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 مطالع االنوار
 تلخيص اتريخ نبيل زرندى

 
 ترمجة وتلخيص

 عبداحلميد اشراق خاورى
 
 

 ١ص 
 فصل اّول

 امحد احسائی يخش
 بصّ اندانی و تع هءبواسط ّيهت اسالميقدر هنگامی که آفتاب حق     

 وانی که بفرق خمتلفه منقسم و اب هم جبدال مشغولي پو فساد 
 امحد احسائی يخش يتدهء هدابودند پنهان و خمتفی گشت کوکب درخشن

 ءآن بزرگوار چون ضعف اسالم را که بواسطه  .يداز افق شرق طالع گرد
 يدحاصل شده بود مشاهده فرمود روحش پژمرده و مندهش گرد ينرؤسای د

 ن ظاهر شدهيعياش نيربی و جدال و شروری که بيخو از مشاهدهء فساد و ب
 گوار بنور اهلی روشن بودبزر  يخاندازه ملول گشت . چون قلب شبود بی

 ه رايعم منود و مّهت گماشت که فرقهء شيادر قبال ارابب فساد مبقاومت ق
 ار سازد و برای ظهور موعود مقّدس که در آخر الّزمانيداز خواب غفلت ب

 وحده ظلمات يلات آن موعود جل يدفرما يقء طر ّيهظاهر خواهد شد هت 
 اطه کرده پس از ظهورش حمووان اسالم احي جهل و اندانی را که بر پ

 تايآ يحنور ابطنی و قدرت اهلی بتشر  يتجهت به هدا ينو انبود کند.  از ا
 از م کرد. يابود ق يممشکله و شرح بشاراتی که درابرهء ظهور مظهر عظ

 مطلب حمّقق بود که جز در ينبرای او ا ّيهبشارات مذکوره در کتب اسالم
 اصالح مفاسد و ازالهء ظلمات و انوار مظهر موعود يدپرتو ظهور جد

 انقطاع در يتمردم صورت خنواهد گرفت لذا اب هنا نيجهل و اندانی از ب
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 دهم هجری که چهل سال از عمرش گذشته بود ابجرایيز اوائل قرن س
 که در  يشم منود و بنجف و کربال مسافرت فرمود از موطن خو يامنظور ق

 ءهي رت کرد و اهل و عشبود هج ينحبر  يری از جزايکفارس و  يججنوب خل
 را در آجنا گذاشت. يشخو 

 بر افکار و آراء و مشارب علمای اسالم يدچون بنجف و کربال رس     
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 ٢ص 
 در آن سامان برای او حاصل شد و در جرگهء کبار يبشهرتی عج  يدمطّلع گرد

 فت ابحاطهءي م يخحمسوب گشت.  هر دانشمندی که مبالقات ش ينجمتهد
 يلر و اّطالع حضرتش بر اسرار اهلی و قّوت او در أتو علمی آن بزرگوا

 ری شاگردیيابس ءمتدّرجاً عّده  رد.يکمتشاهبات و حّل معضالت اعرتاف م
 يخشهرت ش  ر کردند و در حمضرش ابستفاضه مشغول شدند.يااو را اخت
 که طبقات خمتلفه را از عظمت خود برعب و ترس مبتال  يدحبّدی رس
 دند و از علميرب ارابب فلسفه بر او حسد مف و وان تصوّ ي ساخت پ

 د بر خضوعيشدتر مايز  يخوردند.  هر چه احرتام شيخو دانش او غبطه م
 از تعّلق  منود.کسی منی  يدفزود و اعتنائی مبدح و متجياو فروتنی او م

 ای که مبنصب و مقاممردم جباه و جالل ظاهری متعّجب بود و از عالقه
 منود.داشتند شگفتی می

 ءّيهان منود عّلت اصلير ت قصد مسافرت اياپس از چندی از عتبات عال     
 خمفی داشت و در ظاهر يشران خو ايان از مهراهان و ير توّجه خود را اب

 الّسالم عازم مشهد يهرت حضرت امام رضا علايوامنود کرد که بقصد ز  نيچن
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 ٣ص 
 يجخل از راه تافت يشت بسر منزل معشوق ميقمقّدس است ولی در حق

 ی که گنج خداوندی در آن پنهان ويننی سرزميع يداز گردي فارس عازم ش
 ر ندای مظهر پروردگار بلند شود وايپس از چندی مقّدر شده بود که از آن د

 ت ويئه يثاز به مسجد مجعه که از حي در ش  دعوت کند. يدخلق را ابمر جد
 ديشم فت و چون وارد آن مسجدي شکل خبانه کعبه شباهت داشت م

 فت " راستی خانهء خدا را عالماتی خمصوصه است که جز صاحب نظرانيگم
 مسجد را ساخته ملَهم بوده است ينبدان پی نربند من معتقدم کسی که ا

 شدند هرمتعّجب می نياز سخن سرائی کرد که سامعي بقدری در وصف ش
 رب بودنديخت امر بيقند ولی چون از حقيديدچند مسجد را بچشم خود م

 آبهنا يخش  ردند.يکاو عجب م يدو متج يفو آهنمه تعر  يخاز گفتار ش
 بزودی سّر سخنان من برای مشا ظاهر خواهد شد. يدرمود تعّجب نکنيفم

 ی قبل آرزویياای که انبو بلقای دوره يدد يدبعضی از مشا آن روز را خواه
 دانشمندان چون  شد. يدند مشّرف خواهيدآنرا داشتند و مبقصود نرس

 ن کلمات او را از قصور ادراکيدمعرتف بودند نفهم يخاللت مقام شجب
 انستند.يدم يشخو 

 ت فرمود و مّدتی در آن بلده توّقفميد عز يز پس از چندی جبانب  يخش     
 را در آن يشرت از مؤلّفات خو يشبنشر حقائق الزمه پرداخت و ب  منود،

 انير و بگوش سلطان او آوازهء علم و دانش ا  يخشهرت ش  منود. يفشهر أتل
 د حبضوريز نگاشت و از طهران ب يشای خبط خو انمه يداه رسيشفتح عل

 ت آن انمه مسائلی بود مشکل که شاه از هر کسايّ حمتو   امحد فرستاد. يخش
 تقاضا کرد که آن مشکالت را يخه بود از شيده بود جواب مقنعی نشنيدپرس

 امحد رسالهء يخش  .يدجوابی مشروح مرقوم دارد و برای شاه ارسال منا
 را بنگاشت و جواب معضالت شاه را در آن رساله مندرج ساخت ّيهسلطان

 که  يهو معارف عال يران از عبارات دلپذير شاه ا  و حبضور سلطان فرستاد.
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 ٤ص 
 يخری برای شيگانمه د يدمسرور گرد يتهنادر آن رساله مندرج بود بی

 يخش  .يدت فرماميان عز ير خت ايتفرستاد و از وی درخواست منود که بپا
 الّسالم يهرت حضرت رضا علايان برای ز ير جواب دادند که من از عتبات اب

 موهبت ممنوع نسازد ينام از سلطان رجاء دارم که مرا ازادر خراسان آمده
 وارم که بطهران سفر کنم و شرافتیيدرت خراسان انشأ اّلّل امايپس از ز 

 مب.اياست بنحو کمال در را که سلطان مبن اختصاص داده 
 نفوس مشغول بود از مجله نفوسی که اب رازي تبشه د بيز در  يخش     

 مردی اب تقوی و يدانتش فهميامهدم گشت و مقصود واقعی او را از ب يخش
 ری کهيگهر روز اب شخص د  خداترس بود که حاجی عبد الوّهاب انم داشت.

 مشّرف يخسوم بود حبضور شدی مو يز عبد اخلالق ه بعلم و دانش مشهور و ب
 واست مطالبی را بتنهائیيخامحد م يخفتاد که شياد اغلب اّتفاق ميشم
 واست و ازيخجهت عذر عبد اخلالق را م يناز ا يدعبد الوّهاب بفرماه ب

 رفتار بر عبد اخلالق ينا  مود که او را اب عبد الوّهاب تنها بگذارد.يناو طلب م
 يخپس از آنکه ش  آمد.انست گران میيدوذ مکه خود را دانشمند و صاحب نف  

 د مسافرت فرمود عبد الوّهاب از مردم کناره گرفت و بساط معاشرتيز از 
 گفته و در سلک  يامردم گمان کردند که عبد الوّهاب ترک دن يچيدرا فرو پ

 يلاهل تصّوف داخل شده چند تن از رؤسای طرق خمتلفهء تصّوف از قب
 م کردند و چنان پنداشتند کهيالفت او قنعمت الّلهی و ذهبی مبخا

 ستی برای خوداياد کند و ر جيای اهيقل چنان است که طر ياعبد الوّهاب را خ
 از يک يچمردم بصوفی معروف بود هب نيعبد الوّهاب که در ب  .يدبر قرار منا

 يقاعتنائی نداشت از خمالفت رؤسای طر  نيطرق تصّوف و اّدعای متصّوف
 ر کرد اب کسی مهدم و مهرازيای اختي تشان کناره گو از معاشر  يدنرتس

 مصادقت سپرده يقکه اب او طر   نينبود مگر حاجی حسن انمی از اهل انئ
 امحد احسائی فرا گرفته بود برای حاجی حسن يخو اسراری را که از ش
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 ٥ص 
 اشد (يبم ير) فقط تصو 
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 ٦ص 
 او سالک شد و اگر يلشرح داد.  بعد از وفات عبد الوّهاب حاجی حسن در سب

 اد.يدفت او را بقرب ظهور موعود بشارت مايشخص مستعّدی را می
 زا حممود که از اهلي در شهر کاشان مردی نود ساله را موسوم به م     

 يترا برای من حکا ّيهقض ينا يهقمصر کاشان بود مالقات کردم مشاٌر ال
 کرد .
 م کهيدم اغلب می شنديرب م صباوت که در کاشان بسر مايّ " در ا     

 هد و هر کهيدمردم را بقرب ظهور موعود بشارت م نيشخصی در شهر انئ
 از اياز ارابب مناصب و  ايند خواه از دانشمندان ابشد يکاب او مالقات م
 پس از چندی در  ند.يزم ياهای او متأثّر شده پشت اپ بدناز عوام از گفته

 رادرانه ببدون آنکه ب  .ميمنا قيمسئله را شخصاً حتق ينصدد برآمدم که ا
 سفر کرده حاجی حسن را مالقات منودم و آنچه را نيخود اّطالع بدهم بنائ

 گی کرده بشارت قرب ظهور موعود را بگوشيد ه بودم رسيددرابرهء او شن
 ّيتاز نوران يتگفتار مؤثّری داشت که حکا  يهمشاٌر ال  م.يدخود از او شن

 روز بعد از ادای مناز صبح حاجی حسن يک  .منودقلب و اشتعال روح او می
 ان کعبهء مقصودير خواهد شد و ا ينهبشت بر  نيزم  يبمبن فرمود عنقر 

 و م که بسجده افتادهيدر هنگام فجر او را ديگروز د يدن خواهد گردياعامل
 پس از چندی جبانب من متوّجه  اند.ي ر بر زابن ماّلّل اکرب را مکرّ  ءو مجله

 ظهور او را بتو دادم ءزا حممود آن وجود مقّدسی که مژدهي شده و فرمود م
 يشمهان بزرگواری است که عامل را ابنوار خو  ينالّساعه متوّلد شد ا

 م راايّ بچشم خود آن ا يبعنقر  ميو يگروشن خواهد ساخت . براستی بتو م
 کلمات که حاجی حسن مبن گفت در  ينفت ايگزا حممود مي م يدخواهی د

 د و دائماً متذّکر بودم ات پس از چندی ندای موعود در سالذهن من ابقی بو 
 م چون در بسرت مرض افتادهايّ فانه در آن امتأسّ   .يدشصت بگوش من رس

 از برسامن و بلقای موعود مشّرف شوم دري وانستم خود را بشيتبودم من
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 ٧ص 
 ابب بشهر کاشان ورود فرمودند و سه شب در منزل ّيداوقاتی هم که س

 زا جانی مهمان بودند من آگاه نشدم و از تشّرف حبضورشي محاجی 
 توّلد آن حضرت را يخابمر حضرت ابب اتر  نيبعدها ازمؤمن  حمروم ماندم.

 هجری متوّلد ١٢٣٥سؤال کردم گفتند حضرت ابب در اّول حمّرم سال 
 ی که برای توّلد موعود حاجی حسنخيرا اب اتر  يخاتر  ينه .  من ايدگرد
 ا آنروز که حاجی حسن مژده توّلدير فتم ز ايفرموده بود خمتلف ی مبن ينانئ

 توّلد يخو اتر  يخآن اتر  نيهجری بود و ب ١٢٣٣موعود را داد روز دّوم حمّرم 
 پس  ت و سر گردانی من افزود.ي مطلب بر ح ينا  ابب دو سال اختالف بود.

 مژدهء يهلنراقی مالقات منودم مشاٌر ا ينزا کمال الدّ ي از مّدتی اب حاجی م
 ظهور حضرت هباءاّلّل را مبن داد و گفت که آن حضرت در بغداد اقامت دارند و چند

 ّيههء ورقائيدت از قصيافقره از کلمات مکنونهء فارسی و عربی و بعضی اب
 کلمات مبارکه در  ينا  را که از آاثر حضرت هباءاّلّل است برای من خواند.

 دو ينله فقراتی که خواند هنوز امنود و از مج يداعماق روح من اثری شد
 ابن الوجود فؤادک منزلی قّدسه لنزولی ايفقره در نظر من هست : " 

 و روحک منظری طّهره لظهوری ." و " اگر مرا خواهی جز مرا خمواه و اگر
 من چون يا که ارادهء من و غير ن بربند ز ياارادهء مجامل داری چشم از عامل

 توّلد حضرت يخجد ." من از حاجی کمال اتر دل و قلب نگن يکآب و آتش در 
 شدم فرمود توّلد آن وجود مبارک در فجر روز دّوم حمّرم ايهباءاّلّل را جو 

 یينانت حاجی حسن انئياد بيام بيدرا شن ينچون ا  هجری است. ١٢٣٣سال 
 ن را مبنياروزی مژده توّلد موعود عامل نيافتادم که در چند سال قبل در چن

 م موعود را مبنيو سپاس ترا که  ايبسجده افتادم و گفتم خدافوراً   داد.
 ر دريگو موهبت عظمی مرا خمّصص داشتی د يضف ينبشارت دادی و اب

 ان جانيناطم يتکاری ندارم اگر اجل من فرا رسد حاضرم اب هنا  يادن
 هجری بود . ١٢٧٤زا حممود در مهان سال وفات کرد و آن سال ي بسپارم .  م
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 ينری که از ايگم و داستاهنای ديدزا حممود شني ستان که از مدا ينا

 يامحد احسائی و أتث يخبر عرفان  کامل ش يلفتند دليگم يرينسا يلقب
 امحد يخه شيکمايّ در ا  انت او در قلوب شاگردان مقّرب او است.ياب يدشد

 د بود نفس مقّدس روحانی و مهبطيز ی مسافرت از شهر ّيااحسائی مه
 امحد احسائی شتافت و در يخن مبحضر شيالکاظم رشتی از گ  ّيدس نور اهلی

 فرمود خوش يداو را د يخدر اّول وهله چون ش  جرگه شاگردان او در آمد.
 گروه اندان برهانی .  ينآمدی مّدهتا است منتظر تو بودم ات مرا از ماللت ا

 يهآ ينو بعد ا  ام.مردم به تنگ آمده ينمباالتی و بد کرداری امن از بی
 ( را تالوت فرمود " إاّن َعَرضَنا األمانََة َعلی الّسمواِت وَ  ٧٢:٣٣) قرآن 

 َن ِمنها َو مَحَلَهاق  فَ ش  أَ َنها و ِمل  يَ أن  نيَ األرِض َو اجلباِل فأبَ 
 إنّه َکاَن ظَل وماً َجه واًل ". اإلنسان  

 ظمکا  ّيدصباوت در شخص س ءآاثر جنابت و عالمت قّوت روح از دوره     
 زده سالگی متامايبر مهگنان تفّوق داشت در   رشتی ظاهر و آشکار بود.

 يهو ادع يثواند در سّن چهارده احاديخقرآن را از اّول ات آخر از حفظ م
 یي الکرسی قرآن تفس يةده سالگی بر آيجر حفظ کرده بود در هيابس

 و متعّجب ساخت کوچک و بزرگ ّي نگاشت که دانشمندان زمان را متح
 اندازهو و تواضع و تقوای او بیيکفتند از اخالق ني ون حبضور او مچ

 گشتند .متأثّر می
 ه بود اقواميدسال رس ٢٢کاظم به   ّيدهجری که سّن س ١٢٣١در سال      
 احسائی که مردم يخن عازم حمضر شيالان خود را ترک گفته از گيشو خو 

 .يداد گرديدرا بقرب ظهور اهلی مژده م
 ابو فرمود : يخبسر برد ش يخچند هفته که در حمضرشپس از      
 از شاگردان من که يکهر  ياو مبحضر من م نيبنش د" در خانه خو     

 را از تو يشخبدمت تو بشتابند و حّل مشکل خو  يدمسئلهء مشکلی دارند اب
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 ای بتو عطا فرموده کها خداوند بفضل و موهبت خود قّوهير شوند ز  ايجو 

 نياان قلوب شوی بقّوهء بينکالت آانن را بگشائی و سبب اطموانی مشيتم
 امهال نفوس پژمرده ءجّدت حضرت رسول اّلّل )ص( را که بواسطه ينخود د

 ت اتزه مبذول داری ."ياو افسرده شده ح
 يذکاظم فرمود چون برخی از تالم  ّيدبس يخشرا که انت ياب ينا     

 خمصوصاً ماّل حمّمد ممقانی و يدآهنا زابنه کش ءهينند آتش حسد در سيدشن
 امحد يخحسد بردند ولی ش ّيدبس يريناز سا يشدی بيز ماّل عبد اخلالق 
 و يناشت که معانديدکاظم احرتام روا م  ّيدای نسبت بسشخصاً بدرجه

 احرتام کنند خمصوصاً که او را در علم و حکمت ّيدجمبور بودند بس ينحاسد
 ند.يديدمقّدم م يرينبر خود و سا

 کاظم رشتی سپرد از  ّيدامحد احسائی شاگردان خود را بس يخچون ش     
 ت فرمود در شهر مشهد مّدتی توّقف منود و اغلب درميد خبراسان عز يز 

 د و مردم را ابيرب الّسالم بسر م يهقرب حضرت رضا عل ءجهات جماوره
 مود و بشارت ظهورينمشکالت نفوس را حّل م  رد.يکآشنا م يشخو  يمتعال

 است و يکنزد يمانست روز والدت موعود عظيداد و چون ميدمبردم م را
 بد و نورايراجع بظهور موعود حتّقق  يّهمرو  يثی منانده که مفاد احاديز چ

 " سرتون َرّبکم يثاهلی از نور مازندران بر عامل پرتو افکن شود و سّر حد
 "إن   يثحد نيچنبَ َعَة َعَشر َو سَتنکرونه " و مهة أرِ يلَکما َتروَن الَقمر لَ 

 ن گردد لذا قلباً متوّجهياا " واضح و عرهب   ة  مَ األ دَ لِ من أشراط الّساعة أن تَ 
 کاظم رشتی  ّيدنور بود و از خراسان اب چند تن از شاگردان و مصاحبت س يمابقل

 ت فرمود.ميجبانب طهران عز 
 ابمر يهن و ارابب مناصب عاليااع يعشد مج يکخت نزديتچون بپا     

 نی منودند سلطانايرا استقبال شا يخان از طهران خارج شده شير ه اشا
 ائی شاهانه کرد و شخصاً ير فت منود و پذياو مهراهانش را ض يخان شير ا
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 ١٠ص 
 .يدانم ّيتت رعينرفت و او را فخر اّمت و ز  يخمبالقات ش

 ودکه اهل نور بودند در طهران مول  ا ی هيفن عائلهء شر يام در مايّ در آن ا     
 پدر  حضرت هباءاّلّل بود. يلمولود جل ينا  مسعودی قدم بعرصهء شهود هناد.

 انير اشد که در ايبزا بزرگ مي زا عّباس نوری معروف مبي بزرگوارش م
 ١٢٣٣حضرت هباءاّلّل در فجر روز دّوم حمّرم سال   مشهوری بود. يروز 

 ن پنهان بودساعت توّلد از نظر اهل جها ينا ّيتامهّ   هجری متوّلد شدند.
 نعمتی يشساعت کسی بوجود آمد که از خوان احسان خو  ينا دراير ز 

 رمز بزرگ ابخرب ينامحد از ا يخن مبذول داشت تنها شيافراوان جبهان
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 ١١ص 
 موعود اهلی ينء عمر خود را در طهران که موطن اّيهواست بقيخبود و م

 شهر حمبوبشود و  يماست بگذراند لکن جمبور شد که امر اهلی را تسل
 حاکم کرمانشاه  لذا از طهران بکرمانشاه سفر منود. يدرا وداع گو  يشخو 

 اه بود که در نزد شاه تقرّبیيشپسران فتحعل ينزا بزرگرت ي حمّمد علی م
 يخشاهزاده پس از ورود ش  ر دوست می داشت.يامتام داشت و شاه او را بس

 ات خود يداجازه فرماان درخواست منود که ير شاه ا يشبکرمانشاه از پدر خو 
 شاه ابو اجازه داد. يدم مناياق يخاو در کرمانشاه شخصاً خبدمت ش

 را به يشطهران را وداع گفت و زمام امور خو  يمچنانچه گفت يخش     
 د مّنان مناجات کرد اتيز اهلی سپرد قبل از خروج از طهران بدرگاه ا يرتقد

 ن گنج اهلی را متبارکو آ يدرا حمافظت فرما يدآن مولود جد يعحّق من
 مهوطنانش را در ساحت جاللش خاضع کند و بعظمتش معرتف سازد  سازد.

 ات خبدمت امرش پردازند.
 يشن شاگردان خو يابکرمانشاه ورود فرمود ازم يخابری چون ش     

 يدمنود که خود را برای نصرت امر جد يدمجعی را انتخاب کرد وآبهنا أتک
 رهايدر کتاب شرح الزّ  خمصوصاً  يشّلفات خو رت از مؤ يشآماده سازند درب

 و گفتاری ممتاز مناقب ائّمهء اطهار را مندرج ساخت يهاتی عالي به تعب
 م الّسالميهی را که راجع بظهور موعود از ائّمهء اطهار عليثو اخبار و احاد

 را بر زابن نياغلب اسم حس يخش  وارد شده بود در مؤلّفات خود ذکر کرد.
 نيحس ، نيمقصودش از حس  فرمود.مکّرر می يزعلی را ن اند و انمي م

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

 ر قرب ظهوررمود که ظهور عالمات انچار مبشّ يفرد و ميکاشارت م
 علی که در سال توّلد حضرت يخپسری داشت موسوم به ش يخش  موعود است.
 ند .ورديخوفات کرد شاگردان بر وفات آن پسر أتّسف م يخابب پسر ش
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 ١٢ص 
 ا من او را در راهير ز  يدفرمود از فوت پسرمن حمزون نشو  آبهنا می يخش

 من فرزندم را برای  فداء ساختم. يدعلی که مههء مشا منتظر ظهور او هست
 صود پرورش دادم.مق نيمه

 هجری ١٢٣٥د و در اّول حمّرم حممّ  علی ّيدحضرت ابب انم مبارکش س     
 بزرگوار از آن ظاهر گشت از اوالد ينای که اخانواده   از متوّلد شد.ي در ش

 عموم بنجابت و اصالت مشهور و نيدر ب  رسول و خاندان نبّوت بودند.
 اوالد رسول و مادر آن حضرتحمّمد رضا از  ّيدپدر حضرت ابب س  معروف.

 از خانوادهء نبّوت و دارای شرافت و جنابت بودند. يزن
 فرمود :شده که می يتالّسالم روا يهعلی عل  نياملؤمن ياز حضرت  ام     

 چون  از مهه مستور بود. يثحد ين" سّر ا ني" أان أصغر من رّبی بسنت
 ر امرش به نصرت اواهل عرفان که پس از اظها يدحضرت ابب متوّلد گرد

 اير ت ز يسمزبور پی بردند و دانستند که مقصود چ يثم منودند به سّر حدياق
 حضرت ابب  حضرت اعلی دو سال از حضرت هباءاّلّل کوچکرت بودند.

 آاثر آن حضرت بشمار است راجع حبضرت ينکتاب که بزرگرت   نيدر اّول
 الّسّب فی يت  کّلی لک و رضب يت  اّلّل قد فد ّيةبق ايفرمود : "  نيهباءاّلّل چن

 اً و کفیميإاّل القتل فی حمّبتک و کفی ابّلّل معتصماً قد يت  ک و ما مَتَنّ يلسب
  ".يالً ابّلّل شاهداً و وک

 يتزا اب هناي در کرمانشاه شاهزاده حمّمد علی م يخدر اوقات توّقف ش     
 علیاو فرمود من حمّمد  ءدرابره يخروزی ش  پرداخت. يخخضوع خبدمت ش

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

 نيی نداشت و او را از بران نظر خاصّ يگکاظم بد  ّيدجز به س يخردند ولی شيکم
 قائم مقام او شود يخت شياانتخاب کرده بود ات پس ازدوران ح يعمج

 اصد او را اجنام دهد.و مق
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 مذکور است که چون يثدر احاد يدپرس يخار از شی از حضّ يکروزی      

 ديصکه نقبای ارض و س  يدماينای تکّلم محضرت موعود ظاهر شود بکلمه
 ن آن کلمه فراريدده نفر از بزرگان که در خدمت او هستند از شنيز و س

 گفتاری را که نقبای ارض طاقت  فرمود يخخواهند کرد آن کلمه کدام است. ش
 ی طالب حماليدن ندارند تو چگونه جرأت کردی که از آن کلمه پرسيدشن

 ينراز هنفتنی استغفار کن و ا ينمطلب نگفتنی است و ا ينا اير مباش ز 
 سائل مغرور سؤال را تکرار کرد و ابحلال و اصرار  پرسش را تکرار منما.

 فرمود اگر در آن روز ابشی و بتوابو  يخمتّنای جواب منود آخر کار ش
 دايسائل مزبور فر   علی بردار چه خواهی کرد. يتد که دست از والينبگو 

 ت چطوريسی هرگز ممکن نيز چ نيورد چنيابر آورد خدا آن روز را ن
 يخش  کلمات صادر شود.  ينود ابور کرد که از لسان حضرت موعود امثال ايشم

 اير ان او آشکار شد ز ميرد و نقض اعبارت امتحان ک ينسائل مزبور را اب
 ری است کهياانست حضرت موعود دارای قدرت و اختيداره منيچآن ب

 ا آنير م و مبناقشه اقدام کند ز يادر مقابل او مبعارضه ق يدکس نبا  يچه
 است. هر کس اب او جمادله کند يريدکم ما ياء و يشعل ما يفبزرگوار مظهر 

 از يک يچحمسوب است و لکن ه نيفلغا ءاز فضل اهلی حمروم و در زمره
 امحد مبقصود اصلی او از جوابی که بسائل داد پی نربدند يخشاگردان ش

 اب آن راز مهدم نشدند. يلو جز عّدهء قل
 ت منود.ميبکربال عز  يخزا وفات  کرد شي چون شاهزاده حمّمد علی م     

 يخش  ود.ه بيدتوّقف او در کرمانشاه بنا بدرخواست شاهزاده بطول اجنام
 الّسالم يهعل نيالّشهداء امام حس ّيدحضرت س يحدر کربال هر چند دور ضر 

 ی موعود بود که در هنگاميقحق نيطائف حول حس رد ولی معنیً يکطواف م
 در کربال مجع  مود.ينتوّجه ممن بزرگوار را آبمناجات و دعا قلب و فؤادش 

 دند .يرب رت او حسد مرت بر شهيشمدند و بيآری از علماء مبالقات او ميابس
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 را يخاو قرار دهند و مقام ش يفبرخی مّهت گماشتند که خود را در رد

 ند.يدو پست سازند لکن هر چه کوشش کردند مبقصود نرس يحق
 ر کرد.ياه مسافرت اختينرت مّکه و مدايبعزم ز  يخپس از چندی ش     

 مقّرر داشت يشخو  نيکاظم را جانش  ّيداز آنکه از کربال خارج شود س يشپ
 نفوس و راهنمائی يتمهدم و مهراز ساخت و او را هبدا يشو اب اسرار خو 
 ات يخواست که اب شيخکاظم م  ّيدس  سفارش کرد. نيه و طالبقلوب مستعدّ 

 اجازه نفرمودند و در هنگام وداع ابو گفتند : يخجنف مهراه ابشد ولی ش
 ت بدان و کمر مّهت رايمهر ساعتی را غن  وده از دست مده.يه" وقت را ب

 هائی  که جلو چشم مردم راحمکم بر بند و شب و روز کوشش کن ات پرده
 است مهان يکساعت نزد ميو يگبرداری . براستی م نيگرفته است از ب

 خواهد يبساعتی که من از خدا درخواست کردم که در آن وقت نباشم عنقر 
 يمر عظيادر آن ساعت بسا امتحاانت اهلی ير من خواستم که نباشم ز   .يدرس

 جنات خبشد يباست از خدا خواهم که ترا از حمنت و خوف آن روز مه
 ری برای آنيگاشخاص د  .يمشّدت آن روز را حتّمل کن يموانيتا ماها منير ز 

 ينآهنا نفوسی هستند که قلوبشان از توّجه بشئون ا  اند.شده نّي روز مع
 خشد ".يبند و مدد ميکرا کمک ماپک و منزّه است خداوند تواان آهنا  يادن
 را وداع گفت و ابو سفارش کرد که در ّيدگفتار س  ينپس از امتام ا يخش

 سپس او را خبدا سپرد .  مقابل مشکالت و مشّقات استقامت کند.
 اً دفاعيدپرداخت و از آن شد يخش يمکاظم در کربال بنشر تعال  ّيدس     

 ينعقول بود . از ا ّي که حم  اديدمود جوابی مينکرد . اگر کسی سؤال م
 فتند ما چهليگگان اندان مبعارضهء او پرداختند و آشکارا ميشجهت حسد پ
 کينا ميو حتّمل منود ميرا قبول کرد يخش يمگونه معارضه تعاليچسال بدون ه

 ما را طاقت حتّمل ينر پس از ايگمّدعی مقامی است د يخمانند ش ّيدس
 متياق يدو يگم ّيدکه س  ميرا ندار  يمعالگونه ت  ينن ايدمنانده و قدرت شن
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 م ظهور بريو ت ندارد عالمات يقجسمانی موهوم است معراج جسمانی حق

 ها خمالفهيدعق ينت و از مجله استعاره است متام ايسحسب ظاهر ن
 بپردازد بدعت گمراه کننده را يمتعال ينقواعد اسالم است هر که بنشر ا

 اعتنائی ّيدفتند لکن سيگر مياسخنان بسگونه ينمنتشر ساخته . از ا
 ّيدمبخالفت و سخنان آانن نداشت و انکار آانن بر اصرار و استقامت س

 شرحی در نينوشت و از جفای خمالف يخای بشانمه ّيدفزود . آخر کار سيام
 ينحتّمل جهل و تعّصب ا يدآن مندرج ساخت . از مجله نگاشته بود ات کی اب

 اد موعود کی خواهد بود ات من از شرّ يعن ظهور و مقوم عنود را منود زما
 نيدر جواب او نوشت توّکل خبدا کن و از ظلم خمالف يخش  اعداء خالص شوم.

 امر را آشکار کند و پرده از چهرهء ينخداوند سّر ا يبحمزون مباش. عنقر 
 ينو ا  نم.يکمن نّي و وقتی مع ميو يگی منيز چ يناز ا يشب  مقصود بر اندازد .

 جواب نوشت : يندر ضمن ايز را ن يهآ
 ء انياال تسئلوا عن اش"( و ٨٨-٣٨) قرآن : "نين " و َستَ َعلمن   نبأه بعد ح     

 را مطمئّن  داشت ّيدخاطر س يخ( جواب ش١٠١-٥تبدلکم تسئوکم " ) قرآن :
 زود.يفبر استقامتش ب ينو در مقابل معاند

 مّدت  تّفاق افتاد.هجری ا ١٢٤٢امحد احسائی در سال  يخوفات ش     
 يعهء منّوره در قربستان بقينسال بود قربش در مد يکعمرش هشتاد و 

 الّسالم است. يهار مرقد حضرت رسول عليو پشت د
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 ١٦ص 
 فصل دّوم

 کاظم رشتی  ّيدس
 از  .يدکاظم گرد  ّيدس يدامحد احسائی ابعث اندوه شد يخخرب وفات ش     

 م منودندياق ّيدده مبخالفت سشّدت متهاجم ش يتطرفی دمشنان اب هنا
 هيعی که از علمای شينقزو  يمابراه ّيدس  وی پرداختند. نيو ابستهزاء و توه

 ّيدرد و نفوسی را واداشت ات بقتل سيکم يکحتر  ّيدبود مردم را مبخالفت س
 ابز يشی استاد خو ايکاظم از اجنام وصا  ّيدس يناب وجود ا  د.ينکاظم اقدام منا

 ان را اب خودير ی دو نفر از علمای بزرگ ايککه اگر   شيدياند نيمناند و چن
 از مجله در نظر گرفت  مساعد سازد از معاندت اعداء حمفوظ خواهد ماند.

 حمّمد ابقر رشتی را که در اصفهان اقامت داشت و انفذ ّيدکه حاجی س
 ينمهراه کند . برای ا يشآشنا بود اب خو  يخش يمالقول بود چون اب تعال

 ن شاگردان خود شخصی را انتخاب کندياصدد بر آمد که از ممنظور در 
 ن مشايادر م ايروزی بشاگردان خود فرمود آ  بفرستد. ّيدو ابصفهان نزد س

 م مراياانقطاع ابصفهان سفرکند و پ يتکسی هست که اب هنا
 اب آنکه در دورهء يدحمّمد ابقر رشتی برساند و ابو از طرف من بگو  ّيدبس
 وانش را از شّر دمشنان حمافظهي مهراه بودی و پ امحد اب او يخش
 دست از مساعدت برداشتی يخمودی چه شد که پس از وفات شينم

 از مشا که قبول يکهر   چنگال دمشنان گذاشتی. يرا اس يخو شاگردان ش
 خبداوند متعال توّکل کند و اگر عامل مزبور مشکلی يداب يدماينسفر م ينا

 ه مشکالتش رايدات سبب عدم مساعدت او گردبرخی مبهم ايداشته ابشد 
 اقرار کتبی کند و ابراز يخش يمو او را وادار کند که بصّحت تعال يدحّل منا

 پس از حصول مقصود از اصفهان مبشهد سفر کند و اب يدمساعدت منا
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 ١٧ص 
 رفتار هيّ رو  نيدانشمندان آنسامان است هبم ينزا عسکری که بزرگرت ي م

 مراجعت کند. دعدت او هم بپردازد و پس از حصول مراو جبلب مسا يدمنا
 کرمانی کسی حاضرنشد  يطزا حمي کاظم جز م  ّيدن شاگردان سيااز م     
 يدم ش ينکاظم ابو فرمود " ا  ّيدس  د.ي مهّمه را بعهده بگ ّيتمأمور  ينکه ا

 منظور حاضر نشدند ينشاگردان برای ا ير" و چون سا ياست ببازی مگ
 ميامهم منوط بق ينبشروئی روی آورده فرمودند اجنام ا نيمباّل حسکاظم   ّيدس

 ریايان تو را بدان که خداوند منّ  يقنيو اقدام تو است عازم سفر ابش و 
 خواهی بود. يقمهراه و رف يقخواهد کرد و اب توف

 و قبول يدببوس ّيدسرور دامن س يتاب هنا يدبشن ينچون ا نيماّل حس     
 انقطاع کامل جبانب اصفهان سفر منود مبحض ورود در کرده اب  ّيتمأمور 

 سريک يددور منا يشی کند و گرد سفر از خو يشکه اندک آساينشهر بدون ا
 مبجلس درس عامل اصفهان شتافت.

 نشسته ّيدحمّمد ابقر که ابلباسهای آراسته در حمضر س ّيدشاگردان س     
 شاهده کردند ابو اعتنائیرا اب لباسی ژنده و فرسوده م نيبودند چون ماّل حس

 ن صفوف شاگردانياکه آبهنا اعتنائی بکند از مينبدون ا نيماّل حس  ننمودند.
 مبکامله پرداخت ّيدنشست و اب کمال شجاعت اب س ّيدشده روبروی س ردّ 

 ميو يگبسخنان من گوش فرا دار اگر آنچه را م يلو ابو فرمود ای عامل جل
 ایمقّدس رسول اّلّل را نصرت کرده ينبشنوی و مطابق آن عمل منائی د

 نت مقّدسايندهی و جمری نسازی ضرر بد ّيتامهّ  ميو يگو اگر آنچه را م
 که از کسیيناب کمال شجاعت بدون ا نياسالم وارد خواهی ساخت ماّل حس

 متعّجب ّيدس  اد.يدرا ادامه م يشمنوال کالم خو  نيترس داشته ابشد هبم
 که بشاگردانينکرد و بدون ا  يلا تعطفوراً درس خود ر  يدان گردي و ح

 را يبکلمات آن مسافر غر    گوش فرا داشت.  نيانت ماّل حسيابه توّجهی کند ب
 مسافر اتزه وارد دچار ينکه از جسارت ا  ّيدشاگردان س  رد.يکدّقت م يکا يک
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 وی شروع کردند و سخنان او را محل بر ّيتت شده بودند به زجر و اذي ح

 ادب خطای آهنا را اثبات منود و بر يتاب هنا نيماّل حس  د.سفاهت منودن
 مسافر ينرشتی از شجاعت ا ّيدآانن خرده گرفت س يزرفتار جاهالنه و غرور آم

 مسرور گشت شاگردان را بسکوت امر فرمود و جبوان مسافر گفت ات
 را اجنام دهد. يشخو  ّيتمأمور 
 گفت من  ّيدس  او نقل کرد. کاظم رشتی را برای  ّيدانت سياب نيماّل حس     

 نت اسالمايد يمکاظم را مطابق تعال  ّيدامحد و س يخش يمدر اّول تعال
 مبطالبی برخوردم که ّيدو س يخاواخر در گفتار ش يننداشتم درايپم

 ر کنم و ازيام که سکوت اختيدهبرت آن د  مرا متزلزل ساخت. ءسابقه ءهيدعق
 گفت که از سکوت مشا  نيماّل حس  شم.و مساعدت و خمالفت برکنار اب مدح و ذمّ 
 سکوت مشا را از اعالء کلمة اّلّل ابز خواهد داشت رجاء ينا اير متأّسفم ز 

 ی مشا شده استي موجب کناره گ ّيدو س يخدارم مطالبی را که در کالم ش
 يلو مبهمات را شرح و تفص ميآنرا برای مشا بگو  يات من تفس يدن کنياب

 ت افتاده بود ابو گفت ممکني جوان حب ينان اينو اطم که از وقار  ّيددهم.  س
 ر موکول منائی اتمن و تو ابهم بدون وجوديگموضوع را بوقت د يناست ا

 يزرا جا يأتخ نيماّل حس  را اظهار کنم. يشو شکوک خو  مياثلث مبکامله پرداز 
 در خواست کرد که وقت را از دست ندهد و مبذاکره ّيدندانست و از س

 ند.مشغول شو 
 آشکار بود يشايمو آاثر صداقت و جنابتی که از س نيشجاعت ماّل حس     

 يخرا حبّدی متأثّر ساخت که اشکش جاری شد. فرستاد ات کتب ش ّيدس
 نيماّل حس  کرد.  ينيکاظم را آوردند و موارد اشکاالت خود را تع  ّيدو س

 هيک وقتحماوره امتداد داشت ات ينداد ا نيرا جواهبای حمکم و مت يکا يک
 روز دّوم ابز جملس  رد.يکن بلند شد و ابقامه صلوة دعوت مصدای مؤذّ 

 را که نيانت ماّل حسيااً ساکت و بيعو شاگردانش مج ّيدحماوره گرم شد س
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 ١٩ص 
 ادند متانت دالئل و حالوت عباراتيدد گوش ميشفصاحت ادا م يتدر هنا

 شد و وعده داد که روزقانع  ّيدس  کرد.  يباثری عج يندر حاضر  نيماّل حس
 ّيدمطابق وعده س  د.يسکاظم مطالبی بنو   ّيدو س يخعلّو مقام ش ءر درابرهيگد

 کاظم بنگاشت و خمالفت اب  ّيدامحد و س يخمفّصله در فضائل ش ءرساله
 نينت اسالم معّرفی کرد در ضمن از علم و اخالق ماّل حسايآنرا خمالفت اب د

 از رفتار  کاظم اقرار کرد.  ّيدگواری سر منود و جباللت و بزر يابس يدمتج
 ده بتدارک مافاتيننگاشت که در آ اً يمعذرت خواست و صر  يشسابق خو 

 در حمضر شاگردان آنچه را نوشته يدن رسايچون انمه بپا   خواهد پرداخت.
 فتوای ينداد و ابو گفت ا نيگشاده را مباّل حس  ءبود قرائت منود سپس انمه

 مرا نشان بده ات ءانمه ينواهی ايخّص و عاّم که ممن است هبر شخصی از خا
 کاظم رشتی ات چه درجه است .  ّيدمهه بدانند که مراتب اخالص من نسبت بس

 یيک ّيدس  ون رفت.ي ب ّيداجازه انصراف خواست و از حمضر س نيحس ماّل  
 روان شود و از منزل و مأوای نيان خود را گفت که در پی ماّل حساز خاصّ 

 مود اتينم يبرا از دور تعق نيحاصل کند . شخص مزبور ماّل حس او اطاّلع
 فرش آن  .يدهای آن وارد گردی از حجرهيکمبدرسه داخل شد و ب يدآنکه د

 پس از مناز و دعا بدرگاه خدا نيماّل حس  اپره بود. يحجره عبارت از حص
 ّيدشخص مأمور مراتب را بس  .يده و خوابيچيدپ يشخود را بعبای خو 

 فرستاد و از نيمبلغ صد تومان برای ماّل حس ّيدر سيگوض داشت روز دمعر 
 احرتامش خدمتی ابو يقر عذر خواهی منود که در خور مقام و اليااو بس

 از قبول پول خود داری کرد و بگماشتهء نيماّل حس  نتوانست اجنام بدهد.
 اب گفت بدانشمند بزرگوار از طرف من بگو مهرابنی و حمّبت مشا که  ّيدس

 ی مثل مرا مورد اکرام قراريبوای غر ينارمجند ب ءآن مقام بلند و رتبه
 ا برای اجر و مزدیير ت ز يسجی بپول نياند مرا احتيکم يتبرای من کفا يدداد

 ِمنک م يد  ِلَوجِه اّللِّ ال ن ر  ک م  م  عِ سفرننمودم " ِامّنا ن ط   يناقدام اب
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 ٢٠ص 
 وقت آنيچه يويّهست دنايوارم ر يد( ام ١٠:  ٧٦َو ال ش کوراً " ) قرآن  زاءً جَ 

 .يدت ممانعت ننمايقرا از اعرتاف حبّق و حق يلعامل جل
 ظهور و دعوت ءکه سنه  نيحمّمد ابقر رشتی قبل از سال ستّ  ّيدحاجی س     

 ت از مساعدت و نصرتياح ءمرحله ينابب است وفات منود و ات آخر 
 مشغول بود . يدو متج يفر سته بتعيو ای کواتهی نکرد و پکاظم حلظه  ّيدس

 را برای استاد ّيدس ءدر اصفهان انمه ّيتبعد از اجنام  مأمور  نيماّل حس     
 زاي فرستاد و در صدد بر آمد که مبشهد سفر کند و م يشبزرگوار خو 

 فوراً مباّل  يدکاظم رس  ّيدبس ، ّيدس ءچون انمه  .يدعسکری  را هم مالقات منا
 صورت فتوای و ن کردايی شاير و را تقدجواب نگاشت و زمحات ا نيحس

 درس برای شاگردان خواند و انمهء را هم که در نيحمّمد ابقر را در ب ّيدس
 ريامدح بس  برای شاگردان قرائت منود. يزنگاشته بود ن نيجواب ماّل حس

 ی درا او منود و ابندازه يدو استعداد شد ّيهمار از اخالق مرضيشب يدو متج
 زابن گشود که برخی از شاگردان پنداشتند که موعود نيماّل حس يدمتج

 نيند مهان ماّل حسيکمنتظری که دائما استادشان بقرب ظهور او اشارت م
 ی داشت و او را بريماثر عظ نيرشتی برای ماّل حس ّيداست.  مکتوب س

 از خالل آن مکتوب چنان  اخت.يستر ممقاومت در مقابل هجوم اعداء اثبت
 جهان مبالقات استاد خود انئل خنواهد يندر ا نير ماّل حسيگدمد که يآبنظر م
 که شاگرد منتخب و  نيرشتی درضمن مراسله از ماّل حس ّيدا سير شد ز 

 حمبوب او بود خدا حافظی کرده بود.
 است و از طرفی يکانست که ظهور موعود نزديدکاظم رشتی م  ّيدس     
 جود است که سبب عدمر و موانع متعّدده مو ياداشت که حجبات بس يقني

 حکمت يتمّهت گماشت که اب هنا ينبنا بر ا يدعرفان مردم خواهد گرد
 .يدحجبات را مرتفع سازد و نفوس را برای ساعت ظهور آماده و مستعّد منا

 فت موعود منتظر از جابلقا و جابلصا خنواهديگسته بشاگردان خود ميو پ
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 ولی ينيدباست اب چشم خود او را مین مشا ياآمد بلکه آن بزرگوار االن در م

 جوان است  از اوالد رسول )ص( و از بنی هاشم است.  .يداو را منی شناس
 ت بلکه دارای علميسامحد ن يخش يمی است دانش او از تعالدارای علم لدنّ 

 ست من مانند ذرّهءاياهلی است علم من نسبت ابو مانند قطره نسبت بدر 
 حضرتش متوّسط است از استعمال دخان بر خاکم و او خداوند اپک قامت

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

 مطلب ينا ّيدی از شاگردان سيک  اختند.يساب او منطبق م يک يکعالمات را 
 بود او را از جرگهء يککاظم حبّدی خشمناک گشت که نزد  ّيدرا اظهار کرد س

 شاگرد که انمش ماّل مهدی خوئی بود از ينا  ون کند.ي ب يششاگردان خو 
 استغفار منود. يشو از گناه خو  يدرجاء کرد که او را عفو فرما ّيدس

 از آن اشخاصی يزکرد و گفت من ن  يتحسن زنوزی برای من حکا يخش
 سته از خدا درخواستيو نداشتم و پيپکاظم را شخص موعود م  ّيدبودم که س

 مضطرب بودم که ای بدرجه  ام مرا آگاه کند.راه ابطل رفتهردم که اگر بيکم
 چند روز از خورد و خواب حمروم شدم.

 روزيک  تعّلق را ابو داشتم. يتمشغول بودم و هنا ّيدسته خبدمت سيو پ     
 ار کرديدبود مرا از خواب ب ّيدصبح زود ماّل نوروز که از گماشتگان س

 را ّيدس  .يمکاظم رفت  ّيداب هم مبنزل س من برخاستم و  .ياو گفت دنبال من ب
 یواهد مبحلّ يخکه مينه و عبا بدوش افکنده مثل ايدم لباسهای خود را پوشيدد

 نيدواهم اب تو بديخبرود مبن فرمود شخص بزرگواری وارد شده م
 های کربال گذراز کوچه ميبراه افتاد  د.يشهوا متدّرجاً روشن م  .مياو برو 

 سبزی برسر ءتاده بود عّمامهيسجوانی دم در ا دمييات مبنزلی رس ميکرد
 يايدای او آشکار بود که بوصف نيمداشت و چندان آاثر لطف و تواضع در س

 اب کمال و قار بطرف ما ميشد يکچون نزد يدشيککه انتظار ورود ما را مينمثل ا
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 ٢٢ص 
 حمّبت و لطف را نسبت ابو ابراز يتو هنا يدرا در آغوش کش ّيدآمد س

 احرتام را نسبت آبن جوان مراعات کرد در يتکاظم هم هنا  ّيدس  مود.فر 
 هااز پّله ميافکنده وارد منزل شد يرتاده بود و سر بز يسمقابل او ساکت ا

 که مقداری گلهای خوش بو در آن موجود و هوا  ميابال رفته ابطاقی ورود منود
 ما را سرور و جوان ما را بنشسنت دعوت کرد سرااپی  را معطّر منوده بود.

 ان نقره ایيو در وسط اطاق ظرفی مملّو از شربت بود و ل  نشاط گرفته بود.
 ان را پر از شربت کرديو ابن ليز هپلوی آن ظرف گذاشته بودند جوان م

 کرد و فرمود " َو َسقاه م رَب ُّه م َشراابً َطه وراً "  يتکاظم عنا  ّيدبس
 جرعه ينوان گرفت و ات آخر ظرف شربت را از دست ج ّيد( س ٢٢:  ٧٦) قرآن 
 ابنيز م  ت.يساش ظاهر شد که وصف آن ممکن نو چنان سروری در چهره يدسرکش

 نيمذاکرات ب  نی نفرمود.ياجوان ظرفی از شربت مبن عطا فرمود ولی ب
 ت قرآن جوابايسته اب آيو ن داشت و جوان پايو جوان مزبور مّدتی جر  ّيدس
 ابن ما ات دم در ما رايز م  .يماسترمود و پس از زمانی برخيفرا م ّيدس
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 جالل و مجال آن  احرتام را نسبت مبا مراعات منود. يتت کرد و هنايعمشا

 بر تعّجب من افزود يزر نيگمطلب د  اندازه مرا متعّجب ساخت.جوان بی
 اب آنکه در يدکاظم از ظرف نقره شربت آشام  ّيدم سيدبود که د ينو آن ا

 هر چه خواستم عّلت  ل ظروف نقره و طال حرام است.ت اسالم استعمايعشر 
 احرتام  را نسبت آبن جوان سؤال کنم ممکن نشد. ّيداحرتام زائد از حّد س

 الّشهداء ّيداز احرتامی بود که نسبت مبقام س يشنسبت آبن جوان ب ّيدس
 يکشد و نزد ّيدپس از سه روز مهان جوان وارد حمضر س  مود.ينمراعات م

 کهيناد مبحض ايدرا گوش م ّيدادب و وقار درس س يتود اب هنادر جلوس من
 ی از شاگردانيک  ر کرد.ياکاظم بر آن جوان افتاد سکوت اخت  ّيدچشم س

 سپس  .ميابو فرمود چه بگو  ّيدس  ن خود را ادامه دهد.ياخواهش منود که ب
 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  اده است آشکارتر است.افت
 چرا اسم يدپرس ّيددو مرتبه مهان شخص از س  جوان بزرگوار افتاده.

 اب انگشت ّيدس  .يدهيدو شخص او را مبا نشان من يدوئيگموعود را مبا من
 بود که اگر انم موعود را ينبگلوی خود اشارت کرد و مقصودش ا يشخو 

 .يدرس يمو شخص او را معرّفی کنم فوراً من و او هر دو بقتل خواه ميگو ب
 رموديفکاظم م  ّيدبود که مکّرر س ينت من افزود اي رت بر حيشه بيزيکچ

 مردم بقدری گمراهند که اگر من موعود را آبهنا معّرفی کنم و او را آبهنا
 ديآينبر م ست مهه در مقام انکارينحمبوب من و مشا ا مينشان بدهم و بگو 

 بدامن آن يشکاظم رشتی ابنگشت خو   ّيداب آنکه س  نند.يکو او را قبول من
 من کم  .يداشاره نفهم ينکس مقصود او را از ايچجوان اشاره کرد معذلک ه

 سته درابرهء آن جوانيو پ  ت.يسکاظم شخص موعود ن  ّيدکم دانستم که س
 است ابرها خواستم از او از کجا ّيتمهه جذاب ينت و ايسردم که کيکتفّکر م

 مرا از ّيدی بپرسم لکن وقار و جاللت سيز آن جوان چ ءکاظم درابره  ّيدس
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 حسن خوشا يخمرتبه مبن فرمود " ای ش ينکاظم چند  ّيدس  سؤال ابز داشت.

 ت هم حسن است.تحبال تو که امست حسن است آغاز حالت حسن است عاقب
 يزده نينمّدتی را گذراندی در آ ی و اب منيدامحد احسائی رس يخحبضور ش

 هيدچشمی ند يچکه ه  يدی خواهی ديز و چ يدبشادمانی بزرگی خواهی رس
 ه و بقلب کسی خطور نکرده ".يدگوشی نشن  يچو ه

 جوان مالقات کنم و از انم و نسبش ّيدابرها در صدد برآمدم که اب آن س     
 هداء غرق مناجات و دعاالشّ  ّيدم که در حرم سيدچند مرتبه او را د  شوم. ايجو 

 يتت و کلماتی در هنايخيکس نظری نداشت اشک از چشمانش م  يچبود هب
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 م که مکّرريدنيشم  ت شباهت داشت.ايد که آبيشفصاحت از لسانش جاری م

 ارانز اهلی و حمبوب قلبی حالت او بطوری بود که اغلب مناز گ ايفت يگم
 مودندينانت آن جوان توّجه مياو ب را انمتام گذاشته و بکلمات يشصالت خو 

 د که مهه رايشاو سبب م ءيهگر    ردند.يکت مي و از خشوع و خضوع او ح
 جوان پس ّيدس  موختند.يآرت و عبادت را از او مايطرز ز   اخت.يسن مايگر 

 چند  رمود.يفکس تکّلم منيچفت و اب هي سره مبنزل خود ميکاز اجنام اعمال 
 فتمي او م يککه نزدينمذاکره کنم مبحض امرتبه خواستم اب آن حضرت 

 بعد از جستجوی  وامن گفت.يتاشت که وصف آنرا منيدهنانی مرا ابز م ای  قّوه
 از است در جرگهءي جوان از جّتار ش ينقدر دانستم که اينو تفّحص مه
 کاظم نظری  ّيدامحد و س يخت خودش و اقوامش نسبت بشيسعلما داخل ن
 از خواهدي م که بنجف مسافرت کرده و از آجنا بشيدبعدها شن  خاّص دارند.

 رفت.
 .ا کرده بودميدی ابو پيدشد ءه درنظرمن بود عالقهيشآن جوان مه     

 کرده بقلبم گذشت که  تيّ از اّدعای اببي م جوانی در شيدبعد از چندی که شن
 بعد از استماع  ام.هيدمهان جوان بزرگوار است که قباًل او را در کربال د ينا

 پس از  از رفتم ولی آن حضرت مبّکه سفر کرده بودند.ي نداء از کربال به ش
 ردم که ازيکسته سعی ميو که مراجعت فرمود حبضور او مشّرف شدم و پينا

 ماکو حبس شدند در مّدت نه ماه ءه در قلعهيکوقت  حضرتش ابشم. نيمالزم
 ينند و ابرموديفم يدوره قرآن را تفسيککه در آن زندان بودند هر ماه 

 ها راي تفس ينا  قرآن از لسان مبارکش جاری شد. ينه دوره تفس يبترت
 ابمانت سپردند که پنهان دارد ات زمان نشرش يلخل يمابراه ّيددر نزد س

 روز حضرت ابب ازيک .ها کجا است (ي تفس ينت ايسبرسد ) هنوز معلوم ن
 ايجاذب است  ها جالب وي تفس يندر نظر تو ا ايال فرمودند که آؤ من س

 احسن القصص قّوت و هبجتش ياحسن القصص من عرض کردم تفس يتفس
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 هاي تفس ينا ءرت است حضرت تبّسمی کرده فرمودند تو هنوز بلهجهيشب

 موجود است که شخص جماهد را يتفاس ينی در ضمن ايقتی حقايسآگاه ن
 م ات واقعهءمّدتی در حضور مبارک بود  ساند.ي م يشمبقصود و مطلوب خو 

 چون حضرت ابب آن واقعه را استماع منودند  طربسی اتّفاق افتاد. ءقلعه
 اصحابرا مأمور کردند که بقلعهء طربسی بشتابند و بنصرت حضرت يعمج

 ( يق) قلعهء چهر  يدروز مبن فرمودند اگر حبس جبل شديک  م کنند.ياقّدوس ق
 بکربال بروی يدتافتم اّما تو ابيشنبود من خود بنصرت جناب قّدوس م
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 یينموعود را بچشم خود بب نيه مجال حسيکو در آجنا مبانی ات وقت

 يدتو بقلعه طربسی نبا  بصرف فضل برای تو مقّدر شده. يتعنا ينا
 بروی بکربال برو و چون چشمت جبمال موعود روشن شد مراتب

 سپس مبن  خضوع و حمّبت مرا حبضور مبارکش ابالغ کن.
 موهبت را ينام ابزرگی بتو داده ّيتبدان که مأمور  يقنيفرمودند 

 تو شده هرگز يبفخر و شرف را که نص ينمشمار و ا يحق
 فراموش مکن.

 من بکربال مسافرت کردم و مطابق امر مبارک در آن شهر متوّقف شدم     
 چون اقامت من  اند ظاهر شود.سته مراقب بودم که آنچه را فرمودهيو و پ

 ا نشوديدنی بود برای آنکه سوء ظّنی نسبت مبن برای کسی پدر کربال طوال
 امحد يخوان شي پ  ردم.يکرا اداره م يشت خو يشمتأّهل شدم و از کتابت مع

 ردند منهم صربيکم ّيتی اذيلکه مؤمن حبضرت ابب نشده بودند مرا خ
 تيسشانزده ماه و ب   آمد. يشپس از چندی شهادت حضرت ابب پ  ردم.يکم

 نی روز عرفه ) روز هنميعکم که از شهادت حضرت ابب گذشت و دو روز  
 ن حرمياالّشهداء رفتم در م ّيدرت سايهجری برای ز  ١٢٦٧ه ( سال ذی احلجّ 

 اندامی  داشت و دارای وقار و جالل بود. يلم که صورتی مجيدجوانی را د
 ا دريبته و تبّسمی ز خير  يشهاهش بر شانهياهای سمتناسب موی

 من در آنوقت  ی در من منود.يدشد يآن جوان أتث ءبود مشاهدها يدپ يشلبها
 و انتوان بودم جوان مزبور بطرف من آمد دست مرا گرفت و اب يی پيلخ

 گرفتم که در متام کربال اببی بودن ترا اعالم  يمصوتی دلراب فرمود " تصم
 دمييات ببازار رس ميکنم " مهانطور که دست مرا گرفته بود اب هم براه افتاد

 ا که ترا در کربال نگاهداشت ات اب چشمير ابالخره مبن فرمود " سپاس خداوند
 حضرت ابب ءم وعدهيدرا شن ينچون ا " موعود را مشاهده منودی نيخود حس

 راز را ينآن بود که ا يما شد و بيددر من پ يبد آوردم اهتزازی عجيارا ب
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 صرب کنی يدفرمود " اب خلق آشکار کنم لکن آن بزرگوار آبهستگی يعجبم

 ه مطمئّن ابش " از آن ساعت ببعد متام غم و غّصهء من ازيدهنوز موقع نرس
 هر چند بر حسب ظاهر  نی قلب مرا فرا گرفت.اياپرفت و سرور بی نيب

 ميديدرا اب ثروت معنوی که داشتم برابر من ياثروت دن يعبودم لکن مج يفق
 ) گفتار زنوزی  فرمود. يتعنا به من يشنعمت را خداوند بفضل خو  ينا

 (. ميرداز يپحال بشرح مطلب سابق م يدن رسايبپا
 يهه و کتاب شرح خطبه بکنايدکاظم رشتی در کتاب شرح قص  ّيدس     

 که نگاشت  )ای(رساله ينو اشاره اسم حضرت هباءاّلّل را ذکر فرموده و در آخر 
 دو شعر ينکتاب اد کرده و در آن  ايحضرت ابب را بلقب ذکر اّلّل األعظم 

 را خطاب حبضرت ذکر معروض داشته .
 من قومی و مّنی      و منک و من مکانک و الّزمان يکاخاف عل        

 مة ما کفانیيام القيو نی      الی يو و لی اّنی وضعتک فی ع        
 رموديفشجاعت در مقابل اهل فتور استقامت م يترشتی اب هنا ّيدس

 ينمعاند يعآخر کار خداوند مج  رد.يکری را حتّمل مو آزا ّيتو هر گونه اذ
 و خوار ساخت. يلاو را هالک کرد و دمشنانش را ذل

 رشتی ّيدی بسيّتم برای آنکه اذايّ ی در آن اينقزو  يمابراه ّيدوان سي پ     
 که او را بدانم کنند ابنواعيندند و جبهة ايشه متشّبث ميلبرسانند هبر وس

 ر از اهل فساد و اشرار هبميامجله مجعی بس از  رداختند.يپدسائس م
 شده بود از ينيسته حکومت کربال را که از طرف سلطان عثمانی تعيو پ

 حکومت مرکزی مجعی از  ون کردند و فتنه و فسادی براپ داشتند.ي شهر ب
 دهند و آتش فتنه را خاموش نين را فرستاد ات آشوب را تسکياسپاه

 ام دادند کهيغرشتی پ ّيداصره کردند و بسکربال را حم  ،نياسپاه  سازند.
 ان دهد که اگرينخبشد و اشرار را اطم نيو آن فتنه را تسک يداقدامی فرما

 .يداز شرارت دست بردارند در امان خواهند بود و گرنه هبالکت خواهند رس
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 رؤسای اهل فساد را احضار فرمود و اب يدرشتی رس ّيدام چون بسيغپ ينا

 ت آانن پرداخت و طوری گفتگو کرد کهيحو اخالص بنصصدق  يتهنا
 حکومت شوند يماشرار دست از شرارت برداشتند و قول دادند که تسل

 ون رفتندي رشتی ب ّيدلکن چون از حمضر س  و مشمول عفو و امان گردند.
 منودند و بشرارت وادار کردند اهل شهر را يکآاننرا حتر  ّيددمشنان س

 ان آهناينمنودند و برای اطم  يصی شبانه حتر مبقاومت اب قوای دولت
 ی گفت من حضرت عّباس )ع( رايکسخنانی چند هبم ابفتند از مجله آنکه 

 م که فرمود ابهل کربال بگو اب قوای دولتی جهاد کنند و مطمئنّ يددر خواب د
 ته شدنديفسخنان فر  ينابشند که منصور و مظّفرند مردم اندان اب

 رشتی ّيدس  فراموش کردند و بفساد اقدام منودند.رشتی را  ّيدس يحو نصا
 تيقاپشا  فرستاد و او را از حق يببسردار سپاه  جن ای انمه يدد نيچون چن

 مردم را ياً رشتی درخواست منود که اثن ّيداپشا از س يبامر آگاه ساخت جن
 که در فالن ساعت من وارد شهر خواهم شد  يدت کند و آبهنا بگو يحنص

 عدوم خواهم ساخت فقط اشخاصی که مبنزل مشا پناهندهو اشرار را م
 اپشا را در شهر منتشر يبکاظم گفتار جن  ّيدس  شوند در امان خواهند بود.

 يدبشن ينچون ا ّيدس  ابستهزاء و متسخر پرداختند. ّيددمشنان س  ساخت.
 صبح ( ٨٤:  ١١" ) قرآن  يبن الّصبح ِبَقر  سَ ي  أَلَ   فرمود " إّن َموِعَده م الّصبح

 ارها را خراب منودند دستيو روز بعد قوای دولتی بشهر محله کردند و د
 ما پرداختند مجعی از مردم حبرميغبکشنت مردم بگشادند و بغارت و 

 الّشهداء )ع( و برخی حبرم حضرت عّباس )ع( پناهنده شدند بعضی از ّيدس
 کاظم  ديّ جا تنگ شد س  هم مبنزل او پناه بردند. ّيدن سايدوستان و آشنا

 ّيتهمه مجعينملجاء پناهندگان ساخت اب ا يزمنازل جماور منزل خود را ن
 ءت نفر بواسطهيسد بود و پس از حصول آرامش معلوم شد که بايی ز يلخ

 ن بقتل و غارتيااند سپاهفتهايوفات  ّيتتنگی جا و شّدت فشار مجع
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 )ع( و الّشهداء ّيدپرداختند و حّتی اشخاصی را که حبرم حضرت س

 حضرت عّباس پناهنده شده بودند مقتول ساختند هزاران نفر را کشتند
 در صحن دو حرم جاری شد در متام کربال نيکه خون مقتول  ای بدرجه

 واقعه که غضب اهلی بود برای آن ينا .رشتی نبود ّيدپناهگاهی جز منزل س
 ينول احص  مقام او پی بربند. ّيترشتی ابمه ّيدس نيفت ات خمالفايوقوع 

 قمری بود. ١٢٥٨سال  ءهحادثه در روز هشتم ذی احلجّ 
 يتر داشت از مجله چند نفر بودند در هنايارشتی شاگرد بس ّيدس     

 پنداشتند که خمزن راستند و چنان میيآغرور و مکر که ظاهر خود را م
 چند نفر در صف ينه ايشدر جملس درس مه  هستند. ّيدو س يخاسرار ش
 مود ولی در ابطنيندر ظاهر از آانن احرتام م ّيدس نشستند اّول می

 حبالت ابطنی و غرور و عجز آهنا يهت حال آهنا آگاه بود و گاهی بکنايقحبق
 رمود ات کسی از من متوّلديفاز مجله م  رد.يکاشاره م ّيهاز فهم اسرار اهل

 گوش شنوا ندارد من  يارمود دنيفم يزو ن  فهمد.ی نشود گفتار مرا من
 ا مردم طاقت آنرا ندارند و گاهیير من سّر واقعی را مکشوف سازم ز وايتمن
 واند.يخشعر را م ينا

 ی ال تقّر هلم بذاکايلو ل      یيلعی وصاًل بليدّ و کّل      
 من بکی مّمن تباکی نّي اذا انبجست دموع من ماق       تب     
 ندانود از خايشرمود حضرت موعودی که پس از من ظاهر ميفگاهی م      

 ب و امراضيو از ع  قامتش متوّسط است،  اوالد فاطمه است،  نبّوت است،
 دور و برکنار است. ّيهجسمان

 ر از شاگردانيگفت که من و چند نفر ديگم ميدابو تراب شن يخاز ش     
 بيو که حضرت موعود دارای ع  يمانت آن بزرگوار دانستيااز ب ّيدس

 گونه نفوس کسی مّدعی مقامیينکه اگر از ا  يدميت و فهميسن ّيهجسمان
 بودند که ّيدشاگردان س نيا چند نفر در بير ابطل است ز  يششود اّدعا
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 رشتی ّيدپنداشتند که بعد از س ب جسمانی چنان میيو اب وجود دارا بودن ع

 خان پسر ميزا کر ي ی از آهنا ميک .او خواهند شد نيقائم مقام و جانش
 زاي ری ميگد  شخص اعور و کوسه بود. يند اخان قاجار کرمانی بو  يمابراه

 شاعر يطزا حمي سّومی م  بود. نياندازه فربه و مسحسن گوهر بود که بی
 رتيشسه نفر از مهه ب ينا  بود. يکاندازه ابر ی دراز و بیيلکرمانی که خ

 جسمانی بودند. يبرا داشتند اب آنکه هر سه دارای ع ّيدآرزوی خالفت س
 هاينکه اينرد ابيکرمود و اشاره ميفمطالبی آبهنا م يهناهم غالباً بک ّيدس
 انی ندارند مغرورند اّدعاها خواهند کرد اندانی و محاقت خود را بزودیميا

 استفاده ّيدخان چند سال در حمضر سمياّما حاجی کر  .آشکار خواهند ساخت
 ری اسالمياکرد ابالخره از او اجازه خواست که در کرمان اقامت کند و ب

 روز دريکمن   ائّمهء هدی مشغول شود. يثآن و انتشار احاد ءارتقای مرتبهو 
 خان ميرشتی بودم شخصی وارد شد و کتابی را که حاجی کر  ّيدس ءکتاخبانه

 ديسی ابو بنو يظرشتی داد که آنرا خبواند و تقر  ّيدکرده بود بس  يفأتل
 دّ رشتی بعضی از فصول آن کتابرا مطالعه فرمود و آبن شخص ر  ّيدس

 کتابش  يظو تقر  يرران برای تقديگخان بگو که خود او از دميکرد و گفت به کر 
 مرّخص شد ّيدتواانتر و سزاوارتر است. چون آن شخص از حضور س

 چند  خان را لعنت کند. ميی فرمود خدا کر يز اب صدای غم انگ ّيدو رفت س
 عد ازست که بينانه غرضش ايگسال اب من بسربرد حاال که از من جدا شده 

 ی و کفر استينيدچند سال درس و حبث کتابی را که شامل قواعد ب
 اب  .ميمنا يدبنگارم و متج يظواهد که او را تقر يخمنتشر سازد و از منهم م

 ست خود راايمهدست شده که در کرمان مرکز ر  ينيدبعضی از اشخاص ب
 چه  د.ي ست را بدست بگايعامل بروم زمام ر  يناستوار کند ات چون من از ا

 وحی اهلی در فصل هبار يمنس  ل ابطلی دارد.ياند چه خيککار خطائی م
 ای جز خسرانهيجنت  و آتش او را خاموش خواهد کرد. يدخواهد وز  يتهدا
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 ٣٢ص 
 مطالبی را که ينکه متام ا  ميو يگابو تراب حاال م يخمن بتو ای ش  .يدخنواهد د

 دّجالی که اب ينم که ترا از شّر اواهيخاز خدا م يدخان خواهی د ميگفتم از کر 
 . بعد فرموديدده خمالفت خواهد کرد حمافظت فرماينحضرت موعود در آ

 آنچه را گفتم در خاطر نگهدار و بکسی
 مت فرا رسديااظهار مکن ات روز ق

 يبنی مهان روزی که دست غيع
 ی پنهانی اشخاصاياسرار قلوب و نوا

 تو در آنروز  را مکشوف خواهد داشت.
 قّوت امر اّلّل را نصرت يتهنا اب

 ی دريدی و شنيدمنا و آنچه را د
 نقل کن. يرينآنروز برای سا

 ابو تراب در ابتدای ظهور يخش     
 حضرت ابب مؤمن شد و ات مّدتی

 اشت ات آخريدان خود را مستور مميا
 و در يدانش زابنه کشميا ءشعلهکار 

 هيکه چاليازندان طهران در مهان س
  حمبوس بودندحضرت هباءاّللّ 

 .يدشهادت فائز گرد ءهيعگرفتار شد و بدرجهء من
 واني پ يهم گاهی بصراحت و گاهی بکناايّ رشتی در اواخر ا ّيدابری س     

 فت ای دوستان من زهنار زهناريگرمود و آبهنا ميفرا موعظه م يشخو 
 و لّذات آن ياچشم از دن، يدخدا را فراموش نکن، يدرا خمور  يادن يبفر 
 از خدا ،ديابطراف منتشر شو  ،يدو جبستجوی موعود اهلی پرداز  يدوشبپ

 ات بلقای وجود مقّدسی که ينيداز اپی ننش  کند.  يتکه مشا را هدا  يدخبواه
 در حمّبتش اثبت  .يددر پس پردهء عظمت و جالل مستور است مشّرف شو 

 راه در آورد خوشا حبال مشا اگر در يشران خو ايات مشا را در زمرهء  يدابش
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 ٣٣ص 
 م ظاهر خواهدّيو ق ، بعد از قائم ميو يگ... براستی م يداو جام شهادت بنوش

 وقت سّر کلماتينی آشکار خواهد گشت  ... در اينشد و پس از ابب مجال حس
 آشکار خواهد شد اخل. يخش

 بود که هر سال ماه ذی القعده از کربال نيکاظم رشتی چن  ّيدء سهيّ رو      
 از  رد.يکرمود و برای روز عرفه بکربال مراجعت ميفممسافرت  نيبکاظم

 ت اوياسال ح ينقمری که آخر  ١٢٥٩جهت در اوائل ماه ذی القعده سال  ينا
 نيمسجد در ب ينا يدسفر کرد روز چهارم ماه مبسجد براثه رس نيبود بکاظم

 واقع است اّول ظهر بود مؤّذن را فرمان داد که برای مناز نيبغداد و کاظم
 درخت يرز  ّيدروبروی در مسجد درخت خرمائی بود س  .يدذان بگو ظهر ا

 شتافت ّيدون آمد و حبضور سي تاده بود انگهان مردی عرب از مسجد بيسا
 جاينا يکجا هستم گوسفندامن را در چراگاه نزدينو گفت سه روز است من ا

 در خواب حضرت  .ميم و مأمورم آنرا برای مشا بگو يدرامن خوابی ديچم
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 ٣٤ص 
 م که مبن فرمود ای چواپن گفتار مرا درست گوش بدهيدرسول اّلّل را د

 پارميسامانت خداست که بتو م ءگفتار مبنزله  ينا اير و در خاطر نگهدار ز 
 خواهی داشت و اگر امهال منائی بعذاب يماگر بقول من رفتار کنی اجر عظ

 د من کهی از اواليکجا مبان روز سّوم يندر مه  مبتال خواهی شد. يدشد
 جا خواهد آمد و اّول ظهر درينوان خود اي کاظم است هبمراهی پ  ّيدانمش س

 سالم ، حبضور او برو  تاد.يسمسجد خواهد ا ينا يکدرخت خرما نزد يرز 
 پس از  است. يکمرا ابو برسان و بگو مژده ابد که ساعت مرگ تو نزد
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 ٣٥ص 
 نیيعوز از ورود بکربال ا پس از سه ر ير فوراً بکربال برگرد ز  نيرت کاظمايز 

 شد که پس از وفات تو موعوديکدر روز عرفه وفات خواهی کرد و طولی من
 ازد.يسمنّور م يشود و جهانرا بنور مجال خو يشاهلی ظاهر م

 و فرمود ای يدتبّسمی بر لبانش آشکار گرد يدشن ينرشتی چون ا ّيدس     
 ّيدشدند س نير غمگگفتا  يناز ا ّيدی تو درست است مهراهان سايچواپن رؤ 

 همهيناب ا يدار يدآبهنا فرمود مشا مرا برای خاطرموعود بزرگوار دوست م
 ی معروف استيلعبارت خ ين. ايايدکه من بروم ات او ب  يدو يشراضی من ايآ

 رشتی ّيدم که گفتند سيدرت که در آن روز حاضر بودند شنيشمن از ده نفر ب
 هيدمهان اشخاص که بچشم خود د همهيناب ا  نرا فرمود.ياب يندر آن روز ا

 م کردند.ياند بعد از ظهور حضرت ابب ابنکار و عناد قيدو بگوش خود شن
 و بسرتی شد. يضرشتی بکربال برگشت و مبحض ورود مر  ّيدابری س     

 يناند که حاکم بغداد آن بزرگوار را مسموم ساخت لکن ادمشنانش گفته
 رشتی داشت و ّيدارادت را بس يتا حاکم بغداد هناير دروغ است ز  ّيهقض

 انست.يدم ينرؤسای د يناو را بزرگرت 
 سالگی مطابق ٦٠کاظم در  ّيدقمری س ١٢٥٩هبر حال در روز عرفه سال      

 قرب مقّدسش در حرم  فت.ايه بود وفات يدخوابی که چواپن د
 می براپ شد مهان منزل کهياالّشهدا )ع(است روز وفاتش در کربال ق ّيدس

 ه پناه اهل کربال در وقت محله قوای دولتی بود در روز وفاتشسال گذشت
 وانش از وفات او حمزون بودندي پ  .يدن گرداياپحمّل اندوه و غّصه بی

 و دخلون. نيو از فراقش اندوهگ
 



www.oceanoflights.org 

 ٣٦ص 
 فصل سّوم                                       

 لیبعثت حضرت اع                                 
 کاظم رشتی پس از وفات آن حضرت  ّيدجناب س نيدمشنان و خمالف     

 ست جبّد و جهد مشغول شدندايجانی اتزه گرفتند و برای بدست آوردن ر 
 کسيچعامل بودند ه يندر ا ّيدست بودند و ات جناب سايا تشنهء ر ير ز 

 مرحوم ّيدست طلب نداشت بعد از وفات ساياعتنائی آبن اشخاص ر 
 خود  پرداختند. ّيدفتند و بتفرقهء اصحاب سايو جسارت ش جرأت ينخمالف

 از ّيدشاگردان جناب س  مّدعی مقامات شدند و بتدارک مافات اقدام منودند.
 که جناب ماّل   يدطولی نکش  و حمزون بودند. نيوفات آن بزرگوار اندوهگ

 مرحوم رفته ّيدای از مسافرت اصفهان و خراسان که ابمر سيهبشرو  نيحس
 م اّول حمّرم ساليو ان بکربال در يشورود ا  بکربال مراجعت فرمودند.بودند 

 ّيدان سيشدی ( بود شاگردان پر يالم ١٨٤٤ يهژانو  ٢٢هجری ) مطابق  ١٢٦٠
 شد و مّهت يلواری تبديدی آهنا ابميدجمتمع شدند انام نيدور ماّل حس

 لویدر هپ نيجناب ماّل حس  بند.يانشان نشانی بگماشتند که از حمبوب بی
 ت سه روز بهر کردند و مدّ يامرحوم منزلی اخت ّيدمنزل مسکونی س

 ان شتافتنديشدی مبالقات اايز  ءعّده  سوگواری استاد خود مشغول شدند.
 ّيدشاگرد س ينرا بزرگرت  يها مشاٌر الير ش پرداختند ز يتو تعز  يتو بتسل

 انستند.يدمرحوم م
 ّيدای از شاگردان سری عّدهم سوگواايّ ن اايبعد از اپ نيجناب ماّل حس     

 نديدخواندند و از آهنا پرس يشمرحوم را که دارای اخالص بودند بنزد خو 
 تهایيحنص ينی فرمود و آخر ّيتم چه وصايّ استاد بزرگوار ما در اواخر ا

 را فرمودند يدأتک يتدر جواب گفتند که استاد بزرگوار هنا  او چه بود؟
 و يمعد از وفاتش ترک منزل و خامنان گوئو چند مرتبه مبا تکرار کردند که ب
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 ٣٧ص 
 امری را يچو ه ميجبستجوی حضرت موعود پرداز و  ميدر بالد منتشر شو 

 و از يمی اپک کنيشقلوب خود را از هر آال  .يمنده يحمسئله ترج ينبر ا
 است خود يکرمود ظهور موعود نزديفم  .يمی برکنار ابشيو توّجه مبقاصد دن

 ن مشاست ظاهريای مبا فرمود حضرت موعود االن در محتّ  يدرا آماده کن
 .يدم کنيان مشا و آن بزرگوار حجاهبائی مانع است قياو آشکار است م

 خود را ّيتکه ات ن  يدو بدان يدن بردار ياات حجب مانعه را از م يدجستجو کن
 يدو استقامت را شعار خود نساز  يدو بدعا و مناجات نپرداز  يدخالص نکن
 ينَ : " َو اّلذِ  يدرمايف( م٦٩:٢٩ا خداوند در قرآن )ير ز  يدرس يداهمبقصود خنو 

 ه م س ب  َلنا ".يَ ن ّ ا لََنهدِ ينَجاَهد وا فِ 
 نديدمرحوم شن ّيدانت را از شاگردان سياب ينچون ا نيجناب ماّل حس     

 پس يداهيدات که از استاد بزرگوار شنيدهمه أتکينآبهنا فرمودند اب وجود ا
 ؟يداو جبستجوی حضرت موعود نپرداخته يدار کربال ماندهچرا ات کنون د

 و شخص ترا ميخود دار  يو اقرار و اعرتاف بتقص ميما مقّصر  ءگفتند مهه
 ک هر چه بفرمائی اطاعتينا ميمار يشو مقام عالی م يمصاحب رتبهء عظ

 نگ اّدعای تراريدحّتی اگر خود را حضرت موعود معّرفی کنی ب يمنيکم
 .مياو ابطاعت تو کمر بسته ميخالصه هر چه بفرمائی حاضر   .يمنيکقبول م

 استغفر اّللّ  يمد برآوردند و فرمودند ما مهه بندهء آستانايفر  نيجناب ماّل حس
 اّدعائی داشته ابشم اگر حلن گفتار استاد بزرگوار را آشنا نيکه من چن

 و مشا ه بر منيزيکچ نيک اّولينا  .يدشوديگگونه سخنان لب منيناب يدبود
 و آنچه را يممرحوم اقدام کن ّيدی سايواجب است آنست که ابجرای وصا

 مهه اطاعت کردند.  .يممنائ يذفرموده قواًل و عماًل تنف
 يطزا حمي زاحسن گوهر و مي القات ممبپس از آن  نيجناب ماّل حس     

 اتيدکاظم بودند شتافته و أتک  ّيدکرمانی که از شاگردان مشهور جناب س
 ات در يزيدارشهای استاد بزرگوار را آبهنا تذّکر داده فرمودند برخو سف
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 ٣٨ص 
 نديددو نفر هر کدام عذرهائی تراش ينا ميجستجوی موعود ابطراف بالد برو 

 دمشن ميی گفت چطور ممکن است برو يک  ای متشّبث شدند.ببهانه يکو هر 
 ا فرصت خواهندآهن ميقّوت و قدرتند اگر ما برو  يتمهه در هنا ميد دار ايز 
 .يمو مقام استاد مرحوم خود را حمافظه منائ يمشهر مبان يندر ا يدفت ما اباي
 مرحوم ّيدشهر مبامن و از ابزماندگان س يندر ا يدری گفت من ابيگد

 تيحو دانست که نص يدمقصود آهنا را فهم نينگهداری کنم جناب ماّل حس
 الت خود گذاشتيارگرم خانچار آهنا را س  ت.يسو اصرار در آهنا مؤثّر ن

 و جبستجوی مطلوب پرداخت.
 از يّهمرو  يثکه ظهور موعود در آن واقع شد در احاد  نيستّ  ءسنه     
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 ٣٩ص 
 حضرت صادق  ه.يدم الّسالم مذکور گرديهحضرت رسول اّلّل  و ائّمهء اطهار عل

 ات ظهور قائم سؤال کرده بود فرمودنديقه از ميکالّسالم در جواب کس يهعل
 عربی در کتب و ينالدّ  يیلو ذکره " حميعهر امره و يظ ني" و فی سنة الّستّ 

 ابسم قائم موعود و سال ظهور آن بزرگوار اشاره فرموده از يشرسائل خو 
 انی هستند اسمير دارد که مهه ا يرحضرت مهدی چند وز  يدرمايفمجله م

 ه اسم ولّ يکمبارک حضرت مهدی مرکب از اسم نبی و ولی است در صورت
 قّدم بر اسم نبی ابشد و سال ظهور حضرت مهدی مطابق اب نصفم

 و ٢٥٢٠نی يععددی است که بر اعداد آحاد قابل قسمت است )  ينکوچکرت 
 است (. ١٢٦٠نصف آن 

 زا حمّمد اخباری اشعاری دارد که سال ظهور قائم موعود را در آني م     
 از نور قائم نيمدر سال غرس ز  يدو يگستکه مينذکر کرده و مضمون آن ا

 اگر ات سال  ود و در سال غرسه جهان از عظمتش مملّو خواهد شد.يشروشن م
 مهه ينو احکام و مردم و د يفغرسی زنده مبانی مشاهده خواهی منود که طوا

 شده است. يدجتد
 ی مرویيثالّسالم حد يهالب عليطن ابب يّ عل نياملؤمن ياز حضرت ام     

 اهلی در جهان کاشته خواهد يترس شجرهء هدااست که فرمودند در سال غ
 شد.
 مرحوم را ابجرای ّيدبعد از آنکه اصحاب س نيابری جناب ماّل حس     
 زاي م  ت کردند.ميمنودند از کربال بنجف عز  يقی آن بزرگوار تشو ايوصا

 ان مهراهيششان اب اء زا حمّمد ابقر خالو زادهي حمّمد حسن برادرشان و م
 يهبشرو  يشدر سفر خراسان بوطن خو  نيه جناب ماّل حسکياوقات  بودند.

