاه ا

 يهعل ينواقعه گرفتارى حضرت امام حس ينا گرداندند مردم از مشاهدءه

 ناند آوردند که چگونه آن بزرگوار بدن مطهرش از ظلم دشمياالّسالم را ب

 جمع شدند و از يددور جناب وح يريزال سم ستوران گشت زنهاى نيمپا
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 حصول غلبه و نصرت لشکر دشمن و گرفتارى آن حضرت در دست دشمنان

 انرا گرفتهيشردند همانطورکه دور ايکخونخوار اظهار فرح و سرور م

 را مسخره و يدند و جناب وحيدقصيرزنها م ءهيربودند با صداى طبل و دا

 يهرمودند شبيفناتی مياب يندر آن ح يدردند حضرت وحيکء ماستهزا

 الّسالم که در هنگام گرفتارى در چنگال يهعل ءالّشهدا ّيدنات حضرت سياب به
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 ٤٦٥ص 
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 ٤٦٦ص 

 رمود:" اىيفبود که م ينا يدرمود از جمله سخنان جناب وحيفدشمنان م

 تم و بر توانی که من در راه محبّت تو از جهان گذشيدمحبوب من تو م

 صبرى آرزو دارم که بساحت قدس تو مشرّف شومتوّکل کردم با کمال بی

 ا و آگاهیينتو ب ياام خدارت کردهياا من جمال و رخسار خداوندى ترا زيرز

 او يلوقت بميچبا من چگونه رفتار کرد من ه يرشخص خونخوار شر ينکه ا

 که يدجناب وحت يادوران ح .ت نخواهم نموديعرفتار نکردم و هر گز ب

 تًايقحق يدن رسياگونه بپاينته بود بديخسر بسر با شرافت و شجاعت آم

 ت تابناکی که مملّو از حوادث باشد و بوسعت علم و بلند نظرى وياح دورءه

 ممتاز باشد سزاوار است که يرثل و نظيمهّمت کامل و فداکارى ب

 گردد. ّينگونه تاج شهادتی مکلّل و مزينبا

 وان و دوستداران آن حضرتيرپ  يدرس زرگوار بشهادت چون آن ب     

 وان حضرتيرمبتال گشتند پنجهزار نفر مأمور شدند که پ يدببالى شد

 خونخوار مردم را عّدءه ينکنند ا يررا اعم از زن و مرد و اطفال دستگ

 ردند و آخر کار بقتليکر ميابس ّيتند و اذيدشيکم يررفتند و بزنجيگم

 ها و اطفال طورى رفتار کردند که قلم از وصفشساندند نسبت بزنيرم

 همه را غارت کردند منزلشان عاجز است امالک همه را مصادره کردند خانءه

 اى ازسان نمودند عّدهيکان نمودند قلعه خواجه را خراب و با خاک يررا و

 از همه را بقتليراز فرستادند همءه آنها مغلول بودند در شيرمردان را بش

 خان چند ينالعابد ينتشان خاتمه دادند زياوضعی بح ينتريدبشدرساندند و 

 خود نگاهداشت و در يشد پيرنفر از آنها را که ممکن بود پولی از آنها بگ
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 دى ازيای محبوس ساخت پس از آنکه مقدار زينزم يرز يکسردابهاى تار

 ّيتها سپرد تا بانواع و اقسام باذغضب يرپول گرفت آنها را بدست م يکهر 

 و

 يريزن کوچه ها و بازارهاى نياها آنها را در مغضب يرآزارشان پردازند م

 دارائی آنها را ّيءهردند و بقيکم ّيتوانستند آنها را اذيتردند و هر چه ميبم
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 ٤٦٧ص 

 ردنديکساندند بعضی را با آتش داغ ميررفتند و آخر کار آنان را بقتل ميگم

 ردند دستيکمهارشان م ، دنديزم شاننهياندند تازيکهاى آنها را مناخن

 حالت در وسط بازار نگاهشان ينند و با ايدوبيکم يخو پاى آنها را م

 اشتند تا مردم آنها را تمسخر و استهزا کنند.يدم

 دى بوديزجعفر  ّيدسجناب  يدر ديانفوس که رنج بس ينا از جملءه     

 خان ينالعابد ينزدر اوائل حال نزد همءه مردم محترم بود حتّی  يهمشاٌر ال

 رديکر ميااشت و نسبت باو احترام بسيده بر خود مقّدم ميشاو را هم

 خان حکم کرد عّمامءه او را که نشانءه ينالعابد ينه گرفتار شد زيکوقت

 ال ساختند و بعد در آتش انداختند و او رايمدت بود از سرش برداشته پاياس

 مردم باستهزا و دشنامبردند می ّيتدت در مقابل جمعيابدون عالمت س

 پرداختند.می
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 ٤٦٨ص 

 ن مردمياشخص در م يننفوس حاجی محّمد تقی بود ا يناز جملءه ا     

 اديدام شرع شهادتی مبامانت و انصاف و عدالت معروف بود اگر در نزد حکّ 

 يند ايزرد همه قبول داشتند باالى حرف او کسی حرفی نميکقضاوتی م يا

 ن حوض آبيارماى زمستان برهنه کردند و در مبزرگوار را در شّدت س

 عبد العلی پدر زن يخجعفر و ش ّيدجناب س .نه ببدنش زدندياانداختند و تاز

 حّکام شرع بود و يرو از مشاه يريزعلماى ن ينکه بزرگتر يدجناب وح

 هاينبود گرفتار اعدا شدند ا يريزن نياکه از اع ينحس ّيدجناب س ينهمچن

 و آزار مردم يّتند مورد اذيدرزيلاز شّدت سرما م گرفتارى که يندر ح

 کرده بودند يربضاعت را اجو بی يرقرار گرفته بودند جمعی از اشخاص فق

 کنند و آزار برسانند و در مقابل ّيتکه بروند و آن نفوس مقّدسه را اذ

 عمل راضی شدند ولی بعضی ينند بعضی از پست فطرتان بايرپولی بگ

 حال با خبر شدند يفيّتبضاعت بودند وقتی از کو بی يرر با آنکه فقيگد

 ند و بچنان کارى اقدام نکردند و لسان بسّب و لعنيدچشم از پول پوش

 گونه اعمال شده بودند گشودند.يننسبت باشخاصی که سبب ا

 هجرى ١٢٦٦دهم ماه شعبان سال يجدر روز ه يدشهادت جناب وح     

 بشهادت يزاقعه حضرت اعلی در تبرو ينروز بعد از ا  ده اّتفاق افتاد 

 ند.يدرس
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 ٤٦٩ ص 

 ت و سّوميسفصل ب                             

 شهادت حضرت باب                           

 يدشندر سراسر مملکت منتشر شد هر کس می يريزداستان واقعءه ن     

 چه بودند ّيرشت زمامداران امور کشور متحيگبا خوف و تعّجب همدم م

 شاه، ينى بر آنها مسلّط شده بود صدر اعظم ناصر الدّ يدس و نااميأبکنند 

 ان اصحاب بابيمپی در پی و قّوت ا يعوقا ينوقوع ا نظام از مشاهدءه يرام

غلبه با قواى دولتی بود  اى و هراس دچار شده بود اگر چه در هر واقعه يمبه ب

 و

 هيدن دولت بقتل رسيالشکربدست  يريزدر مازندران و ن يدو وح ينماّل حس

 بودند لکن در نظر زمامداران امور که در طهران بمکر و خدعه اشتغال
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 ٤٧٠ص 

 شجاعت ينمعلوم نشده بود و کسی که ا يعوقا ينداشتند هنوز سبب اصلی ا

 ا افراديرنرفته بود ز ينرد از بيکاد ميجوان خود ايرمانند را در قلوب پبی

 ار بودند اوامر موالى محبوب خود را که درکه در هر گوشه و کن ينمؤمن

 نرفته بود و ينردند هنوز امر مبارک از بيکان بود اطاعت ميجحبس آذربا

 سبب اشتعال ينمده بود بلکه ممانعت مخالفياشکستی بمرکز اصلی وارد ن

 يشاز پ يشرفتش بيششده و پ يدوان امر جديرنار محّبت و اخالص پ

 ه بوديددتر گرديات باب بآن بزرگوار زوان حضريرگشته بود و تعلّق پ

 يتوانش تقويران را در پيمها کسی که روح شجاعت و اينگذشته از ا

 یيتنهاتنه نفوذ بی يکورى نداشت يار و يارد هنوز زنده بود و با آنکه يکم

 ينوانست از ايتدولت نم ءهمود اقدامات مستمرّ ينابراز م يشاز خو

 الوزراى يسى کند رئيرده بود جلو گکه بر بالد مستولی ش يدامواج شد

 ينرد که تا حضرت باب در جهان باشد ايکل مياخ ينشاه چن ينناصر الدّ 

 آتش

 قّوءه ينا  بود اى ت قّوءه محرکهيقباب در حق يّدا سيرت زيسخاموش شدنی ن

 آن آتش خاموشز رد که پس ايکل ميانظام خ يرفت اميرم ينکه اگر از بمحرّ 

 الوزراى يسفکرى بود که رئ يننطفی خواهد گشت اخواهد شد و آن نور م

 ينپنداشت که بهتر يننادان چن يرجهت وزيناز ا رد يکشاه م ينناصر الدّ 

 باب ّيدهمانا کشتن س يعحوادث و وقا ينه براى خالصی مملکت از ايلوس

 ن نهاديارا با آنها در م يشخود را دعوت کرده فکر خو يناست لذا مشاور

 علی محّمد باب چه ّيدس ينيدرح داد و بآنها گفت ببخود را ش يمو تصم
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 بپا کرده چطور قلوب مردم را مسّخر ساخته من معتقدم که فتنه اى هنگامه

 چقدر از ينيدفت ببياخواهد  ينباب تسک ّيدو آشوب مملکت بواسطءه قتل س

 تا يديمطبرسی کشته شد چقدر زحمت کش يخسربازهاى ما در واقعءه ش

 که در مازندران خاموش اى ناگهان شعله يمرا خاموش کردفتنءه مازندران 

 رى بر پا خاست مردم بباليگو فتنءه د يدءه فارس زبانه کششده بود از خطّ 
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 ٤٧١ص 

 که يماو عذاب سختی مبتال شدند هنوز شعلءه جنوب را خاموش نساخته

 ه و زنجان و اطرافش را فرا گرفتهيدک از شمال آتش فتنه زبانه کشينا

 مرض بمن ينسد براى دفع ايرهر عالجی بنظرتان م يدت فکر کندرس

 ان بر افتد ويرست که فتنه و فساد از مملکت اينانه مقصود من ايگ يدبگوئ

 جوابی بصدر اعظم يناز حاضر يچيکد هيرو آرامش حصول پذ ّيتامن

 جنگ بصدر اعظم گفت اگر بعضی از يرزا آقاخان نورى وزيرندادند فقط م

 اند و فتنه و فسادىدر گوشه و کنار مرتکب کارهائی شدهشورش طلبان 

 ى کهّيدنم کشتن سيکل ميامن خ ؟ باب چه ربطی دارد ّيداند بسبر پا کرده

 گرفتار و محبوس است ظلمی ظاهر و ستمی آشکار است مرحوم محّمد شاه

 باب ّيداد و هر کس از سيدباب گوش نم يّدوقت بسخنان دشمنان سيچه

 جنگ يرنظام از جواب وز يررد اميکمحّمد شاه اعتنائی نمرد يکبدگوئی م

 حرفها با حالت امروزى ما مناسبتی ندارد يناوقاتش تلخ شد و گفت ا

 انقالبات پی در پی ينگذاشت ا يدامروز مصالح حکومت در خطر است نبا

 يناز ا يرچه بود غ بواسطءه ينحاصل شود مگر کشته شدن حضرت امام حس

 يدرا شه ينمصالح مملکت بود آنهائی که حضرت امام حسبود که براى حفظ 

 ه بودند آن بزرگوار در نظر جّدشيدکردند نفوسی بودند که بچشم خود د

 مبر اکرم نسبت بآنحضرتيغرسول اهّلل چه مقامی داشت و تا چه اندازه پ

 حفظ مصالح ملک و دولت ه مسئلءهيکرمود معذلک وقتيفاظهار محّبت م

 ند و بکشتنشيدهمءه مقامات و احترامات آن حضرت پوشن آمد چشم از يابم

 يمنبر ينباب را از ب ّيداقدام کردند حاال هم  همانطور است ما تا س
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 که صلح و يشو بمقصود خو يمفتنه و فساد را خاموش کن ينا يموانيتنم

 .يمآرامش است نائل شو

 ديجنگ بنما يرت وزيحنظام بدون آنکه اعتنائی بنص يرآنگاه ام     

 يزداد که حضرت باب را به تبر زا فرمانيران نّواب حمزه ميجبحاکم آذربا
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 ٤٧٢ص 

 يزولی بشاهزاده اظهار نکرد که از آوردن حضرت باب به تبر يداحضار نما

 يقخوش رفتار و رق يتنهازا شخصی بود بیيرچه منظورى دارد حمزه م

 صود از آوردنل کرد که مقياخ يدنظام باو رس يره فرمان اميکالقلب وقت

 آنست که آن بزرگوار را از حبس خالص کنند و بمحلّ  يزحضرت باب به تبر

 نظام را اجرا کرد و شخص يرجهت فرمان امينو منزلشان برگردانند از ا

 چند فرستاد تا حضرت اعلی را از محبس ينطرف اعتمادى را با مأمور

 ت را از هرسفارش کرد که آن حضر ينورند و به مأمورياب يزبتبر يقچهر

 جهت مورد احترام قرار بدهند.

 وارد شوند حضرت يقمزبور بچهر يناز آنکه  مأمور يشچهل روز پ     

 ءهيمالواح و نوشتجات خود را جمع آورى فرمودند و همه را بضم يعباب جم

 نهادند و بماّل باقر اى و مهرهاى خود را در جعبه يققلمدان و انگشتر هاى عق

 دحرف ح
ّ
 جعبه را يدزا احمد کاتب که کليربعنوان م اى نامه ءهيمضمادند و بي

 امانتها را ينهم در آن نامه گذاشته بودند بماّل باقر سپردند و فرمودند ا

 یيسء مقّدس و نفياام اشجعبه قرار داده يندرست نگاهدارى کن آنچه در ا

 ايدجعبه اّطالع پ ينت اّياکسی از محتو يدزا احمد نبايراز م يرهستند غ

 زا احمد برسانی ماّل باقر فورًا براه افتاديرامانت را بم ينبروى ا يدکند با

 ينزا احمد از قزويردر آنجا دانست که م يدرس ينده روز بقزويجو بعد از ه

 ءه ماهيمبجانب قم مسافرت کرده ماّل باقر بطرف قم رهسپار گشت و در ن

 هر قم بودم منزل من باى در شيزم با صادق تبرّياشعبان وارد شد من در آن ا

 صادق يممنزل بود يکقم بود هر دو با هم در   باغ پنبه زا احمد در محلءّهيرم
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 زا احمد بزرند فرستادند که مرا با خودش بقم برگرداند من ازيرى را ميزتبر

 يمعظ يخزا احمد هم منزل شدم شيرزرند بقم آمدم و چنانچه گفته شد با م

 ردنديبم در شهر قم بسر مّيارى از احباب در آن ايابس و عّدءه يلاسمع ّيدو س

 کرد يمزا احمد تسليره ماّل باقر وارد قم شد  و امانت را بميکوقت
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 ٤٧٣ص 
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 ٤٧٤ص 

زا احمد يرم يدزا احمد درخواست نمود که جعبه را بگشايراز م يمعظ يخش     

 هم

 بود ن جعبهيائی که در مياجعبه را باز کرد اش يمبر حسب در خواست عظ

 بود که ما را بخود جلب کرد اى ت جعبه ورقهّيامحتو يمرت کردياهمه را ز

 انواع کاغذها و ينورقه لوله کاغذ آبی بود و جنس آن از بهتر ينا

ل انسان يکت هيئشکسته به اقسام آن بود حضرت باب با خّط  ينتريفلط

 يبقر

 فوف ساختهمرقوم فرموده بودند و آن را مل ءپانصد اشتقاق از کلمءه بها

 نظافت و ظرافت محفوظ مانده بود انسان که اّول يتبودند که در نها

 یيلت با خّط خيسی نرد چاپی است خطّ يکل ميافتاد خياچشمش بآن ورقه م

 که مرّکب روى کاغذ يدسيرنوشته شده بود و از دور چنان بنظر م يزر

 کاتبی چيا هيرز يمورقه تعّجب کرد ينی از مشاهدءه ايلاند ما خهيدمال

 آنرا در يمزا احمد برگردانديرتوانست مانند آن ورقه بنگارد ورقه را بمنمی

 واست بروديخه ميکت نمود وقتيمجعبه نهاد و همانروز از قم بطهران عز

 يموانم بشما بگويتبما گفت از مطالب مراسلءه حضرت اعلی آنچه را م

 بدهم آنگاه ءبها امانت را در طهران بدست جناب يناند است که فرمودهينا

 صبرى منتظربی يتا پدرت با نهايربمن گفت فورًا بزرند مراجعت کن ز

 اشد.يبورود تو م

 حرکت يقبارى آن مأمور در کمال ادب و احترام طلعت اعلی را از چهر     

 ی از مقرّبانيکزا در محّل يرو حمزه م يدگردان يزبالانگ يزداده وارد تبر
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 ان حرکتيشو امر نمود که بکمال احترام با ا يدانرا وارد گردانيشخود ا

 باسم نّواب حمزه يرر از اميگتا بعد از سه روز از ورودشان فرمان د .ديننما

 انی که اصراريدباب را با مر ّيدکه محض ورود فرمان س يدزا رسيرم

 شان سام خانيپرا که سرت يّهبارادتش دارند بدار زن و فوج ارامنءه اروم

 چون نّواب .دينبارانش نما يرن شهر تيام در سربازخانءهاست فرمان داده 

 بحامل فرمان که برادر يدمّطلع گرد يرام يرمزا بر ما فی الّض يرحمزه م
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 ٤٧٥ص 

 بمن خدمتهاى بزرگ يدبا يرنظام بود گفت ام يرزا حسن خان وزيرم ، يرام

 گونه کارها را که شغلينبا روم و روس و ا مانند محاربءه يدرجوع نما

 دم و نه ابن سعد که فرزنديااوباش است باهلش رجوع کند من نه ابن ز

 خان مذکور هم آنچه از زا حسنيرم .رسول خدا را بدون جرم بقتل برسانم

 يرکب يران اميخزا تقيره بود براى برادرش ميدزا شنيرنّواب حمزه م

 ينر داد که خودت مباشر ايگجواب فرستاد و فرمان د يلنوشت او هم بتعج

 بهمان نوع که در فرمان سابق بود عمل کن و بماه رمضان داخل ، ار شوک

 در ماه رمضان روزه ، ل آسوده کن تا با دل درستياخ يننشده ما را از ا

 زا نشانيرخان فرمان تازه را برد که بنّواب حمزه م زا حسنيرم .يريمبگ

 بدهد دربان نگذاشت و گفت سرکار شاهزاده ناخوش احوال اند و

 فرّاشباشی ، زا حسن خانيرلذا م يماند احدى را بخدمتشان راه ندهدهفرمو

 باب را با هر کس که با اوست بسربازخانءه ّيدخود را فرستاد که برو و س

 هاى آن منزل ده وی از حجرهيکور در يان شهر است بيابزرگی که در م

 زنند سامخان بگو که ده نفر بر در آن حجره چاتمه بسربازهاى فوج ارامنءه

 بحکم او عمل نمود يزفرّاشباشی ن .و در سر ساعت عوض شوند تا فردا صبح

 دت بود با جنابياو طلعت اعلی را بدون عّمامه و شال کمر که عالمت س

 در آنروز بر پا شد يمعظ يزحرکت داد از اجتماع ناس رستخ ينحس ّيدآقا س

 زنوزى سر و پا زا محّمد علیيرند بغتًة جناب ميدسربازخانه رس يکتا بنزد

 و سر بقدوم مبارک نهاد و يدان رسانيشدوان دوان خود را با ،برهنه

 فرمودند تو با ما هستی تا يددامنشان را گرفت که مرا از خود جدا نفرمائ
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 گرفتند يزنمودند آنها را ن عر هم اظهار خضويگفردا چه مقّدر شود و دو نفر د

 از حجرات سربازخانه اى حجره و هر چهار را با آن منبع عظمت و وقار در 

 نديدو نگهبانی آن حجره مأمور گردان يکمنزل دادند و فوج ارامنه را بکش

 نموده بودند سرورى در يرتقر ينحس ّيده جناب آقا سيکو در آنشب از قرار
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 ٤٧٦ص 

 محضرشان ينوقتی از اوقات نبوده با حاضر يچطلعت اعلی بوده که در ه

 اشتند ازيداشت صحبت مشبهجت و ب يتنها رمودند و دريفات ميشفرما

 ت که فردا امر به قتل خواهند نمود اگر از دستيسی نرمودند شکّ يفجمله م

 ت من خاتمهياد و بحيزی از شماها برخيکشما ها باشد بهتر است و گواراتر 

 امرى که با دست خود ينعمل و تصّور چن ينو از ا يمتيسدهد همگی گر

 رياتحاشی نموده سکوت اخت يمسی خاتمه دهت نفس چنان ذات مقدّ يابح

 يدزا محّمد علی زنوزى برخاست و عرض کرد بهر نحو که بفرمائيرم يمکرد

 يمزا محّمد علی را گرفتيرکه ما دست مينطلعت اعلی در اثناى ا يمماينعمل م

 م باجابت ارادءه من نموده باياجوان که ق ينفرمودند" هم يمو ممانعت نمود

 تاج افتخار ينر نمودم تا در وصول باياشد و من او را اخت خواهد يدمن شه

 فرّاشباشی خود را ، زا حسن خانير" و چون صبح شد م. گردد يمبا من سه

 ند ويربرند و از آنها حکم قتل بگ ينهاى مجتهدرا بخانه انيشفرستاد که ا

ت يسمن چ يفمعروض داشت که تکل ينحس ّيدچون عازم شدند آقا س

 فرمودند

 ست تو اقرار نکنی و کشته نشوى تا بعضی امور را که جز توينر ابهت

 ت در وقت خود باهلش اظهار دارى.يساحدى مّطلع ن

 نات بودند کهيابنجوى مشغول ب ينحس ّيدطلعت اعلی با جناب س     

فرّاش داده  يکبدست  ، هيدرا کش ينحس ّيدفرّاشباشی آمد دست آقا س

 گفت

 صحبتها را که يناعلی فرمودند که تا من ات طلعت يسامروز روز نجوى ن
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 دينبر من حمله نما يرو شمش يرعالم با ت يعاشتم تمام نکنم اگر جميدبا او م

 شده جوابی نداد پس امر ّيرموئی از سر من کم نخواهد شد فرّاشباشی متح

 بدنبال او برود. ينحس ّيدنمود آقا س

 ريابردند مردم بس ينمجتهد يشزا محّمد علی را پيرکه جناب مينهم     

 را که سبب استخالصش باشد ئی اصرار داشتند که بزبان او بگذارند کلمه

 ديزد ميااو فر و  شان بود علی زنوزى که زوج والده ّيدبجهت مراعات آقا س
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 ٤٧٧ص 

ان من اوست بهشت من اوست يممن آن حضرت است و ا ينفت ديگو م

 کوثر

 بر جنون حرفها دالّ  ينان گفت ايشبا و جّنت من اوست ماّل محّمد ممقانی

که  اى انهيوت جواب داد که اى آخوند تو ديستست و بر مجنون حرجی ن

 حکم

 ينو د يمماينهی من عاقلم که در راهش جان نثار ميدبقتل قائم آل محّمد م

 کالم حکم قتل او را داد. ينروشم بعد از ايفنم يارا بدن

 حکم يد محّمد ممقانی بردند تا از دور دبارى اّول طلعت اعلی را نزد ماّل      

 گفت  بفرّاشباشی بده و نوشته بود بدست آدمش داد يشقتلی را که ازپ

 م که او را دريوحکم قتل را من همان  ينت ايسمن آوردن الزم ن يشو بگو پ

 م نوشتم و حال هم همان شخص است و حرف همان بعديدهد ديعمجلس ول

 زا احمد بردند که تازه بجاى پدرشيرر پسر مزا باقيراز آن بدر خانءه م

 تاده حکم قتل در دست اوستيسدر ا يشند آدمش پيدست نشسته بود ديابر

 ت پدرم در حّق يسن من الزم نيدد يدويگو بفرّاشباشی داد و گفت مجتهد م

 او حکم قتل نموده بود و بر من ثابت شد مجتهد سّوم ماّل مرتضی قلی بود او

فرستاد و راضی  يشتأّسی  نمود و حکم قتل را از پهم بآن دو مجتهد 

 بمالقات

 يدنشد فرّاشباشی با سه حکم قتل آن مظهر معبود را بسربازخانه برگردان
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 ٤٧٨ص 

 سه حکم قتل از سه مجتهد اعلم ينو بدست سامخان ارمنی سپرد که ا

شخص الزم و واجب است حال تو هم  يناسالم قتل ا يناست که در د يزتبر

 از

 ت.يسولت مأمورى هم از ملّت و بر تو بأسی ند

 را در همان حجره که شب در ينحس ّيدپس فرّاشباشی جناب آقا س     

 زا محّمد علی را خواست که در آن حجره حبسيرخدمت بودند حبس نمود م

 يزمحبوبم ناچار او را ن يشاو جزع و فزع نمود قسم داد که مرا ببر پ يدنما

 را هم با او ينان نشد ايمرده گفت اگر تا آخر پشبرد و بدست سامخان سپ

 مصلوب کن و چون سامخان وضع أمور را مشاهده نمود بر قلبش رعب الهی

 یيحوارد و در کمال ادب خدمت حضرت اعلی معروض داشت که من مس

 هم که اگريدله قسم م يکهستم و عداوتی با شما ندارم شما را بخداى الشر

 که من داخل در خون شما نشوم فرمودند يدى بکنحّقی در نزد شما هست کار

 ينتو خالص است حّق ترا از ا ّيتتو بآنچه مأمورى مشغول باش اگر ن

 همان حجره که جناب يشورطه نجات خواهد داد سامخان حکم کرد که در پ

 دو حجره ينکه ما ب اى يهمحبوس بودند نردبام نهادند و بر پا ينحس ّيدآقا س

 ی طلعت اعلیيکبستند که با  يخمان بآن ميسند و دو رديآهنی کوب يخبود م

 ند.يزويازا محّمد علی را بيررى حضرت ميگرا و با د

 تا يدان ببنديشزا محّمد علی از آنها استدعا نمود که مرا رو بايرم     

 مبارک واقع ءهينان شوم چنان او را بستند که راٌسش بر سيشى اياهدف بال

 ت و پنجاه نفريستادند هر صف دويسباز اشد و بعد از آن سه صف سر
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 کرده نشستند و بالفاصله صف ثانی يکدادند شلّ  يکبصف اّول حکم شلّ 

 نموده نشستند صف سّوم بدون فاصله يکشدند آنها هم شلّ  يکمأمور به شلّ 

 يکءه شب تاريمروز مثل ن ءهيمنمودند و از دود باروت روز روشن ن يکشلّ 

 ه مشرفيکپشت بام سربازخانه و بامهائشد و بقدر ده هزار نفر در 

 ردند چون دود فرو نشست حضرتيکتاده تماشا ميسبسربازخانه بود ا
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 ٤٧٩ص 
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 ٤٨٠ص 

 تاده و اصاًل اثرى از جراحت در بدنشانيسند ايدرا د يسزا محّمد علی انيرم

 ه بودند غبارى بر آن ننشسته بوديداى که پوشتازه يدت حتّی قباى سفيسن

باب غائب  ّيدسند و همگی ندا نمودند که يدت اعلی را غائب دو لکن طلع

 شد

 محبوس بود ينحس ّيدکه آقا س اى را در حجره انيشو چون تفّحص نمودند ا

 اند و باان و آرام نشستهينکه در کمال اطم يدفتند و همان فرّاشباشی ديا

 ا" من صحبت خود ر :ارند بفرّاشباشی فرمودنديدصحبت م ينحس ّيدآقا س

 "يدرس يدکه بمقصود خواه يدبکن يدواهيختمام نمودم حال هر چه م

 فرّاشباشی از همانجا عازم خانءه خود شد و از آن شغل استعفا داد و بآقا

 واقعه را ذکر ينان ايشا يءهن بود و همسايامحسن مرحوم که از اع ّيدزا سيرم

 عبد يند و امحسن شده بو ّيدزا سيران آقا ميمو ا يقسبب تصد يننمود و هم

 يخم و با بنده بآن سرباز خانه آمده محلّی را که ميدان را ديشا يزدر تبر

 در آن ينحس ّيدنصب بوده و آن حجره را که طلعت اعلی را با آقا س يبصل

 فتند نشان دادند.يا

 فوج خود را برداشت و از يمامر عظ ينن ايدبارى سامخان از د     

 مرا بند از بند جدا کنند که مرتکب ون رفت و گفت اگريرسربازخانه ب

 فوج يپامرى شوم هرگز نخواهم شد و فی الفور آقاجان خان سرت ينچن

 ناصرى موسوم بود حرکت خمسه حاضر شد و فوج خود را که بفوج خاّصءه

 و يبرم پس بهمان ترتيبثواب را من م يننم و ايککار را من مينداد که ا
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 يرت يکند بر عکس اّول که فقط داد يکاّول بستند و حکم بشلّ  يلتفص

 بطناب

 ليکند که آن دو هيددفعه دينآمده بودند ا ينبزم يبخورده هر دو بدون آس

ند و در همان وقت يدر ملصق گرديگديکل شده بيکه يکاز شّدت ضرب 

 بادى

 نمود که مردم منزل يکه روز را تارياه و چنان باد و خاک سياحرکت نمود س

 ه باقی بود وياهر تا شب آن طوفان و باد و خاک سفتند و از ظياخود را نم

 نوازى و حّب سادات معروف يبت و غريرکه بغ يزو اهل تبر يکبشّدت تار
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 ٤٨١ص 

 آفاق بودند در چنان وقتی بآنحالت و آن قدرت که سامخان نصرانی متذّکر

 ار نشدند با آنکه در مرتبءهيدشد و فرّاشباشی از آن عمل استعفا نمود ب

 بنداى بلند ، که خواستند آن حضرت را بدار بزنند در پاى دارثانی 

 جوان که اجّل از شماست ينمثل ا يدناختيشرمودند اى مردم اگر مرا ميفم

 ظهور موعودى هستم که آسمان کمتر من آن يدديشقربان م يلسب يندر ا

 ينده تن از نقباء خود را فداى من کردند ايزد و سيصه سيدمثل او را د

 مودند و آنينتاده تماشا ميسند معهذا ايدنيشرا اغلب مردم م ناتياب

 هجرى ١٢٦٦ ت و هشتم شعبان سنءهيسم االحد از بيوه در ظهر يمواقعءه عظ

 سال و هفتيکقمرى از سّن مبارکشان سی و  ينشد و در آنوقت از سن واقع

 شمسی سی سال و شش ينت و هفت روز گذشته بود و اّما از سنيسماه و ب

 ت روزيسقمرى شش سال و سه ماه و ب ينود و از ظهورشان از سنماه ب

 م گذشته بود.يوشمسی شش سال و چهل و چهار  ينگذشته بود و از سن

 ل مبارکست ( جسم مطّهريکدر عصر همانروز ) مقصود روز شهادت ه     

 ونيران بکنار خندق در بيدن ميازا محّمد علی زنوزى از ميرباب و م

 اى براى محافظت و مراقبت آن جسد پاکفت و عّدهياقال شهر انت دروازءه

 با نّقاشی ماهر يزشدند صبح روز بعد از شهادت قونسول روس در تبر ّينمع

 آن دو جسد مطّهر را که در کنار خندق افتاده بود بکنار خندق رفته و نقشءه

 ی از اعضاىيککرد و گفت که  يتبرداشت حاجی علی عسگر براى من حکا

 روس که با من رابطه و نسبت داشت آن نقشه را در همان خانءهقونسول 

 هيدمهارت کش يته شده بود بمن نشان داد آن نقشه با نهايدروزى که کش
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 انی مبارکيشگلوله به پ يچم هيدشده بود و من چون در آن دّقت کردم د

 گلوله محفوظ يباز آس يزا و لبهاى مبارک نيبز اصابت ننموده رخسارءه

 ی هنوز در بشرءه مبارک آشکار بود ولی بدنيفآثار تبّسم لطمانده و 

 واضح و يززا محّمد علی زنوزى نيرمبارک پاره پاره شده بود بازوها و سر م
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 ٤٨٢ص 

 مشهود بود و مانند آن بود که محبوب خود را تنگ در آغوش گرفته و خود

 ودخيآن نقش از خود ب را سپر بالى حضرت مقصود ساخته من از مشاهدءه

 بمنزل مراجعت يدپيطر صورتم را برگرداندم و دل در برم ميااختشدم بی

 ى خوردم و نهيزکردم و در بروى خود بستم و تا سه روز و سه شب نه چ

 خواب بچشمم در آمد درباره دوره کوتاه زندگانی آن بزرگوار که مملّو از

 گونه خاتمهينحبس بود و باالخره بد نفی و ت و آفات و غم و اندوه وّيابل

 ل من موجود و مقابل چشمم مشهودياها در خمنظره ينردم ايکفت فکر ميا

 يهبود همانطور که در رختخواب افتاده بودم از شّدت غم و اندوه گر

 زندگانی سر بسر محنت آن حضرت فکر مودم و بدورءهينردم و ناله ميکم

 ردم.يکم

 ان خانيمی سلروز بعد از شهادت حضرت باب هنگام عصر حاج يک     

 ی ازيکوارد شد و بمنزل کالنتر که  يزی تبريشخان به باغ م يحيیپسر 

 مان گشت کالنتريهان را باو داشت ميناطم يتدوستان او بود و نها

 کهينان خان از طهران بقصد ايمو صوفی مسلک بود سل يششخصی درو

 تآمده بود و از واقعءه شهاد يزحضرت اعلی را از حبس خالص کند بتبر

 ن حوادث و احوال و شهادتياه کالنتر جريکآن حضرت خبرى نداشت وقت 

 فورًا برخاست که يهان خان نقل کرد مشاٌر اليمحضرت اعلی را براى سل

 ورد هر چند جانشيارا بهر نحوى شده بردارد ب يفبرود و آن دو جسد شر

 را اگيرم زيشدينهم در خطر باشد کالنتر باو گفت کمی صبر کن تا چاره ب

 ان خان گفت محلّ يمل بروى حتمًا کشته خواهی شد آنگاه بسلياخ ينآالن با
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 ر قرار بده و در آنجا منتظر باش هنگام شب منيگرا منزل د يشاقامت خو

 مشکل را انجام خواهد داد ينا يهرستم مشاٌر اليفر را نزد تو مياحاجی اللّه

 ءه شبيمرفت و ن ان خانيمر بمالقات حاجی سلياحاجی اللّه ّيندر ساعت مع

 نيالی از احبّاى ميک يرحر را از کنار خندق بکارخانءه يفآن دو جسد شر
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 ٤٨٣ص 

 صندوق را ينانتقال داد روز بعد هر دو جسد را در صندوق چوبی نهاد ا

 ان خانيممنظور ساخته بود و بدرخواست حاجی سل ينمخصوصًا براى هم

 سبانان شهرت دادند که آندوبمحّل امنی منتقل ساخت پا يراز کارخانءه حر

 کار بوقوع ينچن يمه بوديداند و گفتند ما خوابجسد را درندگان خورده

 بهانه خود را از سهل انگارى در محافظت آن دو جسد تبرئه ينست و بايوپ

 ت را پنهان داشتند ويقحق يشکردند رؤساى آنها هم براى حفظ شرف خو

 دند.بزمامداران امور اصل مطلب را اظهار نکر

 ن موضوع را بحضور حضرت بهاءاهّلل که درياان خان جريمحاج سل     

 دستور دادند يمداشتند نگاشت حضرت بهاءاهّلل بجناب کل يفطهران تشر

 بطهران انتقال دهد يزنفر را بفرستد تا آن دو جسد مقّدس را از تبر يککه 

 هيکو رغبت خود حضرت باب بود اوقات يلمطلب بر حسب م ينوقوع ا

 بروند لوحی يزطهران عبور فرمودند که بجانب تبر يکحضرت باب از نزد

 شد حضرت باب آن از قلم مبارک نازل يمشاه عبد العظ رت نامءهيابعنوان ز

 ر از احبّايگدادند و باو فرمودند با چند نفر د يبان خطيمزا سليرلوح را بم

 ان در ضمنرتنامه را بخوياز ينن حرم ايابرو و در م يمبشاه عبد العظ

 نازل يممضمون خطاب به عبد العظ يننی بايالوح ب ينا ءهيرفقرات اخ

 يراى و در زد: " خوشا بحال تو که در رى مدفون شدهينرمايفشده م

 مقّدس يناى کاش منهم در آن سرزممحبوب من قرار گرفته يءهسا

 "شتم.يگمدفون م

 زا احمد دريرممن در خدمت  يده آن دو جسد مقّدس بطهران رسيکوقت     
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 نظام يرردم حضرت بهاءاهّلل در آنوقت بر حسب اشارءه اميبطهران بسر م

 زا احمد آن دو جسد مقّدس را ازيرو م يمبرده بودند جناب کل يفبکربال تشر

 رى کهيگامامزاده حسن که تا آنوقت مدفن آن دو جسد مبارک بود بجاى د

رمس مبارک در همان انست انتقال دادند آن دو يدجز خود آنها کسی نم

 نقطه
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 ٤٨٤ص 

 ه حضرت بهاءاهّلل بادرنه وارديککه بر همه مستور بود باقی ماند تا وقت

 ی از احّبا بوديکرا که  يرامر فرمودند که من يمشدند در ادرنه بجناب کل

 ی جستجو کرد ولی موّفق بهيلخ يراختفاى آن دو جسد آگاه سازد من بنقطءه

 ی از قدماء احّبا بود بنقطءه اصلیيکًا جمال که يرا کردن محّل نشد اخيدپ

 ا کرديدپی برد و هنوز حضرت بهاءاهّلل در ادرنه بودند که محّل اختفا را پ

 اننديدآن محّل تا امروز همانطور مختفی و پنهان است و احّبا نم

 ت که از آن نقطه آن دو رمس مبارک بکجا انتقاليسکجاست و معلوم ن

 داده خواهد شد.