 ان مهراه شدند.يشدو نفر اب ا ينرفته بودند ا
 برای مّدت چهل نيند جناب ماّل حسيدسه نفر مبسجد کوفه رس ينابری ا     

 روزها  روز در مسجد کوفه عزم اعتکاف فرمودند و بعبادت مشغول شدند.
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 ٤٠ص 
 در صوم و صلوة يزمناجات مشغول برادرشان نصائم بودند و شبها بدعا و 

 لوازم يروسائل غذا و سا ّيهشان متّصدی هتء ان مهراه و خالو زادهيشاب ا
 رداخت.يپبعبادت م يزن يهبودند و پس از فراغت مشاٌر ال

 ّيدشاگردان مرحوم س يپس از چند روز ماّل علی بسطامی که از مشاه     
 ينورود ا  ن خود مبسجد کوفه وارد شدند.ر از مهراهايگنفر د ١٢بود اب 

 سر وسکون و آرامش آن حمّل را بر هم زد و فضای مسجد که بی ّيتمجع
 هو و سر و صدا مهراه شد ماّل علی بسطامیيانفر اب ه ١٣صدا بود بورود آن 

 فراوان بود حّتی بعضی او را ّيدو س يخحضرت ش يماّطالعاتش درابرهء تعال
 را نيپس از ورود مبسجد چون ماّل حس  انستند.يدر مابالت نياز ماّل حس

 ت و منظورميوجههء عز  ءدر ابتدا خواست درابره يدمشغول عبادت و توّجه د
 ز مشغولياسته بتوّجه و نيو پ نيسؤالی کند لکن ماّل حس نياز ماّل حس

 چند مرتبه خواست که  آمد.منی يشبودند و برای ماّل علی وقت مناسبی پ
 يزگرفت که او ن  يمبرود ولی ابز مبادرت نکرد ابالخره تصم نينزد ماّل حس

 ر از مهراهانشيگنفر د ٩برای مّدت چهل روز اب   بعبادت مشغول شود.
 تاج مشغول بودند .يء لوازم و ماّيهر هم بتهيگسه نفر د  ابعتکاف پرداخت.

 اشکه متام شد هبمراهی برادر و خالو زاده  نياعتکاف چهل روزهء ماّل حس
 رت جنف جبانب بوشهرايشب از کربال رّد شد و پس از ز   بنجف برگشت.

 ينا در اير ز  يدی مبشامش رسيبهء غيفدر بوشهر نفحهء لط  .يدروان گرد
 روائح قدسی  ن چندی متوّقف و بتجارت مشغول بودند.ياشهر حمبوب عامل
 شهر منتشر بود مشام جان ينهء حضرت موعود در فضای اّيبکه از انفاس ط

 در بوشهر آنقدرها يهآن طالب صادق را معطّر ساخت مّدت توّقف مشاٌر ال
 رد که قّوهء پنهانی او را جبانب مشال و بصوبيکابطناً حّس م يدطول نکش

 پس از  از روان گشت.ي جبانب ش يبّيهبر حسب سائقهء غ  شاند.يکاز مي ش
 خانیيلاش جدا شد آبهنا گفت مشا مبسجد اورود از برادر و خالو زاده
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 ٤١ص 
 انشاء اّلّل هنگام مغرب نزد مشا خواهم آمد يدو در آجنا منتظر ابش يدبرو 

 نيچند ساعت در خارج شهر گردش کرد در آن ب نيآهنا رفتند جناب ماّل حس
 ای داشت و عّمامه سبزی بر سرجوانی را مشاهده منود که جبههء گشاده

 ّسم سالم کرد و فرموداب تب يدرس نيمد و چون مباّل حسيآم يشهناده پ
 يقه اب رفيکو مانند دوست صادق ابوفائ  .يداحلمد اّلّل که بسالمت وارد شد

 نيماّل حس  مبهر و حمّبت تالقی منود. نياب ماّل حس يدی خود برخورد مناميقد
 ت او رامياست که عز  ّيدی از شاگردان مرحوم سيکجوان  ينل کرد اياخ
 او آمده است.باز يشک به پينه و ايداز شني بش

 را هنگام نيداستان تشّرف ماّل حس يدی شهينزا امحد قزو ي مرحوم م     
 یخيه و خالصهء آن واقعهء اتر يداز حبضور مبارک از خود او شني ورود بش

 قرار است. يناز ا
 م ابيداز خبدمتش رسي ه در خارج شهر شيکرمود جوانيفم نيماّل حس     

 د و مرا مبنزلش دعوت فرمود ات رنج سفرحمّبت نسبت مبن رفتار کر  يتهنا
 من از او درخواست کردم که از ميسايااز من دور شود و از خستگی دمی ب

 ا مهراهان من در شهر ابنتظار مراجعت منير قبول دعوت معذورم دارد ز 
 .يدرمايفهستند فرمودند آهنا را خبدا بسپار خداوند آهنا را حمافظت م

 من هم بقدری از حسن رفتار و  ش روان شوم.بعد مرا امر کرد ات در خدمت
 از  ی گفتارش متأثّر شده بودم که نتوانستم دعوتش را اجابت نکنم.يينش

 تي و آواز دلراب و متانت و وقارش در ح يهو عواطف عال يداحساسات شد
 ظرافت يتبنای منزل در هنا يدميبدرب منزل رس يقپس از طی طر   بودم.

 المی حبشی در را بگشود جوان اّول وارد منزل شدهغ يدبود جوان در را کوب
 ( عظمت و جالل و قدرت ٤٦:  ١٥" ) قرآن  نيو مبن فرمود " ا دخ لوها بسالمن آمن

 قرآنی را که ءيهآ  ات اعماق قلب من اثر کرد. يشو طرز مهمان نواز 
 يهآ ينا اير گرفتم ز   يکتالوت فرمود برای وصول مبقصود قلبی خود بفال ن
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 ٤٢ص 
 منزلی بود که من نياّول ينا  واستم وارد منزل شوم.يخرا وقتی فرمود که م
 يبشهر از اّول ورود سرور و نشاطی عج يندم هوای ايشدر آن شهر وارد م

 اياب خود گفتم آ  وامن.يتاد کرده بود که هر چه خبواهم وصف کنم منجيدر من ا
 آمد حبصول يشپ ينممکن است ا ايشهر مبقصود برسم آ ينممکن است در ا

 خالصه وارد منزل  مقصود من کمک کند و بدورهء انتظار من خامته خبشد؟
 مبحض ورود ابطاق ميشدم صاحب خانه از جلو و من از دنبال وارد اطاق شد
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 ٤٣ص 
 جوان يمنشست  ام.کم گفته  ميسرور و نشاط من مضاعف گشت هر چه بگو 

 اپی خود را از گرد سفرکه دست و ينفرمود آفتابه و لگن آوردند برای ا
 ربشسنت دست و اپ اقدام کنم ولیيگمن اجازه خواستم که در اطاق د  .ميبشو 

 تند و من دست وخيآن بزرگوار در مهان اطاق اب دست مبارک خود آب ر 
 را شستم بعد ظرفی از شربت برای من آوردند آنگاه فرمودند مساور و مياپ

 پس از آن اجازه خواستم  .د و چای مبن مرمحت کردندينچای حاضر منا
 است مهراهان منتظر من هستند، يکمرّخص شوم و عرض کردم مغرب نزد

 فرمودند  خانی نزد مشا خواهم آمد.يلام هنگام مغرب در مسجد اآبهنا گفته
 انچار وقتی که آبهنا وعده دادی کلمهء انشاء اّلّل را بر زابن راندی از قرار

 ناکيماز خلف وعده ب يننگرفته بنا بر ا خدا برفنت تو قرار ّيتمعلوم مش
 ميی نتوانستم بگو يز متانت و وقار آن بزرگوار طوری بود که چ  مباش.

 هپلوی من بنماز يزان نيشبرخاستم وضوء گرفتم بنماز مشغول شدم ا
 مودم و قلباً مناجاتينآمد خود فکر م يشپ ينمناز اب نيتادند در بيسا
 در جستجوی حضرت موعود کواتهیات کنون  ايفتم خدايگردم و ميکم

 ام توفتهياام و حضرت موعود را نهيدام و لکن هنوز مبقصود نرسنکرده
 ت.يسای و ختّلف در وعدهء تو نظهور او را وعده فرموده

 هجری بود. ١٢٦٠ن که ذکر شد شب پنجم مجادی االّول سال ايجر  ينا     
  من مبکامله پرداخت وساعت از شب گذشته بود که آن جوان بزرگوار اب يمن

 ت.يسطاع مشا ککاظم رشتی مرجع م    ّيدال فرمود بعد از جناب سؤ از من س
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 ٤٤ص 
 رمودند که بعد ازيفدر اواخر حال سفارش م ّيدعرض کردم مرحوم س

 و در اطراف جبستجوی يدترک وطن گو  يداز شاگردان اب يکوفاتشان هر 
 امر استاد بزرگوارمستکه من برای اجنام ينموعود حمبوب پردازد ا

 ان مسافرت کردم و هنوز هم که هست جبستجوی موعود مشغومل.ير اب
 استاد بزرگوار مشا برای حضرت موعود اوصافی ايسؤال فرمودند آ
 عرض کردم آری  نه. اياند فرموده نّي ی خبصوص معاتز ياخمصوص و امت

 ترمود حضرت موعود از خاندان نبّوت و رسالت است از اوالد حضر يفم
 وديشا سالم اّلّل است سّن مبارکش وقتی که ظاهر ميهزهرا عل ءفاطمه
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 ٤٥ص 
 ت دارای علم اهلی است قامتش متوّسطيسسال ن ٣٠و متجاوز از  ٢٠کمرت از 

 ب و نواقص جسمانی منزّهيو است از شرب دخان برکنار و از ع
 رياای سکوت فرمود سپس اب حلن بسابن حمرتم حملهيز م  و مربّا است.

 يکا يکبعد   ی؟ينبعالمات را که گفتی در من می ينی فرمودند نگاه کن اينمت
 تي سرااپی مرا ح  منودند. يقعالمات را ذکر فرمودند و اب شخص خود تطب

 و دهشت فرو گرفت و اب کمال ادب عرض کردم حضرت موعود نفس مقّدسهء
 لعاّده واش از مهه ابالتر است دارای قدرت فوق ات که رتبهيساّيهقدس

 ر دارد از مجله علم آنياه است عالمات خمصوصه بسيمعظ ءقّوت فائقه
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 ٤٦ص 
 رمود علميفعلم موعود اغلب م ءمرحوم درابره ّيدس  است. يتهنابزرگوار بی

 ست که از طرف خداايمن نسبت بعلم آن حضرت مانند قطره نسبت بدر 
 يطو علم حم يهامن در مقابل معارف عاليدشده آنچه من م يتحبضرتش عنا
 .است ر موجوديادو مقام فرق بس ينا نيای از خاک است باو مانند ذرّه

 ر ترس و شرمساریيااختهنوز گفتار خود را متام نکرده بودم که بی     
 ان شدم ويمه آاثرش در من آشکار شد از گفته پشيکمرا فرو گرفت بطور 

 دهم و از ييتغن را ياخودم را سرزنش کردم و مّهت گماشتم که طرز ب
 حّدت و شّدت حلن القول بکاهم قلباً اب خدا عهد کردم که اگر آن بزرگوار

 موضوع را مورد حبث قرار دهد اب کمال خضوع عرض کنم اگر ينجمدداً ا
 يدات مرا از ق يدفرمائ يسدعوت خود را أتس يدحضرت موعود مشا هست

 ابر گران رهائی ينو از ثقل ا يدانتظار تشّرف حبضور موعود خالصی خبش
 و مرا خالصی يدوم اگر ابنتظار من خامته بدهيشی ممنون ميلخ يدده

 .يدخبش
 واستم براه طلب قدم گذارم و جبستجوی موعود بپردازميخه ميکوقت     

 یيکقرار دادم  ّيتخود عالمت صدق اّدعای مّدعی قائم يشدو مسئله را پ
 ءّيهابطن يمشاهبه و تعالای بود که شامل مسائل مشکله و اقوال مترساله

 داشتم هر کس آن رموز و اسرار را يمتصم  مرحوم بود. ّيدو س يخحضرت ش
 و زمام امور خود ميم مناياابطاعتش ق يدو آن مشکالت را حّل فرما يدبگشا

 يکه نظ  يعسف را بطرزی بديو دّوم آنکه سورهء مبارکهء   را بدو سپارم.
 صدق يلمهّم دل يناجنام ا  .يدفرما يتفسفت ايآنرا در مؤّلفات و کتب نتوان 

 ی بري مرحوم درخواست کردم که تفس ّيدسابقاً از س  اّدعای آن مّدعی است.
 من خارج است ءکار از عهدهينند مبن فرمودند ايسسف بنو يو سورهء 

 ود رتبه و مقامش مبراتب از منيشحضرت موعود که بعد از من ظاهر م
 هر شود بصرافت طبع و بصرف ارادهءبزرگرت است چون آن بزرگوار ظا
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 ٤٧ص 
 یي بدون آنکه کسی از آن حضرت درخواست کند تفس يشمطلقه خو 

 بر عظمت مقام يلدل ينبزرگرت  ينسف مرقوم خواهد فرمود و ايو  ءبسوره
 و جاللت شأن و صدق اّدعای آن حضرت خواهد بود.

 ست دّقتابن بزرگوار من فرمود در يز افکار بودم م ينمن سرگرم ا     
 متام صفات در من موجود است چه مانع دارد که من شخص موعودی يدکن

 پس از  .يدنيکمسئله تصّور م ينمرحوم فرموده چه اشکالی در ا ّيدابشم که س
 م آنرايدرسالهء معهوده ند ميای جز تقدن مبارک چارهياب يناستماع ا

 سالهر  ينحبضور مبارک گذاشتم و عرض کردم خواهش دارم بصفحات ا
 آن بزرگوار  .يدمن صرف نظر فرمائ ينظر لطفی افکنده و از ضعف و تقص

 مسؤل مرا قبول فرموده کتابرا برداشته بعضی صفحات آنرا مالحظه
 ه حلّ يقفرمودند آنگاه کتابرا بسته مبن متوّجه شدند و در ظرف چند دق

 و يقری از حقايابعالوه بس  ن فرمودند.يامشکالت و کشف رموز آنرا ب
 ی از ائّمهءيثحد يچفرمودند که ات آنوقت در ه يحو تشر  نياسرار را تب
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 ٤٨ص 
 ن مبارکياب  ه بودم.يدند ّيدو س يخات  شيفکتابی از أتل  يچاطهار و در ه

 د که وصفشيشبقدری مؤثّر و هبجت افزا بود و اب قدرت خمصوصه ادا م
 رياکارت بس  بعد فرمودند اگر مهمان من نبودی  از عهدهء من خارج است.

 بندگان خود را يدخدا اب يدسخت بود و لکن رمحت اهلی شامل تو گرد
 جمعولهء خود خدا را ينت که اب مواز يسامتحان کند بندگانرا روا ن

 بر نقص يلدل ايادم آيداگر من مشکالت ترا شرح و بسط من  کنند.  يشآزما
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 ٤٩ص 
 گاهيچو مشرق است ه تی که در قلب من اتبندهيقعلم من بود کاّل و حاشا حق

 و ملل مشرق و مغرب يفطوا يعامروز مج  بعجز و انتوانی مّتصف نشود.
 فتايمن در  ءهيلبدرگاه سامی من توّجه کنند و فضل اهلی را بوس يدعامل اب

 متام  مبتال گردد. نيخبسران مب يدو شبهه منا عمل شکّ  يند هر کس در اينمنا
 در تيّ وز بعرفان حّق است و موّفقهء خلقت فيجد که نتينو يگمگر من  مردم

 د و کوشش کنندينم منايابر مهه واجب است که ق ينبنا بر ا  پرستش خدا.
 و مانند تو جبستجو پردازند و ثبات و استقامت خبرج دهند ات حضرت

 سفيو سورهء  يک وقت نزول تفسينبعد فرمودند ا  موعود را بشناسند.
 نيج از تصّور سورة امللک را که اّولاست پس قلم را برداشته و اب سرعت خار 

 حالوت صوت مبارک که در  مبارک است انزل فرمودند. يسورهء آن تفس
 فزوديااش مکلمات مبارکه  يرمودند بر قّوت أتثيفت ترمّن ماينزول آ نيح

 سوره ابداً توّقف نفرمودند من مهانطور نشسته بودم گوش ءات خامته
 کرده بود ابالخره  ين مبارکش مرا اسايادم صوت جان افزا و قّوت بيدم

 ه مبن دست داده بود عرض کردم اجازهکيديت و تردي برخاستم و اب ح
 جايناگر حاال از ا ينيدی فرمودند بنشيفمرّخص شوم اب تبّسم لط يدبفرمائ

 انه شدهيو جوان د يند خواهد گفت که اينبهر که مشا را به يدون برو ي ب
 شب شصت و  ه از شب گذشته بود.يقده دقز ايآنوقت دو ساعت و   است.

 پنجم نوروز مطابق اب شب ششم خرداد از سال هننگ و پنجم مجادی هزار و
 شب و ينده ايندر آ ينبعد فرمودند بعد از ا  ت و شصت هجری بود.يسدو 

 خدا را شکر کن که  د حمسوب خواهد شد.يااع ينساعت از بزرگرت  ينا
 هيکی خوشا حبال اشخاصيدوم آشامخمت يقی و از رحيدآبرزوی خود رس

 سه ساعت از شب گذشته امر فرمودند ات شام موهبت فائز شوند  يناب
 آورد که جسم يذحاضر کنند. غالم حبشی امر مبارک را اجرا کرد طعامی لذ

 ردم از خوراکهای هبشتی مرزوقم مفاديکمنود تصّور م يهو روح مرا تغذ
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 ٥٠ص 
 أذن و ال عت  و ال مسَِ  نيع ت  أَ ما ال رَ  نيی الّصاحللعباد ت  د  دَ ع  أَ "  يفشر  يثحد

 يتترب يغالم حبشی از أتث  م.يديدخطر علی قلب بشر " را واضح و آشکار م
 وافری داشت و در نظر من دارای مقام بلندی بود يبآن بزرگوار نص

 ریيگابن بزرگوار خمصوص خودش بود از کس ديز حمّبت و لطف رفتار م
 مطلب نيمه  عواطف و فضائل آشکار و ظاهر گردد.ممکن نبود آنگونه 

 بتنهائی برای عظمت و جاللت آن بزرگوار برهانی کافی و شاهدی صادق
 ابنيز ن ميامن گرفتار سحر ب  شئون نداشت. يرجی بسايابود که احت

 و مهه خرب بی ياانستم چه وقت و هنگام است از دنيدمهرابن خود بودم من
 آن شب در .يدانگهان صدای اذان صبح بگوشم رسرا فراموش کرده بودم  يزچ

 را که در قرآن برای اهل هبشت مقّرر فرموده ّيهنعم اهل يعحمضر مبارک مج
 ا ل غ وٌب "يهسُّنا فميََ ا َنَصٌب و ال يهسُّنا فميََ م مصداق " ال يدحمسوس د

 َو ال ا َلغواً يهَ َمع وَن فِ َيس( کاماًل مشهود بود و سّر " ال ٣٣:٣٥قرآن ) 
 ( واضح و آشکار بود٢٦-٢٥:٥٦ َسالماً َسالماً " ) قرآن يالً اً إاّل قِ يمأتث

 ا َسالٌم وَ يهَ ه م فِ ي  ت   ا س بَحاَنَک الّله ّم َو حتَ يهم فيهو معنای " دعو 
 ( از١١:١٠" ) قرآن  نيد  ّللِّ َرّب الَعاَلمِ احَلم   ن  م إِ يهو آِخر  َدع

 ار بود.يدهر جهت پد
 مد بنغمات صوت روح افزای حضرتش وياشم من نآن شب خواب بچ      

 نیيعم االمساء ّيو ت قايدر هنگام نزول آ يشپست و بلندی آواز جانفزا
 نيدر ح  دم.يرب سف گوش هوش فرا داده و از ترمّناتش لّذت ميو  يتفس

 (١٨٢-١٨٠:٣٧) ّيهت قرآنايآ ينمناجات اب حلنی دلراب بعد از هر چند مجله ا
 ف ون وَ َيصِ " س بحاَن َربَِّک َربِّ الغزِّة َعّما  ندفرمودرا مکّرر تالوت می

رَسل
 
 "  بعد فرمودند نيَ َو احَلمد  ّللِّ َربِّ الَعاَلم نيَ َسالٌم َعلی امل

 من ابب اّلّل هستم و مشا ابب الباب يداکه مبن مؤمن شده  يدمشا اّول کسی هست
 تفّحص و جستجوی ءهيجنتان آهنا ميمعنی که ا يننفر مبن مؤمن بشوند اب ١٨ يداب

 مرا يدکه کسی آهنا را از اسم و رسم من آگاه کند ابينخود آهنا ابشد بدون ا
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 نم که اب منيکی از آهنا را انتخاب ميکبشناسند و مبن مؤمن شوند  آنوقت 

 مّکه ابالغ خواهم يفدر مّکه امر اهلی را بشر   در سفر مّکه مهراهی کند.
 در مسجد کوفه امر اهلی را آشکار خواهم  کوفه خواهم رفت.کرد از آجنا ب

 نفوس يرفت از مهراهان خود و سااين ايآنچه امشب جر  يدمشا اب  ساخت.
 و يدخانی توّقف کنيلدر مسجد ا يدی نگوئيز کس چيچو هب يدمکتوم دار 

 طوری ابشد که رمز يدرفتار مشا نسبت مبن اب يدمشغول شو  يسبتدر 
 ه مبّکه توّجهيکات وقت يدکس معّرفی نکن  يچند مرا هبمستور را افشاء نک

 يغخواهم کرد و راه تبل نّي ی معيفتکل هيّ اّول نياز مؤمن يکبرای هر  ميمنا
 ات مرا مرّخصيشفرما ينبعد از ا  کلمة اّلّل را آبهنا نشان خواهم داد.

 آوردند. يففرمودند و ات دم در اب من تشر 
 غفلًة بر من آشکار شد مانند صاعقه ات ت امر اهلی که در آنشبيقحق     

 چشم من از اتبش  اقتدار داشت. ءمّدت زمانی سرااپی وجود مرا در قبضه
 ان ويجه  اش هستی مرا مسّخر ساخت.هيمعظ ءه بود و قّوهي ش خيدشد

 حال هبجت و نيدر اعماق قلب من موجود و در ع ، تي خوف و ح ،سرور 
 قبل از عرفان امر اهلی  .يايدن يربتقر  مودم کهينقدرتی در خود مشاهده م

 و انتوان بودم و چه مقدار خوف و جنب در وجودم سرشته يفچه قدر ضع
 م ويسی بنو يز وانستم چيتت منيسن شرح آن ممکن نياو ب يربود که بتحر 

 اّما بعد  .يدرز يله ارتعاش داشت و ميشمه ميوانستم راه بروم دست و اپيتمن
 اهلی جبای جهل علم و دانش راّبنی و در عوض از وصول بعرفان مظهر امر
 ه خود را دارایيکا شد بطور يدی در وجود من پيبضعف قّوت و قدرت عج

 داشتم که اگر متام عامل و خلق يقنيم و يديدتواانئی و هتّور فوق العاده م
 جهان و آنچه  تنه بر مهه غالب خواهم شد. يکد ينم مناياجهان مبخالفت من ق

 را که يلمود و صدای جربئيننند مشتی خاک در چشم جلوه مدر آن هست ما
 فت ای اهليگم که خبلق عامل ميدنيشفته مايپنداشتم در من جتّسم 
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 ظهور و برکت امر يضو از ف يزيدبرخ  .يدا صبح روشن دمير ز  ،يدار شو يدعامل ب

 اخلای اهل عامل مهه د  ابب رمحت اهلی ابز است. يداهلی برخودار شو 
 ا و آشکار و مشايدک پينظاهر شد ا يدا آن کسی را که منتظر بودير ز  يدشو 

 .يدماينرا خبوان وصال دعوت م
 دی ازايز  ءخود رفتم عّده یمبارک خارج شده نزد رفقا يتابری از ب     

 گسرتدم و  يسمدند بساط تدر يآبرای مالقات من م ّيدو س يخشاگردان ش
 آن غافل بودند. ءاز منبع و سر چشمه ن من متعّجب ويامهه از نطق و ب

 د هر روز منتظريرب مد و مرا مبحضر انور ميآبرخی شبها غالم حبشی م
 غروب آفتاب بودم که حبضور مبارک مشّرف شوم شبی مبن فرمودند فردا

 از صراطی که از موی انزکرت يزد دعا کن آهنا نيآينم يتده نفر از رفقايز س
 ند.تر است بگذر ندهر ب يو از مشش

 ميدصبح هنگام طلوع آفتاب که از منزل حضرت ابب مراجعت کردم د     
 خانی شدند.يلماّل علی بسطامی اب دوازده نفر از مهراهانش وارد مسجد ا

 مقّدمه ينچند روز از ا  ء اسباب راحتی آهنا مشغول شدم.ّيهمن فوراً بته
 رهء توانی که اعتقاد ما درابيدشب ماّل علی مبن گفت خوب م يکگذشت 

 که اگر خودت اّدعا  يمانيدای صادق و راستگو مت ماتو را ابندازهيسچ
 ما خانه ميرديکردی که قائم موعود هستی بدون درنگ اّدعای ترا قبول ميکم

 تو اّول کسی يمو جبستجوی قائم موعود پرداخت ميهای خود را رها کرد
 و مياوی کردهي ترا پ ميای من و رفقاکار مهّم اقدام کرده  ينهستی که اب

 عجالًة ات ميدست از طلب ابز ندار  يمبياات مقصود خود را ن مياگرفته  يمتصم
 يمقبول کن يزکه هر که را قبول کنی ما ن  ميو حاضر  مياجا دنبال تو آمدهينا

 طور راحت نشسته و دست از جتّسس وينهمه چطور است که تو ايناب ا
 را ّيهت قضيقحق ميدای  خواهشمنه و جملس را آراستهيدطلب کش

 جنات خبشی . يباظهار کنی و ما را از شّک و ر 
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 که مهراهان مشا  يدمنادر جواب ماّل علی فرمودند چنان می نيماّل حس     

 شهر ينانند که در ايدسکون و سرور مرا بواسطهء شهرت و اعتباری م
 آنو آنچه در  ياا دنير ت ز يسطور نينبرای من حاصل شده است ولی ا

 را از حمبوبش غافلئی  هيوبشر  نيت حسيسموجود است هر گز ممکن ن
 ساعتی که جبستجوی حضرت حمبوب پرداختم اب خود عهد نياز اّول  سازد.

 حمّبتش يلرا در سب يشکردم که جان خود را در راهش نثار کنم و خون خو 
 ی مصائبايم از مهان ساعت خود را ببال انداختم و در در يز بر خاک بر 

 نظری ندارم و جز يهی و شئون فانيو وقت أبمور دنيچرقه ساختم من هغ
 آتش حمّبت او که در قلب من  واهم.يخی منيز رضای حمبوب بزرگوار چ

 ته شود وخيگاه خاموش نشود ات آنکه خومن در راهش ر يچور است ه شعله
 احلمد ّلّل که بصرف فضل و کرم  .يدد يدمشا انشاء اّلّل آن روز را خواه

 گشوده است من نظر ابمر و  نيابواب رمحتش را بر رخسار ماّل حس شيخو 
 واسطه ينام ات ابمشغول شده يسشهر بتدر  ينفرمان آن حضرت در ا

 ت خمتفی و مستور ماند.يقمطابق دستور مبارکش آن حق
 مباّل علی بسطامی فرمودند ماّل علی نيمطالبی که جناب ماّل حسيناز ا     
 اب چشمان اشک آلود از ماّل   اند.گنج مقصود پی بردهان بيشکرد که ا  يقني
 یيز خصوص چ ينگفت من در ا  نيماّل حس  شد. ايرا جو  ّيهت قضيقحق نيحس

 وار بفضل خدا ابش مگر خود او تو و مهراهانت رايدوامن اظهار کنم اميتمن
 ان خود شتافت ويقماّل علی نزد رف  ان مشا شود.ينکند و سبب اطم  يتهدا

 خرب قلوب آانن مشتعل شده يناز ا  آبهنا گفت. نيود را اب ماّل حسمکامله خ
 ای شتافته بدعا و مناجات پرداختند.بگوشه يکفوراً هر 

 مشاهده کرد که در مقابل ايشب سّوم ماّل علی بسطامی در عامل رؤ      
 نور حبضور يتچشمش نوری ظاهر شد در دنبال آن نور روانه شد ات هبدا

 را مشاهده ايرؤ  ينآنوقت نصف شب بود که ا يدز گردحضرت حمبوب فائ
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 ون شتافتي در اطاق خود را ابز کرده ب يبکرد اب سرور متام و نشاط عج

 او را در نيروان شد و خود را در آغوش او افکنده ماّل حس نيماّل حس ءو حبجره
 ا لَِنهَتِدیآغوش گرفت و گفت " أحَلمد  ّللِّ اّلِذی َهداان هِلَذا َو ما ک نّ 

 ( در مهان روز در هنگام طلوع آفتاب ماّل ٤٢:٧َلو ال اَن َهداان اّلّل ". ) قرآن 
 ه حضرت ابب راياو ماّل علی مبنزل حضرت ابب شتافتند دم منزل غالم س نيحس

 فتند که آبهنا گفت قبل از طلوع آفتاب آقای من مرا احضار فرمودايمنتظر 
 يزدر عتبهء در منتظر ابشم ات دو مهمان عز  و مبن امر کرد در را ابز کنم و

 ل مبارک بشما خوش آمد گفته ويکوارد شوند و مبن امر فرمود از طرف ه
 " ادخلوها بسالم اّلّل " ماّل علی حبضور مبارک مشّرف شد فرق ورود او ميبگو 

 ان آورد لکن ماّل علی ابميه ايدطلب تحجّ  نيبود که ماّل حس ينا نياب ماّل حس
 یيقبطر  يزهر کدام ن ّيهان حبضور مبارک مشّرف شد و بقميلّو از اقلبی مم

 ریيگد يدحبضور مبارک رس ايی در عامل رؤ يکن را شناختند  ياحمبوب عامل
 ت پی برد سّومی ابهلام اهلی حضرت حمبوب رايقدر وسط مناز حبق

 هم اب آهنا مهراه نيشناخت و مهه حبضور مبارک مشّرف شدند و ماّل حس
 تمع شدند و اسامی کّل در لوحّي جمنفر از حروف ح ١٧ يقطر ينبدبودند 

 و برای نشر يدده نفر کامل گرديجه يجو بتدر  يدحمفوظ خداوند ثبت گرد
 ند.يدنفحات اّلّل مأمور گرد

 نفر ابقی است که فردايکاند شب فرمودند که هفده نفر مؤمن شده يک     
 ل مبارک مبنزليکاب هه ابب الباب يکخواهد آمد فردا عصر در موقع

 ه.يداز سفر رس نيکه معلوم بود مهان ح  يدرس نيفتند جوانی مباّل حسي م
 مطابق نيماّل حس  .يدن پرسياو از حمبوب عامل يدرا در آغوش کش نيماّل حس

 دستوری که داشت جوابی نداد و جوان را برای اسرتاحت دعوت منود و
 نيجوان دعوت ماّل حس  منود.من مشا را راهنمائی خواهم  يدفرمود صرب کن

 گفت چرا مرا از  نيفت و حبضرت ابب اشارت کرد و مباّل حسير را نپذ
 



www.oceanoflights.org 

 ٥٧ص 
 



www.oceanoflights.org 

 ٥٨ص 
 ریيگبزرگوار د ينازی در شرق و غرب عامل جز ايست امر دور ميقحق

 را ّيهشرح قض نيت ) اشاره حبضرت اعلی بود ( ماّل حسيسمظهر امر اهلی ن
 عّجب مکن در عوامل روح اب او مکاملهحبضور مبارک عرض کرد فرمود ت

 پس از آن آن جوان جزو  ور.يابرو او را نزد ما ب ميما منتظر او بود ميکرد
 نسلک شد اسم آن جوان ماّل حمّمد علی ابر فروشی ملّقب بهّي محروفات ح

 تيسب يداز حبضور مبارک رسي ان و عرفان که در شميا نيقّدوس که در ح
 قّدوس از طرف مادر نسبتش حبضرت امام  ه بود.و دو سال از عمرش گذشت

 تياح يدر ساهلای اخ  توّلدش در ابرفروش بود. يدسي حسن جمتبی )ع( م
 مد و در جملسيآتر مير کاظم در حمضر درسش حاضر شده از مهه د  ّيدس

 اغلب ّيدس  فت.ي شست و زودتر از مهه مينتر از مهه منيدرس در اپئ
 ن مشا اشخاصی هستند کهيارمود در ميفد مبشاگردانش در جملس درس خو 

 ند ولی در نزد خداونديننشهر چند ساکت و آرام هستند و در صف آخر می
 ينآهنا حمسوب شوم و ا نياند که من آرزو دارم از خادمبقدری مقّرب

 و جانبازی بی يهوس بود که بواسطهء خدمات امر اشاره بقدّ  ّيدس  يشفرما
 بود که فرموده " يفشر  يثحد ينمصداق اامر مبارک  يلش در سبي نظ

 ابعاً و من احّبنی يهرباً تقّدمت ال شمن طلبنی وجدنی و من تقّدم الّ 
 ه ".ّي ديتاحببته و من احببته قتلته و من قتلته فعل

 ١٢٣٥علی حمّمد است در سال  ّيداّما حضرت ابب انم مبارکشان س     
 د شدند.از متولّ ي هجری در روز اّول حمّرم در شهر ش

 و بنجابت و اصالت معروف يهخاندان حضرت از اوالد رسول اّلّل )ص(  عل     
 ی است که ازيثد حضرت ابب مطابق اب حديالم يخاتر   و موصوف بودند.

 شده که فرمودند : يتالّسالم روا يهعل يحضرت ام
 ماه ٤سال و  ٢٥" چون سّن مبارکشان به  ني" اان اصغر من رّبی بسنت     

 حضرت ابب هنوز طفل  اقدام فرمودند. يشابعالن دعوت خو  يدروز رس ٤ و
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 حمّمد رضا و از اوالد ّيدموسوم به س يهبودند که پدرشان وفات کرد مشاٌر ال

 تقوی و جنابت و فضل و شرافت والد حضرت ابب در  رسول اّلّل )ص(  بود.
 والدهء  .ان نزد مهه حمرتم بودنديشفارس مشهور و ا يماقل يعمج

 ری معروف و مورد احرتام مهه بودندابشرافت و بزرگو  يزحضرت ابب ن
 حضرت ابب بعد از فوت پدر در دامن مهر خال بزرگوار خود جناب حاجی

 خال  ی از شهدای امر است.يکفتند جناب خال ايعلی پرورش  ّيدزا سي م
 عابد بردند هر چند يخانرا برای درس خواندن نزد شيشحضرت ابب ا

 خال بزرگوار يلنداشتند ولی برای آنکه مب يلحضرت ابب بدرس خواندن م
 کاريز عابد مرد پره يخبردند ش يفعابد تشر  يخرفتار کنند مبکتب ش

 فت.ي کاظم رشتی بشمار م  ّيدامحد و س يخحمرتمی بود و از شاگردان ش
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 روز حبضرت ابب گفتم يککرده است که من   يتعابد حکا يخجناب ش     

 است تالوت کنند فرمودند يممجلهء اّول قرآن را که بسم اّلّل الّرمحن الّرح
 طور وامنود کردم کهينمن ا  نم.يکمجله را ندامن تالوت من ينمن ات معنی ا
 يدرمائيفامن اگر اجازه ميدامن فرمودند من معنی آن را ميدمعنی آن را من

 ود سرااپی مرای بيبن عجيان فرمودند چه بياآنوقت شروع بب  .ميبگو 
 " مطالبی يمکلمهء " اّلّل " و " رمحن " و " رح  يت فرو گرفت در تفسي ح

 یيينهنوز ش  ه بودم.يدانستم و از کسی هم نشنيدفرمودند که من ات آنوقت من
 کهينم جز ايدند ه ایمن موجود است . چار  ءهليّ گفتار آن حضرت در خم

 که در  ميان بنمايشزمه را ابان را نزد جناب خال بربم و سفارشهای اليشا
 جبناب خال گفتم من خودم را  فراوان خبرج دهد. ّيتامانت جد ينحفظ ا

 طفل درس بدهم . جناب خال تنها بودند کسی آجنا نبود ينامن که ابيدمن يقال
 يرينطفل مثل سا ينطفل را آوردم که بشما بسپارم ا ينان گفتم من ايشاب
 م که جز در حضرت صاحب الّزمان درينبطفل می ينئی در ا ت من قّوهيسن

 در منزل يدبگذار  يدی توّجه کنيلت هلذا الزم است خيسآن قّوه ن يرينسا
 يدو لکن جناب خال حبضرت ابب أتک  ج مبعّلم ندارد.يا ًة احتيقا حقير مباند ز 

 یيز کردند که مبکتب برگردند و درس خبوانند و اب هلجهء مالمت آم
 اطفال رفتار کنی يرت نکردم که مانند سايححبضرت گفتند مگر بشما نص

 حضرت ابب ، برای مراعات خاطر خال  گوش بدهی.  يدو يگو هبر چه معّلم م
 ر قوی بود روز بروز آاثريامبکتب مراجعت کردند و روح آن حضرت بس

 د.يشی و حکمت و دانش خارج از حدود بشری در آن حضرت آشکارتر معلم لدنّ 
 مايّ انرا اب خود بتجارت مشغول کند در ايششد اابالخره خال جمبور      

 بعد از چند سال .يدسي ان بشهود ميشه از ايبآاثر عج يزاشتغال بتجارت ن
 زا ابوالقاسم ازدواج فرمودندي حسن و م ّيدزا سي حضرت ابب اب خواهر م

 نی دريعسال قبل از بعثت يکاقرتان فرزندی امحد انم بوجود آمد که  يناز ا
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 طفل مناجاتی از قلم مبارک ينپس از وفات ا .فتايهجری وفات  ١٢٥٩سال 

 يمابراه يناهلی کاش ا اياست : " الّلهم   ينصادر شده که مضمون آن بفارسی ا
 ايمود . ينبود ات مهه را در راه حمّبت تو قرابنی م يلترا هزار امسع

 ی حمّمد او را درامحد که بنده تو عل ينمقصود قلبی حمّبت ا ايحمبوبی 
 واند شعلهء حمّبت تو را که در قلبشيتگاه منيچراه تو قرابنی کرد ه

 م در راه تومافروخته  خاموش سازد ات جامن در اپی تو نثار نشود و ات جس
 مار نشوديشهای بام برای تو هدف گلولههينخباک و خون نغلطد و ات س

 انهيگای خدای من ای   د.ير بد و دل من راحتی نپذيان نياضطراب من تسک
 و قبول فرما و فداء شدن يرانه فرزند مرا بپذيگمقصود من قرابن شدن 

 او را فاحته و عالمت فدا شدن من در راهت قرار بده و بفضلت فداکاری
 ته شود ات بذر امر توخيمرا قبول فرما. آرزو دارم که خون من در راه تو ر 

 وصی خبون من عطا کن ات بذرخمص يأتث  .ميری منايارا اب خون خود آب
 و سر سبز گردد و منّو کند ات درختی يداهلی بزودی در قلوب عباد انبات منا

 الّلهم  استجب  آن جمتمع شوند. يهاهل عامل در سا يعتواان گردد و مج
 ." انتهی ميدعائی و حّقق لی املی  اّنک انت املقتدر الکر 

 ت مشغول بودند و اب آنکهحضرت ابب غالب اوقات در بوشهر بتجار      
 درجهء حرارت بود هنگام روز چند ساعت ابالی پشت ابم منزل يتهوا در هنا

 يداتبحرارت می يتآفتاب در هنا  دند و بنماز مشغول بودند.يرب م يفتشر 
 ی بشّدتّيتل مبارک قلباً مبحبوب واقعی متوّجه و بدون آنکه امهّ يکو لکن ه

 و هر چه در آن موجود بود ياغول بودند دنگرما بدهند مبناجات  و مناز مش
 مهه را فراموش فرموده از هنگام فجر ات طلوع آفتاب و از ظهر ات عصر

 سته بطرف طهران توّجه داشتند بقرص آفتابيو پ  رداختند.يپبعبادت م
 معنی رمزی از طلوع ينفتند و ايگم ّيتاتابن اب کمال فرح و سرور حت

 حضرت ابب در هنگام  .يدپرتو افکن گردن يات بود که بر عامليقمشس حق
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 رمودند و مانند عاشقی مبعشوق خود ابويفطلوع آفتاب بقرص مشس نظر م

 اعظم ّي رداختند گوئی نيپز ميااعظم براز و ن ّي توّجه کرده اب لسان قلب اب ن
 ق حضرتش را حبضرتيااختند که مراتب شوق و اشتيسرا واسطه م

 ل مبارک بشمس متوّجهيکمعنی بود که هيننظر اب  ساند.حمبوب مستور بر 
 پنداشتند که آن حضرت آفتاببودند ولی مردم اندان و غافل چنان می

 نند اب آنکه توّجه بشمس ظاهر ،يکم يشاعظم را ستا ّي پرست هستند و ن
 رمز از توّجه حضرتش بشمس مجال حمبوب مستور بود.

 فرمودند که من وقتی که عازم يتحکاجواد کربالئی  ّيدجناب حاجی س     
 زاي راه ببوشهر وارد شدم و چون اب جناب حاجی م نيهندوستان بودم در ب

 در آن را فتم حضرت اببي آشنائی داشتم و مبالقاتش م ءعلی سابقه ّيدس
 خضوع و خشوع و يتم هنايديداوقات مالقات کردم هر وقت آن حضرت را م

 شرح و يچوامن هبيتمن من  ار آشکار بود.ای آن بزرگو يملطف و حمّبت از س
 مردم ءمهه  .ميمنا يحن و تشر ياای نورانی و اخالق رمحانی را بيمنی آن سياب

 کاریيز بطهارت ذات و حسن رفتار و صداقت گفتار و کردار و تقوی و پره
 آن بزرگوار اقرار و اعرتاف داشتند . شخصی امانتی حبضور مبارک

 ت آنيمبفرستند و ق يشتش را برايموشند و قفرستاده بود که آن را بفر 
 ت آن را برای آن شخصيمحضرت ابب ق  کرده بود.  نّي امانت را هم مع

 رت از مبلغی است که خودشيشمشاهده کرد که وجه ب يهفرستادند مشاٌر ال
 تيمچرا از ق يده نگاشت و پرسيضده بود لذا حبضور مبارک عر کر   ينيتع
 ت امانت تويمحضرت در جواب او فرمودند ق  .يدادتر فرستادهايز  نّي مع

 ا امانت تو مّدتی در نزد من بود وير ت ز يسدی نايام ز مهانست که فرستاده
 تش مهان بود که برای تو فرستادم ولی چون من در آنيمدر آن هنگام ق

 و يدم که بتو ضرر وارد آيدافتاد روا ند يرا نفروختم و بتأخ ينوقت ا
 آن شخص هر چه  جهش را برای تو فرستادم.ت مهان وقت و يممطابق ق
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 دی را حبضور مبارک مسرتد سازد قبول نفرمودند.اياصرار کرد که وجه ز 

 دند و مصائب واردهيشحضرت ابب در جمالس روضه خوانی حاضر م     
 تنديخيرمودند و اشک ميفالّسالم را استماع م يهالّشهداء عل ّيدبر حضرت س

 ارک متحرّک بود و مشغول مناجات بودند در آنگونهو در ضمن لبهای مب
 ایيمی در سّيتد و چه نورانيشل مبارک مشهود ميکاوقات چه عظمتی در ه

 .يدرديگار ميدآن حضرت پد
 وسومند ازّي محبضرت اعلی که حبروف ح يهاّول نياّما اسامی مؤمن     

 قرار است : ينا
 ملّقب به ابب الباب يهبشرو  نيماّل حس -١    
 زا حمّمد حسن برادر ابب البابي م -٢    
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 اشه زادهي زا حمّمد ابقر مهشي م -٣    
 ماّل علی بسطامی -٤    
 ماّل خدا خبش قوچانی ملّقب مباّل علی -٥    
 ماّل حسن جبستانی -٦    
 دیيز  نيحس ّيدس -٧    
 دیيز زا حمّمد روضه خوان ي م -٨    
 هندی يدسع -٩    
 ماّل حممود خوئی -١٠   
 ارومی يلماّل جل -١١   
 ای ماّل امحد ابدال مراغه -١٢   
 یيز ماّل ابقر ترب  -١٣   
 یيلسف اردبيو ماّل  -١٤   
 یينزا هادی پسر ماّل عبد الوّهاب قزو ي م -١٥   
 قّدوس -١٨طاهره    -١٧ی   ينزا حمّمد علی قزو ي م -١٦   

 حضرت ابب مشّرف شدندها جبز حضرت طاهره حبضور ينا ءمهه    
 ی عازمينزا حمّمد علی قزو ي ا چون دانست که شوهر خواهرش ميهمشاٌر ال

 سفر است مکتوبی سر مبهر ابو داد و از او درخواست کرد که چون حضرت
 ينکند و ا  ميبد و حبضورش مشّرف شود آن مکتوب را تقدياموعود را ب

 . يدرا از ِقَبل او حبضور مبارکش عرض منا يتب
 ملعات وجهک اشرقت و شعاع طلعتک اعتلی    

 ز چه رو الست برّبکم نزنی بزن که بلی بلی                     
 ان در آمدميزا حمّمد علی حبضور ابب مشّرف شد جزو اهل اي ه ميکوقت

 کرد حضرت ابب  ميم حضرت طاهره را مبحضر مبارک تقديامکتوب و پ
 تند . پدر جناب طاهره که حاجیسوب داشّي حما را از حروف حيهمشاٌر ال
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 علمای ينی بود و حاجی ماّل تقی عموی طاهره از بزرگرت ينماّل صاحل قزو 

 مهه حمرتم يشاّطالع کامل داشتند پ يهاسالم يثاحاد از  ان بودند.ير ا
 ان بود ماّل تقی عمویيششوهر جناب طاهره ماّل حمّمد پسر عموی ا  بودند.

 هء حضرت طاهرهيفطا  اثلث معروف است. يدشهن بيعياطاهره در نزد ش
 ّيدجناب س يمرا بتعال يلم يتاً ابال سری بودند فقط حضرت طاهره هنايعمج

 ند از شّدتيدرز يو کاظم داشتند و نسبت آبن بزرگوار حمّبت و اخالص م
 يمآن تعال ينو رّد بر منکر  يخش يمای در اثبات تعالان رسالهيشعالقه اب

 پس از مشاهدهء ّيدجناب س  کاظم رشتی فرستادند.  ّيدنگاشتند و حبضور س
 ئی اب کمال رّقت و لطف بطاهره نگاشتند عنوان رساله مراسله يفآن أتل
 ايهو روح الفواد " از آن وقت مشاٌر ال نيقرّة الع اينوشته بودند "  نيرا چن

 معروف شدند . نيبقرّة الع
 مشاهدهء جرأت و ه اصحاب در بدشت جمتمع بودند مهه ازيکوقت     

 و ينظبودند مجعی از اصحاب رفتار بی ّي ا متحيهشجاعت مشاٌر ال
 بود ينرا حبضور ابب عرض کردند مقصودشان ا نيسابقهء قرّة العبی

 ا حبضور مبارک بدگوئی کنند.يهکه از مشاٌر ال
 هيکدرابرهء کس ميوامن بگو يتحضرت ابب در جواب آهنا فرمودند چه م     

 يدن مبارک که ابصحاب رسياب ينه است ايداو را طاهره انم لسان عظمت
 ر کسی جرأت نکرد حرفی بزند و درابرهء حضرتيگمهه ساکت شدند د

 ن اصحاب بطاهرهيادر م نياز آن وقت جناب قرّة الع يدی بگو يز طاهره چ
 معروف شدند .

 زمجا الينهء حضرت طاهره مهه ابال سری بودند در ايفکه طا  يمقباًل گفت     
 هيککاظم رشتی وقت  ّيدامحد و س يخجناب ش يمکلمه اشاره کن  يناست مبعنی ا

 الّسالم يهالّشهداء عل ّيدرت حضرت سايوان در شهر کربال بز ي اب اصحاب و پ
 جهات يرتادند و بسايايساپی مبارک م نيدند در قسمت اپئيشمشّرف م
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 گونهينمقام مقّدس ابذاشتند و احرتام خود را آبن يگمرقد منّور قدم من

 شتنديگم يحرت دور ضر ايمردم در وقت ز  يراشتند لکن سايداظهار م
 ا معتقديخيهش  واندند.يخرت مايفتند و ز ي و حّتی ابالی سر مبارک هم م
 ت.يسان مماتی نمياند و برای اهل اه زندهيشبودند که مقّرابن درگاه خدا مه

 فتنديگجهت م ينانستند و از ايدحاضر م ّي والّسالم را مهواره ح يهامام عل
 تيسان است سزاوار نميحاضر که راهنمای اهل ا ّي وکه در حضور امام ح

 رتاين که در وقت ز يعياجهت ش يننکند از ا يتکه انسان احرتام را رعا
 فتند به ابال سری معروف شدند .ي ابالی سر امام هم م

 که  يتای  حّج بردند که حضرت اعلی بر يکل مياخ نيجناب ماّل حس     
 هيکبربند او را اب خود مهراه خواهند برد لکن حضرت ابب وقت يفتشر 

 را احضار فرمودند و ابو نيت کنند ماّل حسمياز عز ي واستند از شيخم
 و يددامن مّهت بر کمر زن يدمشا اب مياست که از هم جدا شو  يکگفتند نزد

 ينواهد کرد و قر خداوند مشا را حمافظت خ يدم کنياامر اّلّل ق يغبتبل
 ه ابرانيکو مهانطور  يدمنائ يک در بالد سينا  خواهد ساخت. يتنصرت و موّفق

 مردم را از ابران برکات خود که خداوند يزازد مشا نيسرا سر سبز م نيزم
 يدارادهء خداوند ابش يمدر هر حال تسل  .يدفرمود سر سبز ساز  يتعنا

 که  يدار شو يدب يدار شو يدب يدبصدای بلند مردم را خماطب ساخته بگوئ
 ه و حضرتيدروشنی دم يتدر هنا يتابب رمحت اهلی ابز است صبح هدا

 ّياراه ورود موعود را آماده و مه نيتهای روی زمموعود آشکار گشته.  ای امّ 
 چشم خود را از  .يدنکن يبنصو خود را از فضل و احسانش بی يدساز 

 هر که امر يدمبردم ابالغ کرد ها را چونينا يدانوارش حمروم نساز  ءمشاهده
 ات جمذوب کلمة يدت و الواح اهلی برای او تالوت منائايفت از آير اهلی را پذ

 من هم اب  .يدار گردد و مبلکوت اهلی ورود منايداّلّل شود و از خواب غفلت ب
 وم و ترا برای روبرو شدن اب دمشن خوخنواري م يتجناب قّدوس حبّج ب
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 اکنون بطرف  ابش که مبوهبت کربی فائز خواهی شد. مطمئنّ  ميذار يگم

 از خدا  ت فرما و از بالد اصفهان و کاشان و قم و طهران عبور منا.ميمشال عز 
 مقّر سلطنت اهلی موّفق شوی و در قصر ءخبواه که در طهران مبشاهده

 طهران سّری موجود است و رازی نيدر سرزم  حمبوب واقعی ورود منائی.
 وارم تو بفضل ويدام  گردد.  ينر ظاهر شود جهان هبشت بر پنهان که اگ

 از طهران خبراسان سفر کن در آن  موهبت آن حمبوب بزرگوار برسی.
 بالد ندای اهلی بلند منا از آجنا بنجف و کربال برگرد و منتظر امر پروردگار

 اير را بتمام و کمال اجنام خواهی داد ز  ّيتمأمور  ينمطمئّن ابش که ا ،ابش
 مياق نياعداء و خمالف يعاگر مج  ای.خلق شده ّيتمأمور  ينبرای اجنام اتو 

 یيّتمانع شوند هرگز منی توانند اذ ّيتکنند و خبواهند ترا از اجنام مأمور 
 موی از سر تو کم يکخود را اجنام ندهی  ّيتبتو برسانند و ات مأمور 

 اان.خنواهد شد زمام امور در قبضهء قدرت حّق است اوست غالب و تو 
 حمّبت و مهرابنی يتآنگاه ماّل علی بسطامی را احضار کردند و اب هنا     

 تميفوراً جبانب جنف و کربال عز  يداب او تکّلم کردند و ابو فرمودند مشا اب
 يکايک يايدب يشتی پيسايبآنگاه مصائب و مصاعبی  که در راه او م  منائی.

 دارای ثبات و يشان خو ميادر  يدن کردند و فرمودند تو ابيارا برای او ب
 و نيامتحاانت و مصائب مت ءهيدح شداياستقامت ابشی و مانند کوه از ار 

 از جهال و مردم اندان هنراسی و از لعن و سّب علما و  اپبرجا ابشی.
 ترا از اجنام مقصود ابز يدنبا يزچ يچی در دل راه ندهی هيمن بايوايشپ

 دعوت فرموده و در جهان جاودانی آمسانی ءا خداوند تو را مبائدهير دارد ز 
 اّللّ  يتتو اّول کسی هستی که از ب  ساخته. ّيابرای تو آن را مقّرر و مه

 مائی و اّول کسی هستی که درينامر سفر م يغوی و برای تبليشخارج م
 راه جان خود را هم يناگر در ا  وی.يشنصرت امر اّلّل گرفتار بال م يلسب

 .يداست و مبوهبت کربی خواهی رس يلجز بدهی مطمئّن ابش که اجر تو 
 



www.oceanoflights.org 

 ٧٠ص 
 انت مبارکه برای اجرای امرياماّل علی بسطامی پس از استماع ب

 از جوانی از شهر ابوي فرسخی شيکدر   ون رفت.ي از بي بپا خاست و از ش
 جوان عبد الوّهاب بود و از ماّل علی در خواست منود که حبرف ينانم ا يدرس

 بود مباّل علی گفت يرتی که اشک از چشمش سراز او گوش بدهد و در حال
 ی دل تنگيلا خير من در خدمت مشا ابشم ز  يد" خواهش دارم اجازه فرمائ

 مشاهده منودم ايب در عامل رؤ يشان حال هستم ديشاندازه پر ام بیشده
 يدو يگهد و ميدند و مردم را مژده ميز از جار مي که جارچی در ابزار ش

 يدجستجو کن يدبرو  يزيداند برخآورده يفم تشر الّسال يهعل يحضرت ام
 هديدکه آن حضرت برات آزادی از آتش جهّنم را مبردم م  يدو متاشا کن

 هيدد گناهانش آمرز ي هر کس که برات آزادی را از آن حضرت بگ يدبشتاب
 حمروم خواهد بود ". مبحض يناست و هر کس حمروم شود از هبشت بر 

 برخاستم و دّکان خود را بستم و در يدن رسجارچی بگوش م ينکه صدای اينا
 و مردم يداتادهيسم مشا ايدم که ديدبراه افتادم ات جبائی رس يلابزار وک

 رفتيگای ماز نفوس از دست مشا ورقه يکدور مشا اجتماع کرده هر 
 دايکه از استماع آن کلمه فرار کرده فر   يدفتيگای مآهسته بگوش او کلمه

 اره من که جزويچاز مهر و حمّبت امام حمروم و بوای بر من که  يدشيکم
 ور دی غوطهايار شدم و در افکار ز يداز خواب ب  حمسومب . نيو ساقط ينمطرود

 م که مهراهيدشده ابالخره جبانب دّکان خود آمدم انگهان مشا را د
 و او اب مشا مشغول يدشخصی که عّمامه بر سر داشت از مقابل من گذشت

 اد شد کهجيم از جای خود برخاستم قّوتی در من ايدا را دمذاکره بود چون مش
 ه ابعث تعّجب من شديزيکم ات بشما برسم چيدشرح آن نتوامن و بسرعت دو 

 ميده مشا را در خواب ديکم مهاجنائيدم ديدبود که چون بشما رس ينا
 اقوال ، و آن شخص عّمامه بر سر يدمشغول مذاکره هست يدتاده بوديسا

 بر دامن -" گر مجله کائنات کافر گردند يدرد ابو گفتکيمشا را رّد م
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 ٧١ص 
 تاده مقداری اب مشا فاصله داشتميسای اد گرد " من در گوشهينش ننشايکرب 

 و بطرف دروازهء يدو مبراقبت مشا پرداختم ابالخره از حمّل خود براه افتاد
 ماّل علی  م.يدجا که بشما رسينمن دنبال مشا آمدم ات ا يدکازرون روان شد

 او را وادار کرد که بشهر مراجعت کند و بکار مشغول شود ابو
 ازي بش ،فرمود مهراهی مشا اب من مرا در مشکالتی خواهد انداخت

 حمسوب هستی. نيا که تو در جرگه مؤمنير مراجعت کن و مطمئّن ابش ز 
 فت ماّل علی بسطامی ابالخرهاين ايدو نفر جر  ينا نيد که بايپس از مکاملات ز 

 چون اندکی  به مهراهی آن جوان تن در داد و کار خود را خبداوند واگذار کرد.
 پدر عبد الوّهاب برای مراجعت دادن فرزند خود در يددور شدند حاجی عبد اجمل

 خشونت رفتار کرد. يتو اب ماّل علی بسطامی در هناشد دنبال آهنا روانه 
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 ٧٢ص 
 واقعه را برای ينمؤمن شد اغلب ا بعد از آنکه ابمر مبارک يدحاجی عبد اجمل

 د ويشاشک از چشمش جاری م ّيهشرح قض نيرد و در حيکاحّبا نقل م
 ه در آن روز مرتکب شدم احلمد ّلّل کهيکفم از رفتار فت چقدر من متأسّ يگم

 کارکنان پسران  نيمن در ب ،هيدفرموده و گناه مرا خبش يتخداوند مرا هدا
 فارس بود و بواسطه نسبت بفرمانفرمافرمانفرما بودم فرمانفرما والی 

 م پسر منيدکند . غفلًة شن  ّيتاذ ايرد مبن جسارت يککس جرأت من  يچه
 ون رفته من فوراً ازي عبد الوّهاب دکان خود را ترک کرده و از شهر ب

 دروازه کازرون خارج شدم و در طلب او شتافتم مچاقی در دست من بود
 ودم که مردی که بر سر عّمامه دارد ابه بيدداشتم پسرم را بزمن شن يمتصم

 چون  م.يداندازه بود رفتم ات آبهنا رسپسر من مهراه بوده است خشم من بی
 خشم ابو محله ور شدم و بکتک زدن او يتچشمم مباّل علی افتاد اب هنا

 دست يدد گفت ای عبد اجمليشضرابتی سخت که ابو وارد م نيدر ب  پرداختم.
 ا و چشمان او ترا مراقب است خدا راينال تو با خداوند حبير نگهدار ز 
 وجهيچاز من نبودم و هبي ون آمدن پسرت از شي م که سبب بيگي شاهد م

 ناهی منيگان خواهی شد و به بيمهم ... روزی پشيدمن ّيتتو امهّ  ّيتابذ
 ولی من ابقوال او اعتنائی نکردم و آنقدر او را زدم ات  واقف خواهی گشت.

 خره به پسرم امر کردم که از ماّل علی جدا شده اب من بشهرخسته شدم و ابال
 ه بود برایيدپسر من خوابی را که د ميآمده اب هم بشهر میيکبرگردد وقت
 ينی سرااپی مرا گرفت ايدم أتّسف شديدچون ان را شن  کرد.  يتمن حکا

 ت منودم و ازمياز به بغداد عز ي ه از شيکأتّسف اب من مهراه بود ات وقت
 مشغول نيپسر من عبد الوّهاب در کاظم  رفته مسکن گرفتم. نياد بکاظمبغد

 هجری که حضرت هباءاّللّ  ١٢٦٧ات در سال بودم خرب  کار بود من از امر بی
 ه چال بود و درياس نيرفته جزو حمبوس نيبطهران آمدند و پسرم از کاظم

 دند بصرفبعداً که حضرت هباءاّلّل ببغداد نفی ش  .يدبشهادت رس ١٢٦٨سنه 
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 ٧٣ص 
 ت امر مبارک مطّلع شدم ازيقشامل حال من شد و از حق ّيهفضل رمحت اهل

 گناه من در گذشتند و مرا عفو فرمودند.
 و بدعوت يدخود روانه شد ات به جنف رس ّيتابری ماّل علی بطرف مأمور      

 ه بود پرداخت.يععلمای ش ينحمّمد حسن صاحب جواهر که معروفرت  يخش
 مسطور است ( ماّل علی به يلنب يخر ) که شرح آن در اتر يابس يعقابعد از و 

 از جنف او را به بغداد بردند يدعلما گرفتار دمشنان خون خوار گرد نيتفت
 از قول حاجی هاشم عطّار يلنب  و در حضور مفتی بزرگ او را حاضر کردند.

 وردميان ت مطلب را بدستيقکه من در ابرهء خامتهء کار ماّل علی حق  يدو يگم
 ريگشد و بعضی د يضراه اسالمبول مر  نيد که ماّل علی در بينو يگبعضی م

 هبر حال جناب ماّل علی بسطامی  .يدد که بدست اعداء بشهادت رسينو يگم
 ه منود و اّول شخصیيدکسی است که در راه امر اّلّل حتّمل مصائب شد  نياّول

 .يدز گردمتا بشهادت انئل و سرافرايهاست که در راه حمبوب ب
 ت توّجهياپس از آنکه حضرت ابب ماّل علی را امر فرمودند بعتبات عال     

 را بطرفی يکا احضار فرمودند و هر ّي ر حروف ح يرآنگاه سا يدمنا
 وداع و خدا حافظی آبهنا فرمودند : نيدادند و در ح ّيتمأمور 
 خداوند يدم اهلی هستيام حامل پايّ ا ينمشا در ا ، من يزران عز اي" ای      

 انتخاب فرموده ات امر اهلی را ابالغ يشمشا را برای خمزن اسرار خو 
 راّبنی ّيتقّوت و نوران ءدهينبواسطهء صدق گفتار و رفتار خود منا  .يدمنائ

 بر ارتفاع مقامات مشا شهادت دهند و يد. متام اعضای جسد مشا ابيدگرد
 روز مهان روز ينا اير ت و عظمت مقصود مشا انطق گردد ز يابطهارت ح

 م علی أفواهِهمَم خَنتِ يو فرموده " ال  (66: 36)در قرآن يداست که خداوند جم
 َملون " يعم و َتشه د أر جل ه م مبا کانوا يهيدِ و ت َکِلمنا أ

 

 واستند آاننيخه ميکوقت يدد آور يارا که بشاگردان خود فرمودند ب يحمبارکهء حضرت مسانت ياب
   که  يدستند آبهنا فرمودند مشا مانند آتشی هستابطراف بفر  يغرا برای تبل
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 مشا ّيتمردم از نوران يداب  بر فراز کوه بلند افروخته گردد. يکدر شب اتر 

 يافتار مشا طوری ابشد که مردم دنگطهارت ذات و حسن   يداب  مهتدی شوند.
 يضبواسطهء مشاهدهء حسن گفتار و رفتار مشا بسوی پدر آمسانی که منبع ف

 مشا که فرزندان آن  فضل ابدی است متوّجه گردند. ءودانی و سر چشمهجا
 ات يدگرد  ّيهمظهر صفات اهل يدبواسطهء اعمال خود اب يدپدر روحانی هست

 اگر منک يدهست نيمردم نور اهلی را در مشا مشاهده کنند مشا منک زم
 اصالح خواهد شد. يزفاسد ابشد اب چه چ

 امر اّللّ  يغابشد که در هر شهری برای تبل ی()ابدرجه يدانقطاع مشا اب     
 غذا يدوجه اجر و مزدی توّقع نداشته ابشيچاز مردم آن شهر هب يدداخل شو 

 گرد  يدخارج شو  يدواهيخه از آن شهر ميکو هنگام يدو طعام طلب نکن
 يدات چنانچه منقطع و طاهر وارد آن شهر شد يدکفشهای خود را هم بتکان

 ا پدر آمسانی مهواره اب مشاست و مشا راير ز  يدمهانطور خارج گرد
 يداگر مشا نسبت ابو وفادار ابش يدماينو حمافظت م يدرمايفمراقبت م

 ند و مقام مشا را ازيکم يمهای عامل را بشما تسلهينکه خز   يدبدان يقني
 ازد.يسن و اپدشاهان بلندتر مايمقام فرمانروا

 که عظمت امروز نسبت  يدبدان يقنيمن  نيی مؤمنا ،يّ ای حروف ح     
 که انوار  يدمشا نفوسی هست  ت.يسس نيابلکه قابل ق يتهنام سابق بیايّ اب

 کمر مّهت حمکم  يدو ابسرار امرش آگاه شد يدصبح ظهور را مشاهده کرد
 : يدفرماکه درابرهء امروز می  يدد آر يا( را ب٢٤:٨٩قرآن ) يهآ ينو ا يدکن

َلک  صّفاً صّفاً 
َ
 یيو " قلوب خود را از آمال و آرزوهای دن " َو جاء رّبک و امل

 يکاعمال ن ءبواسطه  .يدو آراسته منائ ّينو ابخالق اهلی خود را مز  يداپک کن
 ( را مهواره در نظر داشته٤٠:٤٧ء قرآن )يهآ ينو ا يدکلمة اّلّل شهادت ده  ّيتحبقان
 ون واَيک  کم مث ال ي تبِدل قوماً غَيس" َو إن تَ َتوّلوا  يدرمايفکه م  يدابش

 د و ملکوت اهلی راياينران بيگأمثاَلک م " مبادا اعمال مشا طوری ابشد که د
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 ٧٥ص 
 آورعبادات کسالت يتدوران کفا يدمبان يبنصند و مشا بیي از مشا بگ

 منقضی شد امروز روزی است که بواسطهء قلب طاهر و اعمال يزفتور آم
 يدی صعود مناواند بساحت عرش اهليتحسنه و تقوای خالص هر نفسی م

 َعد  الَکِلم  َيص يه" إلِ   و در درگاه خداوند مقّرب شود و مقبول افتد.
 (. ١٢:  ٣٥" ) قرآن  ه  فَ ع  يَ ر  و الَعَمل  الّصاحل   ب  يِّ الطّ 

 ( فرموده : ٥:  ٢٨که در قرآن )   يدهست نيمشا آن نفوس مستضعف     
ِعف وا  ينَ ذِ ن مَن ّن َعلی الّ أ يد  " و ن رِ  َتض   فی  االرِض َو جَن َعَله م  اس 

 يدماينم مقام عالی دعوت ين" خداوند مشا را اب نيَ أِئّمًة َو جَن َعَله م  الَوارِث
 یيو که متام آمال و مقاصد دن  يدبرس يهعال ءدرجه يناب يدوانيتصورتی م و در

 (٢٨-٢٧:٢١) يدرمايفکه در قرآن م  يدشو  يهآ يناپ گذاشته و مصداق ا يررا ز 
 َمل وَن ".يَ ع  م  اِبَمرِِه ابلقوِل َو ه   نَه  ِبق و  َيسکَرم وَن ال م   دٌ " ِعبا

 يدتياهای آب حمشا چشمه  .يداکه از نقطهء اولی منشعب شده  يدهست هيّ مشا حروف اّول
 ات يدکه مشا را حفظ منا  يداز خداوند خبواه يداکه از منبع ظهور اهلی جاری گشته

 ه و آلوده نکندي انقطاع مشا را تطهارت و   ی و شئون جهان،يو آمال دن
 من مشا را برای روز خداوند که يدننما يلو حالوت مشا را مبرارت تبد

 واهم که اعمال مشا در مقعد صدقيخام و مو آماده ساخته يتترب يآيدم
 م اّلّل که خواهد آمد امروزيو راز و اسرار   مقتدر قبول افتد. يکعند مل

 امر ارمجندتر ينا نين روز مقامش از ابلغت طفل اتزه متوّلد آيسمکشوف ن
 روز ابالتر. يناش از عامل ااست و جاهل آن ظهور درجه

 و اب قدم اثبت و قلب يدک در طول و عرض جهان پراکنده شو ينا     
 بضعف و عجز خود  .يدو مسّطح کن ّياراه را برای آمدن روز خدا مه يشآالبی

 مگر  .يدو تواانی خود انظر ابش بقدرت و عظمت خداوند مقتدر يدنظر نکن
 مگر حضرت موسی را بر فرعون يدرا بنمرود غلبه نبخش يمخداوند ابراه

 ريگکه حضرت موسی جز عصای خود دينن غالب نساخت اب اياو فرعون
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 ٧٦ص 
 اب آنکه يدود غلبه نبخشيهرا بر  يحمگر حضرت مس  مساعد و کمکی نداشت.

 مگر قبائل عرب را  س بود.يکوا و بينبالّسالم در ظاهر  يهعل يححضرت مس
 يمآن قبائل وحشی در ظّل تعال  در مقابل حضرت رسول )ص( خاضع ننمود.

 هّذب گشتند بناکرد و م    ييشدند و حالشان تغ يتمقّدسهء آن حضرت ترب
 يقنيو  يدو ابو توّجه کن يدخبدا توّکل منائ يدم کنيابنام خداوند ق ينبر ا

 وزی اب مشا خواهد بود.ي ره فتح و فکه ابالخ  يدداشته ابش
 انت روح اتزه در اصحابياب ينکه حضرت ابب بواسطهء اينپس از ا     

 يکآانن را آبهنا گوشزد فرمودند هر  ءهيفوظ ينند و مهمرت يددم يشخو 
 امر اّللّ  يغی خبصوص منودند ات بتبلی خمصوص و حملّ يمرا مأمور اقل

 ليککس اسم و رسم هيچجا و نزد ه يچه پردازند و آبهنا دستور دادند که در
 که  يدفقط بگوئ يغتبل نيد و در حينمبارک را اظهار نکنند و معّرفی ننما

 و کامل هر که ابو نيش قاطع است و برهانش متيلابب موعود ظاهر شده دل
 يدء و رسل مؤمن است و هر که او را انکار مناياانب يعمؤمن شود جبم

 پرداخته است. يعابنکار مج
 آنگاه اب مهه خداحافظی فرمودند و اجازه سفر دادند جبز جناب ماّل      

 که  ّيهقّي باّول من آمن و حضرت قّدوس آخر من آمن از حروف ح نيحس
 توّجه منودند. يشخو  ّيتچهارده نفر بودند در هنگام فجر بنقطهء مأمور 

 واست مرّخص شود خماطب ساختهيخه ميکرا وقت نيبعداً ماّل حس     
 تی حمزونيساب من مهراه ن يتکه در سفر حجاز و حّج بينمودند :" از افر 

 از در شرافت اب اوي رستم که حجاز و شيفتو را بشهری م يبمباش عنقر 
 و سّر مقّدسی در آن نقطه موجود است. يما رمز عظير برابری نتوانند ز 

 وها را از جلو چشم اشرار برداری انتظار دارم که مبساعدت خداوند پرده
 جا ابصفهان و ازيناز ا يدک ابيناسته سازی اي پ يشعقول آانن را از آال

 ت منائی از خراسان بعراق سفر کنیميآجنا بکاشان و طهران و خراسان عز 
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 ترا يدو در آجنا منتظر فرمان پروردگار خود ابشی ات هبر جا که اراده فرما

 غالم حبشی خود را ميماينت مميز ع يتمن هم اب قّدوس بقصد حّج ب  بفرستد.
 ند من هم اب آهنايکاز حرکت مي قافله حجاز از ش يبم عنقر يرب مهراه م يزن
 نم و آنچه را بدان از طرف خداونديکرت مايه را ز ينمّکه و مد ، ومي م

 يدنم شايکهم و انشاء اّلّل از آجنا بعراق و کوفه سفر ميدمأمورم اجنام م
 و اگر هم امر اهلی بر خالف آنچه گفتم صادر شود تو را در آجنا مالقات کنم

 از حبضور مشّرف شوی مطمئّن ابش کهي ترا مطّلع خواهم ساخت ات در ش
 جنود مالء اعلی در  موّفق خواهی شد. .دينماينجنود ملکوت تو را نصرت م

 يضف  در وجود تو جتّلی منوده، ّيهاند و قّوت اهلاطراف تو حاضر و آماده
 هر کس تو را دوست بدارد خدا را دوست داشته ، ی تو استاهلی راهنما

 و هر که تو را دمشن دارد دمشن خدا است هر که تو را انکار کند خدا را
 انکار منوده و هر که بتو حمّبت داشته ابشد خبداوند حمّبت دارد ".
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 فصل چهارم                                 
 بطهران نيسافرت ماّل حسم                        
 ن بسوی اصفهان رهسپار و درياحسب االمر موالی عامل نيماّل حس     

 پس از ورود طاّلب علوم خمصوصاً شاگردان  آورد منزل کرد. يممدرسهء ن
 ه بودند اب وی بنای خمالفت ويدحمّمد ابقر رشتی که در سفر قبل او را د ّيدس

 حمّمد ابقر رشتی که پس از ّيداّلّل پسر س اسد ّيدعناد را گذاشته ابتدا نزد س
 بردند و از ورود يتجالس بود شکا ّيهست شرعايفوت پدر بر مسند ر 

 در ّيداسد اّلّل را وادار مبخالفت منودند س ّيدکردند و س  يتحکا نيماّل حس
 يدت خود مشا بوديسرای مقاومت ناي نيجواب آانن گفت که مرا اب ماّل حس

 ن مغلوب منودياچگونه پدرم را اب تبّحر و فصاحت ب شخص ينکه ا  يديدو د
 در زمان نيطاّلب گفتند که ماّل حس  چگونه من او را از گفتار خاموش کنم.

 مرحوم را هم اب ّيدبود و س يخّيهپدر مرحومت که ابصفهان آمد طرفدار ش
 نديز ک اب اّدعائی بزرگرت آمده و نوائی اتزه مينخود هم داستان منود ولی ا

 ت اهلی است و خلق را ابو دعوتايشخصی ظاهر شده دارای کتاب و آکه 
 ّيدانت بسياگونه ب  ينابجلمله هر چند از ا  .يدماينت او حتّدی مايند و آبيکم

 سيو در مقابل متّنای آانن اقدامی نکرد انچار از او مأ ّيداسد اّلّل گفتند س
 وف اصفهانکلباسی که از علمای معر   يمشدند و نزد حاجی حمّمد ابراه

 و مشرف مبرگ بود شتافتند و شرح واقعه را يضم مر ايّ حمسوب و در آن ا
 نياگر ماّل حس يدحاجی در جواب گفت ساکت ابش  ن کردند.يااب آب و اتب ب

 فتم خودايمرض شفا  ينمن اگر از ا يدکن  يقحتق يداب يدو يگمطلبی م نيچن
 ت که بباطليسی نکس  نيا ماّل حسير بر خواهم آمد ز  يقبشخصه در صدد حتق

 ند بر مشا الزم است که در راهيکدعوت م يدجد ينته شود لذا اگر به ديففر 
 ميات به رّد و انکار او قيقو قبل از حتّری حق يدقدم گذار  يقجماهده و حتق
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 س شدند نزد منوچهر خانيو جا هم مأينچون از ا نيخمالف  .يدننمائ

 آغاز کردند. يتشت شتافتند و شکامعتمد الّدوله که حکومت اصفهان را دا
 ينت راجع بعلمای ديسکار مربوط مبن ن  ينفرمودند ا منوچهرخان  صراحةً 

 نيو آزار ماّل حس ّيتاد فتنه و فساد و اذجيآنگاه طاّلب علوم را از ا  است.
 تيبس گشتند اب خسران و خيو جا هم مأينطاّلب علوم چون از ا  منع فرمود.

 یي اب کمال شجاعت و دل نيند و ماّل حسيدل خز ن در گوشهء مخو اياپبی
 ساخت. يدو بع يبرا گوشزد قر  يدم جديو بدون مانع و رادعی بشارت 

 گندم اپک کن بود که  يدان فائز گردميه در اصفهان بشرف ايکاّول کس     
 د ويرب ی داشت و شب و روز در حمضر وی بسر ميدانس شد نياب ماّل حس

 گندم اپک کن در اصفهان بود ات وقتی که   مود.ينابجنام خدماتش جانفشانی م
 رنگ برایيدب يدطربسی شن يخش ءخرب حمصور شدن اصحاب را در قلعه
 ند که غرابلی بدست گرفتهيداو را د  مساعدت اصحاب مبازندران شتافت.

 ند فرمود برای نصرت اصحابيدود سبب پرسيدن کوچه و ابزار بسرعتی ميادر م
 شهرهائی که بر سر راه من واقع است گذر وم و دري مبازندران م

 يشغرابل آانن را آزما ينهم و اب ايدکرده بشارت ظهور موعود را بعموم م
 هستند اب من برای جانبازی مهراهی يتکرده هر کدام که دارای قابل

 .يده و بدرجهء شهادت رسيدخود را بقلعه رسان يهمشاٌر ال  خواهند کرد.
 .اندلقب او را ذکر فرموده نيارسی هبمن فياحضرت اعلی در کتاب ب

 زا حمّمد علی هنری وي از مجله نفوس که در اصفهان مؤمن شدند م     
 عربی ، اپقالی يلزا حمّمد رضای اپقلعه ) در نبي زا هادی و مي برادرش م

 امر يقم بتصدايّ در آن ا يزاست ( بودند جناب ماّل صادق مقّدس خراسانی ن
 اند.ل مبارک او را ابسم اّلّل االصدق ملّقب فرمودهمجا  مبارک فائز شد.

 کاظم رشتی  ّيدس يمسته منتظر ظهور موعود برحسب تعاليو پ يهمشاٌر ال
 بود و پنجسال بود که در اصفهان سکونت داشت و چنانچه خود آجنناب
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 زا حمّمد علی هنری مالقات منودهي در منزل م نيرمود شبی اب ماّل حسيفم

 و چون از اسم و لقب حضرت يدشن نيرا از ماّل حس يدم جدو يبشارات 
 جواب داد ذکر اسم و رسم از طرف موعود نيموعود سؤال کرد ماّل حس

 يکن کرد هر ياا بّي ر ز حروف حياممنوع است و بعد شرحی از دعا و ن
 من هم ممکن است مانند ايمقّدس فرمود آ  بطرزی موعود را شناختند.

 يعفرمود ابب رمحت اهلی بر روی مج نيماّل حس اسم ؟ و را بشنّي احروف ح
 زا حمّمد علی هنری اطاق خلوتی خواستي مقّدس از م  اهل عامل مفتوح است.

 زياز پرداخت پس از مّدتی عجز و نياو در بروی خود بسته و بدعا و ن
 ه بود که چون ابر هباریيدالّشهدا د ّيدچهره جوانی را که سابقاً در حرم س

 گرد وينکه ابو م  يدت در مقابل چشم جمّسم ديسر يگامام م يحبل ضر در مقا
 ر خواست خود را بپای او افکند ولکن فوراً آنيااختبی يدرمايفتبّسم م

 مقّدس از کثرت شوق و شور نزد  .يدو پنهان گرد يبجوان نورانی غا
 و او را بکتمان امر کرد نين منود ماّل حسياآمد و اسرار خود را ب نيماّل حس
 و از آجنا يدخان بکرمان توّجه منائميک برای ابالغ امر حباجی کر ينفرمود ا

 که در مراجعت انشاء اّلّل من و مشا بلقای حمبوب  يدام يدت کنمياز عز ي بش
 .مياز فائز گردي متا در شيهب

 از اصفهان بطرف کاشان رهسپار شد اّول کسی که در کاشان نيماّل حس     
 راپ است که از جّتار معروف آنزا جانی پَ ي حاجی مابمر مبارک مؤمن شد 

 ن خود موسومايی از آشنايکدر کاشان امر مبارک را ب يزشهر بود و ن
 مزبور ّيدبود ابالغ فرمود و لکن س يخّيهعبد الباقی که از علمای ش ّيدبس

 در يهمشاٌر ال  داد. يحست و مقام خود را بر قبول امر مبارک ترجايحفظ ر 
 ه و شناخته بود ولی از قبول امر مبارک خوديدرا د نيف ماّل حسکربال و جن

 از کاشان جبانب قم رهسپار شد ولکن استعدادی در نيداری منود ماّل حس
 ای کهدر دوره  فت و فقط ببذر افشانی قناعت فرمود.يامردم آن شهر ن
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 هر قمداشتند بذر افشانی ابب الباب که در ش يفمجال مبارک در بغداد تشر 

 زا موسی قمی ببغدادي منوده بود سر سبز شد و از مردم قم حاجی م
 ان فائزميمسافرت منود و حبضور حضرت هباءاّلّل مشّرف شد و بشرف ا

 جبانب طهران نياز شهر قم جناب ماّل حس يدگشت و آخر االمر بشهادت رس
 زا صاحل معروف مبدرسهءي های مدرسه می از حجرهيکت فرمود و در ميعز 

 يخّيهدّرس آن مدرسه را که از علمای شر منود و م  يااپمنار منزل اخت
 زا حمّمد خراسانی بود ابمر مبارک دعوت کرد و ندایي و موسوم حباجی م

 يقو طر  يداهلی را ابو ابالغ فرمود . حاجی از قبول امر اّلّل امتناع ورز 
 ه بعد ازک  ميرديکگمان م  نيگفت " ما چن  نيچن نيجلاجت سپرد و مباّل حس

 مياق يخّيهش ءکاظم رشتی مشا برای ترّقی و تعالی امور فرقه  ّيدوفات س
 را از يخّيهش ءهيقکرد و طر   يدکرد و شبهات وارده را دفع خواه  يدخواه

 که آنچه  ينيمبحاال می يدخبش يدجنات خواه نياد و شبهات خمالفير ا
 اگر  فته،اي يلی حتو يدهای ما مهه بنااميدغلط بوده و ام يمپنداشتمی

 يقنيب يدبپرداز  يدوئيگابطله که از آن سخن م يدعقا ينمشا ابز هم بنشر ا
 ماّل " ساخت  يدرا در طهران حمو و انبود خواه يخّيههء شيقکه طر   يدبدان
 و يخش يمبردن تعال نيابو فرمودند که مطمئّن ابش مقصود من از ب نيحس

 واهم کرد.ت و چندان در طهران توّقف خنيسآن ن يو حتق ّيدس
 در اوقات توّقف در طهران هر روز صبح زود از منزل نيجناب ماّل حس     

 شتند و در را برویيگساعت از شب گذشته مبنزل بر ميکدند  و يشخود خارج م
 برادر يمزا موسی کلي دند **( جناب ميشر صبح زود خارج ميگستند و روز ديبخود م

 بود ّيدو س يخوان شي معّلم نوری که از پرمودند ماّل حمّمد يفحضرت هباءاّلّل م
 زا حمّمد خراسانی بودم وي فرمود که من از شاگردان حاجی م يتحکا نيبرای من چن

 يهمشاٌر ال ءام حبجرهاد منزل داشتم و حجرهيدکه درس مای   در مهان مدرسه
 مدّرس ءروز در هنگام مباحثه و مناظرهيکوصل بود و اب او معاشر بودم 

 ادم ازيدمتوّجه بودم و از اّول ات آخر گوش م نيجناب ماّل حسمزبور اب 
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 انصافیاز جمادله و بی نيو مهچن نيفصاحت گفتار و متانت دالئل ماّل حس

 ی کردهيبدر من اثر غر  نيانت ماّل حسيای متعّجب شدم بيلمدّرس مدرسه خ
 منجذب رفتار و گفتارش شدم و از رفتار انهنجار مدّرس نسبت

 ی بدم آمد لکن اّطالع خود را بر مباحثه و جمادلهء او ابيلخ ني حسمباّل 
 را بتنهائی نيگرفتم ماّل حس  يمپنهان و خمفی داشتم و تصم نيماّل حس

 که انتظار مرا داشته ابشد رفتم و دربينه شب بدون ايمن  مالقات کنم.
 



www.oceanoflights.org 

 ٨٤ص 
 ه بود وار بود و چراغی هپلوی خود هناديدحجره او را زدم او هنوز ب

 حمّبت او  فت.ير حمّبت مرا پذ يته ورود مرا منتظر نبود اب هنايکاب وجود
 ردم اشک ازيکاثر کرده بود هر وقت اب او مذاکره م يتهايندر قلب من ب

 فرمود حاال يدچون استعداد مرا د نيد ماّل حسيشر جاری ميااختچشمم بی
 انصافی کردمشا بیمکان منزل کردم اگر چه استاد  ينم که چرا در ايدفهم

 بعد  ت امر آشنا شوند.يقوارم شاگردانش بر خالف او حبقيداّما من ام
 جواب دادم اسم من ؟ت و موطن مشا کجاستيسفرمودند اسم مشا چ

 ايفرمود آ نيماّل حس  لت مازندران.ايموطنم نور در ا ،ماّل  حمّمد لقبم معّلم
 عروف ابشد و درزا بزرگ نوری کسی هست که مي م يلامروزه از فام

 گفتم آری   شهرت و اخالق و آداب و علوم قائم مقام او حمسوب شود؟
 به پدر است. يهی از مهه ممتازتر و در رفتار شبيکن پسران او يادر م

 ارگان را پناه است و گرسنگان رايچگفتم ب  ؟ بچه کاری مشغول است يدپرس 
 گفتم ملجاء مستمندان و  ؟ دارد ای چه مقامی و رتبه يدپرس  .يدرمايفاطعام م
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 را يقنستعل ءعلی است خط شکستهينان است و اسم مبارکش حسيبپناه غر 

 ا بگردشيبن جنگلهای ز ياد و اوقات خود را اغلب در ميسنو  یخوب م
 سال ٢٨دارد و سّن مبارکش  اتمّ  ءی عالقهيعای طبيبذراند و مبناظر ز يگم

 اندازه فرمود گمانر و نشاطی بیمبن توّجه منوده و اب سرو  نياست ماّل حس
 فرمود  وم.ي وی گفتم بلی اغلب مبنزل او ميشد مبالقات او انئل ماينم ز يکم
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 ان.يناطم يتگفتم البّته اب هنا   ان برسانی؟يشوانی امانتی از من ابيتم ايآ
 ه شده بود مبن داد و گفتيچيدن قطعه اپرچه پياه ميکلولهء کاغذ نيماّل حس 

 ان بده و هر چه فرمودند برای من نقل کن.يشرا اب ينح زود افردا صب
 زاي حضرت هباءاّلّل رفتم م ءصبح زود من برخاسته بطرف خانه     

 زاي تاده مطلب را ابو گفتم ميسدر ا ءم در آستانهيدان را ديشموسی برادر ا
 هباءاّلّل را يزم حمّبت آمياموسی وارد منزل شده و بزودی مراجعت کرد پ

 زا موسیي کاغذ را مب  ءن ابالغ منود و من حبضور مبارک مشّرف شده  لولهمب
 جلوس ءحضرت هباءاّلّل مبن اجازه  دادم که در مقابل حضرت هباءاّلّل بنهاد.

 کاغذ راابز کردند و مبندرجات او نظری افکنده بعضی از  ءدادند و خود لوله
 آواز و ظرافت نغمهء مجالت آنرا بصدای بلند برای ما خواندند من از مالحت

 بعد از قرائت چند فقره به برادر خود توّجه منوده  هباءاّلّل جمذوب شدم.
 ينت قرآن انئل ابشد و ايقهر کس حبق ايآ  وئی؟يگگفتند موسی چه م

 ريگد  ت؟يسکلمات را از طرف خدا نداند از راه عدالت و انصاف برکنار ن
 يکه قند روسی و کلّ   يک  دند.ی نفرمودند و مرا از حضور خود مرّخص کر يز چ

 انيشای ايهچای مبن مرمحت فرمودند که اب ابالغ حمّبت و مهرابن ءبسته
 ه سرا اپ مشعوف و مسرور بودم برخاسته نزديکمن در حال  بدهم. ني حسمباّل 

 اب سرور نيماّل حس  هباءاّلّل را ابو دادم. ءيهام و هديغبرگشتم و پ نيماّل حس
 بعد مرا در يدرا از من گرفت و بوس يهاب خضوع متام هدتاده يسمنتهائی ابی

 و حمبوب من يزعز  يقآغوش گرفت چشمهای مرا بوسه زد و گفت رف
 مهانطور که قلب مرا مسرور کردی خداوند قلب ترا اب سرور ابدی مسرور

 سبب يزی متعّجب و اب خود گفتم چه چيلخ نيمن از رفتار ماّل حس  .يدمنا
 بطرف خراسان نيچند روز بعد ماّل حس  شده است.دو قلب  ينارتباط ا

 ی مبادايدی و شنيدخدا حافظی مبن گفت آنچه د نيرهسپار شد و در ح
 بکسی اظهار کنی آهنا را در قلب خود مستور نگاهدار اسم او را مبادا بکسی
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 ش اقدام خواهند منود و در مهه حال دعايّتکه دمشنان او ابذينبگوئی برای ا

 مّنت گذارد و نياو بر مستضعف ءخداوند او را حفظ کند و بواسطه کن که
 هيدت امر حاال از مشا پوشيقحق يدفرما يزن را در ظّل او عز ايواينفقرا و ب

 امر ينو خلق را اب يمرا مبردم ابالغ منائ يدندای امر جد يداست حال اب
 امر يناشهر جان خود را در راه  ينمجعی در ا يب.  عنقر يممبارک دعوت کن

 ری خواهد شدياامر اهلی خبون آانن آب ءفدا خواهند ساخت و شجره
 و مردم در ظّل آن شجره در خواهند آمد.
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 فصل پنجم                                            
 مسافرت حضرت هباءاّلّل مبازندران                             

 حضرت ابب يمّلّل برای نشر تعالسفری  که حضرت هباءا نياّول     
 نور موطن اصلی حضرت هباءاّلّل است.  هء نور مازندران بود.خطّ ه فرمودند ب

 در اتکر نور والد حضرت هباءاّلّل امالک داشتند و قصر بزرگی بنا کرده
 بودند فرشهای گرانبها و ااثث هنگفت در آن قصر موجود بود.

 انت را فرمودند و من ازياب ين اروزی حضرت هباءاّللّ  يدو يگم يلنب     
 مرحوم منزلی عالی داشتند که يروز   م فرمودند:يدلسان مبارک شن

 بواسطهء ثروت يرجناب وز   دند.يرب ان رشک ميشجهت بر اينمهگنانش از ا
 د و جنابت نسب و شرافت حسب و خبشش و کرامت و رتبهء بلندی کهايز 

 ر حمرتم بودند مّدتياد بسناختنيشانرا ميشداشتند در نظر اشخاصی که ا
 شادکامی يتتند اب هنايزيسنوری که در نور و طهران م ءت سال افراد عائلهيسب

 روزگار گذراندند برکت اهلی بر يشو صّحت و سالمتی و وسعت ع
 انی نداشتند پس ازيشجهت پر  يچآن عائله در آن مّدت انزل بود و از ه

 فت واي يلت تبدّياو بل ت سال انگهان آن خوشبختی و راحتی بسختیيسب
 خسارتی نيت و تنگ دستی مبّدل شد اّوليشمع يقو ثروت بض يشوسعت ع

 ء اتکر اب شّدت متام مهاجميهی بود که در قر يمعظ يلکه وارد شد بواسطهء س
 بناء در ينرا خراب کرد اب آنکه اساس ا يرگشت و نصف قصر جناب وز 

 اتر قصر را منهدم ساختبيبدنهء ز  يلن ساياستحکام بود جر  ءدرجه يتهنا
 ريگاز طرف د  بود حمو و انبود گشت. نيهر چه ااثث و امتعهء فاخر و مث

 دند سبب شدند کهيرب ان حسد ميشو نفوسی که اب يردمشنان جناب وز 
 ان ات آنوقتير ان در درابر ايشان مسلوب شد ايشاز ا يزمنصب حکومتی ن
 حسودان سبب برکناری نيبودند ولی فساد اعدا و تفت يهدارای مناصب عال
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 ت مکّررّياآمدهای متتابع و بل يشپ ين. ايدحکومتی گرد يفان از وظايشا

 مهان متانت يزان در دوران گرفتاری نيشنداد ا يراثری در رفتار جناب وز 
 نايفايو و وقار و خبشش و احسان دورهء ثروت و وسعت را داشتند حّتی اب ب

 ات  مودند.ينمهر و حمّبت رفتار م يتاب هنا يزن يشو دوستان لسانی خو 
 هء زندگانی اب کمال ثبات و استقامت حتّمل هر گونه رنج ويقدق ينآخر 

 زمحت را فرمودند.
 د حضرت هباءاّلّل خبطّهءيناز آنکه حضرت ابب اظهار امر بفرما يشپ     

 رزا حمّمد تقی جمتهد مشهو ي در آن اوقات م  نور مسافرت فرموده بودند.
 ی داشت علمائی که در جملس درس اويبنوری در آن صفحات شهرت عج

 مباهات را داشتند و يتردند هنايکدند و از حمضرش استفاده ميشحاضر م
 پنداشتند. عامل برموز و اسرار اسالم می ،خود را از دانشمندان واقعی

 جمتهد ، ت نفر از شاگردانيسدو  يبروزی در جملس درس اب حضور قر  
 ز ائّمهء اطهار را مطرح ساخت کها يّهمرو  ءمشکله يثی از احاديکنوری 

 دينرا اظهار منا يشحبث کنند و نظر خو  يثشاگردان درابرهء معنی آن حد
 درس حضرت هباءاّلّل اب چند نفر از مهراهان خود وارد شدند و به نيدر ب

 از شاگردان جمتهد نوری يچيکادند هيدحبثی که مطرح شده بود گوش م
 يثنی ساده شرح آن حدياحضرت هباءاّلّل اب ب  مقرون بصوابی نداد.جواب 

 شرح معنای ءدرابره يشجمتهد نوری از عجز شاگردان خو   را ذکر فرمودند.
 ته خبشم آبهنا گفت چنديخی خسته خاطر و مکّدر شد و اب حلن آميلخ يثحد

 نيو اصول حمکمهء د يهعال يقشم که مشا را اب حقايکسال است من زمحت م
 و مشکالت را آسان يدرموز را کشف کن يداسالم آشنا کنم ات بتوان نيمب

 دانش و علم بر مههء مشا يثجوان کالهی از ح يکم ينبامروز می يدساز 
 ای درس خنوانده و از معارف و علوممدرسه يچجوان در ه ينمقّدم است ا

 پس از نی سهل فرمود و مشايامشا اّطالعی ندارد معذلک حّل مشکل را اب ب
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 .يدعاجز شد يثحد يکسال زمحت از معنی  ينچند
 ه حضرت هباءاّلّل از خطّهء نور مراجعت فرمودند جمتهد نوریيکوقت     

 هيدئی را که درابرهء حضرت هباءاّلّل دايدو فقره رؤ  يشبرای شاگردان خو 
 نيام بود که گفت در ينن کرد خواب اّول ايااد بيدم ّيتی آبهنا امهّ يلبود و خ

 دينو يگنند و ميکم مهه مبنزلی اشاره ميدتاده بودم ديسمجعی از مردم ا
 ی خوشحال شدم و ابيلدارند من خ يفحضرت صاحب الّزمان در آجنا تشر 

 در  سرعت بطرف آن منزل رفتم که زودتر خود را حبضور حضرت برسامن.
 ميدم مرا نگذاشتند وارد شوم تعّجب کردم و سبب پرسيدمنزل که رس

 کس حّق ندارد  يچنفر مشغول مذاکره هستند ه يکفتند حضرت قائم اب گ
 من خواستم بدامن چه کسی در  اً ممنوع است.يدحبضور مبارک برود ورود اک

 ی که درب منزلينت مأمور ايّ ت و خصوصيئاشد از هيبحضور حضرت م
 حضرت هباءاّللّ  يلاستنباط کردم که آن شخص جل نيتاده بودند چنيسا

 م که چند صندوق در حمّلی دور من گذاشتهيدر در خواب ديگبهء دمرت  است.
 صندوقها متعّلق حبضرت هباءاّلّل است صندوقها را ينی مبن گفت ايکشده 

 م متام کلمات ويدم مهه پر از کتاب است کتاهبا را ابز کردم ديدابز کردم د
 .نديکه مي حروفش اب جواهر گرانبها نوشته شده و اتبش آهنا چشم را خ

 ت و تعّجب بغتةً ي و اتبش آن جواهرها حبّدی بود که از شّدت ح ّيتنوران
 ار شدم.يداز خواب ب

 برای ابالغ کلمة اّلّل جبانب ١٢٦٠ه حضرت هباءاّلّل در سال يکوقت     
 ه دريکفته بود علمائايت فرمودند جمتهد نوری مذکور وفات ميمازندران عز 

 جبای جمتهد مزبور ماّل حمّمد درحمضر درسش بودند پراکنده شده بودند 
 هویياآن ه  دند.يشآن حدود قرار گرفته بود و فقط چند نفری بدرس او حاضر م

 زا حمّمد تقی نوری وجودي ه در دورهء ميکسابق و رفت و آمد فراوان
 رفته بود چون حضرت هباءاّلّل ورود نيموقع بکّلی از ب ينداشت در ا
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 حبضور مبارک يهن و اشراف آن انحيااع ری ازيابس ءفرمودند عّده

 گفتند هر کدام که مبالقات حضرت  يکو ترب  يتورودشان را هتن ، شتافتند
 ان اخبار اتزه ای راجع به درابر شاهيشفتند منتظر بودند که اي هباءاّلّل م

 درا حضرت هباءاّلّل ير ها بشنوند ز ي و امور مملکتی و اقدام وزراء و غ
 مهّمی تيّ بودند و مرکز  يفن و معار اياحرتام درابر  طهران مورد توّجه و

 گونهينانت و مذاکرات از اياداشتند . ولی حضرت هباءاّلّل در ضمن ب
 انت مبارکهيارمودند بيفی منيز مطالب که مردم منتظر بودند بشنوند چ

 يتدر هنا  و ارتفاع ندای حضرت ابب بود. يدمتاماً درابرهء ظهور امر جد
 ندای ينرمودند که اگر زمامداران امور ايفستدالل مفصاحت و بالغت ا

 ماری برای مملکت ويشد منافع بيناقبال منا يداهلی را قبول کنند و ابمر جد
 مّلت خواهد داشت.

 ينردند که چرا ايکانت مردم مهه تعّجب مياگونه بينن ايداز شن     
 وری توّجهو مقام و جوانی و کمالی که دارد أبم ّيتمرکز  يناب ا يلشخص جل

 نايوايشو پ ينعلمای د يففرموده و بنشر مطالبی پرداخته است که از وظا
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 حمکم و نيند و دالئل و براهيدنيشانت مبارک را مياوقتی ب  روحانی است.

 ند و امريديدردند خود را جمبور بقبول و اقرار ميکمتقن را استماع م
 ّيتامهّ  ءدرجه يتکه در هناانت مبار يادر نظر آهنا پس از استماع ب يدجد

 رد از وسعت اّطالعات و کثرت علم و دانش و شجاعت و متانتيکجلوه م
 مهه در هيّ افکار و شّدت انقطاع و توّجه کامل آن بزرگوار مبسائل روحان

 کسيچه  ی در وجود آهنا داشت.يبامور اثر عج ينشگفت بودند و مشاهدهء ا
 م کرد عمویياه مبعارضه قيککس   ت معارضه اب آن حضرت نبود.أرا جر 

 پرد و اب گوشه ويسسته راه جدل ميو پ  انم داشت، يزآن حضرت بود که عز 
 ه در حضوريکنفوس  رد.يکل خودش رّد مياانت مبارکه را خبياب يهکنا

 واستند بهيخند ميديدمبارک مشّرف بودند چون جدل و جلاجت او را م
 ت ابز دارند ولی حضرترفتار زش ينممانعتش اقدام کنند و او را از ا

 او را خبدا يدرمودند کاری ابو نداشته ابشيفذاشتند و ميگهباءاّلّل من
 نزد ماّل  يدد يزو انچ يچون خود را در مقابل آن حضرت حق يز.  عز يدواگذار 

 مرب خدا نگاهيغپ نيحمّمد رفت و از او مساعدت خواست و گفت ای جانش
 ه که جوانیيدکار بکجا کش  نياسالم شده بب ينکن چه خطری متوّجه د

 اسالم ينو د يدماينان مميا نياب لباس درابری بنور آمده محله حبصن حص
 و هجومش يخدا را نصرت کن جلو او را بگ يند يزبرخ  ازد.يسرا منهدم م

 ردد ويگود بدام سحرش گرفتار ميشهر کس نزد او حاضر م ،را ممانعت منا
 ند که مهه را خبوديکمن چه کار مايدمن  ه.يداو گرد يحمنجذب گفتار فص

 دوائی ايساحر و شعبده ابز است  ايت يساز دو حال برون ن  ازد.يسمتوّجه م
 ردد.يگاو م ءتهيفشامد فر ياند که چون کسی او را بيکبچای خملوط م
 پی برد و از يزهای عز انفهمی و اندانی خود ببطالن گفته ءماّل حمّمد اب مهه

 ای و گفتار او را استماعا خوردهيههم از آن چا تو ايروی مزاح ابو گفت آ
 ی که بشما دارميدگفت بلی و لکن کثرت ارادت و حمّبت شد  يزعز  ؟ایمنوده
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 داشت که يقنيماّل حمّمد جمتهد   کند.  ينگذاشت سحر آن جوان در من أتث

 واند مردم را مبخالفت حضرت هباءاّلّل وادار کند و چنان شخصيتهرگز من
 کارينه اقدام منوده از ايدجد يمبنشر تعال يمی را که بدون خوف و بليجل

 ابو گفت چند سطر بعربی يزه عز يکدر جواب سخنان ينبنابر ا يدممانعت منا
 واند بتويتکس منيچکس مرتس. هيچاز ه يزنوشت مضمون آنکه ای عز 

 عبارت را بقدری غلط نوشته بود که مقصودی از آن ينا  ضرری برساند.
 ند کاتب و مکتوبيدن اتکر که آن نوشته را ديابعضی از اع  د.يشم منمفهو 

 جوئی قرار دادند. يبهر دو را مورد استهزا و ع
 يدد و اعالن امر جديشابری هرکس حبضور حضرت هباءاّلّل مشّرف م     

 يغر بتبليااختد که بیيشای  متأثّر و منجذب ممود ابندازهينرا استماع م
 شاگردان ماّل حمّمد چند مرتبه خواستند او را وادار کنند که  رد.يکم مياامر ق

 ه آشنايددعوت جد ينت ايقحبضور حضرت هباءاّلّل مشّرف شود و حبق
 ينگردد و مقصد و منظور اصلی هباءاّلّل را مبردم بفهماند ولی جمتهد اب

 دترايد هر چه اصرار شاگردانش ز يز اد و از جواب طفره ميدکار تن در من
 فزود.ياتهد بر انکار مد جميشم

 او را قبول نکرده يرتادند و معاذيسشاگردان  در مقابل جمتهد  سخت ا     
 يداسالم را حمافظه منائ ينند که ديکاب مجيابو گفتند مرتبه و مقام مشا ا

 از هر گوشه و يده مرتّصد ابشيشمه يدهء مشاست مشا ابيضفر  نياّول ينا
 و مقصود يدبلند شود مورد دّقت قرار ده ينکنار هر آوازی که در اطراف د

 اسالم برسد . بالخره ماّل حمّمد ينمبادا ضرری بد يداصلی هر مّدعی را بفهم
 گرفت که دو نفر از شاگردان مشهور مربّز خود را حبضور مبارک  يمتصم

 زاي زا ابوالقاسم را که هر دو داماد مي کار ماّل عّباس و مينبفرستد . برای ا
 يدو ي تهد سابق نور بودند انتخاب کرد آبهنا گفت محمّمد تقی جم

 ت منظور و اصل دعوتيقاز حق يدنيکحضرت هباءاّلّل را مالقات م
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 من ، و بطالن ّيتاز حقان يدبده يصهر چه مشا تشخ يدو يشان اب خرب ميشا

 آن دو نفر  من است. يصمشا تشخ يصتشخ  بدون گفتگو قبول خواهم کرد.
 ند که حضرت هباءاّلّل بقشالقيدکر روان شدند پس از وصول شنجبانب ات

 انيشند ايدوقتی حبضور مبارک رس  اند آهنا هم رفتند.برده يفتشر 
 انت مبارک رايارمودند نشستند بيفم يرا تفس يدسورهء فاحتهء قرآن جم

 نيو دالئل حمکم و براه نيو گفتار مت يحند آن عبارات فصيدگوش دادند د
 ر از جا برخاست ويااختماّل عّباس بی  وجه انکار کرد.يچود هبيشمن متقن را

 زاي مب يهتاد و اب لرزه و گر يسا تيّ رفت دم در اطاق اب کمال خضوع و عبود
 ی که من در چه حالی هستم هر سؤالی راينبش گفت میيقابوالقاسم رف

 خود که حاضر کرده بودم از حمضر مبارک بپرسم بکّلی از نظرم حمو شد تو
 وانی سؤالی بکنی بکن ات جواب بشنوی آنوقت برويتانی اگر ميدم

 بزرگوار دست ينمباّل حمّمد حال مرا خرب بده و ابو بگو عّباس گفت من از ا
 ر نزد تو خنواهم آمد.يگارم و ديدبر من
 ت ابيسزا ابوالقاسم گفت منهم مثل تو هستم مرا اب جمتهد کاری ني م     

 بزرگوار ينکه ات آخر عمر از مالزمت آستان ا  خدای خودم عهد کردم
 انه موالی من حضرت هباءاّلّل است.يگمنصرف نشوم 

 ی دريبدهء ماّل حمّمد اب سرعت عجيندو نفر منا ينان اميداستان ا     
 قلمرو نور مشهور شد.  مردم از هر صنف و رتبه دسته دسته از هر گوشه و

 دی ابمر مبارکايردند عّدهء ز يکه مکنار مبحّل توّقف حضرت هباءاّلّل توجّ 
 ی از ارادمتندان حضرتش که در زمرهء بزرگان حمسوب بوديک  مؤمن شدند.

 اند.ا کردهيدروزی حبضور مبارک عرض کرد مردم نور نسبت بشما ارادت پ
 آشکار است اگر ماّل حمّمد هم در يعء مجيهآاثر هبجت و سرور از انص 

 رفت امر مبارکيشاقبال کند برای پ يدمر جدو اب يدجرگهء ارادمتندان در آ
 حضرت هباءاّلّل فرمودند مقصود  توّجه اقبال او اثر کامل خواهد داشت.
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 آهناست، يتنفوس و هدا يغمن از مسافرت بنور اعالن امر اهلی و تبل

 اگر بشنوم که شخصی طالب ينری نداشته و ندارم بنا بر ايگمنظور د
 من يايدواند مبالقات من بيتسنگی منزل دارد و منت است و در صد فر يقحق

 و سهل انگاری فوراً مبالقات يگونه أتخيچسرور و نشاط بدون ه يتاب هنا
 . ماّل حمّمد در سعادت آابد منزلميماينوم و امر اهلی را ابو ابالغ مي او م

 وم و کلمة اّلّل راي ن او ميدت من خود بديسدارد و ات آجنا چندان مسافتی ن
 حضرت هباءاّلّل اب چند تن از اصحاب بسعادت آابد  .ميماينابو ابالغ م

 حضرت  ائی کرد.ير ان پذيشماّل حمّمد اب کمال خوش روئی از ا  بردند. يفتشر 
 يدو ابزد يدام مقصودم دمدهيامالقات رمسی ن ينهباءاّلّل فرمودند من برای ا

 ينما بشارت بدهم ارا بش يدام که ظهور امر جدآمده ينت فقط برای ايسن
 امر ينوی اي هر که پ ، موعود اسالم ظاهر شده است ، امر از طرف خداست

 ينم درابرهء قبول اينبب يدحال بفرمائ  فت.ايخواهد  يدمبارک کند توّلد جد
 وقت ابمری اقدام يچماّل حمّمد عرض کرد من ه  ؟يدامر مبارک چه مانعی دار 

 قرآن را ابز  .يدز استخاره از قرآن جمم مگر بعد ايگي ی منيمنم و تصميکمن
 م و مطابقيگي ای ابشد مضمونش را در نظر ميهنم در اّول صفحه هر آيکم

 حضرت هباءاّلّل ممانعتی نفرمودند جمتهد نوری قرآنی  نم.يکآن عمل م
 آمده يهکدام آ  يدکه بگو ينخواست و ابز کرد و فوراً آن را بست و بدون ا

 در حبث و ينگفت استخاره راه نداد بنابر ابود و مضمون آن چه بود  
 .ميو يشمذاکره وارد من

 بعضی  .يدو يگابور کردند و گفتند جمتهد راست م ينبعضی از حاضر      
 رفتار جمتهد انشی از ترس بود ينند ايدت مطلب پی بردند و فهميقحبق
 حضرت هباءاّللّ   هبانه متمّسک شد که خود را از آن ورطه خالص کند. يناب
 حمّبت از او خدا يتند و اب هنايدت و خجلت او را نپسندي ح يناز ا يشب

 حافظی کرده مراجعت فرمودند.
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 و گردش يروز حضرت هباءاّلّل اب چند نفر از مهراهان بس يک  

 ای خارج از راهند که تنها در گوشهيدراه جوانی را د نيمشغول بودند در ب
 ان و در هم افتاده بوديشو موی سرش پر ی در بر داشت يشنشسته لباس درو 

 در کنار جوی آب آتش افروخته بود و بطبخ غذا مشغول بود حضرت هباءاّللّ 
 جوان اب حلن  نی؟يکچه م يشبردند و فرمودند درو  يفاو تشر  يکنزد

 درشتی جواب داد مشغول خوردن خدا و پخنت خدا و سوزاندن خدا هستم.
 و حالت او که از تصّنع و ّيتو خلوص ن حضرت هباءاّلّل از سادگی آن جوان

 او انبساطی يحظاهر سازی دور بود مسرور شدند و از جواب صر 
 از يلحبضرتش دست داد اب او مشغول گفتگو شدند پس از زمانی قل

 فتاياوهام خالصی  يدکّلی در آن جوان حاصل شد از ق  ييانت مبارک که تغياب
 يمشد و جمذوب تعال ينور مستنفائز گشت. از منبع  يعو بعرفان حّق من

 وان حضرت هباءاّلّل دري ت و جزو پخيآنچه مهراه داشت ر  يدمبارکه گرد
 قلبش بنار حمّبت مشتعل بود و  فت.ي آمد از دنبال اسب آن حضرت م

 بند مفّصلی بنظم آورده که يعبداهتاً ابنشاء و انشاد اشعار پرداخت ترج
 قرار است: ينآن از ا يعترج

 ظهور احلقّ  ايمشس اهلدی  و نور احلّق    اظهر احلّق  انت     
 سنندجی معروف يکفتند مصطفی بيگم  فت.اياشعار او شهرت و انتشار 

 بنظم آورده در آن يشائی بداهتاً در مدح حمبوب خو يو مبجذوب اشعار ش
 يشستکه آن درو ينت حال ايقانستند که حمبوب او که بوده حقيدوقت من
 حضرت هباءاّلّل را که خلق جهان از عرفانش حمجوب يعفم مقام ر ايّ در آن ا

 بودند شناخته بود.
 ای درهيمخالصه سفر حضرت هباءاّلّل در خطّهء نور نتائج عظ     

 ر بنور عرفان روشن شد ارواحشان ابهتزاز آمدايبر داشت قلوب مردم آن د
 نياب موهبت بواسطهء طهارات ذات و يندرآمدند و ا يدجد يند يتدر ظّل را
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 ی بوديدحمکمهء منطقی و حمّبت شد نيو متانت و وقار و براه يحاب فصجذّ 

 کلمات و رفتار و گفتار  يأتث  ه بودند.يده وشنيدکه از حضرت هباءاّلّل د
 نور از امواج قّوهء يمبود که گوئی شجر و حجر اقل يدآن حضرت بقدری شد

 يضء از فيااش يعمج فتند وايت ياحضرت هباءاّلّل روح ح ءّيهروحان
 نداء ينت اتزه منوده و از ذرّات موجودات اياحضرتش جلب قّوت و کسب ح

 پرده وکه بی  يد" ای اهل عامل جبمال اهلی انظر ابش يدسي بگوش جان م
 ار گشته ".يدعظمت و جمد پد يتحجاب ظاهر و آشکار و در هنا

 ر مشغول وپس از مراجعت حضرت هباءاّلّل مردم نور ابنتشار ام     
 ای  از آهنا در راه نصرت امر اّللّ عّده  اساس اهلی موّفق بودند. يمبتحک

 سرور جام شهادت کربی يتر حتّمل کردند و بعضی اب هنايامشّقات بس
 ی است کهينسرزم نيخطّهء مازندران و خمصوصاً قلمرو نور اّول   ند.يدنوش

 قلمرو نور که کوههای  د.ان از نور کلمة اّلّل روشن شير بالد ا يرقبل از سا
 ای بود که از انوار مشسنقطه نيمازندران اطراف آنرا احاطه کرده خنست

 ه بالديکدر وقت  گشت.  ياز طالع شده بود مستني ت که از افق شيقحق
 فت و ندای امراينور از ظهور اهلی خرب  يمان در خواب غفلت بودند اقلير ا

 .يدته جهان را روشنائی خبشنقاط منعکس گش يراز آن نقطه بسا يدجد
 که  يرصباوت بودند جناب وز  نيه حضرت هباءاّلّل در سنيکدر اوقات     

 مشاهده منود که حضرت هباءاّللّ  ايپدر بزرگوارشان بود شبی در عامل رؤ 
 ش بقدریيفجسم شر  ّيتنوران  کران به شنا مشغول هستند.ی بیايدر در 

 هش در اطراف سرياوان سيسگ   ود.را روشن کرده ب ايبود که متام در  يدشد
 ان و هر اتری از موی مبارکش را ماهئی بلب گرفته مههءيشدر روی آب پر 

 ه گشته و هبر طرف که آني ها از نور رخسار حضرتش خآن ماهی
 اتر موئی را گرفته يکها هم که هر رمودند متام آن ماهیيفبزرگوار شنا م

 يدسي ی ببدن مبارکش منيّتذفتند معذلک ضرر و اي بودند هبمان طرف م
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 يچموی هم از سرش جدا نشده اب کمال آسانی و راحتی بدون ه يکو حّتی 

 فتند.ي ها از دنبال حضرتش مرمودند و مههء ماهیيفمانعی و رادعی شنا م
 را ايی را احضار فرمودند ات رؤ ي ار شدند معرّب شهيدچون ب يرجناب وز 

 که عظمتينشخص معرّب مثل ا  .يدمنا يسرا تف يبو آن خواب عج يتعب
 کرانیی بیايگفت در   يراهلام شده ابشد جبناب وز ابو دهء حضرت هباءاّلّل ينآ

 تنه و تنها بر عامل يکعامل وجود است پسر مشا  يدکه مشاهده منود
 مانع او خنواهد شد ات مبنظوری که در نظر يزچ يچفت و هايتسّلط خواهد 

 نی کهياماه  ت که او را ممانعت کند.يسانئی آن نکس را توايچدارد نرسد ه
 م فرزند مشا مضطرب وياامم و اقوامی هستند که از ق يدمشاهده منود

 و حفظ اهلی فرزند مشا يتوند و دور او مجع شده و لکن محايشان ميشپر 
 انی اقوام و امم حمافظت خواهد فرمود و گزند ويشرا از اضطراب و پر 

 ن شخص معرّب را برای مشاهدهءياب ينپس از ا ديی ابو خنواهد رسيّتاذ
 بردند چون معرّب چشمش بصورت حضرت هباءاّللّ  يشفرزند دلبند خو 

 افتاد و آن مجال سحرآسا را مشاهده کرد و آاثر عظمت و جالل را در
 يدر زابن مبدح و ثناء گشود و بقدری متجيااختای حضرتش خواند بیيمس

 ببعد يخبفرزند بزرگوارش از آن اتر  يرکرد که تعّلق جناب وز   يفو تعر 
 سف بود در مهد حمّبت ويو تهء يفقوب که شيعرت شد و مانند يشبدرجات ب

  اد.يدفرزند ارمجندش را پرورش م يشخو  يتمحا
 نهءيام يرزا آقاسی صدر اعظم حمّمد شاه هر چند اب جناب وز ي حاجی م     

 مود.ينام را ماحرت  يتخوبی نداشت ولی نسبت حبضرت هباءاّلّل هنا
 زا آقاسیي زا آقاجان نوری ملّقب به اعتماد الّدوله که بعد از حاجی مي م

 زا آقاسی را نسبت حبضرتي م احرتام مايّ صدر اعظم شد چون در آن ا
 ی دريدم حسادت شدايّ از مهان ا يدرز يو ان حسد ميشاب يديدهباءاّلّل م

 هنوز زنده است و يرگفت حاال که جناب وز قلبش متمّکن گشت اب خود می
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 يرهمه احرتام نسبت بفرزند وز ينت صدر اعظم ايسن يشپسرش کودکی ب

 زا آقاسیي او شود م نيکه پسرش جانش  يرامن بعد از جناب وز يدند منيکم
 احرتام را يتهنا يزن يرصدر اعظم بعد از وفات جناب وز   چه خواهد کرد.

 فت وي ان ميشن ايدداشت اغلب بيددرابرهء حضرت هباءاّلّل جمری م
 رد.يکان رفتار ميشمهچون پدری که به پسرش حمّبت داشته ابشد اب ا

 ءيهحت گذارش بقر ياو س يوقت اتّفاق افتاد که صدر اعظم در ضمن سيک
 هوای ،دی داشتايآب ز  ،ازحضرت هباءاّلّل بود يهقر  ينقوچ حصار افتاد ا

 ت هباءاّلّل در خواستشد از حضر  يهتهء آن قر يفصدر اعظم فر    خوبی داشت.
 يچده مال خودم بود ه ينفرمودند اگر ا  را ابو بفروشند. يهکرد که آن قر 

 ی فانی دلبستگی ندارم،ياا من بدنير ادم ز يدنداشت آنرا بشما م ّيتامهّ 
 يهقر  ينمقدار است ات چه رسد ابدر نظر من پست و بی يامتام دن

 بعضی از آهنا ابلغند وند يکاب من شر  يفو شر  يعولی مجعی از نفوس وض
 آهنا را يترضا يداب آهنا مذاکره کن يدمشا خوب است برو  يبعضی صغ

 ينصدر اعظم از ا  ود.يشمشا رفتار م يلاگر قبول کردند مطابق م يدجلب کن
 را مالک شود. يهنگ افتاد که آن قر ي ه و نيلمد در فکر حياجواب خوشش ن

 را يهشرکاء آن قر  ير اجازه ساحضرت هباءاّلّل چون مبقصد او پی بردند اب
 صدر اعظم  بود فروختند. يهها بود طالب آن قر به خواهر حمّمد شاه که مّدت

 را از مالک اّولش يهقر  ينا که سابقاً ينی اوقاتش تلخ شد و ببهانهء ايلخ
 را متصّرف شود ولی گماشتگان خواهر يهه است خواست بزور قر يدخر 

 قرار دادند و ممانعت منودند. يخد توبدگان صدر اعظم را مور ينشاه منا
 کرد لکن مهان شب  يتصدر اعظم  نزد شاه رفت و از خواهر شاه ابو شکا

 از صدر اعظم خواهر شاه خبدمت شاه واقعه را عرض کرده بود و گفته يشپ
 ر خود رايو که زر و ز   يدرموديفه مبن ميشضرت مشا مهيحبود که اعل

 ا را اطاعت کردم و قوچ حصار رابفروشم و ملک و آب خبرم من امر مش
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 شاه خبواهرش قول  واهد بزور آنرا تصاحب کند.يخم حاال صدر اعظم ميدخر 

 زا آقاسی ازي چون حاجی م  ل منصرف کند.ياخ ينداد که صدر اعظم را از ا
 هايز م کرد دست آو ياشد مبخالفت حضرت هباءاّلّل ق يدمبقصود انام يلن

 ای وارد آوردان لطمهيشبشأن و مقام ا يدکه شا  نگها ساختي درست کرد ن
 اختند.يسو لکن حضرت هباءاّلّل اب کمال شهامت هر هتمتی را از خود دور م

 د برآورد و حبضرتايروز اب خشم و غضب فر  يکاره شد يچصدر اعظم ب
 الوزرای يسنی من که رئيکهمه مهمانی مينهباءاّلّل گفت چه خرب است ا

 در سر سفرهء تو ّيتهمه مجعينندارم هر شب ا يلمان هستم ير شاهنشاه ا
 م کنیياواهی بر ضد من قيخنی مگر ميکهمه اسراف مينحاضر ابشند چرا ا

 خدا  حضرت هباءاّلّل فرمودند استغفر اّلّل،  من دسته بندی کنی. يهو بر عل
 واهديخستکه مينبر ا يلنکند اگر کسی دوستان خودش را مهمانی کند دل

 نگفت زابنش بسته شد يچزا آقاسی هي حاجی م ؟ ساد کنددسته بندی و ف
 اب آنکه مهه گونه قّوت و اقتدار داشت و زمام امور کشور در دستش بود و

 ی اب او مهراه بودند آخر نتوانست حبضرت هباءاّلّل هتمتیينن دايوايشپ
 ه اب حضرت هباءاّللّ يکنفوس  بزند و خود را عاجز و قاصر مشاهده منود.

 ند.يديدزا آقاسی خود را عاجز مي داشتند مهه مثل حاجی ممعاندت 
 يتان و صيشحضرت هباءاّلّل بر مهه مقّدم بودند عظمت مقام و بزرگواری ا

 ردند که چطوريکمردم مهه تعّجب م  ه بود.يدجهات رس يعشهرتش جبم
 ند ويرب های هولناک خود را خالص کرده جان بسالمت مورطه ينان از ايشا

 نديکان را حفظ ميشفتند خدا ايگم  ازند.يسود را ملزم و جماب مخ  ينمعاند
 همه خماطرات سالمت مباند.ينواند از ايتکس منيچات حفظ خدا نباشد ه

 رمودند و مطابقيفن خود رفتار منيااطراف يلوقت مبيچحضرت هباءاّلّل ه
 ردند هر چند اب رجال دولت معاشر بودند و ابيکطمع و غرور آهنا اقدامی من

 موقع از اظهار امر حّق و يچرفت و آمد داشتند ولی در ه ينرؤسای د
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 و دولت در قبال ينمودند و مبشارب و آراء رجال ديننصرت آن خود داری من

 را بدون خوف و نيت اعتنائی نداشتند مهواره حقوق مظلوميقاظهار حق
 دفاعو  يتگناهان محاسته از ضعفا و بیيو مودند و پينحمافظه م يمب
 رمودند.يفم
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 فصل ششم                                       
 مسافرت جناب ابب الباب خبراسان                       

 واستند از حمضر مبارک حضرت ابب مرّخصيخه ميکقتّي و حروف ح     
 آهنا يکايکل مبارک بيکد هينت مناميعز  يشخو  ّيتشوند و بصوب مأمور 

 وند دريشنند و مؤمن ميکم يغدند اسامی اشخاصی را که تبلدستور فرمو 
 مهر خود را بر آن هنند و نزد جناب حاجی ،ای نگاشته و سربستهورقه

 فرمودند :"  علی خال ارسال دارند ات حبضور مبارک بفرستند. ّيدزا سي م
 را نيمعنی که امساء مؤمنينخواهم داد اب يلمن از آن امساء واحدها تشک

 ده واحديجدسته نوزده نفری دسته بندی خواهم کرد و آن هده يجهب
 حضرت نقطه اولی است ( ّي وواحد اّول ) که عبارت از حروف ح ءهيمبضم
 اً بعدد کّل شئ ابلغ خواهد گشت.يعهند که مجيدنوزده واحد م يلتشک

 را در لوح اهلی ثبت خواهم منود ات حضرت حمبوب نيمؤمن يعاسامی مج
 م ظهور و استقرار بريو و در  يدود را بر آانن انزل فرماخ يتهنابرکات بی

 آانن را در جّنت خود وارد سازد " و خمصوصاً  يعمج يشعرش عظمت خو 
 اقدامات و شرح مساعی خود را راجع ءهيجدستور دادند که نت نيمباّل حس

 و نياسامی مؤمن ءهيمامر اّلّل در اصفهان و طهران و خراسان بضم يغبتبل
 دارد و ميو اعداء امر اهلی حبضور مبارک تقد نيمی خمالفاسا نيمهچن

 اّلّل روانه خنواهم يتاز برای حّج بي تو مبن نرسد از ش ءفرمودند " ات انمه
 شد."

 و از يدپس از آنکه در طهران حبضور مبارک هباءاّلّل رس نيماّل حس     
 ازو پس  يدفت جبانب خراسان رهسپار گرداي يدت حضرتش روحی جدايعنا

 که حضرت ابب در هنگام خدا  يبّيهغ  ءهيفو لط يهقّوهء معنو  يمورود آبن اقل
 هيکاّول کس  فرموده بودند آاثرش ظاهر و آشکار گشت. يتابو عنا ،حافظی
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 ی از دهات خراسانيکند غندی بود . ) از غزا امحد از ي در خراسان مؤمن شد م

 نفر از نيدّوم  علمای آن زمان بود. نيو دانشمندتر  ينتر است ( که معروف
 معروف يزمباّل امحد حصاری ن يهبود ) مشاٌر المعّلم ابمر ماّل امحد  نيمؤمن

 کاظم رشتی  ّيداطفال س يمه در کربال بود متصّدی تعليکشخص وقت يناست ( ا
 علی ملّقب به يخماّل ش نير از مؤمنيگد  جهت مبعّلم معروف است. ينبود و اب

 زا حمّمدي لقب را حضرت ابب ابو دادند و بعد از او ماّل م ينااست  يمعظ
 ندی بعلم و دانش معروف و مشهور بودغزا امحد از ي فروغی که بعد از م

 علما را اتب مقاومت در قبال دالئل ماّل  يرسا   .يدان فائز گردميبشرف ا
 زا حمّمدي و قّوهء مهعنانی ابو در علم و دانش نبود و از مجله م نيحس

 او در اواخر حال در مشهد مسکن  ابمر مبارک مؤمن شد. يزابقر قائنی ن
 حمّبت  شهر بسر برد. ينعمر خود را در ا ءّيهداشت بق يمگرفته بود و تصم
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 شجاعت و کثرت مهر و حمّبت ءاندازه بود بواسطهاو نسبت ابمر مبارک بی

 ءزا حمّمد ابقر خانهي م  دمشنان از او خائف و دوستان از او مسرور بودند.
 مذاکره کند نياب طالب نيگذاشت ات در آجنا ماّل حس  نير ماّل حسياخود را ابخت

 يخش ءو خودش هم دائما خبدمت امر مشغول بود ات آنکه عاقبت در قلعه
 معروف ّيهابن واقع و ببابيااو در مشهد در ابال خ ءخانه  شد. يدطربسی شه

 در قلعهء  واندند.يخد مردم او را اببی مشيوارد م ءبود هر کس در آن خانه
 طربسی بعد از شهادت ابب الباب جناب قّدوس سرداری اصحاب را يخش
 زا حمّمد ابقر قائنی مذکور حمّول منودند.ي مب

 سفر خود را يعبر حسب امر حضرت اعلی اخبار و وقا نيماّل حس     
 يزن نيبتاث نيمفّصاًل حبضور مبارک نوشت و فهرستی از اسامی مؤمن

 ی از شرکاء خال حضرتيکد بتوّسط يز خود را از راه  ءنگاشت و مراسله
 مراسله در ينابب که طرف اعتماد بود و در طبس مسکن داشت فرستاد و ا

 رمضان ٢٧شب   .يدحبضور مبارک رس ١٢٦٠ت و هفتم رمضان يسشب ب
 ب راش ينا  ة القدر است.يلر حمرتم و معروف به لياوان اسالم بسي نزد پ
 ة  الَقدرِ يلَ داده و فرموده است " لَ   يحزار ماه ترج( خداوند بر ه۴:۹۷آن )در قر 

 هيکتنها کس يدمراسله حبضور مبارک رس ينه ايکِمن ألِف َشهر " وقت يٌ خَ 
 مکتوب را نيحضرت اعلی بعضی از مضام  مشّرف بود جناب قّدوس بود.

 برای قّدوس خواندند.
 رديکم که از قول حضرت خال نقل ميدامحد شن زاي ( از م يلمن ) نب     
 من سرور و يدشبی که مراسلهء ابب الباب  حبضور مبارک رس :فتيگو م

 ی در وجه مبارک و حضرت قّدوس مشاهده کردم که شرح آن ازيبنشاط غر 
 کلمات را  ينل مبارک ايکم که هيدنيشم مايّ عهدهء من خارج است و در آن ا

 مجادی و رجب " حضرت اعلی در نيکّل العجب برمودند " العجب  يفتکرار م
 واندند بطرف قّدوس متوّجه شده ويخرا م نيضمنی که مراسلهء ماّل حس
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 بعضی از سطرهای آن مراسله را ابو ارائه داده و سبب سرور خود را

 ربيخب يبرمز عج ينه ابو مشهود و آشکار منودند ولی من از ايلوس ينبد
 واستم که آبن راز پنهان پی بربميخسته ميو گفت من پزا امحد  ي م  بودم.

 هيدرا که از جناب خال شن ّيهقض ينم ايداز دي را در ش نيه ماّل حسيکوقت
 و گفت خوب يدخند يدرا شن ينچون ا نيماّل حس  بودم برای او نقل کردم.

 يناز ا يشماه مجادی و رجب من در طهران بودم و ب نيخباطر دارم که در ب
 طور پی بردم که راز هنانی در طهران موجود استينفت ولی من ای نگيز چ

 حضرت ابب ءکه چون ظاهر و آشکار شود موجب سرور و نشاط فوق العاده
 خود حبضور ءهيضدر ضمن عر  نيماّل حس  .يدو جناب قّدوس خواهد گرد

 امر و مسافرت حضرتش را يغم حضرت هباءاّلّل را بتبليامبارک شرح ق
 از  ه بود.يدمهه را نگاشته و بعرض رسان ّيهنشر آاثر اهل جبانب نور برای

 حضرت ابب مسرور گشت و بر غلبه و انتشار يعوقا يناّطالع بر ا
 داشتند که اگر خودشان در چنگ دمشنان يقنيان ينامر اّلّل اب کمال اطم

 رفتيشد امر مبارکشان از سرعت و پينشوند و جان خود را نثار منا ياس
 م و پرتو اقدام حضرت هباءاّلّل بر نشو ويااند و در ظّل قابز خنواهد م

 يشخو  ءآن بزرگوار حبکمت کامله و حمّبت غالبه  خواهد افزود. َيشمَنا
 جهت حضرت ابب اب کمالينن را جمذوب امر اّلّل خواهند ساخت از اياعامل

 ند و ماننديدهر بالئی را خبود پسند يمفرح و سرور و بدون خوف و ب
 کامل  يقنيو  را در آتش حمّبت اّلّل افکندند و اب روح قوی يشمسندر خو 

 ابعالن امر اّلّل مشغول شدند.
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 فصل هفتم                                      

 منّوره ءهينمعّظمه و مد ءسفر حضرت ابب مبّکه              
 لکياز خراسان حبضور مبارک ه نيهء ماّل حسيضپس از وصول عر       

 يشحرم حمرتمهء خود را بوالدهء خو    ند.يداّلّل گرد يتاطهر عازم حّج ب
 ايهسپردند و جبناب خال اعظم سفارش فرمودند که نسبت مبشاٌر ال

 يتاز روانهء حّج بي .  آنگاه اب قافلهء حّجاج شيدسرپرستی و مساعدت منا
 المل مبارک بود و غيکند.  از اصحاب تنها جناب قّدوس مالزم هيدگرد

 اً جبانب بوشهريمحضرت اعلی مستق  مهراه بود. يزحبشی آن حضرت ن
 ل مبارک هم اب جنابيکروان شدند که حمّل جتارت جناب خال اعظم بود و ه

 خال در جتارت شرکت داشتند و مّدتی در بوشهر متوّقف و بتجارت مشغول
 سفر پس از ورود ببوشهر کارهای خود را مرّتب فرموده و برای آن  بودند.

 اياز بوشهر بکشتی نشسته و مّدت دو ماه سفر در   دور و دراز آماده شدند.
 



www.oceanoflights.org 

 ١١٠ص 
 رد و گاهگاه دستخوشيکم  يکشتی اب کمال بطوء و کندی س   .يدطول کش
 د ات در ساحل ارض مقّدس لنگر انداخت.يشو طوفان سخت م يدامواج شد

 يچيکه ،تمشکالت سفر و شّدت طوفان و امواج و عدم وسائل اسرتاح
 .يدل مبارک را از مناز و دعا و مناجات و تضرّع ممانعت منايکنتوانست ه

 اری حّجاج داشتهيمو ب نيو امواج سهمگ يدبدون آنکه توّجهی بطوفان شد
 وشتند.يند و جناب قّدوس ميشابشند الواح مبارکه از لسان مقّدس انزل م

 اّلّل بوده برای تيازی که اب مهان کشتی عازم بي حاجی ابواحلسن ش     
 نقل کرد و گفت " کشتی از بوشهر که براه افتاد پس از دو ماه نيمن چن

 سته مشغولند.يو ردم که حضرت ابب پيکمن مشاهده م  .يدبساحل جّده رس
 رمودند و قّدوسيفل مبارک ميکحضرت قّدوس در حمضر مبارک بود ه

 سخت بود و طوفان يدوشت حّتی در وقتی که کشتی دچار اضطراب شدينم
 ل مبارک ابيکانی احاطه کرده بود هيشرا ترس و پر  آن ينو مههء مسافر 

 ان و متانت بکار خود مشغول بودند و قّدوس در حمضر مبارکينکمال اطم
 آاثر متانت و سرور وجه  رداخت.يپت انزله از فم مطّهر مايبنگارش آ

 نه  رد.يکمن ييهوی حّجاج ابداً تغياوقوع طوفان هائل و ه ءمبارک بواسطه
 يبو امواج مه ايی از انقالب در يماعتنائی بطوفان داشتند و نه ترس و ب

 شت."يگبوجود مبارک عارض م
 ن  فارسی بشدائد و مشّقاتيال مبارک در کتاب مبارک بيکخود ه     

 د قوله تعالی " خود من از بوشهر ات مسقط که دوازدهينرمايفاشاره کرده م
 ( يينوی شيمنی ) لدَ نشد که  آب بردارند به مَ  ريسّ چون م يدروز طول کش

 مشکالت بود که حضرت اعلی دعا فرمودند که يننظر اب، ه " انتهیيدگذران
 نوس وسائلياات برای طی اق يدوسائل سفر را آسان فرما يرخداوند قد

 ل مبارک مستجاب شد و وسائليککه دعای ه  يدسهلی فراهم شود طولی نکش
 کشتی خبار  يکم جز ايّ فارس که در سوابق ا يجدر خلفراهم گشت  ايسفر در 
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 حّجاج  های بزرگ متعدد لنگر انداختند.د کشتیيشه منيددر ساحل آن د

 چند روز اب کمال ءوانند خود را بفاصلهيتها  مکشتی  ينا ءاز بواسطهي ش
 حجاز برسانند.  نيراحتی بسرزم

 ينه و مصدر ايعبد يعناص يناز سرچشمهء ظهور ا نيمردم مغرب زم     
 اّطالعند وغافل و بی يده که غفلًة ظاهر و آشکار گرديباخرتاعات عج

 و اخرتاعات يعهمه صناينه که عّلت حصول و بروز ايمعظ ءانند آن قّوهيدمن
 ملل غرب شاهد و انطق است که يخت  مصدرش کجاست.  اتر يساز ک يدگرد

 عمال و اخرتاعات بطورا يعو ظهور بدا يعدر صنا يمحدوث انقالب عظ
 و يعصنا  انگهانی در مهان سالی بود که ظهور اعظم اهلی در آن واقع گشت.

 ملل غرب يعرفت منود و ترّقی کرد که بشهادت مجيشت  بطوری پاياقتصاد
 است و لکن امم مذکوره بقدری سرگرم يمثل و نظدر ادوار سابقه بی
 فان مؤثّر اصلی و مصدره گشتند که از عر يعهء بديبو متوّجه آاثر عج

 انقالابت ينا يعکه مج  ه ایهء مهمّ يجی  آن غافل شدند و از وصول بنتيقحق
 صنعتی و اقتصادی برای حتّقق آن آشکار شده و ظاهر گشته حمروم ماندند.

 مهّمه نتائج يجفت نتاايمدهشه در عوض استفاده و در  يعو بدا يعاز صنا
 ی حصول صلح و حتّقق احّتاد ومذمومه بدست آوردند و آنچه را که برا

 سته بود برای هالکت نوع بشر و خرابی بالد و امصاريو حمّبت بظهور پ
 بکار بردند.

 ند و بر شرت سواريدند احرام پوشيده رسچون حضرت ابب جبدّ      
 ود و مالزميپيمده راه مياشده جبانب مّکه توّجه فرمودند جناب قّدوس پ

 ليکفت و هر چه هي ده ميامّکه مهانطور پل مبارک بود.  از جّده ات يکه
 داد مهار يحده رفنت را در حمضر مبارک ترجيامبارک فرمودند سوار شود پ

 خشوع يتل اطهر بر آن سوار بودند بدست داشت و اب هنايکشرتی  را که ه
 از خستگی و  رد.يکود و اوامر مبارکه را اطاعت ميمپراه می يتو عبود
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 د و شبها ات صبح خواب و راحت خوديششّقت راه ملول منکوفتگی سفر و م

 سته وسائليو رد و مواظب بود که پيکرا فدای موالی حمبوب خود م
 ليکروز در کنار چاه آبی هيک  سازد. ّياخود را مه يزاسرتاحت موالی عز 

 ی را کهينآمد و خرج يشابنی پياتادند انگهان عربی بيسمبارک بنماز ا
 ت و الواح مبارکه بود بربود و مانندايو حمتوی آ قرار داشت نيروی زم

 گرفت. غالم حبشی برخاست ات او را دنبال کند ولکن  يشابن پيابرق راه ب
 يبحضرت اعلی ابشارهء دست او را ممانعت کرده فرمودند " اگر او را تعق

 ت و الواحايادی ولی آن آيدی و جزای او را ميدسي ردی البّته ابو ميکم
 ال آنيصری برای ايگهء ديلکه وس  يدعرب بنقاطی خواهد رس ينا ءبواسطه

 کار خبواست  ينا اير واقعه حمزون مباش ز  يناز ا  ت.يسآبن نقاط موجود ن
 را يشسته در هنگام ظهور حوادث اصحاب خو يو حضرت ابب پ  ."خدا بود
 اختند ويسادند و از خشم و أتّسف دور ميدانت تسّلی مياگونه بينابمثال ا

 اشتند.يده آانن را ابرادة اّلّل و قضای اهلی راضی و مسرور ميلوسيناب
 حضرت اعلی در روز عرفه در مکان خلوتی بنماز و دعا مشغول شدند.

 بردند و نوزده يفر تش نیمِ ه ب يدقرابن بود پس از مناز ع يدروز بعد که عنه 
 رأس را ٧گوسفند را ابسم خود و   ٩اری کرده يدنوع خر  ينگوسفند از هبرت 

 سم جناب قّدوس و سه رأس بنام غالم حبشی قرابنی کردند و گوشتاب
 ماه ذی احلّجه که  فرمودند. يمفقرا و مستمندان آن نواحی تقس نيآهنا را ب

 موقع ادای مراسم حّج است در آن سال مطابق اب اّول زمستان بود معذلک
 انندوانستند اب لباس معمولی خود بگذر يتبود و حّجاج من يدی شديلگرما خ

 و طواف کنند انچار اب لباس احرام مراسم حّج  را جبا آوردند ولکن حضرت
 اير ابب در آن شّدت گرما اب عّمامه و عبا ابجرای مراسم حّج پرداختند ز 

 رت بود و اب لباس معمولی خود طوافيکشعائر اّلّل نزد يمابحرتام و تعظ
 ند.يدن رسانايکعبه را بپا
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 کرمانی  يطزا حمي م حّج حضرت ابب هپلوی حجر االسود اب مايّ اروز  يندر آخر      

 تو خود را از يطروبرو شدند و دست او را گرفته فرمودند " ای حم
 پنداری ومرحوم می يخش يمتعال يقو عامل حبقا يخّيهرجال معروف ش

 ّيينن يننور  نيابطناً مّدعی هستی که وارث آن دو کوکب اتابن و جانش
 خدا ءنقاط حاضر و در خانه ينتر ه کن من و تو در حمرتمک نگاينهستی ا

 دهد يزحّق و ابطل را مت نيواند بيتمکان مقّدسی انسان م نيو در چن يمهست
 کس جبز منيچه ميو يگرا از ظاللت ممتاز سازد اکنون من بتو م يتو هدا
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 ت که خود رايسدر شرق و غرب عامل ن

 انابب معرفت اّلّل معّرفی کند بره
 و برهان جّدم حضرت يلمن مهان دل

 و آله است يهرسول اّلّل صّلی اّلّل عل
 واهی از من بپرس ات منيخهر چه م

 جا جواب تو را در ضمن نياآلن در مه
 ت مبارکه که مثبت صّحت اّدعایايآ

 قرار ّي ک تو را خمينا  من است بدهم.
 امر مرا از دل و جان ايهم که يدم

 شّق اثلثی ندارد  اً اعراض کنی و رّد اّدعای من منائی.آنکه علن ايی و ير بپذ
 هی دستيدم يحمائی و اعراض را بر اقبال ترجينر مياگر شّق اثنی را اختا 

 نم ات علناً اعراض خود را از حّق اعالن منائی ات حصول سعادتيکتو را رها من
 کی بربهان ابشد و راه راست و حّق برای مهه آشکار شود."و شقاوت متّ 

 و امتام حّجت را کامل يدانت مبارکه را شنياب ينچون ا يطزا حمي م     
 دست و اپی خود را گم کرد و خود را در مقابل آن جوان مانند يدد يدو شد

 فت و اب آنکهايو زبون  يدر چنگال شاهبازی قوی اس يفگنجشکی ضع
 هدرجهء ضعف مشاهد يتو دانشمند و تواان بود خود را در هنا يشخصی پ

 روزی که در کربال مشا نيمتام عرض کرد " آقای من اّول يمکرد و اب خوف و ب
 رت کردم احساس منودم که مطلوب اصلی و حمبوب واقعی من مشاايرا ز 

 ه بقدر ذرّه در طهارت ذات و قدسيکارم و از کسيز از دمشنان مشا ب يدهست
 رم مرا عفوخواهش دا  .ری داشته ابشد برکنايدو ترد و بزرگواری مشا شکّ 

 دايمقام مقّدس قسم  يناآلن در ا يدو بناتوانی من مرمحت فرمائ يدکن
 و بطاعت مشا بپردازم و ميم منايانم که انشاء اّلّل بنصرت امر مشا قيکم

 قلبی من ابشد از رمحت حضرت رسول اّللّ  ّيتخمالف ن ميو يگاگر آنچه را م
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 الّسالم حمروم يهعل يحضرت ام يتمبامن و از وال يبنصالّسالم بی يهعل

 ابشم ."
 حال بضعف روح و نيادند و در عيدحضرت ابب بسخنان او گوش م     

 ًة حّق از ابطل کاماًل ممتازيقذّلت نفس او اّطالع داشتند و ابو فرمودند " حق
 ه مبن مؤمن هستی شاهد ابش تو را و تربت مقّدسيکشد ای قّدوس ای کس

 م بر آنچهيگي ساعت شاهد و گواه م ينا در احضرت رسول اّلّل )ص( ر 
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 و خداوند هم شاهد و آگاه يدما دو نفر گفتگو شد مشا شاهد ابش نياکنون ب

 هر ، واهی  بپرسيخهر چه م يطای حم  شاهد من اوست. يناست بزرگرت 
 يتلسان من بعنا  هم،يدمن بفضل اهلی جواب تو را م  ادی داری بگو،ير ا

 بپرس ات بعظمت مقام من واقف شوی و بدانی  مشکالت است،خداوند حاّلل 
   ..يدزد مانند من مشکالت را حّل کند و لب حبکمت گشايسکس را منيچکه ه
 انچار چند سؤالی مبحضر مبارک عرض کرد و گفت من يطزا حمي م    

 وارم که جواب سؤاالت من انشاء اّللّ يدمنّوره بروم و ام ءهينجمبورم مبد
 ان دادند وينه بروم مبن برسد حضرت ابب ابو اطمينکه مبدقبل از آن

 هم و اگر دريدوم جواب سؤاالت تو را مي ه مينراه که مبد نيفرمودند در ب
 يداز آنکه بکربال برسی جواب من بتو خواهد رس يشپم يده تو را ندينمد

 انتظار دارم که بعدالت و انصاف حکم کنی ) َمن َاحَسَن فَِلَنفِسه َو َمن
 (. نيَ ِن الَعاَلمِ  عَ ا َو أّن اّلّلَ َلَغِن  يهَ َاَساَء فَ َعلَ 

 ه بعهديننم که قبل از خروج از مديکعرض کرد " سعی م يطزا حمي م     
 ترس و يتآنگاه از حضور مبارک مرّخص شد و اب هنا  خود وفا کنم ".

 ح عظمتايوحشت دور شد و مانند غباری خود را در مقابل هبوب ار 
 ه رفت و پس از توّقفينمشاهده کرد.  از مّکه مبد يلب خوار و ذلحضرت اب

 و يخمتصری جبانب کربال روان شد بعهد خود وفا نکرد و بندای ضم
 حضرت ابب  مود اعتنائی نکرد.ينم يخوجدانش که او را سرزنش و توب

 را انزل فرمودند و يطزا حمي بعهد خود وفا فرمودند و جواب سؤاالت م
 چون بکربال وارد يطزا حمي معروفست م نياحلرم نيساله ببر  يعآن توق
 مبارک مزبور سر فراز گشت ولی ابنصاف رفتار نکرد يعرت توقايشد بز 

 ابطناً مبخالفت امر مشغول بود گاهی خود را  و از کلمات اهلی متأثّر نشد.
 اشت که از دمشنانيدخان کرمانی حمسوب م ميزا کر ي وان  حاجی مي از پ

 را مرشد يشد و خو يشامر مبارک بود گاهی خودش مّدعی مقام مخوخنوار 
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 عراق بود نسبت يمدر اواخر حال که مق  پنداشت.می يتو مرکز هدا

 انير ی از شاهزادگان ايک ءرد و بواسطهيکحبضرت هباءاّلّل اظهار ارادت م
 وکه در بغداد توّقف داشت از حمضر مبارک رجاء منود که سرّاً مشّرف شود 
 کسی بر تشّرف او آگاه نگردد.  حضرت هباءاّلّل بشخص واسطه فرمودند

 ای دررساله يهانيمم توّقف در کوههای سلايّ بگو من در ا يطزا حمي مب
 ای بنظم آورده کههيدنگاشتم و قص نيو سلوک و فرائض سالک يس يطشرا

 است. يتدو ب ينآن ا ءاز مجله
 ياا مجينل جان مهی هستت بدل اياگر خ      
 رياو هم ب ياور نثار جان و سر داری ب                              
 ست گر وصل هبا داری طلبينرسم ره ا     
 رياره دور شو زمحت م ينور نباشی مرد ا                              
 و شرطی مبحضر ما يدق يچاست بدون ه يلبگو اگر ما يطزا حمي برو مب

 يدرس يطزا حمي جواب که مب ينم.  اينندارم او را بب يلو گرنه من م يايدب
 و از يديدا از طرفی خود را قادر مبقاومت منير ان کرد ز يشفکرش را پر 

 هيکر سر ابطاعت فرود منی آورد  انچار بکربال سفر کرد مهان روز يگطرف د
 از بغداد بکربال رفت و پس از سه روز يدجواب حضرت هباءاّلّل ابو رس

 .فتايوفات 
 يفی برای شر يعه مناسک حّج را متام کردند توقيکحضرت ابب وقت     

 جناب قّدوس ارسال ءر بواسطهيگت و آاثر دايبعضی از آ ءهيممّکه بضم
 يفخودشان و دعوت شر  يممزبور شامل معرّفی مقام عظ يعداشتند توق

 يعتوق ينوی و بدست خود اي وس  فرمودند مبقدّ    م خبدمت بود.ياان و قمياب
 ی سرگرم بود ويو مور دنم ابايّ مّکه در آن ا يفهی شر يدم يفرا بشر 

 جهت گوش بندای اهلی نداد.ينمبقاصد ماّدی توّجه داشت از ا
 ت شصت و هفتيسز بغدادی گفت که من در سال هزار و دو ياحاجی ن     
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 مالقات کردم در اثنای مذاکرات مبن يفمعّظمه رفتم و اب شر  ءهجری مبّکه

 ای سردر سال شصت جوانی در اثنای حّج نزد من آمد و )** انمه يآيددم مايت گف
 مبهر **( کتابی خمتوم مبن داد من کتاب را گرفتم و از شّدت

 گرفتاری و کثرت کار فرصت نکردم خبوامن بعد از چند روز مهان جوان آمد و جواب
 را خبوامن کتابآن  د کار داشتم و در آنوقت فرصت نداشتم که ايخواست.  من چون ز 

 ردميکروز اوراق خود را جستجو ميکم حّج گذشت ايّ ه ايکجوابی ننوشتم ات وقت
 تايب بنهج آکتام در مقّدمهء آن  يدب افتاد چون خواندم دکتاغفلًة چشمم آبن  

 ب آنطورکتاقرآن پند و اندرز مؤثّر و جالبی نوشته شده من از قرائت آن  
 ای ازفاطمه و از بنی هاشم بدعوت اتزهم که جوانی از اوالد حضرت يدفهم

 اقوام جهان را بظهور موعود بشارت داده . يعم کرده است و مجياان قير ا
 ه. منيدت و کار آن دعوت بکجا رسيسب ککتاآن   ءم که نگارندهيدر نفهميگد

 اد شده جوانیجيی ايمان انقالب عظير گفتم چند سال است که در ا  يفبشر 
 م فرمود  و مّدعی وحی شد و خودياول بتجارت بود قمرب که مشغيغاز اوالد پ

 دتر از قرآنايرمود در مّدت چند روز ز يفرا من عند اّلّل معّرفی کرد و م
 ت و سهيسود قرآن در بيشت از قلم مبارکش انزل مايبوحی اهلی آ يدجم

 رت از قرآن انزليشسال انزل شد و از قلم آن حضرت در ضمن چند روز ب
 ان جانير ن اياری ازهر طبقه ابو مؤمن شدند علماء و اعياردد.  مجع بسيگم

 خود آن جوان در سال قبل در اواخر ماه شعبان  خود را در راه او فداء کردند.
 دمشنان او يدان بشهادت رسجيآذراب يممرکز اقل يزدر شهر ترب 

 نديده امر او را خاموش کنند ولی مبقصود نرسيلوس ينواستند که ابيخم
 امم و افراد يعمج نيو در ب يدشهادت آتش امرش زابنه کش ا بعد ازير ز 

 دلی اشخاصی نياد و از سنگيدمّکه بکلمات من گوش م يفشر   منتشر شد.
 داير فر يااختاند بقدری متأثّر شد که بیهيدکه حضرت ابب را بقتل رسان

 اب اجداد يناز ا يشبرآورد خدا لعنت کند اشخاص ظامل ستمکاری  که پ
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 گفتگوی من و  يدجا رسينسخن که اب  طور رفتار کردند نيمن مه ينهر طا
 متام شد. يفشر 
 ه  توّجه فرمودند و در اّول حمّرم هزار وينحضرت ابب از مّکه مبد     
 يکه نزدينمهانطور که مبد  هجری روبراه هنادند. يکت و شصت و يسدو 
 فّکردند درابرهء مصائب حضرت رسول و سرگذشت آن بزرگوار تيشم
 آشکار و خبلق نيسرزم ينکه در سابق از ا  ّيهرمودند.  آاثر قّوه اهليفم

 اب جالل و عظمت در مقابل چشم حضرت ابب جمّسم يدت خبشياعامل ح
 دنديشرت ميکه که مدفن حضرت رسول اّلّل است نزديند.  هر چه مبديشم
 امحد يخد شياراه ب نيدر ب  شتند.يگرت بدعا و مناجات مشغول ميشب
 ظهور ينم فرمود و بشارت اياحسائی افتادند که آن بزرگوار چگونه قا

 مرقد منّور حضرت يکنزد يعمبردم داد و آخر کار در قربستان بق يدجد
 منّوره مهان شهری ءهينرمودند که مديفرسول مدفون گشت تفّکر م

 پر مشّقتی از عمر ءبوده که حضرت رسول اّلّل پس از گذراندن دوره
 شهر ينشهر انتقال فرمودند و ات آخر عمر در ا ينمّکه ابرا در   يشخو 

 ماندند  آنگاه شهدای راه اسالم و نفوسی که جان خود را در راه حضرت
 ری منوده بودند در مقابل چشماياسالم را  ينرسول فدا کرده بودند و د

 تربت مقّدس شهداء از اثر اقدام مبارک حضرت  حضرت ابب جمّسم شدند.
 آسای آن بزرگوار يحء مسّيهانفاس قدس ءفت و بواسطهايی يدت جدياابب ح
 اندبرخاسته يشبود که شهداء از قبور خو  ينت خبش نفوس است مثل اياکه ح

 ند ويدو يدرت حضرت ابب روشن کرده بطرف آن بزرگوار مايو چشم  بز  
 که حضرت ابب آبهناينمثل ا  فتند.يگاب صدای بلند حبضرتش خوش آمد م

 متای مايهردند ای حمبوب بيکد و آهنا اب کمال تضرّع عرض مادنيدجواب م
 ّيتجا اذ ينا در اير ما مبان ز  يشجا پ نيمراجعت مفرما مه يشبوطن خو 

 در آجنا مهه  .يدم خواهند کرد بتو خنواهد رسيادمشنانی که مبخالفت تو ق
 جا دست کسی بتو ينکنند اّما ا  ّيتمنتظرند که مراجعت بفرمائی و ترا اذ
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 اگر مراجعت بفرمائی دچار ظلم و ستم دمشنان گردی. يمسيرت سد ما مي من

 هر وقت درابره اقدامات آهنا که منجر بشقاوت و هالکت ابدی آهناست
 فتد.  حضرت ابب در جواب آن شهداء بلسانيالرزه بر اندام ما م يمنيکفکر م

 جالل شهادتعامل آمدم ات عظمت و  ينرمودند من در ايفم يشروح غالب خو 
 من چقدر شهادت را دوست دارم و ابو مشتاقم يدانيدرا مشاهده کنم مشا م

 يدکند و جانفشانی مرا قبول منا  يککه خدا ساعت شهادت مرا نزد  يددعا کن
 خلوص يتا من و قّدوس بزودی اب هناير ز  يدمسرور ابش يدخوشحال ابش

 يمرا فدا خواه يشدر قرابنگاه وارد شده و در راه موالی خود هباء جان خو 
 ته شود ابعث سرسبزی و شادابی ابغ سعادتخيخونی که در راه او ر   کرد.