 نظام داستان يره در طهران بعد از اميکراجع به مقام اعلی اّول کس     

 ه حضرتيکزا آقاخان نورى بود در اوقاتيرم يدشهادت حضرت باب را شن

 زا آقاخان نورى در آن شهر بوديررمودند ميفباب از شهر کاشان عبور م

 زا جانیيرکرده بود حاجی م يدرا بکاشان تبع يها محّمد شاه مشاٌر اليرز

 زا آقا خانيرامر مبارک مذاکره کرده بود م زا آقاخان دربارءهيرکاشانی با م

 امر سبب شود که من دو مرتبه بطهران برگردم ينان من بايمگفت اگر ا

 سته سعی خواهم کرد که باحّبا ظلمیيوو بشغل سابق خود منصوب شوم پ
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 ٤٨٥ص 

 و راحتی آنها ه مراقب حال آنها خواهم بود و در سالمتیيشوارد نشود هم

 يضزا جانی بحضور مبارک حضرت اعلی عرايرحاجی م يدخواهم کوش

 ان بده که بزودىينزا آقاخان اطميرزا آقاخان را عرض کرد فرمودند بميرم

 شاه او را بطهران خواهد خواست و داراى رتبه و مقام خواهد شد و شخص

 ه کسیکه جز شخص شا يدو بمقامی خواهد رس يددّوم مملکت خواهد گرد

 خود را فراموش باالتر از او نخواهد بود بعد فرمودند باو بگو مبادا وعدءه

 ی خوشحاليلزا آقاجان خيرکند و آنچه را که در عهده گرفته انجام ندهد م

 کرد. يدان خود را تجديمشد و عهد و پ

 زا آقاخان ترّقی کردهيرم يدوقتی خبر شهادت حضرت اعلی باو رس     

 الوزرا بشود يستماد الّدوله شده بود و آرزو داشت که رئبود و ملّقب باع

 ان ارادتيشرا بحضور حضرت بهاءاهّلل که نسبت با يهجار يعو فورًا وقا

 سد که آتش فتنه ويراخبار نمود و عرض کرد که چنان بنظر م يدرزيوم

 طوريننزول مصائب خاموش شده است حضرت بهاءاهّلل باو فرمودند ا

 بشّدتی شعله ور خواهد يببال خاموش نشده عنقرت و يبت آتش مصيسن

 شد که تمام زمامداران مملکت از خاموش کردن آن عاجز خواهند شد طولی

 ايرنات حضرت بهاءاهّلل اقرار کرد زيازا آقاخان بصدق بيرکه م يدنکش

 رد که بعد ازيکل نمياه آنسخنان را بحضور مبارک عرض کرد خيکوقت

 ه شود و امر حضرت باب بعد ازيدلب کشمط شهادت حضرت باب دنبالءه

 تر شديشرفت امر بيشپ يده ديکشهادت آن بزرگوار در جهان باقی ماند وقت

 زايربصدق گفتار حضرت بهاءاهّلل اعتراف نمود م يدتر گردو نارش مشتعل
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 با از عالج او عاجز شدنداطّ  شد و همءه يضمرتبه بشّدت مر يکآقاخان 

 حضرت بهاءاهّلل او را از آن مرض شفاى نداشتند يدو بصّحت او ام

 ند.يدند و از خطر رهانيدبخش

 بنظر شما يدزا آقاخان نورى از پدرش پرسيرروز نظام الملک پسر ميک     
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 ٤٨٦ص 

 و قدرت از خود يتهمه کفا يناشد و ايبمرحوم م يربهاءاهّلل که از اوالد وز

 ينآنکه با يااذ کند ند که مانند پدرش منصبی اتّخيکقبول م يابروز داده آ

 زا آقا خانيروان داشت ميتى باو نميدخصوص ام ينامور اقبالی ندارد و در ا

 فرزند از پدرش کمتر است هرگز يننی ايکل ميا" اى پسر تو خ :گفت

 تیيماست قدر و ق يچى هيوت بدان که تمام آمال و آرزوهاى دنيسطور نينا

 ود و دريشو و نابود من مرگ محيدندارد و هر منصب و مقامی بفرا رس

 برسد هزاران مانع يشى خويوت تا انسان بخواهد بآرزوهاى دنيادوران ح

 از کجا که يديمبمقاصد خود رس يادر کار است بر فرض که ما در دن يلو حا

 زحمات ما يريمقرار نگ يننام ما بزشتی در عالم نماند و مورد لعنت و نفر

 اشخاصی که امروز دوستان ينهمو پوچ نشود و از کجا  يچبهدر نرود و ه

 ينار نباشند و نفريزنند باطنًا از ما بيکم يفلسانی ما هستند و از ما تعر

 همه با ما يمدوستان ظاهرى خود رفتار نکن ينا يلنکنند ما اگر مطابق م

 ن زندگانی ماستياجر ينر خواهند بود اوند و قلبًا از ما متنفّ يشدشمن م

 قرار يرينسا يفود در رديشت او را نميسرگيولی حضرت بهاءاهّلل طور د

 تنديسه و ملّتی با او برابر نيفجهان از هر طا يربزرگان و مشاه يعداد جم

 بهاءاهّلل در نزد همه محبوب است محّبت او از قلوب هرگز زائل نخواهد

 ببرد پس از مرگ هم سلطنت يناو را از ب يکواند نام نيتدشمنی نم يچشد ه

 برقرار خواهد بود زبان اشخاص حسود ارکان عظمتش و سطوت او باقی و

 وان اويرت که پيسارا متزلزل نخواهد ساخت قّوت و نفوذ بهاءاهّلل بدرجه

 نند و بقدرى او رايکاز دل و جان اطاعت م يداشاره هر چه را بفرما يکب
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 هنديدل خود هم راه نمياارند که هرگز مخالفت اوامرش را بخيددوست م

 ل مخالفت اوامريالحظه خ يکوانش يرکدام از پ يچشب هم ه ءهيمحّتی در ن

 دند محّبت او در قلوبياسته رو بازديوند دوستانش پيکاو بقلبش خطور نم

 ردد بلکه از نسلی بنسليگود و هرگز کم نميشتر ميشوانش هر ساعت بيرپ
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 ٤٨٧ص 

 جهان منتشر شود." يععظمتش در جم يتود تا صيشر منتقل ميگد

 م آنياو آزار آن بزرگوار و ق ّيتدشمن ستمکار حضرت باب باذ اقدام     

 نياانيران و ايرکمی ا خونخوار بشهادت آن حضرت سبب شد که بفاصلءه

 گرفتار شدائد و مصائب گشتند نفوسی که متصّدى وقوع آن همه ظلم و جور
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 ٤٨٨ص 

 هيکه گشتند و آنهائيدنسبت بآن بزرگوار بودند همه گرفتار مصائب شد

 هولناکی گرفتار ند و نگرفتند بورطءهيرمظالم را بگ ينوانستند جلو ايتم

 ياکس قادر نبود آنها را نجات بدهد عواصف مصائب و بال يچشدند که ه

 چنان

  آنها را متزلزل ساخت ازّيءهکه اساس سعادت ماد يدبشّدت بر آنها وز

 د آفات وآن بزرگوار بلند ش ّيته دست اعداء بمخالفت امر باب و اذيکروز

 آنها را دچار يرجهات بر ستمکاران مسلّط گشت و روح شر يعت از جمّيابل

 ه دريرهالکت و انعدام نمود از طرفی امراض مختلفه مانند طاعون و غ

 يدهر جا رس ،ال نموديمسختی بر ستمکاران مسلّط گشت و آنها را پا يتنها

 داشت و دررا کسی بخاطر ن يدآن امراض شد يرو نظ يهان ساخت شبيرو

 ه رايدم حدوث چنان مصائب شدّياهم بندرت قبل از آن ا يخصفحات توار

 مردم را طبقات را مقهور ساخت و همءه يعفت مرض طاعون جمياوان يتم

 يدی دوران تسلّط آن مرض طول کشيلکرد خ يرقدرت خود اس در قبضءه

 امراض بودند از طرفی مرض تب يلمردم ستمکار مّدتها مبتالى س

 ن مسلّط شد غضب الهی نه تنها اوالد آدم را فرا گرفت بلکهيالگ ينزمبسر 

 ًا گرفتاريعان جميوشامل شد انسان و ح يزانات و نباتات نيوآن بح دامنءه

 ًا جاميجشّدت بروز کرد مردم تدر يتر قحطی با نهايگبال بودند از طرف د

 ينباند ولی از علّت اصلی گرفتارى خودشان يدوشينمرگ دردناکی را م

 گونه آنها راينانستند کدام دست تواناست که ايدعذابها غافل بودند نم

 ينهتک حرمت او با ت که بواسطءهيسمسّخر کرده و کدام شخص بزرگوارا
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 ا دچار شدند.يهبدبخت

 شخصی بود که نسبت بحضرت باب يناز که اّوليرخان حاکم شينحس     

 کرد سبب شد هزاران نفر و آزار روا داشت و با کمال خشونت رفتار ّيتاذ

 رى گرفتارياتهاى بسيبشخص به مص ينند ايدبهالکت رس ّيتاز افراد رع

 را خراب کرد و ينفت آنسرزمياشد  مرض طاعون بقلمرو حکومت او تسلّط 
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 ٤٨٩ص 

 ان رايوفارس را بصحراى بی آب و علفی مبّدل ساخت انسان و ح خّطءه

 د و فغان آمد ويانزول بال بفر خان از شّدت گرفتارى وينمقهور نمود حس

 فارس از اى نداشت خّطءهزحماتش هدر رفته ولی چاره يعدانست که جم

 رد حاکم خونخواريکارگی دست مساعدت ببالد مجاور خود دراز ميچشّدت ب

 يتم خود مبغوض و مورد تنّفر دوست و دشمن گشت با نهايّادر اواخر ا

 بود عاقبت ينفراموش کردند ا دوستان و دشمنانش همه او را ، حسرت مرد

 م نمود.ياحضرت باب ق ّيتحال اّول کسی که باذ

 م نمودياشخصی که با حضرت باب مخالفت کرد و بعداوت ق ينمدوّ      

 شخص پست فطرت براى حصول مقاصد ينزا آقاسی بود ايرحاجی م

 ن پست فطرت دوران خود راياوايشپ يتو بجهت آنکه رضا يشخو ّيتاهمّ بی

 از تشرّف محّمد شاه بحضور حضرت باب ممانعت کرد و اقدام  کند،جلب 

 د و پسنان محبوس سازيجنمود که حضرت باب را بنقاط دور دست آذربا

 مود حضرت اعلی دريناز آن حضرت م يداز حبس و گرفتارى مراقبت شد

 زندان لوحی بعنوان او نازل فرمودند در ضمن آن لوح مبارک بعاقبت سوء

 نديدطهران رس يکه حضرت اعلی نزديکاشاره نمودند از وقت يهمشاٌر ال

 نادان نازل شد از يرتر نگذشت که غضب الهی بر وزيشب يمسال و نيک

 پناهنده شد يمعزّت بخاک ذلّت افتاد باالخره بجوار شاه عبد العظ يرسر

 از يده خود را از چنگال خشم و غضب مردم بمکان امنی کشانيلوس ينو با

 ار او را بخارج از حدودقدرت الهی و دست منتقم قهّ  يد يمشاه عبد العظ

 ش ساخت تا آنکه درور ى مصائب و آالم غوطهياکرد و در در يدان تبعيرا
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 کرد. يموائی جان تسلينذلّت و ب يتنها

 ل مطّهر حضرت باب رايکه اى خمسه يکه بامر آقاجان بيکسربازان     

 نديدرس يشبسزاى عمل خو يبًا بنحوى عجيعجم هدف گلوله ساختند، 

 منصبان خود بر اثر زلزلءه ت و پنجاه نفر آنها در همان سال با صاحبيسدو
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 ٤٩٠ص 

 م تابستان هنگامّيادر ا يزو تبر يلاردب ينجمع در ب ينسختی هالک شدند ا

 ارى پناه برده و بر رغم حرارت هوا بلهو و لعب سرگرميود يءهظهر که در سا

 ر مانده کّل هالک شدند پانصد نفراآو يرسختی ز زلءهبودند بغتًة بر اثر زل

 ن و سرکشیيار از آنها سه سال بعد از شهادت حضرت باب بواسطءه طغيگد

 بارانيرزا صادق خان نورى همگی تيرکه مرتکب شده بودند بفرمان و امر م

 شدند و مخصوصًا براى آنکه احدى از آنها باقی نماند فرمان داد دو مرتبه

 پاره پاره يره و شمشيزنمودند و امر کرد ابدان آنان را با ن کيبآنها شل

 اّتفاق افتاد و براى عبرت مردم ابدان پاره پارءه يزواقعه در تبر يننمودند ا

 مردم ينمطلب در ب ينا .آنها را در معرض تماشاى مردم شهر قرار دادند

 هدفکه باب را اى فتند عجبا که همان عّده يگسبب شگفتی بود و همه م

 حرف بر سر زبانها بود ينند ايدگونه بسزاى عمل خود رس ينگلوله ساختند ا

 يدانصاف رسمردم افتاده بود تا بسمع علماى بی ينی در بيبغر ولولءهو 

 و زجر واقع ّيتمورد اذ يدگونه سخنان بگوينفتوى دادند تا هر کس که ا

 وده محبوسه نميمگردد بعضی مردم را بفتواى علما زدند و بعضی را جر

 ساختند.

 الوزرا که سبب شهادت حضرت اعلی گشت يسنظام رئ يرام     

 ه شرکت داشت پس از دو ساليمجر يننظام که با او در ا يرو برادرش وز

 ينام فار حمّ يومبتال گشتند د يمند و بعذاب اليدرس يشبجزاى عمل خو

 باقیگشت هنوز هم آن خون  يننظام صدر اعظم رنگ يرکاشان از خون ام

 سته شاهدى صادقيونظام بوقوع پ يراست و بر ظلم و ستمی که از دست ام
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 و گواهی راستگو و ناطق است.

 



www.oceanoflights.org 

 ٤٩١ص 

 ت و چهارميسفصل ب                                 

 واقعءه زنجان                                     

 نهاد عواملی کهم حضرت اعلی اضطراب زنجان رو بشّدت ّيادر اواخر ا     

 بود زنجان را در يريزان در مازندران و نيجباعث حصول اضطراب و ه

 يزانگدر آورد در آن اوقات پی در پی اخبار حزن يشتحت تسلّط خو

 د پس از وصول اخبار واقعه شهادت اصحاب دريشبحضور مبارک عرض م

 و اصحاب آن بزرگوار يدطبرسی اخبار شهادت جناب وح يخش قلعءه

 گشت قلب مبارکش يدو علّت حزن و اندوه شد يدت اقدس رسبساح

 گرفتارى و يدن گردياپابی دستخوش اضطراب سخت و احزان و غّصءه

 اخبار ينل مبارک کم نبود که ايکت و فتنه و فساد دشمنان براى هّيابل

طرف مورد هجوم اعدا بودند در  يکد از يشه ميمهم بدان ضم يزانگحزن

 مجلس

 ه نوشته شد رفتار کردنديکل مبارک بطوريکبا ه ينمخالف يزهد در تبريعول

 رى براىياان مشّقات بسيجطرف مصائب زندان و حبس در جبال آذربايکاز 
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 ٤٩٢ص 

 و شرح يريزمازندران و ن يعها اخبار وقاينحضرت باب داشت عالوه بر ا

 ها خبرينا و جانفشانی شهداى سبعءه طهران و پس از همءه ّيتمظلوم

 ل مبارک را دريکرى احّبا در زنجان غم بر غم حضرت باب افزود و هگرفتا

 يعو اندوه فراوان ساخت واقعءه زنجان از وقا يشم دچار تشوّيااواخر ا

 اوراق ثبت ينرا در ا يزک شرح آن داستان حزن انگينتر بود ايدسابقه شد

 .يمماينم

 بودند اسم باصطالح معروف قهرمان واقعءه زنجان جناب حّجت زنجانی     

 علما و دانشمندان معاصر مقامی ينآن بزرگوار ماّل محّمد علی بود در ب
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 ٤٩٣ص 

 از يهران ممتاز بود مشاٌر اليگعالی داشت و بقدرت و توانائی از د

 رى کنندگان امر مبارک است پدر جناب حّجت موسوم بماّل يا ينبزرگتر

 انت اخالق موصوف وزنجانی از علماى آن حدود و بتقوى و علم و مت يمرح

 هجرى متولّد شدند از همان ١٢٢٧نزد همه محترم بود جناب حّجت در سال 

 درجه توّجه يتجهت پدرش نها ينا بود از ايداش پيهدر ناص يتاّول آثار کفا

 داشت جناب حّجت باشارءه پدر خود يشفرزند خو يترا بپرورش و ترب

 راستی کامل داشتندعلوم بجانب نجف روان شدند هوش و ف يلبراى تحص

 ران و دوستان او از هوشياو تفّوق و قدرتی کامل از خود بروز دادند 

 ينن و متانت رفتار آن بزرگوار در عجب بودند همياو ذکاوت و فصاحت ب

 او بهراس افتادند و دشمنانشان بوى يناو سبب شد که مخالف يءهصفات عال

 د که چون دشمنان دران سفارش کريشند پدر آن بزرگوار بايدحسادت ورز

 گرفتند که يممطلب تصم ينند بزنجان سفر نکنند جناب حّجت نظر باينکم

 ی ازيکرا در شهر همدان قرار دادند و با  يشبزنجان نروند محّل اقامت خو

 در همدان بسر بردند در يماوندان خود ازدواج کرده دو سال و نيشخو

 ند که از همدان بجانبند و مصّمم شديدآنوقت خبر وفات پدر خود را شن

 ان دريشه بزنجان وارد شدند علماى شهر نسبت بايکزنجان سفر کنند وقت

 روا داشتند و در باطن نسبت باو دشمنی يلاحترام و تجل يتظاهر نها

 رىيابس يّتن بردارند جمعياند و در صدد بودند که حّجت را از ميدرزيوم

 شده بودند نات حّجت جمعيادر مسجد مخصوصًا براى استماع ب

 ت مردم پرداختند و بآنها سفارش فرمودنديححّجت زنجانی بموعظه و نص
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 و در هر کارى اعتدال را از دست يدکه از متابعت نفس و هوى خود دارى کن

 و احکام اسالم و نصوص يداز مفاسد و اعمال مذمومه اجتناب کن يدنده

زنجان مجلس جناب حّجت در  يدءه قرآن را با کمال دّقت انجام دهيحصر

 درسی

 علم و دانش بر يثکردند که ازح يتآراستند و شاگردان خود را طورى ترب
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 ٤٩٤ص 

 ن نحويمفتند مّدت هفده سال بهيا يحت و ترجيلعلماى زنجان فض يرسا

 را کامالً  ينمب ينجناب حّجت احکام و اوامر د گذشت مردم شهر بواسطءه

 متوّجه مخالفت با احکام گاهيچردند و عقول و قلوب آنها هيکمراعات م

 شت.يگنم يند

 از مرتفعيردعوت حضرت باب را که در ش جناب حّجت وقتی آوازءه     

 را که ماّل اسکندر نام يشی از شاگردان معتمد خويکند يدشده بود شن

 رفتار يناز فرستادند ايربش يدگی بموضوع دعوت جديدداشت براى رس

 عی و کوشش خود افزودند وان بسيشا ينسبب شد که دشمنان و مخالف

 يرحق ّيتوانستند جناب حّجت را در چشم شاه و رعيتراهی نم يچچون از ه

 و يدانرا مرّوج دعوت جديشگرفتند که ا يمجلوه دهند تصم يلو ذل

 ينمقّدس اسالم معرّفی کنند و چون چند نفر از مخالف ينمخالف و مخرّب د

 انيشا

 شخص را ينا يمت بتوانيسممکن ن گفتند مار میيگديکنشستند ببا هم می

 يريمرتبه و مقام را از او بگ ينو ا يمجلوه ده يردر نظر مردم خوار و حق

 ه محّمد شاه او را بطهرانيککار و عادل است وقتيزا شخصی عالم و پرهيرز

 ن و سحر گفتار خود توانست محّمد شاه را بخوديااحضار کرد با فصاحت ب

 ايدی از او خوشش آمد و باو اخالص پيلاه خجلب کند طورى شد که محّمد ش

 مردم را پردءهطور بیينباب را قبول کرده و ا يّدکرد اّما حاال که حّجت امر س

 که او را يمدولت را وادار کن يموانيتند کار ما آسان است ميکدعوت م

 طور با هم قرارينحّجت ا ينمخالف يدونش نمايرکند و از زنجان ب يردستگ
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 ه را نوشتند و هر چه دلشانيضند عريسبمحّمد شاه بنو اى هضيدادند که عر

 ه شرح دادند از جمله نوشتند " حّجت دريضخواست راجع بحّجت در آن عر

 و يرانست شاگردانش را بتحقيدوان اسالم ميرخودش را از پکه آنوقت 

 ه ويدباب گرو يّدرد حاال که بامر سيکعلما وادار م اهانت بمقام و رتبءه

ر معلوم است که چه بالئی بسر ما يگمردم زنجان را بابی کرده ددو ثلث 

 خواهد
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 ٤٩٥ص 

 اى که در مسجد حاضروند از عّدهيشی که در خانءه او جمع ميّتآمد جمع

 دتر است مسجد پدرش را مخصوصًا براى اجتماعياوند بمراتب زيشم

 ندنيکوند و باو اقتدا ميشوان خود اختصاص داده که در آنجا جمع ميرپ

 شد که نه تنها زنجان بلکه تمام دهات اطراف زنجان هم بابیيکطولی نم

 م خواهند کرد.ياخواهند شد و بنصرت او ق

 زايری تعّجب کرد ميلعلماى زنجان خ محّمد شاه از مضمون مراسلءه     

 ی تعّجب کرد ويله خبر دار شد خيضباشی هم که از آن عريمنظر علی حک

 اند و همه از قدرت وهيده حّجت را ددى هستند کياگفت اشخاص ز

 گرفت جناب حّجت يمد محّمد شاه تصمينويگاستقامت او سخنانی گفته و م

 انرا به طهران احضار کند چون همه حاضر شدند حاجیيشا ينو مخالف

 زا آقاسی و امراى دربار و علماى مشهور طهران بامر محّمد شاه دريرم

 اضر شدند علماى زنجان را هم در آنمجلسی که مخصوصًا منعقد کرده بود ح

 مجلس حاضر ساختند و قرار شد علماى زنجان با جناب حّجت در آن مجلس

 ان بطورىيشردند ايکها هر سؤالی که از حّجت مد زنجانیينگفتگو نما

 از استماع يزو شخص محّمد شاه ن ينمستمع ادند که همءهيدجواب م

 ردنديکحاصل م يقينان يشهی اگناجوابهاى جناب حّجت بر پاکدامنی و بی

 کرد و يفی از او تعريلکرد و خ يتدر خاتمه شاه از جناب حّجت اظهار رضا

 هائی را که دشمنان بتو نسبتفرمود از خوب راهی وارد شدى و تهمت

 کرد و باو فرمود شما يفی از او تعريلادند همه را رد کردى خالصه خيدم

 منهم يدم نمائياه بملک و ملّت قيدو بانجام امور مف يدبزنجان مراجعت کن
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 شما ينسته شما را مساعدت خواهم کرد هر وقت دشمنان و مخالفيوپ

 .يداقدامی کردند فورًا بمن خبر بده

 و دشمنان حّجت که خود را ينجناب حّجت بزنجان برگشتند مخالف     

 شکست خورده و مغلوب مشاهده کردند بفتنه و فساد مشغول شدند و
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 ٤٩٦ص 

 د درجءهيشدتر ميااد کردند هر چه عداوت دشمنان زيجوب سختی اآش

 ديشدتر مياوان حّجت هم نسبت بمقتداى خودشان زيراخالص و محّبت پ

 د بانجاميشدينکه بکسی اعتنا کند و از دشمنان خود بينحّجت بدون ا

 رد که دشمنان خود رايکمشغول بود و طورى رفتار م يشوظائف خو

 ی خشمناکيلخ ينذاشت مخالفيگوده ميهتشان را باد و اقدامايدشکست م

 ود و زمام امور ازيشه ميجنتند که اقداماتشان بیيديدا ميربودند ز

 ردد.يگقبضءه قدرتشان خارج م

 خود را که مشهدى ينو معتمد ی از خواّص يکجناب حّجت مّدتی بود که      

 بابى چندى بحضور حضرت ياه و هدايضعر يمداشت براى تقد احمد نام

 روز جناب حّجت با شاگردان خود مشغول صحبت يکاز فرستاده بود يربش

 سر بمهرى از از مراجعت کرد و نامءهيرمشهدى احمد از ش ينب ينبودند در ا

 حضرت اعلی بدست حّجت داد لوحی از حضرت اعلی بود که در ضمن آن

 ز باالىفرموده بودند که حّجت ا يدانرا ملّقب بحّجت فرموده بودند و تأکيشا

 امر مبارک را براى مردم شرح ّيءهاساس يممنبر خلق را مخاطب ساخته تعال

 گرفت يمکه لوح مبارک را قرائت کرد تصمينبدهد جناب حّجت بمحض ا

 کرد و يله رفتار کند فورًا درس را تعطيده باو رسيکمطابق دستور

 م گفتببعد درس نخواه ينشاگردان خود را مرّخص نمود و بآنها فرمود از ا

وِل الَمعل وم َمذم وٌم. ص   و بآنها گفت َطلَب  الِعلِم َبعَد ح 

 روز جمعه جناب حّجت بر حسب امر حضرت باب در مسجد نماز جمعه     

 امام جمعه بجناب حّجت اعتراض ، ان اقتدا کردنديشرا خواندند و مردم با
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د من ا من امام جمعه هستم اجدايرکرد که اداى نماز جمعه حّق من است ز

 هم

 خصوص فرمان پادشاه صادر ينهمه امام جمعه بودند و در ا يناز ا يشپ

 واند بجز من امام جمعه باشد پس شما چرا باداى نمازيتکس نميچشده ه

 جناب حّجت بامام جمعه فرمودند اگر تو فرمان سلطان ؟ يدجمعه پرداخت

 



www.oceanoflights.org 

 ٤٩٧ص 

 باداى نماز جمعهالّسالم  يهدارى که امام جمعه هستی مرا حضرت قائم عل

 حّق را ينواند ايتکس نم يچامر کرده منهم فرمان حضرت قائم را دارم و ه

 يدخصوص مقاومت نما يند و اگر کسی با من معارضه کند و در ايراز من بگ

امر مبارک حضرت  يمدفاع خواهم کرد چون جناب حّجت بدون خوف و ب

 باب

 مام جمعه همدست وجهت علماى زنجان با اينرمودند از ايفرا اجرا م

 امرى يچکردند که حّجت به يتزا آقاسی شکايرهمراه شدند و بحاجی م

 و از يماريدبر م يمما همه هر چه دار ياند يکاعتنا ندارد و بحقوق ما تعّدى م

 آنکه محّمد شاه يا يمذاريگو شهر و مردم شهر را براى حّجت م يمويرزنجان م

 که اگر شاه حّجت يمدار يقينا يرز يدشهر اخراج فرما ينفورًا حّجت را از ا

 ستيوى بوقوع خواهد پيدشهر بماند خطر شد ينرا بحال خود بگذارد و در ا

 علماى زنجان را بمحضر شاه يتزا آقاسی باالخره مجبور شد شکايرحاجی م

 واست بحرف آنهايخه داشت و نميشعرض کند هر چند قلبًا از نفوذ علما اند

 خان يچن داد حّجت از زنجان بطهران سفر کند قلگوش بدهد محّمد شاه فرما

 از زنجان بطهران توّجه يدکرد از طرف محّمد شاه مأمور شد که بحّجت بگو

 رمودنديفطهران عبور م يکها بود که حضرت باب از نزدينب يندر ا يدنما

 یيکخان بزنجان برسد جناب حّجت  يچاز آنکه قل يشبروند پ يزتبره که ب

 بحضور ه اىيضرا که بخان محّمد توپچی معروف بود با عروان خود يراز پ

 مبارک فرستاده بود و اجازه خواسته بود که آن حضرت را از دست دشمنان

 کس جزيچد و خالصی بخشد حضرت باب در جواب حّجت فرمودند هيربگ
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 ت که ازيسواند مرا خالص کند و براى انسان ممکن نيتخداوند توانا نم

 يزخداوندى خود را خالصی بخشد و ن يرو از تقد قضاى الهی فرار کند

 ريگمطلب بزودى در جهان د ينا ، مالقات من و تو با هم فرمودند اّما دربارءه

 با من مالقات خواهی کرد. ّيهواقع خواهد شد و در عالم عزّت ابد

 يدام مزبور از طرف حضرت اعلی بجناب حّجت رسيغهمانروز که پ     
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 ٤٩٨ص 