 بذرهائی هستند که پس از ءجاودانی ما خواهد بود قطرات خون ما مبنزله
 ريابس ّيهاهل ءکاشته شدن درخت خداوند از آن بعمل خواهد آمد آن شجره

 آن درخت جمتمع ءيهسادر  ياامم و ملل دن يعتنومند و پر قّوت است مج
 نيزم ينو اگر من از ا يدمشا ای شهدای راه خدا حمزون مباش  خواهند شد.

 .يدمشو  نيوم اندوهگي م يشخود مبوطن خو  ّيتمقّدس برای اجنام مأمور 
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 فصل هشتم                                   

 مراجعت حضرت ابب از مّکه و اقامت در                  
 ازي ش                                     

 ه جبّده مراجعت فرمودند و از آجنا ات بوشهر ابينحضرت ابب از مد     
 کشتی مسافرت کردند.  سفر مبارک مبّکه ات مراجعت ببوشهر نه ماه قمری

 يفه سابقاً تشر يکپس از ورود ببوشهر در مهان کاروانسرائ يدطول کش
 ن حضرتيدن و دوستان در آجنا بدايعی از آشناداشتند ورود فرمودند مج

 آنگاه قّدوس را خماطب داشته و اب کمال مهر و  آمدند و خوش آمد گفتند.
 از مجله فرمودند دوران  .يداز مسافرت مناي حمّبت ابو فرمودند که بش

 ينر در ايگاست د يکه ساعت جدائی نزديدن رسايمصاحبت من و تو بپا
 کرد در ساحت قرب حضرت هباء ابز هبم  يمت خنواهر را مالقايگديک يادن

 جهان ترابی دوران معاشرت تو اب من فقط نه ماه بود يندر ا  يدرس يمخواه
 فت اّما در عامل ابدی مصاحبت و معاشرت ما جاودانی است.ايکه خامته 

 ور خواهد ساخت ات در راه او به ی بال غوطهايقضای اهلی ترا بدر  يبعنقر 
 رياچار شوی منهم پس از تو خواهم آمد و مبصائب بسحمنت و سختی د

 ا خداوند ترا برای ملکوتير ی مسرور ابشی ز يلخ يداب  گرفتار خواهم شد.
 تّياای هستی که مورد نزول شدائد و بلهيفانتخاب فرموده تو علمدار طا

 آن لشکر جام شهادت را در راه خدا خواهی ءهيعدر طل يبخواهند بود.  عنقر 
 .يدری بتو خواهد رسيات بسيباز مصي در کوچه و ابزار ش يزو ن يدنوش

 فت ولکن در مقابل اقدامات دمشنان غلبه ابايی خواهد يدشد ّيتجسم تو اذ
 تو خواهد بود آن قدر عمر خواهی کرد که حبضور حضرت مقصود خواهی

 يبتی را فراموش خواهی کرد و جبنود غيبدر آجنا هر درد و مص يدرس
 خواهم شد و در ملکوت جاودانی يدت منهم بعد از تو شهخواهی گش يّدمؤ 
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 آنگاه مکتوبی بنام خال اعظم شامل خرب مراجعت خود از  .يدرس يمهبم خواه

 از نگاشتند و رسالهء  خصائل سبعه  را که حاوی شروطي مّکه و ورود بش
 رابود ابو داده وی را مرّخص کردند و فرمودند سالم م يدامر جد ءهيّ اساس

 احّباء و دوستان برسان. يعجبم
 علی ورود ّيدزا سي از توّجه منود و مبنزل حاجی مي قّدوس جبانب ش     

 شد و قّدوس شرح ايکرد.  جناب خال از قّدوس سالمتی حضرت اعلی را جو 
 جناب خال پس از استماع  ن کرد و امر مبارک را ابو ابالغ منود.يااحوال را ب

 از ابمر اهلیي ه بعد از حروف ّحی در شيکاّول کسابمر مبارک مؤمن شدند 
 اّطالعجناب خال است در اوائل حال از عظمت امر بی نياقبال کرد مه

 مطلب آشنا شدند و بر امر ّيتبودند و لکن پس از مالقات اب قّدوس ابمه
 تياجای داده و ح يشحمّبت مظهر امر را در قلب خو   ماندند. يماهلی مستق

 ه از حضرت اعلیيشوقف کردند مه هيّ ن برای خدمات امر خود را پس از آ
 کس  يچو ه يزچ يچمودند و از هينردند و از امر مبارک دفاع ميکم يتمحا

 انقطاع يتادند اب هنايدمن ّيتخوف و ترس نداشتند.  بشئون ماّدی امهّ 
 خدمات آستان مقّدس را ادامه دادند ات پس از چندی در طهران جزو شهدای

 را نثار کردند. يشند و اب کمال شجاعت جان خو يدرس سبعه بشهادت
 ماّل  ،از مالقات کرد اسم اّلّل االصدقي شخصی که قّدوس در ش نيمدوّ 

 " خصائل سبعه " را مبقّدس داد و گفت ءقّدوس  رساله ، صادق خراسانی بود
 رساله را مبوقع اجراء يندر ا ءاست که اوامر مسطوره ينامر مبارک ا

 ان واجبميبود که بر اهل ا ينله اوامر مبارکه در آن رساله ااز مج  گذاری.
 اّلّل " ّية) حمّمد ( ابب بق يلن قبل نب ايّ عل است در اذان مناز مجعه " اشهد انّ 

 ينت داشت چون بر ايحم منرب وعظ و نصايّ را اضافه کنند ماّل صادق در آن ا
 در مسجد نو کهابجرای آن اقدام کرد و  يدتردفت بیايامر مبارک اّطالع 

 اً مندهشيعامام مجاعت بود اذان مناز را اب فقره مزبوره اجنام داد مردم مج
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 و قال بلند شد علمائی که در صف اّول مجاعت يلق ،ه شدنديمو سراس

 د و فغان آمدند و اب آه و انلهايبفر  ،بودند و بتقوی و ورع معروف و مشهور
 مرد در مقابل چشم ما ينکه ا  ينيمببهو  يمفتند وای وای ما زنده ابشيگم
 و خداست ، در ينکافر را که دمشن د  ينا ييدکفر را برافراشته بگ  يترا
 گونه اساس اسالم راينمرد را که اب ينا ييدذارد بگيگاهلی بدعت م يند

 ابری  ت که هر کسی بتواند اّدعا کند.يسمقام کمی ن ّيتابب ،نديکخراب م
 انيشاج و مضطرب گشت امور پر د شد متام شهر موّ د و فغان علما بلنايفر 

 آجودان  وانی حاکم فارس،ير خان انيحس يدمسلوب گرد يشو آسا تيّ شد امن
 انيجه ينر معروف بود از حصول ايام بصاحب اختايّ ابشی که در آن ا 

 اً از حّج کعبهي ابب اخ ّيدگفتند س  يدانگهانی متعّجب شده سبب پرس
 ی از شاگردان خوديکرده و ببوشهر وارد شده و ه مراجعت کينرت مدايو ز 

 ت کهيسشخص مّدع يناز فرستاده ات احکام او را منتشر سازد اي را بش
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 ک ماّل ينی است که بوحی اهلی ابو انزل شده ايدابب مؤّسس شرع جد ّيدس

 ترس يچر کرده و بدون هيارا اخت يدامر جد ينوی اي صادق خراسانی پ
 وی او را ازي و پ يدماينت ابب دعوت ميعآشکارا بشر ی مردم را يمو ب

 فتايوقوف  ّيهقض ينخان چون بر ا نيحس  مارد.يشم ّيهواجبات اّول
 کردن قّدوس و مقّدس فرمان داد و امر کرد آهنا را بدار احلکومه  يبدستگ

 م االمساء " راو يّ خان بردند کتاب " قينحسب االمر هر دو را نزد حس  ورند.ياب
 نياآاثر حضرت ابب است و ماّل صادق برخی از فقرات آنرا بلند در مکه از 

 چون ماّل صادق سّنش  خان دادند. نيحبس يزمسجد برای مردم خوانده بود ن
 ا همير وس نکرد ز خان او را خماطب ساخت و اعتنائی بقدّ ينرت بود حسيشب

 خان مبقّدسينحس  سّنش کمرت و هم لباس مرتب و منظمی در بر نداشت.
 نيابب مبلوک و سالط ّيدای که چگونه سکتاب را خوانده  يناّول ا ايگفت آ

 ند که دست از سلطنت بردارند و ابطاعت اويکو شاهزادگان خطاب م
 ای يدو يگان خطاب کرده مير ای   که بصدر اعظم اپدشاه اخوانده ايبشتابند.  آ

 ومتحک نيا وارثير ست بردار ز اياپدشاه از خدا برتس دست از ر  يروز 
 حرفها راست ابشد حمّمد ينای اگر احرفها را خوانده ينا ايآ يمارض مائ

 يزابب بشتابد و من ن ّيددست از ختت و اتج بردارد و بدرگاه س يدشاه اب
 دست يداز و حمّمد شاه مرا حبکومت فارس منصوب ساخته ابي که حاکم ش

 ق فرمود اگرجاه و جالل صرفنظر کنم ماّل صاد يناز حکومت بردارم و از ا
 گفتار مسّلم شود و اب دالئل متقنه اثبت گردد که از  ينصدق اّدعای صاحب ا

 اطاعت يددرست است مهه اب يدو يگصورت هر چه مينطرف خدا است در ا
 کالم او کالم اّلّل است وقتی کالم اّلّل شد خواه حمّمد شاه ابشد  اير کنند ز 
 جواب ينخان از اينسح  اطاعت کنند. يدحمّمد شاه مهه اب يرخواه وز 
 گشت و مبقّدس انسزا و دشنام گفت بفرّاشان امر کرد ات لباس  نيخشمگ

 مقّدس و يشنه ابو بزنند و پس از آن ر ايون آورده هزار اتز ي مقّدس را ب
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 ی آهنا را سوراخ کرده مهار کنند و در متام شهر ابينقّدوس را بسوزانند و ب

 ند و بدانند هر که کافر شودي عربت بگبگردانند ات مردم  يغل و زجن
 است. ينا يشسزا
 انينسکون و اطم يتعبور از کوچه و ابزار اب هنا نيماّل صادق در ح     

 (١٩٢-١٩١:٣ء قرآن )يهآ ينچشمهای خود را بطرف آمسان متوّجه ساخته بود و ا
 انِ مياِدی ِلإلي  نَ  ايً َنا انّ َنا مسَِعنا م َنادِ مود  " َربِّ ينرا تالوت م 

 أن اَِمن وا ِبَربِّک م َفآَمن ا َرب  َنا فَاغِفر لََنا ذ ن وبَنا و
 اتِنا َو تَ َوف نا َمَع االَبرار " مقّدس و قّدوس انواعي ئَکف ر َعّناسَ 

 کس در متاميچعذاب را حتّمل منودند و اب کمال نشاط و قّوت محل مصائب کردند ه
 وني از بي پس از آن هر دو را ازش  ع کند.ا نشد که از حقوق  آهنا دفا يدآن شهر پ

 شد. يدته خواهخيمبتال و بدار آو  يدبعذاب شد يدکردند و آبهنا گفتند اگر بر گرد
 رانيگه حائز قصب سبق گشتند و از ديدان حتّمل مصائب شديددو نفس مقّدس در م ينا 

 ءابندازهامر مبارک است لکن  يدشه نيگرو بردند.  هر چند ماّل علی بسطامی اّول
 انير ت و زمحت دچار نشد از آن گذشته گرفتاری او خارج از حدود ايبدو نفر مبص ينا

 عراق بود. يمنی در اقليع
 بوده است و ابمر مبارک  يعی از اشخاص که در آن روز انظر وقايک     

 نهايه مقّدس را اتز يککرده است که من وقت  يتحکا نيمؤمن نبوده چن
 دند خستهيز نه مايمرتبه فرّاشانی که او را اتز  نيدند حاضر بودم چنديز م
 لياکس خيچهای مقّدس جاری بود هفتند خون از شانهاي يلشدند و تبد 
 دتر ازايبتواند ز  يفعشخصی اب کثرت سّن و اندام ض نيرد که چنيکمن

 همهينبه هنصد ابلغ شد اب اها نه اينه را حتّمل کند ولی عدد اتز ايپنجاه اتز 
 رد و آاثر سرور از صورتشيکمتانت و شجاعت حتّمل م يتهناماّل صادق اب 

 ميدنه نداشت من دايلبانش متبّسم و ابداً اعتنائی بضرابت اتز    آشکار بود.
 وني هر طور بود پس از آنکه او را از شهر ب .که دستش را بدهنش گذاشته
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 ه خوردننايم چرا در وقت اتز يدم و از او پرسيدکردند خودم را ابو رسان

 اّول ءنهايماّل صادق گفت هفت اتز  ؟ ی چرا دهنت را گرفته بودیيدنديخم 
 دم کهيشر دردی احساس نکردم و ملتفت منيگی درد آورد پس از آن ديلخ
 ی سرااپی مرايبنه ولی نشاط و سرور عج ايورد يخها ببدن من منهاياتز 

 ی از خندهي لو گی مرا فرو گرفته بود برای جيدشد ءاحاطه کرده بود و خنده
 ردم که خداوند چگونه درد را براحتيکدست بدهان گذاشتم در آنوقت فکر م

 از ادراک يقند افهام حقايکو حزن را بسرور مبّدل م يدرمايفم يلتبد
 من چند سال بعد که مقّدس را مالقات کردم .عظمت قدرت او عاجز است

 نقل کردم مهه را داستانی را که آن مرد مسلم برای من گفته بود مبقّدس
 فرمود. يقتصد

 وان ابب اکتفا نکرد اندانی و درندگی اوي و آزار پ ّيتخان ابذ نيحس     
 مأموری چند از ينبشود بنابر ا يزسبب  شد که متعّرض  حضرت ابب ن

 صادر منود که هر کجا يداز سواران خاّص  خود فرستاد و امر شد ، ازي ش
 ش بدار احلکومه واردي و اب غل و زجن کنند  يبند دستگياابب را ب ّيدس
 کرده  يتحکا نيهء علی الّلهی بود چنيفکه از طا   ينمأمور  ينا يسد.  رئينمنا

 در سه  .مياز ببوشهر توّجه منودي خان از ش نياست که " حسب االمر حس
 شال سبزی بر يدميجوانی را د يمفتي ابن که ميان بيااز در مي منزلی ش

 م و جّتار آن روزگار برايّ کوچکی برسم اشراف آن ا  ءکمر داشت و عّمامه
 هی از دنبال او اب ااثثياسر گذاشته بود.  آن جوان بر اسبی سوار و غالم س

 يدگفت و سالم کرد و از ما پرس  ّيتجوان حت يدميچون هبم رس . وديپيمراه م 
 در جواب گفتم ميخودم را ابو بگو  ّيتواستم مأمور يخمن من ؟ يدو ي کجا م

 يدآن جوان خند  طرفها فرستاده. ينم فارس ما را برای کار مهّمی  ابحاک
 ک منينا  .يدکن  يو فرمود حاکم فارس مشا را فرستاده که مرا دستگ

 من خودم نزد مشا آمدم و خود را يدرفتار کن يدحاضرم هر طور مأمور هست
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 یيلمن خ  .ينيدنبو مشّقت  يدفنت من زمحت نکشايمعّرفی کردم ات برای 

 صراحت و استقامت ينجوان اب ا ينمتعّجب و سرگردان شدم چگونه ا
 ت و سالمتی خودياازد حيسرا گرفتار بال م يشند و خو يکخود را معّرفی م

 ه انگارميده و نشنيدندازد و سعی کردم که آن مهه را نديارا در خطر م
 قسم خبداوندی " د:رت آمد و فرمو يکو از او بگذرم وقتی خواستم بروم نزد
 ت داده و قلبش رايلموجودات فض يعکه انسان را خلق کرده و او را بر مج

 ساخته که من از اّول عمر ات کنون يشحمّل جتّلی  انوار عرفان و حمّبت خو 
 ام و راحتی خودران را خواستهيگد يه خيشام مهجز براستی لب نگشوده

 ام و ابعث غمنکرده ّيتاذوقت کسی را يچرا فدای خلق خدا کرده ام ه
 کردن من  يامن که مشا برای دستگيدمن م  کس نشده ام.يچو اندوه ه

 آمدم خودم را يدو مسئول حاکم بشو  يدتيفخنواستم بزمحت ب يدو ي م
 ". يدخود را اجنام ده ّيتمعّرفی کردم اکنون مأمور 

 او را ده شدم رکاب اسبيار از اسبم پيااختانت بیياب يناز استماع ا     
 هيکمرب ای نور چشم رسول اّلّل قسم آبن کسيغم و گفتم ای فرزند پيدبوس

 درجه و مقام عالی را بتو داده که عرض مرا بشنوی ينه و ايدترا آفر  
 جا هبر جا که نياثر نگذاری خواهش دارم از مهو تضرّع و زاری مرا بی

 صشخ ينا اير نربی ز  يفخان تشر  نيو در حمضر حس یواهی برو يخم
 واهم که جوانیيخمن من  کند.  ّيتسم ترا اذيرت مردی ستمکار و پست است م

 ينا  ظامل شود. ينمرب گرفتار ستم و خشونت ايغمثل تو از اوالد پ
 ی هستند اب من مهراهنديبی هم که اب من هستند مهه اشخاص جنينمأمور 
 جا نيد خواهشنمدم از مهينمالقات ما را ابحدی نگو  ءّيههم که قضيدقول م

 گرگ خوخنوار در امان  ينت فرمائی ات از چنگال اميمبشهد و خراسان عز 
 وارميدجنابت و اصالتی که از تو ظاهر شد ام ينابشی.  فرمود در مقابل ا

 وقت از قضای اهلی رويچخداوند تو را مورد رضای خود قرار دهد لکن ه
 



www.oceanoflights.org 

 ١٢٩ص 
 ات ، ور من استاير و اي ، ملجاء من است ، تم خدا پناه من استيسگردان ن

 برساند و بر خالف ّيتواند مبن اذيتکس منيچساعتی که مقّرر شده ه ينآخر 
 وميشخواست خدا کاری بکند.  وقتی آن ساعت مقّرر برسد چقدر خوشحال م

 خان نيمرا نزد حس  ک من حاضرم،ينشامم اياکه جام شهادت را در راه خدا ب
 طور فرمودينه ايکوقت  .کار سرزنش خنواهد کردينکس ترا در ايچبرب ه

 من هم انچار امر او را اطاعت کردم و مطابق اراده اش عمل منودم ".
 عّزت و احرتام يتخان حضرت ابب را اب هنا نيحس ينابری مأمور      

 ينحضرت ابب در جلو مأمور  ، از مهراهی منودندي و بند ات ش يدبدون ق
 خضوع را نسبت يتهنامهه جمذوب آن بزرگوار گشته و  ، ودنديپيمراه م

 حال مبقّر حکومت وارد شدند مردم شهر از نيمودند اب مهينابو مراعات م
 ابب ّيدس يدخان شن نيمتعّجب بودند چون حس يبموکب عج ينا ءمشاهده

 آمده فوراً حضرتش را احضار کرد و اب کمال رذالت و وقاحت رفتار منود در
 لی اشاره کرد جالسوسط اطاق امر کرد صندلی گذاشتند و حبضرت اع

 و مالمت آن حضرت پرداخت و در حضور مجع اب يخشوند بالفاصله بتوب
 ا بود حضرت اببيدحال آاثر خشم از آن پ نيکلمات پست و زشت که در ع

 ينای دانی چه فسادی بر اپ کردهيد" مگر من :گفت  نيرا خماطب ساخته چن
 ه ای تويدجسارت ورز  ای  بپادشاه اتجدار مامنوده يمقّدس اسالم را حتق

 قرآن امراحکام اتزه شده ای و بلغو  ينتی که مّدعی ديسمهان شخصی ن
 ءيهآ ينمتانت در جواب حاکم فارس ا يتحضرت ابب اب هنا  ای ؟ ..."کرده

 واّينکم فاسق بَِنباءن فتبء  " إن جا ( را تالوت فرمودند:٧:٤٩قرآن ) ءمبارکه
 خان ني" حس نيوا علی ما َفعلت م انِدموا قوماً جبهالةن فت صبح  يب  أن ت صِ 
 وئیيگد برآورد " چه مايو فر  يدگرد  نياندازه خشمگکلمات بی  ينن ايداز شن

 ی از فرّاشان امر کرديک" آنگاه ب يمفهمما منی يمما فاسق يمما جاهل ايآ
 بود که يدی بقدری شديلس ينی سختی بصورت حضرت ابب بزند ايلس
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 از که در آني ش ءابو تراب امام مجعه يخافتاد.  ش نيارک برزمل مبيکه ءعّمامه

 گونه رفتار سرزنش کرد و فرمان  ينخان را بر ا نيجملس حاضر بود حس
 داد عّمامه را بر سر حضرت ابب گذاشتند و آن بزرگوار را هپلوی خود

 یيدرا نفهم يهآ ينخان رو کرده گفت " تو که معنی ا نيسپس حبس يدنشان
 هر ءاست که درابره ينا يهآ ينمعنی ا ميبگو  يترا برا يش معناگوش کن ات

 قطعی را اخّتاذ أیآنوقت ر  ، دّقت کرد ، جستجو کرد ، حبث کرد يدمطلبی اب
 جوان ينرا که ا يهآ يند اي مورد حبث قرار گ يدموضوع هم اب ينمنود ا

 اطراف در يدکرد حاال اب  يی مبن أتثيلر مناسب مقام بود خياتالوت منود بس
 يخخان اب نظر امام  مجعه موافقت کرد آنگاه ش ني" حس .يممسئله دّقت کن ينا

 شد حضرت فرمودند اياز حضرت ابب جو  يداّدعای امر جد ءابوتراب درابره
 و مردم هستم " يبامام غا نيب ءقائم موعود هستم و نه واسطه يل" من نه وک

 يلز مجعه در مسجد وکنم رو يکامام مجعه گفت کافی است از مشا خواهش م
 مکّرر يدنی را که فرمودياب نيو در مقابل عموم مردم مه يدور ياب يفتشر 

 يبابو تراب از جای برخاسته روانه شد ات ترت يخپس از آن ش  .يدبفرمائ
 شخص يداثنا گفت اب ينخان در ا نيحس  خصوص بدهد. ينالزم را در ا

 يمفوراً مبا تسل يمخبواه ابب شود ات هر وقت ما او را ّيدحمرتمی ضامن س
 اسالم رفتار کند ضامنش از ينابب بر خالف د ّيدببعد س ينو اگر از ا يدمنا

 ابب که در آن جملس حاضر بود ّيدعلی خال س ّيدزا سي .  حاجی ميدعهده بر آ
 خود را قبول کرد و ضمانت انمه خبط خود نگاشته ءضمانت خواهر زاده

 حاکم منودند. يمت خود را نوشتند و تسلشهاد يزخمتوم داشت و چند نفر ن
 ی مسرور بود کهيلجناب خال حضرت ابب را مبنزل  خود برد و خ  

 خدمتی موّفق شده و حضرت ابب را از شّر حاکم ستمکار خالصی نيبچن
 نديدگذران  را در گوشهء منزل بتنهائی می يشداده .  حضرت ابب اوقات خو 

 ری در منزليگآن بزرگوار کس دای يهو جبز حرم و والدهء حضرت و دائ
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 ابو تراب امام يخت بشينرد.  برخی از مردمان زشت طيکرفت و آمد من
 آورده و بتربّی از اّدعا وادار يلمودند که ابب را مبسجد وکينمجعه اصرار م

 ابو تراب يخو آنچه را در حمضر حکومت متعّهد شده اجنام دهد ش يدمنا
 ءزا ابو القاسم امام مجعهي د و مانند مرحوم می بو يبشخص اب مرّوت و جن

 ورديای بکسی وارد نيّتطوری بود که اذ يشطهران در رفتار و عادات خو 
 از خبوبی و خوشیي خمصوصاً اهالی ش يعرد که اب مجيکه سعی ميشو مه

 مودنديناشتند و احرتام ميددوست م تجه ينرفتار کند مردم مهه او را اب
 اد و در مقابليدمن يندسفبوتراب گوش حبرف ما يخمطلب ش يننظر اب 

 متشّبث ای هيلهبر وس يندفسفت لکن ميگدرخواست آانن جواهبای جمملی  م
 يمان عمومی بيجبد امام مجعه چون از هايمسئله اجنام  يندند که ايشم

 علی خال نوشت و ّيدس يداشت جمبور شد و پنهانی مکتوبی به حاجی م
 آورده ات يلابب را مبسجد وک ّيدز مجعه ساز او درخواست منود که رو 

 وارم خواهر زادهء مشايدام داد که اميغو ابو پ يدمطابق وعده وفا منا
 ی شود و پس از آني ان عمومی کامال جلوگيجانتش طوری ابشد که از هياب
 هيکوقت يدروز مجعه رس  .يدراحت ابش ينان از شّر مفسديشر مشا و ايگد
  رفت حضرت ابب اب جناب خال وارد شدند چونابو تراب ابالی منرب يخش

 اب کمال خوشروئی و احرتام از حضرت يدامام مجعه آن حضرت را د
 د حضرتينانتی بفرماياآورده و ب يفدرخواست منود که ابالی منرب تشر 

 نیيااّول منرب قدم گذاشتند و شروع بب ءلهه پابب بدرخواست امام مجعه ب
 ات مردم مهه آن حضرت يدرد که ابالتر برو فرمودند امام مجعه درخواست ک

 ه در نظر مردمانيکتادند بطور يسر هم ابال رفتند و ايگد ءدو پّله . ندينرا بب
 ابو تراب قرار گرفته بود. يخش ءهيناپی منرب سر حضرت  ابب مطابق س

 " أحلمد  ّللِّ الّذی َخَلقَ  : کرده و فرمودند  ئی حضرت ابب شروع خبطبه 
 شش پری که عصا دار امام مجعه بود ّيداألرض ابحلّق " انگهان س الّسمواِت وَ 
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 بگوئی يدمعنی را کنار بگذار و آنچه را ابکلمات بی  يند برآورد اايفر 

 شرمیو از بی يدشش پری خشمناک گرد ّيدامام مجعه از جسارت س  بگو.
 شرمی بسبی ،کن  ياح ،ساکت ابش ّيداو غضبناک شد و ابو فرمود س

 ان عمومی مردميجه نياست آنگاه از حضرت  ابب درخواست کرد که برای تسک
 :کرده فرمودند  ّيتد حضرت ابب روی جبمعينن خود را خمتصر بفرماياب
 ه مرايکلعنت خدا بر کس  بداند. يبامام غا يللعنت خدا بر کسی که مرا وک "

 ل بداند.ه مرا منکر نبّوت حضرت رسو يکابب امام بداند.  لعنت خدا بر کس
 ه مرايکلعنت خدا بر کس  ی اهلی بداند.يالعنت خدا بر کسی که مرا منکر انب 

 گفتار ات  ينپس از ا " ائّمهء اطهار بداند. يرو سا نياملؤمن يمنکر امامت ام
 بردند و اب امام مجعه يفابو تراب نشسته بود ابال تشر  يخپّلهء اّول که ش

 يفهبرت آنست که مبنزل تشر  معانقه فرمودند امام مجعه حبضرت گفت
 صربیبی يتا عائلهء مشا اب هناير ز  يدو مناز را در منزل خبوان يدبرب 

 بعد  و از سالمتی مشا مطمئّن شوند. يدانتظار دارند که فوراً مراجعت کن
 .هبرت است ينا يدانرا مبنزل برسانيشعلی گفت که ا ّيدزا سي حباجی م

 مناز ءمردم شورش کنند و پس از خامتهبود که مبادا  ينمقصود امام مجعه ا
 ی برسانند و بطور قطع اگر امام مجعه حضرت ابب را مبنزليّتحبضرت اذ

 دند که مردم اندان شورشيشسبب م ينرداند پس از ختم مناز مفسديگبر من
 ت امام مجعه مبنزلهءيقد در حقينو آزار وارد منا ّيتکنند و حبضرت ابب اذ

 م کرد.ياآن روز حبفظ شخص حضرت ابب قی اهلی بود که در يبغ يد
 مبارکه خود بسر ءاب عائله يشابری مّدتی حضرت ابب در منزل خو      

 روز  .يدنوروز بعد از اعالن امر حضرتش فرا رس يدع نيدند ات اّوليرب م
 هجری در آن روز که ١٢٦١االّول سال  يعنوروز مطابق بود اب روز دهم رب

 ن فرمودند مجعی از نفوس کهياقه را بحضرت ابب در مسجد مطالب ساب
 ند از طرز حکمتیيدانت حضرتش را شنياحاضر بودند و ب يلدر مسجد وک
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 اندازه متعّجب شدند و چندان وقتیفرمودند بی يتانت خود رعاياکه در ب

 ابب عارف شدند ّيدبعظمت امر س ينی  از حاضر ا نگذشت که عّده
 هي زا مهشي علی م يخد از آن مجله شو جباللتش معرتف و مذعن گشتن

 حاضر يلحضرت اعلی در مسجد وک ءزادهء امام مجعه بود که در روز خطابه
 ه بود بذر حمّبت اّلّل در مهانروز دريدبود و در آنوقت اتزه بسّن بلوغ رس

 هجری ١٢٦٧ات در سال  يدسر سبز گرد  يجمزرعهء قلبش افشانده شد و بتدر 
 ضرت هباءاّلّل مشّرف شد و از آن مالقات بردر عراق حبضور مبارک ح

 از مراجعت کرد ابعالءي سرور قلب و شجاعتش افزوده گشت و چون بش
 امر اّلّل پرداخت و ات کنوهنم بر خدمت امر قائم است و چنان رفتار کرده که

 مردم ابستقامت و اخالق ممدوحه و اخالص او نسبت ابمر يرحکومت و سا
 ی از او حبضور حضرت هباءاّلّل درا هيضعر  يشپ مطّلع و مقرّند.  چندی

 " من اب چشم بود نگاشته نيه از مجله چنيضعّکا واصل شد در آن عر  ءهينمد
 امشهر بسر برده ينکه مّدهتا در اينگرم اب اينخود عالمات قّوت امر اهلی را م

 ءام و مهه بواسطهتی گرفتار بودهيبو هر آن از طرف مردم ببال و مص 
 یيکب من ابمر مبارک دمشن من هستند معذلک دو نفر از بزرگان که انتسا

 ان استيو ان صاحب ديخزا فتحعلي ری ميگظّل الّسلطان پسر شاه و د
 نفر اببی رايکاند  گرفته  يمآهنا حاصل شده تصم نينزاعی که ب ءبواسطه

 لکانتخاب کنند.  اب آنکه ظّل الّسلطان دمشن امر اّلّل است معذ ّيتبرای  حکم
 اببی که چهل سال است ينخود را اب تيّ گرفته و حکم  يمطور تصم ينا

 يناند که از رأی اابمر مبارک مؤمن است واگذار منوده و اب هم عهد کرده
 جمری دارند " از مجله اشخاصی که در يداببی برنگردند و آنچه را بگو 

 نديدانت حضرت ابب را در آن روز شنياحاضر بودند و ب يلمسجد وک
 انت حضرت اببياانمی بود که ابمر مبارک مؤمن شد و استماع ب ميّمد کر حم

 ریيات و آفات بسّيابعداً دچار بل  .يدان او گردميدر آن روز سبب ا
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 ان بعراق مهاجرت کرد در عراق حبضور حضرت هباءاّللّ ير ه از ايکشد بطور 

 برگشت و ازي زود پس از چندی بشيفانش بميان و ايقمشّرف شد و بر ا
 ازي حسب االمر حضرت هباءاّلّل خبدمات امری مشغول بود و در ش

 ری که در آنروز حاضر ويگشخص د  .يدن رسايتش بپاياسکونت داشت ات ح
 ازیي زا آقای رکاب ساز شي انت مبارکه منقلب شد ميابر اثر استماع ب
 زود و در عراق حبضوريفانش بميبر ا يدرت سختی ديشاست هر چه ب

 هباءاّلّل مشّرف گشت از حضور مبارک راجع حبروف مقطّعهء اوائل حضرت
 لوحی در جواب او از قلم مبارک  ء نور سؤال کرد.يهس َوِر قرآنی و معنی آ

 و از  .يدخبدمت امر قائم بود ات آخر کار بشهادت رس يهانزل شد مشاٌر ال
 تياح ءهيقدق ينان ات آخر ميخّباز بود که پس از ا يمزا رحي آن نفوس م ءمجله

 حاجی ابو احلسن بزّاز يزو از مجلهء آن نفوس ن  از خدمت امر روی بر نتافت.
 ه بوديددر سفر مّکه در مهانسال حضرت ابب را د يهازی بود مشارٌالي ش

 يلخربی نداشت و چون در مسجد وک يدولی از عظمت امر چنانچه اب
 ستهيو گشت که پی  جمذوب امر اهلی  ا ابندازه يدانت مبارکه را شنياب

 يدمردم از رفتارش متعّجب و به متج ءبود مهه يراشک از چشمانش سراز 
 ابمر مبارک مؤمن گشتند و از يزش مشغول بودند پسرانش نيفو تعر 

 کاظم  ّيدامحد و س يخاز اصحاب ش بساطمجله آن نفوس حاجی حمّمد 
 ديشوقت ترک منيچاش هاحی بود مناز مجعهرشتی بود طبعاً آدم مزّ 

 ر داشتياه اب امام مجعه بود و امام مجعه نسبت ابو حمّبت بسيشمه
 شت حضرتيگم يکگوشزد دور و نزد  يجخالصه مژدهء ظهور امر اهلی بتدر 

 فرموده بودند که پس از سفر يشوان خو ي ی به پيعابب قباًل در ضمن توق
 در آن نيخواهند برد لذا مجعی از مؤمن يفل مبارک بعتبات تشر يکه ،مّکه

 سپری ٦١ی که از نوروز يلل مبارک بودند مّدت قليکمنتظر ورود ه يماقل
 بصره برای احّبائی که در عتبات يقی از حضرت اعلی از طر يعشد توق
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 فرموده بودند که آمدن من بعتبات يحو در آجنا تصر  يدمنتظر بودند رس

 زمه آبهناات اليمت و فرموده بودند بروند در اصفهان مبانند ات تعليسممکن ن
 خواست يماز خواهي برسد.  و از مجله فرمودند اگر مصلحت شد مشا را بش

 يعتوق ينوصول ا  ندد.يو ات ارادهء خداوندی بوقوع پ يدو ااّل  در اصفهان مبان
 ادجيا نيی در مؤمنيبان بود اثرات عجميبرای اهل ا يدکه امتحانی شد  يعمن

 ابب بوعدهء ّيدطور شد که سند و گفتند چيدامتحان لغز  ينکرد بعضی در ا
 ای ازعّده  اند؟يدخلف وعده خود را هم ابمر خدا م ينا ايخود وفا نکرد آ

 امتحان اثبت قدم ماندند و اطاعت امر موالی خود را فرض يندر ا نيمؤمن
 ندادند و حسب االمر مبارک بطرف ينو واجب مشرده گوش ابغراض متمّرد

 ينان بودند ابميحاب که قلباً دارای ابعضی از اص  ت منودند.مياصفهان عز 
 زا حمّمد علی هنری بود که دخرتش پس ازي ستند از آجنمله ميو مجاعت پ

 زاي زا هادی هنری برادر مي و از مجله م يدچندی خمطوبهء حضرت غصن اعظم گرد
 دو برادر اصفهانی بودند و از مجله ينحمّمد علی مزبور بود ا

 م از مجلهء خّدام منزلايّ ا يند که در ااصفهانی بو  بآقا حمّمد  حناسا
 طربسی شرکت ءها در واقعهء قلعهينی  از اه احضرت هباءاّلّل است.  عدّ 
 نيخالصه اثبت  فتند.ايی  از کشته شدن جنات ا داشتند و بطور خارق العاده

 از عتبات ابصفهان حسب االمر حضرت ابب توّجه منودند ، بر امر مبارک
 اش راه زادهي و برادرش و مهش نيد جناب ماّل حسنيدچون بکنگاور رس

 سه نفر ينمالقات خوشحال شدند ا ينی از ايلدر آجنا مالقات کردند و خ
 ابشند و در کنگاور چون از امر ينفتند که جزء منتظر ي بکربال م يزن

 يعمج  ند.يدمهراه و عازم اصفهان گرد يرينمبارک مطّلع شدند اب سا
 اشتند و او را اماميدجمری م نيا نسبت مباّل حساحرتام ر  يتاصحاب هنا
 قرار دادند احرتام اصحاب نسبت به ابب الباب سبب يشمجاعت خو 

 ی ماّل يکاز امر مبارک بر کنار شدند  اً حسادت بعضی از جهال گشت که بعد
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 دو نفر نسبت بباب ينری ماّل عبد العلی هراتی ايگجواد برغانی بود و د

 نيقلباً آرزو داشتند که مورد احرتام مؤمن يکدند و هر يرب الباب حسد م
 خود را آشکار ّيتردند نيکست و بزرگی ابشند ولی جرأت منايو دارای ر 

 ه داشتند.يشاند نيا از بزرگواری ماّل حسير کنند ز 
 معروف بود و اب ميزا امحد کاتب که در آن اوقات مباّل عبد الکر ي م     

 ميديدشده بود برای من نقل کرد که من اغلب م مهسفر ينماّل جواد از قزو 
 ند و او را استهزاءيز م يهگوشه و کنا  نيماّل جواد در ضمن کلماتش مباّل حس

 مانع شد نيند.  چند مرتبه خواستم رفاقتم را اب او ترک کنم ولی ماّل حسيکم
 آن نيدر ب نيماّل حس  چشم پوشی کرد. يدندارد اب ّيتها امهّ ينو گفت ا

 يماشتند از رفتار او تعليدطوری بود که مهه او را دوست م مجاعت
 فتندي راه که ابصفهان م نيدر ب  مودند.ينرفتند و بر اثر او مشی ميگم
 ران بتنهائی جلوتر بود در موقع غروبيگفرسخ از د يک نيه ماّل حسيشمه

 دفتاياواند و ابز جلو ميخاب آهنا مناز م نيمدند ماّل حسيآبرای مناز فرود م
 او اقتدا کنند هردند که بيکی اصرار ميلخ يدسي ات وقت مناز صبح م

 د و ماّل يشری ابالخره امام مجاعت ميگرد ديکو امام مجاعت ابشد قبول من
 کرده  يتطوری آهنا را ترب نيماّل حس  ردند.يکابو اقتدا م يريناب سا نيحس

 کبهای خود رابودند مر  هه سوار يکردند حّتی آهنائيکبود که مهه هبم کمک م 
 نديداصفهان رس يکچون نزد   فتند.ي ده مياادند و خودشان پيددگان ميابه پ

 اير ز  يدمرتبه اب هم داخل شهر نشو يکابصحاب فرمود که مهه  نيماّل حس
 پس يددروازه وارد شو  يکردد هر چند نفر اب هم از يگموجب خوف اهالی م

 نيالقات مؤمناز ورود ابصفهان خرب ممنوع بودن حضرت اعلی از م
 يدسته بود در اصفهان ابصحاب رسيو از بوقوع پي و مشکالتی که در ش

 نيلکن ماّل حس يدزايفت بّيااز ممکن بود بر شّدت بلي رفنت آهنا بش ينبنا بر ا
 از شد مقصود خود را اب چند نفري اخبار اعتنائی نکرد و عازم سفر ش يناب
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 يلون آورده و مثل افراد اي امه را بن هناد عبا و عمّ يااز مهراهان در م

 يشموالی حمبوب خو  ءهينه و جبانب مديدخراسان جّبه و کاله پوش ءهزاره
 هزاره و مردم قوچان يلرد از ايکل مياخ يديدروانه گشت هر که او را م

 چون نياب او مهراه بودند جناب ماّل حس يزاش نه زادهي برادر و مهش   است.
 شدند شبانه برادرشانرا بشهر فرستادند ات مبنزل يکشهر نزد ءبدروازه

 روز  خال حبضور مبارک عرض کند. ءهيلجناب خال رفته و ورود او را بوس
 علی خال در ّيدزا سي که هنگام غروب آفتاب حاجی م  يدر ابو خرب رسيگد

 آبن نقطه نّي ابب الباب در ساعت مع  خارج شهر منتظر مالقات او است.
 بت خال مبنزل او رفتند شبها حضرت ابب مبنزل خالشتافتند و اب مصاح

 وردند و ات طلوع صبح ابب الباب در خدمت حضرتش بسريآم يفتشر 
 ی از اصحاب که در اصفهان منتظرا دند پس از مّدتی حضرت ابب بعّدهيرب م

 از شوند ات در موقعي عازم ش يجدستور بودند اجازه فرمودند که بتدر 
 مشّرف گردند و آبهنا دستور فرمودند که حبضور مبارک يکمقتضی هر 

 شهر اب هم وارد نشوند و پس از ءحکمت را مراعات کنند از دروازه يتهنا
 از در کاروانسراها دور از هم منزل کنند و پس از ورود بکاریي ورود بش

 اد گردد.جيمشغول شوند مبادا ورودشان جلب نظر اهالی کند و موانعی ا
 از شدند عبارت بودند ازي وارد ش نيبعد از ماّل حس ای کهعّده نياّول     

 یينقزو  ميزا هادی و ماّل عبد الکر ي زا حمّمد علی هنری و برادرش مي م
 سه نفر  ازی.ي ش يمزا ابراهي و ماّل جواد برغانی و ماّل عبد العلی هراتی و م

 مشاهده کردند نيرا نسبت مباّل حس حضرت  ابب يتچون شّدت عنا ياخ
 وانستنديتان آمد و چون کاری منيجکه نسبت ابو داشتند هب  يرينحسد د

 ردنديکت ميبه از او غيشمشغول شدند مه نيبکنند ببدگوئی از ماّل حس
 ه شده از نظرهايلرا هبر وس نيحّتی االمکان سعی داشتند که ماّل حس

 از مقاصد فاسد آهنا مطّلع نيدازند.  چون بر وقاحت افزودند مهه مؤمنينب
 



www.oceanoflights.org 

 ١٣٨ص 
 بود که از جرگهء اهل ينه اعمالشان ايجنت  شدند و از آهنا دوری کردند.

 ان مطرود گشتند و اب دمشنان امر مهراه و مهداستان شدند و مبخالفتميا
 از براپ کردند بقدری دري ی در شهر شيدفتنه شد ، م منودندياامر اّلّل ق
 آهنا ،ی از فسادي از برای جلوگي ی افراط منودند که حکومت شيز فتنه انگ
 سه ينات مبارکه ايعون کرد.  حضرت اعلی در الواح و توقي از بي را از ش

 فرمودند و خمصوصاً از ماّل جواد و ماّل  يهسامری تشب ءنفر را بگوساله
 اً يکردند و صر   يمبارک جببت و طاغوت تعب يععبد العلی هراتی در توق

 فا بکرمان رفتنديو سه نفر ب ينفرمودند " الّلهم ألعن اجلبت و الطّاغوت " ا
 خان کرمانی در آمدند.ميوان حاجی کر ي پ ءو در جرگه

 يفسه نفر حضرت ابب شبی را مبنزل خال تشر  ينپس از طرد ا     
 ميزا هادی برادرش و ماّل عبد الکر ي زا حمّمد علی هنری و مي بردند و م

 اعلی سه نفر مشّرف شدند حضرت ينی را احضار فرمودند چون اينقزو 
 در جستجوی مظهر موعود هستی؟ ايآ ميفرمودند ای عبد الکر  ميمباّل عبد الکر 

 لطف و متانت از لسان مظهر امر ظاهر شد و چنان يتکلمات اب هنا  ينا
 گشت رنگش  يرر اشکش سراز يااختکرد که بی  ميی در ماّل عبد الکر ي أتث
 مبارک ابل يکان شد و خود را بر اقدام حضرت ابب افکند هيشپر  يدپر 

 ند و هپلویيدرا بوس يشانيشمهرابنی او را در آغوش گرفتند و پ يتهنا
 او را برطرف ساختند. ،انیيشپر  نيند و اب کلماتی دلنشيدخود نشان

 مراجعت منودند يشچون از حمضر مبارک مرّخص شدند و مبنزل خو 
 تندگش  ايسبب اضطرابش را جو  ميزا حمّمد علی و برادرش از ماّل عبد الکر ي م

 گفت گوش  ميند چه شد که بغتًة آنطور مضطرب شدی ماّل عبد الکر يدو پرس
 ينی است من ايبا داستان عجير ز  ميات برای مشا قّصه خود را بگو  يدکن

 ميده بسّن بلوغ رسيکوقت  ام.کس نگفتهيچرا ات کنون برای ه يبقّصه غر 
 ار اهلیی در وجود خود بکشف اسر يدشد يلمتوّطن بودم و م يندر شهر قزو 
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 نيو مرسل يااهلی و انب ّيتوحدان ءواستم معرفت کاملی درابرهيخداشتم م

 تيسعلوم ن يلی هبرت از حتصا هيلمنظور وس ينم برای ايدداشته ابشم د
 علوم وادار يلهر طور بود پدر و عموهای خود را راضی کردم که مرا به حتص

 شم و مّدتی درس خبوامن آهناکنند و اجازه بدهند که دست از کسب و کار بک
 حجره گرفتم و مّدتی ينهای قزو ی از مدرسهيکمهراهی کردند در 

 در اطراف يشعلوم خمتلفه مشغول بودم روزها اب مهدرسان خو  يلبتحص
 شتم دريگواندم مباحثاتی داشتم شبها هم که خبانه بر ميخمطالبی که م

 يندم بقدری در ايشنشستم و مبطالعه مشغول مخودم تنها می ءکتاخبانه
 مسئله سرگرم بودم که خبورد و خواب اعتنائی نداشتم از حمضر درس ماّل 

 ردميکبود استفاده م ينم از اعاظم علمای قزو ايّ وانی که در آن اير ا ميعبد الکر 
 دی داشت شخص فاضل و صاحلیايمرد شخص دانشمندی بود اّطالعات ز  ينا

 دو ينم و مشکالت ايدعالی رس بود پس از دو سال در فقه و اصول بدرجهء
 کتابی مشغول شدم شبها آن کتاب را  يففّن را حّل کردم پس از چندی بتأل

 دادم چون يشکتاب مزبور را ابستاد خو    بعد از امتام،  وشتم ات متام شد.ينم
 يراندازه مسرور شد زمحات مرا تقدآنرا مطالعه فرمود و مراجعه منود بی

 ای ازبدرجه ميشاگردها گفت که ماّل عبد الکر  ريروز در حضور سا يک  کرد،
 جی ندارد در جملس درس من و امثال منيار احتيگه که ديدعلم و دانش رس

 يت قرآن را تفسايواند آيتحاضر شود خودش جمتهدی دانشمند است م
 ده پس از ختم منازينروز مجعهء آ  .يدء آنرا استخراج مناّيهکند و معانی واقع

 اجتهاد ابو خواهم داد. ءام شهر او را معّرفی خواهم کرد و اجازهمجعه من در مت
 ه بودنديدگفتار شاگردان استاد ما که کلمات او را درابرهء من شن  ينپس از ا 

 م پدريدگفتند من مبنزل مراجعت کردم د  يتمرا هتن ّيتموّفق يندر حصول ا
 ء جشنّيهداشتند هت ّيتمعروف ينعلی که در قزو ينو عموی بزرگم حاجی حس

 ند وي ده را برای من جشن بگينآ ءند که روز مجعهينبفت مفّصلی میياو ض
 



www.oceanoflights.org 

 ١٤٠ص 
 فتياض ينمن از آهنا خواهش کردم که ا  دعوت کنند. ينن قزو يااع يعاز مج
 ند و قبوليدآهنا مقصود مرا نفهم ، دازند ات آبهنا خرب بدهمينب يرا أتخ

 کردند.
 فتم تويگفتم و بفکر مشغول شده اب خود مشبانگاه ابطاق خلوت خود ر      

 ن کنند کهياقرآنرا ب يقحقا يوانند تفسيتانی اشخاصی ميدکه خوب م
 دارای روح طاهر ابشند ماّل    از خطا حمفوظ و از نفوس معصوم ابشند.

 ای و تو راهيددرجه رس يند که تو ابينو يگم يرينوانی و ساير ا ميعبد الکر 
 خودت هم ايخودت اب انصاف فکر کن آ يشارند پميشم يناز دانشمندان قزو 

 اپکی و قدس تو مبقامی است که از ايای آهيددرجه رس ينمعتقدی که اب
 فکر در من شّدت ينا  خطا حمفوظ و از نفوس معصوم حمسوب هستی؟

 ام خودم راهيددرجه نرس ينخود اقرار کردم که من اب يشفت و ابنصاف پاي
 د ات صبحيشد مايانی من آن آبن ز يشپر   و مهوم.فتم گرفتار انواع متاعب اي

 الت بودم آن شب را غذا خنوردم و خبواب نرفتم گاهیياخ ينا ياس
 ا و آگاهی که من جز رضای توينفتم اهلی تو بيگردم و ميکمناجات م

 مقّدس ينم ديبينتو هستم هر وقت م ءمقصودی ندارم مهواره طالب اراده
 وم ای خدايشه ميماند سراسمنشعب ساختهتو را مردمان مبذاهب خمتلفه 

 شکوک رهائی يلس ينسرگردانی جنات ده و از ا ينمرا مساعدت فرما از ا
 ءيهگر    داللت کن و مبقصود واقعی برسان. يتخبش بسر چشمه هدا

 م که ات کنون هر چهيدا دير کردم ز   يهی گر يلسوزانکی مبن عارض  شد خ
 ها خوامبنيب يندر ا  در رفته است.ه بوده عمرم هيجنتام بیهيدزمحت  کش

 م شخص بزرگواری از اجّلهء سادات روی منرب قرار گرفتهيدبرد در خواب د
 اند و آندی که دارای وجه نورانی بودند اپی منرب او نشستهايز  ّيتو مجع

 ينَ ( انزل شده " اّلذ٦٩:٢٩مشغول است که در قرآن ) يهآ ينا يبتفس يلجل ّيدس
دِ ا لَن َ ينجاهدوا ف  مرا يلجل ّيدرخسار آن س ّيتنا "  نورانه م  س ب  لَ يَ ن   ه 
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 کنم که از خوابيفمبهوت ساخت برخاستم و رفتم که خود را بپای او ب

 ی قلب مرا احاطه کرده بود که وصف آنيبار شدم سرور و نشاط عجيدب
 دشخصی بود موسوم حباج اّلّل وردی پدر آقا حمّمد جوا يننتوامن.  در قزو 

 قلب و معرفت ّيتبصالح و نوران ينقزو  يعشخص در مج ينفرهادی ا
 مشهور بود نزد او رفتم و خوامب را برای او نقل کردم چون خواب مرا يقحقا
 و چنان نبود نيی چنيدی که در خواب ديلجل ّيدو گفت آن س يدخند يدشن
 من تعّجب کردم گفتم چرا.  ن کرد.يااو را ب يلاوصاف و مشا يکايکو 

 کاظم رشتی است که در کربال  ّيدجناب حاجی س يلفرمود آن شخص جل
 ی علمايب و از در او مهذّ  يمر دارد که در ظّل تعالياوان بسي سکونت دارد پ

 ی از حاج اّللّ يلدارد من خ نيی در سامعيبعج يند کلمات او أتثيداو مستف
 ّمال  منودم. سفر کربال را فراهم يلوردی ممنون شدم فوراً مبنزل رفتم و وسا

 تو ايم ينواهم ترا ببيخام فرستاد که من ميغوانی برای من پير ا ميعبد الکر 
 رت حضرتايام دادم که سفر من برای ز يغمن ابو پ ياميمن م اي ياب

 هيقفوراً بروم اگر توانستم چند دق يداست و اب الّسالم يهعل اءالّشهد ّيدس
 که  يدو در حّق من دعا کن يدشو ااّل رجاء دارم مرا به خب يآمين مشا ميدبد

 اوندان خود خوابی را کهيشبچند تن از خو   کند.  يتخدا مرا براه راست هدا
 ن کردم کلمات من سبب شدياه بودم سرّاً بيدی را که شني ه بودم و تعبيدد

 یورد ا کردند و اب حاج اّللّ يدکاظم حمّبت پ  ّيدکه آهنا نسبت حباج س
 که  يدمسافرت کردم و برادرم عبد احلم ينقزو شدند.  من از  يقدوست و رف

 سفر مهراه من بود بعد از ورود بکربال يندر ا يدبعداً در طهران بشهادت رس
 هيدتی که در خواب ديئکاظم رشتی شتافتم او را هبمان ه  ّيدمبحضر درس س

 يم آن بزرگوار به تفسيدبودم مشاهده کردم و از قضا وقتی که وارد شدم د
 انت او را گوش دادمياه بودم مشغول است نشستم بيددر خواب د که  يهمهان آ

 کرد من و  يتی اظهار عنايلمبا خ ّيدی در من کرد.  سيبکلماتش اثر عج
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 ١٤٢ص 
 هر روز صبح زود دو اتئی  سابقه نداشت. يچکه ه  ميبرادرم آنقدر مسرور بود

 الّسالم يهعلالّشهداء  ّيدرت حضرت سايو اب او بز  يمفتي کاظم م  ّيدمبنزل س
 .ميطور گذارند نيفصل زمستان را مه  .ميديشمشّرف م

 ّيدفتم موضوع حبث سي باً بدرس او ممّدت مرتّ  ينمن در متام ا     
 اش منجر به ظهور قائم موعودی که بود خامتهيثو حد يهه هر آيشمه

 رمود حضرتيفاغلب م  .يدرديگم ظهور آن حضرت مايّ بودن ا يکو نزد
 است دهلای يکدوران ظهورش نزد يدناسيشمشا است او را من نيموعود در ب

 ات بلکه يدساز  ّياو راه ورود او را مه يدخوداتن را طاهر و مقّدس کن
 ود بعد از مرگيشنروم او ظاهر من يادن ينات من از ا يدرتش موّفق شو ايبز 

 .يدبياات او را ب ييدحلظه آرام نگ يک يدم کنيامن جبستجوی او ق
 کاظم  ّيدنوروز آمد بعد از نوروز جناب س يدصه زمستان گذشت عخال     

 ّيدسکونت کنم من از س ينمبن امر فرمودند که از کربال بروم و در قزو 
 ينا اگر بقزو ير در کربال مبامن ز  يددرخواست کردم اگر ممکن است اجازه بده
 مطمئنّ  ميفرمود ای عبد الکر   برگردم علما مبخالفت من خواهند پرداخت.

 ابش دوران ظهور قائم را درک خواهی کرد و بنصرت امر او موّفق خواهی
 پس از  ک توّکل بر خدا کن.ينا  د کنی.اينم آنروز از من يکشد.  خواهش م

 کس  يچعلما نکن . بتجارت مشغول شو ه نياعتنائی به تفت ينورود بقزو 
 واند ضرری برساند.يتبتو من

 مطابق  برگشتم. ينو اب برادرم بقزو رفتار کردم  ّيدمن حسب االمر س     
 و شبها مروزها بتجارت مشغول بود  مودم.يناو عمل م يحو نصا ّيددستور س
 شتم و هر شب چند ساعت در اطاق خلوت خود بدعا و منازيگمبنزل بر م
 تو ايفتم خدايگردم و ميکن تضرّع مايدم و اب چشم گر يشمشغول م

 نميکای که دوران قائم را درک مداده مقّرب درگاهت مبن وعده ءبنده ءهيلبوس
 ان مبن وعده دادی کهيناطم يدوم و اب قيشرت مجالش مشّرف مايو بز 
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 ١٤٣ص 
 ات کی چه وقت بوعدهء خود يأتخ  بنصرت امر حضرت قائم موّفق خواهم شد.

 کی آن نعمت موفور   شائی؟يگکی ابب فضلت را بروی من م   نی؟يکوفا م
 نی؟يکرا مبن عطا م

 يدهجری رس ١٢٥٥سال  ءکه روز عرفه  ينبود ات ا نيهر شب کار من مه     
 را بنماز و دعا گذراندم بغتةً  يددر غروب آن روز مبنزل برگشتم و شب ع

 نديکی مثل برف دور سر من پرواز ميدم مرغ سفيدخوامب برد در خواب د
 مرغ روی شاخهء آن درخت نشست و اب نغمهء . تاده بودميسهپلوی درختی ا

 در جستجوی مظهر اي" آ ميمؤثّری  که از وصف آن عاجزم گفت ای عبد الکر 
 ود ".يشظاهر م نيموعود هستی منتظر ابش که در سنهء ستّ 

 ينا پرواز کرد و از نظر پنهان شد. ايبگفتار آن پرندهء ز   ينپس از ا     
 ی کرد روح من سرااپ مملّو از سرور شد آنچه ازيبعج يکلمات در من أتث

 که مباداينردم از ترس ايکه اب خودم تکرار ميشه بودم مهيدپرنده شنآن 
 قّصه را نگفتم. ينکس ايچبرود هب نيی آن گفتار از بيينش
 از بلند شده فوراً جبانبي م ندای قائم از شيدبعد از چند سال شن     
 از عازم شدم.  در طهران ماّل حمّمد معّلم نوری را مالقات کردمي ش

 او از امر مبارک مطّلع شدم.  او مبن گفت که حسب االمر مبارک ءهيلو بوس
 منهم از  در کربال منتظر مراجعت حضرت ابب از مّکه هستند. نيمؤمن

 م بدخبتانه ماّل جواد برغانی اب منيدطهران بکربال رفتم.  هبمدان که رس
 ميدمهسفر شد و بکربال آمد من در کربال مبالقات مشاها و ابقی دوستان رس

 امشب که حبضور  ه بودم نگفتم.يدخوابی را که د ءو ابز هم ابحدی قّصه
 م و مهان نغمهءيدنی را شنيامبارک مشّرف شدم از لسان مبارک مهان ب

 ه بودم.يدا شنيبز  ءی را استماع منودم که در آن شب از آن پرندهيز شورانگ
 م.ر خود را ابقدام مبارک انداختيااختاتب شدم و بیجهت بی يناز ا

 ساله بودم که از موطن ١٨هجری  ١٢٦٥در اوائل سال  يدو يگم يلنب     
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 ١٤٤ص 
 ایزواره يلامسع ّيدخودم زرند بقم مسافرت کردم.  در آجنا بواسطهء س

 که در بغداد خود را فدای امر اّلّل منود ابمر مبارک حضرت  يحملّقب بذب
 زندران برود و به اصحابواست مبايخم مايّ در آن ا يحذب ّيدس  اعلی مؤمن شدم.

 زا فتح اّلّل حّکاک قمیي داشت که مرا و م يمندد و تصميو طربسی پ ءقلعه
 را هم که جوانی بود اب خودش بربد و چون موانعی از اجنام مقصودش ابز

 ه ابيکداشت مبا وعده داد که من در طهران منتظر مشا هستم و در ضمن
 ی را برایينقزو  مين ماّل عبد الکر رد داستايکزا فتح اّلّل حکاک  صحبت مي م

 ا کردم بعدها که بطهرانيدق پيااشت ميی مبالقات عبد الکر يلمن خ  او گفت.
 م اويدرا د يحذب يلامسع ّيدفای مسجد شاه سدار الشّ  ءرفتم و در مدرسه

 ءرا که در مهان مدرسه ساکن بود مبن معّرفی کرد ما عازم قلعه ميماّل عبد الکر 
 ه دريکآهنائ ينفته بنابر اايواقعهء قلعه اجنام  يدخرب رس که  ميطربسی بود

 در طهران بود و کتاب ميماّل عبد الکر   صدد بودند بقلعه بروند ممکن نشد.
 ه اب او حمشور بودميشمن مه  رد.يکن مبارک فارسی را استنساخ مياب

 حمّبت را اب شّدت حرارت يتذرد هنايگم مايّ سال از آن ا ٣٨و اآلن که 
 مسئله سبب شد نينم و مهيکم طهران نسبت ابو احساس مايّ د مهان امانن

 يدم . شايسکتاب بنو   يناز آغاز ات اجنام در ا يلکه شرح حال او را بتفص
 آن بعظمت امر اهلی پی برند. ءخوانندگان گرامی ازمطالعه
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 ١٤٥ص 
 فصل هنم                                 

 فصل قبل ءّيهبق                              
 ند و مردم از ورود او مطّلع شدنديداز رسي بش نيچون جناب ماّل حس     

 یيموان صمي انستند که او از پيدا مير ی بر خاست ز يدآشوب و غوغای جد
 ن اسالميااز آمده ات بني ر بشيگشخص ابر د ينفتند ايگابب است و م ّيدس

 جهتيناز ا  ن براندازد.يات مقّدسه را از بنيعرا متزلزل سازد و شر 
 که  يدای سخت گرداد شد و کار بر حضرت ابب ابندازهجير ايامشکالت بس

 يزاصحاب را ن يرسا  د خبراسان برود.يز امر فرمودند از راه  نيمباّل حس
 ی را برایينقزو  ميد و تنها ماّل عبد الکر ينفرمودند که ابصفهان مراجعت منا

 اقدام سبب شد که هم حضرت يند.  ااز نگاهداشتني ت در شاياستنساخ آ
 از حمفوظ ماندند و هم پراکنده شدن اصحابي اعلی از شّر اعداء در ش

 و ندای ظهور ابب بگوش دور يدابطراف سبب انتشار امر مبارک گرد
 .يدرس يکو نزد
 ت کهايآ يعالمات ظهور و تفس ينيوان حضرت ابب و تبي استدالل پ     

 را يفو شر  يعشت و وضيگت نفوس مي سبب حردند يکن ميابرای مردم ب
 موديننقاط آن مملکت جبستجو و حبث وادار م يران و ساير خت ايتدر اپ

 م ابب و اصحاب متوّجهيااز استماع ق يزان حمّمد شاه نير حّتی سلطان ا
 ّيدمنظور س ينبرای ا  موضوع برآمد. يقمطلب شد و در صدد حتق ّيتامهّ 

 ازي ن بود بشياندان زمان و دارای فصاحت بدارابی را که از دانشم ييی
 ه را بدرگاه سلطنتيجبد و نتايت حال دعوت ابب اّطالع يقفرستاد ات از حق

 عموم نيدر ب ّيدداشت شهرت س ييی ّيداعتماد را بس يتد.  شاه هنايسبنو 
 رموديفای که چون در جملسی ورود مای بود و احرتامش بدرجهابندازه

 م ساکنايّ دارابی در آن ا ّيدرای تکّلم نبود سايحدی را شود ايگو لب بسخن م
 



www.oceanoflights.org 

 ١٤٦ص 
 شاه  مان بود.يهخدمت شاه ميشزا لطفعلی پي طهران و در منزل م

 ازي ام داد که از طرف من بشيغدارابی پ ّيدزا لطفعلی بسي م ءهيلبوس
 .يسه را مبا بنو يجکن و نت  يقتوّجه فرما و در امر ابب حتق

 يلا خودش هم مير خوشحال شد ز  ّيتمأمور  ينناً از اابط ييی ّيدس     
 از نظر جبهاتیي اتی کند ولی چون سفر شيقامر ابب حتق ءداشت که درابره

 هيکاش برای او فراهم نبود از اجرای مقصود خود ابز مانده بود وقتهيلوس
 نيدر ب  از رهسپار شد.ي و جبانب ش يدجمبور ابطاعت گرد يدامر شاه رس

 ای چند را در نظر گرفت که پس از مالقات حضرت ابب حّل آنراه مسئله
 شود و اگر جواب کافی بشنود اّدعای آن حضرت را ايمسائل را جو 

 .يدمنا يقتصد
 را که از رفقای خراسان او يمعلی عظ يخماّل ش يداز رسي وقتی بش     

 بدر جوا يم. عظيدبود مالقات منود و راجع به اّدعای حضرت ابب از او پرس
 مسئله ينخودت بشخصه بروی و حبضور ابب مشّرف شوی و ا يدگفت اب

 نم دريکتی بتو ميحنص يکدوستانه   منائی. يقگی و حتقيد را شخصاً رس
 ه مراعاتيشاحرتام را مه ءنظر داشته ابش که در اثناء حماورات جنبه

 ان خواهی شد.يمکنی و گر نه در آخر کار پش
 علی خال حبضور مبارک ّيدزا سي حاج م دارابی در منزل جناب ّيدس     

 احرتام را مراعات منود جلسهء يتهنا يممشّرف شد و بر حسب سفارش عظ
 اّول دو ساعت در حمضر مبارک مشّرف بود و سؤاالتی را که در نظر

 انت او را کامالً يارد حضرت ابب بيکحبضور مبارک عرض م يکايکداشت 
 ی جواب مقنع خمتصری از لسانتاالؤ رمودند و در مقابل هر سيفاستماع م

 رد.يکت مي دارابی را دچار تعّجب و ح ّيدد که سيشمبارکش جاری م
 هيکوقت  متدّرجاً بضعف خود و قدرت ابطنی حضرت ابب پی برد.

 ء سؤاالتّيهر بقيگواست مرّخص شود عرض کرد انشاء اّلّل در جلسهء ديخم
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 ه از منزليکوقت  خواهم برد. نايخودم را عرض خواهم کرد و حبث را بپا

 ن حال را برای او نقلايرا مالقات منود و جر  يمون آمد عظي جناب خال ب
 کرد و گفت من هر چه در قّوه داشتم مبعرض عمل گذاشتم ولی آن بزرگوار

 االت مرا جواب فرمودند و مشکالت مراؤ نی ساده و خمتصر متام سيااب ب
 قدار مشاهدهيمو ب يلدر حمضرش ذلم  خود را يدد نيحّل منودند چون چن

 مسئله سبب شد که زودتر از حضور مبارک مرّخص شدم. نيکردم.  و مه
 از کثرت دهشت يددارابی حبضور مبارک رس ّيددّوم س ءچون جلسه     

 فراموش کرد يدال مناؤ واست از حضرتش سيخمسائلی را که م يعمج
 که  يدبود مطرح گردر را که مربوط به موضوع جاری نيگانچار مسائلی د

 را که فراموش  االتیؤ اختصار س يتفصاحت و رعا يتحضرت ابب اب هنا
 د و مسائل فراموش شده پس از استماعينرمايفجواب م يکايککرده بود 
 مد.يآدش ماي يکايکن آن حضرت ياجواب و ب

 يبمطلب عج ينا ءکرده بود که از مشاهده  يتبعداً برای بعضی حکا     
 ی فروينردم که در خواب سنگيکخود احساس کردم.  حّس م ی دريبحالت غر 

 ميدشنرا که از آن مسائل فراموش شده می ایام  و جواب هر مسئلهرفته
 ر فکريگاز طرف د  رد از طرفی متعّجب بودم،يکار ميدمرا از خواب ب

 ريگد ، ان بودميشی پر يلخ  مطلب از راه تصادف ابشد. ينا يدردم که شايکم
 پس از  مرّخصی خواستم. ءر برخاستم و اجازهيااختم بیينبنشنتوانستم 
 فت و گفتار مراايم چون بر حال من وقوف يدرا در راه د يمعظ يخخروج ش

 هيکهائاش آن مدرسهيکو گفت ا يدحمااب ابرو در هم کشبی يدراجع بتصادف شن
 اش من و تويکد و ايشخراب م ميها درس خواندمن و تو در آن 

 هيکاضعف عقل و غرور جاهالنه ءات امروز بواسطه  يمفتي رسه منهر گز مبد
 هبرت آنست که ميمانده از فضل اهلی حمروم منیيدها مبا رساز آن مدرسه

 خبدا پناه بربی و قلباً از او خبواهی ات انقطاع و توّجهی بتو عطا کند
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 ١٤٨ص 
 ت برهاند .ي و ح شکّ  ينو بفضل و رمحت خود ترا از ا

 گرفتم که قلباً رجا کنم  يمسّوم که حبضور مبارک رفتم تصم ءلسهج     
 د و در نظر گرفتم کهينکوثر مرقوم فرما  ءی بر سورهي از قلم مبارک تفس

 خصوص مبحضر مبارک ينی در ايز ال را قلباً خبواهم و شفاهاً چؤ س ينا
 مزبور را مرقوم يقلبی من مطّلع شدند و تفس ّيتعرض نکنم اگر از ن

 کتب  يرمزبوره اب سا ءسوره يانت مبارکه در تفسياه بيکند بطور فرمود
 و ابمر ميمنا يقنگ صّحت رسالتش را تصدريدفرق داشته ابشد ب يتفس

 بپردازم. يشم و خاطر از تشو ي گ  يشمبارک اذعان کنم و گر نه راه خود پ
 سرااپی مرا يدو ترسی شد يبم خوفی عجيدچون مبحضر مبارک رس     

 که چند مرتبه حبضور مبارک مشّرفينکه سبب آنرا ندانستم اب ا  فرو گرفت
 مرتبه سر ات اپ ينحالت برای من دست نداده بود ولی ا ينا يچشده بودم ه

 حضرت ابب چون مرا آبن حالت  تم.يسوانستم ابيته منيکم بطور يدرز يلم
 ند از جای خود برخاستند دست مرا گرفتند و هپلوی خود نشاندهيدد

 واهد بپرس ات جوابيخچه دلت مآنواهی خبواه هر يخهر چه مفرمودند 
 ت زدهي ی نفهمد حيز بدهم.  من مثل طفلی که قادر بر تکّلم نباشد و چ

 رکت نشسته بودم حضرت ابب تبّسمی فرمودند و بصورت من نظريحو ب
 ر خنواهی گفتيگکنم د  يکوثر را برای تو تفس  ءانداخته گفتند اگر سوره

 ت رسالت من اعرتاف خواهی کرد؟سحر است و بصحّ 
 یيز ی مبن دست داد هر چه خواستم چيدشد يهمطلب گر  ينن ايداز شن     
 ( را خواندم : " َرب نا ظََلمَنا أنف َسَنا٢٤:٧قرآن ) ءيهآ يننشد فقط ا ميبگو 

 " حضرت ينَ َو ِان مَل َتغِفر لََنا و َترمَحَنا لََنک وَنن  ِمَن اخلَاِسرِ 
 سورهء کوثر مشغول يت عصر از جناب خال کاغذ و قلم خواستند و بتفسابب قبل از وق

 ت از نوک قلمش ابايآ يلنم سيکرا فراموش من يبعج ءوقت آن منظرهيچشدند من ه
 تايآ يفو آوازی ظر  يفت آوری جاری بود اب صوتی لطي سرعت ح
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 داشت حال استمرار ينسره ات غروب آفتاب ايکرمود يفمبارکه را تغّنی م

 سورهء يدر هنگام غروب تفس  د.يشت انزل مايو بدون أتّنی و سکون قلم آ
 ورند بعدياگذاشته و فرمودند چای ب  نيکوثر متام شد آنگاه قلم را بر زم

 ت انزله منودند و اب صوت مؤثّری  مشغول تالوت شدند.ايشروع بتالوت آ
 ک سوز و گدازیانه بودم ظرافت حلن مبار يو مثل د يدپيطقلب من بشّدت م 

 ن کنم از بلندی مطالبياوامن بيتاد کرده بود که منجيدر وجود من ا
 انه شوميو بود د يکت بود نزدايه  در خمزن آن آيکاهينو اتبندگی جواهر مث

 قوای من يدب گالب بصورت من اپشوش شوم ابيهواستم بيخسه مرتبه م
 گوش بدهم.رمودند  يفه تالوت ميکتايشد و توانستم ات آخر آب يدجتد
 ل مبارک برخاستنديککوثر متام شد ه  يکه تالوت تفسينپس از ا    

 ميو ماّل عبد الکر  ييی ّيدبردند و جبناب خال فرمودند جناب س يفو تشر 
 سورهء کوثر را يات تفس يدائی کنير ی مهمان مشا هستند از آهنا پذينقزو 

 اصل نسخه مقابله که اکنون انزل شد استنساخ کنند و بعد اب کمال دّقت اب
 د.ينمنا
 يدسه شبانه روز طول کش ميمن و ماّل عبد الکر  يدو يگم ييی ّيدحاج س     

 ی که دريثاحاد ءخمصوصاً درابره ميو مقابله منود ميات آنرا استنساخ کرد
 و متام آهنا را ميکامل بعمل آورد  يقاز قلم  مبارک ذکر شده حتق يتفس ينا

 انيناطم ءمطلب بدرجه ينمن از مشاهدهء ا  .يمتفايمتانت  ءدرجه يتدر هنا
 انميدند ممکن نبود ايشقوای عامل مجع م يعه اگر مجيکم بطور يدرس

 خان نياز حبسي در اّول ورود بش  دهند. يلتقل ايان مرا سلب کنند ينو اطم
 خود فکر کردم که مّدتی است يشپ  وارد شده بودم و مهمان او بودم.

 ام ممکن استخان نرفته نيی هستم و مبنزل حست اهلايمستغرق در اپی آ
 و عّلت خشم او گردد. ت من سبب شکّ يبطول غ

 از جناب خال  خان بروم، نيگرفتم که مبنزل حس  يمجهت تصم يناب     
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 خان رفتم چون مرا نيانصراف خواستم و مبنزل حس ءاجازه ميو ماّل عبد الکر 

 ابب در من ّيدمالقات س ايد که آينب و حبث کرد ات به يقشروع به حتق يدد
 کس جز خداونديچمن مقصود او را دانستم و ابو جواب دادم ه  اثر کرده.

 کار قادر است و بسينرا منقلب کند فقط خداوند اب ييی ّيدواند قلب سيتمن
 کند مسّلماً   يأتث ييی ّيدا او مقّلب القلوب است اگر کالم کسی در سير ز 

 خانينجواب من حس يناز ا  مش کالم اهلی است.کالو  از طرف خداوند 
 ابب ّيدتهء سيففر  ييی ّيدم به بعضی گفته بود سيدسکوت کرد بعداً فهم

 تيسی ابو نيدر اميگی کرده است ديدشد يگشته و سحر آجنوان در او أتث
 هر چند مهمان من بود ولی ييی ّيدمبحّمد شاه هم شرحی نوشته بود که س

 کرد من  از ابداً معاشرت و مالقاتی منیي و اب علمای شمد آ منزل من منی
 اند کهابب و در جرگهء اصحاب اوست گفته ّيدوان سي دارم که از پ يقني

 ييی ّيداند که سزا آقاسی گفت مبن خرب دادهي حمّمد شاه روزی حباج م
 طور ابشدينوان ابب در آمده و اببی شده است اگر اي دارابی در سلک پ

 يمکن  يقشخصاً در اّدعای او حتق يدت ابيسن ّيتابب خالی از امهّ  ّيدامر س
 ييی ّيدنوشت که رتبهء س نيخان چن ني. حمّمد شاه در جواب مکتوب حس

 ا از خاندان نبّوت و دارای علم وير ر عالی و درجهء او متعالی است ز يابس
 ت کهيسرا سزاوار ن ّيتت افراد رعيساکمال و فضل و اّطالعات کامله

 وقت بر خالفيچه ييی ّيدا سير د ز ينسخنی بگو  يلجل ّيدس ينرابرهء اد
 نيمب ينو مبطالبی که سبب ذّلت و حقارت د يدو يگمصاحل مملکت سخنی من
 مکتوب شاه يندارابی گفته است که چون ا ّيدس  شود.اسالم ابشد معتقد منی

 انیسته هنيو ر نتوانست علناً اب من خمالفت کند پيگد يدخان رس نيحبس
 رد که از مقام من بکاهد ولی از مساعیيکو در ابطن سعی م يدوشيکم

 نيو آزاری مبن برساند و توه ّيتای نربد و نتوانست اذهيجنت  يشخو 
 التفات را مبن داشت. يتا حمّمد شاه هناير ی بکند ز ي و حتق
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 پس از چندی حضرت ابب مبن امر فرمودند که جبانب بروجرد سفر

 نيو مبن سفارش کردند که در ح ميمبارک را بپدر خودم ابالغ منا کنم و امر
 ادب را مراعات کن حسب االمر مبارک رفتار کردم پس يتمذاکرات هنا

 ن هنادم از سخنان او ابطناً يارا اب پدرم در م يداز آنکه داستان ظهور امر جد
 د کهواهيخاّدعای حضرت ابب انکاری ندارد و لکن م ّيتم که در حقانيدفهم

 او را حبال خود بگذارم.
 امر مبارک بر آمدند يقم در صدد حتقايّ ه در آن ايکو از مجله علمای معروف     

 بزرگوار را بلقب ينحضرت ابب ا  و مؤمن شدند ماّل حمّمد علی زجنانی بود.
 و ذکاوت کامل بود در يمحّجت زجنانی دارای فکر سل  حّجت ملّقب ساختند.