 ام شاه را بحّجت گفت جناب حّجت بايغم وارد زنجان شد و پخان  ه يچقل

 يهند حضرت باب از قريدخان  بطهران سفر کردند وقتی بطهران رس يچقل

 برده بودند يفکه چند روز در آنجا توّقف فرموده بودند تشر ينکل

 داده بودند که وقتی يبی در باطن طورى کار را ترتزمامداران امور  محلّ 

 ايرهند جناب حّجت در زنجان نباشد زيداز زنجان عبور محضرت باب را 

 ی سختيلباب مشرّف شود کار خ ّيدداشتند که اگر حّجت بحضور س يمب

 ه جناب حّجت بطهران روانه شدند جمعی از اصحابيکوقت  خواهد شد

 ان بطهران بروند حّجت بآنها فرمودنديشحاضر شده بودند که در خدمت ا

 يدو عرض کن يدبحضور حضرت باب مشرّف بشوو  يدشما بزنجان برگرد

 هيکنفوس وقت ينا يمرى شما حاضر هستياکه همءه ما براى نجات دادن و 

 را يششتند بحضور حضرت باب مشرّف شدند و خدمت خويگبزنجان برم

 کس براى خالصیيچندارم که ه يلل مبارک فرمودند من ميکعرضه کردند ه

 که دور من جمع نشوند يدزنجان بگوئ نيو بمؤمن يدمن اقدامی بکند شما برو

 زنجان همه خود را آماده کرده بودند که وقتی يند مؤمنياينو دنبال منهم ن

 ورند بحضور مبارک مشرّف شونديآم يفل مبارک بزنجان تشريکه

 شدند ولی ينند از بدبختی خود اندوهگيدام حضرت اعلی را شنيغه پيکوقت

 ورند و آنهاياب يفزنجان تشرند که حضرت باب بينوانستند ببيتنم

 مبارک رفتار کردند و براى تشرّف يلجهت بر خالف مينمشرّف نشوند از ا

 حمیيربا کمال ب ينند مأموريدموکب مبارک رس يککه نزدينرفتند بمحض ا

 همءه آنها را پراکنده کردند.
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 محّمد ينبراى محّل توّقف ب يدچون موکب مبارک بسر دو راهی رس     

 رى که براى مساعدت او از طهران فرستاده شدهيگرچی و شخص دچاپا يکب

 برساند مشاجره و نزاع در گرفت محّمد يزتبره بود تا حضرت باب را ب

 واست حضرت اعلی را بزنجان وارد کند و شب را دريخچاپارچی م يکب
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 ٤٩٩ص 

 ی ازيککه  يبزا محّمد علی طبير) پدر م يبزا معصوم طبيرکاروانسراى م

 فت اگريگامر است ( بسر ببرند و روز بعد براه خود ادامه دهند م شهداى

 بود و دشمنان يمدر معرض خطر خواه يمون شهر بسر ببريرما شب را ب

 رأى مخالف بود باالأخره ينش با ايقی برسانند ولی رفيبممکن است بما آس

 ش را راضی کرد که حضرت باب رايقچاپارچی غالب شد و رف يکمحّمد ب

 جهت موکب مبارک وارد شهر شديناروانسرا منزل بدهند از اشب در ک

 رى براىيابس يّتند جمعيدذشتند ديگهاى شهر من کوچهياه از ميکوقت

 اند کاروانسراىرت وجه مبارک حضرت باب روى پشت بامها جمع شدهياز

 زا معصوم بود که چندى بود وفات کرده بود پسر بزرگيرمزبور مال م

 يسزا محّمد علی که در همدان توّقف داشت و رئيربمزا معصوم موسوم يرم

 اى آن شهر بود براى اجراى مراسم سوگوارى وفات پدرش از همداناالطبّ 

 م مؤمن نبود ولی حضرت بابّيازا محّمد علی در آن ايربزنجان آمده بود م

 و مهربانی کاروانسراى خود را براى يلاشت و با کمال ميدرا دوست م

 ساخت آنشب را در محضر مبارک مشرّف ّيااب مهمنزل کردن حضرت ب

 کرده و يتتشرّف بامر مبارک مؤمن شد خودش بعدها حکا ءهيجبود و در نت

 ت:گفته اس

 در همان شبی که بامر مبارک مؤمن شدم صبح زود از خواب)     

 برخاستم چراغ را روشن کردم و با نوکر خودم بطرف کاروانسرا روى نهادم

 ورود بکاروانسرا ناختند اجازءهيشب بودند چون مرا می که مراقينمأمور

 دادند وقتی من بحضور مبارک مشرّف شدم حضرت باب مشغول وضو
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 ی کرديبعج يرگرفتن بودند اقدام آن بزرگوار باداى فرائض در من تأث

 ان اقتدا کردم در وقت اداى نمازيشتادند منهم بايسحضرت باب که بنماز ا

 احاطه کرده بود بعد از نماز خودم برخاستمسراپاى مرا فرح و سرور 

 ليکچاى مشغول شدم چون چاى آماده شد بحضور مبارک بردم ه ّيءهو بته
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 ٥٠٠ص 

 ا در زنجان بزودىيرز يدبهمدان سفر کن يدمبارک بمن فرمودند شما با

 ها خون جارى خواهدبزرگی برپا خواهد شد و در کوچه شورش و هنگامءه

 ک درخواست کردم که موّفق شوم در راه نصرتگشت من از حضور مبار

 ه توّکل بريدامرش جان خود را فدا کنم فرمودند وقت شهادت تو هنوز نرس

 ل مبارک براىيکخدا کن و مطابق امر او عمل نما هنگام طلوع آفتاب که ه

 بر اسب سوار شدند از محضر مبارک رجا کردم که اجازه يزتبره ت بيمعز

 ل مبارک اجازه نفرمودنديکان باشم ولی هيشد تا در خدمت اينفرما

 ردم تا از چشمميکو نگاه م هتاديسمن همانطور ا .و دربارءه من دعا کردند
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 ٥٠١ص 

 ی متأّسف بودم که از حضور مبارک جدا شدم .(يلپنهان شدند خ

 انرايشزا آقاسی ايرچون جناب حّجت بطهران وارد شدند حاجی م     

 يدی بد کارى کرديلان گفت خيشو محّمد شاه بااحضار کرد و از طرف خود 

 که موجب حصول عداوت شد علماى يدکه با علماى زنجان طورى رفتار نمود

 ام دادند ما را بترس و هراسيغزنجان از بس بما کاغذ نوشتند و شفاهی پ

 از شما بود من يتشامل شکا يدسيرامی که ميغانداختند هر کاغذ و پ

 وانم قبول کنميتنم من نميکاند باور نمه و گفتهشخصًا آنچه را علما نوشت

 مطلب را ينحتّی شاه هم ا يداآباء و اجداد خود را ترک گفته ينکه شما د

 باور نخواهد کرد مخصوصًا بمن دستور فرمودند که شما را بطهران بخواهم

 ی اسباب حزنيلت که بشما نسبت داده شده زائل شود خئاگونه افترينتا ا

 يحباب ترج ّيدشنوم شخصی مانند شما که از هر جهت بر سمن است که ب

 زا آقاسی گفتيرحّجت در جواب حاجی م .وان او در آمدهيردارد جزو پ

 کارهاى منزل خود را  ينباب پست تر ّيداند اگر سيدت خدا ميسطور نينا

 ينانم و آن مرحمت را بزرگتريدبمن واگذار کند خود را سرافراز م

 شرافت و منزلت را از عواطف ينمارم و اشيم يششرافت براى خو

 يدد کشيازا آقاسی با کمال خشم فريرم .انميدو انعام پادشاه باالتر و بهتر م

 ازى همان نفسيرش ّيدس ينت حّجت باو فرمودند ايسطور نينهرگز ا

 ق منتظر ظهوريابا کمال شوق و اشت يامقّدسی است که شما و همءه مردم دن

 بزرگوار است. ينست نجات بخش موعود همموالى ما او يداو هست

 سرهيک يدمطالب را از جناب حّجت شن ينزا آقاسی چون ايرحاجی م     
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 یيلن را براى او نقل کرد و بشاه گفت من خيانزد محّمد شاه رفت و جر

 اگر پادشاه يدت شخص شاه سوء استفاده نماياشخص از عنا ينرسم که ايتم

 يلعلماى مملکت تفض يرمانند سابق بر سا د و او رايرشخص را نگ ينجلو ا

 ستيام کند مصالح و حفظ سياآنست که حّجت بمخالفت دولت ق يمبنهد ب

 



www.oceanoflights.org 

 ٥٠٢ص 

 بود ينمحّمد شاه رسمش ا .ى شوديرند که از حّجت جلوگيکاب ميجدولت ا

 ليامورد هم خ ينفت در ايرپذ سخنان را دربارءه اشخاص نمی يلقب ينکه ا

 ود از روى غرض است و دشمنانيشه  بحّجت داده ميکائهنسبت ينرد  ايکم 

 حرفها را دربارءه او ينکه نسبت باو دارند ا اى هيناو از راه حسد و ک

 خت رايتو علماى پا يدراياگرفت که مجلسی ب يمتصم يننند بنابر ايزم

 و برهان کامل رأى يلدعوت کند و حّجت را بخواهد تا در حضور علما با دل

 نحو منعقد ينجلسه با ينچند يداش را ثابت نماهيدر و عقرا اظها يشخو

 را جواب ينادات مخالفيرشد و در هر مرتبه جناب حّجت با کمال فصاحت ا

 ه در محضريکرا ثابت کرد از جمله سخنان يشگفت و صّحت اّدعاى خو

ّنی و ش يهِ فٌق َعلِ متّ  يفشر يثحد ينا يابود ) آ ينعلما فرمود ا  هيعس 

 م  الثَِّقلَ يک  اکرم فرمودند ِانّی َتاِرٌک ف يرميغت که پيسن

ِ

 ِکَتاب  اهّللِ ين

 ينی از دو ثقل است از بيکءه شما عترت که يده مطابق عقيکَو ِعتَرِتی مادام

 رفته

 طور هم هست ثقلينموجود باشد و هم يدر بايگت ناچار ثقل ديسن نياو در م

 مردم است يتهدا ءهيلانه وسيگر که موجود است کتاب است کتاب الهی يگد

 و هادى و يدنم که کتاب الهی را در مقابل بگذاريکمن از شما تقاضا م

 ان رّد ويزو آنرا م يدو بدستور کتاب مراجعه کن يدراهنماى خود قرار بده

 .( يدبطالن هر مطلبی و اّدعائی قرار بده ياقبول و صّحت 

 د دفاع کنند باه از جواب حّجت عاجز ماندند و نتوانستنيکعلما وقت     

 است يحند و گفتند اگر اّدعاى شما صحيدکمال جسارت خارق عادت طلب
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 اىظاهر شود جناب حّجت با صداى بلند فرمودند چه معجزه اى معجزه يدبا

 ور شما علماىيار و ياتنه بدون  يککه من  يدواهيخم ينبزرگتر از ا

 همءه شما غالب ام و بقّوءه برهان برمعروف روبرو شده ينطهران و مجتهد

 ينتم بر علما و مجتهديسن يشنفر ب يکغلبءه شخص من که  ياام آگشته

 محّمد شاه چون مشاهده کرد که حّجت در  ت؟يسمعجزه ن ينطهران بزرگتر
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 ٥٠٣ص 

 خود را ينادات مخالفيرو برهان ا يلمذاکرات بر علما غلبه نمود و با دل

 ر بحرفهاى دشمنانيگاز آن دبحّجت اعتماد کرد و پس  يتهاينجواب گفت ب

 ينرى از مجتهديابس ءهحّجت گوش نداد با آنکه جمعی از علماى زنجان و عدّ 

 ينطهران دربارءه حّجت حکم بکفر کردند و فتوى بقتلش دادند محّمد شاه با ا

 رد و او را مورد انعام و افضاليکهمه نسبت بحّجت مهربانی و محّبت م

 ان را بمساعدت و کمکيناطم يتکه نهااد و باو فرمود يدقرار م يشخو

جناب حّجت مورد  يده ديکزا آقاسی وقتيرشخص شاه داشته باشد حاجی م

 تياعنا

 واند نسبت باو عداوتی در ظاهر ابراز کنديتشده و نم محّمد شاه واقع

 و يده و مکر بر حسب ظاهر نسبت بحّجت تملّق بگويلناچار شد از روى ح

 بار بمنزل حّجتيکجهت هر چندى يند از احقد و حسد خود را پنهان کن

 واست محّبت خود رايخاشت ميدم يمئی که تقديافت و بواسطءه هدايرم

 نسبت باو اظهار کند با آنکه قلبًا دشمن حّجت بود.

 وانستند ازيتجناب حّجت در طهران باصطالح حبس نظر بودند و نم     

 نستند مالقاتوايتنم يشوان و اصحاب خويرطهران خارج شوند و با پ

 که در زنجان بودند از جناب حّجت درخواست يند افراد مؤمنينو گفتگو نما

 امر مبارک را براى آنها مشروحًا ارسال دارند تا بتوانند يمکردند که تعال

 يحو نصا يممطابق اوامر الهی عمل کنند حّجت بآنها دستور دادند که تعال

 از فرستادميربش يقى تحقحضرت باب را از اشخاصی که من آنها را برا

 و بعضی اوامر و دستورات هم بآنها دادند که با قواعد يدسؤال کن
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 ه بمردم زنجانيکمخالفت داشت و از جمله سفارشهائ ّيتمرسومءه اسالم

 از و اصفهان ازيرکاظم زنجانی در ش ّيدام دادند سيغبود که بآنها پ ينکردند ا

 ماّل اسکندر و مشهدى احمد راحضور موالى محبوب من بوده است  ينمالزم

 هر سه نفر يناز فرستادم ايرو تفّحص بش يقهم من شخصًا براى تحق

 دستورات و فرائضی را که يشد که حضرت باب بنفس مقّدس خوينويگم
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 ٥٠٤ص 

 و الواح مبارکه نازل شده مجرى ّيهت الهيادر ضمن آ ينبراى مؤمن

 يدبا يمآن حضرت هست وانيرنند ما هم که از پيکد و عمل مينرمايفم

 نات جناب حّجت را کهياب ينچون ا يموى نمائيررفتار آن وجود مقّدس را پ

 زنجان مرقوم شده بود اصحاب در زنجان قرائت يناز طهران براى مؤمن

 را عمل يدنمودند فورًا باطاعت پرداختند و با کمال قّوت قلب احکام جد

 يمتعل يشبردند حتّی باطفال خو ينه را از بيمو عوائد قد يدمودند و تقالينم

 ردند که مطابق دستور مبارک رفتار کننديکادند و آنها را وادار ميدم

 يند موالى محبوب ما اّول کسی است که بايند داده بودند بگوياباطفال خود 

 چرا يمما که بآن بزرگوار مؤمن هست يدرمايفاحکام و دستورات عمل م

 ه جنابيکدر اوقات يمقرار ده يشغ راه خورا چرا يمقواعد و تعال ينا يدنبا

 طبرسی حّجت در طهران محبوس بودند خبر گرفتارى اصحاب را در قلعءه

 د نمیينرى نماياداشتند که بآنجا بروند و اصحاب را  يلی ميلند خيدشن

 ر نموده بودند تشرّف بحضورياغمگسارى که براى خود اخت ، توانستند

 ضات مکتسبه از محضر مبارکيول فحضرت بهاءاهّلل بود بر اثر حصو

 م وياحضرت بهاءاهّلل بود که جناب حّجت پس از چندى در راه خدمت امر بق

 م و اقدامياعظمت و بزرگی کمتر از ق يثاقدامی موّفق شدند که از ح

 فت و پسرشياه محّمد شاه وفات يکوقت  اصحاب قلعءه طبرسی نبود

 ز در طهران محبوس بودندشاه بتخت نشست جناب حّجت هنو ينناصر الدّ 

 گرفته يمشاه بود تصم يننظام که صدر اعظم ناصر الدّ  يرزا تقی خان اميرم

 ورد کهيابدست ب اى تر کند و بهانهيدبود که حبس جناب حّجت را شد
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 ند ازيدت خود را در خطر دياه حيکرا بقتل برساند جناب حّجت وقت انيشا

 انيشق مراجعت اياوان اشتريطهران خارج شدند و بزنجان که اصحاب و پ

 را داشتند برگشتند پس از ورود کربالئی ولی عّطار باصحاب خبر داد که

 اند زن و مرد بزرگ و کوچک با کمال شوق وجناب حّجت وارد زنجان شده
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 ٥٠٥ص 

 ان اظهار مسرّت نمودند ويششعف بحضور حّجت شتافتند و از مراجعت ا

 داشتند مجد الّدوله يمان تقديشد را باخو يربا کمال سرور محبّت خلل ناپذ

 شاه که حاکم زنجان بود از خضوع و خشوع مردم نسبت ينعموى ناصر الدّ 

 ی اوقاتش تلخ شد که چرا زن و مرد نسبتيلمد و خيابحّجت خوشش ن

 نند از شّدت خشم و غضب دستور داديکبحّجت اظهار اطاعت و محبّت م

 ند مجد الّدوله اگر چه در باطن نسبتديزبان کربالئی ولی عّطار را فورًا بر

 ا کنديدسته مراقب بود که فرصتی پيوى داشت و پيدبحّجت عداوت شد

 ببرد و لکن در ظاهر نسبت بجناب حّجت اظهار محّبت ينو حّجت را از ب

 مود.ينان احترام ميشفت و از ايرنشان ميدرد و بديکم

 عداوت پنهانی درها واقعءه کوچکی حادث شد که آتش ينب يندر ا     

 و کوچک ّيتاهمبی ّيهآن قض يدحّجت بدان سبب زبانه کش ينقلوب مخالف

 ی ازيکی از آن دو تا پسر يکقرار بود که دو طفل با هم نزاعشان شد يناز ا

 وان جناب حّجت بود حاکم زنجان فورًا فرمان داد طفل مزبور را گرفتهيرپ

 از او درخواست نمودند کهمحبوس ساختند احّبا بحاکم مراجعه کردند و 

 خودشان جمع کرده ينطفل محبوس را رها کند و در مقابل مبلغی را که از ب

 فت دارد حاکم زنجان حاضر نشد احّبا نزد جناب حّجت رفتنديابودند در

 هيدکه برشد نرس يرکردند جناب حّجت بحاکم نوشتند طفل صغ يتو شکا

 خوبست يدمجازات کنحتمًا  يدواهيخت اگر شما ميسشخصًا مسئول ن

 جناب حّجت اعتنائی حاکم بنوشتءه يدپدرش را بجاى آن طفل محبوس نمائ

 که شخصی با نفوذ بود يلجل يرنکرد حّجت دو مرتبه نوشتند و نامه را بم
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 پدر جناب يلجل يرنامه را بدست خودت بحاکم بده م يندادند و فرمودند ا

 ه بدار الحکومهيکاست وقت تن از شهداى امر مبارکيکاشرف زنجانی و  ّيدس

 غضبناک شد و خواست بزور يلجل يردربانان نگذاشتند داخل شود م يدرس

 طرف راند و نزد حاکميکو دربانها را ب يدخود را کش يروارد شود شمش
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 ٥٠٦ص 

 و شرط مقصود يدرفت و خالصی طفل را خواستار شد حاکم زنجان بدون ق

 رفتار حاکم ينکرد علماى شهر از ارا انجام داد و طفل را رها  يلجل يرم

 طور کردىينشدند و از مجد الّدوله باز خواست کردند که چرا ا ينخشمگ

 آه و افسوس که استقامت ننمودى  يشات دشمنان خويدچرا در مقابل تهد

 واستند ترايخها ميدتهد ينا کارى از تو صادر شد دشمنان بواسطءه ينچن

 ريگد تقاضاهاى ديآينر ميگمرتبءه د ىيدبترسانند تو هم که از آنها ترس

 آنها رفتار کنی آن وقت طولی يلد که بمينمايننند و تو را مجبور ميکم

 يچذارند شخص تو در هيگند و نميگيرشد که زمام امور را بدست ميکنم

 ينکن تا جلو مخالف يرکارى دخالت کنی تا زود است بفرست حّجت را دستگ

 .ىيره بتوانی بگيلوس ينخود را با

 نهاد را قبول نکرد لکن علما او را واداريشپ ينحاکم زنجان ابتدا ا     

 نخواهد يشکار خطرى پ ينان دادند که در اينکردند که اقدام بکند و باو اطم

 آمد شهر بهم نخواهد خورد آنگاه دو نفر از پهلوانان مشهور ستمکار وحشی

 کنند و با غل يررا علما وادار کردند که بروند جناب حّجت را دستگ

 رىيگی پهلوان اسد اهّلل و ديکدو نفر  ينورند ايانزد حکومت ب يرو زنج

 ىيرها وعده داد که در مقابل اقدام به دستگينپهلوان صفر علی بود حکومت با

 دو نفر کاله خود بر سر گذاشتند ينانعام خوبی بشما خواهم داد ا ، حّجت

 در يزپست و اراذل ناس ن و با سالح آراسته روان شدند جمعی از طبقات

 ردند.يکم يکپی آنها براه افتادند علما هم در هر گوشه و کنار مردم را تحر

 ی از اصحابيکند يدجناب حّجت رس چون آن دو نفر پهلوان بمحلءّه     
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 که مسلّح بودند جلو ينر از مؤمنيگصالح با هفت نفر د يرشجاع موسوم بم

 واهی بروى آنيخکجا م يداسد اهّلل پرس صالح از يردو نفر را گرفتند م ينا

 يدخود را کش يرصالح شمش يرپهلوان بجناب حّجت جسارت کرد فورًا م

 انی اسد اهّلل زد شجاعت ويشصاحب الزّمان بلند کرد و زخمی بپ ياد ياو فر
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 ٥٠٧ص 

 يّتح سبب شد که جمعاو بر پهلوان مسلّ  صالح و غلبءه يرجالدت و رشادت م

 صاحب الزّمانی بود که ياد يافر يناّول يناى فرار کردند اههر کدام از گوش

 ل بلند شد سر تا سر شهريدصالح شجاع و قو يردر شهر زنجان از ناى م

 ينا يدپرس ، يدد ترسيامرعوب شدند حاکم زنجان از قّوت و شّدت آن فر

 را باو گفتند ّيهه قضيکوقت ؟ تيست مقصودش چيست و از کيسصدا چ

 ا باو گفتند اصحاب در ساعت خطر هريررا فرا گرفت ز ى اويدخوف شد 

 و مساعدت قائم اخبار کنند ينر را براى نصرت ديگديکواهند يخوقت م

 وقت گرفتار ينمحّمد توپچی در ا يخشند شيکصاحب الزّمان م ياد يافر

 سر او را شکستند ينچنگ دشمنان شد و چون سالحی با خود نداشت مخالف

 ينی از مجتهديکردند وقتی او را جلو حکومت انداختند اش بو بدار الحکومه

 ابو القاسم که در نزد حکومت بود با قلم تراش خود ّيدزنجان موسوم بس

 يدخود را کش يرمحّمد را مجروح کرد مجد الّدوله حاکم هم شمش يخش ءهينس

 که داشتند اى با اسلحه يزار نحّض  يرزد سا يخو ضربتی سخت بدهان ش

 ر معلوميگوانست از خود دفاع کند ديتم افتادند او که نمبجان آن مظلو

 ی که از هر طرف باو ضربتیينحم چه کردند در حيراست که دشمنان ب

 ترا شکر که يافت خدايگی بدرد و رنج بدهد مّيتکه اهمينمد بدون ايآوارد م

 تاج شهادت را بر سر من گذاشتی.

 زنجان در راه امر الهی محّمد توپچی اّول کسی است که در شهر يخش     

 ١٢٦٦در روز جمعه چهارم رجب  يدسع يدوفات آن شه يدبشهادت رس

 هجرى
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 و پنجاه و پنج يريزدر ن يداز شهادت جناب وح يشنی چهل و پنج روز پيع

 ست.يوبوقوع پ يزروز قبل از شهادت حضرت باب در تبر

 وب دشمنانته شد آتش انتقام در قليخگناه ردر آن روز که خون آن بی     

 بشهادت برسانند يزاصحاب را ن يرو در صدد برآمدند که سا يدشعله کش

 گرفتند که بدون يمانستند که حاکم با آنها همراه است تصميدو چون م
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 ٥٠٨ص 

 طور ينخود ا يشفتند مقتولش سازند و پياحکومت بهر کس دست  اجازءه

 تراحت نپردازندقرار دادند که تا آتش اصحاب حّجت را خاموش نکنند باس

 نداشتند از طرفی حاکم شهر را مجبور کردنديپ حّجت را کفر مّيءها رويرز

 يدوى حّجت نمايرکه بجارچی فرمان بدهد تا در شهر اعالن کند که هر کس پ

 ندد جانش در خطر است اموالش تاراج خواهد شد زنيوو به اصحاب او بپ

 هر که براحتی و آبروىو خوار خواهند گشت  يلپرستار و ذلو اوالدش بی

 از حّجت و اصحابش جدا يدارد بايدخود عالقه دارد و عائله خود را دوست م

 .يدپادشاه در آ يتحما يءهشود و در سا

 نیيعمطلب را اعالن کرد اهالی زنجان بدو دسته شدند  ينجارچی که ا     

 دو اردوى جنگجو در مقابل هم قرار گرفتند براى بعضی از اشخاص که در

 حوادث ينآمد امتحان سختی بود و بزرگتر يشپ ينقبول امر مرّدد بودند ا

 ه پسر از پدر و برادر از برادر جدايلوس ينا بايرمؤّثره محسوب گشت ز

 يرو غ ينافراد مؤمن يندر آن روز ب يااوندى و محبّت دنيشخو شد رشتءه

 ته گشت نسبتهاى ظاهرى فراموش شد شهر زنجان دچاريخمؤمن گس

 ها که افرادشان از هم جدا شدهد و فغان عائلهياانی گشت فريشو پرآشوب 

 هيفسته بودند و از طايوه بجناب حّجت پيکآنهائ يدبودند بآسمان رس

 دهاىيای شادمان و مسرور بودند فريلاوندان خود گسسته بودند خيشو خو

 مردم و با نداى سّب  يرسا يزس آميأدهاى ياند که با فريدشيکفرح و شادى م

 اردوگاه دشمن خود يدسيرو لعن دشمنان ممزوج و مخلوط گشته بگوش م

 يناخت حاکم زنجان و مجتهديسم ّياناهان مهيگرا براى هجوم و حمله به ب



www.oceanoflights.org 

 ن شهر اشخاصی را بدهات اطراف فرستاده بودند و جمعی را بکمکياو اع

 خواسته بودند.

 اقدام خود نکاستندم و يااز ق ، و قال يلهو و قياه ينجناب حّجت از ا     

 بردند و با صداى بلند مردم را مخاطب ساخته گفتند " دست يفبمنبر تشر
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 ٥٠٩ص 

 قدرت الهی امروز حّق را از باطل جدا کرد و نور و ظلمت را از هم ممتاز

 ت دچارّياواهم شما براى خاطر من بسختی و بليخاى مردم من نم يدگردان

 ند و بقتليران آنست که مرا بگانه مقصود حاکم و علماى زنجيگ يدشو

 يچندارند فقط بخون من تشنه هستند به ينمقصودى جز ا يچبرسانند ه

 واهد خودش را از خطر حفظ کنديخکدام از شماها کارى ندراند هر کس م

 خواهد در راه امر فدا کند خوبستيمارد و نيدهر کس جان خود را دوست م

 حاکم زنجان ".خارج شودجا يناز آنکه فرصت از دست برود از ا يشپ

 متجاوز از سه هزار نفر اهالی دهات زنجان را براى جنگ آماده کرده بود

 اعدا را مشاهده کردند يدصالح و بعضی از همگنان او که اضطراب شد يرم

 علی مردان خان که در جوار از جناب حّجت درخواست نمودند که بقلعءه

 تر بوديکط نزديالب باحتمط ينا ايره خودشان بود انتقال کنند زمحلّ 

 جناب حّجت موافقت فرمودند و دستور دادند زنان و اطفال و آذوقه

 و مصارف الزمه را بقلعه ببرند جمعی در قلعه منزل داشتند اصحاب

 قلعه را راضی کردند که از قلعه خارج شوند و در عوض منازل ينساکن

 خود را خالی هاىاصحاب خانه يند بنابراينرا بآنها واگذار نما يشخو

 قلعه دادند و خود بجاى آنها بقلعه رفتند. ينکردند و بساکن

 اندازى يره تيکد وقتيندشمنان در صدد بودند که بشّدت هجوم نما     

 رضا که از سادات شجاع پر هّمت بود بحضور جناب حّجت يرشروع شد م

 کنم يرمن بروم و حاکم را دستگ يدمشرّف شد و عرض کرد اجازه بفرمائ

 جناب حّجت موافقت نفرمودند و باو يمورم در قلعه حبس نماياو او را ب
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 رضا بگوش يرم يمتصم يدراه از دست بده ينجان خود را در ا يدگفتند نبا

 واست فورًا ازيخه ميکگشت بطور يمو سرا پا گرفتار ترس و ب يدحاکم رس

 کرد ل منصرفياخ ينی از سادات شهر او را از ايکزنجان خارج شود ولی 

 اد خواهد شد آنوقت در نظر شاهيجی ايمانقالب عظ يدو گفت اگر شما برو

 وم ويرن مالآ او صدر اعظم از مقام شما خواهد کاست و گفت من خودم 
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 ٥١٠ص 

 نم شخص مزبور با سی نفر از همگنان خود بقصديکقلعه هجوم م ينبساکن

 يرکه با شمش يدراه دو نفر از دشمنان را د ينهجوم بقلعه روان شد در ب

 واهند باو و همراهانش هجوم کننديخل کرد مياد خيآينبرهنه بطرف او م

 که فورًا فرار کرده بمنزل خود رفت و از قولی که بحاکم يدو بقدرى ترس

 در منزل را بست ، زنجان داده بود بکلّی صرفنظر کرد حتّی فراموش کرد

 از هجوم بقلعه يزن و تمام روز را در منزل پنهان بود سی نفر همراهان او

 ل نداشته بودند کهياند که آن دو نفر اصاًل خيدمنصرف شدند و بعدها فهم

 ينفتند و تصادفًا بيری مّيتهجوم کنند بلکه براى انجام مأمور يّتجمع ينبا

 خجلت افزا و چند اقدامو آور آمد شرم يشپ ينا .ها برخوردندينراه با

 ًايعست جميونش بوقوع پياکم و لشکرواقعه از طرف حا ينرى که بعد از ايگد

 بردند جناب حّجت چند نفرمی ها بقلعه هجوم ينه ماند هر وقت ايجنتبی

 ون رفته آنها را متفرّق سازند ولی باصحاب دريررمودند تا از قلعه بيفرا م

 يدى دست نزنيزبخونر يدردند که تا مجبور نشويکت سفارش ميمعز ينح

 که باطفال و يدو مواظب باش يدفع نمائهجوم دشمن را د يدفقط سعی کن

 اصحاب حّجت سه هزار نفر بودند جناب حّجت عّدءه يايدی وارد نّيتزنها اذ

 شانّيتآنها ن يمکه با کّفار جهاد کن يمتيسرمودند ما مأمور نيفباصحاب م

 تيسن يزولی جهاد جا يمبدفاع مشغول شو يدواهد باشد ما فقط بايخهر چه م

 ذشت.يگل ممنوا ينامور بر هم

 ان بود از طرفيجصدر الّدوله اصفهانی که با دو فوج سرباز عازم آذربا     

 دازد و بزنجانينب يران را بتأخيجت بآذربايمنظام مأمور شد که عز يرام
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 در خمسه يرکب يرفرمان ام يدبرود و  با حکومت زنجان مساعدت نما

 وشته بود.ن يننظام در ضمن آن فرمان چن يرام يدبصدر الّدوله رس

 ى را که دريزءه فتنه انگيفکه طا يدا" شما از طرف پادشاه مأمور شده     

 يدببر ينقواى آنها را از ب يداند مغلوب نمائزنجان و اطراف آن مجتمع شده
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 ٥١١ص 

 در يدخدمت را بخوبی انجام داد يناگر ا يدى کنيراز مقاصدشان جلوگ

 يرينو احترام سا يلجلشد و مورد ت يدخواه يزی عزيلنظر شاه خ

 گشت." يدخواه

 ور شد فرمان آتش حرص و طمع صدر الّدوله شعله ينا از مشاهدءه     

 افراد و لوازم يزت نمود حاکم زنجان نيمبا سربازهاى خود فورًا بزنجان عز

 ر او گذاشت صدر الّدوله فورًا باصحاب هجوم کرد و قلعه راياجنگی در اخت

 د سه شبانه روز جنگ ادامه داشت اصحاب با کمالخود قرار دا مورد حملءه

 ردند و از هجوم اعدايکشجاعت بر حسب دستور جناب حّجت فقط دفاع م

 مودند قواى دشمن با آنکه از هر جهت کامل بود هم اسلحهينممانعت م

 مد که اصحابياداشتند و هم افراد جنگ آزموده بودند باالخره از عهده بر ن

 يمو شرط تسل يدازد و آنها را وادار کند که بدون قشجاع قلعه را مغلوب س

 وابی و توپ ويخند گرسنگی و بيشيدنمی اند يزچ يچشوند اصحاب از ه

 صاحب الزّمان ياد يااشت فريدتفنگ دشمنان آنها را از دفاع باز نم

 ند و متفرّقيدرسيتد اثر سحر آسائی داشت دشمنان ميافر ينند ايدشيکم

 س شدنديوبر اصحاب مأ که لشکر دشمن از غلبءه يددند کار بجائی رسيشم

 اعتراف نمودند صدر الّدوله اقرار کرد که پس از نه ماه جنگ يشو بعجز خو

 اره کسیيکهاى  پی در پی از دو فوج سربازش بجز سی نفر اشخاص بکردن

 وانم آنهائی را که در قلعه پناهندهيتباقی نمانده و اعتراف کرد که من نم

 هيجنند از پاى در آورم در نتيکروح قوى و توانا مدافعه م نيشده و با چن

 آمال يعجم يدصدر الّدوله درجه و مقامش از دست رفت و مغضوب شاه گرد
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 فتنياغلبه  صبرى  متتظر بود بواسطءهبی يتو آرزوهائی را که با نها

شکست سختی خورد و  ،ى مبّدل گشتيدکند بناام يلباصحاب قلعه تحص

 رو

 .بفرار نهاد

 ر حاضريگکدام ديچمردم زنجان از فرار صدرالّدوله بهراس افتادند ه     
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 ٥١٢ص 