 از رفتار  رداخت.يپم يقاجتناب داشت و به حتق يدقلد تيو هر مطلبی از ق
 رد و مهه را ازيکم يدعلمای زمان  و طرز اخالق و پستی افکار آهنا علناً تنق

 آاننرا  اد.يدافراد ماّلها مورد انتقاد قرار م ينتر  نّواب اربعه گرفته ات پست
 ت.انسيدرفتار زشت آانن مبه را منوط  مرد و احنطاط اسالميشمساوی م

 ّيدامحد احسائی و س يخقبل از آنکه ابمر مبارک مؤمن شود نسبت بش     
 يناد چنديدانت آهنا را مورد اعتبار قرار منياکاظم رشتی توّجهی نداشت و ب

 رديکی منود و اگر حمّمد شاه دخالت منيدمرتبه اب علمای زجنان مباحثات شد
 ابالخره حمّمد  د.يشی منجر ميز و خونر  تيّ مباحثات بعدم امن ينکار ا

 يرخت و سايتشاه او را از زجنان بطهران احضار کرد و مجعی از علمای اپ
 دعوت منود ات در حمضر شاه اب حّجت زجنانی مباحثه يزانرا نير بالد ا

 مناظرات اب آنکه حّجت تنها بود يندر ا  ت مطلب واضح شود.يقکنند و حق
 از علما قادر يچيککه ه  ی اقامه منودينت خود دالئل متايبرای اثبات نظر 

 اً در ابطن اب او خمالف بودند ولی ظاهراً يعبر رّد و انکار نشدند اگر چه مج
 ند.يدت گفتارش گردمتانت دالئلش جمبور ابقرار و اعرتاف بصحّ  ءبواسطه

 يقدر مقام حتق يدرا شن يدکه حّجت زجنانی ندای امر جدينمبحض ا    
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 را که ماّل اسکندر انم داشت برای يشخو  يندهعتبر آمد و شخصی از ثقاة و م

 از چهل روزي ماّل اسکندر پس از ورود بش  از فرستاد.ي مطلب بش يقحتق
 فت و نسبتايتوّقف منود و حبضور مبارک مشّرف شد عظمت امر را در 

 حضرت ابب بزجنان مراجعت منود و در ءمؤمن گشت ابجازه يدابمر جد
 جمتمع بودند نزد وی رفت حّجت از او ه علما در حمضر حّجتيکهنگام

 تايماّل اسکندر ورقی چند از آ  نه؟ ايمؤمن شدی  يدابمر جد ايآ يدپرس
 ها راينه از قلم حضرت اعلی انزل شده بود حبّجت داد و گفت ايکامبارکه

 و مباّل  يدحّجت خشمناک گرد  اوامر مشا هستم. يعمن مط يدمطالعه کن
 حمضر يننی اگر علما در ايز ت که مچه حرفی اس يناسکندر گفت ا

 ردّ   ی است.يقحتق ينانی که اصول ديدردم  مگر منيکنبودند ترا جمازات م
 ه اوراق را مورد مطالعه قرار داديکوقت  ه دارد.يدو قبول من برای تو چه فا

 ينهم که ايدر بسجده افتاد و گفت شهادت ميااختصفحه آنرا خواند بی يکو 
 فته است هر کهايلشده که قرآن از آن مصدر نزول کلمات از مصدری انز 

 کلمات هم بر حقّ   ينداشته ابشد که ا يقني يدقرآن را معتقد است اب ّيتحّقان
 چون من عند اّللّ  يدکلمات بگو   ينهر چه صاحب ا  کلمات اهلی است.   است.

 مهه شاهد يدجملس حاضر  ينه در ايکای نفوس  است اطاعتش واجب است.
 کلمات مؤمن هستم اگر روز را شب خبواند و آفتاب  ينحب امن بصا يدابش

 اير نم ز يکی فرمان او را اطاعت ميبو ر  گونه شکّ يچبداند بدون ه يهرا سا
 هر که ابنکار او بپردازد خدا را منکر شده است.  حکم او حکم خداست.

 پراکنده شدند ّيتن کردند مجعياکلمات را جناب حّجت ب  ينچون ا     
 تی را که جناب حّجت در اّول وهله تالوت منودندايفت آايه و جملس خامت

 يم االمساء بود که در تفسّيو از آورده بود کتاب قي و ماّل اسکندر از ش
 سف از قلم حضرت اعلی انزل شده بود.يو سورهء 

 خان حاکم فارس جناب قّدوس و ماّل صادق را نيکه حس  يمسابقاً گفت     
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 جناب قّدوس از  ون کرد.ي از بي مشار از شبی ّيتو اذر ياپس از زجر بس

 خان ميماّل صادق جدا شده بطرف کرمان رفتند ات امر مبارک را حباجی کر 
 ديز امر و اعالی کلمة اّلّل ب يغابالغ کنند و ماّل صادق مقّدس برای تبل

 جواد کرمانی ّيدند مبنزل حاج سيدقّدوس چون بکرمان رس  مسافرت منود.
 بکربالئی  وارد شدند.معروف 

 اهالی کرمان بعلم و فراست و جاه و منزلت نيجواد در ب ّيدحاجی س     
 ائی کرد و کمالير حمّبت و مهرابنی پذ يتاز قّدوس اب هنا  معروف بود.

 جواد اب ّيدرفتار حاج س  وس جمرا داشت.احرتام را در مهه حال نسبت بقدّ 
 ند و بنزد اويدحسادت ورز خان ميقّدوس سبب شد که شاگردان حاج کر 

 جواد کربالئی شخص گمنامی را در منزل ّيدبردند که حاجی س يتشکا
 برای  ند.يکم يتاو رعا ءدرجهء احرتام را درابره يتفته و هناير پذ يشخو 

 ان آورند ابو گفتند که مهمانيجخان را هبميکه خشم و غضب حاجی کر ينا
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 شخص حمرتم معروفی ّيدس  ب است.اب ّيدی از خواّص سيکجواد  ّيدحاج س
 ينرا در ااو  يداو امر جد ءهيلد و بوسيبکه مهمانش او را بفر   يمسيرت است م

 ود و انظار مردميشبشود از احرتام مشا کاسته م نياگر چن  حدود رواج دهد.
 ردد.يگر متوّجه ميگبطرف د

 یرنگ نزد حاکم شهر رفت و از و يدب يدبشن ينخان  اميچون حاج کر     
 جواد سفارش کند ات از مهراهی قّدوس خود ّيددرخواست منود که حباج س

 گونه رفتار ممکن است عّلت فتنه و آشوبينو ابو تذّکر دهد که ا يدداری منا
 از ّيدس  جواد گفت. ّيدخان را حباج س ميانت حاج کر ياحاکم کرمان ب  گردد.

 کم گفت چند مرتبهای خشمناک حبا انت هبم برآمد و اب هلجهيااستماع آن ب
 منکه ات کنون  جو گوش نکنی. منّام فتنه ينت کردم که بسخنان ايحبتو نص

 تيمام سبب شده است که فرصت را غندر مقابل جسارهتای او سکوت کرده
 ايآ  ت؟يسسخنان چ ينمقصود او از ا جتاوز منوده  يشمشرده و از حدود خو 

 ت که ابيسجو نخام فتنه نيمگر مه  واهد رتبه و مقام مرا احراز کند.يخم
 متّلق را آبهنا يتحمشور و هنا يرهزاران نفر از اراذل انس و نفوس شر 

 طرف داری يات که ات کنون از نفوس بدرفتار و اشقيسمگر او ن  .يدو يگم
 ست خود راايه ر يلوسينازد ات ابيسال مميناهان را اپيگند و حقوق بيکم

 مبقاصد مذمومهء يلاجنام شهوات و ن ت که برایيسمگر او ن  .يدحمافظت منا
 ارد و اب آانن مصاحبت و معاشرتيدرا حمرتم م يرمردمان شر  يشخو 

 ت را ابنواع و اقسام کلمات زشت و بدگوئی آزارينو نفوس اپک ط يدماينم
 نديکواهد ميخه که خودش هر کار ميدای رسرمی او بدرجهيشب  ساند.ي م

 يبد که من شخص جنينواند ببيتمنود و يشگناه را مرتکب م  ينتر و زشت
 نم.يکائی مير ت و راست  کردار دانشمندی  را در منزل خود پذينو اپک ط

 يّهرو  ينسخنان بر ندارد و ا ينکه اگر دست از ا  يدجو بگوئخبان فتنه     
 نم که خانيکاشاره اراذل و اوابش شهر کرمان را وادار م يکرا ترک نکند ب
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 ون کنند.ي را از کرمان ب

 را استماع منود يدشد يدهتد ينو ا يدسخنان شن ينحاکم کرمان چون ا     
 جواد گفت مشا آسوده ّيداز آنچه گفته بود معذرت خواست و حباجی س

 بدرفتاری متنّبه خواهم ينخان را از اميمن خودم حاجی کر  يدخاطر ابش
 ساخت و مبعذرت خواهی وادار خواهم منود.

 مانند يدرا بشن ّيدخان از حاکم کرمان گفتار سميچون حاجی کر      
 ستايواند بر متام مردم کرمان ر يتو دانست که من يچيده خبود پيدمار گز 

 گشت.   يلی تبديدش بنا اميدداشته ابشد ام
 يعرد قّدوس مجيکائی مير قّدوس را در منزل خود پذ ، جواد ّيدحاجی س   
 ساعت که وارد کرمانينود ات اون آمده بي ه از کربال بيکرا از روز  يعوقا

 ابب و مالزمتش را ّيدان خود را بسميداستان ا  نقل کرد. ّيدشده بود برای س
 در قلب حاج يدان ابمر جدمياب آن حضرت در سفر حّج برای او گفت حرارت ا

 را خمفی دارد ات يشان خو ميکه ا  يدجواد بشّدت حاصل شد و هبرت آن د ّيدس
 .يدت اّلّل دفاع منايعاهلی خدمت کند و از شر  يدهبرت بتواند ابمر جد

 قّدوس هم ابو وعده داد که خداوند ترا خبدمت امرش موّفق خواهد کرد     
 و بر دمشنان و خمالفان غالب خواهد ساخت.

 م کهيدجواد شن ّيدزا عبد اّلّل خواجه برای من نقل کرد که از حاج سي م     
 فرمود يتعنا يدی شديدو أتئ يدشنصرت خب نيفرمود خداوند مرا بر خمالف
 ی کنم اگر فضل خداي خان جلوگميهء حاجی کر ير که توانستم از اعمال شر 

 او ابمر ءيهماً از انحردم مسلّ يکم منياخان قميد و در مقابل کر يششامل من
 د.يشر وارد ميان بسايمبارک ضرر و ز 

 آجنا د مسافرت منودند و ازيز ابری جناب قّدوس از کرمان جبانب      
 و اردستان و اصفهان و کاشان و قم و ابالخره بطهران ورود  نيابردکان و انئ

 را ابو دادند و اب کمال يدند بشارت امر جديدکردند.  هر جا شخص مستعّدی د
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 که  يمجناب کل  م منودند. برادر حضرت هباءاّلّل،ياامر اّلّل ق يجشجاعت برتو 

 يلقّدوس دارای طلعتی مج  بود مبن فرمود. در طهران قّدوس را مالقات کرده
 ّيتی امهّ ينحّتی اشخاصی که أبمور د  بود. يدو اندامی جاذب و حمّبتی شد

 دند و از رفتار ويشاشتند و جمذوب او ميدادند قّدوس را دوست ميدمن
 دّقت را در يترفت و هنايگم وضو ميدروز ديک  گفتارش در عجب بودند.

 همه دّقت روايناو ا ءکه کمرت شخص بدرجه  رديکاجنام وضو مراعات م
 گی و فروتنی ويز طهارت و اپک ءمهقّدوس جوانی  بود که جمسّ  اشت يدم

 افتادگی بود.
 جناب  قّدوس  در طهران حبضور مبارک حضرت هباءاّلّل مشّرف شدند.     

 پس از آن  مبازندران مسافرت فرموده مّدت دو سال در منزل پدرشان
 فته بود و پدرشان زوجهءايمت کردند مادر قّدوس  وفات در ابرفروش اقا

 اندازه حمّبت داشتزن نسبت بقدوس بی ينا  ر کرده بود.ياری اختيگد
 آرزو داشت که قّدوس أتّهل  رد.يکو مانند مادر واقعی از قّدوس پرستاری م

 قّدوس  م.ينم و جشن عروسی ترا نبي سم مبيرت فت ميگابرها م  ر کند.يااخت
 یيلولی خ  .يده حتماً خواهد رسيدرمود دوران أتّهل من هنوز نرسيفابو م

 ن منزل عروسی خنواهم کرد بلکه دريامن م  اب شکوه و جالل خواهد بود.
 آمسان در مقابل انظار عموم مردم شهر جشن يران و در ز يدوسط سبزه م

 .يدآنروز است که آبرزوی خود خواهم رس  فت.ايعروسی من اجنام خواهد 
 ان ابر فروشيدکه قّدوس را در سبزه م  يدسال بعد زن پدر قّدوس شن سه
 انت چه بود.ياکه مقصود قّدوس از آن ب  يداند آنوقت فهمکرده  يدشه
 ابب نيه ماّل حسيکجناب قّدوس در ابرفروش توّقف کردند ات وقت     

 الباب از حضور حضرت اعلی از ماکو مراجعت منود و در ابرفروش به
 ه خواهم نگاشت جبانب خراسانيکپس از آن بشرح  .يدوس  رسمالقات قدّ 

 روان شدند.
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 یيمی از دوستان صميکد شد يز که وارد يناّما ماّل صادق مقّدس مبحض ا  

 .يدرفت امر اّلّل از او پرسيشپ ءو درابره يدخود را که از اهل خراسان بود د
 حدود است چه يندر ا د ازغندی کهمحازا ي واست بداند که ميخخمصوصاً م

 نيزا امحد گوشه نشي که م  يدی تعّجب کرد وقتی شنيلخ  خدماتی کرده.
 يتاب آنکه در اّول اقبال ابمر مبارک در هنا  است و اب مردم معاشرت ندارد.

 زا امحد ازغندیي بعداً دانست که م  مردم مشغول بود. يتبشه شجاعت ب
 درابرهء اثبات امر مبارککتاب بزرگی   يفبتأل يشمّدتی در منزل خو 

 شده يتی که راجع بظهور موعود از ائّمهء اسالم روايثمشغول بوده و احاد
 ی که مجع آوری کرده بود ابلغ بر دوازدهيثعّدهء احاد در آن کتاب مجع کرده 

 هایداشته که آن کتاب را منتشر کند و نسخه يمده و تصميشم يثهزار حد
 دستور داده بود که از آن کتاب يزن يشن خو د و بشاگردايسمتعّدد از آن بنو 

 مطالبی اقتباس کنند و در مهه جا آن مطالب را ذکر کنند و مقصودش
 ه ابمر مبارک خدمتی کرده ابشد.يلوسينبود که اب ينا

 د بوديز زا امحد که اّول جمتهد معروف ي ازغندی خالوی م نيحس ّيدس     
 و از فتنه و فساد يايدد بيز که بزا امحد که در خراسان بود نوشته بود  ي مب

 یي خان کرمانی که او را دمشن اسالم معّرفی کرده بود جلوگميحاجی کر 
 ازي بود که بش يلد رفت هر چند ابطناً مايز زا امحد از خراسان بي م  کند.

 ا کهي مستور داشت و کتاب يشمنظور را از خال خو  ينسفر کند لکن ا
 مهه مبالقات يدد بعلماء رسيز رب ورود او بخ  کرده بود ابو نشان داد.  يفأتل

 دند اظهار تعّجبيشآن کتاب مطّلع م يفمدند و چون از أتليآاو م
 روزيکی از نفوس که يک  مودند.يناز آن کتاب م يفی تعر يلردند و خيکم

 متکرّب و طّماع بدجنس يرشخص شر  ينا  زا تقی بود.ي ن او آمد ميدبد
 واستيخم  د شده بود.يز ه بود و اتزه وارد ت خود را در جنف متام کرديالحتص
 يفد چون خرب أتلي قرار گ ينجمتهد يفا کند و در رديدستی پايکه ر 
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 از او در خواست کرد که چند روز آن يدزا امحد ازغندی شني کتابرا از م

 چند روز گذشت  کتاب را ابو امانت بدهد ات استفاده کند و کتابرا برگرداند.
 زا امحد از خالوی خود درخواست کرد که مشا هري اب نشد مخربی از کت

 نفر را فرستاد اتيک نيحس ّيدس  .ييدشخص بگ ينطور هست آن کتابرا از ا
 شرمی و وقاحت گفت بروزا تقی اب کمال بیي د مي زا تقی بگي کتابرا از م

 م هبرتيدکتاب که اب خرب شدم د  ينف اآبقا بگو من از مقصود اصلی مؤلّ 
 ن حوض آب انداختمياب کتابرا در ميشلذا د  کتاب حمو شود.  ينت که اآنس

 جواب انصواب هبم بر آمد يناز ا نيحس ّيدس  و متام خطوطش شسته شد.
 رفتار ينزا امحد او را از اي زا تقی را جمازات کند لکن مي و خواست که م

 دامعمل اق ينگفت اگر اب  نيت خبالوی خود چنيحو از راه نص  ابز داشت.
 خواهد آمد از مهه گذشته يشمشکالت پ  ان عمومی خواهد شد.يجکنی ه

 ایخان در نظر گرفتهميحاجی کر  ّيتبردن امهّ  نياز ب ءرا که درابره مقصودی
 م کنیيازا تقی قي که مبخالفت مينا مبحض اير فت ز اياجنام خنواهد 

 نيحس ّيدهد که سيدمارد و انتشار ميشت ميمخان فرصت را غنميحاجی کر 
 هيلوسينزا امحد ازغندی او را اببی کرده است ابي که م  يدو يگو م  اببی است.

 اير ز  يدفزاياد و بر احرتام خود ميرب م نيخان احرتام ترا از بميحاجی کر 
 ستکه جزایيننند هبرت ايکند مردم هم ابور ميکخود را حافظ اسالم قلمداد م

 کار را خبدا واگذار کنی.ينا
 یيلد است خيز زا امحد در ي که م  يدخراسانی شنچون ماّل صادق      

 ی ازيکخالوی ازغندی در  نيحس ّيدفوراً مبالقات او شتافت س  خوشحال شد.
 فت.ي زا امحد هم بعد از مناز او منرب مي م  مسجدها امام مجاعت بود.

 پس از امتام  ماّل صادق وارد مسجد شد و در صف اّول بنماز مشغول گشت.
 که اجازهينمعانقه منوده و بدون ا نيحس ّيداب س ينروی حاضر مناز در مقابل 

 يناّول از ا نيحس ّيدس  خبواهد ابالی منرب رفت و شروع مبذاکرات منود.
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 ّيتی نگفت ات مبقصود او پی بربد و از نيز لکن چ  .يدرفتار ماّل صادق ترس
 ی ازيکاّل صادق زا امحد هم گفت ات متعّرض او نگردد مي قلبی او آگاه شود مب

 خطاب منوده گفت ای ينهای حضرت ابب را تالوت کرد و بعد حباضر خطبه
 ا ابب علمیير ز  يدو بسپاس اهلی مشغول شو  يدعلما و دانشمندان شکر کن

 ت ابدی درياو چشمهء ح  ه.يدک مفتوح گردينا يدپنداشترا که مسدود می
 اهر شد ات بشما ازاز ظي مقابل مشا آشکار گشته ابب علم اهلی از شهر ش

 ت فضل اهلیياهر کس از چشمهء ح  مبذول دارد. يشنعمتهای گرانبهای خو 
 قطره بنوشد اسرار مشکله برای او مکشوف شود و مطالب معضلهء يک

 نکرده يلدهد اگر چه حتص يلآسانی شرح و تفص يته را در هناميحکمت قد
 وّجه نکند و بعلمواد و اّمی ابشد و اگر کسی بباب علم اهلی تيسابشد و ب

 مغرور شود و رسالت اهلی را انکار کند خبسران ابدی يشو دانش خو 
 علمای اسالم حمسوب شود. يناگر چه از بزرگرت  يدو ذّلت دائمی گرفتار آ

 صدای  مود.ينکلمات انذار م  ينشجاعت خلق را اب يتماّل صادق اب هنا     
 ت و چهيسک  يناو قال مردم بلند شد مهه متعّجب و مبهوت که  يلق
 ان ابنکاريجشّدت و ه يتدر هنا يناز هر گوشه و کنار حاضر   .يدو يگم

 د زد و مبقّدس گفت ازايفر  نيحس ّيدد راه انداختند سايو داد و فر   پرداختند.
 ارانز آمد مناز گ نيساکت ابش ماّل صادق چون از منرب اپئ ياب نيمنرب اپئ

 دست نيحس ّيدس  ابو زدند. ریياخدا پرست دور او را گرفتند و کتک بس
 ّيتو جبمع يدمردمان مهاجم بکناری کش ن آنياماّل صادق را گرفته از م

 يدشخص اب من است من اب ينجمازات ا يدگفت مشا کار نداشته ابش
 وم.يشم ايت مسئله را از او جو يقم و حقيرب او را مبنزل م  گی کنم.يد رس
 عارض شده از روی انفهمی جنونی که بر او ءغلبه ءشخص بواسطه ينا يدشا

 ةً يقحق يدو يگم در آنچه ميدنم اگر ديکم يقند من حتقيز حرفها را م ينا
 اثبت و بگفتار خود معتقد است بدست خودم او را جمازات خواهم کرد
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 و مطابق حکم شرع اب او رفتار خواهم منود.

 کنار مانده از هجوم و آزار مردم خون خوار بر  يلوس ينماّل صادق اب     
 برهنه بود و عبا يشه سر و اپيکمقّدس را در حال نيحس ّيدگماشتگان س

 ر خورده بود و بدنش جمروح ويارا مردم گرفته بودند و کتک بس يشو عصا
 چند روز  ند.يدرسان نيحس ّيدکوفته شده از چنگ مردم رها ساخته مبنزل س

 امر يغاقدام بتبل ءسطهی هم بوايلسف اردبيو ماّل  ، ماّل صادق ءاز واقعه يشپ
 زا امحد نبودندي و م نيحس ّيدد شده بود و اگر سيز گرفتار ظلم و جور مردم 

 سف را قطعه قطعه کرده بودند.يو ا ماّل يهديز 
 از چنگال مردم نيحس ّيدس ءی که بواسطهيلسف اردبيو ماّل صادق و ماّل      

 کرمان گرفتاره  د بد بکرمان توّجه منودند مبحض ورو يز فته بودند از ايجنات 
 جواد ّيدلکن حاج س  وان او شدند.ي خان و پميچنگال قهر و غضب حاج کر 

 آانن را مساعدت منوده و وسائل مسافرتشان را جبانب خراسان فراهم کرد.
 ديشو آزار که از مردم خوخنوار متوّجه اصحاب ابب م ّيتهمه اذينا     
 يدرد بلکه موجب مز يکممانعت من يو تبش يغوجه آانن را از تبليچهب

 اخالص و انقطاع اب جنود جهل و اندانی حماربه يتشت اب هنايگحرارت م
 ردند.يکنفوس م يعمودند و امر اهلی را گوشزد مجينم

 جواد کربالئی ّيداز بود جناب حاج سي دارابی در ش يده وحيکدر اوقات     
 حبضور مبارک علی خال اعظم ّيدزا سي حاج م ءو بواسطه يداز گردي وارد ش

 جواد از ّيدو حاج س يدی که ابفتخار وحيعمشّرف شد حضرت اعلی در توق
 فرموده و ثبات و اخالص يتقلم مبارکش انزلشده نسبت آبهنا اظهار عنا

 جواد حضرت اعلی را قبل از ّيدحاج س  اند.منوده يدو انقطاع آهنا را متج
 حضرت ابب از ءهخمتصّ  و صفات يهه بود و ابخالق عاليداظهار امر مکّرر د

 در بغداد حبضور حضرت يزآن حضرت آشنا بود بعدها ن يتدوران طفول
 ه حضرت هباءاّللّ يکوقت  خمصوص بود. يتهباءاّلّل مشّرف شد و مورد عنا
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 جواد ّيدرا ابدرنه سرگون منودند حاج س

 بود پس از چندی از عراق يی پيلخ
 ان آمد و جبانب خراسان شتافت.ير اب

 اخالق فاضله و خضوع و ءبواسطه
 نيلطافت گفتار و کثرت تقوی در ب

 نور معروف بود. ّيدمردم بس
 ی ازيکروز در يکجواد  ّيدحاج س

 فت غفلتاً مبوکبي ابهنای طهران مياخ
 شاه برخورد شاه سوار اسب ينانصر الدّ 

 جواد بدون خوف و ترس ّيدبود حاج س
 رفت و بپادشاه سالم کرديشپ

 ينضوع جبای آورد انصر الدّ و مراسم خ
 ّيتشاه از وقار و متانت و نوران

 جواد خوشش آمد جواب سالم او را داد و ابو گفت که ببارگاه ّيدمنظر حاج س
 ن شاه که اشخاص حسودی بودند ازيااطراف  .يمات مشا را مالقات کن يدئياب

 واد ازج ّيدحاج س ينضرت آگاه هستند که ايحاعل ايبشاه گفتند آ نيراه تفت
 مد و ازيآشاه را از کلمات حسودان خوش ن  ابب است ّيدس ءوان دلباختهي پ

 رفتار آهنا حمزون شده آهنا را سرزنش کرد که چقدر مشاها امحق و اندان
 عجب است من هر وقت يدنيکطور مينچرا ا يدچقدر کم عقل هست يدهست

 يهعال م که دارای متانت و وقار و اخالق خوب و صفاتيبينشخصی را م
 و سزاوار يدنيکم ّيتاو را اذ  اببی است. يدوئيگاست فی الفور مشا م

 .يدندار يپعذاب و خشم م
 جواد کربالئی در اواخر حال بکرمان بر گشت و ات ّيدخالصه حاج س     

 فتييابر امر اهلی اثبت بود هر که را مستعّد م يشت خو ياح يقدقا ينآخر 
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 .بود و خدماتش مستمرّ انش کامل ميرد ايکم يغتبل

 از حبضور حضرت اببي م در شايّ از مجله اشخاصی که در آن ا     
 سلطان از علمای يخسلطان کربالئی است پدر و اجداد ش يخمشّرف شدند ش

 رشتی و از ّيداز شاگردان مقّرب س يزن يخخود ش  مشهور کربال بودند.
 است که از بغداد سلطان مهان کسی يخش  ی آن بزرگوار بود.يمدوستان صم

 دخرت  رفت و در خدمت حضرت هباءاّلّل به بغداد مراجعت کرد. يهانيمبسل
 يخش يداز رسي وقتی بش يهبود . مشاٌر ال يمجناب کل ءسلطان زوجه يخش

 حسن در يخمالقات کرد ش يمشرح حالش را نوشت زنوزی را که سابقاً  نيحس
 ی الواحينقزو  مي عبد الکر م از طرف حضرت ابب مأمور بود که اب ماّل ايّ آن ا

 بود. يضاز شد مر ي سلطان وارد ش يخوقتی ش  مبارکه را استنساخ کند.
 ام دادند که دويغممکن نبود حبضور مبارک مشّرف شود حضرت اعلی ابو پ

 خواهند آورد. يفدت او تشر ياساعت از شب گذشته بع
 شیسلطان در رختخواب افتاده بود حضرت اعلی اب غالم حب يخش     

 که کسی متوّجه نباشدينبردند غالم ابمر مبارک برای ا يفتشر  يخدت شيابع
 ابو فرمودند که وقتی مبقصود يدشيکچند قدم جلوتر از حضرت فانوس م

 چراغ را خاموش کن. يدميرس
 کرد و گفت:  يتآنشب را خودش حکا ءسلطان برای من واقعه يخش     

 ورود ابطاق چراغ را خاموش ام داده بودند که قبل ازيغحضرت ابب مبن پ
 ی دامن مبارک رايکبود من در آن اتر  يککنم وقتی وارد اطاق شدند اتر 

 گرفتم و اب کمال تضرّع عرض کردم ای موالی حمبوب رجاء دارم تضرّع مرا
 ریيگشوم جز تو کس د يدبشنوی و آرزوی مرا برآری ات در راه تو شه

 سلطان يخضرت فرمودند ای شح  موهبت کربی برساند. ينواند مرا ابيتمن
 ما هر دو دست ياآرزو را دارم که در راه حمبوب فدا شوم ب نيمن هم مه

 که آرزوی ما را بر آورد من بتو  يمو از او بطلب يمبدامن حمبوب واقعی بزن
 



www.oceanoflights.org 

 ١٦٣ص 
 حمبوب را برای تو ينهم که دعا کنم ات خداوند تشّرف حبضور هبرت يدقول م

 يمی عظيلد آور آنروز خياو مشّرف  شدی مرا بفراهم کند وقتی حبضور ا
 واستنديخه حضرت ابب وقتی ميداست چشم روزگار چنان روزی را ند

 فرمودند هر چه خواستم قبول نکنم ممکن يتبربند مبلغی مبن عنا يفتشر 
 کلمهء   بردند. يفنشد ابصرار مرا وادار بقبول فرمودند بعد بر خاسته تشر 

 ليات اّول خيسکرد که مقصود ک  ّي مرا متححمبوب که فرمودند  ينهبرت 
 ابشد و عاّل  ّيدمنظور س يدکردم که حضرت طاهره است بعد حدس زدم که شا

 بعدها که حبضور  راز را کشف کنم. ينانستم چطور ايدبودم و من يددر ترد
 ينکردم که مقصود حضرت ابب از هبرت   يقنيحضرت هباءاّلّل مشّرف شدم 

 جانفشانی داشتند حضرت هباءاّلّل بودند. یزو حمبوب که در راه او آر 
 االّول بود يعم ربيکت و يسهجری که مطابق روز ب ١٢٦٢نوروز سال      

 ان و سکون بسريناطم يتاز اب هناي حضرت ابب در ش  .يدفرا رس
 ل مبارک حبضرتيکجشن را در منزل خود گرفتند ه يدروز ع  دند.يرب م

 يحفرمودند و اب نصا يتر حمّبت و عناخود در آن روز اظها ءحرم و والده
 قلب حضرت حرم و مادرشان ءهينو حمّبت فراوان زنگ غم را از آ يينش

 متام امالک و دارائی خود را حبرم و والده خود واگذار  بر طرف داشتند.
 خود که مرقوم ءانمه ّيتدر وص  فرمودند. يلو ابسم آانن تسج  کردند.

 يشمبادر و حرم مبارکه خو  يزخود را ن ءء منقولهيافرمودند منزل و اش
 شان متام امالک و دارائیمنودند که بعد از وفات والده يحواگذار کردند و تصر 

 و منزل خمصوص حضرت حرم است.
 مادر حضرت ابب در اوائل حال بعظمت امر مبارک آشنا نبود     

 د ات ابقیاز بعتبات توّجه کر ي م از شايّ ان فائز نشد در اواخر اميو بشرف ا
 جواد ّيدعمر خود را در آجنا بگذراند حضرت هباءاّلّل مرحوم حاجی س

 ازی را که اب والدهء حضرت اببي ش يدحاجی عبد احلم ءکربالئی و زوجه
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 ا بروند و او را ابمريهآشنائی داشتند مأمور فرمودند که مبالقات مشاٌر ال

 م ابمر مبارکايّ در آن ا والدهء حضرت  د.ينمبارک و عظمت آن آشنا منا
 و فضل و موهبتی را که حقّ  يشمؤمن گشت و از عظمت مقام فرزند خو 

 انميان و ثبات در ايناطم يتفرمود آگاه شده و اب هنا يتتعالی ابو عنا
 ريگجهان جبهان د يندهم هجری از ايز فت و در اواخر قرن سايوفات 

 دی (.يالم ١٨٨٢شتافت ) اکترب 
 ل مبارک آگاه بود دريکم از اوائل حال بعظمت مقام هاّما حضرت حر      

 حضرت  و مانندی نداشت. يان جبز حضرت طاهره نظميعبادت و قّوت ا
 ا اخباريهها مبشاٌر الي شهادت و غ ءده را ات دورهينآ يعوقا يعاعلی مج

 حضرت اظهار ءمطالب را بوالده ينای از اکردند که کلمه  يدفرمودند و أتک
 صرب کند و بقضای اهلی راضی ابشد. ايش فرمودند که در بالنکند و سفار 

 ای مناجاتی مرقوم فرمودند و حبضرت حرم دادند و فرمودند هردر ورقه
 دعا را خبوان من در خواب بتو يند شد اايانی تو ز يشوقت اضطراب و پر 

 يشحضرت حرم بعدها در هنگام پ  ازم.يسوم و اندوه ترا زائل ميشظاهر م
 ل مبارک در هر مرتبهيکه يتعمل فرمودند و هبدا هيّ رو  ينت ابآمد مشکال

 فتند.ايانی و اضطراب رهائی يشاز پر 
 فتند وايابری پس از آنکه حضرت ابب از اجنام امور الزمه فراغت      

 علی ّيدزا سي خود را مرتب داشتند مبنزل حاج م ءوسائل معاش  حرم و والده
 ت ها اتيبمص ينا ءه و دامنهيدرس ايا هنگام نزول بالير بردند ز  يفتشر 

 که در  نيابفراد مؤمن  و وقوع شهادت کربی ادامه داشت. يزان ترب يدم
 يخی و شينقزو  ميماّل عبد الکر   از بودند امر فرمودند ابصفهان بروند.ي ش

 مبسافرت اصفهان مأمور يزدی را نيز کاتب   نيحس ّيدزنوزی  و س نيحس
 داشتند.

 ه هستيلکه هبر وس  يدوشيکسته ميو وای فارس پخان فرمانر  نيحس     
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 و قدر و مقامشان را يدو آزار منا ّيتا کند و حضرت ابب را اذيدای  پهبانه

 واني ابب اب پ ّيددر نظر مردم پست کند.  ات آنکه ابو خرب دادند که س
 خان نفوسی را گماشت نيند حسيکمانعی مالقات م  يچو اصحابش بدون ه

 ّيتشب برای او خرب آوردند که بقدری مجعيکمراقب احوال ابشند  که سرّاً 
 شهر تيّ خطر است ممکن است امن يماند که ببرای مالقات ابب مجع شده

 یيلوند خي که شبها مبالقات ابب م  یعّدهء اشخاص  ابغتشاش بدل شود.
 ن آهنايادر م  رت از عّدهء نفوسی است که در دستگاه حکومتی حاضرند.يشب

 اندمشا غفلت کرده ينمأمور   هست. يزص دانشمند و عالی رتبه ناشخا
 هد کهيدا دائی حضرت ابب آبهنا پول مير اند ز ت را بشما نگفتهيقو حق

 اگر امر  مطلب را از مشا پنهان کنند.
 يمابب هجوم کن ّيدصادر شود خبانهء س

 وان او را دست بسته نزد توي و پ
 خان در جواب قائل کهينحس ميور ياب

 سرکردهء جاسوسهای او بود گفت تو
 واهد مبن دستور دهی من خودميخمن

 نيامن چه کنم متاشا کن ببيدهبرت م
 مشکل را عالج يناخبوبی چطور 

 خان يدپس از آن عبد احلم  خواهم کرد.
 داروغه را احضار کرد و ابو گفت

 مبنزل يدکس بفهمد اب  يچکه هينبدون ا
 علی بروی نردابم ّيدزا سي حاج م

 گذاری و از پشت ابم غفلًة واردب
 ابب را اب هر که آجنا ّيدس  منزل شوی.

 هر چه کتاب و اوراق  ی.ي هست بگ
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 علی ّيدزا سي حاج م يفتکل يبوری. عنقر يای مجع کنی فوراً بنزد من بيدد

 ا مطابق وعدهءير ند ز ي رستم او را هم بگيفرا هم معلوم خواهم کرد فوراً م
 ه خبتش راياوان سي ابب و پ ّيدهء حمّمد شاه قسم که سجبقّ خود وفا نکرده 

 خواهم کشت دستگاه او را هبم خواهم زد آتشی را که روشن کرده خاموش
 طور حرفها بزند.ينشهر ا ينر کسی جرأت نکند در ايگنم ات ديکم

 علی ّيدزا سي خان اب مهراهانش حسب االمر مبنزل حاجی م يدعبد احلم     
 کاظم زجنانی  ّيدر منزل فقط دائی حضرت و حضرت ابب و سهجوم بردند د
 مرتضی زجنانی است ّيدکاظم زجنانی برادر س  ّيدری نبود ) سيگبودند کس د

 کاظم هم در قلعهء طربسی  ّيدکه از شهدای سبعهء طهران است و خود س
 (. يدبشهادت رس

 برداشت يدسه نفر را گرفت هر چه اوراق و کتاب د ينخان ا يدعبد احلم     
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 ّيدحضرت ابب و س يدعلی گفت مشا در منزل مبان ّيدزا سي بعد به حاجی م

 (٨٤:١١) قرآن  ءيهآ يندر آنوقت حضرت ابب مکّرر ا  کاظم را بدار احلکومه برد.
 " از وجه يبن الّصبح بقر  سَ ي  م الّصبح ألَ عَده  رمودند  " إّن َمو  يفرا تالوت م

 مردم يدند داروغه ديدچون ببازار رس  ت آشکار بود.ان و شجاعينمبارک آاثر اطم
 ايد بلند است گو ايوند صدای داد و فر ي م  د،يآينی مضطربند ميلخ

 يديدرد ميکی انزل شده هبر طرف نگاه ميدت سختی و بالی شديبمص
 يهری زن و مرد گر يابس ءند دنبال هر اتبوتی عّدهيرب اتبوت است که م

 چه خرب است گفتند غفلتةً  يدتعّجب کرد پرسی يلنند . خيز د ماينند فر يکم
 است که نصف شب ات يدامشب مرض واب بشّدت بروز کرده و بقدری شد

 های خودشان راحال صد نفر را تلف کرده است مهه مضطربند مردم خانه
 یيلداروغه خ  اند که آهنا را جنات بدهد.اند متوّسل خبدا شدهرها کرده

 جاينکس ايچفت درابن دار احلکومه گفت هخان ر  نيبشتاب نزد حس يدترس
 انداهل منزلش گرفتار مرض شده ءخان فرار کرده مهه نيت حسيسن

 نوکرش را واب هبالکت رسانده يکه و ياس يزی بد است دو ات کنيلحالشان خ
 ها را دفن نکرد و اب بعضی ازو خودش بقدری در رفنت سرعت کرد که مرده

 گرفت  يمخان داروغه تصم يدرد عبد احلمخود به ابغ ختت فرار ک ءعائله
 خان نيبربد و در آجنا نگاه بدارد ات فرمان حس يشحضرت ابب را مبنزل خو 

 پس يدد شنايو فر  يهصدای گر  يدرس يشمنزل خو  يکحاکم برسد چون بنزد
 انه پسرش مبرض واب گرفتار شده و مشرف هبالکتيگدانست که  يقاز حتق

 ود را بپای حضرت ابب انداخت و شفای پسرشد و خ يداست از مهه جا ان ام
 ت و دامن عبای حضرتيخيرا درخواست کرد اشک از چشمانش م يشخو 

 بلند را ءرتبه ينهم بکسی که ايدفت " ترا قسم ميگاعلی را گرفته بود و م
 کرده که از من درگذری و پسرم را شفا خبشی او گناهی ندارد  يتبتو عنا

 او جمری مفرما ءمن هستم جمازات مرا درابرهدر اّول جوانی است  گناهکار 
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 نم کهيکهم و عهد ميدامن هم اکنون از شغل خود استعفا ميماز آنچه کردم پش

 گونه کارها را قبول نکنم " حضرت ابب درينر ايگم دي اگر از گرسنگی مب
 رفتند امر فرمودند قدری از آب وضو کهيگآن وقت برای مناز صبح وضو م

 بد.ايشستند بربد به پسرش خبوراند ات شفا رک را میصورت مبا
 فوراً   فت.ايخان مطابق دستور مبارک رفتار کرد و پسرش شفا  يدعبد احلم

 ت کرديحخان را نصينرا شرح داد و حس يعوقا يعانمه ای حباکم نوشت مج
 يتهابزن و بچه  ابب بردارد و ابو نوشت خبودت رحم کن، ّيتکه دست از اذ

 ،واب طول بکشد ينا اگر اير ز  ،رفتار بردار يندست از ا ،رحم کن
 خان در جواب نوشت که حضرت ابب را رها نيحس  احدی زنده خنواهد ماند.

 دارند بروند. يلکن ات هر کجا که م
 و شاه فوراً  يدخان بطهران رس نياقدامات و رفتار حس ينشرح ا    

 و ابصطالح يدخوش ندخان روز  نياز آنروز حس  خان را معزول کرد. نيحس
 ه حضرتيکرد در اوقاتيکمن يتکس از او رعايچبنان شب حمتاج شد ه

 ای مبنی بر ندامت از گناهانهيضخان عر  نيهباءاّلّل در بغداد بودند حس
 قبل و توبه و اانبه حبضور مبارک عرض کرد و درخواست منود که عّزت

 حضرت هباءاّللّ   .سابقش را ابو برگردانند و حبکومت فارس بر قرار بشود
 فت.ايبدخبتی بود ات آنکه وفات  يخان اس نيجوابی ابو ندادند حس

 ّيدداشتند س يفخان داروغه که تشر  يدحضرت ابب در منزل عبد احلم     
 چون  کاظم زجنانی را مبنزل جناب خال فرستادند و او را احضار فرمودند.

 بوالده و حضرت حرمنسبت  يدوم ابي از مي مشّرف شد فرمودند من از ش
 مراقبت و توّجه را داشته ابشی بعد خداحافظی کردند و فرمودند يتهنا
 اهلی هستی و مشمول حفظ او خواهی بود. يته ملحوظ حلاظ عنايشمه

 از  کرد.  يمر مالقات خواهيگديکان اب جيمنتظر ابش که ابز در کوههای آذراب
 سر گذاری من هم پس ازرستم ات افسر شهادت بر يفان فدا ميدآجنا ترا مب
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 ی از بندگان خملص و مقّرب خدا خواهم آمد و در جهان ابدیيکتو هبمراهی 

 منود. يمر را مالقات خواهيگديک
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 فصل دهم                                  

 مسافرت حضرت ابب ابصفهان                     
 از جبانبي حضرت ابب از ش هجری بود که ١٢٦٢اواخر اتبستان      

 شدند يکت فرمودند چون ابصفهان نزدميکاظم زجنانی عز   ّيداصفهان هبمراهی س
 ای مبنوچهر خان معتمد الّدوله حاکم اصفهان مرقوم فرمودند کهانمه

 يتات آبجنا وارد شوند مضمون انمه در هنا يدمنا ّيهبرای حضرتش منزلی هت
 کاظم زجنانی انمهء  ّيدچون س  مهراه بود.احرتام و اب کمال بالغت و فصاحت 

 حمّمد ّيدس يم أسلطان العلم يهحضرت ابب را مبنوچهرخان داد مشاٌر ال
 ن روحانی در اصفهان بودايوايشپ ينامام مجعه اصفهان را که از بزرگرت 

 اب يشوادار منود که کسی را ابستقبال حضرت ابب بفرستد و در منزل خو 
 ای را که حضرتانمه  ائی کند.ير ز آن حضرت پذاحرتام و اکرام ا يتهنا

 برای امام مجعه يشه مراسله خو يمابب مبعتمد الّدوله نوشته بودند بضم
 فرستاد.
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 که بعدها بواسطهء اقدام  نيحمّمد حس يسلطان العلمأ برادر خود ) م     

 لسوئی که کرد از قلم حضرت هباءاّلّل ملّقب به رقشاء شد ( را ابستقبا
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 چون حضرت ابب مبنزل سلطان  ر فرستاد.يگحضرت ابب اب چند تن د

 ل مبارک استقبال کرد و ابيکبشخصه از ه يهشدند مشاٌر ال يکالعلماء نزد
 مردم اصفهان نسبت  برد. يشان را مبنزل خو يشحمّبت و احرتام ا يتهنا

 ابباشتند روز مجعه که حضرت يداحرتام را جمری م يتحبضرت ابب هنا
 ام را برایمحّ  ءری از مردم آب خزانهياوردند بسيام يفام مبنزل تشر از محّ 

 آن اب هم نزاع يمقطره بردند و در سر تقس ينا ات آخر يهار يمشفا و رفع ب
 حمّبت را يتمان خود از مهان شب اّول هنايهامام مجعه نسبت مب  ردند.يکم
 آفتابه لگن را از دست  اد.يدخدمات حضرت ابب را خودش اجنام م  ا کرد.يدپ

 ت بکّلی خود رايخيرفت و خودش آب بدست حضرت اعلی ميگنوکرش م
 شب از حمضر مبارک درخواست کرد که سورهءيک  فراموش کرده بود.

 حضرت ابب  کنند.  ياست برای او تفس ّيهو العصر را که از سور قرآن
 مقصودی بدون أتمل و سکون قلم يبکاغذ و قلم خواستند و اب سرعت عج

 بر آن سوره مرقوم داشتند. يلی جلي مهماندار خود را برآوردند و تفس
 سوره ينحرف ا نيدهء اّولانت مبارک ات نصف شب راجع مبعانی متعدّ ياب

 ی که نگاشته بودندي نی حرف " و " بود که معانی " واو " را از تفسيع
 ی درامحد احسائ يخرمودند . " واو " مهان حرفی است که شيفتالوت م

 بر يلآنرا ذکر کرده حرف " واو " در نظر حضرت ابب دل يشات خو يفأتل
 اهلی بود حضرت هباءاّلّل حبرف " واو " در کتاب يند يدجد ءآغاز دوره

 يتعب يسلرمز الرّئ يساند و از آن بسّر الّتنکاقدس اشاره فرموده
 رمودهمرقوم ف يحضرت ابب مناجاتی را که در مقّدمهء تفس  اند.فرموده

 مهه جمذوب مناجات  در آن شب تالوت کردند. ينبودند در حضور حاضر 
 ان ماندهي نش حيااز قّوت ب  مبارک و لطافت صوت حضرتش شدند.

 ماّل حمّمد تقی هراتی  ند.يدر بر خاستند و دامن عبای حضرت را بوسيااختبی
 ثلمکلمات بی  ينحمااب زابن مبدح و ثنا گشود و گفت ابی يجمتهد شه
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 ١٧٣ص 
 ينواند مثل ايتکس منيچاهلی و اهلام خداوند ه يدبدون أتئ   است. يو نظ

 ثلث قرآن است در ايت که معادل ربع ايهمه آينا يلبزرگوار در مّدتی قل
 َشقُّ القمر  معجزه است. ينعمل ابالتر  ينا  د.يسفصاحت و بالغت بنو  يتهنا

 شهرت  واند کرد.يتابری منمعجزه بر  ينه هرگز اب ايز کردن سنگر   يحو تسب
 ابب روز افزون بود از اطراف اصفهان دسته دسته برای تشّرف حبضور

 ی بوديبهنگامهء عج  ردند.يکمدند و مبنزل امام مجعه هجوم ميآابب مردم م
 مد از مسائل مشکله و حقائقيآری ميگد چه خرب است دينمد به بيآی ميک
 فا و عالج از حضرت اببمدند طلب شيآبعضی م  رد.يکسؤال م ينّيهد
 مودند.ينم

 مرتبه مبنزل امام مجعه برای تشّرف حبضوريکمعتمد الّدوله خودش      
 منوچهرخان از  ابب آمد در آن جملس اغلب علمای اصفهان حاضر بودند.

 کدام جواب کافی ندادند.يچخواست ه يلاثبات نبّوت خاصه دل ءعلما درابره
 د حضرت ابب فرمودنديننی بفرمااياز حضرت ابب درخواست کرد که ب

 شفاهی عرض کرد جواب کتبی مبراتب هبرت است ايواهی يخجواب کتبی م
 از آن هبره يزدگان نيننند آيکود و مهه از آن استفاده ميشا منتشر مير ز 

 يشند حضرت ابب قلم برداشتند و بفاصلهء دو ساعت بيرب کافی م  يبو نص
 و مطالبی را  الم را مربهن داشتند.اس ّيتاز پنجاه صفحه نگاشتند و حّقان

 و چندان مؤثّر بود که در خاطرها نقش يلر جلياکه ذکر فرموده بودند بس
 اشاره يزی نينبست در خامتهء آن بظهور قائم موعود و رجعت حسمی

 از عظمت ينرمودند متام حاضر يفت را تالوت مايوقتی که آن آ  فرمودند.
 ان شده مهه ساکتي مندهش و حت ايمقام آن بزرگوار و عظمت آن آ

 تاينسبت آبن آ يناعرتاضی از حاضر  ينکوچکرت    ادند.يدو صامت گوش م
 انت.ياآن ب ردّ ه کس را قدرت اعرتاض نبود ات چه رسد بيچمتوّجه نشد ه

 منود و حبّدی يت در وجودش أتثايمعتمد الّدوله چنان استماع آن آ    
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 ضر اب صدای بلند گفت من ات کنونمسرور و مشعوف شد که در آن حم

 ت اسالمرا قلباً معتقد نبودم و اقرار و اعرتاف جازم بصحّ  نت اسالمايد
 اسالم وادار کرد احلمد ّلّل که يقجوان مرا قلباً بتصد ينانت ايانداشتم ب

 جوان ينن مؤثّر که از اياگونه قّوت و قدرت و بينم ايدموهبت رس يناب
 يلت از راه حتصيسکار کار مهه کس نيناست ام از عهدهء بشر خارج يدد

 يندارم بعد از ا يقنيمطلب  ينسد من ابي مقام من ينو درس خواندن کسی اب
 .يدن رسايکلمات مهه برخاستند رفتند و جملس بپا

 د بود علمای اصفهان که آهنمهايشهرت حضرت ابب هر روز رو ابزد     
 آبن  ند،يديدچشم خود مند  و بيدشنشهرت و انتشار عظمت ابب را می

 ردند جوانی درس خنواندهيکا مشاهده مير ند ز يدبزرگوار حسد ورز  
 نکرده اتزه ابصفهان وارد شده و رتبه و مقامش مبراتب از آهنا يلو حتص

 برود يشمنوال کار پ نيی نکنند و هبمي ند اگر جلوگيدرت است ديشب
 د چاره برآمدند ازدر صد ينعاقبت خوبی برای آهنا خنواهد داشت بنابر ا

 ن علما چند نفر که ابهوشرت بودند دمشنی و خمالفت علنی را ابيام
 رتيشا فکر کردند که منع و خمالفت بير حضرت ابب صالح ندانستند ز 

 ر نفوس بديگخبشد. از طرف دبعکس می ءهيجود و نتيشابعث شهرت م
 ب نسبتء ابيهسرشت و اشرار ابنتشار انواع افرتاء و هتمت در مقابل داع

 و علما يدگفتگوها متدّرجاً بطهران رس  ينآبن حضرت مشغول شدند.  ا
 را اخبار منودند. يعوقا ينزا آقاسی که صدر اعظم شاه بود اي حباجی م

 سخنان را بشنود در ينکه مبادا حمّمد شاه چون ا  يدزا آقاسی ترسي م     
 دي در دل بگو ابب را بطهران خبواهد و حمّبت او را  يدبرآ يقصدد حتق

 در فکر چاره افتاد ينصدارت شود بنابر ا ءو کار منجر بسقوط وی از رتبه
 که ممکن است معتمد الّدوله جملسی فراهم کند  يدسيرت م ينرت از ايشو ب

 ابب آهنا را مبذاکرات وادار کند و چون ّيدو اب س يدو علما را دعوت منا
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 ١٧٥ص 
 ابب را بشاه معّرفی ّيداست س نيبحمّمد شاه نسبت به معتمد الّدوله خوش 

 زا آقاسی راي الت مياخ ينا  د.ي کند و ابب مورد توّجه شاه قرار گ
 بود که اگر معتمد الّدوله ينرت ترسش از ايشاندازه خائف ساخت و ببی

 مؤثّر واقع ايابب قّوت خواهد گرفت و در شاه و رعا يدواسطه بشود امر جد
 یّيتابی داشت و امر ابب هم عظمت و جذّ يقرقا حمّمد شاه قلب ير خواهد شد ز 
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 ١٧٦ص 
 زاي د که صدارت از دست ميشم ينمطالب ا ينا ءهيجدارا بود نت يدشد

 فکرها ينبعد از ا  ر ابو توّجهی خنواهد داشت.يگفت و شاه دي ون مي آقاسی ب
 يند و او را مبحافظت مصاحل ديسای بنو که ابمام مجعه انمه  يدهبرت آن د
 ء اويهخصوص از انح ينادار کند و بر سهل انگاری که ات کنون در ااسالم و 

 کار را کرد و در ضمن مراسلهينا  .يدمنا يخا سرزنش و توبير جمری شده و 
 ه خمالف مصاحليککه مشا اب کمال مّهت أبمور   ميابو نوشت ما منتظر بود

 .يدی کني گونه مطالب جلوگينو از ا يداست خمالفت منائ ّيتحکومت و رع
 و او را در يداابب را مورد احرتام قرار داده ّيدکه س  مينو يشحال م     

 و آاثرش را يمو تعال يدنيکم يفاز او تعر  يدای بزرگ ساختهيلانظار خ
 مراسالت نوشت يلقب ينعلمای اصفهان هم از ا يربسا  .يدمائينم يرتقد

 ه ات آنکرد خمصوصاً بعضی از علما را ک  يقو آهنا را مبخالفت ابب تشو 
 و صوتی نداشتند مورد توّجه خود قرار داد و آبهنا کاغذ نوشت يتوقت ص

 اگر چه از احرتام خود  نبود. يأتثبی يدمراسلهء حاجی که ابمام مجعه رس
 ان خوديشی نکاست و لکن ببعضی از اقراب و خو يز نسبت حبضرت ابب چ

 القات اببه برای ميکنفوس ءاد کنند که از عّدهجيدستور داد وسائلی ا
 يکپسر حاجی کلباسی هم از  أالعلم يهد کاسته شود آقا حمّمد مهدی سفينآمی

 ت و بدگوئی حضرت اببطرف در ابالی منربها اب کلمات زشت مبذمّ 
 زا آقاسی بشود و پس از مّدهتاي م يتراه مورد عنا يناز ا يدپرداخت شا

 وائی بنوائی برسد.ينب
 ام داد کهيغفت ابمام مجعه پايوقوف  يعوقا ينمعتمد الّدوله چون اب     

 اسد اّلّل پسر ّيدبعالوه حاجی س   هبمراهی حضرت ابب مبنزل او بروند.
 ای و آقا حمّمدحمّمد ابقر رشتی و حاج حمّمد جعفر آابده ّيدمرحوم حاج س

 ران را هم دعوت کرد ات اب حضرت اببيگزا حسن نوری و دي مهدی و م
 فت و سعی کردير دعوت را نپذ يناسد اّلّل ا ّيدد.  حاج سينمذاکراتی منا
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 ١٧٧ص 
 ام داد من ازيغند و آبهنا پير ران را هم نگذارد که دعوت معتمد را بپذيگد

 دعوت را يننم ايکام از مشا هم درخواست مقبول دعوت معذرت خواسته
 ا دعوت خود را آشکارا وير ز  يدابب روبرو نشو  ّيدو اب س يدقبول نکن

 ت متمّسک خواهدايهار خواهد داشت و برای اثبات مّدعای خود آبپرده اظبی
 ت خواهد نوشت آن وقتايگشت و در وقت کمی ابندازهء نصف قرآن آ

 " نيَ ست : هات وا ب رهاَنک م ِان  ک نت م صاِدقِ ين" برهان من ا يدو يگبشما م
 يداب اي يممثل او رفتار کن يموانيتاز ما من يچيکی است هيه(  بد١٠٦:٢) قرآن 

 و متام يمبعجز و انتوانی خود اقرار منائ يداب ايو  يمدعوت او را قبول کن
 هر دو مطلب ينو ا يمست و شهرت و جاه و مقام خود را از دست بدهاير 

 ن و سبب حصول خسران است.ايموجب ز 
 فت و دعوت معتمد راير ت او را پذيحای  نصحاج حمّمد جعفر آابده     

 زا حسن نوریي آقا حمّمد مهدی و م يلاز قب رانيگقبول نکرد ولی د
 مبنزل معتمد الّدوله رفتند نّي فته در وقت معير دعوت را پذ يرينو  سا
 اسدّلّل اعتنائی نکردند. ّيدت سيحو بنص
 افالطون بود از حضور مبارک ءوان فلسفهي نوری که از پ نيزا حسي م     

 هم آن جز برای خواصّ ماّل صدرا که ف ءيهمشکل از کتاب عرش ءچند مسئله
 حضرت ابب اب عباراتی سهل  ال کرد.ؤ ت سيسران ممکن نيگفالسفه برای د

 يهکه از اصطالحات جار ينو آسان مشکالت او را جواب فرمودند بدون ا
 جوان به مراتب از معارف ينزا حسن دانست که معارف اي وی کنند.  مي پ

 رياه بسيقدو طر  ينا نيفلسفهء افالطون و ارسطو ابالتر و مهمرت و فرق ب
 مار است.يشو ب

 را ّيهآقا حمّمد مهدی بنوبت خود از حضرت ابب بعضی از مسائل فقه     
 واستيخقانع نشد راه جمادله سپرد و م يدو جبواهبائی که شن  ال کرد.ؤ س

 ه جلو سخنان او رايددازد معتمد الّدوله مقصود او را فهميند راه بايداد و فر 
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 ١٧٨ص 
 ی از نوکرهای خود فرمان داد چراغی روشن کند و آقا حمّمديکبگرفت و 

 مهدی را مبنزل خودش برساند بعد معتمد ابمام مجعه گفت من از دمشنان
 ابب را ّيدی ابو برسانند حمّمد شاه امر کرد که سيّتسم که اذيرت ابب م

 بطهران بفرستم منهم جمبورم مطابق امر شاه عمل کنم هبرت آنست که ات
 امام مجعه هم اب  ود در منزل من ابشد.يشوسائل سفر او فراهم موقتی 

 معتمد الّدوله موافقت منود حضرت ابب را در منزل معتمد گذاشت ءيهنظر 
 و خودش تنها مبنزل برگشت مّدت توّقف حضرت ابب در منزل امام مجعه

 چهل روز بود.
 حضرت اعلی را از ءهيّ فروغ عدل ءم ماّل حمّمد تقی هراتی رسالهايّ در آن ا     

 ابجازه مبارک بود لکن کار خود را ينرد و ايکعربی بفارسی ترمجه م
 ی بر او مستولی گشت و از جرگهءيدا انگهان خوف شدير ز  يدابجنام نرسان

 که حضرت ابب مبنزل معتمد الّدولهيناز ا يشان کناره گرفت پمياهل ا
 پدر سلطان يمابراه زاي زا حمّمد علی هنری مي انتقال کنند برادر بزرگ م

 دعوت منود. يشالّشهداء و حمبوب الّشهداء حضرت ابب را شبی مبنزل خو 
 کارهای او را  يعی امام مجعه بود و مجيماز دوستان صم يمزا ابراهي م

 ائی را فراهم کرده بود کهير غذا و وسائل پذ يناد در آن شب هبرت يداجنام م
 سلطان  هبرت و ابالتر بود. ن و بزرگان شهرياائی اعير مبراتب از طرز پذ

 شان از دهردند و سنّ يکالّشهداء و حمبوب الّشهداء در آنشب خدمت م
 خمصوصی داشتند چون يتحضرت ابب آبهنا عنا  کرد.زده سال جتاوز منیايو 

 حبضور ابب عرض کرد برادر من يمزا ابراهي غذا را بگسرتدند م ءسفره
 ات مبقصود يدی بفرمائيتم عنانيکزا حمّمد علی فرزندی ندارد رجا مي م

 ن بشقابياقدری غذا در م يشحضرت ابب اب دست خو   برسد. يشخو 
 ات اب زوجهء يدزا حمّمد علی بدهي دادند و فرمودند مب يمزا ابراهي ته مبخير 

 خواهد يتواهند آبهنا عنايخغذا را تناول کنند خداوند آنچه را م ينخود ا
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 ١٧٩ص 
 زا حمّمد علی داد که بعدها حرمي ند دخرتی مبخداو  يدفرمود.   طولی نکش
 .يدحضرت عبدالبها گرد

 ند بقتل حضرتيدد نيابری شهرت ابب روز افزون بود علما چون چن     
 اسد اّلّل و حاج ّيدعلمای اصفهان جبز حاجی س يعابب فتوی نوشتند و مج
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 ١٨٠ص 
 فتوی را نزد ءورقهپس از آن   ای آن فتوی را امضاء منودند.حمّمد جعفر آابده

 که  يدسيرت امام مجعه فرستادند امام مجعه فتوای قتل نداد ولی چون م
 برود و جاه و جاللش زائل شود خنواست اب علماء اصفهان نيستش از باير 

 مضمون نوشت ... " من در ينجهت فتوائی ابينخمالفت کرده ابشد از ا
 داللت بر کفر او بکند نی ابب معاشر بودم عملی کهيعجوان  ينمّدتی که اب ا

 و موجب قتل ابشد مشاهده نکردم و لکن چون از جهتی اّدعای مقام بزرگی
 ند و در فکر جاه و مقاميکمن يار اعتنائی أبمور دنيگرا دارد و از طرف د

 انه است من فتوای بقتليو ام که جمنون و دکرده  يقنيت يسظاهری ن
 ء علمايهفتوی از انح ينصدور انم " خرب يکانگی او اقرار ميو هم ولی بديدمن

 اپنصد نفر  ر برآشفت و در فکر چاره افتاد.يابس يدکه مبنوچهر خان رس
 سوار را مأمور کرد که اب حضرت ابب در هنگام غروب آفتاب از اصفهان

 سواران دستور داد که يسبرئ د ضمناً ينت مناميخارج شوند و بطهران عز 
 يسا ابصفهان برگرداند و برئر فرسنگی صد نفر سواران ر ه يّ پس از ط

 صد نفر آخری که مورد اعتماد او بود در هنانی سفارش کرد که از صد نفر
 ت نفريست نفر را برگرداند و از بيسای بر مرحلهه يّ خودش بعد از ط

 ر را برایيگآخری ده نفر مورد اعتماد او هستند نگاهدارد و ده نفر د
 و اب آن ده نفری که مورد ت به اردستان مأمور کنديامجع آوری مال

 ه کسی نفهمد حضرت ابب رايکمعمولی بطور  ياعتمادش هستند از راه غ
 د که قبل از طلوع صبح وارد شهر شوند.ياينابصفهان برگرداند و طوری ب

 فت معتمد الّدولهايدستوری را که معتمد الّدوله داده بود خبوبی اجنام      
 ق خمصوصی جای داد و خوددر اطا يدحضرت ابب را بعمارت خورش

 انستند کهيدمود مردم منينبشخصه ابجنام خدمات حضرت ابب اقدام م
 ابب را بطهران ّيدردند سيکل مياحضرت ابب در اصفهان هستند. مهه خ

 سفر ينا ءهيجند نتينبفت و منتظر بودند که بهيگی ميز اند هر کسی چبرده
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 وان حضرتي پ  ند.يکم نّي ازاتی معابب چه جم ّيدو شاه برای س  ود.يشچه م

 ردنديکل ميابر بودند و خخ ت امر بیيقابب هم که در اصفهان بودند از حق
 وردنديخی غّصه ميلبودند خ نيحضرت ابب در طهران هستند مهه غمگ

 معتمد الّدوله از حزن و اندوه اصحاب اب خرب بود و حبضور حضرت ابب
 اب يداطر اصحاب اجازه بفرمائان خيننم  برای اطميکعرض کرد رجا م

 حضرت ابب چند سطری مباّل   حکمت حبضور مبارک مشّرف شوند. يترعا
 آورد ساکن بود مرقوم فرمودند يمن ءی که در مدرسهينقزو  ميعبد الکر 

 ميی انمه را بفرستند ماّل عبد الکر ينو مبعتمد الّدوله دادند ات اب شخص ام
 از يکس از تشّرف او غيچو ه يدپس از ساعتی حبضور مبارک رس

 دادند که ميمعتمد الّدوله آگاه نبود حضرت ابب مقداری اوراق به ماّل عبد الکر 
 حسن زنوزی آهنا را استنساخ کنند ماّل  يخدی و شيز  نيحس ّيداب مساعدت س

 نيابرگشت و خرب سالمتی ابب را آبهنا داد از م نينزد مؤمن ميعبد الکر 
 دی ويز  نيحس ّيدو س مينی ماّل عبد الکر يعر سه نف نياصحاب اصفهان فقط مه

 را ّيهبق  حسن زنوزی اجازه داشتند که حبضور مبارک مشّرف شوند. يخش
 اجازه تشّرف نبود.

 ن ابغ منزل مشّرف بودياروز معتمد الّدوله  در حضور مبارک در ميک     
 امن بچه راهی آهنا رايدکرده من  يتد عناايعرض کرد خداوند مبن ثروت ز 

 اموال خودم را در نصرت امر مشا ديئخرج کنم فکر کردم اگر اجازه بفرما
 مشا بطهران بروم و حمّمد شاه را که نسبت مبن ءو ابذن و اجازه ميصرف منا

 دارم که مؤمن خواهد يقنيکنم   يغامر مبارک تبل ينان دارد ابينی اطميلخ
 او را وادارشد و ابنتشار امر در شرق و غرب عامل خواهد پرداخت آنوقت 

 زا آقاسی را که شخصی فاسق و خمّرب مملکت است معزولي نم حاجی ميکم
 م خمارج عروسی را هميگي ی از خواهرهای شاه را هم برای مشا ميککند. 

 دعوت نيانزن نيام و ملوک عامل را ابمر مبارک و آئهم. آنوقت حکّ يدخودم م
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 رفتاری را که ابعث ننگ اسالم گروه زشت  يننم و ايکم يغنم مهه را تبليکم

 خوبی ّيتحضرت ابب فرمودند ن  ندازم.ياروزگار برم ءهستند از صفحه
 ی بتو برایيلمؤمن از عملش هبرت است خدا جزای جز  ّيتای و چون نکرده

 ينا يادن ينخواهد کرد لکن از عمر من و تو در ا يتمربوره عنا ّيتن ينا
 اقدامات را که گفتی بچشم خود ينا ءهجينت يموانيتقدرها ابقی منانده و من

 وسائل و وسائطی که گفتی ينرفت امر خود ابيشخداوند در پ ينيمببه
 حّکام ءهيلامر را بوس ينواهد ايخاراده نفرموده مقصود را اجنام دهد من

 ارگانيچو ب نيمساک ءستکه بواسطهينخدا ا ءمرتفع کند اراده نيو سالط
 مطمئّن ابش که خدا در آخرت اتج  سازد.  و خون شهدا امر خود را مرتفع

 مشار بر تو انزل خواهدافتخار ابدی بر سرت خواهد گذاشت و برکات بی
 یيلرت ابقی منانده معتمد الّدوله خيشکرد سه ماه و نه روز از عمر تو ب

 يادن ينخوشحال شد و بقضای حّق راضی گشت و خود را برای انتقال از ا
 ّيته ساخت کارهای انمتام خود را اجنام داد وصجبهان ابقی حاضر و آماد

 انمه حبضرت ابب ّيتخود را هم نوشت متام دارائی خود را در وص ءانمه
 فت.ايوفات  نّي در موعد مع يدخبش

 او اعتنائی نکرد ّيتخان بوص نيگرگ  بردار زاده اشپس از وفاتش      
 رب وفات خود راه خيکو اموال معتمد را تصّرف منود معتمد الّدوله از روز 

 شيقينان و ميد و هر دم بر ايشسته حبضور مبارک مشّرف ميو ه بود پيدشن
 شدن خامتهء يکروز حبضور مبارک عرض کرد از نزديکشت يگافزوده م

 وامن شرحيتی خوشحال هستم سرور من بقدری است که منيلت خودم خياح
 وفامت اندازه حمزون و اندوهناکم که پس ازر بیيگدهم لکن از طرف د

 منزل ينت است بوجود مشا در ايقحقخان که شخص خوخنوار بی نيگرگ
 یيلجهت خيناز ا  و آزار مشا اقدام خواهد کرد. ّيتپی خواهد برد و ابذ

 اممکن من امور خود را خبدا وا گذاشته يممتأثّرم حضرت ابب فرمود ب
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 که اگر خبواهمفرموده   يتو بقضای او راضی هستم خداوند مبن قدرتی عنا

 ا نشوديدمثل آن پ ياکه در دن  ميماينم يلسنگها را جبواهر تبد ينا يعمج
 تهيفو اگر اراده کنم دمشنان خوخنوار خود را چنان نسبت خبود ش
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 ميااخالص و استقامت ق يتازم که در راه حمّبت من اب هنايسته ميفو فر 

 ام ات قضایصائب دچار شدهت و مّيابل ينخودم اب ءک ابرادهينکنند.  من ا
 اهلی جمری شود.

 يافزود متام دنيام يشسته ابخالص و ارادت خو يو ابری معتمد الّدوله پ     
 رد هر چه بعظمت امريکت جلوه ميمدر و قيقو مال و منال آن در نظرش ب

 تيقمجال و جالل حضرت ابب حبق ءد و از مشاهدهيشرت آشنا ميشاهلی ب
 ديشدتر مايز  يات کراهتش نسبت جباه و جالل دنشيگرت متوّجه ميشامر ب
 منوال بود ات آنکه شبی ينحالش بر ا  شت.يگتر ميدش بعامل ابدی شديلو م

 ريگان جبهان ديناطم يتجهان اب هنا ينخمتصر تبی ابو عارض شد و از ا
 پرواز کرد.

 را ميدی و ماّل عبد الکر يز  نيحس ّيدهء معتمد حضرت ابب سي م اخايّ در ا     
 ت معتمد اخبار فرمودند و آبن دو نفر دستوريااز قرب انتهای دوران ح

 معتمد يبمطّلع سازند که عنقر  ّيهقض ينرا هم از ا نيمؤمن يردادند که سا
 د که بکاشان و قم و طهران بروند و پراکندهينوفات خواهد کرد و آبهنا بگو 

 خان نيگرگپس از وفات معتمد    بشوند و منتظر ظهور قضای اهلی ابشند.
 يدن توّقف حضرت ابب در عمارت خورشايه از جر يکی از نفوسيک ءهيلبوس

 يرانمه معتمد و سا ّيتفت و از مضمون وصايمسئله اّطالع  ينمطّلع بود اب
 ای مبحّمد شاهبالفاصله شخصی را بطهران فرستاد و انمه  امور اب خرب شد

 بود: ينانمه ا مضمون  نوشته ابو داد که بشاه برساند. يلمبضمون ذ
 داشتند که يقنيردند بلکه يکل ميا" چهار ماه است مردم اصفهان مهه خ     

 طور انتشار دادهينا اير منوچهر خان حضرت ابب را بطهران فرستاده ز 
 ابب را بطهران بفرستند حال که ّيدر اتجدار امر کرده سايبود که شهر 

 ابب را بطهران ديّ س يهمنوچهرخان وفات کرده معلوم شد که مشاٌر ال
 که کسی مطّلع شودينخود بدون ا يدنفرستاده بلکه او را در عمارت خورش
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 مودهيننی مايائی شاير پنهان داشته و از او پذ

 فتم مراتبايمسئله وقوف  يناست من چون بر ا
 ر عرض کردم ات هر طور دستورايرا بدرابر شهر 

 د جمری گردد."ينبفرما
 ان را مبعتمد الّدولهيناطم يتحمّمد شاه هنا     

 دانست که نيگرگ  ءداشت پس از قرائت انمه
 بوده ات فرصتی ينمقصود معتمد الّدوله ا

 بدست آورد و حضرت ابب را اب شاه مالقات دهد
 منظور ينه و ابجرای ايدولی اجلش فرا رس

 نيفرمانی بگرگ ينه است بنابر ايدموّفق نگرد
 ستايسوار بر  نوشت و ابو امر کرد که اب چند تن

 علی الّلهی بود ءچااپرچی که از فرقه يکحمّمد ب
 ابب را بطهران بفرستد ّيدران سيگپنهانی از د

 و سفارش کند که يدکس نگو يچمطلب را هب ينو ا
 احرتام را نسبت حبضرت ابب يتهنا ينمأمور 

 خان نيپس از وصول فرمان گرگ  د.ينمراعات منا
 ميه را تقدفرمان شا  حبضور مبارک مشّرف شد.

 مأمور منود ات يزچااپرچی را ن يککرد و حمّمد ب
 و ابو گفت ملتفت يدبر حسب دستور عمل منا

 ابش که احدی حضرت ابب را نشناسد حّتی
 ت و اگر کسیيسشخص ک ينبدانند که ا يدسوارانی که اب تو هستند نبا

 يشبگو شخص اتجری است که شاه او را بطهران احضار کرده ب يدپرس
 دولت بر حسب امر ينه شب حضرت ابب اب مأمور يمامن نيدی منيز چ يناز ا

 ت فرمودند.ميشاه از اصفهان جبانب طهران عز 
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 زدهمايفصل                               

 توّقف حضرت ابب در کاشان                      
 زا جانیي شب قبل از روز ورود حضرت اعلی بکاشان حاجی م     
 غروب يککه نزد  يدوف به پراپ که از اشخاص معروف شهر بود خوابی دمعر 

 تاده است انگهان حضرت اعلی سوار بر اسبيساست دم دروازهء عطّار ا
 اند و چند نفر سوارکاله بر سر گذاشته   آوردند و جبای عّمامه، يفتشر 

 ند فرمودند :" سه شبيداو که رس يکاند نزداطراف آن حضرت را گرفته
 اريدزا جانی وقتی که بي ائی کن " حاجی مير بود از ما پذ يمن تو خواهمهما

 ء لوازمّيهفوراً بته  ی صادقه بوده است.ايه رؤ يدشد دانست آنچه را که د
 يرسا  کرد،  ّيااطاق خمصوصی مه  خود مشغول شد. يزمان عز يهائی مير پذ

 تاديسا غروب آفتاب دم دروازهء عطّار يکنزد  فراهم منود. يزلوازم را ن
 انگهان از دور چند سوار  چشم براه بود،  .يدی خود گردايرؤ  يو منتظر تعب

 در يدرس يکد برای مالقات آهنا روان شد چون نزديآينکه بطرف شهر م  يدد
 اب کمال  سواران حضرت ابب را اب آنکه کاله بر سر داشتند شناخت. نيب

 ا که حضرتنشاط و سرور حبضور مبارک رفت و خواست رکاب اسبی ر 
 مانيهاعلی سوار بودند ببوسد حضرت ابب نگذاشتند و فرمودند سه شب م
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 يمرا در منزلت خواه يدنوروز است جشن ع يدبود فردا روز ع يمتو خواه

 هيکاند وقتي را م يشهپلوی مرکب حضرت ابب مرکب خو  يکگرفت حمّمد ب
 حضرت اببی يمپنداشت که از دوستان صم يدزا جانی را دي حاجی م

 بزرگوار رفتار کنم ولی ينا يلاست و حباجی گفت من حاضرم مطابق م
 یيکنه و اشاره ب ايند يکمنظور تو شرکت م ينمن اب ا يقرف ينا نيبب

 او يدآن سوار را پرس ءهيّ زا جانی چون نظر ي از سواران کرد حاجی م
 گذارمت من مأمورم که نيسخشونت و شّدت جواب داد ابداً ممکن ن يتاب هنا

 اند که هبر شهریشهری بشود مبن دستور داده يچجوان ات طهران وارد ه ينا
 بر خالف ميو صبح زود روانه شو  يمون شهر مباني شب را ب يمسي م

 ش رايقهر طور که بود رف يکوامن رفتار کنم حمّمد بيتخودم من ّيتمأمور 
 سّوم زا جانی بسپارد و صبح روزي راضی کرد که حضرت ابب را حباجی م

 واست متام سوارهايخکند حاجی اّول م  يمتسل ينحاجی مهمان خود را مبأمور 
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 ائی کند حضرت ابب منع فرمودند و ابو گفتندير را مبنزل خود بربد و پذ

 حاجی از حضور مبارک درخواست  .يايدمبنزل تو ب يدکس جز من نبايچه
 بدهد فرمودند لزومی مّدت را به سواران يند خمارج اينکرد که اجازه فرما

 ردنديکمن يمکه اگر اراده من نبود آهنا هرگز مرا بتو تسلينبرای ا  ندارد.
 هر  ت.يسامری حمال ن يجبرای او ه  قدرت اهلی است. ءدر قبضه يزمهه چ

 د.يرب ن مياازد و هر مانعی را از ميسمشکلی را آسان م
 اب اجازهء يکّمد به در هپلوی شهر بود رفتند حميکسواران بکاروانسرائ     

 دايکه منزل را ينزا جانی مهراه بود برای اي مبارک ات درب منزل حاجی م
 د و بعد نزد رفقای خود رفت شبی که حضرت ابب مبنزل حاجی دري بگ

 بود بعد از اظهار يدع نيسّوم يننوروز بود ا يدکاشان ورود فرمودند شب ع
 ١٢٦٣الثانی   يعّوم ماه ربدر آن سال اب روز د يدامر حضرت اعلی و روز ع
 هجری قمری مطابق بود.

 دی که قباًل ابمر مبارک از اصفهان بکاشان آمده بوديز  نيحس ّيدس     
 زا جانی حبضور  مبارک مشّرف شد در آن شب لوحی ازي بدعوت حاجی م

 یيکدر ضمن نزول لوح  يدزا جانی انزل گردي قلم مبارک ابفتخار حاجی م
 عبد الباقی انم داشت مبنزل ّيداز علمای معروف بود و س از دوستان حاجی که

 حاجی آمد حضرت ابب اجازه فرمودند که مبحضر مبارک وارد شود.
 ت حضرت اببيسبزرگوار ک ينانست که ايدمشّرف شد ولی من يهمشاٌر ال

 ت انزله در لوح را تالوت فرمودندايکه خود را معّرفی کنند آينهم بدون ا
 اد و رفتاريدنشسته بود کلمات حضرت ابب را گوش معبد الباقی  ّيدس

 ولی يديدرد و نزول کلمات اهلی را ميکل مبارک را مشاهده ميکو گفتار ه
 از شّدت غرور و خود خواهی از استماع کلمات اهلی متأثّر نشد و هر چند

 از شّدت غرور حاضر نشد که آنچه را يدهميفانت مبارک را منيامعانی ب
 ای در حجاب  خود پرستی خمتفی و مستور بود کهو ات درجهاند بپرسد يدمن
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 ه از منزليکو هنگام يدابن اسم مهمان بزرگوارش را هم نپرسيز از م

 ه و چهيدانست که حبضور چه شخص بزرگواری رسيدون رفت مني ب
 يدپس از چند روز فهم .ی را از راه جهالت از دست داده استيمفرصت عظ

 تيقشد که چرا در آنشب از حق نير حمزون و غمگياجوان که بود و بس که آن
 واقع مطّلع نشده و بچنان گنج پر هبائی توّجه نداشته خواست تدارک

 مافات کند و حبضور مبارک مشّرف بشود ولی فرصت از دست رفته بود
 از کثرت حزن و اندوه ّيدس  برده بودند. يفو حضرت ابب از کاشان تشر 

 ار شد و از خلق شهر بر کنار گشت ازيز نت بيشرک مافات از خو و عدم تدا
 فت .ايعزلت وفات  ءيهمعاشرت و شهرت گذشت ات آنکه در زاو 

 ابن خود انزليز ی را که در آنشب حضرت اعلی ابفتخار ميعتوق     
 مضمون مندرج بود  " از خدا خواهم که يننی ابيااش  بفرمودند در خامته

 ات خبدمت يدفرما اياهلی روشن کند و لسان ترا گو قلب ترا بنور معرفت 
 ن مبارک درابرهءياب يناش موّفق شوی " مضمون اامرش پردازی و ابعالء کلمه

 زا جانی اب آنکه از علوم و معارف بیي ابن مستجاب شد و حاجی ميز م
 دانش نکرده بود خداوند يلبود و در مدارس وارد نشده بود و حتص يبنص

 علمای ينفرموده بود که حّتی بزرگرت  يتنی ابو عناياچنان عرفان و ب
 اخت و هر مّدعی جمادلی را م فحم**يسکاشان را بکلمات خود متأثّر م

 اک بوديبجمادلی ب ، رداند ماّل جعفر نراقی که عاملی زبر دستيگو ساکت م
 وجه قدرت تکّلم نداشت و هر وقت ابيچزا جانی هبي در مقابل حاجی م

 و بسخنان او يدمنا يقجمبور بود ظاهراً گفتار او را تصدد يشحاجی طرف م
 ت سخنانشاعرتاف کند هر چند در ابطن گفتار او را قبول نداشت و بصحّ 

 زا جانی شده بود ازي حاجی م يبموهبت که نص ينرد ايکقلباً اعرتاف من
 حضرت ابب بود. يتاثر عنا

 انی حبضورزا جي از مجله نفوسی که در آنشب در منزل حاجی م     
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 ١٩١ص 
 حضرت ابب مشّرف شدند شخصی موسوم به مهدی بود که بعدها در طهران

 در آن سه شب که يزری نيگاشخاص د يدهجری بشهادت رس ١٢٦٨در سال 
 .داشتند حبضور مبارک مشّرف شدند يفحضرت اعلی در منزل حاجی تشر 

 لسانر از يات بسايزا جانی راضی بودند عناي ل مبارک از حاجی ميکه
 هم حمّبت ينمور جاری شد حاجی حّتی نسبت مبا   يهاطهر نسبت به مشاٌر ال

 فراوان اظهار کرد مهه از او راضی بودند صبح روز دّوم بعد از نوروز
 غم و اندوه يتسپرد و اب هنا ينزا جانی حضرت اعلی را مبأمور ي حاجی م

 م توّجهجبانب ق ينموالی حمبوب خود را وداع کرد حضرت اعلی اب مأمور 
 فت:يگن بود و لسان حالش ماياپابن بیيز فرمودند حزن و اندوه م

 رفتی و غمت مباند در دل      چون آتش کاروان مبنزل          
 رفتی و شکست حمفل ما         هم حمفل ما و هم دل ما          
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 ١٩٢ص 
 فصل دوازدهم                               
 يزحضرت اعلی از کاشان به ترب  سفر                

 حضرت ابب بطوری در يتطرز رفتار و متانت و وقار و حمّبت و عنا     
 اثر کرده بود که مهه اب دل و جان برای اجنام خدمات آحنضرت ينمأمور 

 يله ميشوجه از خود اراده و فکری نداشتند مهيچحاضر و آماده بودند هب
 ند حبضور مبارک عرضيدقم رس يکچون نزد  ردند.يکم يتمبارک را رعا
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 ١٩٣ص 
 شهری وارد يچل مبارک را هبيککه ه  ميکردند اگر چه از طرف  حکومت مأمور 

 د که بشهر قم وارد شوند برایي آن حضرت قرار گ ءو لکن اگر اراده يمنکن
 جهت مبا امر کرده که خمصوصاً وارد شهر قمينحکومت از ا مياطاعت حاضر 

 صومه که در قم واقع است ابصطالح مردما حرم حضرت معير ز  مينشو 
 هم ابشد چون وارد يدی شديلش خي " بست  " است هر جمرمی اگر چه تقص

 ه کرده کهيشاند ينت حکومت از ايسر کسی را بر او دستی نيگبست شود د
 ر نتوانديگو د يدبه بست پناه برب  يدمبادا حضرت مشا اگر وارد قم شو 
 که مشا را  ميمبارک ابشد ما حاضر  ءادهمتعّرض حال مشا شود ولی اگر ار 

 از يدابش يلاگر ما يزرت حرم معصومه نايبشهر قم وارد کرده حّتی برای ز 
 .يماطاعت فرمان کن ميدل و جان حاضر 

 من عرش الّرمحن " کشتی جناتحضرت ابب فرمودند :" قلب املو       
 ابن راهياب نياو بر کّل غالب است من هستم که اب مشا در ا ءه ارادهيکو  کس

 شهر وارد شوم هبرت آنست که ينارم که ابيدمن شخصاً دوست من ميايپيمم
 ی استيثجا شهر خبينا اير ز  ميو وارد شهر نشو  يماز کنار شهر عبور کن

 ينه در ايکبزرگوار  ءمعصومه ينو فاسقند ا يره در آن ساکنند شر يکنفوس
 مردم يناز اشهر مدفون است و برادر ارمجندش و اجداد گرامش مهگی 

 نند ولی در ابطنيکمقام را احرتام م ينها ظاهراً اينارند ايز فاسق فاجر ب
 مقام مقّدس هستند در قول فخر رجالند و در عمل ينسبب هتک حرمت ا

 گفتار را از لسان مبارک استماع منودند  ينکه ا  ينننگ امم " مأمور 
 يچدند که هر ک  يقنيدتر شد و ايان و وثوقشان نسبت حبضرت ابب ز يناطم

 جهت از شّدت مراقبت کاستنديناز ا  وقت آن بزرگوار فرار خنواهد کرد.
 مشالی آن شهر ءيهو خبدمت کمر بستند بشهر قم وارد نشدند و از انح

 يکان نزديشی از خو يک يهقر  ينند در ايدء قمرود رسيهروان گشتند . ات بقر 
 يسّلهی بودند رئاً علی اليعمج يهقر  ينا نيسکونت داشت ساکن يکحمّمد ب

 



www.oceanoflights.org 

 ١٩٤ص 
 حضرت ابب از خلوص  در خواست کرد شبی را در آجنا بگذرانند. يهقر 

 آهنا دعا فرمودند که ءر مسرور شدند درابرهيابس يهو سادگی مردم آن قر 
 و موجبات خوشبختی يدشئون آبهنا برکت عطا فرما يعخداوند در مج

 و سعادت آهنا را از هر جهت فراهم سازد.
 کنار  ءاز ظهر روز هشتم بعد از روز نوروز حضرت اعلی بقلعه بعد     

 شب را ماندند ات  ند.يدگرد که در شش فرسنگی جنوب طهران واقع شده رس
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 ١٩٥ص 
 يدمأموری از طهران رس نيب يندر ا  روز بعد بطهران حرکت کنند.

 چااپرچی آورد مضمون يکزا آقاسی برای حمّمد بي ای از حاج مو مراسله
 برب نيلء ک  يهه آن بود که مبحض وصول فرمان حضرت ابب را جبانب قر انم

 برای توّقف يهو در آجنا منتظر دستور ابش و چون منزلی که در آن قر 
 ای بزن و اببهيمان خيشت خمصوص ايسابب مناسب ابشد موجود ن ّيدس

 ه بپاسبانی وادار کنيمخود را در اطراف خ ينرا در آن مسکن بده و مأمور 
 قوبيعد حمّمد بن لت که مو يسايهقر  ني) کل  دستور اثنی صادر شود.ات 

 است يهقر  يندر ا يزصاحب کتاب اصول کافی است مدفن وی و پدرش ن
 وند (.ي رت مقام مزبور مايانند و بز يدمردم آن حدود آمنقام را حمرتم م

 هجری که نه روز از نوروز ١٢٦٣انی سال الثّ  يعزدهم ماه ربايدر روز      
 برای حضرت ابب چادر نيکل  ءيهدر قر  يرگذشته بود بنا بفرمان وز 

 مديآم نيلزا آقاسی بود که هر وقت بکي چادر خمصوص حاجی م ينزدند ا
 در دامنهء کوه يکد حمّمد بيرب رد در آن چادر بسر ميکو چند روزی توّقف م
 خّرمی و طراوت بود. يتا انتخاب کرد که در هناير ابرای چادر زدن نقطه

 حضرت ابب  ابغهای متعّدد و مچنهای خّرم در اطراف آن حمّل وجود داشت.
 ها و خوبی هوا واز خّرمی آن نقطه و مچنهای سبز و صدای آب چشمه

 اندازه مسرور و شادمان بودند.سکوت اطراف آجنا بی
 ميحسن و ماّل عبد الکر  ّيددی و برادرش سيز  نيحس ّيدپس از دو روز س     

 حبضور نيمدند در کليآحسن زنوزی که از اصفهان م خيی و شينقزو 
 مبارک مشّرف شدند حضرت ابب آبهنا فرمودند که در مهآجنا اقامت کنند.

 حضرت ابب اقامت کردند روز ءهيمی جماور خدر حملّ  يکحسب االمر هر 
 انی  که دوازده روز بعد از نوروز بود ماّل مهدی کندی و ماّل الثّ  يعچهاردهم رب
 دو نفر از ينا  ئی از طهران حبضور حضرت ابب مشّرف شدند.مهدی خو 

 ای سر مبهر برای حضرت اببطرف حضرت هباءاّلّل آمده بودند انمه
 را حبضرت ابب ايمهراه داشتند چون انمه و هدا ايبعضی از هدا ءهيمبضم
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 ١٩٦ص 
 ای مبارک آشکار شديمی در سيدمنودند آاثر سرور و شادمانی شد ميتقد

 حمّبت را ابراز فرمودند وصول انمهء حضرت يتنفر مزبور هناو بدو 
 اندازه مؤثّر واقعحالی حبضرت ابب بی نينقطه و در چن نيهباءاّلّل در چن

 در يدرديگمبارکش مشاهده م ءشد.  زنگ غم و اندوهی که مّدهتا بود در چهره
 ز چشمر ايگحضرت هباءاّلّل بکّلی سرتده شد از آن ببعد د ءوصول انمه نيح 

 سته ابقیيو ل مبارک پيکحالت سرور در ه ينت ايخيحضرت ابب اشک من
 طربسی حبضور مبارک ءه خرب شهادت اصحاب قلعهيکو برقرار بود ات وقت
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 ١٩٧ص 
 تبّسم  ل مبارک مسّلط شد.يک.  از آن ببعد دو مرتبه غم و اندوه بر هيدرس
 .يدطرف گرد از لبهای حضرت ابب زائل گشت سرور و شادمانی بر يفلط

 کرد و گفت که:  يتداستان را حکا ينبرای من ا ميماّل عبد الکر 
 ه بودميدچادر حضرت ابب شب خواب يک" من اب رفقای خودم نزد     

 مأمورها بر اسب خود سوار يدميد ميار شديدانگهان از صدای سّم اسبها ب
 يفنند معلوم شد حضرت ابب در چادر تشر يکو هبر طرف اتخت و اتز م

 يقاند برای حبث و حتقکه آن حضرت فرار کردهينل اياخب ينندارند مأمور 
 يکن حمّمد بيادر آن م  فتند.ياهبر طرف رفته و اثری از حضرت ابب ن

 مگر يدقدر مضطربينفت چرا ايگرد و ميکسواران خود را سرزنش م
 رانيگد يشود که برای جنات خو يشکه آن بزرگوار هرگز راضی من  يدانيدمن

 يندارم که آن حضرت برای مناجات و دعا در ا يقنيمن   دازد.ينمحت برا بز 
 اند و بزودی مراجعت خواهندبرده يفی ساکت و آرام تشر شب مهتاب مبحلّ 

 گونهينوقت ابيچبزرگوار حبّدی است که ه ينعظمت و شرافت ا  فرمود.
 تعّجب است که مشا ات کنون آن حضرت را  .يدرمايفامور اقدام من

 ده بطرف طهرانيافت و پيگسخنان را م ينا يکحمّمد ب  .يدانشناخته
 هم ينمأمور  ميرفقا دنبال او براه افتاد يراب سا يزمن ن  فت.ي آبهستگی م

 از دور يدميکه د  ميرت طی نکرده بوديشان بيدم يک  مدند.يآسواره دنبال ما م
 يکند مبحّمد بيده رسيکورند وقتيآم يفحضرت ابب بطرف ما تشر 

 خود را بپای حضرت يکام حمّمد بمن فرار کرده يدل کردياالبّد خ  ند.فرمود
 فتيگو م يدوسيبحمّبت اقدام مبارک را م يتابب انداخت اب هنا

 ت حضرت اببيبجاللت و ه  ام.ل را نکردهياخ ينَاسَتغِفر  اّلّلَ هرگز من ا
 نرايگنتوانست حرف بزند و د يناز ا يشب يکای بود که حمّمد بابندازه

 ّي ما مهه متح  ی از حمضر مبارک سؤال کنند.يز جرأت نکردند که چ يزن
 ا در اقوال و رفتار حضرت ابب عظمت خمصوصیير ز  ميرديکتعّجب م ميبود
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 ١٩٨ص 
 خود  .يمسبب آنرا بپرس ميجرأت نکرد  ظاهر و آشکار بود. يشاز پ يشب

 خرب بی از اصل مطلب  ی مبا نفرمودند.يز خصوص چ ينحضرت ابب هم در ا
 بود ". يدت و تعّجب شدي آنچه برای ما ابقی ماند مهان ح  .ميماند

 حضرت ابب مّدت دو هفته در آن حمّل بسر بردند و از مشاهدهء مجال    
 حمّمد شاه ءائی آاثر قدرت اهلی مسرور و شادمان بودند ات آنکه انمهيبو ز 

 ق را بهيااشت يتبود اگر چه هنا ينمضمون انمه ا  .يدبرای حضرت ابب رس
 يمالقات را بتأخ يناست که ا يشمالقات مشا داشتم لکن چون سفری در پ

 دستور يزبعلی خان ماکوئی ن  که مشا را مباکو بربند.  ميندازد دستور داديام
 چون از سفر  مشا جمری دارد. ءاحرتام را درابره يتالزم داده شد که هنا

 البّته  قات حاصل خواهد شد.خواست و مال يممشا را بطهران خواه يمبرگشت
 آمد اسباب اضطراب و نگرانی مشا خنواهد بود اگر درابره مشا يشپ ينا

 يقسته برای توفيو و پ يدخبالف احرتام رفتاری کردند فوراً مبا خرب بده
 ١٢٦٣انی سال الثّ  يعرب يخبتار  يدو خوشبختی ما و حفظ مملکت دعا فرمائ

 هجری.
 زا آقاسی بود که شاه را واداري مراسله حاج م ينماً سبب صدور امسلّ      

 زا آقاسیي اقدام م ينعّلت ا  .يدگونه رفتار مناينکرد ات اب حضرت ابب بد
 ابب بطهران وارد شوند و اب حمّمد شاه ّيداگر س يدسيرت آن بود که م

 ابب گردد و زمام امور مملکت را ّيدمالقات کنند ممکن است شاه جمذوب س
 از  زا آقاسی ابقی مناندي ر منصب و مقامی برای ميگبدست او دهد و د

 یايای از زوانقطه ينجهت شاه را وادار کرد که حضرت ابب را بدورتر ينا
 ءه از غم و اندوهی که مّدهتا بود بواسطهيلوس ينات اب  کند.  يدمملکت تبع

 شخص چقدر ينبد اايکرده بود خالصی   يافکار قلب او را تسخ ينهجوم ا
 عمل شاه و مملکت را ينا ءانست که بواسطهيدد چقدر گمراه بود مناندان بو 

 ن و خسرانايازد و مهه را بز يسوی امر اهلی حمروم مي پ ءمهّمه يجاز نتا
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 ١٩٩ص 
 وانست مملکت را از پستی و احنطاط جناتيتامر اهلی بود که م  ندازد.يام

 اقبال ءهيلکه بوسکواته نظر نه تنها حمّمد شاه را مانع شد    يروز  ينا  دهد.
 هيلوسينابمر اهلی مملکت را از سقوط و احنطاط حمفوظ بدارد بلکه اب

 حمروم يزملل و امم عامل ن يعّمد شاه را از فرمانفرمائی و تسّلط بر مجحم
 و از يداز ترّقی بالد چشم پوش  شاه و مملکت را بدرکات ذّلت انداخت.  کرد.

 ی منصب و مقام خود کرد برای حفظمتام را فدا  مصاحل عباد صرفنظر منود.
 اگر مانند سعد معاذ استقامت را  شئون خود جهان را ببدخبتی انداخت.

 یيعد مبقام رفيشاخت و نسبت ابمر اهلی خاضع و خاشع ميسه خود ميشپ
 سعد معاذ چون از روی اخالص ابسالم خدمت کرد و مصاحل خود را يدسي م

 يعخود بروز داد ات امروز مجی از يبفدای اسالم منود و استقامت عج
 ش دريکند انم نيرب حّتی حّکام و امرای اسالم امسش را ابحرتام م نيمسلم

 که سعد معاذ نه از خانوادهء سلطنت بود و نهينمهه جا منتشر است اب ا
 خدمت ابسالم مشهور ءشخص گمنامی بود که بواسطه  دارای شوکت و جاللت 

 ی دانشمند و دستوری تواان بودير وز بوذرمجهر که  نيمهچن  .يدآفاق گرد
 وان  دانشمندتر از او نبود اب آهنمه علم وي وزرای انوش نيو در ب

 ر واقع شد درايحکمت و دانش و متانت در اواخر کار مورد غضب شهر 
 ردند دريکم يّهمهه او را استهزاء و سخر  يدحمبوس گرد يکزندانی اتر 

 ت ات کور شديسو چندان گر  های سوزانک داشتزندان ببدخبتی خود انله
 يفزا آقاسی در ردي برای مثال بود حاجی م ميدو نفر که ذکر کرد ينا

 دو نفر حمسوب نبود و مبآل حال بوذرمجهر توّجه نکرد يناز ا يچيکه
 هء آراء فاسدهء خوديمو از عواقب وخ يشيددينو عربت نگرفت از مشکالت ن

 ت گشت مقام عالی خود را ازذلّ  يغفلت انگهان اس نيدر ع  ترسی نداشت،
 ال شدميگشت ثروتش اپ  يلذّلت تبد يعزّتش حبص يردست داد و سر 

 آهنمه ثروت و مکنت و امالک که بظلم  ع و عقارش از دستش رفت.يا و ض
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 ٢٠٠ص 
 کرده بود و آهنمه ااثث گرانبها که بزور از مردم  ّياو تعّدی برای خود مه

 دو سال بعد از آنکه حضرت ابب را در ديگرفته بود بکّلی زائل و ابطل گرد
 يعان حمبوس ساخت مشمول خشم اهلی گشت حکومت مججيجبال آذراب

 يددارائی او را ضبط منود و اب کمال ذّلت و خواری از طهران متواری گرد
 فقر و فالکت جان سپرد. يتو ابالخره در کربال اب هنا

 حسب االمر حکومت ينمأمور  يرو سا يکابری حضرت ابب اب حمّمد ب     
 وانستند دو نفريتدولت چون م غت فرمودند بر حسب ابالميعز  يزبطرف ترب 

 حسن را ّيددی و برادرش سيز  نيحس ّيدرا هم اب خود مهراه داشته ابشند س
 



www.oceanoflights.org 

 ٢٠١ص 
 انتخاب فرمودند وجوهی را که دولت برای يشبرای مالزمت حضور خو 

 آن وجوه را يعمجرداخت قبول نفرمودند يپمصارف سفر آن حضرت م
 از يشخو  ءردند و برای خمارج و مصارف الزمهيکم يتعنا نيبفقرا و مساک

 م گذشته داشتندايّ از که در اي ء منافع جتارت خود در بوشهر و شّيهبق
 راه ممنوع بودند نيچون ابمر حکومت از ورود در شهرهای ب  ردند.يکصرف م

 توّجه يزل مبارک بطرف ترب يکه بودند هيدکه شن  ينچند نفر از احّبای قزو  
 ه دهان رفتند و حبضور مبارک مشّرف شدند از مجلهياء سيهدارند بقر 

 يمنفوسی که در آجنا مشّرف شدند ماّل اسکندر زجنانی بود که سابقاً گفت
 از فرستادي امر مبارک بش يقجناب حّجت او را از طرف خود برای حتق

 ان خان افشار که دريمی سلی برايعماّل اسکندر توق ءهيلحضرت اعلی بوس
 زجنان بود فرستادند. يمم مقايّ آن ا
 کاظم رشتی بود مضمون  ّيدی سيموان صمي ان خان افشار از پيمسل     
 رشتی دائماً بشارت ّيده سيکبود که موعود بزرگوار  ينمبارک ا يعمن يعتوق

 ک در چنگال قهر دمشنان گرفتارينادند ظاهر شده و ايدبقرب ظهورش م
 ءهيلبوس يعتوق ينو او را از ظلم ستمکاران رهائی خبش ا ياباست 

 يعتوق ينروز سّوم بعد از صدور ا يدان خان رسيمماّل اسکندر بسل
 مفتخر شد و لکن دعوت اهلی را يعرت آن توقايان خان افشار بز يمسل
 اهل اعراض در آمد. ءفت و در جرگهير نپذ
 علماء سوء زجنان در طهران نيتفت ءم بواسطهايّ حّجت زجنانی در آن ا     

 ی از رفقای ماّل اسکندر داستان گرفتاری حضرت ابب رايکحبس نظر بود 
 زجنان نيمنؤ مه بچنگ اعداء در طهران برای او نقل کرد جناب حّجت فوراً ب

 منودند که اب هم جمتمع شوند و حضرت ابب يدشد يدام فرستادند و أتکيغپ
 ابشند مهراهی يلا که آن حضرت مارا از چنگ دمشنان برهانند و هبر ج

 خالص بر حسب امر جناب حّجت اقدام نينؤمکرده برسانند مجعی از م
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 ٢٠٢ص 
 را در خواب ينمأمور  ءند مههيدمقصود رس ءه شب بود که بنقطهيممنودند ن

 ينمأمور  ميحبضور مبارک عرض کردند که ما برای نصرت حاضر   فتند.اي
 تميمبارک ابشد ممکن است فوراً عز  يلمای که مهه در خوابند هبر نقطه

 ان هم حّقیجيمتانت فرمودند کوههای آذراب يتحضرت ابب اب هنا يدفرمائ
 .يدمنصرف شو  يشت خو ميو از عز  يددارد مشا مبنازل خود برگرد

 شدند حمّمد يکنزد يزراحل بشهر ترب م يّ ابری حضرت اعلی پس از ط     
 يکفراق از حمبوب خود را نزدل مبارک بود چون ساعت يکتهء هيفش يکب
 اتي اب چشم اشکبار حبضور مبارک آمد و عرض کرد رجا دارم از تقص يدد

 و يده ابيکجا من آنطور ينسفر طوالنی از اصفهان ات ا يندر ا يدمن بگذر 
 مي ر است و تقصياام قصور من بسابدای فرائض خدمت نپرداخته يدشا

 مبارک شامل حال يتو رضا يدستکه از من درگذر ينمار آرزوی من ايشب
 وان من هستی انمي من شود فرمودند مطمئّن ابش تو از مجلهء اصحاب و پ

 تو خواهند يدو متج يفت ات ابد خواهد ماند و اهل عامل لسان بتعر يکن
 يشخو  ءبنوبه يزن ينمأمور  يرگشود و انم ترا ابحرتام ذکر خواهند منود سا

 را درخواست منودند يشات خو ي حبضور مبارک مشّرف شده عفو تقص
 اظهار يعان ابقدام مبارک بوسه زدند حضرت ابب نسبت جبميز و اشک ر 

 شان دعا خواهند فرمودء ان دادند که درابرهينفرمودند و آبهنا اطم يتعنا 
 دگانينمنا يمل مبارک را تسليکمهه اب حضرت ابب خداحافظی کردند و ه

 ينمأمور  يرو سا يکحمّمد ب هد حمّمد شاه بود منودنديعکه ول  يزحاکم ترب 
 پس از مراجعت از مالزمت خدمت ابب هبر جا که رفتند و برای هر کس که

 ه و خوارق عادات که ازيبند داستان عظمت و جالل و ظهور امور عجيدد
 ای بودهيلخود وس ينحضرت ابب مشاهده کرده بودند مهه را نقل کردند ا

 ه بودنديدهر چه را بچشم خود دکه برای انتشار امر انتخاب کرده بودند   
 ردند.يکم يغراه نفوس را تبلينفتند و از ايگبرای مردم م
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 چون خرب ورود حضرت را آبنشهر يزابمر مبارک در ترب  نيمؤمن  
 انه آرزوی آهنايگ  ند مهه خود را برای تشّرف حبضور آماده کردند.يدشن

 گردند  يتو مورد عنا بود که مبحضر موالی حمبوب خود مشّرف شوند ينا
 گيکه بعد از حمّمد ب  يدجد ينون رفتند و لکن مأمور ي مهه از شهر ب

 ادند کهيدو مهراهانش متصّدی حراست حضرت ابب بودند ابحّبا اجازه من
 ريااختن جوانی بیياش شوند از آن ميتحبضور مبارک برسند و مشمول عنا

 ور بود خود راآانن هر ط يدازصف سرابزان عبور کرد و اب منع شد
 فرسخ راه را دوان دوان يمن يدو يدکرد اب اپی برهنه م  يکمبوکب مبارک نزد

 دور حضرت ابب را گرفته بودند ينمأمور  يدرفت ات مبوکب مبارک رس
 دامن لباس او را گرفت يدرسان يننفر از مأمور  يکجوان مزبور خود را ب
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 که بشرافت  يدوسی هستکنان گفت مشا نف  يهو گر  يدو رکاب او را بوس

 رت ازيشجهت من مشا را ب يناز ا يدامهراهی حمبوب من مشّرف شده
 را منقلب کرد ينچشم خودم دوست دارم حالت آن جوان طوری بود که مأمور 

 که چشمش حبضرتينمبحض ا  او را اجازه دادند که حبضور مبارک برود.
 ل مبارکيکبل هرا در مقا نيو زم يددی از شادمانی کشايابب افتاد فر 

 ده شدنديااشک سوزانی از چشمش روان بود حضرت ابب از اسب پ  .يدبوس
 را اپک کردند و اضطراب او را يشاو را در آغوش عطوفت گرفتند اشک ها

 جوان کس نيجز مه يزترب  نين متام مؤمنيافرمودند.  از م يلان تبدينابطم
 ران حاصليگد شرافتی که برای يتری حبضور مبارک مشّرف نشد هنايگد

 درجه نيرت کردند و انچار هبمايل مبارک را ز يکبود که از دور ه ينشد ا
 اکتفا منودند .

 ابمر حکومت آن حضرت را در يزپس از ورود حضرت ابب بترب      
 ای از فوج انصری راشده بود مسکن دادند و عّده ينيحمبسی که قباًل تع

 ادند که مبحضر مبارکيدکس را اجازه منيچحبراست حمبس گماشتند ه
 ه در حمضريکمطلب مساوی بودند تنها کس ينر در ايار و اغايمشّرف شود 
 فوج انصری بود نيحسن بود مه ّيددی و برادرش سيز  نيحس ّيدمبارک بود س

 هيکحکومت بودند حبدّ  يتفته و مورد عنااي يلکه از مردمان مخسه تشک
 وج بودند که حضرت اعلیف نيفتند و آخر کار مهيگآهنا را فوج انصری م

 ابران کردند . يرا ت
 ای بر اپ کرد مردم از هر طرفهنگامه يزخرب ورود حضرت ابب به ترب      

 ابب را مشاهده کنند بعضی مقصودشان ّيدهجوم کرده قصد آن داشتند که س
 بود که ينر را مقصود ايگبود که فقط اّطالعی حاصل کنند مجعی د ينا

 اند و هتمتهائی ران بباب نسبت دادهايوايشعلما و پ آنچه را ايند آينبب
 انمينه مجعی هم از اهل ا اياند صّحت دارد که متوّجه آن حضرت ساخته
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 دنديشرت موالی خود عازم مايبودند که از راه خلوص و انقطاع برای ز 

 د و غوغا ازايادند فر يدابهنا عبور ميان خياه حضرت ابب را از ميکوقت
 نديدرت مردم وقتی حضرت ابب را ديشمتاشاچی پی در پی بلند بود بمردم 

 ردند بعضی خواستاريکگفتند بعضی سالم و تعارف م  يبصدای بلند تکب
 نديدوسيبقدمش را پس از مرور م يربرکت اهلی بودند مجعی خاک ز 

 د کرد هر کس برایايد شد که ابمر حکومت جارچی فر ايغوغای مردم حبّدی ز 
 ود و خودش هم حببس ابديشابب برود متام اموالش ضبط م ديّ مالقات س

 ردد.يگحمکوم م
 نیيالموسوم حباجی حمّمد تقی م يزی از جّتار مشهور ترب يکروز بعد      

 ری که حاجی علی عسکر انم داشت مبالقات حضرت ابب مّهتيگاب شخص د
 يدذر مطلب بگ ينت کردند که از ايحدادند و نص يمگماشتند مردم آهنا را ب
 تياا نه تنها مال مشا در خطر است بلکه حير ز  يدو حبال خوداتن رحم کن

 در خطر خواهد افتاد آن دو نفر گوش حبرف مردم ندادند و مبحلّ  يزمشا ن
 ينند فوراً مأمور يدکه دم در رسينحبس حضرت ابب توّجه منودند مبحض ا

 نزد دی از طرف حضرت اببيز حسن  ّيدهر دو نفر را گرفتند انگهان س
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 دو نفر ينام اد من خودم گفتهينرمايفآمد و گفت حضرت ابب م ينمأمور 

 .يدد آهنا را از ورود ممانعت نکنياينمبالقات من ب
 اميغچون پ ينحاجی علی عسکر برای  من نقل کرده و گفت مأمور      

 ند خمالفتی نکردند و ما دو نفر را مبحضر حضرتيدحضرت ابب را شن
 اشراری را که ينکردند و فرمودند ا  يتر مبا اظهار عنايابسابب بردند 

 ی از هجوم و غوغایي اند ابرادهء خود من  برای جلوگتادهيسدم در ا  ينيدبمی
 وقت قدرت آنرا ندارند از اشخاصی که منيچاند ولی همردم مأمور شده

 قّ در قبضهء اقتدار ح يزی کنند مهه چي ارادهء مالقات آهنا را دارم جلوگ
 ود مّدت دو ساعت در حضور مبارکيشاو واقع من ءارادهبی يزچ يچاست ه

 يزن يهمبن دادند و دو آ يقعق نيه مرّخص فرمودند دو نگيکوقت ميمشّرف بود
 يکا نقش کنم و هر ير ايهی آينمبن مرمحت فرمودند و امر کردند که بر هر نگ

 يتک بربم و اب هناو بعد از امتام حبضور مبار  ميای سوار منارا بر حلقه
 يداجازه دار  يدمشّرف بشو  يدمبا فرمودند هر وقت مشا خواسته ابش يدأتک

 مرتبه برای ينواند مشا را از تشّرف حبضور ممانعت کند چنديتکس منيچه
 ی که مبن داده بودند حبضور مبارکتيّ سؤال از بعضی مطالب راجع مبأمور 

 انعتی نکردند و در مقابلای نگفتند و ممکلمه  يناز مأمور  يک يچرفتم ه
 م حبضورايّ ی مطالبه ننمودند هفت مرتبه در آن ايز رفتار هم از من چ ينا

 مبارک مشّرف شدم مرتبه هفتم که مشّرف شدم حضرت ابب مبن فرمودند
 اهلی گشتی يتو عنا يتشکر خدا را که عدد تشّرف کامل شد و مشمول محا

 ا مطلبی راير ا احاطه کرد ز ن مبارک دهشت و تعّجب مر ياب يناز استماع ا
 مالقات ای يهبشرو  نياب ماّل حس يشبود که چندی پ يند من آورد و آن اياب

 فتم و هبمراهی او ازايو صاحب قّوهء خارقه  يهمنودم و او را جامع صفات عال
 کردم اغلب  يرا اب او س يهد و طبس و بشرو يز از مبشهد رفتم و بالد ي ش

 ازي مودم که چرا موّفق نشدم در شينّسف ماظهار أت نيدر نزد ماّل حس
 



www.oceanoflights.org 

 ٢٠٧ص 
 فرمودند از عدم تشّرف خود به حضور نيحبضور حضرت ابب برسم ماّل حس

 مرتبهيکا خداوند تواانی مهرابن در عوض ير مبارک حمزون مباش ز 
 مرتبهيکتشّرفی که از تو فوت شده وسائلی فراهم خواهد فرمود که جبای 

 انيناب کمال متانت و اطم نيوعده را ماّل حس ينهفت مرتبه مشّرف شوی ا
 اهلی ءآوردند و اراده يفتشر  يزمبن داد پس از مّدتی حضرت ابب به ترب 

 قرار گرفت که اب وجود آهنمه مشکالت و موانع هفت مرتبه حبضور مبارک
 هفتم حضرت ابب آن عبارات را مبن فرمودند از ءم و چون در مرتبهيدرس

 دم آمد و تعّجب کردم که چگونه آنايمبن داده بود  نيه ماّل حسيکاوعده
 فت.ايا که مبن داده بود حتّقق ير ابزرگوار مژده
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 دهميز فصل س                                

 گرفتاری حضرت ابب در قلعهء ماکو                    
 يزدی گفته است ده روز از ورود حضرت ابب به ترب يز  نيحس ّيدس     

 انست که عاقبت کار چطور خواهد شد مردم حرفهايدکس منيچگذشت و ه
 روز از حضور مبارک سؤال کردم يکفت من يگی ميز دند هر کسی چيز م

 ينير تعيگحمّل د ايخواهند داشت  يفجا تشر ينل مبارک در ايکه ايکه آ
 سؤال را در اصفهان هم از من کردی مگر ينفرمودند ا  خواهد شد؟

 در آجنا بتو جواب دادم مّدت نه ماه در جبل ابسط حمبوس فراموش کردی که
 انتقال خواهند داد ) ابسط ماکو يدبود و از آجنا ما را جببل شد يمخواه
 اب لقب خود مطابق است ( پنج روز از يکاست که عدد هر  يقچهر  يدو شد

 مقّدمه گذشت از طرف حکومت حکم صادر شد که حضرت ابب را بقلعهء ينا
 انيخدر حضور مبارک ابشم و ما را بدست عل يزد و من نماکو بربن

 ماکوئی بسپارند قلعهء ماکو که از صخره بنا شده بر قّلهء کوه قرار دارد در
 قلعه ينراه موجود است ا يکدامنهء کوه شهر ماکو است از شهر بقلعه فقط 

 سی مقامياقرار گرفته و از نقطهء نظر س هيّ در حدود مملکت عثمانی و روس
 از نينقطه مراقب ينده است از ايشی داشته هر وقت جنگ و جدالی مهمّ م

 ادند.يددند و مشاهدات خود را حبکومت خرب ميشاقدامات دمشن اب خرب م
 انير و ا ّيهروس نيکو رود ارس قرار گرفته که حّد فاصل بدر مغرب قلعه ماه

 هء ماکودر جنوب قرار گرفته و بفاصلهء چهار فرسخ از قلع يهاست خاک ترک
 قلعه در آن اوقات يساست قرار دارد رئ هيّ که از بالد ترک  يزيدشهر اب

 اً سّنی و دمشنيعآجنا عموماً کردها بودند که مج نيان بود ساکنيخعل
 اشند خمصوصاً يباب آهنا است م يتان اکثر ير ه که در ايعخوخنوار فرقهء ش

 ی دارند .يده خصومت شديعن روحانی و علمای شايوايشکردها نسبت به پ
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 احرتام را جمری يتان هنايخاً نسبت بعليعکو مجماه نيساکن     
 جهت اوامر او را اطاعتينان مادرش کرد بود از ايخا علير اشتند ز يدم
 وثوق و اعتماد را ابو داشتند. يتردند و هنايکم
 دهزا آقاسی برای حبس ابب قلعهء ماکو را از آجنهت انتخاب کر ي م     

 داشت چون يقني ياً د و اثنيشنقطهء مملکت حمسوب م ينبود که اّواًل دورتر 
 ابب واقع خنواهند شد و ّيدس يمردم آن حدود سّنی هستند در حتت أتث

 ها هستند ازن و مورد بغض سّنیيعيااثلثاً  اصحاب حضرت ابب که از ش
 بطهءابب آبن حدود خواهند رفت و را ّيدرت سايخوف جان کمرت برای ز 

 اشابب بزودی شعله ّيدابب و اصحابش مقطوع خواهد گشت و امر س ّيدس نيب
 فرو خواهد نشست.

 التی بود که سبب شد صدر اعظم حمّمد شاه حضرت ابب راياها خينا     
 که خبطای خود آگاه شد  يدکو حمبوس ساخت ولی طولی نکش  بقلعهء ماه

 داشت که مردم آن يدشد یي و أتث يبابب چنان قّوتی عج ّيدا امر سير ز 
 اً خاضع ساخت آن نفوس متمّرد و افراد جاهل سرکش چنانيعحدود را مج

 ته او شده بودند که بهيفته و فر يفلطف و حمّبت حضرت ابب ش ءبواسطه
 برای آهنا ّيتوان گفت قلب فطرت و ماهيتت ميقنگنجد در حق يرحتر 

 از آهنا بقدر قّوه يکحاصل شد در پرتو کلمات حکمت شعار آن بزرگوار هر 
 ایکست ابندازهيشظلمت اندانی آهنا را در هم م ،استفاده کرده نور داانئی

 از آهنا يکنسبت به حضرت ابب خاضع و متوّجه بودند که هر روز صبح هر  
 موّفق بشود از دور يدمود که شاينقبل از اشتغال بکار شخصی خود سعی م

 ت کند در اوقات گرفتاریر ايه ممکن است طلعت مبارک را ز يلهبر وس
 آن بزرگوار يتعناو ند و برکت يدطلبو سختی از حضرتش حّل مشکل می

 را طالب بودند اگر دو نفر اب هم فی املثل مشاجره و خمالفتی داشتند برای
 ردنديکدند توّجه مبقام آن حضرت ميشزمند ميافصل دعوی چون بسوگند ن
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 واسطه اثبت ينصدق گفتار خود را اب وردند ويخو بنام آن بزرگوار قسم م

 مودند.ينم
 گونه امور ممانعتينرد که مردم را از ايکعلی خان هر چه کوشش م     

 در اوائل ات يدممکن نشد و نتوانست مردم را از آن رفتار مانع آ يدمنا
 از اصحاب يچيکفزود و هياوانست بشّدت  رفتار و خشونت گفتار ميتم

 کو بگذراند. شب هم در شهر ماه يکه حّتی اد کيدابب را اجازه من
 کرده که هفتهء اّول و دّوم اجازهء تشّرف  يتدی حکايز  نيحس ّيدس     

 که  يمفردی داده نشد تنها من و برادرم اجازه داشت يچابب هب ّيدحبضور س
 ی ازيکحسن هر روز اب  ّيدبرادرم س يمدر حمضر مبارک مالزم ابش

 يخشت شيگو برم يدر يخرا م يهم ضرور فت و لواز ي بشهر م ينمأمور 
 حسن زنوزی اتزه برای تشّرف آمده بود ولی اجازه نداشت که مبحضر

 وانست مباند در مسجدی کهيتمبارک مشّرف شود شبها را چون در شهر من
 مدند چونيآاز اصحاب که برای تشّرف م يکد هر يرب خارج شهر بود بسر م

 ادند اويدشخص حسن زنوزی مگاشتند و بينای مهيضاجازه نداشتند عر 
 مود جوابينم ميها را حبضور مبارک تقدهيضحسن عر  ّيدس ءهم بواسطه

 .يدسي بواسطه او ابصحاب م يزن يضعرا
 حسن يخشه حسن فرمودند " ب ّيدروزی حضرت اعلی بربادر من س     

 ل مبارک علی خان را وادار خواهند منود که نسبت ابحّبا خوشيککه ه  يدبگو 
 حسن را يخکند و ابو خواهند فرمود که فردا صبح خودش ش  رفتاری

 اندازه متعّجب شدمام بیيغپ ينمن از استماع ا  وردايحبضور مبارک ب
 همه ستمکاری و خشونتينان اب ايخخود گفتم چطور ممکن است عل يشو پ

 حسن را حبضور يخود که خودش شيشدهد و چطور م ييرفتار خود را تغ
 بعد هنوز آفتاب طلوع نکرده بود که صدای در بلند شدورد روز يامبارک ب

 کس اجازه نداشت قبل از طلوع آفتاب داخل قلعهيچبر حسب فرمان حاکم ه
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 ينت که بر خالف حکم حاکم جرأت کرده صبح ابيسی تعّجب کردم کيلشود خ

 مشغول مذاکره ينکه اب مأمور   يدزودی در بزند صدای علی خان بگوشم رس
 آمد و گفت علی خان از حضور مبارک رجا دارد که ينفر از مأمور نيکاست 

 د مشّرف شود من حبضور مبارک رفتم و رجای حاکم را عرضيناجازه فرما
 ون رفتمي ور چون از اطاق حضرت ابب بايفوراً برو او را ب کردم فرمودند 

 تضرّع مانند غالمی زر يتم علی خان در هنايدر داخل شدم ديگو ابطاق د
 اند آهنمه تکرّب و خود پسندیيمتاده و مثل آدمهای مبهوت ميسدم در ا يدخر 

 اب يدکه داشت بکّلی زائل شده بود سر ات اپ خضوع و فروتنی بود چون مرا د
 گفت و در خواست کرد که هر چه زودتر او را مبحضر  ّيتادب حت يتهنا

 ی کردمداشتند راهنمائ يفه حضرت ابب تشر يکمبارک بربم من او را ابطاق
 واست اضطرابيخهر چه م يدرز يلم يشی مضطرب بود زانوهايلعلی خان خ

 اديدخرب م يوانست و رنگ رخسارش از سّر ضميتخود را پنهان دارد من
 يتحضرت ابب برخاستند و نسبت ابو عنا يدچون مبحضر مبارک رس

 کرد بعد خودش را بپای حضرت  يمر ابراز داشتند علی خان اّول تعظيابس
 ينهم که مرا از ايدنداخت و عرض کرد ترا جبّدت رسول اّلّل قسم مابب ا

 ام ابور کنمام و ات کنون نتوانستههيدت و سرگردانی برهانی آنچه دي ح
 اندازه مضطرب ساخته امروز در اّول طلوع فجر سوار بر اسبقلب مرا بی

 لتاده و بنماز مشغو يسم کنار هنر ايدشهر مشا را د ءدروازه يکشدم نزد
 دستهای مشا بطرف آمسان يدم خود مشا هستيددرست دّقت کردم د يدهست

 من يدآبمسان متوّجه و مشغول قنوت و تضرّع بود يزبلند بود و چشمها ن
 واستميخصرب کردم ات مناز مشا متام شود م  تادم متاشا کردم.يسمهانطور ا

 چرا بدونبعد از امتام مناز حبضور مشا برسم و از مشا ابز خواست کنم که 
 در ضمن مناجات و عبادت که يداون آمدهي من از حمبس خود ب ءاجازه

 انقطاع از ما سوی اّلّل چشم يتمشاهده کردم که در هنا يدمشغول بود
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 وجهيچرت بشما شدم هبيکقدری نزد يداه و خبدا وحده توّجه کردهيدپوش

 رااپی مرام چنان خوف و ترسی سيدمشا رس يکچون نزد يدملتفت نبود
 انچار ميی بگو يز احاطه کرد که وصف آنرا نتوامن جرأت نکردم بشما چ

 اند ازحراست مؤاخذه کنم که چرا مشا را گذاشته ينبرگشتم که از مأمور 
 ا در قلعه را بستهير وقتی آمدم بر تّعجبم افزوده گشت ز  يدقلعه خارج شو 

 م گفتنديدد پرسدر را ابز کردن ينم مهه درها قفل بود در زدم مأمور يدد
 در مقابل يدجا هستينم مشا اينبام میون نرفته حاال آمدهي کس بيچه

 خبواب " ايرّب  اياری است يدبم بهينبامن " آنچه میيدمن  يدامن نشسته
 انه شوم حضرت ابب فرمودند آنچه را مشاهده منودیيو است د يکنزد 

 تیيسگر ينم است و درست چون تو نسبت ابمر اهلی بنظر حقارت يحصح
 ت حال غافل بودی خداونديقرداختی از حقيپوامن مي و آزار من و پ ّيتو ابذ

 ت حال را در مقابل چشم تويقاراده فرمود حق يشخو  يتبصرف فضل و عنا
 صاحب امر ءامر پی بری و برتبه ينواضح و آشکار جلوه دهد ات به عظمت ا

 وان و اصحاب مني پبی و اب ايش مطّلع شوی از غفلت رهائی يمو مقام عظ
 ان و سکونينانت حضرت ابب سبب اطميااب حمّبت و وداد رفتار منائی ب

 يلکرد و عداوتش مبحّبت تبد  ييرفتارش بکّلی تغ يداضطراب علی خان گرد
 ابب يتفت خواست تالفی مافات کند و بر خالف رفتار سابق جلب رضااي
 است بقصدی مّدهتينمسک يحبضور مبارک عرض کرد شخص فق يدمنا

 د بهينر آمده رجا دارد او را اجازه فرماايد ينتشّرف حبضور مبارک اب
 کو منزل گرفته رجا ماه ءون بلدهي حضور مبارک مشّرف شود در مسجد ب

 ورم حضرتيامن خودم بروم او را حبضور مبارک ب يددارم اجازه فرمائ
  خودحسن زنوزی را اب يخابب اجازه فرمودند علی خان فوراً رفت و ش

 ليکه يتکه رضا  يدوشيکسته ميو حبضور مبارک آورد و پس از آن پ
 .يدمبارک را جلب منا
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 بستند ولی روزها در قلعه ابز بود و هر کسشبها در قلعه را می     

 وانست حبضور ابب مشّرف شود و آنچه رايتواست بدون مانع ميخم
 فت دارد.ايمه را در ات الز يمواهد از حمضر مبارک سؤال کند و تعليخم

 ن فارسی را انزل فرمودندياکو کتاب ب  حضرت ابب در حمبس ماه     
 يدامر جد نيآاثر حضرت ابب است قواعد و قوان ينکتاب از مهمرت   ينا

 ن بشارتياابواب آن بظهور موعود ب يعشده و در مج عيکتاب تشر   يندر ا
 فرموده و ابهل يّلّل  تعبِهر ه  اي ظبلقب َمن  يماند  و از آن موعود عظداده

 سته مراقبيو و حاضر سازند و پ ّيااند که خود را مهمنوده يدشد يدن أتکياب
 ابشند ات چون آن بزرگوار ظاهر شود از عرفان او حمجوب منانند.

 ایيبت حلن ز اينزول آ نيحسن زنوزی برای من گفت در ح يخش     
 ن بزرگوار منعکسو صدای آ يدسي حضرت ابب در دامنهء کوه بگوش م

 در اعماق قلب  ائی بود و چه حلن مؤثّر روح افزائی،يبز  ءچه نغمه يدرديگم
 يدی در وجود انسان توليبان غر يجه  د،يشموجب اهتزاز روح م  رد،يکاثر م

 دستهان ير امود حسن رفتار علی خان سبب  شد که از نقاط خمتلفهء ينم
 مودند و مبحضرينتوّجه مکو ماه ءدسته برای تشّرف بساحت اقدس بقلعه

 فت سه روز بعد ازيگی منيز دند علی خان چيشمبارک مشّرف م
 مهّمه از يحدند دستورات الزمه و نصايشتشّرف از حمضر مبارک مرّخص م

 ها از ساحتي امر اهلی و غ يغاخالق و تبل يلحسن اعمال و تعد يلقب
 شّرفد علی خان هر روز مجعه مبحضر مبارک ميشاقدس آبهنا داده م

 ه طالب رضایيشاشت مهيدم ميو اخالص خود را تقد تيّ د و عبوديشم
 ای که درهيسی نفايهای جور جبور گوارا و هداهيو مبارک بود و آنچه از م

 رد.يکم ميد و تقديرب ورد مبحضر مبارک ميآکو  و نقاط جماور بدست مماه
 بردند کو  بسرماه ءرا در قلعه يزحضرت اعلی فصل اتبستان و اپئ     

 يخبود حّتی ظرفهای مسی چون آب در آهنا  يدشد يتهنازمستان آن سال بی
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 ابتدای زمستان مطابق اب  شت.يگبست بواسطه شّدت برودت  متأثّر ممی

 رفتنديگهجری بود هر وقت حضرت اعلی وضو م ١٢٦٤اّول حمّرم سال 
 د.يشمل مبارک منجمد يکقطرات آب وضو از شّدت برودت در صورت ه

 رمودنديفکاتب را احضار م  نيحس ّيدم حمّرم بعد از هر مناز سايّ در ا     
 ق القلوب را که ازردند که اب صدای بلند مقداری از کتاب حمرّ يکو ابو امر م 

 نراقی است ينزا کمال الدّ ي ات مرحوم حاج ماّل مهدی نراقی جّد حاج ميفأتل
 مصائب و داستان شهادت کتاب شرح  يندر حمضر مبارک تالوت کند در ا

 نيحس ّيده سيکالّسالم مندرج است وقت يهعل نيامام حس أالّشهد ّيدحضرت س
 هء حضرتي مؤمله و مصائب کث يعواند از استماع وقايخکتاب مزبور را م

 شت دريگالّسالم حبر احزان در قلب حضرت ابب مّواج م يهعل نيامام حس
 مصائب وارده بر حضرت استماع مصائب اشک حضرت ابب جاری بود نيح
 رمودند و ضمناً از مصائبيفالّسالم را استماع م يهعل أالّشهد ّيدس

 وردند و چون خباطريآد مياموعود وارد خواهد شد ب نيه بر حسيکو آالم
 قبل حتّمل نيتر از حسيدموعود مصائبی شد نيذشت که حسيگمبارک م

 اهر شود رنج و مشّقتِهر ه  اّلّل  ظي ظه ابسم من يکخواهد فرمود و هنگام
 اشک حسرت از چشم مبارکش يدن از دمشنان آبن حضرت خواهد رساياپبی

 د حضرتيشحضرتش بلند م ءو انله يهم گر ايّ شت و از تذّکر آن ايگجاری م
 از قلم مبارک انزل شده نيی از آاثر مقّدسهء خود که در سنهء ِستّ يکابب در 

 د:ينرمايفم
 مشاهده کردم که سر مطّهر نيچن ايمر در رؤ سال قبل از اظهار ايک"      

 يدکيچته است قطرات خون از آن مخيالّسالم از درختی آو  يهعل نيامام حس
 نيهبجت و سرور را داشتم که بچن يتآن درخت  رفتم هنا يکمن نزد

 هءيدحلقوم بر  يربردم و در ز  يشموهبتی فائز شدم دو دست خودم را پ
 نگاه داشتم مقداری خون در دست يدکيچمکه خون از آن   نيمقّدس امام حس
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 ريگار شدم خود را در عامل ديده بيکم وقتيدمن مجع شد آهنا را آشام

 داخت و سرا اپی مرايگجسم مرا م يشمشاهده کردم روح اهلی از جتّلی خو 
 م اسراريديدخداوند فرو گرفته بود سروری اهلی در خود م يضانوار ف

 اريدظمت و جالل در مقابل چشم من مکشوف و پدع يتوحی خداوندی اب هنا
 بود ." انتهی

 ان حمبوس ساختجيچون حمّمد شاه حضرت ابب را در جبال آذراب     
 که نکبت و احزان از  يدی را مرتکب گشت طولی نکشيمظلم عظ نيو چن

 شد و اجتماع فکر به يلجهات او را احاطه منود عّزت بذّلت تبد يعمج
 ينوقت نشده بود که حمّمد شاه ايچگشت ه  يلحتو انی و گرفتاری يشپر 

 تيخيو مصائب م ايار برای او باليو مهه گرفتاری داشته ابشد از در و د
 ن درياطغ يترفت را نيمملکت از ب تيّ ارکان سلطنتش متزلزل گشت امن

 انی در سر ات سر مملکت فرمانروايشخراسان برافراشته شد اضطراب و پر 
 هرات بود و لکن اغتشاش داخلی او را يازم تسخگشت شاه در آن اوقات ع

 يزان نير نقاط ا يرفتح و ظفر مانع آمد اخبار اغتشاش خراسان بسا يناز ا
 قسمت مساعدت يناندازه در ازا آقاسی بیي کرد امهال  حاجی م  يتسرا

 ا کردند بتاراج و غارت مشغول شدند اغتشاشيدمود مهه جرأت پينم
 وان اب ساالري ت مردم قوچان و جبنورد و شفياخراسان هر روز شّدت م

 غی شده بود مهدست و مهداستان بودند ساالر پسر آصفايکه بشاه 
 خالوی بزرگ شاه و فرمانفرمای خراسان بود حمّمد شاه ،الّدوله

 رستاديفات و لشکر ميز پشت سر هم از طهران برای دفع ساالر جته
 ارسالن خان يانمدار و امادند جعفر قلی خان يدن مهه را شکست مياشورش 

 اتّمه داشتند در جنگ شجاعتها ّيتپسر ساالر در شکست قوای دولتی مدخل
 قساوت يترفتند اب هنايگن دولتی ماياز لشکر  يادند هر چه اسيدبروز م

 ای در مشهديهبشرو  نياوقات ماّل حس يناختند در ايسمهه را مقتول م
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 ٢١٧ص 
 نفوس مشغول و مألوف از آهنمه شورش يتاامر اّلّل و هد يغمتوّقف و بتبل
 هاينب ينرب و بنشر آاثر رمحن سرگرم بود در ايخما بيغن و ياو غوغا و طغ

 ا رايهاو ابب ءهيلفت که ساالر قصد دارد او را مالقات کند و بوسايخرب 
 که ساالرينقبل از ا يدخرب را شن ينمبساعدت و کمک خود خبواند چون ا

 ساالر ءهئيّ ی سايمشهد خارج شد چون از دسائس و نوا از يداو را احضار منا
 ده بطرفيااب خرب بود شبانه از مشهد اب خادم خود قنرب علی خارج شد و پ

 ان سفر کندجيبود که آبذراب ينا نيطهران روانه گشتند مقصود ماّل حس
 وان چون ازي کو حبضور حضرت ابب مشّرف شود اصحاب و پ و در ماه

 فتند انواع وسائل الزمه و اسبابايز مشهد اّطالع خروج ابب الباب ا
 کردند و از دنبال ابب الباب  روانه شدند و چون حبضور  ّيهرا هت يهضرور 
 فرمود من نذر نيکردند ماّل حس  ميه بودند تقديدد ّيهند و آنچه را هتيداو رس
 ده طی کنميامن و موالی من فاصله است پ نيام که متام مسافتی را که بکرده

 وان هر چه اصراري ردم پيگبرمن يشخو  يمو ات بنذر خود وفا نکنم از تصم
 واست قنرب علیيخکردند که مرکوب و مصروفی قبول کند ممکن نشد حّتی م

 مبشهد برگرداند و خود بتنهائی عازم شود ولی آن خادم ابوفا از يزرا ن
 ازهد ابالخره ابب الباب اجايمالزمت حضور دست برنداشت و به اصرار ز 

 سفر مهراه ابشد از خراسان ات طهران ينفرمود که قنرب علی هم اب او در ا
 دند حبضورش مشّرفيشاحّباء چون اب خرب م يدسي ای  که ميهدر هر شهر و قر 

 فرمود.وردند ولی ابب الباب قبول منیيآشتند و مرکوب و مصروف ميگم
 ند ابيدطهران رسب نيبرای  من نقل کردند که چون ماّل حس يمجناب کل     

 چه وجود مبارکی بود جمّسمهء يمان شتافتيشمجعی از احّبا مبالقات ا
 ميمهر و رمحت بود وقتی که در حمضرش بود ءت و عصارهيلمتانت و فض

 ه و مالزمت مکارم اخالق سفارش میيدو رفتار پسند يکما را ابعمال ن
 ان اببيقاان و ميا يدابمر مبارک خدمت کن يدوانيتفت ات ميگفرمود م
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 ٢١٨ص 
 تنه يکواند يتان ممياب آن قّوت ا ميکرد  يقنيای بود که مهه ما الباب  بدرجه

 کس امر مبارک را در مشرق و مغرب منتشر سازد ماّل   يچبدون مساعدت ه
 در طهران حبضور مبارک حضرت هباءاّلّل مشّرف شده و از آجنا نيحس

 هجری که روز ١٢٦٤ال نوروز س يدان منودند در شب عجيت آذرابميعز  
 نوروز بعد از اظهار امر مبارک بود نيانی و چهارمالثّ  يعدهم ماه ربيز س

 کو علی خان ماکوئی  مباه نيند شب قبل از وصول ماّل حسيدکو رس مباه
 مشاهده اين کرده که در رؤ ياطور بينخواب خود را ا يهمشاٌر ال يدخوابی د

 ورندياب يفصد دارند مباه کو تشر کردم مبن خرب دادند حضرت رسول اّلّل ق
 يتو هتن يکنوروز را ترب  يدنی کنند و آبن حضرت عيدابب د ّيدو از س

 م ات حبضور رسول اّللّ يدسرعت دو  يتم اب هنايدخرب را شن يند  چون اينگو 
 کنم اب  ميخود را مبحضر مبارکش تقد ّيتبرسم و مراتب خضوع و عبود

 يککه ينفتم بعد از اي ن دوان مشادمانی از کنار رودخانه دوا يتهنا
 یيکد دانستم ياينم دو نفر بطرف من ميدم ديدانی دور شدم بپلی رسيدم

 ی از اصحاب ابوفای اوست اب سرعتيکری يگاز آهنا حضرت رسول و د
 دازم و دامن عبای او را ببوسم انگهانينروان شدم که خود را ابقدام او ب

 ليای مرا احاطه کرده بود خار شدم چقدر مسرور بودم نشاط سرااپيدب
 ی صادقهايم رؤ يدکردم که آنچه را د  يقنين هبشت هستم ياردم در ميکم

 لباسهای خود را  يناست لذا برخاستم وضو گرفتم و مناز خواندم هبرت 
 ای که در خوابده هبمان نقطهيام عطر و گالب استعمال کردم و پيدپوش

 ی از نوکرها گفتم سهيکو به بودم روانه شدم يدحضرت رسول ) ص ( را د
 ورد هنگاميآاق کند و از دنبال من بسر پل بير و  يناسبها ز  ينرأس از هبرت 

 وني ون آمدم و از شهر بي طلوع آفتاب بود که خودم تنها از منزل ب
 ه بودم انگاه ازيدرفتم و بطرف پل از کنار هنر روان شدم هنوز به پل نرس

 م مهان دو نفری رايدمرا فرو گرفت د م و تعّجب سرااپیيدای ددور منظره
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 ٢١٩ص 
 ری دريگی جلو و ديکد يآينکه در خواب مشاهده کرده بودم جبانب من م

 ردميکل ميار خود را بپای آنکه خيااختم بیيددنبال بود چون آبهنا رس
 اخالص اقدام او را بوسه زدم و درخواست يترسول اّلّل است انداختم و اب هنا

 ام که متام راهسوار شوند آنکه در جلو بود گفت من نذر کرده کردم که هر دو  
 ست که ابالیينجهت سوار خنواهم شد مقصودم ا يناز ا  ميايمده بپيارا پ

 رت کنم مشاهدهءايی که در آجنا حمبوس است ز يلکوه بروم و شخص جل
 آن بزودی سبب شد که علی خان نسبت حبضرت ابب يو تعب  ايآن رؤ 

 حاصل کرد اب يقنيرت شد و بصدق اّدعای آن حضرت يشمش بتوّجه و احرتا
 ات در قلعه رفت حضرت اعلی دم قلعه نيکمال خضوع مبالزمت ماّل حس

 ريااخترا چون نظر بر حضرت ابب افتاد بی نيتاده بودند ماّل حسيسا
 تاد حضرت ابب او رايسحرکت در جای خود اکرد و بی  يمآبن حضرت تعظ

 ق اب او معانقه منودند دستش را درياکمال اشت  ند و ابيددر آغوش کش
 دست خود گرفتند و بطرف اطاق خود روان شدند آنگاه امر فرمودند جشن

 نوروز منعقد شود و اجازه فرمودند احّبا مبحضر مبارک مشّرف شوند انواع
 ی در حمضر مبارک آوردند حضرت ابب بدست خود از آنيينه و شيو م
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 ٢٢٠ص 
 و به يبمرمحت فرمودند چند دانه س ينها حباضر هيو ها و میيينش

 نیيعرا از ارض جّنت  يذهای لذهيو م يندادند و فرمودند ا نيمباّل حس
 حمّمد تقی برای جشن نوروز خمصوصاً فرستاده  ق،اتن  اسم اّلّل الفيالم

 ری اجازه نداشتيگدی و برادرش کسی ديز  نيحس ّيداست ات آنوقت جبز س
 ان دريخن قلعه بسر بربد ولی علياحضرت ابب در م که شب را در حمضر

 آنروز حبضور حضرت ابب مشّرف شد و عرض کرد اگر ارادهء مبارک ابشد
 ت من از خوديسوجه مانعی ن يچشب را در قلعه مباند هب نيکه ماّل حس

 يدداشته ابش يلنم ات هر وقت که ميکاطاعت م يدندارم هر چه بفرمائ ای اراده
 اند در قلعه مباند.و يتم نيماّل حس

 مدند و بدونيآوان حضرت ابب پشت سر هم دسته دسته مباکو مي پ     
 دند.يشمانعی حبضور مبارک مشّرف م يچه

 در حضور نيبردند ماّل حس يفروز حضرت ابب ببام قلعه تشر يک     
 مبارک بود حضرت اعلی بتماشای مناظر اطراف قلعه مشغول شدند در

 آن يچمار پ يجمرای خمصوص خود جاری بود و س مغرب قلعه رود ارس در
 ينفرمودند ا نيرود از پشت ابم  خبوبی آشکار بود حضرت ابب مباّل حس

 که حافظ در شعر خود بدان اشاره  مهان رود و ساحل آن مهان ساحلی است
 کرده و گفته:

 ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس               
 کن نفس  نيکمش ّي وخاک آن واد بوسه زن بر               

 
 سلمی را که ابدش هر دم از ما صد سالم يتب                
 ی و آهنگ جرسينپر نوای سارابن ب                

 
 است متام شود رود ارس را که يکجا نزدينم اقامت مشا در اايّ بعد فرمودند ا

 يزسلمی را ن تياب من ابشی ب يناز ا يشمشاهده منودی و اگر ممکن بود ب
 يقچهر  يکت نزديساسلمی نقطه يتادم ) مقصود مبارک از بيدبتو نشان م
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 ٢٢١ص 
 د ( بعد حضرت ابب فرمودند روح القدسينو يگکه ترکها آنرا سلماس م

 ازد کهيسردد و مطالبی بلسان آهنا جاری ميگگاهی بزابن شعرا انطق م
 شعر هم از ينانند ايدغالباً خود آهنا مقصود اصلی و منظور واقعی را من

 بلسان شاعر جاری ساخته: نيآجنمله است که روح االم
 

 ا شوديداز پر غوغا شود  شّکر لبی پي ش               
 ترسم که آشوب لبش  بر هم زند بغداد را               

 
 واضح نيشعر هنوز خمفی و مستور است و در سنهء بعد ح ينی ايقمعنی حق

 ن فرمودند که " ِانِّ ّللِّ يامعروف را ب يثحد ينبعد او آشکار خواهد شد 
 ها اَلِسَنة  الشَُّعرَاِء "يح  کنوزاً حَتَت الَعرِش َمفاتِ 

 ن فرمودند و ابوياب نيبرای ماّل حس يکايکده را ينآ يعپس  از آن وقا     
 ما يبه اظهار نکند و فرمودند عنقر يدسفارش کردند که ابحدی آنچه را شن

 راه قبل از وصول نيهند و تو در بيدر انتقال ميگد ءزندان بنقطه ينرا از ا
 .يدکو خواهی شن مبقصد خرب انتقال ما را از ماه

 ه مراقب رفتاريکا اشخاصير ن مبارک بزودی آشکار شد ز ياب ينرمز ا     
 زا آقاسیي برای حاجی م يلرا بتفص يعوقا يعان بودند مجيخو اعمال عل

 ابب از هر جهت شرح دادند و از ّيدن را نسبت بسايخنوشتند و اخالص عل
 ان اب حمبوس خود شب و روزيخبود که عل ينمجله مطالبی که نوشتند ا

 واست دخرت خودشيخه که ميدتهء ابب گرديفای فر حمشور است و ابندازه
 ابب قبول ّيدمطلب اصرار داشت ولی س ينی در ايلابب بدهد و خ ّيدرا بس

 رديکابب قبول من ّيداز حّد بدر برد و چون س ان اصرار رايخنکرد عل
 رت ابب آمده بود واسطه کرد ولی اببايای را که برای ز يهبشرو  نيماّل حس

 شّدت يدوانيتجا م يناز ا يدان مثری نبخشيخراضی نشده و کوشش عل
 نيا چندی قبل شاه مهير ز  يدابب درک کن ّيدان را نسبت بسيخارادت عل
 ان حاضر نشديخد علي هد بگيعان برای ولخيواست از عليخدخرت را م



www.oceanoflights.org 

 



www.oceanoflights.org 

 ٢٢٢ص 
 دخرت مهه سنی متعّصب هستند يناوندان مادر ايشکه چون خو ينا ءو ببهانه

 د و دخرت مرا بکشند از دادن دخرت خودياينو ممکن است خبشم و غضب ب
 ّيداصرار را داشت که مهان دخرت را بس يتهد صرفنظر کرد ولی هنايعبول

 ابب بدهد.
 ان سبب آشفتگیيخعل نيو مراقب نياخبار و اّطالعات خمالف ينری ااب     

 ای خشمناک شد که فوراً امر کردابندازه يروز  ينا يدفکر صدر اعظم گرد
 ت روز پس از نوروزيسانتقال دهند ب يقکو بچهر   حضرت ابب را از ماه

 الً کو که در مّدت نه ماه حبس آن حضرت در آجنا کام حضرت ابب اب مردم ماه
 بعظمت و جاللت و طهارت اخالق حضرتش آگاه بودند خدا حافظی فرمودند

 کو  بود که خرب انتقال حضرت ابب را از ماه يزهنوز در ترب  نيماّل حس
 م تشّرف اوايّ استماع کرد و وقوع آنچه را که حضرت ابب در ا يقبچهر 

 بساحت اقدس ابو فرموده بودند مشاهده منود.
 را مرّخص کنند ابو نيواستند ماّل حسيخم هيکحضرت ابب وقت     

 يداب يزک نينودی ايمده پياجا متام راه را پينفرمودند تو از خراسان ات ا
 ه،يدمقصود رهسپار شوی دوران اسب سواری تو هنوز نرس ءده بنقطهياپ

 داستان اسب سواری تو و جرأت و شجاعتی که از تو ، يدوقتی خواهد رس
 جه شگفت آور خواهد بود که اهل ملکوت جاودانیبروز خواهد کرد ات آن در 

 ابشی که يچنان شجاع و دل يدت خواهد ساخت ابي دچار تعّجب و ح يزرا ن
 جا که بروی بشهر خوی توّجهينان گذشته بکشی از اي خط نسخ بر اسامی دل

 و طهران ينو زجنان و قزو  يزن و ترب يالو مراغه و م هيّ منا و از آجنا ابروم
 آهنا يعمرا جبم يتعنا ءهيفام حمّبت و لطيغا را مالقات منا پسفر کن احبّ 

 برسان سعی کن آتش حمّبت مجال اهلی را در قلوب آانن مشتعل سازی
 ابشند از طهران يمنت اثبت و مستقايان و دميمنا که در ا يدشد يدآبهنا أتک

 بطرف مازندران روانه شوی در مازندران گنج پنهان خداوندی را يداب
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 ٢٢٣ص 
 فت آن گنج پنهان را که شناختی ترا بکارهای بزرگ مأمور خواهدايخواهی 

 در عظمت ياامری از اّول دن يچاست ه يمی عظيلها ختيّ ساخت آن مأمور 
 ها که بتو خواهد داد مقابله نتوان کرد ات آجنا نرسی ازتيّ و بزرگی آن مأمور 

 تيقی از حقيدسها مطّلع خنواهی شد چون مبازندران ر يتمأمور  ينا تيفيّ ک
 امر کاماًل اب خرب خواهی گشت .

 از حمضر مبارک ابمر نينوروز ماّل حس يدصبح روز هنم بعد از ع   
 ه دستور فرموده بودند جبانب مازندرانيکآن حضرت مرّخص شده از راه
 خدا حافظی اب قنرب علی ابو فرمودند نيروانه گشت حضرت اعلی در ح

 مباند ات امروز را که ياآروز داشت که در دن رد ويکقنرب علی سابق افتخار م
 ا آقایير د ز ينم را داشت ببايّ ا ينا ءق مشاهدهيام اشتايّ آقای او حّتی در آن ا

 رمود : آه و اشوقايفم مايّ ا ينق مبشاهدهء اياقنرب سابق در مقام اظهار اشت
 ت وَن ِمن بَعدی ...أي ينَ لذ   اِاخَوانَ  يَةِ ِلر ؤ 
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 ٢٢٤ ص 
 فصل چهاردهم                                    

 مبازندران  نيسفر ماّل حس                            
 

 ان از اويخکو  سفر کند عل  واست از ماهيخم نيه ماّل حسيکوقت     
 ّياسفر او را از هر جهت مه يلدر خواست کرد که چند روز صرب کند ات وسا

 دهيانگ پريدقبول نفرمود و ب نيحس ان اصرار کرد ماّل يخسازد هر چه عل
 رمود احّباء رايفتوّقف م يدسي ای که ميهبراه افتاد در هر شهر و قر 

 شجاعتب ساند مهه راي ام مبارک را آبهنا ميغرد پيکمالقات م
 رد در طهران حبضور حضرت هباءاّللّ يکو ابستقامت داللت م يقتشو 

 ه ساختي اخذ منود و ذخای هي ضات کثيو ف يضمشّرف شد و از آن منبع ف
 ه بعداً يکبود که در مواقع خطر و روزگار پر حمن و آالم هيّ ذخائر روحان ينا

 اشت و شجاعتيدآمد او را اثبت قدم و مسرور و خّرم نگاه م يشبرای او پ
 مود از طهران جبانبيناد مجيری در هر مرحله برای او اياو جرأت بس

 ه حضرت ابب ابويکر بگنج پنهانات هر چه زودت يدمازندران رهسپار گرد
 وعده داده بودند برسد.