 وزىيرا از حصول فتح و فيردازند زيننبودند که جان خود را در خطر ب

 ردنديکفت بعضی را مجبور ميرخود بجنگ نم يلکس بميچبودند ه يدناام

 بجنگ و مدنديآکه بقلعه هجوم کنند فقط افواجی که از طهران بکمک م

 ردند ورود افواجيکاز ورود در جنگ خود دارى م يرينرداختند سايپجدال م

 رىيااز طهران بزنجان سبب شد که مردم شهر مخصوصًا تاجرها منفعت بس

 ر اصحاب جناب حّجت که در قلعه محصور بودند از جهتيگبردند از طرف د

 حاب ممکنخوارکی براى اص ّيءهه افتادند تهيقر بمضيگخوراک و لوازم د

 ساندند ويرهاى مختلف خود را به قلعه منبود گاهی بعضی از زنها ببهانه

 روختند فقط ازيفی گران باصحاب ميلت خيمها که داشتند بقيزبعضی چ

 هيشهم همينردند ولی ايکا ميدراه بود که گاهی اصحاب قوت غذائی پ ينا

 رد هجوم دشمنممکن نبود اصحاب قلعه با آنکه گرفتار گرسنگی و دائمًا مو

 داشتند که قواى دشمن يقينردند و چون يکاستقامت دفاع م يتبودند با نها

 ت و هشت سنگر در قلعه ساختند در هريسواند آنها را مغلوب کند بيتنم

 ريگسنگرى نوزده نفر از اصحاب بدفاع مشغول بودند و نوزده نفر د

 ادند.يدمخبر  ينبمراقبت دشمن پرداخته و اقدامات آنها را بمدافع

 مد و جاريآقلعه م يکرستادند نزديفدشمنان گاهی شخصی را م     

 ه قلعه را رهايککس يرلشکر از تقص يسفت حاکم زنجان و رئيگم ، يدشيکم

 واند سالم بهر جا کهيتشخصی م ينذرند چنيگاسالم برگردد م ينکند و بد

 هد ويدم طور کارى بکند پادشاه باو رتبه و مقامينواهد برود هر کس ايخم

 اند که بعهد خوداو قسم خورده دءهينازد شاه و نمايسم يشمورد انعام خو
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 يدو از قلعه خارج شو يداى مردم دست از حّجت بردار يدئياوفا کنند ب

 قرار يرد اصحاب قلعه او را مورد استهزاء و تحقيشد جارچی که بلند ميافر

 اد.يدحرفها نم ينکس گوش بايچادند و هيدم

 ب بودينمن زنهائی که در قلعه بودند زنی دهاتی موسوم بزدر ض     
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 ٥١٣ص 

انش باعلی درجءه يمزنجان بود ا يکا مسکنش در ده کوچکی نزديهمشاٌر ال

 قّوت

 یينبرادران د يده ديکو داراى صباحت وجه بود وقت يرنظو در شجاعت بی

 گرفت که يماو دچار مشّقات و صدمات هستند با کمال شجاعت تصم

 راست و درياجهت خود را بلباس مردان بينم کند از ايارت آنها قبنص

 اختيسرد و دشمنان را متفرّق ميکهنگام هجوم اعدا با اصحاب شرکت م

 ه بوديداى در بر و کالهی بر سر گذاشته بود موهاى سر خود را چجّبه

 داشت زرهی بر تن کرده بود و تفنگی بر دوش انداخته يلى حمايرشمش

 ن سنگر بود همه او رايارد جزو جنگجويکت همراه اصحاب دفاع ميئه ينبا ا

 ب با کماليننداختند زياکه دشمنان گلوله ميننداشتند بمحض ايپمرد م

 ياو بقلب لشکر دشمن هجوم کرده بانگ  يدشيکخود را م يرشجاعت شمش

 ورد و اعتنائی بصفوف لشکر نداشت دوست و دشمنيآصاحب الزّمان برم

 بود يرمثل و نظا که بیيهعت و جرأت و سرعت مشاٌر الشجا از مشاهدءه

 از يمخوف و ب يترد همه با نهايکبودند هر وقت بدشمنان حمله م ّيرمتح

 غضب الهی است که بر ما ينفتند ايگردند و ميکش فرار ميرجلو شمش

 ب فرار کرده سنگرهاينز يرى از شمشيدنازل شده با کمال ناام

 ی از برجهايکن ياذاشتند جناب حّجت از ميگو استحکامات خود را خالی م

 ب را مشاهده فرمودند کهينز ينمراقب حرکات دشمن بودند در آن ب

 ند که رويدبدشمنان حمله کرده و بدفاع مشغول است سربازان دشمن را د

 جناب حّجت او را نشناختند يدماينم يبب آنها را تعقيناند و زبفرار نهاده
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 برگردد و دشمنان يدباصحاب فرمودند بگوئو از شجاعتش در عجب شده 

 ارديبه اطرافش ميکهائا بگلولهيهند مشاٌر اليده ديکنکند وقت يبرا تعق

 مردى يچکس و هيچگونه اقدام و شجاعت از هينهد فرمودند ايدنم ّيتاهمّ 

 ت؟يسچ ّيهرو ينند که مقصود تو از ايدتا کنون ظاهر نشده از او پرس

 م برادران من گرفتار سختی و مشّقتيدوقتی دافتاد و گفت  يهب بگرينز
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 ٥١٤ص 

 مرا وادار کرد اى ّيهباطن هستند از شّدت اندوه و غّصه قلبم مجروح شد قّوءه

 بدهم از طرفی هم ييرخود را تغ يمم کنم نتوانستم تصمياکه بنصرت آنان ق

 ی خود کمک کنمينبرادارن د هکه ب يدم که شما بمن اجازه ندهيدرسيتم

 ب باشی حتمًا خود او هستی عرض کردينز يدحّجت فرمودند تو باجناب 

 ت حال من اّطالعيقکس جز شما تا کنون بحقيچب هستم و هينبلی من ز

 موهبتی که ينهم که مرا از ايدا نکرده شما را بحضرت باب قسم ميدپ

 انه آرزوى من دريگ يدنفرمائ يبنصمواهب محسوب است بی ينباالتر

 بشهادت نائل شوم جناب حّجت از طرز در خواست و ست کهينزندگانی ا

 ستهيوا متأّثر شدند فرمودند مطمئّن باش من پيهلهجءه گفتار مشاٌرال

 ب راينشجاعت و قّوت قلبی که داشت ز نم و بواسطءهيکدربارءه تو دعا م

 روز کشف ،مت استيارستم علی نام نهادند و باو فرمودند امروز روز ق

 ر شدن رموز است خداوند باعمال نظر دارد و بهروز آشکا ،اسرار است

 خواه زن باشد خواه مرد يدرمايفقلوب متوّجه است بصورت ظاهر نظر نم

ر  ا لی ق ل وِبک م و ال َينا ن  اهّللَ  َوِرکم اگر چه توَينظ  ر ا لی ص   ظ 

ن مردان يااى هستی ولی در شجاعت و قّوت قلب در مدختر جوان کم تجربه

 هم نظائر تو

 ک برو مشغول دفاع باش و اصحاب را نصرت بکن و بر خالفينند اليقل

 از خودمان يدتم فقط بايسرفتار منما ما مأمور بجهاد ن ينمب ينفرائض د

 مّدت پنج ماه رستم علی با يريمخائن را بگ ينو جلو هجوم معاند يمدفاع کن

 خود بخدمتی که باو رجوع شده بود يرنظکمال شجاعت و قّوت قلب بی
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 امه داد نه در بند خواب بود و نه در فکر راحت و خوراک بعضی ازاد

 مثل و مانندى را از او مشاهده کردنداشخاص مترّدد که چنان شجاعت بی

 شيره شمشيشم نمودند رستم علی هميامتذّکر شدند و بتدارک مافات ق

 يشش در پهلويرزره بر تن داشت و شمش يدوابيخبود گاهی که م يلحما

 يينی که براى آنها تعّينف بودند که در جاى معاز اصحاب موظّ  يکبود هر 
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 ٥١٥ص 

 ند و بحراست و دفاع بپردازند ولی رستم علی جاىيرشده بود قرار بگ

 فت مراقب بود که دشمن بکدام نقطهيرواست ميخنداشت هر جا م ّينمع

 دائمًا در يدسانيرند فورًا خود را بکمک اصحاب در همان نقطه ميکهجوم م

 رد در اواخر حال کهيکرفت و باصحاب نصرت ميگقرار م ينمقّدمءه مدافع

 چندان از عمر رستمعلی باقی نمانده بود دشمنان براز او پی برده بودند

 ند و هجوم آنان را دفعيکه بآنها حمله ميکه بودند کسيدو با آنکه فهم

 کهينند بمحض ايدرسيتی ميلت زنست معذلک از او خيسمرد ن يدماينم

 شت و همه دستيگد قلب دشمنان مملّو از خوف ميشد رستمعلی بلند ميارف

 ردند.يکو پاى خود را گم م

 اى ازروز رستمعلی مشاهده کرد که جمعی از دشمنان عّده يک     

 سرعت بحضور جناب حّجت رفت و يتاند با نهااصحاب را احاطه کرده

 يدعرض کرد اجازه بده يهخود را بپاى آن بزرگوار انداخت و با تضرّع و  گر

 بروم يدى از عمرم باقی نمانده شايزانم که چيدبکمک آنها بروم من م

 و در نزد موالى يدهاى مرا ببخشيربشهادت برسم از شما رجا دارم تقص

 جناب حّجت يدنم از من شفاعت کنيکه جان خود را براى او فدا ميکمحبوب

 ب سکوت جناب حّجتنياز شّدت تأّثر جوابی نفرمودند و سکوت کردند ز

 دياون رفت و هفت مرتبه فريردانست فورًا از در ب يترا عالمت رضا

 ی از دشمنان را که بعضی از اصحاب را بقتليک يدصاحب الزّمان کش يا

 قطع کرد و با يررسانده بود مورد هجوم خود قرار داد و دست او را با شمش

 اگر راست يدافت چرا اسالم را بدنام کردهيگخشم و غضب م يتنها
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 آنگاه يدنيکمن فرار م يرچرا با کمال ذلّت و حقارت از دم شمش يدوئيگم

 محابا بسنگرهاى دشمن توّجه نمود سه سنگر را خراب کرد و نگاهبانانبی

 آنها را کشت بسنگر چهارمی که وارد شد او را گلوله باران نمودند بر اثر

 طهارت ذات ان دربارءهاز دشمن يچيکافتاد و جان داد ه ينگلوله بر زم
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 ٥١٦ص 

 ب در نظريناى نداشتند زو شبهه ان او شکّ يمنت و اياو پاکی و شجاعت و د

 رفتار مءهبود مجسّ  يّتفضائل انسان يعدشمنان زنی دهاتی نبود عنوان جم

نت حضرت باب ياو مظهر تجلّی روح شجاعتی بود که جز در ظّل د يکن

 ينچن

 يبرش طورى بود که پس از وفاتش قرد رفتايشفت نمياارواح مقّدسه 

 ناختند بامر مبارک حضرت بابيشه او را ميکت نفر از زنهائيسب

 مؤمن شدند.

 مهاى او باصحابيای که حامل پّينءه اشخاص معيلجناب حّجت بوس     

 ام فرستاديغی که در سنگرها بودند پينوان را خبر داد و بمؤمنيردند پيشم

 ی هر شب نوزده مرتبه اهّلل  اکبر و اهّلل  که بر حسب فرمودءه حضرت اعل

 د همان شبی که امر جنابينأعظم و اهّلل اجَمل و اهّلل ابهی و اهّلل اطَهر بگو

 آواز جمالت فوق را تکرار يکهمه اطاعت کردند و  يدحّجت باصحاب رس

 بود که دشمنان از خواب يدمودند صداى اصحاب بقدرى بلند و شدينم

 سرعت خود را يتبا نها ، از اردو فرار کردند يمس و بند و با کمال تريدپر

 نديدطلبآن نقطه پناه می مسکن حاکم رسانده از منازل مجاورءه يکنزد

 يمسره ترس و بيکنجان را زمردم  ، بعضی از شّدت ترس افتادند و مردند

 لياتر مردم خيشبقدرى فرا گرفت که بدهات مجاور پناهنده شدند ب

 ليامت است بعضی خياد بلند عالمت ظهور روز قايفر ينردند که ايکم

 د عالمت آنست که جناب حّجت باصحاب خود فرمانيافر ينردند که ايکم

 تر از سابق داده است.يدى شديدهجوم جد
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 انی دشمنان را مشاهده فرمودند،يشچون جناب حّجت اضطراب و پر     

 مودند که جهادريفردند اگر موالى محبوب بما امر ميکها چه مينافرمودند 

 نه بجهاد بما امر شده است که اصول محّبت و يمما مأمور بدفاع هست يدکن

 و از هر گونه شّدت و يماحسان را در قلوب مردمان ثابت و پا برجاى نمائ

 و شاه خود يسست که رئينمقصود من و اصحاب من ا يمسختی برکنار باش
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 ٥١٧ص 

 من اگر يمدوستی رفتار نمائمردم بموّدت و  و با همءه يمرا اطاعت کن

 مردم مرا ينعلماى زنجان رفتار کنم طورى بودم که ا يرواستم مثل سايخم

 نم کهيکردند ولی من هرگز قبول نميکند و از دل و جان اطاعت ميدپرستمی

 را بمن ياگنج و ثروت دن يعبر خالف امر موالى خود رفتار کنم اگر جم

موالى خود  من بشود برخالف ارادءهبدهند و تمام جاه و جالل جهان مال 

 هرگز

 اقدامی نخواهم کرد هنوز مردم زنجان ترس و اضطراب آن شب را فراموش

 اند آن حوادث دائمًا در جلو چشمشان مجّسم است من از شخصینکرده

 فت در آنشب اردوى دشمن جوالنگاه ترس و وحشتيگم که ميدشن

 یيندعا مشغول بودند در حو اضطراب بود ولی اصحاب در قلعه بمناجات و 

 و رحمت او را طالب بودند يتوان جناب حّجت بذکر پرداخته و هدايرکه پ

 نی رؤساى لشکر و رجال قوم بکار هاى زشت و اعمال پستيعدشمنان آنها 

 سرگرم بودند اصحاب قلعه با آنکه گرسنه بودند و راه بروى آنها بسته،

 تيااب بتالوت آسته مشغول مناجات و مطابق امر حضرت بيوپ

 ا از اردوى دشمن پی در پی صداى خنده و شتم و کلمات زشترداختند امّ يپم

 د اصحاب بلند شد بعضی ازيادر آن شب که فر يدسيرو پست بگوش م

 نديدرؤساى لشکر که بباده گسارى مشغول بودند چون صداى اصحاب را شن

 هادند جامها ازهمانطور که جام شراب در دست داشتند پا برهنه رو بفرار ن

 بان فرار کردند دريابه ن بياه عريمدستشان افتاد بعضی سر برهنه و ن

 هاى قمار و جامهاى شراب منطوى و سرنگون گشت بقدرىفرار سفره ينح
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 ند که نتوانستند لباس خود را بپوشند بعضی از آنها بمنزل علمايدترس

 ناب مست بودند  بادءهه از يکار کردند و در حاليدرفتند و آنها را از خواب ب

 فتند خدا شما را لعنت کنديگگرفتند و بآنها م ينعلما را بباد لعنت و نفر

 .يدافتنه و فساد را برپا کرده ينکه ا

 د اصحاب آگاه شدند آنوقت خوفشانياپس از مّدتی دشمنان بسرّ فر     
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 ٥١٨ص 

 برگشتند صاحب يشبمرکز خو يکشرمسارى هر  يتزائل شد و با نها

 ها بسربازان خود دستور دادند که مراقب باشند از هر طرف کهمنصب

 صداى اصحاب بگوش برسد آنجا را نشانه کنند هر شب جمعی از اصحاب

 فت تمامييادند معذلک ترس و فتورى در آنها راه نميشم يدنحو شه ينبا

 آنان بلند يلو تهل يرسته صداى تکبيومردند پيشم يرمصائب وارده را حق

 اخت هر چهيست و مناجات هر مشکلی را در نظر آنها آسان مياوت آبود تال

 يدرديگتر و بلندتر ميدشد يريند و صداى ساياد فريشاز عّدءه اصحاب کم م

 ها که ينمودند در همان بيند محبوب غفلت نميااز مرگ باکی نداشتند و از 

 شاه ينبناصر الدّ  اى جناب حّجت نامه يدشيکجنگ و جدال زبانه م نائرءه

 :بود يننگاشتند مضمون نامه ا

 شاه خود را فرمانفرماى جهان ، ضرت پادشاهیيحى اعليارعا)     

 ونديشمارند بعدالت شاه پناهنده ميشان ميمو ا ينان ديبپشت ينو بزرگتر

 اننديدحامی خود م ينشخص شاه را بزرگتر يشو براى حفظ حقوق خو

 وجه ارتباطی بشاهيچبه ًا راجع بعلماى زنجان استيمما مستق ّيءهقض

 و مردم زنجان ندارد مرحوم محّمد شاه مرا به طهران خواستند و فرمودند

 امر را ينمنهم با حضور شاه مرحوم ا يمخود را اثبات نما ينآئ ّيتانحقّ 

 فرمودند من از زنجان يتمجرى کردم شاهنشاه مرحوم نسبت بمن عنا

 و فسادى که علما بربطهران مسکن گرفتم و جز خاموش شدن آتش فتنه 

 فتند مقصود و منظورى نداشتميگافروخته بودند و دربارءه من سخنانی م

 م که در طهرانيدهر چند اجازه داشتم که بزنجان مراجعت کنم ولی بهتر آن د
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  عدل پادشاهی بمانم بعد از شاه مرحوم در آغاز سلطنت شمايءهدر سا

 گرفت مرا يمهم ساخت و تصمنظام مرا بشرکت در واقعءه مازندران متّ  يرام

 کس در طهران نبود که مرا محافظت کند بزنجانيچبقتل برساند چون ه

 ينت اسالم مشغول شدم در ايقفرار کردم و بارتفاع شأن و اعالى رتبءه حق
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 ٥١٩ص 

 م کرد چند مرتبه او را متذّکر ساختم که بعدليامجد الّدوله بمخالفت من ق ينب

 تار کند قبول نکرد علماى زنجان که از او تملّقو انصاف در بارءه من رف

 ورانياران و يامودند ينم يقکردن من تشو يررا بدستگ يهفتند مشاٌر اليگم

 ن حاکم مردم رايکى کنند و اقدام نمودند ليرعمل جلوگ ينمن خواستند از ا

 هيدجا رسينت تا اکنون که کار بايخنگياسته بمخالفت من بر ميوپ

 چنگال يرگناهی که اسما اشخاص بی کنون دربارءهضرت شما تا يحاعل

 ريگاند از طرف داند و مساعدتی ننمودهسکوت فرموده يماستمکاران شده

 ضرت جلوهيحر در نظر اعليگنند که مطلب را طور ديکدشمنان ما سعی م

 د با آنکه هر منصفيندهند و ما را دشمن سلطنت و مخالف شاه معرّفی نما

 مقصود ما يمتيسنت نبوده و نياوجه در فکر خيچه ما بهاقرار دارد ک يرخب

 ک من وينا يمنمائ يترا تقو يّتآنست که مصالح حکومت و مصالح رع

 و با يمو بمحضر شاه مشرّف شو يمئياکه بطهران ب يموان من حاضريرپ

 .( يمخود را اثبات نمائ ينه صّحت امر و آئيددشمنان خود رو برو گرد

نامءه  يکبرؤساى اصحاب خود هم فرمودند که هر  آنگاه جناب حّجت     

 جداگانه

 ينبحضور شاه نوشته بفرستند و داد خواهی کنند شخصی مأمور شد که ا

 شد و او را نزد يرراه دستگ يننامه ها را بطهران برساند مأمور مزبور در ب

 حاکم زنجان بردند حاکم از شّدت غضب و خشمی که از رفتار اصحاب در

 ند و پاره کردند و حامليدها را درشده بود امر کرد نامه وجودش حاصل

 ها بامضاى جناب حّجت و اصحابها را بقتل رساندند و بجاى آن نامهنامه
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 نگاشتند و براى شاه بطهران ينر مملّو از شتم و لعنت و نفريگهاى دنامه

 مری غضبناک شد و ايلها خنامه ينا شاه از مشاهدءه ينفرستادند ناصر الدّ 

 ات کامل به زنجان بروند و فرمانيزفوج سرباز با توپ و تجهدو کرد فورًا 

 از اصحاب حّجت را زنده نگذارند. يچيکداد که ه

 کاتب که ينحس ّيدحسن برادر س ّيدس ءهيلخبر شهادت حضرت باب بوس     
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 ٥٢٠ص 

 و باعث يدفت در قلعه باصحاب جناب حّجت رسيرم ينان بقزويجاز آذربا

 نيددشمنان هم منتشر شد از شن ينخبر در ب ينا يدفراوان گرد اندوه

 يّهآن صدا بخنده و قهقهه بلند کردند و باصحاب بناى استهزا و سخر

 ود خودتان رايخفتند چرا بيگى باصحاب ميزگذاشتند و با لحن تکبّر آم

 دشمنان هدف گلولءه يداديده در راه او جان ميکآن کس يدهيدبکشتن م

 همهينر ايگببعد د يناز ا يدگشت جسدش مفقود گرد يشوخ ينو مخالف

 يدرا خالص کن يشکلمه خو يکبا  يدوانيتفقط م يدعناد از خود بخرج نده

 مقوله گفتند يندشمنان هر چه از ا يدآالم و مصائب بر کنار شو يعو از جم

 از اصحاب را نتوانستند از امر مبارک برگردانند. يچيکاى نداد ههيجنت

 مدياون نيردشمنان از قلعه ب يدافراد هم با آنهمه تأک ينوانترحّتی نات

 رد که سرباز بزنجان بفرستديکرا وادار م سته شاهيونظام پ يرام

 ح و مجّهزتومانرا با پنج فوج سرباز مسلّ  يرشاه محّمد خان ام ينناصر الدّ 

 ت روزيسبزنجان فرستاد مّدت ب ينقلعه و کشتن محصور يربراى تسخ

 دشمنان موقوف شد. يءهنگی از ناحت جّياعمل

 وان توّجهيرخان مکرى موسوم بسردار کّل که بجانب ايزعز ينب يندر ا     

 علی ّيدمان سيهو م يدداشت و مأمور جنگ در آن حدود بود وارد زنجان گرد

 نيارا با جناب حّجت ب يشمان خود شرح مالقات خويهبان بميزخان شد م

 شد جناب حّجت باو خبر دادند که يات جوکرد و چون از مقصود جناب حجّ 

 اى فراهمهيلحکومت زنجان بتقاضاى من گوش نداد از تو تقاضا دارم که وس

 درخواست من ينو اگر ا يمون برويرب يماقل ينخود از ا کنی تا من باعائلءه
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 يمو از خود دفاع کن يمدر قلعه بمان يممورد قبول واقع نشود مجبور

 جدّ  يتان داد و گفت نهاينگفتگو بود اطم که واسطءه انيخعل ّيدخان بس يزعز

 مسئله را بزودى حلّ  ينو جهد را خواهم نمود تا زمامداران را وادار کنم که ا

 ی از فرّاشانيکان بمنزل خود برگشت ناگهان يخعل ّيدد چون سيننما
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 ٥٢١ص 

 انخياند فورًا علنظام فرموده يرخان گفت که اميزنظام وارد شد و بعز يرام

 از شّدت ترس و براى آنکه يهکن و بطهران برسان مشاٌر ال يررا دستگ

 نظام بلعن و طعن يرهر گونه تهمتی را از خود دور کند در جلو فرّاش ام

 ه خود رايلوس ينحّجت زبان گشود و بسّب و شتم آن بزرگوار پرداخت و با

 .يداز خطر مرگ رهان

 شد آتش جنگ و جدال چنان تومان وارد زنجان يره اميکبارى وقت     

 اى را هرگز بخاطرکه شهر زنجان وقوع چنان حادثه يدبشّدت زبانه کش

 ده بقلعه هجوم بردياتومان بسر کردگی هفده فوج سواره و پ يرنداشت ام

 ر هم از جهات مجاورهيگطرف قلعه برقرار کرده پنج فوج دبو چهارده توپ 

 ور حمله را بنوازنديپد شآماده کرد همان شبی که وارد شد فرمان دا

 ا امر کرد قلعه را بتوپ ببندند صداى توپها تا چهارده فرسخيهو بتوپچ

 ی از آنها را دريکفت اصحاب در قلعه خودشان دو توپ ساخته بودند يرم

 تومان مشرف بود نصب کردند جناب حّجت يرجاى مرتفعی که باردوى ام

 تومان يرام ءهيمتوپ بخ ولءهدازند گلينفرمودند اصحاب آندو توپ را بکار ب

 ه قلعه راينخورد و اسب او را بشّدت مجروح کرد سربازان با کمال بغض و ک

 قّوت و قدرت اسلحه ينداشتند که با ا يقينهدف گلوله کرده بودند و 

 کردند که يقينخواهند کرد بعد از چند روز  يرات قلعه را تسخيزو تجه

 فرّخ ت يسر نيسّ قلعه براى آنها م ريى مبّدل شده و تسخيدشان بنا اميدام

 ی از سرکردگانيکان خان که يمخان و برادر حاجی سل يحيیخان پسر 

 يدمطلب را شن ينه ايکنظام وقت يرام يدلشکر دولت بود بهالکت رس



www.oceanoflights.org 

 ان خاطر شد و به سپهساالر لشکر دولت سرزنش کرد که چرا قلعه رايشپر

 شدن وادار يمط بتسلو شر يدرا بدون ق يننکردى و محصور يرتسخ

 مملکت عجز و ناتوانی که از خود آشکار ساختی اسم و آوازءه ينننمودى با ا

 رؤساى ينصاحب منصبان و تواناتر ينو بدنام کردى بزرگتر ينما را ننگ
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 ٥٢٢ص 

 خود را از يءّهلشکر ما را بکشتن دادى و کارى کردى که سربازان قّوت معنو

 کنی و آثار هر يلانی را بنظم تبديشپر ک سعی کن کهيناند ادست داده

 گونه فجور و اعمال زشت را از اردو محو و نابود سازى با رؤساى شهر

 يّتمأمور ينا بدان اگر از عهدءه يقينخصوص مشورت کن و  ينزنجان در ا

 و اگر آن همه لشکر که در ظّل امر يمماينئی فورًا تو را معزول ميابخوبی برن

 بدان که خودم يقيند ياينقلعه بر ن يرتسخ عهدءه و فرمان تو هستند از

 یينه باشد و هر دچاهل آن شهر را هر  نم همءهيکبزنجان خواهم آمد و امر م

 اسباب ّيتا شهرى که براى شاه و رعيربگذرانند ز يغکه داشته باشد از دم ت

 يقشاهنشاه واقع نخواهد شد و ال يتباشد مورد رحمت و عنا يّتننگ و اذ

 ت.يسحبّت نمهر و م

 نظام را قرائت نمود از طرفی گرفتار يرفرمان ام ينتومان چون ا يرام     

 کدخداها و رؤساى يعجم يدر دچار خشم و غضب گرديگس و از جهت ديأ

 يکنظام را براى آنها خواند و بتحر يرشهر را جمع کرد و فرمان ام

 هيکر مردآنان پرداخت مردم همه بجنب و جوش آمدند روز بعد ه يضو تحر

 ی در ظلّ يمر عظياست و لشکر بسيوتومان پ يرتوانائی داشت بلشکر ام

 ست کدخداها براه افتاد و بقلعه توّجه نمود چهار فوج از قشون دولتی هميار

 بقلعه هجوم بردند اصحاب جناب يمآن لشکر عظ يشاپيشور پيپبا طبل و ش

 همه با هم هوى آن لشکر داشته باشندياکه اعتنائی بهينحّجت بدون ا

 ون رفته بر آن لشکريرند و از قلعه بيدصاحب الزّمان کش ياد يامرتبه فريک

 اصحاب ينی بود که بيعوقا ينتريدواقعه شد ينجرّار هجوم نمودند ا
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 یيلواقعه سختی خ ينران جناب حّجت در اياست يوو لشکر دولت بوقوع پ

 چشم مادران ر فرزندان که مقابلياند چه بسيدر کشياند و مشّقت بسيدد

 هيزند و سرهاى آنها را دشمنان در مقابل چشم خواهران آنها بر نيدبقتل رس

 د ويانصب نمودند زنها دوش بدوش مردها با دشمنان روبرو شده و با فر
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 ٥٢٣ص 

 مودند.ينم يعارى و استقامت تشجيدفغان مردان خود را بپا

 و آنها را در مقابلی داشت يبم و اقدام زنها در آن روز اثرات عجياق     

 رديکاد شجاعت ميجد زنها در مردها ايااخت فريسار ميددشمن خونخوار پا

 هيده بشهادت رسيکند و بجاى آنهائيدوشيپبعضی از زنها لباس مردها را م

 اى از زنها مشکهاى پر از آبرداختند عّدهيپبودند قرار گرفته بدفاع م

 ها کمکاختند و بزخمیسياب ميرند و مردان جنگجوى را سيدشيکبدوش م

 فتند و در لشکر دشمنيامطلب سبب شد که اصحاب غلبه  ينردند ايکم

 ی کم داشتند ازيلشکست افتاد صفوف آنها بهم خورد همه تشنه بودند آب خ

 نديدجنگطرفی هم خود را باصطالح باخته بودند مانند اشخاص مغلوب می

 يبقر در آن معرکءهوانستند برگردند يتوانستند غلبه کنند و نميتنم

ی از يکند يدد نفر از اصحاب جناب حّجت شربت شهادت نوشيصس

 اصحاب

ر خوب و جالبی داشت که مانند ياجناب حّجت موسوم بمحسن صداى بس

 آن

 ه در دهات مجاور بودنديکفت مردميگه اذان ميکنبود محسن مؤذن بود وقت

 يندر ح ينمسلمدند بعضی از يشند و منجذب آن آواز ميدنيشصداى او را م

 فتند چطوريگند مجذوب گشته و با خود ميدنيشنماز که صداى محسن را م

 فت تاياحرف کم کم شهرت  ينوانش کافر باشند ايرممکن است حّجت و پ

 ديروانست جلو مردم را بگيتچون نم يدبگوش مجتهد بزرگ زنجان رس

 بهر يدنتومان برد و از او در خواست کرد و گفت شما سعی ک يربام يتشکا
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 حّجت و اصحابش نظر خوبی مردم دربارءه يده که ممکن است نگذاريلوس

 م تا مردم زنجان باوريدا کنند من شب و روز کوشش کردم و زحمت کشيدپ

 اسالم ينمبر هستند و مخالف ديغوانش دشمن پيرکردند که حّجت و پ

 هد و سببيداشند ولی صداى محسن مؤّذن تمام زحمات مرا بباد ميبم

 ا کنند اّوليدوانش نظر خوب پيرحّجت و پ ود که مردم شهر دربارءهشيم

 مؤّذن ينا يداست که وادار کن ينا يدى که الزم است شما اقدام کنيزچ
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 ٥٢٤ص 

 واست با افکاريختومان که در ابتدا نم يربدجنس را بقتل برسانند ام

 نگ راج ينکه ا يدمجتهد همراه باشد در جواب گفت شما و امثال شما هست

 يمما مأمور حکومت هست يداشيبعمل م ينو خودتان مسئول ا يدابپا کرده

 يلت اگر ميسکار بما مربوط نينا يمنيکو فقط اوامر حکومت را اطاعت م

 حرف ينمجتهد مزبور چون ا يدى فداکارى بشويّامه يدمحسن را بکش يددار

 رفت و مبلغ صدفورًا بمنزل خود  يدمقصود او را فهم يدتومان شن يررا از ام

 تومان بچند نفر از يرتومان فرستاد ام يرکشی براى اميشتومان برسم پ

 که محسنينا يناندازان ماهر خود دستور داد که مواظب باشند و در ب يرت

 د هنگام طلوع فجر که محسنينگاه او را هدف گلوله نمايناز کم يدويگاذان م

 اى بدهانش خورداهّلل  گلوله اداى جملءه ال اَلَه ِااّل  ينفت در حيگاذان م

عمل  ينند که دشمنان بايدچون جناب حّجت شن يدو فورًا بشهادت رس

 نهياوحش

 رى برود و اذانرا که محسن شروع کرده بود تماميگاند فرمودند داقدام کرده

 اذان کشته نشد ينشخص در ب ينرى رفت اذانرا تمام کرد هر چند ايگکند د

 سختی و رنج شربت يتی خود در نهاينان دبرادر يرولی بعدها با سا

 .يدشهادت نوش

 است کار محاصره تمام شود براى هر يکند نزديده ديکجناب حّجت وقت     

 اى انتخاب فرمودند و مجالسر نکرده بود زوجهياجوانی که تأّهل اخت

 دادند و خرج عروسی همه را از خودشان دادند يلعروسی متعّددى تشک

 .را فروختند و صرف عروسی جوانان اصحاب نمودند يشخو جواهر زوجءه
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 ته بمصائبيخجشنها آم ينجشنهاى عروسی مّدت سه ماه ادامه داشت ا

 رياد چه بسيشدشمن بقلعه آشکار م حملءه ت مختلفه بود که بواسطءهّياو بل

 دند براى دفاع بروند بمحضيشدامادها که در هنگام ورود حجله مجبور م

 ونيرد داماد از نزد عروس فورًا بيشالزّمان بلند م صاحب ياد ياکه فرينا

 شود عروس يلدشمنان پرداخته آرزو داشت که بشهادت نا فت و بمقابلءهيرم
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 ٥٢٥ص 

 فت چنديگد و ميزدست بدامن او م يديدشهادت م که شوهر خود را آمادءه

 بروم تاج افتخار ابدى را يدفت وقت ندارم بايگر صبر کن داماد ميگد ءهيقدق

کرد  يمکنم من و تو باز با هم در جهان ابدى مالقات خواه يلبراى خود تحص

 در

 ت جدائی و مفارقتی وجود ندارد سراسريسر زحمت و عذابی نيگآنجا د

 ت جاودانی".يااست و فوز بح يمنع

 ت نفر از جوانان عروسی کردنديسبار دو تيبم مصيّاخالصه در آن ا     

 بسر بردند بعضی چند هفته بسر بردند بعضیخود  بعضی چند ماه با زوجءه

 از آنها نبود که صداى طبل را بشنوند يچيکتر با هم نبودند هيشه بيقچند دق

 نفوس مقّدسه جان خود را فداى محبوب ينا و بدفاع نپردازد باالخره همءه

 که گفته شد يعوقا ينبنابر ا .نديدنمودند و تمامی جام شهادت را نوش يشخو

 ينتری را که محّل وقوع سختينسرزم ينکه حضرت اعلی چن تيستعّجبی ن

 ه ارض اعلیيدوان با وفا و مخلص گرديرمصائب و مشهد فداى پ

 ه باقی خواهديشاند هملقب که حضرت اعلی بشهر زنجان داده ينند ايدنام

 .يدگرد خواهدمذکور يفرد يکارض اعلی دائمًا در و زنجان  ماند و کلمءه

 جناب حّجت شخصی بود موسوم بکربالئی عبد الباقی اصحاب يندر ب     

شخص هفت پسر داشت پنج پسرش را جناب حّجت متأّهل ساخته  ينا

 بودند

 صاحب الزّمان اصحاب بگوش ياد ياکه جشن عروسی تمام شد فرينبمحض ا

 اند بمحض استماع ندا همهبود که دشمنان هجوم نموده ينو عالمت ا يدرس
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 ى دشمنانيرود را بجا گذاشته براى جلوگبرخاستند و عروسهاى خ

 ند بزرگتر ازيدشتافتند هر پنج نفر داماد در آن معرکه بشهادت رس

 گرفتار دشمنان يرنظهمءه آنها که جوانی بود داراى ذکاوت و شجاعت بی

 او را يدد کشياخشم فر يتبا نها يرتومان بردند ام يرگشت او را نزد ام

 آن يدکه پر از محبّت حّجت است بسوزان اش راهينو س يددازينب ينبزم

 واننديتروزند نميفنوکرهاى تو هر آتشی ب يبجوان جواب داد اى مرد نانج
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 ٥٢٦ص 

 ءهيقدق ينجوان تا آخر يند انمحّبتی را که در قلب من موجود است بسوزان

 بود. ياناطق و گو يشموالى محبوب خو يشت بمدح و ستاياح

 ان قوى بودند و واقعءه زنجان را مشاهدهيماه داراى يکاز جمله زنهائ   

 ياا در قلعه بود که پسرش اشرف بدنيهمشاٌر ال .ی اّم اشرف استيکاند کرده

 پس از چند سال که .زنجان محسوب است  يفالسّ  ّيةآمد و با فرزندش از بق

 ا کرد دشمنانيدو عرفانی عالی پ يبانی عجيما يدفرزندش بسن بلوغ رس

 ند که او را بتبرّى از امر وادار کنند ممکن نشد باالخرههر چه کوشش نمود

 فرستادند مادر آن جوان را که همان اّم اشرف بود آوردند که پسرش را

 ه امّ يکوقت .بدياو از قتل خالصی  يداز امر تبرّى نما يدت کند شايحنص

 يند برآورد اگر گوش بحرف ايااشرف چشمش بصورت پسرش افتاد فر

 جناب .تیيسو از امر حّق اعراض نمائی پسر من ن بدهی يراشخاص شر

 و از يدان فدا بشهادت رسيدان و استقامت در ميناشرف با کمال اطم

 پسرش گرفتار ستم يديدامر اهّلل تبرّى ننمود اّم اشرف با آنکه بچشم خود م

تابی نکرد و حّتی اشک از چشمش همه جزع و بی ينو ظلم اعداست با ا

 جارى
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 ٥٢٧ص 

 در آن روز از اّم اشرف چنان .اديدا پسرش در راه خدا جان ميرنشد ز

 کشتار پسرش هم ينشجاعت و صبر و ثباتی ظاهر شد که دشمنان و مأمور

 جان پسرش افتاده چشم اّم اشرف بجسد بیيکت افتادند وقتيربتعّجب و ح

 علی مردان خان آمدى من جزو اصحاب در قلعءه ياه بدنيکگفت اى پسر روز

 بودم و همانروز با خدا عهد کردم که ترا در راه او فدا کنم االآنمحبوس 

 انه پسرى که خدا بمن داده در راهش فدايگم يبينچقدر مسرور هستم که م

 ام.ان خود وفا نمودهيمام و بنذر و پکرده

 شجاعت اصحاب دربارءه يدو شا يده بايکبارى من هر چه بخواهم آنطور     

 نم هريکم خود را عاجز و قاصر مشاهده ميسنوى بيزو جانفشانی آنها چ

 وانست آتشيتشّدت بود ولی نم يتچند طوفان ظلم و ستم اعدا در نها

 ان و شجاعت اصحاب با وفا را خاموش کند هر چه دشمنان بخرابی قلعهيما

 استحکامات يتو تقو يرزن و مرد بتعم ،ماشتند اصحاب قلعهيگهّمت م

 دند تماميشغت از کار بدعا و نماز مشغول مرداختند در اوقات فرايپقلعه م

 گماشته بودند که پناه و قلعءه محکم خود را از هجوم ينهّمت خود را بر ا

 و يرم و اقدام زنها کمتر از مردها نبود همه از پيااعدا نگهدارى کنند ق

 وختند نان میيدبا مردها شرکت داشتند لباس م يفو شر يعجوان وض

 مودند بمواقفينگی ميدها رسردند بزخمیيکرى مها را پرستايضپختند مر

 هائی را کهيرها و تردند و از گوشه و کنار گلولهيکگی ميداستحکامی رس

 مودندينم يمردند استحکامات را ترميکدشمنان انداخته بودند جمع م

 يزمودند اطفال قلعه نينارى و استقامت وادار ميددفاع بپا ينمردان را در ح
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 تها شرکت داشتند و مانند مادران و پدران خود بانجامگونه مساعديندر ا

 آنها حکم ينانگی که در بيگروح مساعدت و  ينا رداختند بواسطءهيپامور م

 سديرردند که عدد اصحاب قلعه بده هزار نفر ميکل ميافرما بود دشمنان خ

 ستهيومعلومی پ يربود که از راه غ ينرى که باعث تعّجب بود ايگمطلب د
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 ٥٢٨ص 

 بکمک آنها يزو خراسان و تبر يريزو از ن يدسيرزاد و توشه باصحاب م

 شودوقت نمیيچقلعه را ه ينکه ا يدسيربنظر م ينمدند و چنيآم

 کرد. يرتسخ

 تومان يرو سرزنش بود که براى ام يخاز طهران پشت سر هم توب     

 انست چه بکنديدی خشمناک شده بود و نميلجهت خينو از ا يدسيرم

 ه و خدعه اصحاب قلعه را از پاى در آورديلگرفت که از راه ح يمر تصمآخر کا

 متمّسک نشود از راه جنگ و جدال يبداشت اگر بخدعه و فر يقينو 

 ينجهت جنگ را موقوف کرد و چنينواند باصحاب قلعه غلبه کند از ايتنم

 انداند جنگ  موقوف شود و فرمودهضرت پادشاه فرمودهيحشهرت داد که اعل

 گونه محاربات و فرستادن سرباز و قوا بمازندرانينمن از اّول بوقوع ا که

 ی متأّسفم کهيلعمل ناشی از اشتباه بود و خ يننبودم ا يلما يريزو ن

 ا کرد مردم زنجان و دهاتيدمطلب که انتشار پ ينته شد ايخقدر خون رينا

 ه با جنابتومان فرمان داده ک يرشاه بام ينل کردند که ناصر الدّ يامجاور خ

 تومان چندى يرهو را بخواباند امياحّجت صلح کند و هر چه زودتر آن ه

 مطلب صّحت دارد آنوقت از راه ينصبر کرد تا همءه مردم باور کردند که ا

باصحاب قلعه نوشت و آنها را بصلح دعوت کرد و  )اى( مکر و خدعه نامه

 بجناب

 انينراى حصول اطمصادق است و ب يشخو يّتان داد که در نينحّجت اطم

 ام داد که شاهيغقرآنی را مهر کرد و با نامه بقلعه فرستاد و بجناب حّجت پ

 ورم که شما و اصحابتان دريخقرآن قسم م ينه است و من بايدشما را بخش
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 کتاب خدا شاهد و گواه است که ينا يدپادشاه هست يتحفظ و حما

 نيمد و از خطر اسيری باو نميّتگونه اذيچهر کس از قلعه خارج شود ه

 يردءه امينو محفوظ خواهد بود جناب حّجت با کمال احترام قرآن را از نما

 بگو صبح زود يرو چون نامه را خواندند بحامل نامه فرمودند بام ند گرفت

 بشما جواب خواهم داد آنگاه شبانه اصحاب خود را احضار فرمودند و پس

 



www.oceanoflights.org 

 ٥٢٩ص 

 وانم اظهاراتيتحاب گفتند من نمقرآن باص ءهيماز ذکر وصول نامه بضم

 مرتکب يريزها که در مازندران و نيننتهاى اياکنم خ يقدشمنان را تصد

 و يريزشدند هنوز در افکار باقی است همان معامله را که با اصحاب ن

 واهند با ما بکنند لکن براى حفظ احترام قرآنيخمازندران کردند حال م

 يمرستيفند نفر از اصحاب را باردو مو چ يمنيکآنها رفتار م يلما مطابق م

 آنها آشکار شود. يبتا خدعه و فر

 ينزنجان بود براى من چن يفالسّ  ّيةاستاد مهر علی حّداد که از بق     

 يرکرد که جناب حّجت جمعی از اصحاب را بعد از وصول نامءه ام يتحکا

 دند منهمراه نمو يّتباردوگاه فرستادند نه نفر پسر دهساله هم با آن جمع

 که بزرگ بودند سّنشان از هشتاد تجاوز يرينی از آن نه طفل بودم سايک

 يمصالح و محّمد رح يشرد از جمله کربالئی موال قلی و آقا داداش و درويکم

 ت و وقار ويبصالح شخصی بود داراى ه يشو محّمد نامی بودند درو

 رفتارى يکن داشت بواسطءه يدو قامتی بلند و محاسنی سف يلی جميلشما

 ى امورياامر در نزد اول يقکارى نزد همه محترم بود قبل از تصديزو پره

 بامر مبارک از همءه مقامات و فضل و يقاحترام داشت و پس از تصد

 ست و جزويورى اصحاب پياو ب يدردند چشم پوشيکاو م بخششی که دربارءه

 ود برداشتهمهر کرده ب يرصالح قرآنی را که ام يشقلعه  در آمد درو ينمدافع

 و منتظر يمداخل چادر شد يمتومان وارد گشت يرو بمحضر ام يمروان شد

 جوابی بما نداد و بنظر يرام يمسالم کرد  يمه وارد شديکوقت يمدستور بود

 آنگاه يمتاده بوديسساعت گذشت همانطور ايمت نيسحقارت بما نگر
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 گفت منخاطب داشته مما را  يزو حقارت انگ يدتومان با لحنی شد يرام

 ام آنوقت شروع بشتمهيدو پست ند يبتا کنون مثل شما اشخاصی نانج

 يثی از اصحاب که از همه بزرگتر و از حيک ينب ينو بدگوئی نمود در ا

 تومان اجازه خواست چند يرگذاشت و از ام يشتر بود قدم پيفقوى ضع
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 ٥٣٠ص 

که  سواد بود ولی طورى سخن گفتشخص اگر چه بی ينا يدکلمه بگو

 اسباب

 بود: ينشد از جمله مطالبی که گفت ا ينتعّجب حاضر

 يممحّبت و صداقت را نسبت بشاهنشاه خود دار يتاند ما نهايد) خدا م     

 مقصودى و منظورى جز صالح دولت و يچداشت ه يمببعد هم خواه ينو از ا

 وم کردند و بما تهمت ها زدند ياو لکن دشمنان بمخالفت ما ق يمندار ّيترع

 ا نشديدکس پيچن شاهنشاه هيااز اطراف .بر خالف واقع ما را معرّفی کردند

 .که با ما مساعدت کند و به حرف ما گوش بدهد و از ما در نزد شاه دفاع کند

 که گوش پادشاه ازينمثل ا يدولی بجائی نرس يمکرد يتچند مرتبه هم شکا

 بما توّجهی ندارد ند شاهيده ديکدشمنان ما وقت .ن تظلّم ما عاجز بوديدشن

 غارت کردند بهتک يمهر چه داشت .جسور شدند از هر طرف بما حمله کردند

 پشت و يديمکردند ما هم وقتی د يرما پرداختند اطفال ما را دستگ يسنوام

 ند و دشمنان از هر طرف ما رايکنم يتحکومت از ما حما يمپناهی ندار

 (. يمو از خود دفاع کن ريميجلو دشمنان را بگ يماند ناچار شداحاطه کرده

 وانميتور لشکر خود توّجه کرده و باو گفت من که نمياه تومان ب يرام     

 امر را ينبودم بدون درنگ ا ّينمرد را بدهم هر گاه من قلبًا متد ينجواب ا

 ها را فقطينور جواب داد جواب اياسد يرردم حال بنظر تو چه ميکقبول م

 .يمها خالص شويناز دست ا يموانيتنم يرهد جز بواسطءه شمشيدم يرشمش

 و يداو اقرارى را که نوشته يداصالح گفت قرآنی را که مهر کرده يشدرو

 جاينما را ا ياآ ،االآن در نزد من است يداه نزد خود آوردهيلما را بآنوس



www.oceanoflights.org 

 ی برافروخته شديلتومان خ يرام ؟يدطور با ما رفتار کنينکه ا يدآورد

 يراصحاب در ز يرصالح را کندند و او را با سا يشفرمان داد محاسن درو

 بهراس يمرا مشاهده کرد ّيهقض ينر که ايگی افکندند من با اطفال دينزم

 و با کمال يديمصاحب الزّمان کش ياد ياو فر يمفرار کن يمخواست يمافتاد

 يدن شخصی از دنبال من رسيددر ضمن دو يديمسرعت بطرف قلعه دو
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 ٥٣١ص 

 مرا گرفت من فورًا لباس را کندم و خود را دوان دوان بدرو دامن لباس 

 ال شده بودم ترس من وقتیيحی بيلم خيده آنجا رسيکقلعه رساندم وقت

 يتی از اصحاب بود دشمنان با نهايکم امامقلی را که يدفت که دياشّدت 

 م با آنکهيدی ترسيلم خيدرا د يناند وقتی ادرندگی پاره پاره کرده

واهد با اصحاب صلح کند و جنگ و يخهرت داده بود که متومان ش يرام

 جدال

 رد بعدًايکگونه اعمال جابرانه از آنها بروز مينرا موقوف سازد معذلک ا

 يهواهد با او حرفی بزند مشاٌر اليخکه مينا م که برادر امامقلی ببهانءهيدفهم

 ستمکارى بدست يتون برده و با نهايراصحاب ب ينداده و از ب يبرا فر

 ی بمنيلمن فورًا بحضور جناب حّجت رفتم خ .دشمنان گرفتار ساخته است

 محّبت کردند گرد و خاک از صورت من پاک کردند لباس نو بمن پوشاندند

 يعوقا يعن امور سؤال فرمودند من جمياه از جريدو مرا پهلوى خود نشان

 مت استياه روز قيحرا بحضور جناب حّجت عرض کردم فرمودند آن ص

 ه امروز همان روزىيداى است که چشم عالم هر گز مثل آن را ندهيحص

 يهِ رُّ الَمر ء  ِمن أخَيفِ َم َيو"  يدرمايف( م٣٧-٣٥: ٨٠است که خدا در قرآن )

 " امروز همان روزى است که نه تنها ِيهو صاِحَبِته و َبنِ  يهِ و ا ّمِه  و أبِ 

 ينتريکن خون نزدتيخدست از برادر خود بردارد بلکه براى ر يدانسان با

 انيشخو

مال خود را فدا کند امروز همان روزى است که خداوند در قرآن  يدخود با

 فرموده
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 َم َترَوَنها َتذَهل  ک لُّ م رِضَعة  َعّما اَرَضَعت َو َتَضع  َيو( " ٣:٢٢)

کارى وَ  م ِبس  کارى َو َما ه  ل  َحملَها َو َتَرى الن اس س   ک لُّ َذاِت َحم 

 ". يدٌ َب اهّللِ شدلِکن  َعَذا

 ان قلعه نشسته بودند اصحاب خود را احضاريدجناب حّجت در وسط م     

 ی مسرورم دشمنانيلکردند و بآنها فرمودند برادران من از استقامت شما خ

 ندارند يناند که ما را محو و نابود کنند مقصودى جز اگرفته يمما تصم

 دعه از قلعه خارج کنند و آنه و خيلبدهند و با ح يبواهند شما را فريخم

 



www.oceanoflights.org 

 ٥٣٢ص 

 ند رازشان آشکاريددارند  شما را بقتل برسانند حال که فهم يله ميکطور

ه بحبس بزرگ و کوچک اقدام نمودند يدشان مکشوف گرد شده و خدعه

 ينچن

 ارنديدنکنند دست از جنگ برنم يرتا شما را نکشند و قلعه را تسخ يدماينم

 يدحتمًا بدست دشمن گرفتار خواه يدقلعه بمان در ينتر از ايششما اگر ب

 خواهند کرد اطفال شما را خواهند کشت هتک يرشد همءه شما را اس

 خود را ءهحرمت ناموس شما خواهند نمود بهتر آنست که شبانه زن و بچّ 

 خود را بمحّل امنی يداز آنکه گرفتار شو يشو پ يدو فرار کن يدبردار

 بمانم و گرفتار دشمنان بشوم چقدر خوب من خودم حاضرم تنها يدبرسان

 و قتل شما مرا ّيتردند و بجاى اذيکد اگر دشمنان بکشتن من اکتفا ميشم

 ن سخنان جنابيدساندند قلوب اصحاب از شنيرادند و بقتل ميدرنج م

 شد و همه متأثّر شدند اشک از چشمشان جارى گشت و ينحّجت غمگ

 که شما را تنها در يمويشنموقت حاضر يچبحضور حّجت عرض کردند ما ه

 تيمتر از جان شما ارزش و قيشجان ما ب يمچنگال دشمن خونخوار بگذار

 تريفهاى ما از عائله و بستگان شما محترمتر و شرندارد و عائله

 هر بالئی را در خدمت شما با کمال خوشحالی يمتند ما حاضريسن

 .يمتحّمل نمائ

 القلب همه در خدمتش باقی يفاصحاب حّجت باستثناى چند نفر ضع     

 ماندند فقط آن چند نفر چون در خود طاقت تحّمل سختی اوضاع قلعه را

 جناب حّجت از قلعه خارج شدند و خود را بمحّل امنی نداشتند بنا بفرمودءه
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 که در ياى بود بتمام اقويددرجءه ناام يتتومان که در نها يررساندند ام

 اردوى او مجتمع شوند آنگاه قواى خود رازنجان بودند فرمان داد در جوار 

 نمود و اشخاصی که تازه در زنجان سرباز ّينب کرده رؤساى لشکر را معمرتّ 

 تومان فرمان داد که شانزده يرتومان در آمدند ام يرشده بودند جزو قواى ام

 توپ بنوبت قلعه را مورد هجوم خود قرار بدهند هشت فوج فوج با ده عرّادءه

 و هشت فوج بعد از ظهر تا اّول شب بجنگ ادامه دهند خوداز ظهر  يشپ

 



www.oceanoflights.org 

 ٥٣٣ص 

 از ظهر را بعهده داشت يشست افواج پياان جنگ وارد شد و ريدبم يرام

 فتيگاد که انعام خوبی بآنها بدهد بآنها ميدرد و وعده ميکم يقآنها را تشو

 مورد يدفت و اگر شکست بخوريا يدمکافات خوبی خواه يداگر فتح کن

 ينهجوم و حمله و کشتار بهم ينگرفت ا يدزات شاهنشاه قرار خواهمجا

 ردند بجاى خود گاهی شبانهيکروزها که جنگ م يدماه طول کشيکنحو مّدت 

 ولی يدسيرتومان کمک م يرسته از اطراف باميومودند پينهم بقلعه هجوم م

 فزود و در تنگناى حصارياتشان ماصحاب قلعه روز بروز بر سختی و شدّ 

 يمنظام تصم يرام ينب ينذراندند در ايگگرسنگی و شّدت جوع م يتنهابا 

 گرفت که حسنعلی خان گرّوسی را با دو فوج از سربازهاى سّنی براى کمک

 تومان بزنجان بفرستد. يرام

 تومان قلعه را گلوله يردو فوج توپخانءه اردوى ام ينپس از ورود ا     

 قلعءه اصحاب چند روز در مقابل يدان و خراب نمايرباران نمود تا بکلّی و

 م چنان شجاعتی ازّياهاى توپ مقاومت کرد و اصحاب باوفا در آن اگلوله

 ارى و شجاعتشانيددشمنان آنها از پا ينخود آشکار نمودند که خونخوارتر

 انيشروز گلوله ببازوى راست جناب حّجت اصابت نمود ايکمتعّجب شدند 

 سپردند که يشروح شدند فورًا بنوکر خومشغول نماز خواندن بودند که مج

 ن آن شخص بقدرى دست ويکان مستور بدارد ليشا مطلب را از زوجءه ينا

 ش از رنگيرپاى خود را گم کرده بود و بطورى متأّثر شده بود که سرّ ضم

 اش راز پنهان را آشکار نمود چون زوجءهيهرخسارش مکشوف گشت و گر

 يدان شتافت ديشکمال اندوه بخدمت ا فت باياجناب حّجت از واقعه خبر 
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 رى از زخمشان جارىياجناب حّجت مشغول نماز هستند و با آنکه خون بس

 فتند:يگاند و در آن حال مان توّجه بحّق نمودهيناست با کمال اطم

 ينبا ياخدا ،ننديکانند چه ميدها نمينا ايرمرز زيامردم را ب ينا يا" خدا     

 اعمال آنهائی يند مسئول اصلی انتيسمسئول نها ينا ايرمردم رحم کن ز
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 ٥٣٤ص 

 ينرا بدست ا يشاند و مقاصد زشت خومردم را گمراه کرده ينهستند که ا

 مردم

 هند."يدانجام م

 ه از زخم جارىيکان از مشاهدءه خونيشان ايشزوجءه جناب حّجت و خو     

 د رايافرابی و ناله و يتان آلوده شده بود بناى بيشبود و تمام بدن ا

 گذاشتند جناب حّجت در صدد برآمدند که آنها را دلدارى بدهند بآنها

 واهم شما بخداونديخمن هنوز با شما هستم م يدفرمودند شادمان باش

 ايری ندارد زّيتت اهمّ يسى نيزکه چينا يداو راضی باش و بارادءه يدتوّکل کن

 تر ازيشی بيلختی که در وقت وفات من براى من مقّدر شده ّيامصائب و بل

 ستيوهاست آنچه واقع شد مانند قطره است و آنچه بوقوع خواهد پينا

 اصحاب باوفا که يمست بقضاى الهی راضی باشينست بهتر ايامانند در

 خود را رها کرده و بحضور اند اسلحءهند جناب حّجت مجروح شدهيدشن

 ان شتافتند.يشا

 ون اصحاب را درت شمردند و چيمفرصت را غن ينلشکر دشمن ا     

 صد يبشّدت هجوم کرده بقلعه وارد شدند و قر يتند  با نهايدمقابل خود ند

 م فصلّياکردند و دارائی آنها را تاراج نمودند آن ا يرزن و بچه را اس

 بود که تا آنوقت در زنجان چنان اى زمستان بود شّدت سرما بدرجه

 مّدت پانزده روز ريسرمائی بندرت اّتفاق افتاده بود زنان و اطفال اس

 گذراندند مختصر لباس نازکی هر کدام يدبدون لباس در آن سرماى شد

 داشتند نه مأمنی براى آنها بود و نه باال پوشی داشتند همه گرسنه بودند
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 یيلواستند خود را با آن گرم کنند سرما خيخها که چارقد داشتند مو بعضی

 واستند خودشانرايخچه م هر يدزيوباد سردى م يداريببود و برف م يدشد

 اى از زنهاى شهر و دهاتن را عّدهيانوار نبود دور آن بیيسّ گرم کنند م

 ار دور آن اسراو انهيواحاطه کرده بودند و زبان بلعن و طعن آنها گشوده د

 فتند خداى شما خوب مکافاتی بشمايگردند و ميکند و استهزا ميدقصيرم
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 ٥٣٥ص 

 اکنون بشما جزا داده است از اطراف يديدترسيپداد آن خدائی را که م

 نمودند.نداختند و سّب و لعن میيابصورت اسرا آب دهان م

 تر از وسائل دفاعيشفتند و بياهر چند سربازان دشمن بقلعه دست      

 کردند ولی يرزنها و اطفال را اس اصحاب و دارائی آنها را بردند و عّدءه

 ه باقی مانده بودنديکزنها و اطفال اصحاب حّجت از پاى ننشستند همه با

 نوزده نفرى خود را پنج فرقءهه مسکن جناب حّجت جمع شدند و ب يکنزد

 ن آن پنج فرقه نوزده نفر براى دفاع و ممانعت دشمنيانمودند و از م يمتقس

 ن صفوفياه خود را ميدصاحب الزّمان کش ياد  يادند و فريشحاضر م

 نود و پنج يناختند ايسان ميشرّق و پرفکندند و آنها را متفيادشمنان م

 فکندند و مرعوبياند دشمنان را بلرزه ميدشيکد مياه فريکنفر اصحاب وقت

 اختند .يسم

 عّدءه يددى بدشمنان رسياطورها گذشت و خسارت زينچند روز ه  

 ترى ازيشى بدل شد بيدها بنااميدرى از لشکر دشمن کشته شدند اميابس

 اندازى دست برداشتنديرها از تند توپچیيدشرؤساى لشکر دست از کار ک

 رفته بود. يلان بود قواى اعدا بتحليشصفوف دشمن پر

 ىيدانی و نااميشانست چه بکند که لشکر خود را از پريدتومان نم يرام    

نجات بدهد و بجنگ و جدال وادار کند مجبور شد با رؤساى لشکرى که 

 باقی

 محافظت اهالی، ت خود اّوالً ياحمانده بودند مشورت کند و براى حفظ 

 تومان يرد چون رؤساى لشکر جمع شدند اميشدينعالجی ب ،يًازنجان ثان
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 امام و از مقاومت اصحاب حّجت بتنگ آمدهر خسته شدهيگبآنها گفت من د

 ت شجاعت و قّوت روحی که اصحاب حّجت دارند دريسوقت ممکن نيچه

 ت که ماننديسما حاضر ناز افراد لشکر  يچيکا شود هيدپ  شاه لشکر

 شده يدام اصحاب حّجت از روى خلوص و وفادارى فداکارى کند لشکر ما نا

اند ا کردهيدپاى ه يدا عقيرى نجات داد زيدام ت آنها را از نايساست ممکن ن

 که
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 ٥٣٦ص 

 يناشند بعد از مشورت قرار بر ايببند دچار هالکت ابدى ميااگر غلبه هم ب

 واسطه ينمنزل جناب حّجت نقب بزنند و با يرعه تا زدادند که از خارج قل

 ماه هم يکگردند  يمو شرط تسل يداصحاب را مجبور کنند که بدون ق

 اد منفجره قرارها موّ مهّم پرداختند و مصّمم شدند که در نقب ينبانجام ا

 انفجار منازل اصحاب قلعه را که هنوز خراب نشده خراب بدهند و بواسطءه

 ان بصاحب منصبان توپخانءه خود فرمان داد که پس ازتوم يرکنند ام

 اردو و مسکن جناب حّجت قرار گرفته است منزل ينخرابی منازلی که ب

 امور بوقوع ينسان کنند ايکحّجت را هدف توپ سازند و قلعه را با خاک 

 ه طفل خود موسوم به هادىيجاة بخدجناب حّجت مسمّ  ه زوجءهيکست وقتيوپ

 قسمت از يکفتند يگا سخن ميهو جناب حّجت با مشاٌر ال را بغل گرفته بود

 ينبا ا يبرمودند که تو عنقريفان خراب شد جناب حّجت باو ميشمنزل ا

 ن آن سخنيدا که از شنيهمشاٌر ال . خواهی شد خود را آماده کن يرطفل اس

 مود ناگهان هدف گلوله گشت و فورًا جان داد فرزندشينابی و جزع ميتب

 مّدتی يلن آتشی که بر افروخته بود افتاد و پس از قليامهادى هم در 

 فتيازا ابوالقاسم مجتهد زنجان وفات يرر در منزل ميابواسطءه جراحت بس

 متأّثر بودند لکن يلآمد خ يشپ ينا  جناب حّجت با آنکه از مشاهدءه

 فتند:يگشجاعت و متانت خود را حفظ کرده و با لحن مناجات م

 ه بعرفان حضرت موعود موّفق شدم و محبوب دل ويکاز روز ياخدا "     

 هر يدت بمن خواهد رسيّامصائب و بل ينانستم که ايدفتم مياجان خود را 

 ر ولی در راه نصرت امر تويااست و حزن من بس يدچند مصائب من شد
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 ت و آفاتی کهّياهمه بل ينحاضر و آماده هستم ا يناز ا يشبراى تحّمل ب

 شدند يدرفت اصحابم شه يندست رفت پسرم از ب ام اززوجه يدبمن رس

 ان و موهبت عرفانی کهيمها در مقابل نعمت اينفتند همءه ايابستگانم وفات 

 پر از يات اگر هزار جان داشتم و تمام دنيساى قابل ذکر نکرده يتبمن عنا
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 ٥٣٧ص 

 ست داشتم همه را در راه تو فداياجهان ر يعطال و مال بود و بر جم

 مودم."ينو با کمال فرح و سرور هر مشکلی را تحّمل م ردميکم

 و پسرش و يهاصحاب باوفاى جناب حّجت از وفات زوجءه مشاٌر ال     

 بودند و همه مصّمم شدند که غضبانی يلمحبوب خود خ يسزخم بازوى رئ

 گرفته يمرى جناب حّجت دست نکشند و تصمياتا جان در بدن دارند از 

 ند و لکن جنابيرخود را از دشمنان بگ يدی شهينران دبودند که انتقام براد

 و آتش يدکارى بکن ينت فرمودند و گفتند مبادا چنيححّجت آنها را نص

 منتظر ساعت يدبقضاى او راضی باش يدبخدا توّکل کن يدجنگ را دامن بزن

 ی طول بکشد.يلاگر چه خ يدد باشو با کمال سکون و ثبات مترّص  يدآخر باش

 شتيگد و بر مصائبشان افزوده ميشاز عّدءه اصحاب کاسته مهر روز      

 باالخره صبح روز يدرديگی که مأمن آنها بود کاسته مينو از مساحت زم

 هجرى جناب حّجت پس از آنکه نوزده روز ١٢٦٧االّول سال  يعپنجم ماه رب

 اداى نماز که بسجده ينند در حيدکش يدرنج شد يشاز جراحت بازوى خو

 د وفات فرمودند.افتاده بودن

 ی محزون شدند دو نفريلان از وفات حّجت خيشاصحاب و بستگان ا     

 رضاى سردار در صدد بر آمدند که فورًا يرو م يرمحّمد وز يناز اصحاب د

 ان بايشان ايشاز اصحاب و خو يچيککه هينجسد جناب حّجت را بدون ا

 ز وفات جنابکه دشمنان اينخبر بشوند در محلّی دفن کنند و قبل از ا

 عمل را انجام دهند شبانه جسد جناب حّجت را ينحّجت مّطلع گردند ا

 بردند و در آنجا دفن کردند و آن اطاق را يرمحّمد وز ينبرداشتند و باطاق د
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 ايرفورًا خراب کردند که کسی پی نبرد مدفن جناب حّجت کجاست ز

 رد اهانت ووردند و مويآون ميرفتند بدن را بييادشمنان اگر اّطالع م

 ادند.يدجسارت قرار م

 پس از وفات حّجت پانصد نفر زن براى سوگوارى در منزل جناب     
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 ٥٣٨ص 

 حّجت جمع شدند اصحاب باوفا بمقابلءه اعدا و دفاع پرداختند از اصحاب

 شده يدشه يا يرينت نفر مرد قوى باقی نمانده بود سايسحّجت بجز دو

 که داشتند از کار افتاده بودند دشمنانبواسطءه زخم و جراحتی  يابودند 

ى نمودند تا قلعه را يدچون از وفات جناب حّجت مّطلع شدند هجوم شد

 خراب

 ديادند صداى سرور و فريزور ميپببرند طبل و ش ينو اصحاب را از ب

 ن بلند بود باصحاب حمله کردند و هّمت گماشتند کهياخوشحالی از لشکر

 دياند فريدد ينند اصحاب که چنينه ننشنبرند آسود ينتا همه را از ب

 بدفاع پرداختند جنگ همچنان يمند و بدون ترس و بيدصاحب الزّمان کش يا

 ادامه داشت تا آنکه دشمنان بر اصحاب غالب شدند جمعی از اصحاب

 و گرفتار گشتند دشمنان دست بغارت يرند و جمعی اسيدبشهادت رس

 رداختند .گشودند و مانند درندگان بکشتار اصحاب پ
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 ٥٣٩ص 

 ان رايشتومان فرمان داد که لشکر بمنزل حّجت نروند و دارائی ا يرام     

 ينتومان ا يرد اگر امينغارت نکنند و با بستگان حّجت بدرفتارى ننما

 ردند مقصوديکاند که آن مردم خونخوار چه ميدفرمان را نداده بود خدا م

 ان خبر بدهد و منتظر دستوربود که شرح واقعه را بطهر ينتومان ا يرام

 د بخصوص که علماى زنجان بواسطءهيرباشد اّما نتوانست جلو مردم را بگ

 يضوزى مردم را بشرارت و خونخوارگی تحريرفتح و ف ينحصول ا

 ردند ازيکم يکمودند و بهتک حرمت تحريناسرا وادار م ّيتردند و باذيکم

 ا که مراقب منزلی رينجهت تاراج و غارت شروع شد مردم مأمور ينا

 ن بقتل اشخاصی که باقیياحّجت بودند مورد هجوم ساختند و با لشکر

 باک شده بودند کهمانده بودند پرداختند اهالی زنجان بقدرى وحشی و بی

 ى عاجز بودند رشتءه نظم از هميرتومان و حاکم زنجان از جلو گ يرام

 زنجان رؤساى ادند حاکميدواستند انجام ميخته بود مردم هر چه ميخگس

 لشکر را راضی کرد که اسرا را در منزل حاجی غالم محافظت کنند تا

 دستور از طهران برسد اسرائی که در آن محّل مجتمع شده بودند مانند

 ا آن محّل نه سقفيرقرار داشتند ز يداغنام مظلوم در معرض سرماى شد

 گاه زنها راداشت و نه فرش و اثاثی دارا بود چند روز گرسنه گذراندند آن

 ينبتواند آنها را بد يدزا ابوالقاسم مجتهد بردند که شايراز آنجا بمنزل م

 مجتهد طّماع ينه از حبس آزاد شوند ايلوس يناسالم برگرداند و با

 يرزنان و بستگان و دختران خود را وادار کرد که از زنهاى اس يصحر

 ونيرآنها را هم بت آالت هر چه داشتند گرفتند حّتی لباسهاى ينجواهر و ز
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 زنها اجازه دادند که يندند بعد باانآوردند و لباسهاى پاره و کهنه بآنها پوش