 م قّدوس در شهر ابرفروش سکونت داشت و در منزلی کهايّ در آن ا     
 رديکمردم معاشرت م ءمود اب طبقات خمتلفهينمتعّلق بپدرش بود زندگی م

 اشتند و از حسن رفتار و کثرت معلومات و اّتساعيدمهه او را دوست م
 پس از ورود ببارفروش مبنزل نيدر عجب بودند ماّل حس معارفش ءهير دا 

 جناب قّدوس ورود منود قّدوس از ورود او مسرور شد و اب کمال حمّبت از
 خود يزچ يچمانش از هيهائی کرد برای حصول راحت مير ابب الباب پذ

 نيه ماّل حسيکاد وقتيدمود و خدمات مهمان خود را شخصاً اجنام مينداری من
 وس اپی او را شستشو داد و گرد و خاک سفر را از لباس او دوروارد شد قدّ 

 يتهنا نيکرد احّباء که به مالقات او آمدند در حمضر آانن نسبت مباّل حس
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 ٢٢٥ص 
 مود شب اّول وروديناحرتام را جمرا داشت و نسبت ابو اظهار خضوع م

 فتياقّدوس ابعزاز ورود او مجعی از احّباء را دعوت کرد و ض نيماّل حس
 ای از آهنا بنمود.تهيسشا
 مبنزل خود برگشتند قّدوس يکهر  ينو مدعوّ  يدن رسايچون جملس بپا     

 شد ابب الباب گفت در مّدت ايکو جو  از ابب الباب شرح مسافرتش را مباه
 د فرمودندايز  ءکو حبضور ابب مشّرف بودم مطالب متفّرقه نه روز که در ماه

 واستميخه ميکامر مبن ندادند وقت يغتبلولکن دستور خمصوصی برای 
 سی احّباء را مالقات کني ای که ميهمرّخص شوم فرمودند هبر شهر و قر 

 م حمّبت مرا آبهنا برسان پس از ورود بطهران جبانب مازندرانياو پ
 ت کن در مازندران گنج پنهان اهلی بر تو مکشوف خواهد شد و آن گنجميعز 

 م که پس ازيدقدر فهم نيخواهد داد من مه مستور دستورات الزمه را بتو
 فتايعظمت و جالل شهرت و اشتهار خواهد  يتچندی امر ابب در هنا

 ش فدا خواهم گشتيمسد که من انتوان در راه خدمت امر عظي و روزی م
 ميدمطلب را از آجنا فهم ينا .و نقد جان را نثار مقدم مبارکش خواهم منود

 ريگد ءشّرف حبضور مبارکش را برای مرتبهت ءمرّخص شدن وعده نيکه در ح
 م هر وقت حبضور مبارک مشّرفايّ ا ءمبن نفرمودند  اب آنکه در گذشته

 ألقه رمودند ابز هم مشّرف خواهی شد و بيفمرّخصی مبن م نيدم در حيشم
 جهتينی نفرمودند از ايز خصوص چ يندفعه در اينفائز خواهی گشت ولی ا

 از مجله .مبحضر مبارک مشّرف خنواهم شد يادن ينر در ايگدارم که د يقني
 مبشهد فدا يببود که عنقر  ينه در وقت مرّخص شدن مبن فرمودند ايککلمات

 ابش دامن سعی و کوشش بر کمر ّياخواهی شتافت خود را آماده کن و مه
 ينمطلبی تو را از ا يچزن مقام شهادت برای تو مقّدر شده سعی کن که ه

 شهادت فائز ءه به رتبهيکه مانع نشود وقتيمعظ ءدرجه ينمقام و وصول بد
 ا من هم پس از تو خواهم آمد.ير لقا مشّرف خواهی شد ز  يضشدی بف
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 ٢٢٦ص 
 ابب  ی مهراه داری؟يز حضرت ابب چ ءاز آاثر مبارکه ايآ يدقّدوس پرس    

 ت قّدوس کتاب خطیيسی مهراه من نيز الباب جواب داد از آاثر مبارکه چ
 نيماّل حس يدکتاب را مطالعه کن  ينمودند بعضی ازصفحات اابو دادند و فر 

 ی در وجودش حاصليبعج ييصفحه از آن کتاب را که خواند تغ يک يبقر 
 ه در آن کتابيکار شد کلماتيدپد يشايمت و دهشت از سي گشت و آاثر ح

 در وجودش يدو نفوذی شد يبش عجي کرد أتث  يمسطور بود قلب او را تسخ
 ه گشود و دريغه و مجالت بليحآن کلمات فص يدمبدح و متجحاصل  شد زابن 

 فای که مؤلّ ذاشت فرمود سر چشمهيگم نيی که کتاب را از دستش بزمينح
 کتاب از آن استفاضه منوده وحی اهلی و منبع اصلی است ربطی مبنابع  ينا

 يننم که ايکمعارف و علوم علما و دانشمندان معمولی ندارد من اقرار م
 مطالب مندرجه در آن يعشرافت و اعتالء است جبم ءدرجه يتهناکلمات در 

 سخنان ابب ينقّدوس در مقابل ا ميمايناعرتاف و اذعان م يقني يتاب هنا
 ای قّدوس دانستيماز سکوت و آاثر ظاهره در س نيالباب ساکت بود ماّل حس

 ر از جا برخاستيااختت و کلمات شخص قّدوس است بیايآ ينکه صاحب ا
 اي تاد و اب خضوع متام و احرتام کامل گفت گنج پنهانيسآستانهء در ابو در 

 که حضرت ابب مبن وعده فرموده بودند آشکار شد آالن در مقابل چشم من
 مايّ ا ينگشت اگر چه موالی حمبوب ما در ا  يلت من زاي و ح قرار دارد شکّ 

 ت اوجاللت و عظم يتن مظهر قّوت و آيکحمبوس است و ل يقچهر  ءدر قلعه
 ينک در مقابل چشم من واضح و آشکار و مرآت عظمت و قدرتش در اينا

 ار است.يدبرای من مکشوف و پد نيح
 محق و اندانی خود را يتاره که اب وجود هنايچزا آقاسی بي حاجی م     

 نفی و سرگونی حضرت ابب ءل کرد که بواسطهيانداشت خيپعاقل و داان م
 انجيحبس آن بزرگوار در جبال آذرابان و ير مملکت ا ءنقطه ينبدورتر 

 را ّيهی کند و انر حمّبت اهلي رفت امر اّلّل جلوگيشواند از سرعت و پيتم
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 ٢٢٧ص 
 که مرکز انوارينوانش مشتعل بود خاموش سازد غافل از اي که در قلوب پ

 اطراف يعگردد و انوارش جبم  يکوه هنند شهرتش جهانگ  ءهرا چون بر قلّ 
 اندان يروز  ينا يند و از پرتوش مهتدی شوند سوء تدبينببتابد مهه او را 

 ه گرفت آتش امر کهيجاو را بکاری وادار کرد که بر خالف مقصود خود نت
 اندان سبب شد که اشتهارش يروز  ينخاموش نشد جبای خود عمل ا

 .يدرت گرديعاش وسرت و دائرهيشب
 رای خدمت و نشرمش بياوق يمابمر عظ نيان ماّل حسمير ايگاز طرف د     

 اير ات مهّمهء اثبات صّحت اّدعای حضرت ابب بود ز يّداز مؤ  يمآن تعال
 ناختند و از شجاعت و خلوص و انقطاع و لطفيشرا م نيه ماّل حسيکنفوس

 مودند شهرتينببزرگواری او اقرار م اطوارش اب خرب بودند عموماً 
 کاظم  ّيدصعود سای بود که فی املثل اگر بعد از بدرجه نيو عظمت ماّل حس

 دعوتش را اجابت ّيدوان سي پ ءمهه يدامينرشتی خود را قائم موعود م
 وردند چنانکه ماّل حمّمد ممقانیيآفرود م يممودند و در مقابل او سر تسلينم

 د علنی گفتهيشحمسوب م يبود و از علمای شه ّيدو س يخکه از شاگردان ش
 از مهه يشرد من پيکم ّيتئمابب اّدعای قا ّيدجبای س نيبود اگر ماّل حس

 ه ابو مؤمنيککس  نيردم و اّوليکو بدون درنگ بصدق گفتارش اقرار م
 ينظشخص در حسن اخالق و اّتساع علم و معارف بی ينا اير د من بودم ز يشم

 مودمينم ميارد من شخصاً برای نشر دعوتش قيکاست اگر او اّدعا م
 ردميکب عامل منتشر مرداختم و آن را بشرق و غر يپامرش م يغو بتبل

 ری خاضعيگجبای آنکه خود اّدعا کند در مقابل د يلشخص جل ينافسوس که ا
 فتم و حاجير جهت بگفتارش اعتماد نکردم و دعوتش را نپذ ينشد از ا

 مواجه شد و قدرت او نيه در اصفهان اب ماّل حسيکحمّمد ابقر رشتی وقت
 گفت من ات کنون  نيرا در حّل مشکالت و کشف معضالت مشاهده منود چن

 يکه اب يککاظم رشتی را جماب کنم ولی وقت  ّيدوامن سيتردم که ميکل مياخ
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 ٢٢٨ص 
 ن و فصاحتيانفر از شاگردان او رو برو شدم و اّطالعات واسعه و قدرت ب

 ا مادام که از جماب ساخنتير م خبطای فکر خود آگاه گشتم ز يدگفتار او را د
 انستم که جماب کردن استاد او از حماالتی از شاگردان او عاجز شدم ديک

 کرده قدرت برهان و قّوت  يتطور شاگردی تربيناست چه استادی است که ا
 واند در مقابل دالئلی کهيخبقدری بود که اگر روز را شب م نيدالئل ماّل حس

 چاره نبود. يقرد مرا جز تصديکمنظور اقامه م ينبرای ا
 اندها کردهيفمثال علمای مزبور از او تعر مهه ا ينی که اينماّل حس نيمه     

 ه حبضوريکاند در شب پنجم مجادی وقتو علم و دانش او را ستوده
 و شخصی عاجز و انتوان يفحضرت ابب مشّرف شد خود را موجودی ضع

 رديکل ميادر مقابل عظمت امرش خاضع شد اب آنکه در ابتدای امر خ يدد
 کار  ينتر ازی برای او آساني ای شاتجرزاده نيانکار و رّد دالئل و براه

 ه خود را عجز صرف و او را قدرت حمض مشاهده منود دريکاست ولی وقت
 و سبحات جالل يدچشم پوش يششئون خو  ءساحت اقدسش خاضع شد از مهه

 ر گشتيات بسايم منود و مورد عناياو خبدمت امر حمبوب ق يدرا در 
 بعظمت يداو را د ءر مقّدسهو آاث يدحاال که در مازندران حبضور قّدوس رس

 که از  ،ّيههلااو پی برد در مقابل فضائل  ءهخاصّ  ءمرتبه ّيتمقام قّدوس و امهّ 
 يزو انچ ياندازه خود را حقروح تواانی آن جوان متجّلی و ظاهر بود بی

 آفتاب ظهور موالی ءصافی بود که اشعه ءهينآ ءمشاهده منود قّدوس مبنزله
 هي ه و در آن وقت چشم ابب الباب را خيدس گردحمبوب در آن مرآت منعک

 يدبر اثر قّدوس مشی منا يدو واجب مشرد که اب يدساخت بر خود الزم د
 واند و قّوتشيته ميکه سالمتی او را ات جائيشاو عمل کند مه ءو ابراده
 انيمدر آن شب قلباً اب قّدوس پ .مقّدم دارد يزند بر هر چيکاقتضا م

 اثبت و مبراسم يشخو  ءت خود در وعدهياح ءحلظه ينخدمت بست و ات آخر 
 ی مسرور و شادمان بود که فضل اهلی شامل حال اويلان عامل بود خيمپ
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 ٢٢٩ص 
 مبوهبت معرفت گنج پنهان اختصاص يرينن ساياگشته و خداوند او را از م

 داده.
 م کردياابری ابب الباب پس از عرفان قّدوس ابجنام مراسم خدمتش ق     

 هيکوضع رفتار و اوضاع يياء که روز بعد مبنزل قّدوس آمدند از تغاحبّ 
 ه بودند کهيدوز دير ی متعّجب شدند ديلوز مشاهده منوده بودند خير د

 در صدر جملس نشسته و لب بسخن گشاده و قّدوس در حمضر او نيماّل حس
 ا قّدوسير برای اجنام خدمات آماده است اّما امروز کامال بر عکس بود ز 

 که مشمول عواطف  نيند که در صدر جملس جالس گشته و ماّل حسيددرا 
 خضوع منتظر دستور قّدوس يتتاده و اب هنايسو احرتام قّدوس بود دم در ا

 حال مهه متعّجب شدند ولی از عّلت اصلی غافل بودند يناست از مشاهدهء ا
 ی کهيتبرای اجنام مأمور  يدساعت اب نيقّدوس بباب الباب فرمود مه

 يدشهر بفرستم اب ينواهم ترا مبحضر علمای ايخهم آماده شوی ميدم بتو
 ی بد سرشتيلشخص خ ينابالغ منائی ا أالعلم يدبروی امر مبارک را به سع

 يزوان او ني و ستمکار است مّهت گماشته که نور اهلی را خاموش کند پ
 اند مطمئّن ابش که از آهنا ضرری متوّجهبرای اجرای منظور او صف بسته
 را بر هم زنی أالعلم يدوان سعي صف پ يدخنواهد شد بدون خوف و ترس اب

 ينز امر اعظم را از هر جهت برای آهنا اثبت کنی سالح تو در مقابل اياو امت
 ث عبان يناست اب ا ّيهموسی وار عصای  حکمت و قّوت اهل ، هيّ مظاهر فرعون

 تبهکار را معدوم ينماهنای ساحر يسرا پراکنده ساز و ر  نيطياش يلخ نيمب
 ه کن و از ما سوی اّللّ يشو انبود کن بفضل اهلی مّتکی شو " تقوای خالص پ

 ابالغ أالعلم يده منما " پس از آنکه امر مبارک را در جممع علما بسعيشاند
 منودی جبانب خراسان روانه شو و در شهر مشهد منزلی بنا کن و از هر

 الزم و واجب است فراهم منا ينائی واردير گونه ااثث و اسباب که برای پذ
 ت خواهم کرد و در آن منزل ساکن خواهم شد اتميبه مشهد عز  يبمنهم عنقر 
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 ٢٣٠ص 
 ضاللت را بسر ءيهو گمگشتگان در ابد يمرا داللت منائ يتهدا نيآنکه طالب

 .يمت جاودانی راهنمائی کنياح ءچشمه
 لوع آفتاب برایر در هنگام طيگبر حسب امر قّدوس روز د نيماّل حس     

 را مبساعدت که کسیينروان شد و به تنهائی بدون ا أالعلم يدمالقات سع
 گشت بشارت ظهور اهلی را  أالعلم يدو کمک انتخاب کند وارد حمضر سع

 امر اهلی را در يمگونه ترس و بيچفصاحت بدون ه يتابو داد و اب هنا
 و فرمود که ازبوی ابالغ کرد و اب أالعلم يدحضور مجعی از شاگردان سع

 رانيگل برای خود و دياخ ءه بسر پنجهيکاعبادت و پرستش اصنام موهومه
 های معابدبتها را بشکند و بر روی خرابه يعمج يده صرفنظر منايدتراش

 قلبش را ءبپردازد صفحه ّيهاهل يتهدا يعقصر رف يساصنام موهومه بتأس
 ه کامل بساحل حبرو اب توجّ  يدگذشتگان اپک و منزّه منا  يداز صور تقال

 جنات ابدی روان شود.
 مانند سامری بسحر نيپس از استماع مطالب ماّل حس أالعلم يدسع     

 اد و اعرتاض گشودير ا لسان ابيضب يدموهوم متمّسک شد و غافل از قدرت 
 اعرتاضات او را رّد منوده فرعون هوی در يعمج يحنی فصيااب ب نيماّل حس

 ورد انچار بسالح عجزياه مانده اتب مقاومت ني خپرتو انوار هدی مبهوت و 
 او نيماّل حس نيمتشّبث گشت و لسان به سّب و شتم گشود قّوت براه

 از آن تنگنا يشان برای رهائی خو يگفروما ءهيلساخت که بوس يلرا حبّدی ذل
 کالمی انفذ دارد و اب فصاحت  نيکه ماّل حس  يدچون د أالعلم يدسع .متمّسک شد

 وانست بدهديتانت او منياو جوابی در مقابل ب يدمی منادالئل  ءمتام اقامه
 بد عجز او بر مهه اثبتاياستمرار  هيّ رو  ينای چند اهيقکه اگر دق  يدترس

 ان شوند و پروانه وار طائف انوار معارفيششود و شاگردان از گردش پر 
 جهت بسّب و لعن ينر کسی ابو اعتنائی نکند از ايگگردند د  نيماّل حس

 ش در سنگ خارای قلبيتکه آب زالل هدا  يدچون د نيداخت ماّل حسپر 
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 ٢٣١ص 
 ردد از جایيگم تر او مؤثّر منيز ند و نفس گرمش در هيکاثر من أالعلم يدسع

 تو مبنزلهء يتالعلما فرمود هر چند سخنان من برای هدا يدبرخاست و بسع
 شوی و در پناهار نيدا از خواب غفلت بير ه داری در حمّلهء کوران است ز ينآ

 يدی اّما پس از چندی عظمت امر اهلی را بچشم خود خواهی ديز ر يگجتاهل م
 م در راه خدمت امر مبارک و ارتفاعايّ ا ءدهينهای مرا در آتيّ و داستان موّفق

 کلمات چنان اب عظمت و جالل از لسان  ينا يدخواهی شن ّيهاهل يترا
 يدوح گردي ای بمهسّ مانند جم أالعلم يدد که سعيشجاری م نيماّل حس

 که تواانئی جوابش نبود.  يدبر او مسّلط گرد يمچندان خوف و ب
 ی کرده بوديدشد يدر برخی از حضار جملس أتث نيانت ماّل حسياب     

 واهم که بنزد جناب قّدوسيخنفوس گفت از مشا م ينببعضی از ا نيماّل حس
 نياان بيشرای اشخص ب ينجملس و مالقات مرا اب ا ينو داستان ا يدبرو 
 مبن ّيتشرح مأمور  نيعرض کرد چون در ح نيماّل حس يدو ابو بگوئ يدکن

 جهتينحبضور مشا مشّرف شوم از ا أالعلم يدکه از جملس سع  يدنفرمود
 اوامر مشا را اجنام دهم. يروم ات ساي سره جبانب خراسان ميکجا يناز ا
 تميانب مشهد عز ه و تنها جبيکّ ون آمد ي از آن جملس ب نيماّل حس     

 منود مقصودی جز اجنام اوامر قّدوس نداشت و منظوری جز وفای بعهد آن
 ی ورود فرمود درينزا حمّمد ابقر قاي نبود در مشهد مبنزل م يشبزرگوار برا

 اری کرديدی خر ينابن واقع است قطعه زميامنزل که در ابال خ ينجوار ا
 ای آنرا متام کرد و امسشو بساخنت بنا مشغول شد و مطابق امر قّدوس بن

 اسم معروف است پس از امتام بنا نيگذاشت که ات امروز هم هبم  ّيهرا ابب
 انميای از اهل اسکونت منودند عّده هيّ قّدوس به مشهد ورود فرموده و در ابب

 ن قّدوس آمدنديدابمر مبارک مؤمن شده بودند بد نيکه بواسطه ماّل حس
 نه ابجبار حاضر شدند ،ريار اهلی ابختو مهه برای جانفشانی و نصرت ام

 ی منوداريبدر مشهد اثر عج هيّ خبدمات امر  نيم ماّل حسياورود قّدوس و ق
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 ٢٣٢ص 
 آوازه ينا يزامر در مهه جا منتشر شد حّتی خبارج مشهد ن ءکرد آوازه

 وان امر مبارک که برای فداکاریي پ يدان گردميمرکز اهل ا هيّ ابب يدبرس
 بود که يندر آن منزل مترکز داشتند آرزوی مهه ا حاضر شده بودند

 خبدمتی در نصرت امر موّفق شوند.
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 ٢٣٣ ص 
 فصل اپنزدهم                                     

 سفر حضرت طاهره از کربال خبراسان                     
 بردارد يشبر آن قرار گرفت که پرده از وجه امر خو  ّيهاهل ءاراده     

 کار از خراسان شروع  يناهلی را بر طرف سازد ا ينظهور د ءحجب مانعهو 
 فت که هرايشد آتش حمّبت اّلّل در قلوب اهل خراسان ات آندرجه اشتعال 

 امر مبارک بسرعت ، بر داشت نيا بسوخت و هر مانعی را از بي حجاب
 داشت نه تنها در خراسان يدفت و در قلوب و ارواح نفوذ شدي م يشپ

 ان آاثرش ظاهر بود اّحبا اب کمال شور و اجنذابير در اقصی نقاط ابلکه 
 ند عظمت امر اّلّل برای کّل واضح و حمّققيدهای  شکوک و اوهام را در پرده

 ة اّللّ يعرفت شر يشبود اقدامات دمشن بزرگ امر که برای ممانعت از پ
 ان حمبوسجيصاحب امر اهلی و مظهر مجال رمحانی را در جبال آذراب

 انميکه برای خاموش کردن آتش ا  و کوششی يتخته بود به هدر رفت و جدّ سا
 مشتعل در قلوب ابرار و منع آانن از تشّرف حبضور مظهر کردگار از

 ه ماند دستيجنتبعمل آمده بود از هر جهت بی نيء اعداء و خمالفيهانح
 گذاشت.  يماقدامات مفسدان را عق يعدان مجيز قدرت 

 حمبوس بودند و احّبای ابوفا از يقی در چهر اگر چه حضرت اعل     
 ن قدرت اهلی قّدوس را در خراسان مبعوثيکتشّرف حبضورش ممنوع ل

 مشتعل گشت يشوان ابوفاي ان در قلوب پميفرمود و بدست او آتش ا
 ان را در مشرق و عراق را در مغرب فرا گرفتير آتش سر ات سر ا ينزابنهء ا

 عراق عرب حضرت طاهره برای انتشاران قّدوس مبعوث شد و در ير در ا
 دو قمر نورانی شرق و غرب را مأمور ينندای اهلی ا . م فرمودياامر ق

 گردند  يدساخت که ابرض طاء توّجه کنند و از انوار مشس هباءاّلّل مستف
 خصوص از قلم ينحبضورش مشّرف شوند و اوامرش را اطاعت کنند در ا
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 ٢٣٤ص 
 فتايی صدور يعمن يعم توقايّ ر آن احضرت ابب بر حسب امر اهلی د

 سرعت ابرض خاء توّجه کنند يتان اب هناير احّبا در ا يعمضمون آنکه مج
 و به حمضر قدّوس بشتابند حسب االمر حضرت ابب اصحاب از هر طرف

 یيبان عجيجقصد خراسان منودند امر مبارک بسرعت برق منتشر شد و ه
 کربال بودند امر حضرت ابب  مياد کرد حضرت طاهره که مقجيوانش اي در پ

 را استماع منوده اطاعت امر را حاضر شدند و جبانب خراسان متوّجه
 گشتند.

 جبانب کربال روان ينحضرت طاهره در اوائل حال از وطن خود قزو      
 کاظم رشتی وفات کرده بود در مهآجنا  ّيدند که سيدشدند وقتی بکربال رس

 کاظم بقرب  ّيددای حضرت موعود که سند نينبماندند و منتظر بودند به ب
 که چگونه ابمر  يمسابقاً گفت .وديشظهورش بشارت داده بود از کجا بلند م

 کردند  ميخود تقد ءهي شوهر مهش ءهيلای بوسمبارک مؤمن شدند مراسله
 ی کهيتنسلک فرمودند عناّي محروف ح ءان را در جرگهيشل مبارک ايکو ه

 شده بود که بدون تشّرف حبضور مبارک او را از طرف حضرت ابب بطاهره متوّجه
 زوديفحمسوب داشتند بر حمّبت و اخالص و شجاعتش ب ّيهاّول نيجزو مؤمن

 م منود اعمال انهنجار شوهريااهلی ق يمانقطاع بر نشر تعال يتو اب هنا
 م حضرت طاهره سبب شديااوندان خود را مورد انتقاد قرار داد قيشو خو 

 ی حاصل گشت و انقالبی در افکاريدشد يينفوس تغکه در عادات و اخالق 
 ضاتيو ف يضفزود و از مصدر فياار شد هر دم بر اشتعال و حمّبتش ميدپد

 ت بود دم بدم بر جهد و کوششي مود سر ات اپ شجاعت و غينکسب م  هيالهنا
 ندا ينانست که ايدم نيمب يقنيفزود و از عظمت امر اّلّل آگاه بود و بيام

 آن وارد خواهند شد ءهيماهل عامل در ظّل خ يعهد  گشت و مجخوا يجهان گ
 نشيااز فصاحت گفتار و بالغت ب يدسي هر کس در کربال حبضور طاهره م

 وانست اثر آنيتنداشت و من يقای جز تصدشت چارهيگمنجذب و مسحور م
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 ٢٣٥ص 
 ادند که طاهره دارای اخالقيدمردم شهادت م ءمهه يدن را انکار منايالطف ب

 هءيفنی سحر آساست از طاياو ب يبو شجاعتی عج يهکامله و صفات سام
 حضرت طاهره ابمر مبارک مؤمن شد ءه در کربال بواسطهيکنسوان اّول کس

 از بود و مطابقي ا مولدش شيهکاظم رشتی بود مشاٌر ال  ّيدحاجی س ءزوجه
 داشت يمّيتاخالص و صم يتسلطان نسبت حبضرت طاهره هنا يخن شياب
 ارادت و صداقت يتنداشت و نسبت ابو هنايپه را مادر روحانی خود مطاهر  

 يککاظم دارای اخالق ن  ّيدس ءرمود زوجهيفسلطان م يخش .را دارا بود
 ای بود کهاش نسبت بطاهره بدرجهو صفات فاضلهء ممدوحه بود عالقه

 انی چونير ا ايزهنا اعّم از عرب  يروانست از او جدا شود سايتساعت منيک
 ند سبب شگفتیيديدکاظم را حبضرت طاهره م  ّيدت تعّلق زوجهء سشدّ 

 زن بزرگوار که ينفزود اياشان ميقينان و يقد و بر ايشتشان مي و ح
 شد سه يضابمر مبارک مر  يقسال پس از تصديکبود  ّيددگار مرحوم ساي

 کاظم هم  ّيدفت از قضا سايو دوران عمرش خامته  يدروز مرضش طول کش
 پس از سه روز انخوشی صعود کرده بود. يمگفتچنانچه قباًل  

 جناب طاهره ابمر مبارک مؤمن ءاز مجله نفوسی که در کربال بواسطه     
 از اعرابی بود که در کربال سکونت يهصاحل بود مشاٌر ال يخشد جناب ش

 يخش نيمه يده در طهران در راه امر مبارک بشهادت رسيکداشت اّول کس
 ردند و بقدری دريکم يفه از او تعر يشه مهصاحل عرب بود حضرت طاهر 

 صاحل اب رتبه يخش ءل کردند رتبهيارمودند که برخی خيفانت ميااو ب يدمتج
 ی است.يکو مقام حضرت قّدوس 

 يخفرمودند ش يغه حضرت طاهره در کربال تبليکو از مجله نفوس     
 ضوراز سفر کرد و حبي سلطان بش يخکه ش  يمسلطان کربالئی بود قباًل گفت

 شجاعت و انقطاع يتاز اب هناي مبارک مشّرف شد پس از مراجعت از ش
 ه موّفقيلامر اّلّل پرداخت و در پرتو اقدام حضرت طاهره خبدمت جل يغبتبل
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 ٢٣٦ص 
 يدرد که اوامر طاهره را اجرا کند و آنچه را بفرمايکسته سعی ميو شد پ

 اجنام دهد.
 حمّمد يخه داشتند شيدادت شده حبضرت طاهره ار يکو از مجله نفوس     

 اصاًل عرب بود و در يهشبل پدر جناب حمّمد مصطفی بغدادی بود مشاٌر ال
 دی داشت.ايبغداد شهرت و اشتهار ز 

 امر اّلّل را يتنفوس بزرگوار بود که حضرت طاهره را ينا ءبواسطه     
 کرد و آانن  يتی از عرب و عجم را هداي در عراق مرتفع ساخت و مجع کث

 ان شرکت منودند و درير انی خود در اميمنود که اب برادران ا يتا چنان تربر 
 اری کردند و ببذل مال و جان موّفق شدند.يدنصرت امر اّلّل اپ

 امر حضرت اعلی ابحّبا برای توّجه خبراسان چون در يمچنانچه گفت     
 انير برای اطاعت امر آماده شد و جبانب ا يدعراق حبضرت طاهره رس

 اب او مهراهی کردند علمای يزوانش ني ت منود مجعی از اصحاب و پميعز 
 ر داشتند که طاهره را از توّجه خبراسان ممانعتياکربال سعی و کوشش بس

 یايانست و بر نوايدکنند حضرت طاهره چون عّلت اصلی ممانعت آانن را م
 م داشتمفّصلی مرقو  ءاز آهنا انمه يکآانن مطّلع و آگاه بود برای هر  ءهئيّ س

 ت سوءّيان عّلت مسافرت خود را ذکر کرد و افکار مذمومه و نآ يّ و در ط
 ها شرح داد.در آن انمه يزآهنا را ن

 يپس از آن از کربال ببغداد  مسافرت کرد مجعی از رؤسا و مشاه     
 ر اعم ازيگه مبالقات طاهره رفتند مردم دي اسالم و غ ينبغداد و رؤسای د

 ن طاهرهيدی داشتند بدّيتود که رتبه و امهّ يهاری و ه و نصيعسّنی و ش
 گفتار  يکسفر ممانعت کنند هر  يناو را از ا يدرفتند و سعی کردند که شا

 ه سفر او را مربهنيجاختند و عدم نتيسی مستند ميلخود را بدل
 را رّد کرد چون در مقابل او از يعاشتند ولی حضرت طاهره دالئل مجيدم

 تي ا را حبال خود گذاشتند و برای آهنا جز حيهاٌر الجواب عاجز بودند مش
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 ٢٣٧ص 
 ی ابقی مناند .يز و شگفتی چ

 احرتام يتشهر هنا ينحضرت طاهره وارد کرمانشاه شد علمای ا     
 را از او منودند و مقام او را حمرتم داشتند از کرمانشاه هبمدان سفر

 فرمود .
 هم يلمهراه و معدودی قلن  روحانی در مهدان مجعی اب او ايوايشپ  

 ری لسانيگمودند در مقابل دستهء دينم يضمردم را مبخالفت طاهره حتر 
 معارف و کثرت شجاعت طاهره گشودند حّتی بر ءبذکر فضائل و توسعه

 چه مقام بلندی دارد ما مهه ينيدفتند طاهره را ببيگمنابر علنی مبردم م
 يداب يمجمهول است از او بپرساسرار قرآن را که بر ما  يمابو أتّسی کن يداب

 ا علم و دانش اوير ز  يدکه مشکالت کتب اهلی را حّل منا  يماز او در خواست کن
 ت حضرتيسن يشب ای ما از معارف و علوم قطره يبست و نصايمانند در 

 از طرف حاجی ماّل صاحل برای ينطاهره در مهدان بود که مجعی از قزو 
 گفتند و از او در خواست منودند که  يتبازی او آمدند و مقدم او را هتنيشپ

 حضرت طاهره يدبرود و مّدتی را در آجنا اقامت فرما ينهر چه زودتر بقزو 
 يلپس از أتّمل  گفتار آاننرا قبول کرد و مجعی از مهراهان خود را از قب

 حمّمد شبل ، پسر کوچکش حمّمد مصطفی ، عابد و پسرش يخسلطان ، ش يخش
 ّباس معروف شد مهه را فرمود بعراق عرب مراجعتانصر که بعداً حباجی ع

 صاحل عرب و يخکنند و مجعی را اجازه داد که اب او ابشند مانند ش
 صاحل در يخند شيدان  بشهادت رسير دو نفر در ا ينانی  ) ايگگلپا  يمماّل ابراه

 ه شوهرّي کزا حمّمد علی حرف حي ( و م يندر قزو  يمطهران و ماّل ابراه
 دو نفر از کربال ات ينعبد اهلادی  ا ّيدبود و داماد طاهره سخواهر طاهره 

 اب حضرت طاهره بودند که بر حسب اجازه حضرت طاهره اب ينقزو 
 ر را هم ازيگرهسپار گشتند  چند نفر د ينا مهراه شدند و به قزو يهمشاٌر ال

 انی متخّلص بطائر کهيگحمّمد گلپا ّيدس يلانی بودند از قبير اصحاب که ا
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 ٢٣٨ص 
 ه را امر فرمود کهي لقب داده بودند و غ يححضرت طاهره او را فتی املل

 د .ينابوطان خود مراجعت منا
 طاهره مبنزل پدرشان وارد شدند ماّل حمّمد شوهر ينپس از ورود بقزو      

 يشحضرت طاهره که پسر ماّل تقی بود و خود را بعد از پدر و عمو 
 از ورود حضرت طاهره که دخرت عمّ مرد چون يشان مير علمای ا ينتواانتر 

 ام فرستاد که از منزليغا پيهفت مبشاٌر الايخرب  يناش بود بقزو و زوجه
 ام چند نفر از نسوان بودنديغپ ينا ءواسطه يدپدر مبنزل شوهر انتقال کن

 فرمود . " از قول من به آن نيام ماّل حمّمد چنيغحضرت طاهره در جواب پ
 اوندی اب من راهيشگر در اّدعای قرابت و خو که ا   يدعور بگوئيشاندان ب

 مّدت که من در کربال ينودی و عالقهء قلبی واقعی داشتی در ايپيمصداقت م
 ان اب منير مسافرت از کربال اب نيمدی و در حيآن من ميدبودم ال اقل بد

 کجاوهء مرا  يمّيتودی و اب کمال صميپيمده راه ميادی پيشمهراه م
 رداختی آنوقت چونيپراه را خبدمت من مردی و متام يکحمافظت م

 تيقاختم و حقيسارت ميدمودم از خواب غفلت بينت ترا مشاهده مميّ صم
 نکردی و مّدت سه سال  نيادم حال  که چنيدامر اهلی را برای تو شرح م

 نی نهيعمفارقت ابدی ابشد  ينهبرت آنستکه ا يمذرد که از هم جدا هستيگم
 ر نشود آریيسّ ری برای ما مالقات و اجتماع ميگو نه در جهان د يادن يندر ا

 ريگم و ديدجدائی ما ابدی و مفارقت ما دائمی است من از تو چشم پوش
 شّدت و سختی اداء شده يتجواب که اب هنا ينمورد اعتنا خنواهی بود " ا
 ان آورد و حبّدی ماّل تقی را برآشفته ساخت کهيجبود چنان ماّل حمّمد را هب

 ره را کافر خواندند .حمااب طاه بی
 ند که از جاه و مقام طاهره بکاهنديدوشيکسته ميو پدر و پسر پ ينا     

 اب کمال يزاد کنند طاهره نجيای او در شهرت و بزرگواری او رخنه
 معلوم يکايکآن پدر و پسر را  يصرد و نقايکشجاعت از خود دفاع م
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 صاحل که برادر ماّل تقی و عموی ماّل حمّمداخت پدر طاهره ، ماّل يسو مربهن م

 بتواند يدی کوشش کرد که شايلر و صدا بود خيسبود مردی عاقل و داان و ب
 حضرت نيو مکابره مهچنان ب يدنقار را بر طرف کند ولی مبقصود نرس ينا

 ن داشت .اياش جر طاهره و عمو و عمو زاده
 ازیي وم به ماّل عبد اّلّل شموس ّيدو س يخوان شي ی از پيک نيب يندر ا     

 هيکوارد شد و مطابق اظهار  ينهجری بقزو  ١٢٦٣در اّول  ماه رمضان سال 
 ان هنگام حماکمه منوده بوديو در طهران در نزد صاحب د بعد هاخود او  

 بوده است که مباه کو برود و حبضور حضرت ينا ينمقصودش از ورود بقزو 
 و حتّری کند در حمضر يقاعلی مشّرف شود و امر مبارک را حتق

 گفته بود:  نيان چنيو صاحب د
 امر حضرت ابب عازم شدم يقها اببی نبودم برای حتق" من آنوقت     

 اضطراب است يتم شهر در هنايدم ديدرس ينکه مباه کو  سفر کنم چون بقزو 
 م مردميدفتم دي ه توی کوچه ميکهو بلند است مهان طور يااز هر طرف ه

 يشاش را بگردنش انداخته اند کفش هم بپاعّمامه اندشخصی را گرفته
 دنديز ردند کتکش ميکش ميّتند اذيدشيکنبود در وسط کوچه و ابزار او را م

 شخص چه ينم چه خرب است ايدمودند پرسينش ميدردند هتديکلعنتش م
 شخص از ينگفتند گناه ا  يدنيکطور او را جمازات مينکرده است که ا

 ت جواب دادند کهيست گفتم گناه او چيسران نکبائر است قابل عفو و غف
 کاظم رشتی  ّيدامحد احسائی و س يخمردم از ش يششخص علنی پ ينا

 جهت ينکرده است و بشرح فضائل آندو لب گشوده از ا  يدو متج يفتعر 
 حکم بکفر او فرموده و امر کرده است او را از ينماّل تقی حجة االسالم قزو 

 ی تعّجب کردم اب خود گفتم چهيلم خيدرا شن هيّ قض ينمن ا يمون کني شهر ب
 ينار شود و مستحّق اابشد جزو کفّ  ّيدو س يخو شي ود کسی که پيشطور م
 امهيدم آنچه شنينکنم به ب  يقکه درست حتقينو آزار ابشد برای ا ّيتمهه اذ
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 نه مبجلس ايفتوی را داده  ينًة ايقماّل تقی حق ايدروغ و آ ايراست است 

 ی کفراشخص فتو  ينا ءمشا درابره ايم آيدماّل تقی رفتم و از او پرس درس
 یينامحد حبر  يخ؟  ماّل تقی گفت آری خدائی را که شيداو ضرب و نفی داده

 تم خود او و اتباعش مهه دريسپرستد خدائی است که من ابداً معتقد نمی
 ميدنسخن را از ماّل تقی ش ينه ايکنظر من گمراه و خدا نشناسند وقت

 نيکی سختی به صورت او بزمن ليلخواستم مهان جا در حضور شاگردان س
 هر طور بود خود داری کردم و اب خدای خود عهد منودم که اب خنجر لبهای

 گفتاری لب ابز کند از حمضر  نينتواند بچن ينات پس از ا مياو را قطع منا
 ينه از هبرت ه کوچکی کيز ون آمدم فوراً ببازار رفتم و خنجر و ني درسش ب

 اری کردميدحّدت و شّدت را داشت خر  ءدرجه يتفوالد ساخته شده بود و هنا
 و آهنا را در بغل خود پنهان ساختم و مرتّصد فرصتی بودم ات مقصود خود را

 اخذ انتقام از ماّل تقی خاموشی ءرا بواسطه يشاجنام دهم و آتش درونی خو 
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 رداختيپم ّيهميو صلوة  ءرتب ابقامهخبشم ماّل تقی معمواًل در مسجدش م

 يکنزد ، وته کردهيتماّل تقی ب ، ن مسجدياشب رفتم در ميکو امام مجاعت بود 
 نياادهء که مهراه داشت در مزنی مبسجد وارد شد و سجّ  يم پيدفجر د

 حمراب بگسرتد پس از آن ماّل تقی تنها وارد مسجد شد و در حمراب ابدای
 نوز در آجنا نبود من آهسته از پشت سرشکس ه  يچمناز مشغول گشت ه

 هءيز ه سر بسجده گذاشت نيکتادم وقتيسم و ايداو رس يکرفتم ات نزد
 قّوت بپشت سرش فرو يتم و اب هنايدون کشي کوچکی را که مهراه داشتم ب

 منهم او را بپشت انداختم خنجرم را يددی هولناک کشايکردم ماّل تقی فر 
 متامرت ابعماق حلق او فرو بردم و بپشت ون آوردم و اب قّوت هر چهي ب

 ن حمراب انداختم و ابياچند زخم زدم و مهانطور او را در م يزن يشو هپلو 
 ادميدد مردم گوش مايسرعت متام بپشت ابم مسجد رفتم بصدای داد و فر 

 ای گذاشتند و مبنزلش بردند قاتلر آمدند و او را روی ختتهيامجعی بس
 دمشنی یهر کس اب هر کس ، ای در شهر بپا شدت هنگامهيسمعلوم نبود ک

 ریيابس ء عّده ،رديکداشت او را بعنوان قاتل ماّل تقی در نزد حکومت معّرفی م
 اير فکرم راحت نبود ز  .را گرفتند و بزندان افکندند قلب من مضطرب بود

 ناه بتهمت قتل گرفتار حبس شدند اب خود گفتم هبرتيگم مجعی بيديدم
 مياقرار منا يشخو  ءم بروم و خود را معّرفی کنم و بکردهآنستکه نزد حاک

 ن کنم بنزد حاکم شتافتمياعمل برای حکومت ب ينو عّلت اقدام خود را اب
 ناهیيگهی که اشخاص بيدی را معّرفی کنم قول ميقو ابو گفتم اگر قاتل حق

 مبن قول داد منهم خود را يدحاکم اب أتک  ؟ای رها کنیرا که حمبوس ساخته
 فتميگی مشکل بود هر چه ميلقول من برای آهنا خ يقاتل معّرفی کردم تصدق

 يدماّل تقی را آورد و هپن کرد بگوئ ءادهه سجّ يکزن يردند گفتم پيکابور من
 زن را آوردند اقرار کرد که درست است مني پ يدو از او بپرس يايدب

 م بشهادتن حمراب افکندم ولی حاکياآقا را هنگام فجر بردم و م ءادهسجّ 
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 ٢٤٣ص 
 واستيخکه م  يدميمرا مبنزل ماّل تقی بردند وقتی رس ،زن قانع نشد يپ
 رفتم ات چشمش مبن افتاد مرا شناخت و اب طرز يکد چون نزدي مب

 شخص است يننی قاتل من اعيکه مضطربی اب انگشت مبن اشاره کرد  
 اهمويخمن يدجا برب ينشخص را از ا ينو بعد اب دست خود اشاره کرد که ا

 مرا هم بزندان بردند ولی حاکم .فتايم و بالفاصله وفات ينصورت او را بب
 ران را که مّتهم بقتل بودند رها ننمود.يگخود وفا نکرد و د ءبوعده

 انترا که در طهران در وقت حماکمه برای صاحبياب ينماّل عبداّلّل ا     
 یيلماّل عبد اّلّل خ قلبی يکی و نّيتان از خوش نيو صاحب د ،ان شرح داديو د

 ماّل  يدخوشش آمد و بنوکرهای خود پنهانی سفارش کرد که طوری رفتار کن
 ماّل عبد اّلّل از يدعبداّلّل بتواند فرار کند و وسائل فرار او را فراهم منائ

 زندان فرار کرد و مبنزل رضاخان سردار که اتزگی خواهر سپهساالر را
 انست اتيدکس هم من  يچفی بود و هگرفته بود پناهنده شد و در آجنا خم

 گرفت که  يمطربسی اتّفاق افتاد ماّل عبد اّلّل تصم يخش ءقلعه ءهيمعظ ءحادثه
 شجاعت در قلعه يتمبقصود اب هنا يلخود را ابصحاب قلعه برساند پس از ن

 از پی او بقلعه روان شد يزری اصحاب مشغول بود رضاخان سردار نياب
 ند.يدهر دو نفر در آن واقعه بشهادت رس ينا و يدو جزو اصحاب قلعه گرد

 يردر وجود ماّل حمّمد و سا يبقتل ماّل تقی خشم و غضبی عج ءحادثه     
 داستان ينم شد که طاهره را در ااد کرد ماّل حمّمد مصمّ جيبستگان ماّل تقی ا

 د پس از اقداماتي ا بگيهراه از مشاٌر ال ينمّتهم کند و انتقام خود را از ا
 ر موّفق شدند که طاهره را در منزل پدرش ماّل صاحل حمبوس سازندايبس

 و آبهنا سفارش کردند که جز برای هچند نفر زن را مبراقبت او گماشت
 فتند قاتليگم يايدون بي بگذارند از اطاق ب يدوضو گرفنت طاهره را نبا

 عمل اتّفاق افتاده اشخاص ينا ابمر او اير ی ماّل تقی طاهره است ز يقحق
 ا هم که حبس کرده بودند بطهران فرستادند و آهنا را در منزلير ر يگد
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 ی از کدخداهای طهران حمبوس داشتند ورثهء ماّل تقی هبر طرفيک
 ءرا بواسطه نيدند که حمبوسيشتافتند و بوسائل خمتلفه متشّبث ميشم

 اسالم و اقدامشان به قتل ماّل تقی اعدام کنند. نيخروجشان از قوان
 داشتند وقتی از يفحضرت هباءاّلّل در آن اوقات در طهران تشر      

 اره اب خرب شدند برای مساعدت آانن اقداميچای بيهن احوال زندانايجر 
 يفآشنائی که اب کدخدای مزبور داشتند مبنزل او تشر  ءفرمودند اب سابقه

 یيلخکدخدا   ينبردند ات وسائل راحتی و ابالخره آزادی آهنا را فراهم کنند ا
 انست که حضرت هباءاّلّل در جوديدبود از طرفی هم م يصطّماع و مّکار و حر 

 برای آنکه از يلو عد يظيناست و در کرم و خبشش ب يلثيمو سخاوت ب
 نيمار حمبوسيشری از مصائب بيافرصت استفاده کند شرح بس

 يزچ يچها هينو گرسنگی و برهنگی آهنا حبضور مبارک عرض کرد گفت ا
 ان اپره است حضرت هباءاّلّل مقداری وجهيشاند لباسهامهه گرسنهندارند 

 نقد فوراً فرستادند و ابو امر کردند که آهنا را آزاد کند و وسائل الزمه را
 کدخدا هم چند نفر از آهنا را که طاقت حبس و زندان  يدبرای آهنا فراهم منا

 طمع او را حال نيکاست و در ع  يريننداشتند رها کرد و از شّدت حبس سا
 نيوادار منود که داستان مساعدت و کمک حضرت هباءاّلّل را مبحبوس

 رتی بدست آرديشه مال بيجخرب دهد ات در نت يشبرؤسای متبوع خو 
 ه بسخاوت و خبشش حضرتيکاند اب سابقهيدخرب را شن ينرؤسا چون ا 

 جهت ينهباءاّلّل داشتند بطمع افتادند که از موقع استفاده کنند از ا
 نيحمبوس هحضرت هباءاّلّل را احضار منودند و اعرتاض کردند که چرا ب

 سدي مسئله بنظر من ينری در ايگعّلت د يدو مساعدت منود يدکمک فرمود
 .يداو اب مقاصد آهنا مهراه بوده يداکه در جرم آانن شرکت داشتهينجز ا
 جيا کدخدا شرح مفّصلی از شّدت احت  ينحضرت هباءاّلّل فرمودند ا     

 ناهیيگن کرد و به بيابرای من ب نيو کثرت مصائب و گرفتاری حمبوس
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 ميارگان مساعدت منايچب ينآهنا شهادت داد و از من درخواست منود که اب ا

 مينبانت کدخدا اقدام منودم حاال میيامنهم مبساعدت آانن پس از استماع ب
 طور ينام اتی که منودهو در مقابل مساعد يدانيدگناه آانن م  يککه مرا شر 
 واستند هبر قسمی هست ازيخن امور که مايمتصدّ  يدهيدجزا مبن م

 انصراف ءراه بنوائی برسند اجازه ينند و از اي ی بگيز حضرت هباءاّلّل چ
 کردند حضرت هباءاّللّ   يدهتد يدهای شديدمبنزل حبضرتش ندادند و بوع

 ای نصرت امر اّلّل وحبس بود که آن حضرت بر  نياّول ينحمبوس شدند و ا
 منوال گذشت ات آنکه نيمساعدت احّبا بدان گرفتار شدند چند روز هبم

 ران اقدام کردند و حضرتيگزا آقاخان نوری و دي ان برادر ميخجعفر قل
 هباءاّلّل مستخلص شدند.

 ل مبارک را حبس کرده بودند برای آزادی مجال مبارکيکه هيکآهنائ     
 مطلب را ينند که ايدان ترسيخو لکن از جعفر قلواستند يخهزار تومان م

 اظهار کنند انچار شدند پس از آنکه از رفتار خود معذرت خواهی منودند اب
 حضرت هباءاّلّل را يشحسرت و أتّسف از عدم حصول مأمول خو  يتهنا

 آزاد ساختند.
 کوشش را داشتند که قاتل  يتورّاث ماّل تقی از اپی ننشستند و هنا     

 را قصاص کنند بطهران آمدند و مبالقات حمّمد شاه رفتند و از او يهال مشارٌ 
 قصاص قاتل ماّل تقی داد خواهی منودند حمّمد شاه آبهنا گفت ءدر مسئله

 تيسالّسالم ابالتر و برتر ن يهعل نياملؤمن يمقام پدر مشا که از حضرت ام
 نديدابن ملجم بشهادت رس يبشمش يه حضرت اميکوقت يدانيدم

 ابزماندگان آن حضرت فقط ابن ملجم را که قاتل بود مقتول ساختند بچه
 مشا يدای را بکشعّده يدواهيخمناسبت مشا برای قصاص قاتل ماّل تقی م

 ی رايققاتل حق يدبرو  يدنفر را که قاتل است مقتول ساز يکفقط  يدحّق دار 
 مطابقهم که او را قصاص کنند گفتار شاه چون يدمنهم حکم م يدجستجو کن
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 ایخود ات اندازه ءورّاث ماّل تقی نبود البّته از وصول مبقاصد مذمومه يلم

 صاحل است شاه هم حکم قتل يخشدند و بشاه گفتند قاتل پدر ما ش يدانام
 ناهيگصاحل مظلوم ب يخستمکاری ش يتصاحل را داد ورّاث جابر اب هنا يخش

 ت که خون مقّدسش در خاکبزرگوار اّول کسی اس ينند ايدرا بقتل رسان
 مملکت در راه نصرت امر يننفسی است که در ا نيته شد و اّولخيان ر ير ا

 دند آاثريرب ان شهادت ميده او را مبيکگذشت وقت  يشاهلی از جان خو 
 گر بود جلوه يشايمی از سيبی و سرور و انبساط عجي شجاعت و دل

 ی ازيککه اب ينامالقاتش  اب جاّلد طوری بود که ابعث تعّجب شد مثل 
 انيدند اب جاّلد مالقات و برخورد کرد در ميکی خود مالقات ميمدوستان صم

 سته از زابنشيو خبش پ يدانت اميافدا مجالت شامل حصول نصرت و ب
 انميفت: " ای موالی حمبوب رجای من بتو است بتو ايگجاری بود و م

 ه ازيداختم دل و ده ترا شنيکام از روز هيدتو چشم پوش يام  و از غآورده
 م ..." پس از شهادت جسديدن برداشتم و پوشياآمال و معتقدات جهان

 در طهران مدفون ساختند. يدمقّدسش را در صحن حرم امامزاده ز 
 صاحل بتنهائی راضی نشدند در صدد يخورّاث ماّل تقی بقصاص ش     

 احبر را بقتل برسانند صيگند و مجعی ديز ای برانگهيلبرآمدند که وس
 زا آقاسی را ازي آانن کامال ابخرب بود حاج م ءهئيّ ی سايان که از نوايو د

 جهت حاجی اب مقصد آهنا ينآن ستمکاران خرب داد از ا ءمقاصد مذمومه
 مهراهی نکرد و بسخنانشان گوش نداد.

 نياشخص از م ينی ايلدر طهران شخصی بود  معروف به صدر اردب     
 حّد و حساب ممتاز بودو تکرّب بی يدرور شدان بغير ی در اينن دايوايشپ

 شدند بصدر يدزا آقاسی ان امي ماّل تقی پس از آنکه از شاه و حاجی م ءورثه
 آن انمه نيای ابو نگاشتند از مجله مضمامی پناهنده گشتند و انمهيلاردب

 بود: ينا
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 ٢٤٧ص 
 ينت دن امور در اجرای احکام شرع و نصر ايمتصدّ  يد" مالحظه فرمائ     

 تيعو حفظ شر  يننند اب آنکه خداوند حراست ديکاسالم چقدر کواتهی م
 قرار داده مشا چرا ينّيهست دايارابب ر  ءّيهحتم يفرا از وظا نياملرسل ّيدس

 ت اسالميعشر  يسآخر مشا رئ يدوئيگی منيز و چ يداآسوده نشسته
 املیع نيکه قاتل  يدو يشچطور راضی م يدهست ّيهاحکام اهل نّي و حافظ مب

 و آله مبجازات نرسند و حکم يهحضرت رسول صلی اّلّل عل يبو ان يلجل
 ی از نّوابيکابخذ انتقام  يدوانيتآهنا جمری نگردد اگر من ءقصاص در ابره

 که سهل  يدبدان نيمب يقنيب يداً بفرمائيصر   ،يداالانم اقدام کن ّي حضرت خ
 که مردم جسور  سبب خواهد شد يلانگاری مشا در قصاص قاتل آنعامل جل

 نيهم که زمامدار امور روحانی هستند مه يرينو جری گشته نسبت بسا
 دمشنان اسالم غلبه يدمعامله را جمری خواهند داشت اگر سکوت کن

 يدی را که مشا حافظ و نگاهبان آن هستينفت و اساس متايخواهند 
 ت خود مشا هم در خطر خواهد بود ".يامتزلزل خواهند کرد حّتی ح

 ه ازيکانمه خائف و هراسان شد بطور  ينا ءی از مطالعهيلصدر اردب     
 و از طرفی يدای ندت خود چارهياماّل تقی برای حفظ ح ءاجرای مقصود ورثه

 ایهيلت لذا حيسماّل تقی مهراه ن ءورثه ّيتو ن يلانست که شاه اب ميدهم م
 مضمون نگاشت: ينای مبحّمد شاه ابهيضو عر  يشيداند
 نفوس حمرتمه هستند يزی بود ورّاث او نيلن ماّل تقی عامل جل" چو      

 ضرت اپدشاهیيحکه احرتام آهنا حمفوظ مباند رجا دارد اعلينبرای ا
 هيکبربند وقت ينرا اب خود بقزو  نيماّل تقی حمبوس ءد که ورثهيناجازه فرما

 ماّل تقی ءعامل مزبور حمبوس و گرفتارند آنوقت ورثه نيند قاتليدمردم د
 و آهنا را يمپدر خود گذشت نياظهار خواهند کرد که ما از قاتل ر مالء عامد

 يتد هنايندرخواست آهنا را قبول فرما ينضرت ايحاگر اعل يدميخبش
 را نسبت آبهنا جمرا خواهند فرمود." يتعنا
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 ٢٤٨ص 
 هيکه و مکر يلحمّمد شاه انمه را خواند و لکن از ح يدانمه بشاه رس ينا     

 ءهيضه بود غفلت کرد و متوّجه نشد مطابق مضمون عر يشيدر اندديقصدر ب
 بربند و در آجنا ينرا اب خود بقزو  نياو بورثه ماّل تقی اجازه داد که  حمبوس

 را کتباً  نيسالمتی حمبوس ينکه مبحض وصول بقزو ينآزاد کنند بشرط ا
 شرارورند ورّاث ايااز آهنا وارد ن يچيکو آزاری هب ّيتبشاه خرب دهند و اذ

 ستمکاری يتفتند در اخذ انتقام هناايناه دست يگب نيکه مبحبوسينمبحض ا
 را نسبت آبهنا متوّجه ساختند.

 گرفتند حاجی اسد اّلّل برادر حاجی  يلرا حتو  نيه حمبوسيکشب اّول     
 اّلّل وردی عموی آقا حمّمد هادی و آقا حمّمد جواد فرهادی را بقتل رساندند

 بود و مانند برادرش در آن شهر بصالح و تقوی ينقزو مظلوم از جّتار  ينا
 انستند که حاجی اسد اّلّل رايدمشهور و معروف ورثه ماّل تقی چون م

 ينی که دارد خنواهند توانست در قزو يتشهرت زهد و حسن ص ءبواسطه
 عمل يننه او را کشتند اياجوئی خود خمفهينبقتل برسانند برای امخاد آتش ک

 ينکس آبهنا متوّجه نشد در نصف شب ايچکه ظّن ه  طوری اجنام گرفت
 ءعمل شرم آور را مرتکب شدند و روز بعد شهرت دادند که حاجی بواسطه

 رب بودنديخب ّيهفته ابزماندگان حاجی اسد اّلّل که از اصل قضايمرض وفات 
 عّزت و احرتام آمنظلوم را مدفون يتبسوگواری او نشستند و اب هنا

 ساختند.
 بردند مبحض ورود به شهر اب ينرا ورّاث اشرار بقزو  نيحمبوس يرسا     

 ند ورثه ماّل تقی قبل از وروديدحالتی مهه آهنا را بقتل رسان  ينتر سخت
 محله و هجوم ساخته بودند از ءبوسائل خمتلفه مردم  شهر را آماده ينبقزو 

 نديدناه را ديگآن مظلومان ب ينجهت مبحض ورود چون مردم قزو  ينا
 اانت وحشی بر آهنا هجوم منودند از مجلهيو مانند ح ّيتسبع يتااب هن

 ازی وي ند ماّل طاهر شيده در آن واقعه بشهادت رسکيانفوس مقّدسه 
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 ٢٤٩ص 
 دو نفر از علما و دارای زهد و صالح و ينتی بودند احماّل  يمماّل ابراه
 ابی خالص بودند مردم اندان مانند درندگان گرسنه او تقو  يکاخالق ن

 آهنا محله کردند و بدنشانه ه و ترب بيز سرن  کارد،  يلخمتلفه از قب ءاسلحه
 شده بود و بطوری يزر  يزرا قطعه قطعه منودند اعضای آهنا بقدری خرد و ر 

 ی ابقی مناند ات دفن شود.يز که چ  يدال اشرار گردميپراکنده گشته و اپ
 آورکارهای وحشتگونه  ينا ينا چه شد که در شهری مثل قزو ميکر   ايخدا    

 شهری بود که ابلغ ينست قزو يو که ابور کردن آهنا مشکل است بوقوع پ
 اسالم در آن سکونت داشتند و ابعث ينبر صد نفر از علما و رؤسای د

 ا نشد کهيدنفر پ يکمهه عامل  ينن ايان بودند از مينياو قزو  ينافتخار قزو 
 نفر يکممانعت کند  د و از آن اشرار خوخنواري را بگ يرجلو آمنردم شر 

 گونه اعمال ظاملانه را  ينا نشد بپرسد آخر از کجا و بچه جهت اجرای ايدپ
 ن آنياکس نبود که دّقت کند و بفهمد در م  يچه يدانيدم يزبرای خود جا

 پنداشتنده خود را خمزن اسرار اسالم میيکی است آهنائيمقاتلها چه فرق عظ
 چقدر فرق يديدبود که د ينن ااعمالشا  ان بودند،ميو مّدعی علم و ا

 ها در عامل اسالم میينه قبل از ايکعلما و نفوس مقّدس ينا ءنهيااست م
 اندجهان را روشن ساخته يشاند و از اعمال و انوار علم و دانش خو بوده

 خوخنوار يرها هم عامل بودند اّما در نظر مردم شر ينآهنا هم عامل بودند ا
 د برآردايا نشد که فر يدپ يننفر در متام قزو يکدو طبقه نبود  ينا نيفرقی ب
 چرا خود را يدقدر اندان هستينچرا ا يرای گروه زشت رفتار شر  يدو بگو 

 ه از مشا سر زديکرفتار  ينا يدااعمال ننگ آور افکنده يندر پرتگاه ا
 ايود آيشت که از نفوس پست صادر ميسکردار    ينتر  رفتار و زشت ينتر  پست

 گونه اعمالينوقت مانند مشا مرتکب ا يچابن هياندگان بکه در   يدانيدمن
 گونه خوخنواری  ينفردی از خملوقات خدا اب يچظاملانه نگشته و ه

 اريدچرا ب يدو ستمکاری اقدام نکرده است ات کی در خواب غفلت هست
 



www.oceanoflights.org 

 ٢٥٠ص 
 اننديده خود را خمزن و مهبط اسرار اهلی ميکعجب است از نفوس يدو يشمن

 ه شوند ای اّمت اسالميلگونه اعمال رذ  ينمرند مرتکب ايشمرسول  يبو ان
 ی از شرائط منازيکوارد نشده که  يدآن معتقد هسته ت اّلّل که بيعدر شر  ايآ

 که مناز مجاعت  يدانيدمجاعت صداقت و عدالت امام مجاعت است مگر من
 ی اپک ابشد و از نقوشيشود که قلب امام مجاعت از هر آاليشوقتی قبول م

 مسائل را ينا ءی است مشا مههيهبد . ه گردديز ات طاهر و اپکئيّ ر و سشرو 
 يدشناساعمال و رفتار می يثن روحانی خود را از حايوايشو پ يدانيدم

 يدکنهمه آبهنا اقتداء میيناب ا ينيدبظلم و ستم آهنا را بچشم خود می
 را بدست آهنا ينزمام امور د يدهيدو به امامت مجاعت آهنا تن در م

 چه جهل ينا يداخود را آبهنا سپرده ءدهينو امور حال و آ يداداده
 .يداچه غفلت و جهالت که بدان گرفتار شده ينو اندانی است و ا

 نسبت ينن روحانی در قزو ايوايشظلم و ستم که پ ينابری داستان ا     
 ناه جمرا داشتند بسرعت برق در طهران منتشر شد حاجیيگجبمعی ب

 يدگشت و اب حلنی شد  نيواقعه خشمگ ينماند و از ا ّي متح زا آقاسیي م
 رسول و امام انزل يثقرآن و در کدام حد ءيهامن در کدام  آيدگفت من

 نفر مجعی را بقتل برسانند حّممد شاهيکو مذکور است که برای خوخنواری 
 شد نياندازه خشمگی و مهدستان او بیيلنت صدر اردبياه و خيلاز ح يزن

 زاي مسئله سبب سرور حاجی م ينا .کرد  يداز طهران بشهر قم تبعو او را 
 ا کند و صدريدای پل داشت هبانهياا مّدهتا بود که خير ز  يدآقاسی گرد

 اعظم در ابطن از صدر يری را از طهران دور سازد جبهت آنکه وز يلاردب
 حمّمد شاه او را يده ديکن نبود وقتميه داشت و از مکر او ايشی انديلاردب

 ی خوشحال شد.يلبقم فرستاد خ
 ن واقعهءيدزا آقاسی از شني که حاجی م  يمگفت  يشدر چند خط پ     
 زاي گفت که خشم و غضب حاجی م  يدرا هم اب ينغضبناک شد ا ينقزو 
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 ٢٥١ص 
 نبود بلکه از راه کج ينقزو  نيآقاسی از راه دل سوزی نسبت مبظلوم

 اعظم يرداشت و ابصطالح وز  ی بود که نسبت ابو عداوتيلرفتاری صدر اردب
 خبشم و غضب فرو ين" از استماع واقعهء قزو  يهل لبغِض معاو ّي ب" ال حلّب عل
 يدی مورد سخط شاه گرديلر مسرور شد که صدر اردبياه بسيجرفت و در نت

 ورّاث ينبرای سرکوبی متجاسر  يرو حبقارت و ذّلت دچار گشت شاه و وز 
 جهت جرأتينمد از اياای بعمل ناخذهؤ م ماّل تقی اقدامی نکردند و از آهنا

 دتر شد و بر جسارتشان افزوده گشت مّهت گماشتند که هبرايآانن ز 
 ابو نيبشهادت رسانند و از جام سابق يزه هست حضرت طاهره را نيلوس

 ی خبشند حضرت طاهره چون از مقصد آانن مطّلع گشت ازيبهم نص
 مباّل حمّمد که جبای ایمراسله يمنگاشت يناز ا يشکه پ  يشحمبس خو 

 مضمون بنگاشت: ينشده بود اب ينقزو  ءپدرش ماّل تقی امام مجعه
 تيسه است نور اهلی خاموش شدنی نيدايفب يد" هر چه سعی و کوشش کن     

 ّلّل   ابَ أيِفئوا نوَر اّللِّ ابفواهِهم و ي طون أن ي ريدقال اّلّل تعالی " 
 امر ين( اگر ا٣٣:٩کافرون " ) قرآن :م  نوَره و لو َکرَِه الي تِ إاّل أن 

 رستم مهانيپمبارک که ندای آن مرتفع گشته از طرف خداست و خدائی که من م
 شرط برقرار ابشد که ات نه روز ينمن و تو ا نيگار جهان است بيد آفر 
 و اگر نه روز يدر وسائل خالصی مرا از زندان ظلم مشا فراهم فرمايگد

 نسبت يدانيده ميکنشد هر گونه جمازاتگذشت و رهائی برای من حاصل 
 ا در آن صورت بطالن اعتقاد و اّدعای من برای مشاير ز  يدمبن جمری ساز 

 اثبت و مربهن است ".
 دّقت يتود و هنايممراسله راه جتاهل پ ينا ءماّل حمّمد بعد از مطالعه     

 سعی را يترا جمری داشت که آنچه را طاهره ابو نوشته واقع نشود و هنا
 مود که مقصود و منظور شخص خود را که قتل حضرت طاهره استينم

 نّي ی را که حضرت طاهره معّينها که هنوز موعد معينب يندر ا .جمری دارد
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 ٢٥٢ص 
 ه بود حضرت هباءاّلّل اراده فرمودند که طاهره رايدن نرسايکرده بودند بپا

 ا اثبتيهٌر الن مشاياورند و مبّدعياخالص کنند و بطهران ب يناز حبس قزو 
 در قبال قدرت نيات خمالفي ندای اهلی است و تدبندای مرتفع، د که ينمنا

 آقا حمّمد هادی فرهادی را احضار ، حّق نقش بر آبست  حضرت هباءاّللّ 
 ينفرمودند و او را مأمور کردند که حضرت طاهره را از حمبس قزو 

 ایسربسته ءمهورد ات در منزل خود از او نگاهداری کنند انيابطهران ب
 انمه را ينفرمودند و ابو دستور دادند که ا يتمبحّمد هادی مزبور عنا

 حبضرت طاهره برسانی خباتون جان يدات خاتون جان ابزوجه ءبواسطه
 مراسله را در حمبس حبضرت طاهره بدهد خود ينکه بتواند اينبگو برای ا

 ه طاهره در آنکيگدائی  بدرب منزل  ءن در آورد و ببهانهايرا بلباس گدا
 دم درب منزل يدا بدهد و تو هم ابيهحمبوس است برود و مراسله را مبشار ال

 تی ات حضرت طاهره از منزل خارج شود مبحض خروج فوراً او رايساب
 نفر از گماشتگامن اب سهيکهم که يدور و فرمودند من دستور ميابطهران ب

 تو اسبها را درحاضر ابشد  ينرأس اسب تندرو شبانه دم دروازه قزو 
 ی قرار بده و طاهره را آبن  مکان برب و هر دوّينخارج شهر در حمّل مع

 و سعی داشته ابشی يدئيامعمولی بطهران ب يسوار بر اسب شده از راه غ
 طهران ابز ءکه دروازهينکه قبل از طلوع آفتاب بطهران برسی و مبحض ا

 مواظب ابش که برازی يلخ يدئياسره مبنزل من بيکو  يدشد وارد شهر شو 
 مشا کسی پی نربد خداوند راهنمای مشاست و مشا را در ظّل حفظ و

 نت خواهد فرمود آقا حمّمد هادی بر حسب دستور مبارکياص يشخو  يتمحا
 شتافت و حضرت طاهره را از حمبس ينان از طهران بقزو يناطم يتاب هنا

 ود مبنزل حضرتجنات داد و ساملاً اب هم وارد طهران شدند و در ساعت موع
 هباءاّلّل ورود منودند.

 که از طاهره  يدرانش اب آن مهه مراقبت شدايماّل حمّمد امام مجعه و      
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 ٢٥٣ص 
 شدن حضرت طاهره بطور انگهانی مانند اشخاص يدوردند از انپديآبعمل م

 واقعه دچار يندر ا يزو احّباء هم ن نيماندند مؤمن ّي برق زده مبهوت و متح
 رب بودند دمشنان حضرتيخا از اصل امر بير دهشت گشتند ز وحشت و 

 کردند  يشمنازل را تفت يعا پرداختند و مجيهطاهره جبستجوی مشاٌر ال
 ند که دريديدس شدند و چون ميو ا کردن حضرت طاهره مأيدآخر کار از پ

 تي شد مهه را ح يدکه حضرت طاهره اخبار کرده بود انپد  نّي موعد مع
 ان حاصل شد و دانستند کهيشآهنا هم اندک تنّبهی بر افرو گرفت بعضی از 

 جهت ابمر مبارک ينت بديسساخته ن يّهبشر  ءگونه امور از قّوهيناجرای ا
 ه در آنيکمعرتف گشتند از مجله نفوس يممؤمن شدند و بصدق آن ندای عظ

 زا عبد الوّهاب برادر حضرت طاهره بود و لکن خدمتی دري روز مؤمن شد م
 از او ظاهر نشد و اقدامی نکرد که مثبت صدق اعتقاد او ابشد.امر مبارک 

 چون حضرت طاهره بطهران ورود کرد و مبنزل حضرت هباءاّلّل وارد     
 يديدا خود را در حفظ و حراست اهلی مير شد از هر جهت مطمئّن گشت ز 

 بعظمت مقام حضرت هباءاّلّل مطّلع و معرتف نيمب يقنيحضرت طاهره ب
 خود از يتست که چه قّوه و قدرتی او را بصرف مهرابنی و عناانيدبود و م

 مبقام حضرت ابب عارف يه بدون وساطت غيکحبس جنات داده مهانطور 
 و معرتف شد  مهانطور هم از راه فراست وجدانی بعظمت مقام حضرت

 شصت که حضرت طاهره در کربال بودند اشعاری ءهباءاّلّل پی برد در سنه
 هيکحّق ظاهر خواهد شد و نسبت حبقّ  يبار آنکه عنقر سرودند مضمون اشع

 ه در طهران بودم دريکان کرده بودند من خودم وقتميظاهر خواهد شد اظهار ا
 خود حضرت طاهره بود آن اشعار را که خبطّ   يححمّمد فتی املل ّيدمنزل س

 ان طاهرهيقان و اميای نفحات ارت کردم در هر حرفی و از خالل هر کلمهايز 
 ءت بعظمت مقام حضرت ابب و حضرت هباءاّلّل متضوّع بود از مجلهنسب

 است: يتب ينه ايداشعار آن قص
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 ٢٥٤ص 
 و جان عاشقان يدگر گرد مشس اهبی جلوه                        

 در هوای طلعتش چون ذرّه رقصان آمده                         
 
 ن ابيااح يع در مجحضرت طاهره در عظمت مقام حضرت هباءاّللّ      
 يناب کمال شجاعت ا نيان انطق بود و ابعداء و خمالفينثقه و اطم يتهنا

 ان بود که درينثقه و اطم نيمه ّيتمود نورانينمسئله را مربهن م
 م حمبس خود را بقرب حصول خالصی مسرور و مستبشرايّ ساعات ا ينتر  يکاتر 

 رت نگذشته بود کهيشبداشت چند روزی از ورود حضرت طاهره به طهران 
 ر از احّبا که عازميگا را اب مجعی ديهحضرت هباءاّلّل اراده فرمودند مشاٌر ال

 يمتصم يزر بفرستند خود حضرت هباءاّلّل نايد آنه خراسان بودند ب
 جهتيند از اينت فرماميداشتند که چند روز بعد از طهران خبراسان عز 

 مأمور ساختند ات حضرترا  يمحضرت هباءاّلّل برادر خود آقای کل
 ون طهراني اش را که قانته انم داشت مبحّل امنی در بطاهره و خدمه

 فرمودند يدأتک يمد و جبناب کلينت مناميانتقال دهد ات از آجنا خبراسان عز 
 ند کهينها چون ببدروازه ينا مأمور ير مراقبت را بکار بربد ز  يتکه هنا

 او بعمل ّيتشخص ءّقت کامل درابرهود انچار ات دي ون مي زنی از دروازه ب
 يشمواظبت کنی ات اشکالی پ يدی ابيلهند خيدخروج من ءورند اجازهيان
 کرده فرمودند که:  يتحکا نيبرای من چن يمجناب کل يايدن

 و طاهره و قانته ( بر حسب امر مبارک براه يم" ما سه نفری ) آقای کل     
 که مايندم دروازه مثل ا ينور مأم يمون رفتي از دروازه مشران ب ميافتاد
 دو فرسخ از طهران دور يدو ي ند کجا ميدنگفتند  اصاًل نپرس  يچند هيدرا ند
 کوه واقع شده بود آب جاری فراوانی داشت  ءکه در دامنه  يدميبباغی رس ميشد

 کس در آجنا مسکن و منزل نداشت وارد  يچعمارتی در وسط ابغ بود که ه
 ا کنم و از او اجازه خبواهم مهانطوريدرا پمن رفتم صاحب ابغ  ميابغ شد

 ری ابغ است گفتم صاحب ابغيام که مشغول آبيدا دير مرد يشتم پيگکه م
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 ابغ ينمالک ا نيا بير ت ز يسجا نينکس ايچمرد گفت هي ت و کجاست پيسک

 ابغ ينا نيجهت ساکن يناد شده از اجيش کشمکش و نزاعی اينو مستأجر 
 ينمرافعه و کشمکش خود بطهران رفتند و مالک ا ن رساندنايبرای بپا

 جا را حمافظت کنم منينابغ از من خواهش کرده است که ات مراجعتش ا
 جاينهی چند روزی ايداجازه م ايمرد گفتم آي ی خوشحال شدم و به پيلخ

 وقت انهار شد او را ميمرد اجازه داد ما در آن ابغ منزل کردي ؟  پيمابش
 مردي ا انهار خبورد عصری من بطهران برگشتم پات اب م ميدعوت کرد

 ابغبان قول داد که حضرت طاهره و قانته را از دل و جان خدمت کند
 يننفر از معتمديک اي يآميخودم م ايی سفارش کردم و گفتم شب يلمنهم خ

 رفت يمجا خبراسان خواهينو از ا يآميرستم و خودم فردا ميفخود را م
 نفر نوکر فرستادم که دريک ابقر حرف ّحی را اب ه بطهران برگشتم ماّل يکوقت

 را حبضور حضرت هباءاّلّل عرض يعخدمت حضرت طاهره ابشند و وقا
 ی خوشحال شدند و اسم آن ابغيلل مبارک از استماع آن داستان خيککردم ه

 منزل و ابغ را از ينرا ابغ جّنت گذاشتند و فرمودند دست قدرت اهلی ا
 د و از هريند ات احّبای او در آن مقام اسرتاحت مناقبل برای مشا آماده کر 

 هفته در ابغ جّنت بسر بردند و بعديکآسوده ابشند حضرت طاهره  يثح
 ران جبانب خراسان رهسپار شدنديگی و ديناب حمّمد حسن فتی القزو 

 تميسفر و لوازم عز  يلوسا يعحضرت هباءاّلّل مبن امر فرمودند که مج
 منهم حسب االمر اطاعت مياسان فراهم مناحضرت طاهره را جبانب خر 

 کردم.
 



www.oceanoflights.org 

 ٢٥٦ ص 
 فصل شانزدهم                                   

 اجتماع اصحاب در بدشت                           
 از طهران خارج يمکه سابق گفت  پس از آنکه حضرت طاهره بشرحی     

 دستور يمه آقای کلت فرمود حضرت هباءاّلّل بميشده و جبانب خراسان عز 
 تميعز  نيو در ح يدل مبارک را خبراسان فراهم منايکدادند ات وسائل سفر ه

 د منودند وايسفارش ز  يممبارکه جبناب کل ءد عائلهسرپرستی و تفقّ  ءدرابره
 چون بشاهرود يدفرمودند وسائل راحتی آهنا را از هر جهت فراهم منا

 د جناب قّدوس خمصوصاً ند جناب قّدوس حبضور مبارک مشّرف شدنيدرس
 هيدت حضرت هباءاّلّل را جبانب خراسان شنميه خرب عز يکاز مشهد وقت
 در شاهرود يمل مبارک حرکت کردند و چنانکه گفتيکابز ه يشبودند برای پ

 م ويابود ق يدم دچار اضطرابی شدايّ خراسان درآن ا نيمشّرف شدند سرزم
 مر مبارک مردم آن حدودا يغاقدام حضرت قّدوس و جناب ابب الباب بتبل

 ار کرده بود پس از ارتفاع ندای امر اثر خمالفت دريدرا از خواب غفلت ب
 انمياهل ا ءان در حلقهيناد شد مجعی اب کمال خلوص و اطمجيقلوب اهالی ا

 رفت امر مبارک ويشر از پيگوارد شده خبدمت مشغول بودند مجعی د
 نسبت ابمر مبارک در اهلی آتش عناد و عداوت يتارتفاع را ءمشاهده

 ردند مردم ازيکو آزاری فروگذار من ّيتگونه اذيچقلوبشان مشتعل و از ه
 حال مبنزل يقت و حتقيقهر گوشه و کنار دسته دسته برای حتّری حق

 را مبحضر جناب قّدوس رهربی نيان هم طالبيشفتند اي م نيماّل حس
 د شد کهايبقدری ز  نيمبنزل ماّل حس ّيترمودند رفت و آمد مجعيفم

 رفت و ينان ساخت حکومت شهر که از ايشزمامداران امور کشوری را پر 
 ای را مأمور کرد که خادمحاصل شده بود عّده يشی برايدآمد هراس شد

 د مقصودينمنا يخمصوص جناب ابب الباب را که حسن انم داشت دستگ
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 ٢٥٧ص 
 ه و قدرت خودعمل از طرفی مردم را از قوّ  ينا ءبود که بواسطه ينحاکم ا

 ر ابب الباب را دچار خوف و هراس سازد ات دريگبرتساند و از طرف د
 ينرفت اقداماتش در جذب قلوب و جلب نفوس کمرت شود مأمور يشه پيجنت

 و استهزاء را هيّ منودند و انواع زجر و عذاب و سخر  يحسن را دستگ
 و در کوچه ی حسن را سوراخ کرده مهارش منودنديننسبت ابو اجنام دادند ب

 و ابزار شهر او را گردش دادند جناب ابب الباب در حمضر حضرت قّدوس
 ينبرای آنکه مبادا از استماع ا يدی خادمش ابو رسي بود که خرب دستگ

 خرب قلب حضرت قّدوس حمزون گردد فوراً از جا برخاست و پس از
 ون رفت اصحاب دور جناب ابب البابي اجازه از حمضر قّدوس ب يلحتص

 اقدام منود و ستمکارانی را يدرا گرفتند و عرض کردند برای اخذ انتقام اب
 يداند ابناه را گرفتار و مورد آزار خود قرار دادهيگمظلوم ب ينکه ا

 منودند نيتقاضا را اب کمال احلاح  از جناب ماّل حس ينبسختی جمازات کرد ا
 فرمودند:حضرت ابب الباب اصحابرا امر بصرب و سکون کرده و آبهنا 

 اير ز  يدو از گرفتاری حسن مضطرب مشو  يدان خاطر مباشيش" پر      
 و سامل يحهد که حسن را صحيدک اب مشاست و بشما قول مينا نيحس

 ر بعرضيگن دياب ين" اصحاب پس از استماع ا يدمنا يمبزودی بشما تسل
 لباخذ انتقام از اشرار را طا يلم يتمطلب جسارت نکردند ولی قلباً اب هنا

 ايد " ايبودند مجعی از آهنا در کوچه و ابزار شهر مشهد براه افتاده و فر 
 ای بود که مردم خراسانمرتبه نياّول ينصاحب الّزمان " از آهنا بلند بود ا

 د اصحاب بقدریايند فر يدنيشان را مميصاحب الّزمان " اهل ا ايد " ايفر 
 يزو بنقاط جماور نهياه ينخرب ا يدسي بلند بود که بتمام اطراف شهر م

 ينت ايقی در قلوب و افکار مردم ظاهر کرد و در حقيدو اثر شد يدرس
 ادند بعدهايدای بود که مردم احتمال مهيمعظ يعظهور وقا ءواقعه مقّدمه

 حکومتی که حسن را يند کنان خود را مبأمور ايجنامد اصحاب فر يابوقوع م
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 ٢٥٨ ص 
 ند رسانده متام آهنا را کشتند و حسنيدردانيگمهار کرده در کوچه و ابزار م

 را يهجار  يعآوردند و وقا نيرا از دست آهنا جنات داده بنزد جناب ماّل حس
 يدند جناب ابب الباب ابصحاب فرمودند مشا طاقت نداشتيدبعرض رسان

 کرد.  يدچه خواه نيامن در شهادت حسيدمن ينيدحسن را در زجر و عذاب بب
 سرکشی او دچار ءن ساالر و فتنهيابر اثر طغم ايّ شهر مشهد در آن ا     
 نايزا اب لشکر ي ی بود شاهزاده محزه ميبانی و اضطراب عجيشپر 

 نيای از شورش طاغي ات خود در چهار فرسنگی شهر برای جلو گيز و جته
 د آهنا بسمع شاهزادهايم اصحاب و فر يااردوگاه ساخته بود چون خرب ق

 ری حاکم مشهديار بروند و بدستای را مأمور ساخت که بشهعّده يدرس
 ورندياکنند و ابردوگاه نزد شاهزاده ب  يجناب ابب الباب را دستگ

 شاهزاده بود پس از استماع ءای که سرهنگ توپخانهعبد العلی خان مراغه
 ی از چاکرانيکخرب نزد شاهزاده رفت و گفت حضرت واال من خودم  ينا

 ات من زنده ميو يگهستم بشما  موان آن بزرگوار ي و از پ نيجناب ماّل حس
 و نيجسارتی کند و توه نيکس نسبت مباّل حس  يچهستم خنواهم گذاشت ه

 اجنام يدآنوقت آنچه را در نظر دار  يدی روا دارد مگر اّول مرا بکشيّتاذ
 صراحت ينا ءو مشاهده يحن صر ياگونه بينزا از استماع اي محزه م يدده

 ج رايا احت يتموقع خبصوص هنا يناکه در   يشخو  ءتوپخانه يسهلجه از رئ
 انيجه نيان و متعّجب گشت و برای تسکي اندازه حمبساعدت او داشت بی

 ام و نسبترا مالقات کرده نيمنهم جناب ماّل حس : گفت  نيعبد العلی خان چن
 ه در شهر حاصليکاضطراب نيحمّبت و اخالص را دارم برای تسک يتابو هنا

 ورند و گر نهياان را ابردوگاه بيشرستم که ايفمأمورها را م ينشده است ا
 نداشته و نيجناب ماّل حس ءو آزاری درابره ّيتسوئی و قصد اذ ّيتن يچه

 نوشت و از نيای جبناب ماّل حسانمه يشخو  ندارم سپس شاهزاده خبطّ 
 غوغای شهر چند روزی در اردوگاه نيان درخواست کرد که برای تسکيشا
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 ٢٥٩ص 
 يزان را از هجوم اعداء حفظ کند و خود نيشتواند حضرت ابگذرانند ات او ب

 چادر زرابفی را که اختصاص خبود شاهزاده  يداز حمضرشان استفاده منا
 ی اردوگاه بزنند چون انمهءيکش در نزديز مان عز يهداشت فرمان داد برای م
 منود و ميانمه را حبضرت قّدوس تقد نيع يدشاهزاده بباب الباب رس

 را درخواست کرد قّدوس فرمود دعوت شاهزاده را اجابت مصلحت آجنناب
 دعوت ضرری متوّجه مشا خنواهد شد منهم ينوجه از قبول ايچهب يدکن

 انب مازندران سفر خواهمّي جبی حرف حينزا حمّمد علی قزو ي امشب اب م
 وني ه بياکرد مشا هم پس از چندی اب اصحاب از خراسان اب علمهای س

 ه خداوند مقّدر فرمودهيکاشد و در نقطه يدحق خواهآمد و مبن مل يدخواه
 خود را بپای جناب قّدوس انداخت و نيماّل حس يدرس يمر خواهيگديکمبالقات 