 يناى را هم بدهات اطراف فرستادند ساکنان بروند و عّدهيشبمنازل خو

 زنهاى مظلوم بکمال احترام و خوشروئی يندهات بر خالف مردم زنجان با ا

 جناب حّجت در زنجان تحت عائلءهائی کردند يررفتار نموده و از آنها پذ
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 ٥٤٠ص 

 باقی ماندند يزن ينمراقبت قرار گرفتند تا از طهران دستور برسد مجروح

 ن شّدت سرما در ظرف چنديکخت دربارءه آنها امرى صادر شود ليتتا از پا

 ارگانيچت آن بيار بحيگاز طرف د ينروز و بد رفتارى و درندگی مأمور

 فتند.ياوفات  يتمظلّوم يتهاًا با نيعخاتمه داد و جم

 تومان بفوج گرّوسی و خمسه و فوج عراقی يرباقی اسرا از طرف ام     

 ور باردو بردند افواج مزبور نسبت بآنيپشدند و آنها را با طبل و ش يمتسل 

 يردرندگی و خونخوارى رفتار کردند جمعی با شمش يتارگان در نهايچب

 اصحاب قلعه بودند و بهفتاد اندءهميه بجان آن گروه مظلوم که باقيزو ن

 دند افتادند بدنهاى آنها را پاره پاره کردند هر فوجیيشو شش نفر بالغ م

 در ضمن . تديفران جلوتر بيگکه از د ندرديکدر رذالت و شرارت سعی م

 پدر ينخون خوارگی و درندگی دشمنان حاجی محّمد حس ينن اياجر

 است و مشغول اذان گفتن شدکه جزو اصحاب مظلوم بود برخ يرابا بص

 يکشخص با آنکه ساعت وفاتش نزد ينصداى او همه را بترس انداخت ا

 بود

 ن آنيدچنان با عظمت و قدرت نداى اهّلل اکبر بلند کرد که فوج عراقی از شن

 ند اسلحءهيدعلی برکش ياد ياندا از اعمال شرم آور خود خجل شدند و فر

 ی باصحاب نکردند وّيتر اذيگرداشتند دب يعخود را انداختند و دست از فجا

 تومان را که يرفتند خدا لعنت کند اميگراه خود را گرفته رفتند و با هم م

 اشخاص دشمن يننت و بدجنسی بما گفت که ايطداد با کمال ش يبما را فر

 اگر ما را ينو ائّمءه اطهار هستند خدا لعنتش کند بعد از ا يرحضرت ام
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 گونه اعمال زشتينو با يمهيدحرفش گوش نمر بيگقطعه قطعه کنند د

 .يمشائيگدست نم

 خالصه بعضی از اسرا را بتوپ بستند بعضی را برهنه کردند و آب     

 ند و روى برفيده ماليرنه زدند بدن بعضی را شياتند و تازيخروى آنها ر يخ

 ت و آفات که تحّمليّاند ولی اصحاب باوفا با آن همه بليرانداختند تا بم
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 ٥٤١ ص

ثابت بودند لب بتبرّى نگشودند و  يشان خويممرحله بر ا يننمودند تا آخر

 اىکلمه

 ه نشد.يدکدام ديچه مشعر بر جزع نگفتند و آثار حزن و اندوه در چهرءه

 ن بردند در صدديان خونخوار اعمال شرم آور خود را بپاياچون لشکر     

 ّيتز اصحاب را مورد اذا کنند بعضی ايدبر آمدند که جسد جناب حّجت را پ

 و آزار قرار دادند تا مدفن جناب حّجت را نشان بدهند ولی بمقصود

 ايدند حاکم هم هر چه جستجو کرد موّفق نشد مدفن جناب حّجت را پيدنرس

 هفت ساله پسر جناب حّجت را فرمان داد نزد او آوردند ينکند باالخره حس

 ايرم زينی محزون و غمگيلبا کمال مالطفت و مهربانی بآن طفل گفت من خ

 ت منيسمن ن يراند ولی تقصانم پدر تو چه مصائبی را تحّمل کردهيدم

 اعمال مذمومه آنها ينتم علماى زنجان مسئولند و علّت وقوع ايسمسئول ن

 ی بخاکيّنا کنم و در محّل معيدواهم جسد پدرت را پيخاند حال مبوده

 ام بدهم تا تالفی اقدامات مذمومءهعمل را انج يناحترام ا يتبسپارم و با نها

 .ه بشوديلوس ينسابقه با

 چند يدت و بمقصود خود رسيفحرفها زد که آن طفل را فر ينآنقدر از ا     

 ونيرنفر مأمور با آن طفل فرستاد که بروند و جسد جناب حّجت را ب

 رفتند و آن بدن مقّدس را نزد حاکم آوردند حاکم ظالم ينورند مأمورياب

 ور در کوچهيپمان بستند و با طبل و شيسداد تا آن بدن را بر فرمان

 ند سه روز و سه شب آن بدن مقّدس در معرض هتکيدو بازار زنجان کش

 ت آن بدن مقّدس رايسر وصف آن ممکن نيگو حرمت و جسارت اشرار بود د
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 د شب سّوم چند نفرينان براى تماشاى مردم انداختند گويدن مياباالخره در م

 برده بمحّل امنی نهادند. ينآمدند و آن جسد پاک را بقزوسوار 

 که بستگان جناب حّجت را يدپس از چندى از طهران دستور رس     

 ازيراز آنها را بحاکم سپردند حاکم شيراز ببرند بعد از ورود بشيربش

 انی جاىيرهر چه که براى آنها باقی مانده بود گرفت و اسرا را در منزل و
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 ٥٤٢ص 

وائی مبتال شدند مهدى پسر کوچک جناب حّجت از ينهمه بفقر و بداد 

 شّدت

 فت و در همان منزل خراب مدفون گشت.يارنج و زحمت وفات 

 شهر شدم و محّل آن هنگامءه ينزنجان وارد ا من نه سال بعد از واقعءه     

 علی مردان خان را که تل خاکی بود با کمال حزن م قلعءهيدرا د يبعج

 يدجاو ی که بخون اصحاب باوفا که زندءهينرت کردم و بسر زمياو اندوه ز

 اب شده بود قدم نهادم ابواب و بروج قلعه را که دشمنان خرابيرهستند س

 م و سنگهائی را که بمنزلءه سنگر بکار رفته بود و خونيدکرده بودند د

 ته بود مشاهده کردم.يخرى بر آنها ريابس

 ينست که اينت قدر مسلم ايسمعلوم ن شهداى زنجان تا کنون عّدءه     

دى در آن واقعه شرکت ياه است  و عّدءه زيدى طول کشيدواقعه مّدت مد

 کردند

 و اسم يمورم اسم اهّلل الميامن نتوانستم اسامی شهدا را بتمامهم بدست ب

 اند خوانندگاند داشت کردهيااهّلل االسد اسامی بعضی از شهداى زنجان را 

شت مراجعه کنند در عدد اصحاب حّجت و عدد شهداى د داياگرامی بآن 

 زنجان

 انند بعضی هميدشهدا را بالغ م اختالف است بعضی بچند هزار نفر عّدءه

 ی از اصحاب حّجت اسامی شهدا رايکم يداند شنها گفتهينتر از ايشب
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 ٥٤٣ص 

 د داشتی از او باقی مانده که در آن قبل از وفات جنابيارده و يکد داشت ميا

اند نگاشته هيدحّجت هزار و پانصد و نود و هشت نفر را که بشهادت رس

 است

 اند.ت و دو نفر بودهيسشده اند دو يده بعد از جناب حّجت شهيکو آنهائ

 زنجانی يبزا محّمد علی طبيرو نگارش واقعءه زنجان جناب م يمدر تنظ     

 یيلد بمن خاشرف که همه از شهداى امر مبارک هستن ّيدو س يرو ابا بص

 ناسم برخی از مطالبيشنفوس مقّدسه را کاماًل م ينمساعدت فرمودند من ا 

 يعمزبور وقا ينزنجانی اقتباس کردم ماّل حس ينرا هم از نوشتجات ماّل حس

 را از مصادر مختلفه جمع آورى کرده بود و بحضور مبارک حضرت بهاءاهّلل

 اامّ  .ها بود که گفتمينی بازنجان مّتک يعفرستاده بود اسناد من در نقل وقا

 زادىيرابوطالب شهم ّيدمازندران را که قباًل نگاشتم از نوشتجات س يعوقا

 ر علیيدزا حيرکه بارض مقّدس فرستاده بود و از نوشتجات مختصرى که م
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 ٥٤٤ص 

 اردستانی نگاشته بود اقتباس کردم برخی از مطالب آن واقعه را هم از

 زايرماّل م ، ده اند مانند ماّل محّمد صادق مقّدسطبرسی بو ه در قلعءهيکنفوس

 ی از شهداى امريککه  يعپدر جناب بد يدحاجی عبد المج ، محّمد فروغی

 آنچه را نگاشتم مستند يريزن يعمحبوب است بدست آوردم دربارءه وقا

 اهاى جناب رضبگفته
َ
 بوده يدلرّوح بود که از اصحاب خاّص حضرت وحي

 ی از احبّاء موسوميکرا از نوشتجات  يريزن ءهيرخو حوادث ا يعاست وقا

 را يريزواقعءه ن يلتفص يتکه بارض مقّدس فرستاده بود و در نها يعبماّل شف

 بحث يريزن ءهيردر موضوع حوادث اخ يعنوشته بود نقل کردم ماّل شف

 ءه معلومات خود را بحضور حضرت بهاءاهّلل فرستاد اّمايجفراوانی نمود نت

 دگانينمجموعه ذکر نشده آ ينز قلم من افتاده است و در ای که ايعوقا

 خواهند نوشت و جمع آورى خواهند کرد اگر خوانندگان گرامی نقصی در

 ايرام مشاهده کنند رجا دارم مرا معذور دارند زکه من نوشته يختار ينا

 مفّصل امر مبارک را خواهند نوشت يخدگان بزودى خواهند آمد و تارينآ

 امر مبارک را که ما بقدر ءهيبحّق نگارش حوادث عج يدو شا يداو چنانچه ب

 ادا خواهند کرد. يمآن پی برده ا يّتاستطاعت و توانائی خود باهم
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 ٥٤٥ ص 

 ت و پنجميسفصل ب                          

 مسافرت حضرت بهآءاهّلل بکربال                  

 بود که باضافءه يند من امقصو يختار يناز آغاز شروع نوشتن با     

 يختار ينا ءهيمی آنچه را از حضرت بهاءاهّلل استماع نمودم ضميخحوادث تار

 یيختار يعدم و وقايشاصحاب مشرّف م يرسازم گاهی تنها و گاهی با سا

 بدشت بود که ام از جمله واقعءهنگاشته يختار ينرمودند که من در ايفرا م

 .من شد يخت تارينخصوص ز ينکه در انات مباريافت و بيااز قبل نگارش 

 ن رساندم با بعضی از احّبا دو دفعه بر حسبيازنجان را بپا چون واقعءه

 ليکوقت هيندر ا يمحضرت بهاءاهّلل بحضور مبارک مشرّف شد اجازءه

 بودند در شب دّوم و چهارم توّقفشان يممبارک در منزل برادرشان حضرت کل

 آنجا مطابق بود با هفتم جمادى االّولکه ورودشان ب يمدر منزل جناب کل

( بحضور مبارک  ١٨٨٩سال  (يه)ژانويربنا هجرى ) نوزدهم ١٣٠٦سال 

 يممشرّف شد

 حول ينمشرّف بودند بعضی از طائف يزجمعی از احّباى سروستان و فاران ن

 نات مبارک در دلهاى ما چنان نقش بست که زوالیياهم حضور داشتند ب

 در يزمحترم را ن ينم که قارئيدمقام بهتر آن د ينات در يسبراى آن ممکن ن

 نات مبارکه:يااست مضمون ب ينکنم ا يکنات مبارکه با خود شريالّذت ب

 امر مبارک آنچه الزم بود نازل يندر ا ينحمد خدا را که براى مؤمن     

 و اعمال الزمه را بکمال وضوح در کتاب يّنواجبات را معو فرمود فرائض 

 م بخدمت کنند و اوامر الهی را عملياکّل آنست که ق يفک تکلينذکر کرد ا
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 عمل کنند مبادا از حدّ  يمت کنيحمطابق آنچه بآنها نص يدبا يند مؤمنيننما

 زايرو مواعظ اعراض کنند در لوح حاجی م يحد و از نصايناعتدال تجاوز نما

 ىهاطورى رفتار کنی که اگر از چشمه يدبا  يمافرموده ينموسی قمی چن

 کس چهيچاب شوى لبهاى تو بهيرهاى علم و عرفان سياان و دريقان و ايما
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 ٥٤٦ص 

 اىو از اسرارى که پی برده يدراز را کشف ننما ينانه ايگدوست و چه ب

 ى اظهار نکند و اگر قلبت بآتش محبّت اهّلل بر افروخت بر حذر باشيزچ

 ى زّخار موج زندياکه کسی از راز دلت آگاه نشود و اگر روح تو مانند در

 وقت مخفی و مستوريچآشکار گردد خدا داناست که خودمان را ه يدنبا

 يمبا آنکه در لباس اهل علم نبود يمو در خدمت امر تهاون ننمود يمنداشت

 امر را بآنها ّيتو حقان يمکرارًا با علما در  نور و مازندران مذاکرات کرد

 فته شدياهر جا طالبی  يمشتدر عزم خود وهن و سستی روا ندا يمثابت نمود

 فت و دريرنداى الهی را پذ يمو با هر کس مذاکره کرد يمبسوى او شتافت

 نبود نور و مازندران امروز از ينان داخل شد اگر اعمال ناقضيمجمع اهل ا

 هيکد و اهل آن عمومًا مؤمن بودند در اوقاتيشامرى شمرده م مراکز مهمّ 

 رسی را محاصره کرده بود ما از نور براىزا قلعءه طبيرشاهزاده مهدى قلی م

 ی از خّدام بود قبالً يکو عبد الوّهاب را که  يمنصرت اصحاب خارج شد

 با آنکه دشمنان اطراف ما را يدتا اهل قلعه را از آمدن ما اخبار نما يمفرستاد

 خطرهاى يمکه بنصرت اصحاب بپرداز يمگرفته بودند هّمت گماشت

 ن دست قدرت الهی در مقابليکود باز نداشت لمقص ينگوناگون ما را از ا

 اد کرد و ما را از نصرت اصحاب باز داشت حکمتيجمنظور موانعی ا ينا

 ت ما بجانب قلعءهيماقتضا کرد که بعضی از اهالی نور که از عز ينخدا چن

 منظور با خبر ينزا تقی حاکم آمل را از ايرطبرسی باخبر شده بودند م

 زا تقیيرم يناى از مأمورعّده يمبقلعه برس که مايناز ا يشساخته پ

 يديموشينو چاى م يمکه ما باستراحت مشغول بودينا ينند در بيدبما رس
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 ساختند يرته اثاث و اسبهاى ما را گرفتند و ما را اسيخجمعی از سواران ر

 يّنناتوانی مع يفبراى سوارى من بعد از آنکه اسبم را بردند اسب ضع

 اسب هم از کار افتاده بود باقی همراهان ما را ينو برگ ا ينکردند ز

 و ّيتزا تقی ما را از چنگال اذيرند و نزد حاکم آمل بردند ميدکش يربزنج
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 ٥٤٧ص 

 ائی کرد علماى شهر براىيراز ما پذ يشآزار علما نجات داد و در منزل خو

 علما تيّ واند ما را از اذيتداشت نم يقينر نمودند او يابس يدعمل او را تهد ينا

 که سردار که در لشکر مازندران يمزا تقی بوديرنگاهدارى کند ما در منزل م

 يخزا تقی را توبيرى ما مّطلع شد ميابود به آمل مراجعت کرد چون از قضا

 علماء نادان بترسی و از ينهاى ايداز تهد يدر نمود و باو گفت چرا بايابس

 يناختی و حاضريسده مجمع را پراکن ينکنی خوب بود ا يمهوى آنها بياه

 و ّيتر در شهر سارى گرفتار اذيگد ادى بارى دفعءهيدرا بطهران مراجعت م

 ن ما بودند وياشهر از آشنا ينن اياتر از اعيشبا آنکه ب يمآزار مردم شد

 همه چون در کوچه و بازار ينبا ا يماغلب در طهران با آنها مالقات کرده بود

 ف ما را مورد طعنه قرار داده و بصداىاز هر طر يمرديکبا قّدوس عبور م

 خود را از رفتار زشت يموانستيتبابی ( و ما نم -دند ) بابی يزد ميابلند فر

 ينا بمعاونت مظلوميرز يمدر طهران دو مرتبه حبس شد يمآنان برکنار ساز

 قتل ماّل تقی ّيءهبعد از قض يماّول مرتبه که حبس شده بود يمم کرده بودياق

 که بدون گناه گرفتار شکنجه شده بودند ينا با متّهميری بود زينقزو

 شاه گرفتار ينزدن به ناصر الدّ  ير تّيءهمرتبءه دّوم در قض يمرديکهمراهی م

 واقعه سبب شد که ما را ببغداد نفی کردند بعد از مّدتی ينهم يمحبس شد

 ءهمحّل ما در قلّ  يمو مّدتی را بعزلت گذراند يمهاى کردستان رفتبکوه يلقل

 کوهی بود که بمسافت سه روز راه از آبادى بود و وسائل راحتی بکلّی براى

 فت و غذا و طعام براىيابحال ما اّطالع  يلاسمع يخما مفقود بود تا آنکه ش

 مشاهده شد که از امر باب اثرى يمچون به بغداد برگشت .رديکم ّياما مه
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 تا امر حضرتش يمتباقی نمانده و آن اساس بکلّی فراموش گشته هّمت گماش

 و در يمفراموشی نجاتش ده يءهو از زاو يمت تازه بخشيارا از نو ح

 اصحاب و يعدر آنوقت جم .يمو معارف الهی را بگذار يقمنظر عمومی حقا

 امر يقًا بر اظهار حقايدًا وحيدخوف و اضطراب فرا گرفته بود فر را ينمنمو  
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 ٥٤٨ص 

 کم اهل نفاق و فتور را مخاطبو با عزم و ثباتی مح يمم نمودياباب ق

 مياو بر نصرت اهل حّق ق يدبران کمر هّمت محکم بنديخکه اى ب يمساخت

 اهل عالم را دعوت يعجم يدزنده کن يًافراموش شده را ثان ينو د يدنمائ

 پس از آنکه از ادرنه خارج .نموده که بانوار مشرقه از افق امر ناظر باشند

 ما مطلبی چند در نظر المبول دربارءهن امور حکومتی اسيامتصدّ  يمشد

 ى فنا سازنديادر ران را غرقءهياشد که ما و  ينگرفتند و آخر کار قرار بر ا

 فت کهياران شهرت يا ينو در ب يداخبار بطهران رس ينو در بحر اندازند ا

 خراسان را از ينانداخته مؤمن ياران را بدرياحکومت اسالمبول ما و 

 ينندى چون اغزا احمد ازيرو اضطراب فرو گرفت مخبر وحشت  يناستماع ا

 ا اگريرکنم ز يقوانم تصديتواقعه را نم يناظهار داشت که من ا يدخبر شن

 پس .باب و امر او باطل خواهد بود ّيدراست باشد ناچار اّدعاى س ّيهقض ينا

 همه شاد و يداز مّدتی که خبر سالمتی ما در سجن عّکا باحّباى خراسان رس

 .زا احمد ازغندى شگفتی نمودنديران ميقان و ايمدند و از متانت امسرور ش

ه ارسال يدعالم خطابات مهّمه و الواح عد يناز سجن اعظم بملوک و سالط

 شد

 لوح سلطان يعجناب بد بواسطءه يمو کّل را بر نصرت امر الهی دعوت نمود

 يمه تسلدر مقابل جمعی از مردان لوح را بشا يعبد يمان فرستاديررا بشاه ا

 يزالواح ن يرنمود و توّجه او را بتفّکر در اطراف مندرجات آن جلب کرد سا

 يدفرانسه بما رس يرسف ءهيلجواب لوح ناپلئون سّوم بوس يدملوک رس يربسا

 اصل آن جواب در نزد غصن اعظم محفوظ است ما در لوح امپراطور فرانسه
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 أن يَس َنبِّئ الِقسّ  يَس َمِلَک پار يا"  يمت را نازل نموده بودياآ ينا

 ه ويدالخ " اّما لوح پادشاهی روس تا کنون بدست او نرس يَس ق  الن واقيد  ال 

 ه آنها را خواندهيدرى باو رسيگو لکن الواح د يدباو خواهد رس يبعنقر

ا هر کس يرشکر کن خدا را که  ترا بمعرفت امرش موّفق نمود ز .است

 بمعرفت

 ان و عرفانيموب است و مسلما قبل از ااز نفوس مقّدسه محس يدان رسيما
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 ٥٤٩ص 

 يرّيها اعمال خيربوده هر چند آنها را در نظر نداشته ز يرّيهمصدر اعمال خ

 ان و عرفان را ببندگان خود عطايماو ا است که خداوند بواسطءهه اى يلتنها وس

 ند سبب آنست که مصدريبنصان بمظهر امر بیيمه از ايکآنهائ يدرمايفم

 وارم انشاء اهّلل تو حال که بنور الهی فائز شدىيدام .ه هستنديعشناعمال 

 و يدرا ابراز کنی تا ظلمات تقل يّتجدّ  يتم نمائی و نهايابخدمت امرش ق

 انت شهادت دهديمبر ا يدمردم محو و زائل سازى اعمال تو با ينکفر را از ب

 کند امشب را هرگز فراموش مکن يتو گمراهان را براه راست هدا

 يچوارم که ذکر امشب تا ابد در سر زبانها باقی مانده و داستانش هيدام

 وقت از صفحءه عالم محو نشود انشاء اهّلل .

 نوروز بعد از اظهار امر حضرت اعلی مطابق با روز شانزدهم ينهفتم     

 يمماه و نيکزنجان  هجرى بود که از واقعءه ١٢٦٧ماه جمادى االولی  سال 

 سال در اواخر بهار که مطابق با اوائل ماه شعبان بود نيگذشته بود در هم

 ( در آنوقت در يلت فرمودند ) نبيمحضرت بهاءاهّلل از طهران بکربال عز

 حضرت ، زا احمد کاتب باب معاشر و مجالسيرکرمانشاه ساکن بودم و با م

 زا احمد فرموده بودند که آثار حضرت اعلی را که دريربهاءاهّلل بم 

 .کار مشغول بود ينو او با يدود جمع آورى و استنساخ نمادسترس او ب

 ست من در منزل پدرم دريوطهران بوقوع پ ه شهادت شهداى سبعءهيکوقت

 رت مقاماتياز زرند بودم پس از چندى از زرند بشهر قم رفتم ببهانءه يءهقر

 زا احمد بود لکن بلقاى او موّفقيرولی مقصود اصلی مالقات م ،کهمتبرّ 

 واند ترا بمحلّ يتانه کسی که ميگزا موسی قمی بمن گفت يراجی مح .نشدم
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 است نظر بگفتار او از کاشان بقم آمده يمجناب عظ .زا احمد داللت کنديرم

 زا احمديرم که سابقًا با ميدرا د ابوالقاسم عالقبند اصفهانی يّددر آنجا س

 زا احمدريبه ابوالقاسم گفت تا مرا بشهرى که م يمبکرمانشاه رفته بود عظ

 ابو القاسم وسائل سفر مرا بهمدان فراهم نمود و بمن يّداست داللت کند س
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 ٥٥٠ص 

زا احمد يرزنجانی ممکن است ترا بمکان م يبزا احمد علی طبيرگفت م

 داللت

 يبد علی طبحمّ مزا يراو رفتار کردم و بداللت م من بر حسب اشارءه يدنما

 شوشترى که از تّجار ينحس غالم ءهيلزنجانی بکرمانشاه رفتم  و بوس

 زنجانی او را بمن معرّفی کرده بود بمالقات يبکرمانشاه بود و طب

 میيّازا احمد بمن گفت در ايربعد از چند روز م .زا احمد کاتب نائل شدميرم

 کردم و قصد دارم يغزا را تبليرزا برادر خانلر ميردرم ميلکه در قم بودم ا

 دگار براى اويارت اعلی را برسم حض نسخه از کتاب دالئل سبعءه يک

 زا در آنيردرم ميلا .خدمت را انجام دهی ينبفرستم از تو خواهش دارم که ا

 م حکومت خرّم آباد لرستان را داشت و مرکز سپاهش در کوههاى خاوهّياا

 خوشحال شدم و فورًا سفر يتهاينب ّيتمأمور ينمن از ا .ولشتر بود

 از کوهها و جنگلها گذشتم و پس از ششنفر کرد يکر کردم بهمراهی يااخت

 زا احمد را باو دادميرم و امانت ميدزا رسيردرم ميلشبانه روز باردوگاه ا

 کرد من ّيتزا احمد نوشت و از اظهار لطف او ابراز ممنونيرحاکم جوابی بم

 زا احمد بمن مژدهيربمحض ورود م .شتمگآن جواب را گرفته بکرمانشاه بر

  وارد شدند ماه رمضان بود که در کرمانشاه بحضورداد که حضرت بهاءاهّلل

 مبارک مشرّف شدم حضرت بهاءاهّلل مشغول خواندن قرآن بودند از استماع

 رى بردميارمود لّذت بسيفمالحت تالوت قرآن م يتمبارک که در نها نغمءه

 يمزا احمد نوشته بود بحضور مبارک تقديرزا بميردرم ميلرا که ا اى من نامه

 :مودندکردم فر
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 ان کاذبيمشخص در اظهار ا ينت ايسان اوالد قاجار قابل اعتماد نيم" ا     

 ا شاه را بقتليهروزى باب يدند که شايکان ميمآن اظهار ا ا بواسطءهيراست ز

 انيمجهت اظهار اينرسانند و او را بر تخت سلطنت بنشانند از ا

 ند و بس."يکم

 زا امر کرديردرم ميلاهر شد و اچند ماه بعد صدق کلمات بهاءاهّلل ظ     
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 ٥٥١ص 

 ينوران امر اهّلل بود بقتل رسانند در ايا ينبزرگتراز هندى را که  يربص ّيدس

 را بنگارم و يربص ّيدذکر شهادت س ،که بمناسبت يدبنظر رس ينموقع چن

 او را شرح دهم. يقان و تصديمداستان ا

 از حروف ح يکباب هر  يّددر اوائل ظهور س     
ّ
 أمور شدند که بشهرىم ي

 هندى که از حروف يدسع يخظهور را بمردم بدهند ش د و مژدءهينمسافرت نما

 بح
ّ
 يدود بامر مبارک بهندوستان مسافرت نمود و چون بشهر مولتان رسي

 و يدرا از وى شن يدهندى که مردى دانشمند بود نداى ظهور جد يربص ّيدس

 علم و دانش بجاى آنکه حجاببامر مبارک مؤمن شد  ّيهبداللت فطرت اصل

 انيدمر يلست را از خود دور ساخت و خيات رينز يداو شود رهبر او گرد

 م نمود اّول قدمی که برداشتياان نمود و بخدمت امر قيشرا از دور خود پر

 ا بود تحّمل صدمات نمود چونينت کرد و با آن که نابيماز عزيربود که بش ينا

 ان محبوسيجعلی بامر شاه در کوه آذربادانست که حضرت ا يداز رسيربش

 د و بمالقاتکرر فنور سه از بطهران آمد و از آنجا بيراست فورًا از ش

 مالقات تالفی مافات کرد و قلب تشنءه او را ينا يدحضرت  بهاءاهّلل فائز گرد

 و يشمردم از هر ک يتر بهدايااختاب ساخت بیيراز آب وصال س

 مذهب پرداخت.

 کرد که من در اواخر يتروا ينمازگانی براى من چن يدشه يخش     

 ق همهييالن کاشان براى يارا در قمصر مالقات کردم اع يربص ّيدتابستان س

 ق آمده بودندييالشب و روز با اشخاصی که به  يرد بصيآينساله بقمصر م

 ردنديکراى مقابله با او نبود اغلب گمان مياکس را يچمود و هينمذاکرات م
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 ايدپ يلدال اسالم و اقامءه يقتسلّطی در حقا ينسحر چن بقّوءه يرصب ّيدکه س

 ستياناک بودند که مبادا سحر وى در بر انداختن ريمجهت بينکرده از ا

 و مقام آنها مؤّثر باشد.

 ملّقب بماّل باشی که از شهداى سلطان آباد است دربارءه يمماّل ابراه     
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 ٥٥٢ص 

 ت خود در سلطان آباديادر اواخر ح ّيدکه سکرد  يتبراى من حکا يربص ّيدس

 بود در آنشهر بمالقات او نائل شدم با بزرگان علما بمذاکره مشغول بود و

 ت قرآن وياراى مقاومت او نبود براى اثبات مطالب خود بآياکسی را 

 يهرد و هر آيکوارده در کتاب اصول کافی و بحار االنوار استدالل م يثاحاد

 داشت و يحنی فصيااد بيدقرآن و کتاب بآنها نشان مرا از روى  يثو حد

 از سلطان آباد بلرستان رفت و باردوگاه يرپس از چندى بص يغگفتارى بل

 ر نمود روزى در اثناءيازا ورود فرمود شاهزاده از او احترام بسيردرم ميلا

گفت که موجب خشم شاهزاده  اى راجع بمحّمد شاه کلمه ّيدمذاکرات س

 يدگرد

 ينبا شجاعت تمام ا يّدند سيدرا از پشت سر کش ّيداد تا زبان سفرمان د

 از اثر آن عذاب وفات يلانه را تحّمل نمود بعد از مّدتی قلحميربرفتار 

 زا نسبت ببرادرش خانلريردرم ميلدر همان هفته مخالفتی از ا .فرمود

 هيدرم را تنبيلکرد شاه باو اجازت داد تا ا يتزا سرزد خانلر بشاه شکايرم

 نديدکش يردرم را برهنه کرده بزنجيلخانلر امر کرد برادرش ا يدنما

 درم در زندان بود تا وفات نمود.يلبرده محبوسش ساختند ا يلو باردب

 تر ماه رمضان را در کرمانشاه بسر بردند پسيشحضرت بهاءاهّلل ب     

 ان آن حضرت بوديشی از خويکاز چندى بهمراهی شکر اهّلل نورى که 

 طبرسی بود قلعءه يفالسّ  ّيةانی که از بقمازندرزا محّمد يراحبت مو بمص

 بکربال توّجه فرمودند حضرت بهاءاهّلل علّت مسافرت خود را از طهران

 فرمودند. يتحکا ينبکربال براى من چن
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 احترام از ما يتروز ما را بمنزل خود دعوت کرد و با نهايکنظام  ير" ام     

 يقينمن ب يمويگبود که اکنون م ينمالقات شما ا ائی نمود و گفت  سببيرپذ

 شخص شما نبود و اقدامات مهّمءه يرانم که اگر مساعدت و تدبيدم ينمب

 وجه اّطالعی نداشتند يچجوئی به از جنگکه رانش ياو  ينهرگز ماّل حس

 د منينارى نمايدوانستند مّدت هفت ماه در مقابل اردوى شاهنشاهی پايتنم
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 ٥٥٣ص 

 يدهيده ميبگونه دستورات عجينو زبر دستی شخص شما که ا از مهارت

 که اشتراک شما را در اى  ام نشانهبم ولی تا کنون نتوانستهر متعجّ يابس

 ی متأّسفم که امثال شما اشخاصيلورم خياها ثابت کند بدست بشورش ينا

 بشاه و وطن خود خدمت نکرده و از دربار بر کنار باشند يدر چرا بامدبّ 

 تًا بکربالم که شاه عازم اصفهان است موقّ ّياا يناز شما تقاضا دارم در اک ينا

 و در نظر دارم که چون شاه مراجعت کند براى شما منصب يدت کنيمعز

 ينر مانند شما براى ايگا کسی ديرز يمانی را از شاه تقاضا نمايود يرام

 راى قبولو ب يمقّوت رد کرد يتت ما اّدعاهاى او را با نهايسن يقمنصب ال

 ." يمو بعد از چند هفته از طهران بکربال آمد يمحاضر نشد يزمنصب ن

 زا احمد و من امر فرمود که بطهرانيرحضرت بهاءاهّلل در کرمانشاه بم    

 يحيیزا يرو مرا مأمور نمودند که بمحض ورود بطهران بهمراهی م يمبرو

 تا يمآنجا بمانو در  يمشاهرود است برو يکذو الفقار خان که نزد بقلعءه

 زا احمد فرمود که در طهران بماند تا ازيرو بم يدبهاءاهّلل بطهران مراجعت نما

 يمباسم جناب کلاى  مراسله ءهيمی بضميرينجعبه ش يک يدکربال مراجعت نما

 ی را براى غصن اعظم و مادرشانيرينزا احمد دادند و فرمودند شيربم

 يحيیزا يرو امر مبارک را بمم يدبمازندران بفرستند من چون بطهران رس

 ابالغ نمودم براى اجراى امر و مسافرت از طهران بشاهرود حاضر نشد از

 رانشياچند براى  اى بروم و نامه ينگذشته مرا هم مجبور کرد بقزو ينا

 ان مجبوريشنظر باصرار چند نفر از خو ينببرم پس از مراجعت از قزو

 د که وسائل مراجعت مرا بطهرانزا احمد بمن وعده دايرشدم بزرند بروم م
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 وعده وفا کرد بعد از دو ماه بطهران آمدم و با  ينفراهم کند و با

 ون دروازه نو است زمستان را بسريرزا احمد در کاروانسرائی که بيرم

 ن فارسی و کتابيازا احمد اوقات خود را بنوشتن کتاب مبارک بيربردم م

 دالئل سبعه بمن داد که از طرف اودو نسخه از کتاب  يدذرانيگدالئل سبعه م
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 ٥٥٤ص 

 علی تفرشی مجد االشراف بدهم. ّيدزا سيرنی و ميابمستوفی الممالک آشت

 مستوفی الممالک بعد از خواندن آن کتاب مؤمن شد اّما مجد االشراف     

 ينمجد االشراف چن يمروزى در محضر آقاى کل .ماند يبنصان بیيماز ا

 گفت

 مار ابرازيشب ّيتر و جدّ ياخود کوشش بس يندر انتشار آئ ّيهباب ءهيفکه طا

 ارند حتّی جوانی چند روز قبل براى من کتابی آورد عبارت آن کتابيدم

 نات اويادر ضمن ب يمد آقاى کليبريفواد را ميسطورى است که مردم ب

 من براى او فرستاده است در همان ءهيلزا احمد بوسيرکه کتاب را م يدفهم

 ت فرمود که هر چه زودتر بزرند بروميحمرا نص يمروز جناب کل

 و فرمود شما هر دو در معرض يدت نمايمکه بقم عز يمزا احمد هم بگويرو بم

زا احمد هم بمن فرمود که بهر نحو ممکن يرم يدواقع شده ا يمخطرى عظ

 است

 پس ّيدم من بهر بهانه بود کتاب را از سيرکتاب را از مجد االشراف پس بگ

 زا احمد عازم قم شد من او را تا شاهيرم يلبعد از مّدتی قلگرفتم و 

 ت کردم و خود بطرف زرند روانه شدم.يعمشا يمعبد العظ

 م مطابق با ماه شّوالّيات فرمودند آن ايمحضرت بهاءاهّلل بکربال عز     

 هجرى بود چند روزى هم در بغداد توّقف فرمودند بغداد همان شهرى ١٢٦٧

 شهر ينفت و دعوت حضرتش در ايرنی بهاءاهّلل را پذاست که در سفر ثا

 ند مشاهده فرمودند کهيدچون بکربال رس يدو دور رس يکبگوش نزد

 ل اويکگسترده و مّدعی شده که روح القدس در ه يبعالو عراقی دام فر ّيدس
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 سلطان کربالئی و يخاصحاب هم مانند ش يرمجّسم است جمعی از مشاه

 يخاند شاند و بدامش گرفتار شدهرا خوردهاو  يبجواد فر ّيدحاجی س

 عالو است و بعد از ّيدشاگردان س ينبود که از بزرگتر ينه ايدسلطان را عق

 ت فرمودند کهيحست بوى منتقل خواهد شد حضرت بهاءاهّلل او را نصيااو ر

 را يشبندگی آنان خو يددازد و از قينگونه نفوس گمراه نينخود را بدام ا

 تيحنص ينا يدم نمايارا وادار کردند که بخدمت امر باب قرها سازد و او 
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 ٥٥٥ص 

 سلطان مشتعل شده از دام يخسبب شد که آتش محّبت اهّلل در قلب ش

 عالو چون مشاهده نمودند که ّيدست شاگردان سيودان پيزن برست و بيماهر

 م نمودنديابمتابعت او ق يزسلطان از ارادت عالو کاسته آنان ن يخش

 جز آنکه يداى ندمشاهده نمود چاره يدمرو که خود را تنها و بیعال ّيدس

 و در يدبعظمت مقام و کثرت علم و طهارت ذات حضرت بهاءاهّلل اقرار نما

 د نمودياان است و سوگند يماى خود پشيجنزد کّل اعتراف کرد که از اّدعاى ب

 .يدا نگشايهوه گوئياقسم  ينلب با ينکه بعد از ا

 حسن زنوزى مالقات فرمودند يخءاهّلل روزى در کربال با شحضرت بها     

 اى بود که حضرتمژده ينخود را باو آشکار نمودند و ا ّيءهت نورانيقو حق

 حسن زنوزى را در سابق يخحسن داده بودند شرح حال ش يخاعلی به ش

 حسن را منع نفرموده بودند از شّدت يخاگر حضرت بهاءاهّلل ش يماشاره کرد

 مود و بشارتينو کثرت انجذاب نداى ظهور موعود را اعالن ماشتعال 

 اد.يدی را بمردم مينرجعت حس

 زا محّمد علیيراز جمله اشخاصی که بعظمت رتبءه بهاءاهّلل آگاه بود م     

 ان را چنان کاشتند کهيمزنجانی بود حضرت بهاءاهّلل در قلب او بذر ا يبطب

 را آخر کار جام شهادت يبناب طبج يدی سر سبز و بارور گرديلقل بفاصلءه

 شد و از جمله اشخاصی که مجذوب طلعت مبارک بود عبد الوّهاب يبنص

بود که در کربال دکانی داشت و بکسب  يدازى پسر حاج عبد المجيرش

 مشغول

 گرفت که ترک کسب يمبود چون در کربال بحضور مبارک مشرّف شد تصم
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 ل مبارک او را امريکه يدم نماايو تجارت کند و بمالزمت حضرت بهاءاهّلل ق

 ه باو عطا کردند تا کمک کسب و کارش شود چونينبصبر فرمودند و نقد

 ريااختگشت و بی يزت فرمودند عبد الوّهاب را جام صبر لبريمبطهران عز

 يدگرد ينگرفتار چنگال معرض يددر پی محبوب روان شد چون بطهران رس

 يخش يدشهادت رس تا بدرجءه ه چال محبوس شديااصحاب در س يرو با سا

 



www.oceanoflights.org 

 ٥٥٦ص 

 از جمله نفوسی بود که مجذوب طلعت عظمت شد يزازى نيرزاى شيرعلی م

 ه که دريبات غريره و تأثيبو تا آخر زندگانی بخدمت امر قائم بود آثار عج

 يتر حکايار و اغياسته براى يومالقات با بهاءاهّلل مشاهده کرده بود پ

 رد.يکم
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 ٥٥٧ ص 

 ت و ششميسفصل ب                                   

 اندازى بشاه و نجات او يرداستان ت                           

 جمادى ٢٧نوروز بعد از اظهار امر باب که مطابق بود با  يندر هشتم     

 الهی مشغول بودند يمهجرى حضرت بهاءاهّلل در عراق بنشر تعال ١٢٦٨االّول 

 ت اصحابيّاموالى خود هراسان و از صدمات و بل عءهاصحاب باب که از واق

 م وياق ان شده بودند بواسطءهيشبگوشه و کنار متفرّق و پر ينو مؤمن

 ان خدمتيدى خمول بميافتند و از زوايا يداقدام حضرت بهاءاهّلل روحی جد

 ند و ازيدشتافتند حضرت بهاءاهّلل روح شجاعت و استقامت را در آنان دم

 که بعدًا واقع شد آنها را مّطلع فرمودند و ئی مصائب متعّددهتازه و  يعوقا

 ان و عراق مبادرت نمودند دريرباب در ا يمخود بی پرده و حجاب بنشر تعال

 ان بود بمقرّ اصلیيرنظام که صدر اعظم ا يرزا تقی خان اميرسال م ينبهار ا

 ه سالنظام در مّدت س يرام يدکاشان بقتل رس ينام فخود شتافت و در حمّ 

 و امر باب را يدتا نور الهی را خاموش نما يدصدارت خود با تمام قوى کوش

 يبمقصود اقدام بظلمی عج ينبا يلمحو و نابود سازد براى ن يناز روى زم

 باب بود که بفرمان او انجام گرفت ولی عاقبت جز يّدکرد و آن امر بقتل س

 ل صدارت خودنگرفت در سال اوّ  يشخسران ثمرى از رفتار ناهنجار خو

 براى خاموش کردن امر الهی لشکر به مازندران فرستاد و بقتل قّدوس و

 ده نفر ازيزد و سيصصادر کرد و س يداصحاب فرمانی اک يرباب الباب و سا

 در سال دّوم شهداى سبعءه يدگذران يغناه را از دم تيگنفوس مقّدسه و ب

 يريزاصحابش در نو  يدند جناب وحيدطهران بفرمان او شربت شهادت نوش
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 يعوقا ينار نمودند ايثدان ايزان در راه امر يگجان برا يزخونر يربامر آن وز

 و آزار ّيتنموده باذ يرشر يرسبب شد که مردم در هر شهر و بلد اقتدا بوز

 بی يروز ينى بفرمان ايزانگحزن سال واقعءه ينان پرداختند در ايماهل ا
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 ٥٥٨ص 

 هزار و يباو شد در زنجان جناب حّجت و قرجرائم اعمال  ءهيمضم يرتدب

 ند سال اّوليدگناهی بشهادت رس يچهشتصد نفر از اصحابش بدون ه

 ن آغاز شد و سال آخرش بجور و عدوانيابظلم و طغ يروز ينحکومت ا

 جان زا آقايرم يرکب يرزا تقی خان اميرفت پس از مياان انجام يمنسبت باهل ا

 در آغاز جلوس خود يدظمی منصوب گردنورى اعتماد الّدوله بصدارت ع

 ن بودندياباب يسدولت و حضرت بهاءاهّلل را که رئ ينگرفت که ب يمتصم

 بحضرت بهاءاهّلل نگاشت و حضرتش را اى م دهد لذا نامهياآشتی و الت

 بطهران دعوت کرد.

 مراجعت يمتصم يرحضرت بهاءاهّلل که قبل از وصول مکتوب وز     

 ه و در ماه رجبيدخت گرديتوصول نامه عازم پابطهران داشتند پس از 

 زا آقاخان برادر خود جعفر قلی خان را مخصوصًا بهيروارد طهران شدند م

 نمود حضرت بهاءاهّلل يمورود تقد يکباز حضرت بهاءاهّلل فرستاد و تبر يشپ

 اعظم مهمان بودند يرماه تمام در منزل برادر وز يکپس از ورود بطهران 

 ائی آن حضرت نموده بوديرقلی خان برادر خود را مأمور پذ صدر اعظم جعفر

 ماه يکن شهر و بزرگان دربار بمالقات حضرتش شتافته پس از ياسته اعيوپ

 رمودند کهيفم يمان انتقال فرمودند آقاى کليرحضرت بهاءاهّلل بشم

 اثنا با حضرت بهاءاهّلل مالقات نمود و پس از مّدتی يندر ا يمجناب عظ

 در ضمن مالقات يدار آن حضرت را داشت بمقصود رسيدشوق د طوالنی که

 اد بحضوريدلی را که مّدتها بود در فکر خود پرورش مياخ يمجناب عظ

 ل فاسد منع نمودنديامبارک عرض کرد حضرت بهاءاهّلل او را از اجراى آن خ
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 و يدى تازه نماياعمل جلب بال ينفرمودند که ا يرآن تحذ ءهيمو از عواقب وخ

 اندازه گردد.زحمت بی سبب

 ه که ازجاف يءهبردند و در قر يفحضرت بهاءاهّلل بلواسان تشر     

 بود توّقف نمودند جعفر قلی خان همچنان در مهمان يرمستملکات جناب وز
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 ٥٥٩ص 
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 ٥٦٠ص 

 نياکه دو نفر از باب يددر لواسان بحضرت بهاءاهّلل خبر رس .ار بوديددارى پا

 انيراردوى خود بشم ه نمودند و در وقتی که شاه بات شاياسبک مغز قصد ح

 ىيزی را نام صادق تبريکعازم بودند آن دو جوان نادان بشاه حمله بردند 

 ان مظلوميشرى را فتح اهّلل قمی بود که براى گرفتن انتقام همکيگو د

 بر سادگی و جهالت آن دو جوان يلمطلبی که دل .بشاه هجوم کردند يشخو

 مؤّثرى که مقصود را فورًا حاصل کند جاى استعمال اسلحءهست که بيناست ا

 ينکرد و اگر ا يدساچمه استعمال کردند که اندک خراشی در جسد شاه تول

 کار بودند البّته بجاى ينخود مأمور ا يسدو نفر از طرف شخص مدبّر و رئ

 دو يناست که ا يلردند استعمال ساچمه دليکساچمه گلوله استعمال م

 کار ناهنجارى ينبچن يشران بفکر ناقص خويگورت دمشجوان بی

 اقدام نمودند.

 دو نادان سر زد ينهجرى از ا ١٢٦٨ال عمل زشت که در آخر شوّ  ينا     

 ى قبل نجاتياران نمود اصحابی که از باليات تازه نسبت بيبجلب مص

 غائله گرفتار شدند و به انواع عذاب و مشّقات دچار ينفته بودند در ايا

 با جمعی از بزرگان اصحاب بتهمت شرکت يزحضرت بهاءاهّلل ن .دگشتن

 ى که مخصوصيرزنج يره چال گرفتار و در زياجرم بحبس س يندر ا

 که مّدت چهار ماه در ىيربود مغلول گشتند اثر زنج ينمقّصر ينخطرناکتر

 ل مبارک بود تا آخر عمر در گردن حضرتشيکه چال زحمت افزاى هياس

 يتهاينواقعه رؤساى دربار و علماى اسالم ب ينماع ااز است .باقی بود

 با وجود .ست کننديارا هر چه زودتر س ينند و هّمت گماشتند که عامليدترس
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 ينو آزار مخالف ّيتان شده بود تا در مقابل اذيمده که باهل اکّ تهاى مو  يحنص

 عمل زشت سبب شد که يند اقدام آن دو نادان بايندست بانتقام نگشا

 دانستند و اعالن ينن را دشمن مملکت و دياباب ينشور و علماء درؤساى ک

 جعفر قلی خان که در .ن صادر شدياباب ى از هجوم و حملءهيرعمومی بجلوگ

 



www.oceanoflights.org 

 ٥٦١ص 

 ام داد و بحضرتش نگاشت کهيغواقعه را بحضرت بهاءاهّلل پ ينان بود ايرشم

 دربار حضرتت واقعه سر تا پا آتش گرفته و در نزد امراى ينمادر شاه از ا

 ی شاهيقان صدر اعظم محرّک اصلی و قاتل حقخزا آقايررا بهمراهی م

 ينتا ا يدی مخفی بسر برمعرّفی کرده است صالح آنست که مّدتی در محلّ 

 با تجربه يرو پ يننامه را با شخص ام ينبد ايا ينهو و غوغا تسکياه

 رت بهاءاهّللکرد که در خدمت حض يده فرستاد و باو تأکجبحضور مبارک باف

 بماند و بهر جا که انتخاب کنند در خدمتش عازم شود.

 ريگفتند و روز ديرنهاد جعفر قلی خان را نپذيشحضرت بهاءاهّلل پ     

 راه بسفارت روس که ينوران بود رفتند در بياسواره به اردوى شاه که در ن

 زمنشی سفارت روس ا يدزا مجيره ميدوران بود رسيان يکدر زرگنده نزد

 انيخحاجی عل ينائی نمود جمعی از خادميرآن حضرت مهمانی کرد و پذ

 حاجب الّدوله حضرت بهاءاهّلل را شناختند و او را از توّقف حضرت بهاءاهّلل

 در منزل منشی سفارت روس آگاه ساختند حاجب الّدوله فورًا مراتب را
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 ٥٦٢ص 

 بجوار اردوىرؤساى دربار از ورود حضرت بهاءاهّلل  يدبعرض شاه رسان

 اندازه متعّجب شد کهشاه هم بی ينشاه بهراس و تعّجب افتادند ناصر الدّ 

 گونه تهمت بزرگی جرأت کرده خود را در معرض ينچگونه شخص متّهم با

 انظار قرار دهد و فورًا مأمورى فرستاد تا حضرت بهاءاهّلل را از سفارت

 حضرت بهاءاهّلل يمروس از تسل يرورد سفياگرفته بنزد شاه ب يلروس تحو

 و يدو بآن حضرت گفت که بمنزل صدر اعظم برو يدبمأمور شاه امتناع ورز

 ائیيرحضرت بهاءاهّلل را از طرف من پذ يدکاغذى بصدر اعظم نوشت که با

 ی به بهاءاهّلليبر کوشش نمائی و اگر آسياامانت بس ينکنی و در حفظ ا

 وس خواهی بودرخ دهد شخص تو مسئول سفارت ر اى برسد و حادثه

 ينمود در اينزا آقاخان با آنکه نسبت بحضرت بهاءاهّلل ابراز مساعدت ميرم

 ست و مقام از مساعدت خود دارى نموديازوال ر يمواقعه از خوف جان و ب

 روس از يره حضرت بهاءاهّلل از زرگنده عازم شدند دختر سفيکوقت

 ان خاطر بود کهشيرد چنان پريکم يده  حضرت بهاءاهّلل را تهديکمخاطرات

 ت و پدر خود را مخاطب ساخته گفت اى پدر اگريريخاشک از چشمش م

 ينا ءهيجمهمان خود را از خطر برهانی و محافظت کنی نت يننتوانی ا

 دختر خود را يتهاينروس که ب يرست و قدرت تو چه خواهد بود سفيار

 حضرت او متأّثر شده و باو قول داد که در حفظ يءهاشت از گريددوست م

 ايرمد زيآقول بر ن ينا مبذول دارد و لکن از عهدءه  يغبهاءاهّلل سعی بل

 کردند و يروران و طهران حضرت بهاءاهّلل را دستگيان ينشاه در ب ينمأمور

 ده بطهران بردندياآنچه داشتند گرفته و آن حضرت را با سر و پاى برهنه پ
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 ر به وجود مبارکياراه از شّدت حرارت آفتاب تابستان زحمت بس يندر ب

 و از هر طرف سنگ می ندو لعن حضرت بهاءاهّلل پرداخت مردم بسّب  يدرس

 و شاه ينانه دشمن وطن و ديگا آن حضرت را بفتواى علما يرانداختند ز

 ينزنی با چشمانی شرر بار نفر يرند پيده چال رسيامردند چون بسيشم
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 ٥٦٣ص 

 واست آن رايخاشت من جلو آمده سنگی در دست دياکنان و لعنت گو

 زن گفت شما را يرمانع شدند پ ينبصورت حضرت بهاءاهّلل بزند مأمور

 سنگ را بزنم حضرت بهاءاهّلل ينا يدهم که بگذاريدالّشهداء قسم م ّيدبس

 ل خود کار ثوابی را می خواهدياا بخيرز يدفرمودند او را ممانعت نکن

 انجام دهد.

 ءهينخز يمدر آن محبوس بودند اصاًل در قده چالی که حضرت  بهاءاهّلل ياس     

 محّل و کثرت ی و عفونت آنيکشده بود تار يلحّمام بود که بزندان تبد 

 ه حضرت بهاءاهّلل را بآنيريکنگنجد زنج يربتحر يشحشرات و کراهت هوا

 هاى معروف است سهيرمغلول ساخته بودند قره کهر نام داشت که از زنج

 ی ازيکورد ياان براى حضرت بهاءاهّلل نکس آب و ن يچروز و سه شب ه

 ل مبارک سوخت و هر چه خواست از حضور مبارکيکدلش بحال ه ينمأمور

 نهان کند و بمحضرپلباس  يرد که پنهانی ظرف چاى را در زيراجازه بگ

 موّفق يّتمبارکه بر اثر جدّ  قبول نفرمودند عائلءه يدنما يممبارک آورده تقد

 ورنديآرا که از منزل م د تا غذائیيننما را راضی ينشدند که مأمور

 مودند ولی باالخرهيندر اّول همراهی نم ينبحضور مبارک ببرند مأمور
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 ٥٦٤ص 

 ران وياا يررمودند زيفنم يلراضی شدند ولی حضرت بهاءاهّلل غذا م

 رمودند و ممکن نبود آنهايفوان محبوس خود را گرسنه مشاهده ميرپ

 ينمحبوس ينًة ايقد حقيننما يلام گوارا مل مبارک طعيکگرسنه باشند ه

 سختی و مشّقت را تحّمل کردند. يتگناه بر اثر خشم شاه نهابی

 ى گرفتاريزت شاه نموده بودند اّول صادق تبريااز نفوسی که قصد ح     

 برهنه بشاه حمله کرده او را از اسب يرشد صادق اّول کسی بود که با شمش

 کهينران مستوفی الممالک او را بدون افورًا شاطر باشی و نوک يدکش

 پاره را يکپاره ساختند  دوه بدنش را يدت بقتل رسانيسبشناسند ک

 تند دّوم نفر فتحيخآو يمعبد العظ ر را بدروازءهيگشمران و پاره د بدروازءه

 اهّلل حّکاک قمی بود که گرفتار شد هر چه اصرار کردند و آزارش نمودند تا

 يقينند و بعضی يدی کند جز سکوت جوابی نشنهمدستان خود را معرّف

 ر سرب گداخته دريابس ّيتکردند که گنگ و الل است عاقبت بعد از اذ

 هيکشد در روز يرى بود که دستگيريزقاسم نحاجی تند سّومی يخحلقش ر

 ى را هميريزکردند حاجی قاسم ن ينان خان را در طهران شمع آجيمحاجی سل

 ند در هر ساعتيدکرده بشهادت رسان ينآجان شمع يردر همان روز در شم

 شاه بانواع و ن را گرفته بجرم اشتراک در واقعءهيای دو تن از بابيک

 ى و گناهیيررا تقص يچيکند با آنکه هيدسانيرو آزار بقتل م يّتاقسام اذ

 نفر را بصداى بلند يکه چال شده يانبود هر ساعت مأمور مخصوص وارد س

 ون آورده در هنگام ورود بقتلگاه مردميران بزند از رد و او رايباسم م

 عضوى از اعضاى مّتهم بحال يچدند چنانکه هيزتند و بدن او را زخم ميريخم
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 غضبها با آنکهيربود که م يداى شداند و ظلم باندازهيمی خود باقی نميعطب

 گونه ستمکارى ابا و امتناع داشتند .ينى بودند از اقدام بايزمعتاد بخون ر

 انيمجناب حاجی سل يدواقعه بشهادت رس ينمله نفوسی که در ااز ج   

 الّسلطنه پدر يبخان است پدرش در لشکر نا يحيیپسر  يهخان بود  مشاٌر ال
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 ٥٦٥ص 

 منصب يزمحّمد شاه صاحب رتبه و منصب بود و در زمان محّمد شاه ن

 ت وان خان طبعًا اعتنائی بمناصب دربار نداشيمی داشت سلّيتو مقام و اهمّ 

 ی از اعمال و افعاليقبامر باب و آشنا شدن بمعارف حق يقبعد از تصد

 ار و از داشتن منصب و خدم و مقام بر کنار بود قبل ازيزب يشن خويااطراف

 کاظم رشتی وارد شد يّداز طهران بکربال رفت و در محضر درس س يقتصد

 اى امر را ازه نديکدر کربال بود تا وقت يدذرانيگاوقات را بعبادت و عزلت م

 گرفت که پس از يملذا تصم يدی و ماّل مهدى خوئی شنيلسف اردبيوماّل 

 خواست يدطبرسی را شن ان بخدمت امر پردازد و چون خبر قلعءهيمحصول ا

 از کربال خود را بدآنجا رساند و بنصرت اصحاب پردازد لکن وقتی بطهران

 ران و مصاحبتيافته بود لذا بمعاشرت ياطبرسی خاتمه  که واقعءه يدرس

 اصحاب مازندران مشغول شد لباسش در طهران همان لباس يفالسّ  ّيةبق

 هی بر دوش داشت کهياکوچک بر سر و عباى س امءهمنی عيعمردم کربال بود 

 نظام او را وادار کرد که يران اميخزا تقيرم يدوشيپى ميدآن قباى سف يرز

 يدآوشی خوشم نمیپيلباس که م ينفت من از ايگو م يدلباس نما يلتبد

 ان خان ازيمسل

 دياامه مانند پدرش کاله بر سر نهاد و لکن با اصرار زمببعد بجاى ع ينا
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 ٥٦٦ص 

 ان خان در نزديمسل يدزا تقی خان از قبول منصب در دربار امتناع ورزيرم

 ر داشت با آنکه در واقعءه شهداى سبعءهيامردم و امراء دربار احترام بس

 و آزارى يدی نماّيتراى آن نبود که او را اذيابود کسی را  ختيتطهران در پا

 رفت و مقصودش آن بود که يزتبره برساند بعد از شهادت حضرت باب ب

احدى را  يدرس يرموالى خود را از چنگ اعدا مستخلص سازد و لکن د

 جرأت

 نظام با آنکه يرام يدو دستی بگشا يدنبود که نسبت باو تعرّض نما

 مودينهمه تجاهل مينن باب است با ايان خان از فدائايمانست سليدم

 ينالعابد يناشت بعد از شهادت ماّل زيدو نسبت باو و پدرش اهانتی روا نم

 کاتب ينحس يّدفت که حکومت در نظر دارد طاهره و سياشهرت  يندى چنيز

 دى را که در حبس هستند رها سازد و معروف بود که بعد از شهادت بابيز

 ان شده ويمرا فرا گرفته و از کرده پش يرکب يرب سراپاى امخوف و اضطرا

 گفته است که من هر چند براى مصلحت يدد يکچون وفات خود را نزد

 باب و اصحابش اقدام نمودم ّيدست دولت بقتل سياحکومت و حفظ س
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 ٥٦٧ص 

 ک باشتباه خود اقرار دارمينبود و من ا يرعمل ناشی از سوء تدب ينو لکن ا

 ينو تسک يممرتفع نما بود باب يّدس يهانستم غوغاء مردم را که بر علويتمن م

 براى شباب و اصحابحفظ موّفق نشدم با آنکه  يردهم و لکن از سوء تدب

 .يدبسزاى عمل خود رس يرکب يربود ام يداندازه مفمصالح مملکت بی

 در اّول يشفظ مقام خوحزا آقاخان نورى براى يرش مينجانش     

 اصحاب باب و دولت صلح و آشتی بر قرار سازد و لکن نءهياواست ميخم

 خت را دچار اضطرابيتاندازى بشاه مانع مقصود او شد و پا يرت واقعءه

 اندطفلی هشت ساله بوده يخى نمود حضرت غصن اعظم که در آن تاريدشد

 کردند فرمودند: يتحکا ينمشاهدات خود را براى من چن

 طهران را احاطه کرده بود و محلّ  ينساکن يم" در آن زمان ترس و ب     

 واستم از خانهيخبود هر وقت م يلزا اسمعيرتوّقف ما در خانءه عموى ما م

 د میياه هاى کوچه گرد فربچّ  يدسيربکوچه م يمکه پاينبمحض ا يايمون بيرب

 فتم روزى ازيرون ميرردم و کمتر بيکمن هم مالحظه م (بابی ، بابی  )زدند 

 کردند و زبان يبشتم جمعی اطفال ولگرد مرا تعقيگر مبازار بخانه ب

 م آنها رايدمودند مصلحت دينبدشنام گشوده و آجر بجانب من پرتاب م

 ور فتم برگشته بآنها حملهيربترسانم تا سالم بمنزل برسم همانطور که م

 ند ويدآنها ترس کردم همءه يبشدم و با کمال شجاعت و استقامت آنها را تعق

 يدفتند زود فرار کنيگر ميگديکم بيدهادند و چون دور شدند شنرو بفرار ن

 ه فرار کردنديکساند وقتيرما را بقتل م و همءه يايدبابی کوچک آالن م ينکه ا

 رد با کمال تعّجب بمنيکحال م ينمن بمنزل برگشتم شخصی که تماشاى ا
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 شجاعت ينو سال تو با ا بر شجاعت تو من هرگز طفلی بسنّ  ينگفت آفر

 ."يدرد نسبت بمن جسارتی نمايککس جرأت نم يچام از آن ببعد ههيدند

 حاجی يدم گرفتار شد و بشهادت رسّيااز جمله اشخاصی که در آن ا     

 امکرده يقان  خان سابق الّذکر است شرح شهادت او را من شخصًا تحقيمسل
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 ٥٦٨ص 

 فرمود يملگارم جناب کيناوراق م ينم در ايدشن يمه از جناب کليکو بطور

 زايرمان خان در طهران در مجلسی بودم ميلمن در روز شهادت حاجی س

 حضور داشتند حاجی ماّل محمود يزن طهران نياو جمعی از اع يدعبد المج

 ان خانيمداستان قتل سل  گفت هنظام العلمأ در آن مجلس رو بکالنتر کرد

 انيمشخص سل ينزا تقی کدخدا کرده گفت ايرن کن  کالنتر اشاره بميارا ب

 زا تقی درخواست کردنديراز م ينخان را از محبس تا مقتلش برده حاضر

 ( نه٩زا تقی گفت حکومت بمن امر کرده بود که )يرن کند مياکه واقعه را ب

 ان خان را سوراخ کرده در هريمکرده و نه محّل بدن سل ّيهعدد شمع ته

 فته بود که دربارءهشاه بحاجب الّدو گ ينسوراخی شمعی فرو برم ناصر الدّ 

 و پس از اقرار او را وادار کند که از يدکامل نما يقان خان تحقيماّتهام سل

 واهديخه خودش ميکو در صورت امتناع او را بنحو يدمحّبت باب تبرّى نما

 و با طبل و نی در يدکن ينان خان گفته بود مرا شمع آجيمبقتل برساند سل

 او مجرا شد عمل دربارءه ينهم يده کنشقّ و آخر کار بدن مرا  يدبازار بگردان

 زا تقی گفت چونيرتند ميخدروازه نو آو ه از بدن او را بطرفی از يمو هر ن

 غضب در وقت يرم يمدر بدن او فرو بر يمو خواست يمشمعها را آورد

 غضب يران خان کارد را از دست ميمسل يدرزيلسوراخ کردن بدنش دستش م

 غضب گفت چرا دستت می يروراخ کرد و بمگرفته ببدن خود فرو برد و س

 و ينان خان بمأموريمم سليدطور بدن مرا سوراخ کن من ترسينلرزد ا

 انخانيمفرّاشان حمله کند اشاره کردم تا دستهاى او را از عقب ببندند سل

 ان خان دو شمع دريمسل باشارءه يدگفت هر جا را من اشاره کردم سوراخ کن
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 گردن و چهار تا در پشتش روشن يری در زيکو  يشاو دو تا روى دوشها ءهينس

 تن خون از زخمها او را مضطرب نساختيخهوى مردم و رياکردند صداى ه

تمام  ينرد چون کار شمع آجيکبا کمال شجاعت و استقامت باطراف نظر م

 شد

 ان خان از جا برخاست با قامتی راست مانند سرو خرامان براه افتاد ازيمسل
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 ٥٦٩ص 

 فت شکريگتاد و بمردم ميايسذشت هر چند قدم ميگم يّتوف جمعن صفيام

 ينيدم و تاج شهادت بر سر نهادم ببيدخدا را که بآرزوى دل و جان رس

 نيامحّبت باب چه آتشی در دل من افروخته و دست قدرت او چگونه فدائ

 بود تمام شود يکی از شمع ها  که نزديکرستد يفان جانبازى ميدخود را بم

 آتش را در قلب من ينان خان را جلب کرد بصداى بلند گفت آنکه ايمنظر سل

 .يديدجا حاضر بود و مرا مينافروخته کاش ا

 رديکمد و از دور تماشا ميآرد     کاش ميکآنکه دائم هوس سوختن ما م

 متايهام  محّبت محبوب بجهانی مست شدهينا من از بادءه يدل نکنياخ     

 توانائی و قدرت را بمن يننموده و ا يرتسخ سراپاى مرا گرفته  روح مرا

 موهبتی را دارند و بحال ينو ملوک آرزوى چن ينسالط يععطا کرده که جم

 دياشوق فر ورند گاهی هم با کمال خلوص و محبّت از غلبءهيخمن غبطه م

 را وقتی بآتش يلخل يمفت در دوران گذشته حضرت ابراهيگو م يدشيکم

 عطا کند يفنمود که آالم و مصائب او را تخف افکندند از خداوند درخواست

 يدندا را شن ينا يببود که از مکمن غ ينو روح و قلبش را منتعش سازد ا

 انيمسل ينو لکن ا( ۷۰: ۲۱)قرآن " يمَ َنار  ک وِنی َبردًا َو سالمًا َعلی ِابَراهِ  َيا" 

 حبّتآتش م ياخدا يا" خدا يدويگند و ميزد ميااز اعماق قلب سوزان خود فر

 سته در قلب من مشتعل فرما تا سرا پاى وجود من از شعلءهيوخود را پ

 سوزان آن محترق گردد.

 انخان گفتيما که سليروانم تمام سخنانيتزا تقی گفت من نميرم     

 ه وارد بازار شديکنات او را در مردم شرح دهم وقتياب يبعج يرو تأث يمبگو



www.oceanoflights.org 

 از آنها که رو بتمامی گذاشته بودی يکبر اشتعال شمعها افزود  يممرور نس

 اشتعال عاشقانه يدو گوشت بدنش را سوزان يداش بزخم رسشعله

 انخان افزوده گشت و شمع را مخاطب ساخته گفت اى شمع سوزانيمسل

 ر شعلءه تو در منيگخود را از دست دادى د يرباالخره از کار فرو ماندى و تأث
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 ٥٧٠ص 

 اى هاى تو مژدها من از زبان شعلهيرش زوانی بکويتندارد هر چه م يرتأث

 واند و محّبتيخسد که مرا بکوى محبوب ميرنوم و آوازى بگوشم ميشم

 ازد.يسد ميااو را در قلبم ز

 قشون ينفت و مانند سردار فاتحی در بيرن   جمع مياان خان در ميمسل     

 نايپاود بدن مشتعل او مانند چراغی تابان در ظلمتی بیيپيمخود راه م

 مردم را مخاطب ساخته گفت همه يدمود و چون بمقتل رسيننور افشانی م

 براى چه يدنيکن بود فکر نمياپاان داراى حشمتی بیيمسل ينکه ا يدانيدم

 تيسن ينا ؟ تابديشو به مشهد فدا م يداز آنهمه نعمت و جالل دست کش

 چند همتا آنگاه رو بامزاده حسن کرد و کلماتیمگر از محّبت محبوب بی

 يّتغضب اشاره کرد که بمأمور يربعربی گفت که معنی آنرا ندانستم بعد بم

 رد و او تا جان در بدن داشتيکغضب بدن او را شّقه م يرخود مشغول باش م

 اثرى ينزا تقی در حاضريرم يتبمدح و ثناى محبوب خود ناطق بود حکا

 ر اندام افتاد وقّصه لرزه ب ينن ايدنمود محمود نظام العلمأ را از شن يبعج
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 ٥٧١ص 

 ر بر زبان رانديگد اى ی !" و بدون آنکه کلمهيبر گفت " چه امر عجيااختبی

 ون رفت.يربرخاست و از مجلس ب

 و يرسال بشهادت کبرى فائز شد زنی دل ينو از جمله نفوسی که در ا     

 پر شجاعت است که در امر مبارک بطاهره معروف است قسمتی از شرح

 طهران جناب طاهره شهداى سبعءه قبل نگاشته شد در سال واقعءه حال او از

 ن طهران اغلبياو در منزل کالنتر محبوس بود زنهاى اع يدگرفتار گرد

 او بودند تا تءهيفمودند همگی شينن او آمده و از محضرش استفاده ميدبد

 ه شهادت طاهره واقع شد طاهره در منزل کالنتر بود من داستانيکزمان

 محمود خان کالنتر براى بعضی از دوستان خود ه زوجءهيکاو را بطورشهادت 

 گارم.يناوراق م يننقل کرده در ا

 ه طاهره در منزل ما بود مرا بنزد خود احضاريکشب از اوقاتيک)      

 کرده و لباسی از يشم خود را کاماًل آرايدکرده چون بخدمتش شتافتم د

 ينبا عطرهاى ممتاز معّطر کرده ادر بر نموده اطاق خود را  يدم سفيشابر
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 ٥٧٢ص 

 منظره مرا متعّجب ساخت طاهره بمن فرمود من خود را براى مالقات

 را ينه ايکشد وقت يدمحبوبم حاضر کردم و شما از زحمت من خالص خواه

 افتادم با صداى يهآمد جدائی از او بگر يشم و از ترس پيدم لرزيدشن

 واهم چند تقاضا از تو بکنميخن منکن م يهان بخشی بمن گفت گريناطم

 است از تو تمّنا دارم يکا ساعتی که براى شهادت من مقرّر شده نزديرز

 جان دادن من حاضر باشد و پسرت را با من بفرستی که در منظرءه

 نند لباسيکم يدمخصوصًا باو بسپار که مراقب باشد اشخاصی که مرا شه

 که بدن مرا يددارم باو بگوئ ريگورند تقاضاى دياون نيرمرا از بدن من ب

 دازند و آنرا با خاک و سنگ انباشتهينن چاهی بيادر م يدبعد از قتل بگو

 کينبسته را که ا ينا يآيدروز بعد از قتل من زنی بنزد تو م سهسازند  

 ساعت ببعد ينست که از اينر من از تو ايگهم باو بسپار رجاى ديدبتو م

 ه ساعت مرگ من برسديکد تا وقتکسی را نگذارى وارد اطاق من بشو

 ان کند منيشببرد و حواس مرا پر ينکس را نگذار که توّجه مرا از ب يچه

 روزه دارم و تا بحضور محبوب خود برسم ّيتبنماز مشغول خواهم شد و ن

 يمخود را نخواهم گشود آنگاه مرا امر کرد در اطاق را بروى او قفل نما روزءه

 و از تو تمنّا دارم که خبر يددر را خواهم کوبو بمن گفت در ساعت مفارقت 

 ه دشمنانيکام از همه کس پنهان دارى تا زمانشهادت خود را که بتو داده

 من در اطاق را قفل کردم و باطاق خود . من خودشان آنرا انتشار دهند

 م خواب از چشمم فراريددر بستر خود دراز کش ينبرگشتم محزون و غمگ

 ذشت با خدا مناجاتيگشهادت او در قلب من مبودن  يککرد فکر نزد
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 ردم.يکردم و در حّق او دعا ميکم

 آن شب و روز چند مرتبه از جا برخاستم و آهسته بدر اطاق او رفتم     

 ز او را بشنوميابود راز و ن ينتادم مقصودم ايسو با کمال سکوت پشت در ا

 بارى .ل بودز با محبوب خود مشغويای براز و نيرينطاهره با نغمءه ش
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 ٥٧٣ص 

 نند با عجله نزد پسر خوديزم در را ميدساعت بعد از غروب آفتاب شن چهار

 هاى طاهره را باو گفتم او انجام آنرا بعهده گرفت ازرفتم و درخواست

 خانيزقضا شوهر من در خانه نبود پسرم در را باز کرد و گفت فرّاشهاى عز

 ر مرا بلرزه در آورد بطرف اطاقخب يناند اسردار براى بردن طاهره آمده

 م طاهرهيدطاهره رفتم و با دست لرزانی قفل را از در اطاق باز کردم د

 است وقتی که من وارد ّياون آمدن از اطاق مهيرچادر بسر کرده و براى ب

 بطرف من آمد يدکه مرا دينند بمحض ايزن اطاق قدم ميام در ميداطاق شدم د

 دان در دست من گذاشته بمن گفت يدبا کل خود را و صندوقچءه يدمرا بوس

 هم هر وقت او را باز کردى ويددگار بتو مياصندوقچه را برسم  ين:" ا

 ور".ياى مرا بخاطر بيده در آن هست ديکئيااش

 بعد از آن با من خداحافظی کرد و با پسر من روان شد کم کم از چشم     

 اند طاهره بر اسبی کهيدچه حالی در آن موقع داشتم خدا م يدمن محو گرد

 فرّاشها رفتند سه يرسردار فرستاده بود سوار شد و با پسر من و سا

 ينت و لعنت و نفريريختا پسرم آمد اشک از چشمش م يدساعت طول کش

 رستاد او را پهلوى خود نشاندم و شرحيفبسردار و فرّاشهاى او م

 وانم شرح دهمتم نمیيدم گفت مادر آنچه را بچشم ديدرا از او پرس ّيهقض

 ون شهر استيرخانی که بيلبباغ ا يمجا رفتينانم ما از ايدقدر م ينهم

 مستی بلهو و لعب يتم که در نهايددر آنجا سردار و نوکر و سربازانش را د

 يديمآنها بلند است وقتی که بدرب باغ رس مشغولند و صداى قهقهه و خندءه

 ا سردار رو برو شوم توواهم بيخده شده بمن فرمود من نمياحضرت طاهره پ
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 واهند مرا خفهيخم آنها مينبمن و سردار باش از قرارى که می ينب واسطءه

 يّهمی تهيشوقتی دستمال ابر ينمقصد و چن ينکنند چندى قبل براى هم

 هم و رجا دارم بروى و آن مست مدهوش را راضیيدآنرا بتو م ، امکرده

 يتم در نهايدسردار رفتم د من نزد .دستمال خفه کند ينکنی که مرا با ا
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 ٥٧٤ص 

 يشمبر و ع ينخوشی ما را از ب يدد کشيافر يدمستی است چون مرا د درجءه

 نياما را مکّدر مساز برو بگو آن زن بدبخت را ببرند خفه کنند و در م

 ت کردم ويرفرمان ح ينسخن و صدور ا ينن ايدمن از شن .دازندينچاه ب

 نزد دو نفر از نوکرهاى سردار که با آنها ت لذايسر جاى گفتگو نيگم ديدد

 يلآشنا بودم رفتم و دستمال طاهره را بآنها دادم آن دو نفر مطابق م

 ند و او را خفهيچيدطاهره رفتار کردند همان دستمال را دور گردنش پ

 کردند فورًا نزد باغبان رفتم و براى دفن جسد طاهره محلّی از او خواستم

 منظور خوبست ينو هنوز تمام نشده و براى ا مياگفت چاهی تازه کنده

 و آنرا همانطور که يمچاه افکند ران جسد طاهره را در آنيگفورًا با کمک د

 جمع متفرّق و پراکنده شدند و سپس آن .يمگفته بود با خاک و سنگ انباشت

 جاودانی سرافراز ّيترمس مطّهر نفس مقّدسی را که مملکت آنان را بنوران

 خاک و سنگ گذاشته رفتند. يرز کرده بود در
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 ٥٧٥ص 

 ن شدم و از شّدتيانقل کرد گر يمن آن واقعه که پسرم برايدمن از شن     

 م پسرم هم مانند منيدافتادم چون بهوش آمدم د ينوش روى زميهتأّثر ب

 يدند و چون مرا بشّدت متأّثر ديکم يهمتأّثر است و در بستر خود افتاده گر

 د ممکنست براى حفظ مقام و رتبءهينترا بب يءهپدرم گرنکن اگر  يهگفت گر

 و در نزد شاه مرا و تو را مّتهم کند و يدخود ما را ترک کند و قطع رابطه نما

 و شاه باعدام ما فرمان دهد مادام که ما بابی يمگرفتار دشمن خونخوار شو

 فقط يمدازينت بيبچرا خود را بهالکت و مص يمان نداريمو بامر باب ا يمتيسن

 و يمکه هر کس از طاهره بدگوئی کرد دفاع کن يمسعی کن يدمن و تو با

 انيجسخنان پسرم سبب شد که ه .يممحّبت او را در قلب خود مستور دار

 را که حضرت طاهره بمن داده بود باز کردم اى فت آنگاه جعبهيا ينقلبم تسک

 گردن بندىی و يحفتم و در پهلوى آن تسبياعطر کوچکی  ءهيشن آن شيادر م

 قوت بود.ياو  يقوزه و عقيراز مرجان و سه عدد انگشترى از ف

 واقعه زنی آمده امانت طاهره را از من گرفت و ينسه روز بعد از ا     
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 ٥٧٦ص 

 حضرت . ميدر او را نديگه بودم و بعد از آنهم ديداز آن او را ند يشمن پ

 سال داشتند.( انتهی ٣٦شدند  يدطاهره وقتی شه

 اسم يناسم طاهره فاطمه بوده است که پدر و مادرش او را با     

 بوده است والدت حضرت يّهاو اّم الّسلمه و لقبش زک يءهواندند و کنيخم

 بود ينهجرى واقع شد که سال تولّد حضرت بهاءاهّلل است ا ١٢٣٣طاهره در 

 تياح يختارده ينآ ينموّرخ يدشهادت حضرت طاهره شا يخمختصرى از تار

 را که در راه آزادى کرده بنگارند و خدماتی يقتمام و کامل تحق او را

 ده است که رفتار او راينآ ينمؤمن هموطنان خود نموده شرح دهند بر عهدءه

 سرمشق خود قرار دهند و بجمع آثار و نوشتجاتش بپردازند و اسم او را

 براى ابد زنده و مشهور قرار دهند.

 دىيز ينحس ّيدس يدسال بشهادت رس يناشخاصی که در ا از جملءه     

در حضور مبارک بود اّطالعات  يقکو و چهر که در حبس ماه ودکاتب وحی ب

 او

 ازل يحيی يعد بود حضرت اعلی در توقياو اسرار امر باب ز يمتعال دربارءه

 کاتب که حامل جواهر علم الهی است ينحس ّيداو را مأمور فرمودند که از س

 د کاتب وحی که در روز شهادت حضرت اعلی از جاماند بپرسيدآنچه را نم

 سته منتظر بود که روزى جان خود را در راهيوشد پ يبنص شهادت بی

 ه چالياسال در طهران گرفتار شد و مّدتی در س يندر ا يدمحبوب فدا نما

 تاج و مصارف الزمه رايحباقی ماند حضرت بهاءاهّلل هر ماه براى او ما 

 واهميخشهادت او را نم يفيّتمن ک يدادتش رسرستادند تا روز شهيفم
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 خان سردار قاتل حضرت طاهرهيزکه عز يمويگذکر کنم مختصرًا م يلبتفص

 .يدبشهادت رسان يزکاتب وحی باب را ن

 ه چاليااشخاصی  که با حضرت بهاءاهّلل در س يردر خصوص سا     

 م فرمودند:يدرا از حضرت بهاءاهّلل شن يلمحبوس بودند مطالب ذ

 هياند با من در سيدسامان بشهادت رس درآن نفوسی که در آن سال    
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 ٥٧٧ص 

 شينو زم يناندازه متعّفن و سنگچال محبوس بودند هواى آن زندان بی

 و نور آفتاب را يکتار يشو فضا ّيهو مملّو از حشرات موذ يفمرطوب و کث

 ند پاى مامحّل محبوس نمود يکما را در  يعوجه در آن راهی نبود جم يچبه

 يمو گردن ما در اغالل بود ما در دو صف رو بروى هم نشسته بود يردر زنج

واندند يخکه بصداى بلند م يمفتيگطلوع فجر در هر شب ذکرى بآنها م يکنزد

 صف

 ادند وَ يدر جواب ميگِفی ِمن ک ّل َشی  صف دَيکفتند ق ِل اهّلل  يگاّول م

َتَوکِّ َيتَ َعلَی اهّللِ َفل  ( زندان بقصر شاه١٦:١٤ل وَن ) قرآن َوکِِّل الم 

 و با وحشت يدسيرشاه م ينبگوش ناصر الدّ  ينبود صداى اذکار مؤمن يکنزد

 ن استيافتند صداى ذکر بابيگم ؟ تيست و از کيسصدا چ ينا يدرسيپم

 دىياشاه مقدار ز ينه چال محبوسند روزى از طرف ناصر الدّ ياکه در س

 ما بودند ما آوردند همه منتظر اجازءهن ياکباب گوشت گوسفند براى زندان

 د همه اطاعت کردند بجزينالياکه اصحاب دست بآن ن يماظهار داشت

 ينقمی که از آن کباب تناول نمود زندانبانان از ا ينحس ّيدس

آنها آنرا تناول نمودند هر  يما پس از آنکه ما رّد کرديرخوشحال شدند ز ّيهقض

 روز

 انيداز اصحاب را باسم و رسم صدا زده بم ی دو تنيکمدند و يآفرّاشان م
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 ٥٧٨ص 

 فرح يتاشتند با نهايداز گردنشان بر م يرواندند چون زنجيخشهادتش م

 مدند ما آنها را بنعماى الهی در عالم ملکوت مستبشريآنزد ما م

 ان فدايدمعانقه و وداع نموده بم يباصحاب بترت يرآنگاه با سا يماختيسم

 ردند همهيکرا براى ما نقل م يکح جانبازى هر تافتند فرّاشان شريشم

 را از يک يچشودند مصائب زندان هيگمسرور بودند و زبان بشکرانه م

 ازىيرعبد الوّهاب ش يمار شديدفجر ب يکاشت شبی نزديدباز نم ّيتروحان

هچال گرفتار شده يابراى مالقات ما بطهران آمده بود و در س ينکه از کاظم

 بود

 م که در فضاىيدار شد و گفت خوابی ديدبود ب يرنجز يکو با ما در 

 واهم پروازيخناهی با کمال نشاط و راحتی بهر طرف که ميتنورانی ال

 صابر و يدسانند بايرش آنست که امروز ترا بشهادت ميرتعب يمنم گفتيکم

 از يرغضب آمده زنجيری خوشحال شد چند ساعت بعد ميلثابت باشی خ

 احباب وداع نمود بعد نزد ما آمده ما را يعبا جم گردنش برداشت عبد الوّهاب

 وجه آثار اضطرابی در او يچسخت در آغوش گرفت و بقلب خود فشرد به

 ان فدا رفت بعدًا جاّلديدبم يمنبود ما او را بصبر و شجاعت سفارش کرد

که  يمشرح شهادت و جالدت او را براى ما نقل کرد خدا را شکر کرد

 اصحاب

 



www.oceanoflights.org 

 ٥٧٩ص 

 نند که حّتی زبان جاّلد هم بثناى آنها ناطق استيکجانبازى م باب چنان

 همه نفوسينه با وجود کشته شدن اينشاه را آتش بغض و ک ينمادر ناصر الدّ 

 د و رؤساى دربار رايزد ميارد و فريکم يهناه فرو ننشست دائمًا گريگب

 ومحرّک اصلی  يدبهاءاهّلل را بقتل برسان يدمود که بروينعتاب و خطاب م

 آلت هستند دشمن يرينپسرم بهاءاهّلل است سا يّهسبب واقعی در قض
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 ٥٨٠ص 

 د و مملکت هميگيرقلب من آرام نم يدی پسرم اوست تا او را نکشيقحق

 ود.يشآرام نم

 مادر شاه با آنهمه اقدامات باالخره آرزوى خود را بگور برد حضرت     

 ينند مأموريدج ماه رسون آمدند و از قعر چاه باويربهاءاهّلل از حبس ب

 ان خانيمم در جستجوى اتباع باب بودند عّباس نوکر سلّياحکومتی در آن ا

 وادارش يدو وع هرا که جوانی مؤمن و با شجاعت بود مجبور کردند و بوعد

 ساختند تا با فرّاشان حکومتی در کوچه و بازار طهران گردش کند و اتباع

 يرن سايابجاى باب يدخود را مجبور دعبّاس که  يدباب را بآنها معرّفی نما

 رفتند نزد حکومتيگها را مارهيچآن ب ينمود مأموريننفوس را معرّفی م

 مودند و بعد از پرداختنينردند و چون مؤمن نبودند از امر تبرّى ميبم

 که يددند رفته رفته کار بجائی رسيشه مرّخص ميممبلغی برسم جر

 ردند تايکند عبّاس  را وادار مديديهر صاحب ثروت و مکنتی را م ينمأمور

 او را مجبور يدرزيوو اگر عّباس امتناع م يداو را بابی معرّفی نما

 رفتند .يگر ميار و اغيارى از ياه مبلغ بسيلوس يناختند و بايسم

 مرتبه ينچون مادر شاه در قتل حضرت بهاءاهّلل اصرار داشت چند      

 حضرت بهاءاهّلل حاضر ساختند تاه چال بردند و در مقابل ياعّباس را بس

 در هر مرتبه عّباس که بحضور يده اظهار نمايدن ديااگر او را در زمرءه باب

 رد و بعديکاى چند بصورت حضرت بهاءاهّلل نگاه مهيقدق يدسيرمبارک م

 راه هم بدخواهان ينناسم چون از ايشه و نميدفت من او را تا کنون نديگم

 زهر حضرت را بقتل رسانند چند مرتبه ءهيلسند خواستند بويدبمقصود نرس
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 ينوردند مأموريآه از منزل حضرت بهاءاهّلل براى حضرتش ميکدر شام و ناهار

 ا زهر حضرت بهاءاهّلليرند زيدتند ولی بمقصود نرسيخزندان زهر ر

ل مبارک يکسبب افسردگی و ضعف جسم ه يترا هالک نساخت نها

 .يدگرد

 مادر شاه در يترضا يلس شدند براى تحصيومأ رار بهاءاهّللضچون از ا     
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 ٥٨١ص 

 نت بشاه معرّفی کنند وياب اصلی خرا مسبّ  يمعلی عظ يخصدد بر آمدند ش

 کردند. يدشه يدند و با عذابی شديدبهانه او را بقتل رسان ينبا

 مراقب احوال بود و از گرفتارى يکقنسول روس که از دور و نزد     

 بصدر اعظم فرستاد و از او يدامی شديغشت پحضرت بهاءاهّلل خبر دا

 ات کامليقان تحقيرقنسول روس و حکومت ا دءهينخواست که با حضور نما

 و شرح اقدامات و سؤال و جوابها که يدحضرت بهاءاهّلل بعمل آ دربارءه

 نگاشته شود و حکم نهائی دربارءه اى در ورقه يآيددگان بعمل مينءه نمايلبوس

 قنسول وعده داد و دءهيناظهار گردد صدر اعظم بنماآن محبوس بزرگوار 

 نمود ّينکار اقدام خواهد کرد و آنگاه وقتی مع ينی بايکنزد يءهگفت در آت

 ه چال برونديادولت بس دءهيندءه قنسول روس با حاجب الّدوله و نماينکه نما

 واقعی يسرا طلب داشتند و از محرّک اصلی و رئ يممقّدمًة جناب عظ

 باب بود که او را در يّدهمان س ّيهباب يسگفتند رئ يمد جناب عظسؤال کردن

 ل را مّدتهاست در سر داشتم کهياخ ينمن خودم ا يدمصلوب ساخت يزتبر

 ى که شاهيزم محرّک اصلی خود من هستم اّما صادق تبريرانتقام باب را بگ

 اخت ويسی ميريننبود که ش يشی فروشی بيرينشاگرد ش يدرا از اسب کش
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 ٥٨٢ص 

 روخت و دو سال بود که نوکر من بود و خواست که انتقام موالى خود رايفم

 دءه قنسول وينند نمايدشن يماقرار را از عظ يند ولی موّفق نشد چون ايربگ

 هيجزا آقاخان خبر دادند و در نتيرحکومت اقرار او را نوشته بم دءهيننما

 شيمعلما تسله را ب يمحضرت بهاءاهّلل از حبس خالص شدند و جناب عظ

 زا ابوالقاسم امام جمعه که در فتوىيرکردند همه فتواى قتل دادند مگر م

ام داد که يغعلما په بود حاجب الّدوله ب يکداشت چون ماه محرّم نزد يدترد

 در

 د روزى علما با امام جمعه بنا بدعوت حاجبيننما يعتسر يمقتل جناب عظ

 ند امام جمعه در فتوىحاضر کرد يزرا ن يمالّدوله حاضر شدند عظ

 يمنگ فتواى قتل عظيره و نيلداشت ولی حاجب الّدوله بح يدهمچنان ترد

 يمبا عصائی که در دست داشت بمغز جناب عظ يرى شرّيدرا گرفت ابتدا س

 مودند و سّب يننواخت مردم از اطراف هجوم کرده آجر و سنگ باو پرتاب م

 بدنش را پاره پاره يررستادند تا عاقبت با خنجر و شمشيفو لعنش م

 واقعه حضرت بهاءاهّلل از تهمت تبرئه شدند و از حبس ينساختند بعد از ا

 فتند.ياخالصی 

 زا جانیيرند حاجی ميدواقعه بشهادت رس يناز جمله نفوسی که در ا     
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 ٥٨٣ص 

 نداشت که او اعدام شود يلم يرکاشانی معروف به ) پرپا ( بود چون وز

 دارائی يعشاه جم ينند ناصر الدّ يدًا بقتل رساناو را سرّ  ينو بقتل رسد مأمور

 اى ازو مستملکات حضرت بهاءاهّلل را در مازندران تصرّف کرد و عّده

 ر دچار اشرار گشتند از جمله در نور مازندرانيادر هر نقطه و د ينمؤمن

 ينرى عبد الوّهاب در ايگی محّمد تقی خان و ديکدو نفر از اصحاب باوفا 

 دشمنان نسبت ند نّمامی بدخواهان و اقدامات مفسدانءهيدشهادت رسضمن ب

 بحضرت بهاءاهّلل پس از آنکه از حبس خالص شدند سبب شد که غضب شاه

 استفاده کرده و آن نادان يحيیزا يربدخواهان از نادانی م يدنما يکرا تحر

 ن بمنصب و مقامی با بدخواهان همراه شد و اخبار دهشتناکیيدرس يدبام

 ادند.يدهمدستی او از حضرت بهاءاهّلل بشاه مب

 حّد در ينبشّدت مؤاخذه کرد که چرا تا ا يرکب يرشاه از وز ينناصر الدّ     

 يدماينءه فساد را قطع نميشو ر يدنيکمملکت تکاهل م ّيتحصول امن

 گرفت که آنچه را شاه باو امر يممتأّثر شده تصم يختوب ينصدر اعظم از ا

 نور اعزام سازد و يمشاه فرمود فورًا لشکرى جرّار باقلمجرى دارد  يدنما

 ست علی خان شاهسون سربازانيااساس ناامنی را بر اندازد ناچار بر

 زا ابو طالبيرش مست را بپسر عمّ ياتاکر فرستاد و ر يءهشاهسون را بقر

 زا حسن که از مادر بايرنی ميعواگذار کرد که با برادر حضرت بهاءاهّلل 

 ت کرد که با اهالیيح جدا بودند نسبت داشت و باو نصحضرت بهاءاهّلل

 زا حسن شوهر خواهرشيرتاکر با محبّت رفتار کند و مبادا خواهر خود و م

 علی خان را محرمانه مراقب ينط حسياو براى احت يدنما ّيترا گرفتار اذ
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 يدزا ابوطالب نمود که او را از تعرّض و تطاول ممانعت نمايراعمال م

 فرمان غارت يروز يحبر خالف نصا يدوطالب چون بتاکر رسزا ابيرم

 زا حسن شوهر خواهريرعلی خان و م ينعمومی داد ممانعت حس

 يعفت شاه مرا امر کرده جميگزا ابو طالب ميرم .تاديفن يدزا ابو طالب مفيرم
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 سان کنم فقط زنهائیيکو آبادى را با خاک  يرمردان را مقتول و زنان را اس

 خالصه مردم تاکر هر چه .رند محفوظنديبزا حسن پناه ميرم خانءهکه ب

 زا ابوطالب امر بتاراج داديرتند ميخداشتند گذاشتند و بکوه و دشت گر

 تند و هر چه ازيخرا فرو ر يتمسکن حضرت بهاءاهّلل را خراب کرد و سقف ب

 ستهوانستند ببرند شکيتما بردند و آنچه را نميغنفائس و اثاث موجود بود ب

 هاى مردم پرداخته و پس از تاراجپس از آن بغارت خانه .ساختند يعو ضا

 ر کسیيگزا ابو طالب ديرسان نمودند و چون ميکهمه را آتش زده و با خاک 

 سازد بجستجو در اطراف پرداخت و جمعی از شبانان و يرفت که اسيارا ن
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 عضی را با گلولهساخت و ب يرمردان را که تاب فرار نداشتند دستگيرپ

 يندر ب ينمأمور .ران مشغول بوديگو ضمنًا بجستجوى د يدبقتل رسان

 ند و در آنيدکوه بکنار گودال آبی از دور برق اسلحه د جستجو در دامنءه

 فتند گلوله بطرف آنها انداخنتد اّولی کهياطرف گودال آب دو نفر را خفته 

 حّمد تقی خان بود مجروح شدعبد الوّهاب بود فورًا جان سپرد و دّومی که م

 زا ابوطالب امر کرد  جراحت او را مرهم نهند تا او را بطهران ببرد ويرم

 ينى را سبب افتخار خود سازد ولی بايرگرفتار کردن چنان سوار دل

 جماعت ّيءهفت بقياا بعد از دو روز محّمد تقی خان وفات يرز يدمقصود نرس

 بستند يرل طهران بردند و بزنجه چايااسرا را که معدودى بودند در س

 سال .ه چال صعود کرديادر س يرينماّل علی بابا که از نفوس مقّدسه بود با سا

 ان ويشان بردند همءه خويرزا ابو طالب گرفتار طاعون شد او را بشميربعد م

 مود و با آنکه درينزا حسن از او تفّقد ميرران ازاو دور شدند فقط ميا

 ه بوديدر دياوطالب سختی و فشار و تکّبر بسزا ابيرغارت نور از م

 ن او آمد و او را تنها و بیيدروزى صدر اعظم بد .هادينزخمهاى او را مرهم م

 زا ابو طالب با کماليرش بود مينزا حسن در باليرو فقط م يدپرستار د

 حسرت و افسوس آرزوهاى خود را بگور برد.

 ان و مخصوصًا دريرسر اطهران و مازندران بسر تا  دامنءه فتنءه     

 يترضا يلحکومت براى تحص ينآتش فتنه باال گرفت مأمور يريزد و نيز

 اختنديسند ببابی مّتهم ميديدشاه و بدست آوردن غنا و ثروت هر کس را م

 و فتنه و آشوب يريزن ّيءهاّما قض .رفتنديگد مياه و تاوان زيمو از او جر
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 زا علیيربود موسوم بم يريزر نجوانی د .تر بوديدآنسامان از همه جا شد

 يداز دروه حضرت وح يريزو بازماندگان شهداى ن يننسبت بفقرا و مساک

 مود و حتّی شبهاى تار طعام و غذا بدوش خود گرفتهيناندازه تفّقد مبی

 جمعی دور او گرد آمده و براى انتقام گرفتن از .رديببراى فقراى احّبا م
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 ٥٨٦ص 

 زا علیيرم يّتبود هّمت گماشتند و بمع يريزوز در نخان که هن ينالعابد ينز

 تاختند و کارش را ينالعابد ينام بزکه لقب سردار باو داده بودند در حمّ 

 از بود و بتازگیيرکه در ش يمزا نعيربم ينالعابد ينز زوجءه .ساختند

 را باو داده بودند متوّسل شد و وعده داد که اگر انتقام شوهر يريزحکومت ن

 يمزا نعيرهم ميدى آنچه از جواهر و نفائس و امالک دارم بتو ميرمرا بگ

 را مقتول ساخت شرح واقعه اى نمود و عّده يررا دستگ يعآمد و جم يريزبن

 قرار داد و فرمان يتاعظم بشاه نگاشت شاه او را طرف عنا يروز را بواسطءه

 رح دهمرا ش يعواهم تمام وقايخمن نم .را بطهران بفرستد ينکرد تا محبوس

 .يمماينم يهى توصيريزن يعزا شفيرم يختار خوانندگانرا بمطالعءه
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 ٥٨٧ص 

 جمله ينقدرها هم مجروح بودند و از ا ينو هم يرصد و هشت نفر اس     

 نفر آنها را بمحض ورود به طهران اعدام ١٥نفر که  ٢٨مگر  يدبطهران نرس

 ی از آنها کهيلعّدءه قل را در حبس انداختند و بعد از دو سال ّيهنمودند و بق

 يناز حبس خارج شدند عازم وطن خود شده آنها هم باستثناى چند نفر در ب

 نفر از ٢٠٠کرد و  يداى را شهاز عّدهيرزا در شيرطهماسب م .فتندياراه وفات 

 ه کرده بطهران فرستاد چون بآبادهيزو آنها را بر ن يدرا سر بر ينآن مؤمن

 نفر از زنها را گرفته ٦٠٠ر آنجا دفن کردند  ند بامر شاه سرها را ديدرس

 نفر را دو تا دو تا بر ٣٠٠گذاشتند و  يريزنفر آنها را در ن ٣٠٠بودند 

 از بردند در آنجا بعضی مردند و بعضیيرمرکبهاى برهنه سوار کرده بش

 ينگرفتار شدند  تا جان سپردند قلم از نگارش ا يدقبل از خالصی  بعذاب شد

 .عاجز است يعوقا

 در نزد ارباب دولت ثابت شد يمر و اقرار عظياهاى بستيببعد از مص     

 اعظم يروز .وجه دخالتی نبود يچکه حضرت بهاءاهّلل را در واقعءه شاه به

 ه چال فرستاد تا حضرتياخود حاجی علی را بس دءهينزا آقا خان نمايرم

حاجی  .ديناهی آن حضرت را اعالم نمايگبهاءاهّلل را مستخلص سازد و ب

 علی

 ايرآمد ز يهه چال شد از مشاهدءه حال حضرت بهاءاهّلل بگرياچون وارد س

 اندهيدکوب ينها را بزميرزنج يخبر پا و م يرکه زنج يدآن حضرت را د

 مجروح و در آن هواى متعّفن يرزنج يرگوشتهاى گردن حضرت در ز

 دد برآورد خدا لعنت کنيافر يدد ينچون چن .نديدشيکبسختی نفس م
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 ناهیيگظلمی اقدام کند و ب ينردم که بچنيکل نميازا آقا خان را هرگز خيرم

 زارد حاجی علی عباى خود را از دوش برداشت و از حضرتيانحو ب ينرا با

 شتابند  حضرت يربهاءاهّلل خواهش کرد که آنرا بپوشند  و بمحضر وز

 صدر اعظم .رفتند يرن نزد وزيابهاءاهّلل قبول نفرمودند و با لباس زندان

 و دست از يدرديکت مرا قبول ميحگفت اگر نص يدچون حضرت بهاءاهّلل را د
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 ٥٨٨ص 

 حضرت بهاءاهّلل فرمودند .يدافتادروز نمی ينبا يداشتيدمحّبت باب بر م

 بدبختی و هرج و مرج ينى مملکت را دچار ايدنيشت مرا ميحاگر تو هم نص

 او ينی که چندى قبل بد آمد از مذاکراتياصدر اعظم را ب .ردىيکنم

 يدد پرسيابا شرمندگی ز يمو حضرت بهاءاهّلل گذشته بود که از قبل نگاشت

 بالد فورًا اعالن يعت تا مجرى سازم فرمودند بجميست شما چيحاکنون نص

 اعظم قبول کرد و يروان باب بردارند وزيرو آزار پ يّتکن که دست از اذ

 ان بعد از مشورت بحضرتيرت احکوم .فرمان نمود ينفورًا امر بصدور ا 
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 ٥٨٩ص 

 .و ببغداد سفر کنند يدان را ترک نمايرر ايگماه ديکبهاءاهّلل امر کرد که تا 

 يّهاز حضرت بهاءاهّلل تقاضا کرد که بروس يدخبر شن ينقنسول روس چون ا

 حضرت بهاءاهّلل .ائی خواهند نموديربروند و دولت روس از آن حضرت پذ

 يعدادند و در روز اّول ماه رب يحّجه بعراق را ترجقبول نفرمودند و تو

 ان ويردولت ا ينت فرمودند مأموريمهجرى ببغداد عز ١٢٦٩الّثانی 

 سفر ينا فاصلءه .دگان قنسول روس تا بغداد با حضرتش همراه بودنديننما

 با مراجعت از سفر اّول که بکربال فرموده بودند نه ماه بود افراد عائلءه

 ليکهمراه ه يزن ياو ورقءه عل يمغصن اعظم و آقاى کل مبارکه و حضرت

 مبارک بودند.

  