 نميکاب کمال فرح و سرور عرض کرد اوامر مشا را از دل و جان اطاعت م
 انی و چشمان آن حضرت رايشه پيدجناب قّدوس ابب الباب را در آغوش کش

 و را خبداوند سپردند هنگام عصر مهان روز جنابند و ايدبوس
 زا رفتندي ان ابردوگاه محزه مينسکون و اطم يتاب هنا نيماّل حس

 زا آن حضرتي محزه م ءعبد العلی خان اب مجعی از صاحب منصبان ابشاره
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 ٢٦٠ص 
 ه برای او نصب شده بود وروديکاهيمابز منودند ابب الباب خب يشرا پ

 ی و مجعی از وجوهينزا حمّمد ابقر قاي س  شبانگاه مفرمود  جناب قّدو 
 يعمنودند که در مج يداصحاب را احضار فرمودند و آبهنا سفارش و أتک

 د از مجلهينحضرت ابب الباب ابشند و اوامر او را اطاعت منا يعاحوال مط
 و يده  برای مشا خواهد رسيدامتحاانت شد يبابصحاب فرمودند عنقر 

 فت حمفوظ ماندن مشا در ضمناير وقوع خواهد يات بسّيامصائب و بل
 امتحان و بال فقط منوط ابطاعت اوامر ابب الباب است و ينن اايجر 

 انتياب ينوی خالصانه از آن بزرگوار پس از اي جنات مشا مربوط بپ
 ی از مشهد جبانب مازندرانينزا حمّمد علی قزو ي حضرت قّدوس  اب م

 دند.روانه شدند و از اصحاب وداع منو 
 ان نوریيمزا سلي راه جناب قّدوس اب م نيپس از چند روز در ب     

 فنت حضرت طاهره را از زندانايداستان جنات  يهمالقات فرمودند مشاٌر ال
 خرب يزو توّجهشانرا خبراسان حبضور قّدوس عرض کرد و ن ينقزو 

 نيامسافرت حضرت هباءاّلّل را از طهران خبراسان برای جناب قّدوس ب
 زا حمّمد علی در خدمت جناب قّدوس روان شدند اتي ان و ميمزا سلي م .ودمن

 ن ببدشت مقارن اب هنگام فجر بود در آجنايدند رسيدببدشت رس
 مجعی از احّبا را مالقات کردند و قصد داشتند که بشاهرود سفر کنند چون

 اان که از دنبال آهنيمزا سلي شدند آقا حمّمد حناساب اب م يکبشاهرود نزد
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 خرب دار شد که حضرت يهمشاٌر ال ءهيلروان بود مالقات کرد قّدوس بوس

 ری ازياهباءاّلّل و حضرت طاهره از شاهرود ببدشت رفتند و مجع بس
 ان ابنتظار آن هستند که اب حضرتير بالد ا يرو سا يناحّبای اصفهان و قزو 

 اب گفت مباّل امحدان آبقا حمّمد حناسيمزا سلي هباءاّلّل خبراسان بروند م
 ن متوّجه نگشتی ويکو ل يدابدال بگو که امروز صبح نوری بر تو اتب

 يدکلمه جناب قّدوس بود آقا حمّمد حناساب که ببدشت رس  ينمقصودش از ا
 داستان توّجه قّدوس را بشاهرود حبضور حضرت هباءاّلّل عرض کرد

 فتاب از بدشت بطرفحضرت هباءاّلّل اب ماّل حمّمد معّلم نوری هنگام غروب آ
 شاهرود روان شدند و روز بعد در وقت طلوع آفتاب اب جناب قّدوس از

 شاهرود ببدشت مراجعت فرمودند.
 ی خمصوصيکاّول اتبستان بود حضرت هباءاّلّل سه ابغ اجاره کردند      

 ری خمتّص حضرت طاهره و مهراهانش و ابغ سّوم را برایيگقّدوس د
 که در بدشت حاضر بودند هبشتاد  نيمؤمن ءهخودشان اختصاص دادند عدّ 

 مانيهتوّقفشان در بدشت م ءدر دوره ّيتمجع يننفر ابلغ بود متام ا يکو 
 ان نوریيمزا سلي حضرت هباءاّلّل بودند حضرت هباءاّلّل هر روز لوحی مب

 ایاز اصحاب در بدشت ابسم اتزه يکادند که در مجع احّبا خبواند هر يدم
 نامّي بحروف ح ينل مبارک ابسم هباء و آخر يکله خود هموسوم شدند از مج

 راناياز  يکبطاهره مشتهر گشتند برای هر  نيقّدوس و جناب قرّة الع
 يکهر  ءی صادر شد و اسم اتزهيعبدشت از قلم مبارک حضرت اعلی توق

 هميقد يدمرقوم شده بود بعضی از نفوس که اپبست تقال يعدر صدر توق
 کردند که  يتحبضور مبارک حضرت اعلی شکا بودند از حضرت طاهره

 ی در جوابيعحضرت اعلی در ضمن توق يدرمايفه را منميقد يدمراعات تقال
 ه من چهيده لسان عظمت او را طاهره انميککس  ءآهنا فرمودند درابره

 .ميوامن بگو يتم
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 هميقد يدی از تقاليکران در بدشت هر روز ايم اجتماع ايّ ابری در ا     

 اسامی ينت و ايسات از طرف کيي تغ ينانستند که ايدران منايد يشلغاء ما
 فتي را گمان بکسی م يکود هر يشابشخاص از طرف چه شخصی داده م

 انستند کهيدم مبقام حضرت هباءاّلّل عارف بودند و مايّ معدودی هم در آن ا
 اتست و آن بزرگوار است کهيي تغ ينا يعآن حضرت است که مصدر مج

 ابوتراب از مجله يخش يدرمايفاوامر را صادر م ينا يمخوف و ب بدون
 يتحکا نيانت احوال در بدشت مطّلع بود روزی چناياشخاصی بود که از جر 

 روز نقاهتی يکم اجتماع بدشت حضرت هباءاّلّل را ايّ کرد و گفت " در ا
 دت آمدند و در طرف راستيادست داد و مالزم بسرت شدند  جناب قّدوس  بع

 اً در حمضر مبارک جمتمعجيتدر  يزران ناي ءّيهرت هباءاّلّل نشستند بقحض
 ی بود وارديناو فتی القزو  ءی که اسم اتزهينحمّمد حسن قزو  نيب ينشدند در ا

 واهند اب مشا مالقاتيخشد و جبناب قّدوس عرض کرد حضرت طاهره م
 يمحضرت قّدوس فرمود من تصم يدبرب  يفان تشر يشبباغ ا يزيدکنند برخ

 ن او خنواهم رفتيدجهت بد ينر اب طاهره مالقات نکنم از ايگام که دگرفته
 مبحضر قّدوس مراجعت منود و خواهش کرد که ياً حمّمد حسن بر گشت و اثن

 اب مشا يدن طاهره بروند و عرض کرد حضرت طاهره حتماً ابيدان بديشا
 جاينحضرت طاهره خودشان اب يدور يان يفمالقات کنند اگر مشا تشر 

 جناب قّدوس مسئولش را اجابت نکردند يدخواهند آمد وقتی که د
 و در مقابل قّدوس هناد و گفت من ممکن يدخود را کش يحمّمد حسن مشش

 يمشش يناب ا يدور يآمن يفت بدون مشا نزد طاهره برگردم و اگر تشر يسن
 وقت اب طاهره يچغضبناک فرمود ه ءقّدوس اب چهره يدمرا بقتل برسان

 وئی اجنام خواهم داد حمّمد حسن در نزديگخنواهم کرد و آنچه را که ممالقات 
 قّدوس بزانو در آمد و گردن خود را حاضر و آماده نگهداشت ات قّدوس اب

 سرش را از تن جدا سازند انگهان حضرت طاهره بدون حجاب اب يمشش
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 دهشتند گرفتار يدد نيکه چن  ينت مبجلس ورود فرمود حاضر ينو ز  يشآرا

 ا آنچه را منتظرير تاده بودند ز يسان و سرگردان اي گشتند مهه ح  يدشد
 ن حضرت طاهره بدون حجابيدردند که ديکل مياها خينند ايديدنبودند م

 ا معتقدير ت ز يسن يزآن حضرت هم جا يهسا ءاندام و مشاهده ءحمال و مالحظه
 است و آنا الّسالم يهبودند که حضرت طاهره مظهر حضرت فاطمه زهرا عل

 يتمردند حضرت طاهره اب هنايشبزرگوار را رمز عصمت و طهارت م
 ار را آاثر خوف وسکون و وقار در طرف راست جناب قّدوس نشستند حضّ 

 ان بودند خشم ويشار بود مهه مضطرب بودند پر يددهشت در چهره پد
 اير ر بر آهنا احاطه داشت ز يگغضب از طرفی و ترس و وحشت از طرف د

 ينند بعضی از حاضر يديدحجاب در مقابل خود مره را بیحضرت طاه
 ءبقدری مضطرب شدند که وصف ندارد عبد اخلالق اصفهانی که از مجله

 و از يدرا بر  يشآن حال اب دست خود گلوی خو  ءبود از مشاهده ينحاضر 
 از يزر نيگد زانن دور شد چند نفر دايمقابل حضرت طاهره فرار کرد و  فر 

 سابق خود ءهيدمدند و از امر تربّی کرده بعقيآن نو ي امتحان ب ينا
 تاده بودند مبهوت ويسدی رو بروی حضرت طاهره اايز  ءبرگشتند عّده

 انستند چه بکنند جناب قّدوس در جای خود نشستهيدان شده بودند و مني ح
 برهنه در دست داشتند و آاثر خشم و غضب در رخسارشان يبود مشش

 ضربت يکطلبند ات حضرت طاهره را بفرصتی میمود که ينآشکار و چنان م
 مقتول سازند اّما جناب طاهره ابداً اعتنائی نداشت آاثر متانت و يمشش
 يتران را خماطب ساخت و در هناايا بود يداش پان در چهرهيناطم

 خطابهء غرّائی اداء فرمود و در خامتهء يدفصاحت و بالغت بر هنج قرآن جم
 ت قِ  يهآ ينا يدن خود از قرآن جمياب

 فی َجن اتن  نيَ را تالوت کرد " ِان  امل
 ني( در ح٥٥-٥٤م قَتِدرن " ) قرآن : يکن َو هَنرن فی َمقَعد ِصدقن ِعنَد َمل

 اشاره جبمال مبارک و حضرت قّدوس منود و طوری اشاره فرمود که يهآ ينقرائت ا
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 از آن دو يکام مقتدر کد يکند مقصود حضرت طاهره از مليدنفهم ينحاضر 

 ه حضرت قائم به آنيکاوجود مبارک است بعد فرمود من هستم آن کلمه
 تکّلم خواهد فرمود و نقباء از استماع آن کلمه فرار خواهند منود آنگاه

 ان فرمودند : " چرا در خراسان اموريشمتوّجه حضرت قّدوس شده و اب
 قّدوس جواب دادند  "؟ديای را که انفع و مبصلحت امر بود اجنام ندادّيهاساس

 ّيدازم و مقيسمن آزاد هستم و آنچه را که صالح و صواب بدامن جمری  م
 را ينتم آنگاه جناب طاهره حاضر يسران نيگران خود و دايابجرای آراء 

 ييدجشن بگ يدت بدانيمغن يدخماطب ساخته فرمودند خوب فرصتی دار 
 سابقه يدد تقاليو و جشن عمومی است روزی است که ق يدامروز روز ع

 .يداب هم مصافحه کن يزيدشکسته شده مهه برخ
 داد ينحاضر  يدو عقا يّهی در رو يبعج ييی تغخيابری آنروز  اتر      

 يدو عقا يّهاد شد و رو جيهء خاّصی ايقانی بود در عبادات طر يجروز پر ه
 را کفر و زندقه ييتغ ينه مرتوک گشت بعضی مهراه بودند بعضی اميقد
 ایود عّدهيشوقت نسخ منيچفتند احکام اسالمی هيگتند و منداشيپم
 الزم االجرا است يدفتند اطاعت حضرت طاهره واجب است هر چه بفرمايگم

 حضرت اعلی و حاکم مطلق است يبمجعی معتقد بودند که جناب قّدوس ان
 نداشتند ات صادق از کاذب ممتازيپامد را امتحان اهلی ميشپ ينای هم اعّده

 مؤمن از کافر جدا شود گاهی حضرت طاهره از اطاعت جناب قّدوسگردد و 
 امنيدشاگرد خودم م ءفتند من قّدوس را مبنزلهيگرمودند و ميفی ميچسرپ

 شان بپردازم و نسبتيبو هتذ يمانرا فرستادند ات من بتعليشحضرت ابب ا
 ينرمودند طاهره در ايفر ميگری ندارم قّدوس هم از طرف ديگابو نظر د

 صواب برکنار و دورند ءهاز جادّ  يزوان او ني و پ يدايپيمراه خطا مامور 
 جناب قّدوس و طاهره ادامه داشت نيه و گفتگو چند روز در بحماجّ  ينا

 شد يلمناقشات زا  م فرمودندياق نيا بيمابالخره حضرت هباءاّلّل ابصالح ف
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 ران درايماع از اجت يدم خبدمت امر اهلی گرديامتوّجه ق يعو انظار مج

 بود يدبدشت مقصود اصلی که اعالن استقالل امر مبارک و آغاز نظام جد
 ه اعالن گشت.يدنفخ صور بود احکام و قواعد جد ءحاصل شد آنروز مبنزله

 ران بصوب مازندران توّجه منودندايبدشت  ءدوره ءپس از خامته     
 ّدوس و طاهره ابشود جناب ق ّيهای امر فرمودند هتحضرت هباءاّلّل کجاوه

 راه اشعار نيهم سوار کجاوه شدند و بطرف مازندران رفتند طاهره در ب
 مودنديپده راه مياران که در دنبال کجاوه پايرمودند يفورد و ميآبنظم م

 د و در کوه ويشبصدای بلند آن  اشعار را خبوانند صدای آهنا منعکس م
 را بگوش مردم ديو آغاز روز جد ميقد يدو حمو تقال يچيدپدشت می

 ت و دو روز در بدشت توّقف فرمودند ويسساند حضرت هباءاّلّل مّدت بي م
 چنانچه قباًل گفته شد اصحاب از بدشت جبانب مازندران توّجه منودند

 سويکند که حضرت طاهره حجاب صورت را بيدوان چون دي بعضی از پ
 مبناهی و ه گرفتند که ممکن است بر حسب هوای نفسيجطور نت ينهناده ا

 طور ينل ابطل خود ايات خبيعنسخ شر  ءات مشغول شوند و از مسئلهئيّ س
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 سازند از حدود آداب جتاوز يشخو  ءهيشمضرّه را پ ّيتتصّور کردند که حر 

 ل ابطل و سودایياخ ينمشغول شوند ا يشکنند و ابجرای هوای نفس خو 
 شم خدا بر آهناخام که برای کواته نظران حاصل شده بود سبب شد که خ

 توّجه نيمعنی که در ح ينو مورد غضب پروردگار واقع شدند اب يدانزل گرد
 ور شدند و بالی ی آبهنا محلهّيتند مجعيدال رسيان ءيهمبازندران چون بقر 

 پروا که از روی هوای نفس بکسر حدودبی ءی از دست اعداء بر آن عّدهيدشد
 فظ حدود اهلی بپردازند وپرداخته بودند وارد شد ات صاحب نظران حب

 ( از يلت اّلّل بشرف و بزرگواری ذاتی خود حمفوظ ماند من ) نبيعشر 
 نيآمد چن يشم که راجع آبن پيدلسان مبارک حضرت هباءاّلّل شن

 فرمودند:
 ميکوه فرود آمد  ءبرای اسرتاحت در دامنه يدميال رسيانه ه ما بيک" وقت     

 از ابالی کوه بطرف ما نيمهامج تيّ ه مجعيکهنگام فجر از صدای سنگهائ
 بود که مهراهان ما گرفتار يدهجوم آهنا بقدری شد ميار شديدافکندند بمی

 ه فرار کردند من لباسهای خودم را جبناب قّدوسيدترس و خوف گرد
 واستم بعداً ابو ملحقيخم و او را مبحّل امنی فرستادم و خود ميدپوشان

 ال جبز جنابيااز آجنا رفته بود در ن م قّدوسيده آبن حمّل رسيکشوم وقت
 ری ابقی منانده بوديگازی کس دي زا عبد اّلّل شي طاهره و جوانی موسوم مب

 ها را کندند برای حفاظت طاهره جز مهانهيمبود خ يدشد ّيتهجوم مجع
 بود يددارای شهامت و عزمی شد يهمشاٌر ال يمفتيارا ن ریيگازی دي جوان ش

 ی را که برای غارتّيتد و اب کمال شجاعت مجعی بدست گرفته بو ي مشش
 زخم برداشته ينرد اب آنکه چنديکی مي ردند جلوگيککردن ااثث ما هجوم م

 من در مقابل آن يدبود برای حفظ اموال ما حاضر بود جان فدا منا
 ت آهنا پرداختم و آبهنا فهماندم که قساوتيحقرار گرفتم و بنص ّيتمجع

 ت من مؤثّر واقع شد و بعضی از اموالی راحيت نصيسو بدرفتاری خوب ن
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 که بغارت برده بودند مسرتد داشتند."

 تميوی بنور عز  ءابری حضرت هباءاّلّل اب جناب طاهره و خادمه     
 هاينب ينابوتراب را حبفظ و حراست طاهره گماشتند در ا يخفرمودند و ش

 غضب حمّمد شاه را ند که خشم ويدوشيکو اعداء اب متام قوی م نيخمالف
 فتند سبب اصلی و ابعثيگبشاه م . نسبت حبضرت هباءاّلّل مشتعل سازند

 شخص هباءاّللّ  نيه در شاهرود و مازندران اتّفاق افتاد مهيعيکواقعی وقا
 را وادار کردند حکم صادر منود که حضرت قدر گفتند ات شاه يناست ا

 نيعد از استماع اقوال خمالفد حمّمد شاه بينو يگکنند م  يهباءاّلّل را دستگ
 روز اب خشم و غضب فراوان گفت " چون پدر يکحضرت  هباءاّلّل  ءدرابره

 انيشا ءر کرده ات کنون آنچه را که درابرهياان مبملکت من خدمات بسيشا
 انرا اعداميشام که اگرفته  يمدفعه تصم ينادم ولی ايدمن ّيته بودم امهّ يدشن
 شاه در طهران پسرش در مازندران بود ی از صاحب منصبانيک"  ميمنا

 کرده  يد هباءاّلّل را دستگيسحمّمد شاه ابو حکم کرد که بپسرش بنو 
 ی از ارادمتندان واقعی و طرفدارانيکشخص  ينبطهران بفرستد پسر ا

 ه حضرت هباءاّلّل را مبنزل خوديکی حضرت هباءاّلّل بود از قضا روز يقحق
 حکم برآشفت و ينن ايداز د يدابو رسحکم  يندعوت کرده بود شب قبلش ا

 مان او بودنديهخصوص اظهاری نکرد حضرت هباءاّلّل که م ينکس در ا  يچهب
 تيحآاثر حزن و کدورت مشاهده فرمودند و از راه نص يهمشاٌر ال ءدر چهره

 و يدر سواری از طهران رسيگابو فرمودند در هر کار خبدا اعتماد کن روز د
 شد بصدای بلند بلهجهء يکحضرت هباءاّلّل نزدکه مبهماندار ينمبحض ا

 جوان مهماندار از  نی حمّمد شاه مرديعمازندرانی گفت " مردی مبر " 
 خرب آاثر حزنش بر طرف شد و داستان را برای حضرت هباءاّللّ  ينن ايدشن

 مان بزرگوار خود اب کمال فرح و سرور شبیيهنقل کرد و در حمضر م
 هيجو در نت يدراه گرفتار دمشنان گرد نيس در ببروز آورد اّما جناب قّدو 
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 آن شهر ينجمتهد ينزا حمّمد تقی بزرگرت ي در شهر ساری در منزل م

 ال ابطراف پراکنده شدنديان ءاصحاب بعد از واقعه ءّيهحمبوس گشت بق
 يتحکا نيمؤمن يرم را برای ساايّ آن ا ءهيبعج يعو داستان بدشت و وقا

 کردند .
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 ٢٦٩ص 
 فصل  هفدهم                                  

 يقدر قلعهء چهر  یعلاحبس شدن  حضرت                  
 هء شهر شعبان ساليمنگاشته شد در ن يشال که شرح آن از پيان ءحادثه     

 ست در اواخريو ت و شصت و چهار قمری بوقوع پيسهزار دو 
 و ستمکاران نسبت به آنانتقال دادند  يزترب ه ماه حضرت ابب را ب نيمه

 گونه اهانت و استهزائی خودداری ننمودند در مهان اوقاتيچحضرت از ه
 ال گرفتار هجوم اعداء بودند حضرتياوان در ني که حضرت هباءاّلّل و پ

 ه حضرتيکمنتقل شدند در مهان وقت يزترب ه ب نيخمالف ءهيلبوس يزابب ن
 در يزگرفتند حضرت ابب نال قرار  هباءاّلّل و اصحابشان مورد هجوم جهّ 

 دل بودند نيدمشن زشت رفتار سنگ ءيهاز انح يدمهان وقت مورد ضرب شد
 منتقل شده يقزا آقاسی جبانب چهر ي حضرت ابب بنا ابمر حاجی م

 خان زوجهء ييی ينخان کرد سپرده شدند خواهر ا ييیو بدست 
 خان کرده یيحيزا آقاسی اوامر موّکده بي هد بود ميعحمّمد شاه و مادر ول

 يک يچان ماکوئی رفتار نکند و هبيخبود که نسبت حبضرت ابب مانند عل
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 ٢٧٠ص 
 ينوان ابب اجازه ندهد که حبضور مبارکش مشّرف شوند هر چند اي از پ

 آن اوامر يذبتنف يهه بود و لکن مشاٌر اليدخان رس يحيیاوامر بطور شّدت ب
 ءيهبزرگواری از انص آاثر جاللت و ءمشاهده ءا بواسطهير قادر نشد ز 

 اد شد اوامرجيی در قلبش نسبت حبضرت ابب ايدحمبوس خود حمّبت شد
 ساکن بودند هر يقه در چهر يکزا آقاسی را بکّلی فراموش کرد کردهائي م

 دتر بود ولی حمّبتاين از کردهای ماکو ز يعياچند عداوتشان نسبت بش
 ا کردنديدوار پحضرت ابب در قلوبشان مشتعل شد ارادت کاملی آبن بزرگ

 از اشتغال بکار رمسی خود يشمد  پيآون مي صبح که از خانه ب يکهر 
 مود سر خباکينو برکت م يضای فرد و متنّ يکل مبارک توّجه ميکمبقام ه
 روحانی را از آن مقام مقّدس طلب يضذاشت و در حالت سجده فيگذّلت م

 رديکبود نقل مه يدی را که از آن حضرت ديبری عجايگبرای د يکرد هر يکم
 ّيترد مجعيککس را از تشّرف  حبضور مبارک ممانعت منيچخان ه ييی
 و وسعت برای آهنا نداشت از يشگنجا  يقد بودند که چهر ايبقدری ز  ينزائر 

 ساعتيکد و ات قلعه يشه ميدکه اسکی شهر انم  ميقد يقجهت احّباء بچهر  ينا
 واستند ازخيمودند حضرت ابب هر چه مينراه فاصله داشت توّقف م

 روزيکوردند يآد و در زندان حبضور مبارک ميشاری ميدکهنه خر   يقچهر 
 تيمه برای قيکتش سؤال منودند مبلغيمفرمودند قدری عسل خبرند و از ق

 ين" عسل خوب ممکن است از ا پرداخته شود گران بود فرمودند: يدعسل اب
 امور و يعمج در يداتجر بودم مشا اب يناز ا يشمن پ يايدارزانرت بدست ب

 و يدان خود را گول نزنيگمهسا يدوی کني معامالت از من پ يعدر مج
 کسيچه مقتدای مشا "  ءهيّ است رو  يند ايبکسی مشا را نفر   يدمواظب ابش

 قسمتی نسبت حبضرت ابب بر خالف واقع رفتار کند يچوانست در هيتمن
 ينکس اگر چه انتوانرت يچدند که نسبت هبيشآن حضرت هرگز راضی من

 عسل را ينافراد بشر ابشد بر خالف انصاف رفتار شود فرمودند ا
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 اخبار يدتر ابشد خبر تش ارزانيمو عسل هبرتی که ق يدبصاحبش بر گردان

 يقان اشخاص معروف حبضرت ابب که در قلعهء چهر ميتوّجه نفوس و ا
 انی افکار زمامدارانيشوبر پر  يدحمبوس بودند بسمع حکومت رس

 علما و اشراف و ارابب مناصب دولتی در شهر يعی از مشاهافزود مج
 وان خمصوص آن بزرگواري خوی ابمر مبارک مؤمن شده بودند و از پ

 فتند.ي بشمار م
 دو نفس از ينک آقا بود ايو زا حمّمد علی و برادرش بي از آن مجله م     

 م کردنديااشراف مشهور و معروف آن حدود بودند که بنصرت امر ق
 نيه بيجای خود از هر طبقه و صنفی مشغول شدند در نتيهمهشهر  يغبتبلو 

 ت آمد و شديقحق نيو طالب نيدی از مؤمنايز  ّيتمجع يقخوی و چهر 
 ردند.يکم

 قام بوديمو ادابی عال يزا اسداّلّل از دانشمندان شهي در آن اوقات م     
 )ای( او بدرجهاندازه معاندت و خمالفت داشت خمالفت نسبت ابمر مبارک بی

 يهم کنند مشارٌاليااو ق يغاز احّبا جرأت نداشتند بتبل يک يچبود که ه
 يتو بدون آنکه بکسی اظهار کند و خواب خود را برای کسی حکا يدخوابی د

 ءهيلای حبضور مبارک بوسهيضمطلبی چند در نظر گرفت و عر  يدمنا
 امدر نظر گرفته منود مضمون آنکه من سه مطلب را ميزا حمّمد علی تقدي م

 ی خبط مبارکيعوقت ت بعد از چند روز يسآن مطالب چ يدخواهشمندم بفرمائ
 شرح يعدر آن  توق يدزا اسداّلّل رسي حضرت اعلی مب

 .شده بود يحه در نظر گرفته بود تصر يکو مطالب يهی مشارٌالايرؤ 
 مطلب ابمر مبارک مؤمن شد و از کثرت ينا ءزا اسداّلّل پس از مشاهدهي م

 ده رفنت معتاد نبود بقصد  تشّرف حبضور مبارک قدم درياپه شوق اب آنکه ب
 دهياراه هناد و از خوی جبانب قلعه روانه شد و آن راه سخت پر سنگ را پ

 قبول نکرد يدايمرا سواره بپ رانش هر چه درخواست منودند که راهايود يمپ
 ش افزودهينيقبر  يدده رفنت هبرت است چون حبضور مبارک رسياو گفت پ
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 تش اب اوياح ءدر وجودش حاصل شد که ات خامته يدگشت و شجاعتی شد

 ن ملّقب فرمودند.ايّ را بد يهمهراه بود حضرت اعلی مشاٌر ال
 امر يشوان خو ي ران و پايدر مهان سال حضرت اعلی بچهل نفر از      

 ّيهت قرآنايامر مبارک که آب ّيتای در اثبات حقانرساله يکفرمودند که هر 
 ایمستند ابشد بنگارند مهه اطاعت کردند و هر کدام رساله يثو احاد

 يتزا اسداّلّل مورد عناي م ءمنودند رساله مينوشتند و مبحضر مبارک تقد
 ن را درايّ فرمودند و لقب د يداندازه از رساله او متجمبارک واقع شد بی

 .از قلم مبارک انزل شدابعزاز او  يزوقت ابو دادند و لوح حروفات ن نيمه
 لوح نياولی جز مه ءلوح گفت اگر حضرت نقطه ينرت ااين پس از ز ايّ د

 ينری نداشتند کافی بود ايگآاثر د يشمبارک برای اثبات صّحت دعوت خو 
 لوح  مندمج بود ينن مقصود مبارک را که در ايااهل ب .لوح که منتشر شد

 علم جفر است يص تفسلوح در خصو  ينل کردند که اياند بعضی خيدنفهم
 ينا ءازی درابرهي ه جناب مبلغ شيکابری مقصود اصلی مستور بود ات وقت

 لوح مبارک از حمضر حضرت هباءاّلّل که در آنوقت در زندان عّکا مسجون
 د لوحیينبودند در خواست منود که اسرار لوح مبارک مزبور را اظهار فرما

 يحات انزل شد در آن لوح تصر از قلم مجال مبارک در شرح اسرار لوح حروف
 هره اّلّل است کهيظفرمودند که مقصود از لوح حروفات بشارت بظهور من 

 نوزده سال بعد از اعالن دعوت حضرت ابب ظاهر خواهد شد در لوح
 حروفات سّر مستغاث از قلم حضرت اعلی انزل شده بود و کسی معنی آنرا

 کلمهء  . کشوف ساختندانست ات آنکه مجال مبارک سّر مزبور را ميدمن
 انت حضرت اعلی از مجله موانع و حجاهبائی بود که اهليامستغاث در ب

 اشت و چون معنی اصلی آنرايدهره اّلّل ابز ميظن را از عرفان من ياب
 نی مجال مبارک و صدق اّدعای آنيعهره اّلّل يظانستند حبضرت من يدمن

 نزول لوح مبارک دران نداشتند لکن پس از ميبزرگوار برخی از آهنا ا
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 بر نيحجاب و مانع از راه طالب ينمستغاث از قلم حضرت هباءاّلّل ا يتفس

 امر مبارک يغشجاعت بتبل يتن در هناايّ زا اسد اّلّل دي ابری م . طرف شد
 ن که ازايّ مطلب بر پدر جناب د ينرد ايککس مالحظه منيچپرداخت از ه
 پسر يتگران آمد انچار شکا  يتهاينبی صدر اعظم زمان بود يمدوستان صم

 زا آقاسی منود.ي خود را حباجی م
 ست که خاطر حکومت رايو ری بوقوع پيگد ءاوقات مسئله نيدر مه     
 آمد و يقی از هند بچهر يشبود که درو  ينا ّيهان ساخت آن قضيشپر 

 امر ّيتکه بشرف لقا فائز گشت حبقانينحبضور مبارک مشّرف شد مبحض ا
 امر يغان خود را علنی منود و در اسکی شهر بتبلميار کرد و امبارک اقر 

 رد حضرت اعلی او را قهر اّللّ يکم يتحرارت مردم را هدا يتپرداخت و اب هنا
 انميو قّوت ا ّيتردند بکمال شخصيکه اب او مالقات ميکنفوس ءند مههيدانم

 اهلی يند نّي مب يشدرو  ينبود که ا نياو اقرار داشتند بعضی را گمان چن
 گفتقهر اّلّل می يشمقامی نبود درو  نياست ولی خود او ابداً مّدعی چن

 ی از نّواهبای معروف بودميکه در هند اقامت داشتم و جزو کارکنان يکزمان
 مبن ظاهر شده فرمودند: ايحضرت ابب در عامل رو  

 انجيکه در آذراب  يقچهر  ءر را از خود دور کن و بقلعهيو زر و ز  ين" ا     
 مرا مالقات کن و مبحضر حمبوب خود بشتاب "  من هم امر او را ياب است

 هو کهياه ينم داستان ايداطاعت کردم و آمدم و مبقصود قلبی خود رس
 واقع شده بود ابتدا يقرؤسای اکراد چهر  نيقهر اّلّل در ب يشدرو  ءبواسطه

 از طهران فرمان صادر شد که حضرت يدو از آجنا بطهران رس يزترب ه ب
 بد قبل ازاي نيهو تسکياان و هيجه ينا يدانتقال دهند شا يزترب ه را ب باب

 قهر اّللّ  يشبدرو  يمجناب عظ ءحضرت ابب بواسطه ، فرمان اتزه ينوصول ا
 ده و ابياه آمده پيکاّطالع دادند که هبندوستان مراجعت کند و از مهان راه
 يمب عظجبنا يزکمال انقطاع ابز گردد و خبدمت امر مشغول شود و ن

 



www.oceanoflights.org 
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 ی که در خوی سکونت داشت اّطالع دهديز زا عبد الوّهاب ترشي فرمودند که مب
 يمبعظ يزبرود و در آجنا مبحضر مبارک مشّرف شود و ن هيّ که فوراً ابروم

 اّطالع بده و از طرف من ابو بگو که يزدر ترب  يلخل يمابراه ّيدفرمودند بس
 یيّتاذ نيخواهد شد ولی مبؤمن بزودی مشتعل يزآتش منرودی در شهر ترب 

 يشخواهم آمد امر مبارک که بدرو  يزترب ه ب يبمن عنقر  يدخنواهد رسان
 واستند ابيخبدون درنگ اطاعت کرد و براه افتاد بعضی م يدقهر اّلّل رس

 فت مشا طاقت مشّقات سفر رايگاو در آن سفر مهراهی کنند آبهنا م
 گذشته  ينشد از ا يدالک خواهراه حتماً ه نيدر ب يدئياو اگر ب يدندار 

 حضرت ابب امر فرمودند که من تنها بوطن خود مراجعت کنم بعضی برای
 کسيچادند ولی از هيدادند برخی لباس ابو ميدمصارف سفر او وجوهی م

 کسيچده عصائی بدست گرفت و رفت و هيارد تنها و پيکی قبول منيز او چ
 ت.يسمعلوم نالش و حا ءندانست که بر سر او چه آمد و خامته

 بود چون يزکه در ترب   يسزا حمّمد علی زنوزی ملّقب به اني جناب م     
 دارند خواست مبحضر مبارک يفتشر  يقکه حضرت ابب در چهر   يدشن

 يزن و بزرگان ترب ياعلی زنوزی که انپدری او بود و از اع ّيدمشّرف شود س
 ينرا از ا يسو جهد را مبذول داشت که جناب ان جدّ  يتد هنايشحمسوب م

 را در منزل حبس کند يسکه ان  يدمنظور هبرت آن د ينل ابز دارد برای اياخ
 ار گشت و مهانطور بود اتيمدر حبس ب يسو نگذارد خارج شود جناب ان

 يقآوردند و دو مرتبه بچهر  يزبترب  يقه حضرت اعلی را از چهر يکوقت
 ند.يدبرگردان

 د که در مهان اوقات کهکر   يتطور حکاينحسن زنوزی برای من ا يخش     
 دستور دادند يزرا مبسافرت امر فرمودند مبن ن يمحضرت ابب جناب عظ

 را مجع آوری کنم و يقالواح انزله در ماکو و چهر  يعکه مج
 کنم که در  يدبود بسپارم و ابو أتک يزکه آنوقت در ترب   يلخل يمابراه ّيدبس
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 اقامت داشتم يزه در ترب يکگامهن يدر مناياکوشش بس  ّيهحفظ آن اماانت اهل

 يهفتم مشاٌر الي ن او ميدعلی زنوزی قرابتی داشتم اغلب بد ّيدچون اب س
 فت منيگم ان يشکار او پر   ءنگران بود و درابره يسسته از جناب انيو پ

 ننگی که از ينانه شده مرا بدانم کرده است ايو پسر د يننم که ايکل مياخ
 يخروز مبن گفت " شيک ميه مرتفع منارفتار او برای من حاصل شده چگون

 انمي اکه اقاّلً   يدت کنيحقدری او را نص يداو را مالقات کن يدحسن مشا برو 
 من بر حسب سفارش  .نکند " عقدر جزع و فز  ينخودش را پنهان دارد و ا

 م اشک از چشمانشيديدفتم مي م يسعلی زنوزی هر روز نزد جناب ان ّيدس
 ياً اثن يزه حضرت ابب را از ترب يکوقت .ودن اشک دائمی بايت جر يسجار 

 کرده غم و  ييم حالش تغيدرفتم د يسن انيدبردند روزی بد يقبچهر 
 که مرايناش آشکار است مبحض ااندوهی ندارد آاثر سرور و فرح از بشره

 منتهی اب من معانقه کرد و گفت چشمهای موالی حمبوباب سرور بی يدد
 رت آن وجه نورانی فائز شدهايتو بز  ه است و چشمهایيدمن صورت ترا د

 کنم چه شد که اندوه من بسرور مبّدل گشت  يتات برای تو حکا يااست حال ب
 جا حمبوس ينبرگرداندند و منهم در ا يقرا بچهر  پس از آنکه حضرت ابب

 زيال مبارک توّجه کردم و براز و نيکأتثّر قلباً هب يتو گرفتار بودم اب هنا
 رمائی که چه اندازه انتوانيفوب قلب من مشاهده ممشغول شدم که ای حمب

 ق من برایياائی و داان که شوق و اشتينو گرفتار حبس و زندامن تو ب
 ظلمت ينتشّرف حبضورت حّد و حصری ندارد موالی مهرابن رجا دارم ا

 ينتو مرتفع شود از ا يی که بر قلب من مسّلط گشته ابنوار وجه منيدانام
 ل مبارکيکود شدم انگهان صدای هيخردم و از خود بيکمزها ياراز و ن يلقب

 م مجال نورانیيدد ، متوّجه شدم "يز" حمّمد علی بر خ  م فرمودند:يدرا شن
 مبن نظر يفنست اب تبّسمی لطياموالی مهرابن در مقابل چشمم ظاهر و ع

 رمود من خود را ابقدام مبارک افکندم مبن فرمودند " خوشحال ابشيفم
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 در مقابل مردم شهر يبعنقر  يزشهر ترب  نياست در مه يکت موعود نزدساع

 جز تو کسی . های اعداء خواهم شدمرا مصلوب خواهند ساخت و هدف گلوله
 موهبت اب خودم شرکت خنواهم داد مژده ابد که تو آنروز اب من ينرا در ا

 مچون خبود آمد "  مکذوبن  يغ هذا وعدٌ  و انّ  يدجام شهادت خواهی نوش
 يندر مقابل ا يافتم غم و اندوه دنايی سرور و نشاط غرقه ايرا 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 جمّسم ءروز چهره

 الیدارم آنچه را که مو  يقنيتم که گرفتار حبس و زندامن يسمتوّجه ن يچه
 من يدمهرابمن وعده فرمود واقع خواهد شد و ساعت موعود فرا خواهد رس

 .را از مهه کس پنهان دارد ّيهقض ينت کردم که صابر ابشد و ايحاو را نص
 ن ننهد و رفتار خودياراز را اب کسی در م ينمبن قول داد که ا يسجناب ان

 يساز نزد جناب انکند من فوراً   يلعلی زنوزی برفق و مدارا تبد ّيدرا اب س
 علی شتافتم و ابو گفتم که پسر مشا رفتارش ّيدون آمده مبالقات سي ب

 انيشفت اب خو اياز حبس و بند رهائی  يسسبب شد که ان ينکرده و ا  ييتغ
 نی آنيع يدداشت ات روز شهادتش فرا رس يکو اقرابی خود رفتاری ن

 جان فشانی مهه يزساخت مردم ترب  يشه خود را فدای حمبوب خو يکروز 
 کردند.  يهند و بر حالش گر يداو را در راه حمبوبش د
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 دهميجفصل ه                                 

 يزهد در ترب يعجملس ول                           
 جهت ينست از اا يکتشان نزدياح ءانستند که خامتهيدحضرت اعلی م     

 ای توّجه کنندهر کدام بنقطه يقهر وان خود را امر فرمودند که از چي پ
 و رضا منتظر ظهور قضا بودند ات آنکه فرمان يمتسل يتو خودشان در هنا
 ا اگرير د ز ينوارد منا يزترب ه ب ّيهحضرت را از راه اروم ينصادر شد  مأمور 

 ند اهالی خویيدسيرت دند ميرب م يزترب ه از راه خوی حضرت اعلی را ب
 تظاهراتی کنند.

 احرتام را يتزا هناي ند ملک قاسم ميدرس ّيهت ابب ابرومچون حضر      
 سپرده بود که اب آن يننسبت حبضرت ابب مرعی داشت و هبمهء مأمور 

 روز حضرت ابب عازم محّام يکد يناحرتام رفتار منا يتبزرگوار در هنا
 يهزا در صدد برآمد که حّق را امتحان کند مشاٌر الي بودند ملک قاسم م

 وانست بر او سوار شوديتکسی من  يچسرکشی که ه يتهنااسبی داشت در 
 يفآن اسب را امر کرد آوردند که حضرت ابب سوار شده حبّمام تشر 

 هيکرا حبضور مبارک عرض نکرده بود خادم اسب ءوجه سابقهيچبربند و هب
 زا داستان سرکشی اسب راي کار بود پنهان از ملک قاسم م  ينمأمور ا

 ل مبارک برسد فرمودنديکی هبيّتمبادا اذحبضور مبارک عرض کرد که 
 ينکه ا  ّيهخبدا واگذار کن خداوند خودش حمافظت خواهد فرمود مردم اروم

 ان عمومیيدری در ميابس ّيتند مبقصود حاکم پی بردند مجعيدمسئله را د
 ند که چگونه حضرت ابب بر آن اسب سوارينمجع شده بودند ات بب

 انينحضرت اعلی اب کمال اطم آورد يکوند مأمور اسب را نزديشم
 و متانت جلو رفتند لگام اسب را از دست مهرت گرفتند و اسب را نوازش
 فرموده اپی مبارک را برکاب گذاشتند و سوار شدند اسب بدون سرکشی
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 اسب ينا ءرد مردم مهه چون سابقهيکم يبود و اب کمال راهواری س يمتسل

 ی ازيکمطلب را  ينحال تعّجب کردند و ا ينا ءسرکش را داشتند از مشاهده
 باره هجوم کردند که رکاب اسب را ببوسند فرّاشهایيکمعجزات دانستند و 
 ليکه ّيتعمل ممانعت منودند که مبادا سبب اذ ينشاهزاده مردم را از ا

 محام مهراهی کرد يکده در موکب مبارک ات نزديامبارک بشوند شاهزاده پ
 را ّيتدند که مراجعت کند فرّاشان شاهزاده مجعل مبارک ابو فرمو يکبعد ه

 اختند و راه ابزيسرت حضرت ابب ازدحام کرده بودند متفّرق مايکه برای ز 
 حسن برای ّيدی از نوکرهای خمصوص اب سيکند يدام رسردند چون حبمّ يکم

 ل مبارک مهراهی کردند حضرت ابب ازيکاجنام خدمات حضرت ابب اب ه
 بر مهان اسب سوار شده مراجعت ياً ن آمدند اثنو ي محّام پس از آنکه ب

 بلند کردند شاهزاده يآن جاه و جالل صدا بتکب ءفرمودند مردم از مشاهده
 نّي و مهراه مرکب مبارک مبقّری که مع يدحبضور مبارک رس يزبنفسه ن

 قطره ينحبّمام هجوم کردند و ات آخر  ّيهشده بود مراجعت کرد اهالی اروم
 ی براپ شده بوديبهوی عجياک بردند در شهر هرا بترّب ام محّ  ءآب خزانه

 ی را کهيثل مبارک که جوش و خروش مردم را مشاهده کردند حديکه
 ن فرمودند که آن حضرت فرمودياالّسالم مروی است ب يهعل ياز حضرت ام

 جبوش و خروش خواهد آمد و آبش شهر را خواهد گرفت " ّيهاروم ءچهاي" در 
 رت مردم شهر ابمر مبارک مؤمنيشرض کردند که ببعضی حبضور مبارک ع

 ( را٢:٢٩قرآن ) ءيهآ ينند ايدمطلب را شن ينشدند حضرت اعلی چون ا
 َمّناآ ولوايقکوا أن ي رَت " أَحِسَب الّناس  أن  تالوت فرمودند قوله تعالی:

 تَ ن وَن ".ي فَو ه م ال 
 وارد يزدر ترب ه بر آن حضرت يکاهيّ بعد از استماع بل ّيهمردم اروم     

 ءّيهند و جبز چند نفر بقيدمزبوره در امتحان لغز  ءمبارکه ءيهشد مبفاد آ
 يمان خود مستقميه در ايکمردم از امر مبارک اعراض کردند از مجله نفوس
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 يلماّل جل يفی ماّل امام وردی بود که در استقامت و ثبات در رديکماندند 

 يزبعدها حبضور مجال مبارک ن يهمشاٌر ال رار داشتّي قارومی حرف ح
 هيدم کرد الواح عدياامر مبارک ق يغان مشّرف شد و بتبلميو بشرف ا يدرس

 سته خبدمت مشغول بود ات دريو شد و پ يتاز قلم مجال مبارک ابسم او عنا
 فت.ايهشتاد سالگی وفات 

 ه  از حضرتيکاهيبند امور عجيدسي ر ميگديکابری مردم چون ب    
 منتشر يجمطالب به تدر  ينردند ايکب مشاهده کرده بودند برای هم نقل ماب
 مهه برآشفتند و مّهت يدرس ينن دايوايشد ات آنکه در طهران بگوش پيشم

 رفت امر مبارکيشاز پ يشست خو ايگماشتند که برای حفظ مقام و ر 
 ند که امر حضرت ابب در اطراف و اکنافيديدی کنند و چون مي جلوگ

 را مشاهده منی ایقّوه نيدارد و برای خود چن يعو سر  يبغر  انتشاری
 ود و هري م نياتشان از بيسأتس يعکردند دانستند که اگر ممانعت نکنند مج

 خمصوصاً  يزردد در ترب يگو هدر م يعاند ضافتهايچه را در ضمن ساهلا 
 نديدند مردم که شنيدسيرت ی ميلی بود علمای آن شهر خيبغر  ءهنگامه

 ی کردند و مهه میيمان عظيجنند هيکم يزب را وارد ترب حضرت اب
 ای بودان و هجوم مردم ابندازهيجشوند ه يلرت ابب انايند که بز يدکوش

 مرتبه مقّر حضرت ابب را در خارج شهر ينکه حکومت جمبور شد در ا
 اير کس اجازه نداشت که حبضور مبارک برسد ز يچکند ه  نّي مع يزترب 

 دند که حضرت ابب آهنا رايشقط کسانی مشّرف مف  حکومت قدغن کرده بود
 د.يناحضار فرما

 را يمحضرت ابب جناب عظ يزدر شب دّوم پس از وصول بترب      
 اّدعا ينچون ا يممنودند عظ يتاحضار فرمودند و علناً در نزد او اظهار قائم

 در قبول مرتّدد شد حضرت ابب ابو فرمودند من فردا در حمضر يدرا شن
 ن اّدعای خود را اظهار خواهم کرد و برایيادر حضور علماء و اعهد و يعول
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 مطالب متمّسک يرت بساايت حتّدی خواهم منود و جبز آاياثبات اّدعا آب
 خنواهم شد.

 کرد و گفت که من آنشب  يتبرای من حکا يمجناب عظ يدو يگم يلنب     
 ح را خواندمه مناز صبيکم وقتيدان بود ات صبح خنوابيشی فکرم پر يلخ
 ای در مقابل من گشودهابب اتزه ايی در خودم مشاهده کردم گو يبعج ييتغ

 حضرت ّيتمقّدس اسالم و حقان ينخود فکر کردم که اگر من بد يششد پ
 اضطراب ينت معتقد اايرسول مؤمن و موقن هستم و حبّجت آ

 يحصح يدامر حضرت ابب چه عّلت دارد هر چه بفرما ءانی درابرهيشو پر 
 فکر ينقبول کرد از حصول ا يدی ابيبترس و ر  يچاست و درست و بدون ه

 اضطرامب برطرف شد حبضور مبارک مشّرف شدم و رجای عفو و خبشش
 عظمت امر اهلی بچه حّد است و ظهور امر اّللّ  نيمنودم مبن فرمودند بب

 کينازد ايسان خاطر ميشرا مضطرب و پر  يماست که امثال عظ يمچقدر عظ
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 او تزلزل نفوس را بثبات يتکاء فضل و عناوار ابش و ابتّ يدبفضل اهلی ام

 ای خواهدمنا ثبات و استقامت تو بدرجه يلو ضعف قلب عباد را بقّوت تبد
 ایکه اگر دمشنان ترا قطعه قطعه کنند از حمّبت تو نسبت مبن ذرّه  يدرس

 مشّرف نيده بلقای مظهر رّب العاملينخنواهد کاست مژده ابد که در آ
 مرمهی بود که جراحات ءم مبنزلهيدشن که  انت مبارکه راياب ينا .خواهی شد

 ات کنون يخمنود از آن اتر  يلو اندوه مرا زا يدمرا از هر جهت شفا خبش
 حضرت ابب ينت هر چند مأمور يساثری از اضطراب و ترس در وجود من ن

 یي جلوگ ان مردميجمطلب از ه ينرا در خارج شهر نگاهداشتند ولی ا
 زا آقاسی فرمان داده بودي شد م يلرت عّلت شّدت ميشنکرد بلکه ممانعت ب

 شهر جمتمع شوند و حضرت ءدر دار احلکومه يزن روحانی ترب ايوايشکه پ
 ابب را حماکمه کنند.

 ينحاجی ماّل حممود نظام العلماء بود که انصر الدّ  ينمدعوّ  ءاز مجله     
 زا علی اصغري و از مجله ماّل حمّمد ممقانی و ماد يدهد را درس ميعزای ولي م
 هديعه بودند وليعو ش يخّيهر اکابر علمای شيگاالسالم و مجعی د يخش

 ست جملس بنظام العلماء واگذارايجملس حاضر بود و ر  ينبنفسه در ا
 ی ازيکجملس از طرف حضار ب يسشده بود چون مهه حاضر شدند رئ

 از هر طرف ّيتورد مجعياا مبجلس باشاره کرد که حضرت ابب ر  ينمأمور 
 رت حضرت ابب مشّرفايست که بز يجفرصتی م يکهجوم کرده بودند و هر 

 راه مسدود بود و مأمور جمبور شد که بزمحت راهی ّيتشود از کثرت مجع
 نديدچون حضرت ابب وارد جملس شدند ابطراف نظر انداختند و د يدبگشا

 شده بود ّيههد هتيعرای ولی که بت جبز حملّ يسبرای نشسنت حمّلی ن
 ان در حمّل خالی جلوسينحضرت ابب سالم کردند و اب کمال شجاعت و اطم

 ای بود که متام حّضارحضرت ابب ابندازه ءهيّ روحان ءفرمودند عظمت و قّوه
 ی بغتًة در آن جملس رویيبرکت در جای خود قرار گرفته و سکوت عجيحب
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 سکوت را أد ابالخره نظام العلمينفتار بگشانتوانستند لب بگ يچيکداد و ه

 حضرت ابب ؟يدبرهم زد و از حضرت ابب سؤال کرد مشا چه اّدعائی دار 
 سه مرتبه فرمودند من مهان قائم موعودی هستم که هزار سال است منتظر

 و يدنيکم ميااز جای خود ق يدنو يشو چون اسم او را م يدظهور او هست
 ميو يگبراستی م يداني اّلّل  فرجه بر زابن م لو عجّ  يدمشتاق لقای او هست

 بر اهل شرق و غرب اطاعت من واجب است جبز ماّل حمّمد ممقانی کسی
 و از يخّيهی از رؤسای شيکماّل حمّمد  ينری جسارت بر تکّلم ننمود ايگد

 انميرشتی اغلب از عدم ا ّيدکاظم رشتی بود حضرت س  ّيدشاگردان جناب س
 ف داشتند وو فساد اخالق او أتسّ 

 مودند.ينو انله م يهگر 
 فت کهيگحسن زنوزی م يخش     

 کاظم رشتی  ّيدمن از جناب س
 اخالق و عدم ءم که درابرهيدشن

 ان و خباثت ماّل حمّمد ممقانیميا
 سته منتظريو رمودند پيفانتی مياب

 ده چکارينم در آينبودم که بب
 نتی از اوياخواهد کرد و چه خ

 ه رفتارکيوقت يدبظهور خواهد رس
 هد اب حضرتيعاو را در جملس ول

 م آنچه را کهيدابب مشاهده منودم د
 مرحوم فرموده بودند کامالً  ّيدس

 ست آنروز در آن جملسيو بوقوع پ
 يکحاضر بودم و در خارج حمّل نزد

 تاده بودم و هر چه در جملسيسدر ا
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 م.يدنيشذشت ميگم

 هديعماّل حمّمد در دست چپ ول     
 نيابود حضرت ابب م نشسته

 هد جالس بودنديعماّل حمّمد و ول
 ه حضرت ابب خود را قائميکوقت

 حّضار ءموعود معّرفی فرمودند مهه
 را ترس و خوف احاطه کرد سرها را

 ييای مهه تغيمانداختند س نياپئ
 کرد رنگ مهه زرد شد ماّل حمّمد

 چشم يکوای يشنی مهان پيعممقانی 
 مبارک اب نيامّکار پس از استماع ب

 وقاحت متام گفت ای جوان بدخبت
 ان را خراب کنیجيای که آذرابازی عراق را خراب کردی حال آمدهي ش

 ام مشاها مرامدهياجا نينخود ا يلمن مب يخحضرت ابب فرمودند جناب ش
 ماّل حمّمد بر آشفت و گفت ای يدجملس دعوت منود ينو اب يداحضار کرد

 آنچه يخش ايحضرت ابب فرمودند   ابش ان ساکتيطوان شي پ ينتر  پست
 ريگکه از راه د  يدمصلحت چنان د أنظام العلم ميو يگرا قبل گفتم ابز هم م

 پس حبضرت ابب رو کرد و گفت يداد مناير داخل مذاکره شود و ابصل اّدعا ا
 قاطعی بر صدق اّدعای خود اقامه يلدل يداب يدمشا مّدعی مقام بزرگی هست

 و برهان مهّم بر صّحت دعوت يلودند اقوی دلحضرت ابب فرم يدمنائ
 ( فرموده است :٥١:٢٩ت اهلی بود چنانچه در قرآن )ايحضرت رسول اّلّل آ

 حمکم و برهان يلدل ينالکتاَب " خداوند ا يکَ ِفهم ااّن أنَزلنا عليکأّومل "
 فرموده است چنانچه در مّدت يتمتقن را برای اثبات صّحت اّدعای خود مبن عنا

 ت اهلی از لسان و قلم من جاریايآ يدو دو شب ابندازهء قرآن جم دو روز
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 ت قرآنايجملس مانند آ ينود نظام العلماء گفت خوب است در وصف ايشم
 برهان ابشند ينعلما شاهد ا يرهد و سايعات حضرت ول يدتی بفرمائايآ

 محنِ حضرت ابب مسئول او را اجابت کرده و فرمودند : " ِبسِم اّللِّ الرّ 
د ّللِّ الذی َخلَق السموات و االرض " ماّل حمّمد ممقانی فر  يمالّرح  داياحلم 

 ربی چگونه قائميخبرآورد که اعراب کلمه را خطا گفتی تو که از قواعد حنو ب
 قواعد يترعا يزن ّيهت قرآنايحضرت ابب فرمودند در آ ؟موعود هستی

 يدود مردم ابيشه منيدنجس قواعد خلق سياا کالم اهلی مبقير نشده ز  يّهحنو 
 انزل يّهد موضع قرآن خالف قواعد حنو يصکالم  اّلّل ابشند در س  نياتبع قوان

 کس جرأت اعرتاض ندارد ويچو مذکور است ولی چون کالم اهلی است ه
 ت شروع فرمودندايبنزول آ ياً ن اثنياب ينبعد از ا  قبول دارند نيمسلم ءمهه

 يدن کردند ماّل حمّمد اعرتاض را جتدياقبل را بطرز سابق ب ءو مهان مجله
 " اشرتتن " چه ءای حبضرت ابب گفت کلمهگوشه  يکر از يگنفر ديککرد 

 (١٨٢-١٨٠:٣٧ت قرآن )ايآ ينسؤال ا ينحضرت ابب در مقابل ا  ه است؟يغص
 ف ون و سالم َعلیَيصِ را تالوت فرمودند " سبحان رّبَک رّب العزِّة عّما 

 وني " بعد برخاستند و از جملس ب نيم رّب العالَ و احلمد  ّللِّ  نياملرَسل
 بردند. يفتشر 

 در آن جملس اب يرينماّل حمّمد و سا ءاز طرز معامله أنظام العلم     
 شخص مّدعی چه ينا يزحضرت ابب برآشفت و گفت وای بر مردم ترب 

 گونه سؤاهلای  يننند ايکمردم از او چه سؤاالتی م ينمقامی است و ا
 بر طرز رفتار يزبعضی ن ؟ دارد يممقام عظ ينبطی ابّدعای اابرده چه ر 

 ه اب حضرت ابب خرده گرفتند و گفتند از بد راهی واردي ماّل حمّمد و غ
 يدسؤالی کرد يدن گشتاياپو ابعث خجلت و شرمساری بی يدمذاکره شد

 که در خور مقام او نبود ولی ماّل حمّمد ممقانی برآشفت و اب کمال خشم
 جوان يناگر جلو ا يدبر حذر ابش ميو يگگفت من بشما م  يناضر و غضب حب
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 د و دريندعوتش را اجابت منا يزاهل ترب  ءشد که مههيکطولی من ييدرا نگ
 يدکه دست از علما بردار   يدش جمتمع گردند آنروز اگر مبردم بگو يتظّل را

 اندعيمهه مط يدهد اعتنا نکنيعبول يدنند حّتی اگر بگو يکمهه اطاعت م
 د و مههءيگي ست روحانی و کشوری را بدست مايآنوقت است که زمام ر 

 نيساکن يعبلکه مج يزا نه تنها مردم ترب ير هد ز يداپ قرار م يرمشا را ز 
 م خواهند کرد سخنان ماّل حمّمد خائن حمتال افکارياان ابعانتش قجيآذراب

 ان ساخت.يشن امور را پر ايمتصد
 ی از نفوذ کلمهءي کردند که برای جلوگنشستند و اب هم مشورت       

 داد و يلتشک يدری ابيگد بعضی گفتند جملس دينحضرت ابب چه اقدامی منا
 گذشته اعتنا  ءا در جلسهير ساخت ز  يدی ابيداو را حمکوم مبجازات شد

 بدون اذن ياً هد قرار گرفت و اثنيعبکسی نکرد اّواًل در جای خمصوص ول
 ابالخره يدنقشه را نپسند ينهد ايعجملس از جملس خارج شد ول يسرئ
 يخزا علی اصغر شي قرار گرفت که حضرت ابب را مبنزل م ينان بر ايشرأ

 حکومت ينکه از سادات حمسوب بود بربند و مأمور   يزاالسالم ترب 
 امر را اطاعت نکردند يند فرّاشان حکومتی اينآن حضرت را جمازات منا

 يماست ما در آن مداخله منی کنمسئله خمصوص به علمای شهر  ينو گفتند ا
 االسالم بشخصه حاضر شد که حضرت را جمازات کند حضرت ابب يخخود ش
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 االسالم در يخزده مرتبه چوب بپاهای مبارک زد شايرا خبانه برد و 

 يعمهان سال مبرض سل گرفتار شد و بعد از حتّمل درد فراوان مبرگ شن
 نت معروفياحبرص و طمع و خ زيمردم ترب  نيشخص در ب يندچار گشت ا

 مردند و چون دريشم يی بود او را حقيسمردم چون شخص خس ءبود مهه
 ه دعايشند و مهيدسيرت لقلب بود از او ما يّ حم و قسي ی بيلحال خ نيع
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 االسالم خالص کند پس از وفات او يخردند که خدا آهنا را از شّر شيکم

 کس حاضر نشديچخ گشت چون همنسو  يزاالسالمی در ترب  يخمنصب ش
 االسالم بعد از او خود را به آن يخزا علی اصغر شي پستی و حقارت م ءبواسطه

 لقب مشهور سازد.
 اب آن ينای از رفتار علمای داالسالم اب حضرت ابب منونه يخرفتار ش     

 ن روحانی ات چه اندازه از راه حّق وايوايشپ يدبزرگوار است مالحظه کن
 تهای حضرت رسول را مورديحعدالت دور بودند چطور نص يقر انصاف و ط

 يثانت ائّمهء اطهار رو گردان شدند در احاديااعتنا قرار ندادند چطور از ب
 م الّسالم وارد است که چون جوانی از بنی هاشم ظاهر شوديهائّمه عل

 ابشد يدو دارای کتاب جد يدمنا يدشرع جد  يسآغاز کند و  أتس يدو دعوتی جد
 اند:ر فرمودهيگو در مقام د يدو امر او را اجرا کن يده بسوی او بشتابمه

 و علمائی هستندي مردم چقدر اندانند که پ ينيد" اَکثر  أعدائِه الع لماء " بب
 مشرند.می يهمهه خود را فرقهء انج يناشند اب ايبکه اعداء قائم م

 اندندبرگرد يقبچهر  يزابری حضرت ابب را دو مرتبه از ترب      
 اتيدپنداشتند که حضرت ابب از هتدخان سپردند دمشنان می يحيیو ب

 جملس ينآن جملس خوفناک شده و اّدعای خود را ترک خواهند منود ولی ا
 تيئه ينسبب شد که بدون سرت و حجاب حضرت ابب در مقابل بزرگرت 

 حد شر ينن فرمايات اّدعای خود را علنی بيقان حقجيخت آذرابيتدر اپ ينّيهد
 روح ،بنشاط آمدند نيمؤمن شددر سر ات سر بالد منتشر  يماّدعای عظ ينا

 را انزل يهقهر  ءخطبه يقحضرت ابب مبحض مراجعت بچهر  ،فتندايی يدجد
 خطاب ، زا آقاسی ارسال فرمودند عنوان آن خطبهي و برای حاجی م

عرض  عن آيّهأ اياست : " إعَلم  ينبصدر اعظم ا
 
 ته "ايا الکافر ابّللِّ و امل

 لوح را برای جناب حّجت زجنانی که آنوقت در طهران ينحضرت ابب ا
 بودند  فرستادند و ابو فرمودند که خودش برود و لوح را بدست خود

 زا آقاسی بدهد.ي حباجی م
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 يفه حضرت هباءاّلّل در زندان عّکا تشر يکدر اوقات يدو يگم يلنب     

 فرمودند " ماّل حمّمد علی زجنانی پسم که يدداشتند من از لسان مبارک شن
 يحزا مسي ن من ميدزا آقاسی داد آمد بدي را حباجی م يّهاز آنکه لوح قهر 

 کرد  يفدر آنوقت حاضر بودند ماّل حمّمد علی تعر  نيای از مؤمننوری و عّده
 زا آقاسی دادم بعد آن لوح را برای ما هم خواندي که لوح مبارک را حباجی م

 ءانت مبارکهياد مهه را از حفظ کرده بود بيشد سه صفحه می مفّصل بو يلخ
 تياحضرت هباءاّلّل نسبت جبناب حّجت طوری بود که از طهارت ح

 چقدر شجاع بود " رمودنديفرد ميکم يتحکا يلو شرافت ذات آن شخص جل
 زهد و ورع بسر برد يتای داشت در هنايّهچقدر اب شهامت بود چه ارادهء قو 

 ا شود ".يداشت که ممکن نبود تزلزل و اضطرابی در او پچنان استقامتی د
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 فصل نوزدهم                                 

 واقعهء مازندران                               
 ال و رفتار انهنجار علماياگرفتاری حضرت هباءاّلّل و اصحاب در ن      

 شد در ماه شعبان اتّفاق اب حضرت رّب اعلی که شرحش نگاشته يزدر ترب 
 زاي از اردوگاه شاهزاده محزه م نيماه بود که جناب ماّل حس نيافتاد در مه

 وان بکربالي بشهر مشهد مراجعت فرمودند و عازم شدند که اب اصحاب و پ
 نيزا مبلغی نقد برای مصارف سفر جبناب ماّل حسي ت کنند محزه مميعز 

 تناع فرمودند و بشاهزاده گفتنده امينان از قبول نقديشداشت ا ميتقد
 وسائل يعمج يزعبد العلی خان ن .فقرا و مستمندان بدهده که آن مبلغ را ب

 کرد و اجازه خواست  ّياجات مسافرت را برای جناب ابب الباب مهياو احت
 بپردازد جناب ابب الباب يزانرا نيشکه خمارج و مصارف سفر مهراهان ا
 تاجيما يری را قبول کردند و ساي شاز آن مهه تدارکات فقط اسب و مش

 را قبول نفرمودند.
 طوری رفتار کرده بودند که اهل مشهد قلوبشان بنار نيجناب ماّل حس     

 انيشان در مهه مؤثّر شده بود منزل ايشان مشتعل بود رفتار امياخالص و ا
 سفر اب او مهراهی ينی بود که مهه حاضر بودند در اي کث  ّيتپر از مجع

 وردند و اب کمال تضرّع ازيآد حّتی زهنا فرزندان خود را حبضور او مکنن
 .يدردند که آهنا را برای فدا شدن قبول منايکاو در خواست م

 هنوز در مشهد بودند که شخصی از جانب حضرت نيجناب ماّل حس     
 نيحضرت ابب را که خمصوص جناب ماّل حس ءابب مبشهد وارد شد و عّمامه

 ينان داد و گفت حضرت اعلی بشما فرمودند که ايشبودند اب فرموده يتعنا
 يشاپيشه را در مقابل و پياس يتو را يدسبز را بر سر خود بگذار  ءعّمامه

 ةير موکب خود برافراشته برای مساعدت و مهراهی اب جناب قّدوس جبز 
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 .شد يدعلی خوانده خواه ّيدس يدببعد بنام جد ينو از ا يداخلضراء توّجه کن

 امر مبارک تيّ بفور  يدشن نيم مبارک را از آن قاصد امياچون پ نيماّل حس
 حضرت اعلی را بر سر ءفرسخ از شهر دور شده عّمامه يکرا اجنام داد و 

 را مجع کرد و بر اسب يشوان خو ي ه را برافراشت پياگذاشت و علم س
 آن عّده مهراهان .ت منودندمية اخلضراء عز ير سوار شده مهه جبانب جز 

 ی اب آني ت و دو نفر بودند که مهه اب کمال شجاعت و دليسبزرگوار دو 
 ی در روز نوزدهم شعبانخيمطلب مهّم اتر  ينوقوع ا .جناب مهراه شدند

 ت و شصت و چهار هجری بود.يسسال هزار و دو 
 ردند جناب ابب الباب ظهور امريکه ورود ميکاراه هبر نقطه نيدر ب     

 رداختند و در هريپم يغرمودند و بتبليفی آن نقطه مرا گوشزد اهال يدجد
 در .ستنديو پمنتخب هبمراهان آن بزرگوار می نينقطه چند نفر از مؤمن

 ی از جّتاريککه   يعپدر جناب بد يدابور جناب حاجی عبد اجمليششهر ن
 نيدر ب يدست پدر حاجی عبد اجمليو مشهور شهر بود به مهراهان ابب الباب پ

 ای بود که دروزهي معدن ف ينا صاحب هبرت ير م بود ز ی حمرت يلمردم خ
 ی چشماز منافع مادّ  يدمهه حاجی عبد اجمل ينابور وجود داشت اب ايشن

 شتافت. نيخضوع خبدمت ماّل حس يتو اب هنا يدپوش
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 امر پرداختند يغند جناب ابب الباب بتبليدمی  رسيام ءيهچون بقر      

 مهراه گشته نين شدند و اب جناب ماّل حسمی مؤمياو سی نفر از اهل م
 طربسی بشهادت يخش ءها در قلعهينت و نه نفر از ايسعازم سفر شدند ب

 ی ابقی ماند.يسند و فقط از سی نفر آهنا ماّل عيدرس
 که در جوار دامغان قرار  يدچون موکب ابب الباب بچشمه علی رس     

 چند روز در نيماّل حس دارد و از آجنا راهی مبازندران موجود است جناب
 ه درخت بزرگی در آن جايکآجنا توّقف و اوتراق کردند در کنار هنر آب

 آن درخت چادر زدند جناب ابب الباب ابصحاب فرمودند ءيهموجود بود در سا
 نقطه امتداد دارد ينکه هبر طرف راهی از ا  يمای هستما اکنون در نقطه 

 يمر کرده و خواهيااخت يمائيمبپ يدراهها را که اب ينی از ايکپس از چندی 
 ی ازيکن آمد از شّدت ابد يدی بوز يدود در آخر ماه شّوال ابد شديمپ

 فرمودند درخت نيشکست و افتاد جناب ماّل حس يمهای آن درخت عظشاخه
 اراده فرمود سه نيافتاد خدا چن نيه کن شد و برزميشسلطنت حمّمد شاه ر 

 فت خرب وفات حمّمد شاه راي هد مروز بعد قاصدی که از طهران به مش
 ی سفر شدندّيابعزم مازندران مه نيمنتشر ساخت روز بعد جناب ماّل حس

 راهست که ما را ينت براه مازندران اشاره کرده گفتند اميعز  نيو در ح
 است هر کس يشای در پهيدساند امتحاانت شدي بکربالی خودمان م

 جا مبنزل خود برگردد و اب ما نيبد از مهييااستعداد و طاقت در خود من
 ن فرمودند و چون بسواد کوهيامجله را چند مرتبه ب ينمسافرت نکند ا

 ران درايند ابصحاب فرمودند من اب هفتاد دو نفر از اصحاب و يدرس
 ياترک دن ديوانيتاز مشا که من يکشد هر  يمراه حضرت حمبوب فدا خواه

 ر برای کسی فراريگم دايّ ا ءدهنيا در آير االن ما را بگذارد و برود ز  يدگو 
 وان و اصحاب که در خودي ت نفر از پيسب ، نيات پس از استماع بيسر نيسّ م

 ند مبنازل خود ابز گشتند.يديده را منيماتب حتّمل شدائد و امتحاانت عظ
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 شدنشان ببارفروش يکاب مهراهان و نزد نيخرب توّجه جناب ماّل حس   

 از مشهد نيجناب ماّل حس يده شنيکلعلمأ شد خمصوصاً وقتا يدگوشزد سع
 ابک متوّجه ابرفروش استه و عّدهء از اصحاب شجاع و بیيااب علم س

 که  يدای خشمناک گردآتش حسد و غضب در قلبش مشتعل گشت و ابندازه
 وانست. جارچی در شهر انداخت و مبردم اعالن کرد که دريتخود داری من

 دی از زنايز  ّيتحضور مردم ابالی منرب رفت مجع مسجد حاضر شوند در
 را يشان خو يبزد گر  نيخود را بر زم ءالعلمأ عّمامه يدو مرد آمده بودند سع

 ا و وا اسالما بلند کرد و مبردمينواده د بايو اب رعد و برق فراوانی فر  يددر 
 از واهند اسالم رايخند ميندمشنان ما در کم يدار شو يدا الّناس بيّه" ا گفت:

 ييدبربند مقّدسات اسالمی را حمو کنند اگر امروز جلو آهنا را نگ نيب
 ءود مههي نفر از مشا از چنگال آهنا زنده بدر منيکوند و يشبشهر وارد م

 د چندیيآينکه اآلن بطرف ابرفروش م  ّيتمجع ينا يسشند رئيکمشا را م
 را يحتق يتروز مبجلس درس من آمد و در حضور شاگردان هنايک يشپ

 ش رفتار نکردميلکه من مطابق م  يدنسبت مبن اجرا داشت وقتی د
 ميامن ق ءون رفت و مّهت گماشت که مبنازعهي از جملس درس ب نيخشمگ

 ينرا داشت ا قّوت و قدرت يتآنوقت که حمّمد شاه زنده بود و هنا يدمنا
 اکانه رفتار کرد حاال که حمّمد شاه وفات کردهيبطور ب ينو ا يدشخص نرتس

 حمّمد يدکه دينچه خواهد کرد مبحض ا ينيدان است ببيشو کارها درهم و پر 
 ءامروز بر مهه يآيدی از جان گذشته بطرف ما مّيترفته اب مجع نيشاه از ب

 يو جوان الزم و واجب است که مشش يمردم ابرفروش از زن و مرد پ
 در مقابلد و ينی و ممانعت مناي اسالم را جلوگ نيخمرّب ينبکف گرفته و ا

 ّياو خود را مه يدمشا فردا صبح حاضر ابش ءاری کنند مههيدآهنا اپ ءمحله
 .يدو آهنا را حمو و انبود ساز  ييداک را بگيبگروه ب  ينات جلو ا يدکن
 ا گفتارير ان آمدند ز يجند مهه هبيدمردم که گفتار او را شن     
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 ٢٩٥ص 
 رتيشب يرينش هم از ساستايبود و ر  ّيجر در آن روز مهياالعلمأ بس يدسع

 ه است از ورود آنيلبود مردم از ترس جان و مال خود حاضر شدند هبر وس
 هر چه بدستش آمد برای يکد پس هر ينی مناي اک ببارفروش جلوگيبمجع ب

 یي ری از شهر ابرفروش برای جلوگيادفاع برداشت صبح زود مجع بس
 هایکرده بود اب اسلحهمعّرفی   ينالعلمأ آهنا را دمشنان د يده سعيکمجاعت

 را ممانعت ينون شتافتند ات دمشنان دي از ابرفروش ب يبو غر  يبعج
 کنند و دارائی آهنا را بتاراج و غارت بربند.

 خود ادامه يه از راه خمصوص مازندران بسيکوقت نيجناب ماّل حس     
 الدادند بعد از مناز صبح ابصحاب و مهراهان اعالن فرمودند که هر چه از م

 دازند آبهنا فرمود فقط اسبينابن بيان بيااب خود دارند در م يادن
 از خود دور يدزخارف را که مهراه دار  يرو سا يدخود را نگاهدار  يو مشش

 لک خود هم اعتنائی ندارند اتميات مهه مردم بدانند که دوستان خدا مبا يدکن
 ان جناب اببد مهراهينران را اتراج و غارت منايگکه مال دينچه رسد اب

 ابن انداختند و بر اسبهای خودياالباب مهه اطاعت کردند آنچه داشتند در ب
 هيکروان شدند اّول کس نياز پی ماّل حس يمسوار گشته اب فرح و سروری عظ

 ابوری پدر جنابيشن يداطاعت حکم جناب ابب الباب را منود حاجی عبد اجمل
 پدرش اب خود آورده بود که وزه از معدني مقداری ف يهبود مشاٌر ال يعبد

 آن مهه را از خود نيد بنا ابمر جناب ماّل حسيشت آن ميممبلغی هنگفت ق
 کافی بود که  نيماّل حس ءاشاره يکبود که  يعبقدری مط يهدور ساخت مشاٌر ال

 صرفنظر يشدارائی و مکنت خو  يعاطاعت کند و از مج يدآنچه را بفرما
 اشت.يدمقّدم م يزد را بر هر چاجرای ارادهء خمدوم مطاع خو  يدمنا
 دمشن يلو مهراهانش اب خ نيفرسخی ابر فروش جناب ماّل حس يکدر      

 يممدند مصادف شدند دمشنان چنانکه از قبل گفتيآکه از ابرفروش م
 ه مهراه داشتند از صورت آن مجعي ه و آذوقه و غي های خمتلف و ذخاسلحه
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 ٢٩٦ص 
 ءيااول ينآشکار بود زابن بلعنت و نفر خوخنوار آاثر درندگی و توّحش 

 نديدد نيا روا داشتند اصحاب ابب الباب که چنيهرمتيحاهلی گشودند و ب
 بکشند و جزای آن مجع وحشی را بدهند جناب ابب الباب يخواستند مشش

 برای ميه هر وقت جمبور شديدهنوز وقت دفاع نرس يدفرمودند صرب کن
 از طرف دمشنان نيب يندر ا يدکش  يمها را از غالف خواهي دفاع مشش

 رانايی از يکند يدمار افکنده شد شش نفر بشهادت رسيشگلوله های ب
 مياما اب مشا مهراه شده يدحمبوب ما هست يسعرض کرد مشا رئ نيمباّل حس

 يداجازه مبا بده ميخواهش دار  يمکه جان خود را در راه امر مبارک فدا کن
 که  يدراضی نشو  يمرت امر اّلّل جان نثار کنات برای نص يماز خود دفاع منائ 
 جناب ماّل  ميدمشنان گرد ءطور بدون مدافعه دست بسته هدف گلوله يناب

 بود ينهنوز عدد شهدا کامل نشده ) مقصود ا يدفرمودند صرب کن نيحس
 که عدد شهدا هبفت تن ابلغ شوند ات مطابق عدد حروف اسم مبارک حضرت

 یّيدس ءهينای بسگلوله  نيب ينست (  در ااعلی شود که ذات حروف سبع ا
 وده بود ويمده راه پياسره پيکدی که از احّبای جان فشان بود و از مشهد يز 

 نيی مساعدت کرده بود اصابت کرد چون جناب ماّل حسيلنسبت ابحّبا خ
 چشمان خود را جبانب آمسان گشود و يداعداء د ءرا هدف گلوله يهمشاٌر ال

 گفت:  نيچن
 رمائی که بندگان خملص تو چگونهيفپروردگارا مشاهده م ايدا" خ     

 اند و بچه حنو اب بندگان تو رفتارمردم واقع شده ينو آزار ا ّيتمورد اذ
 مردم ينا يتمقصد و منظوری جز هدا يچود تو داان و آگاهی که ما هيشم

 ينظهور امر مبارک تو را اب ءکه مژده  مياما آمده ميبساحت قدس تو ندار 
 اندها مبا هجوم کرده و بقتل ما پرداختهينی که اينبخداوندا می يمردم بدهم
 از خود دفاع نيمهامج ءای که در هنگام محلهتو مبا اجازه فرموده ايخدا 

 مناجات جناب ين" پس از ا ميرداز يپتو بدفاع م ءک بر حسب اجازهينا يممنائ
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 ٢٩٧ص 
 سواره در وسط دمشنانند و يدخود را از غالف کش يابب الباب مشش

 کردند آن  يبکرده بود تعق  يددی را شهيز  ّيداتختند و آن شخص را که س
 را پنهان منود يشفرار کرد و در پشت درختی خو  نيشخص از جلو ماّل حس

 او را شناخته نيو تفنگ خود را برای دفاع آماده ساخت جناب ماّل حس
 درخت و لولهء تفنگتنه  يضرب مشش يکور شدند و اب  جبانب وی محله 

 ضرب دستی از نيچون چن نيبدو اپره کردند مهامج يکرا هر  و آن شخص
 ر کردند و اب کمال ترس و خوف اپياند فرار را بر قرار اختيدد نيماّل حس

 اب آن مصادف شده نيای بود که جناب ماّل حسواقعه نياّول ينهنادند ا يزبگر 
 رت ابب برای شجاعت ماّل ن ساختند حضايشهامت و شجاعت خود را منا

 ينفرمودند جناب قّدوس چون ا يتواقعه نسبت ابو اظهار عنا يندر ا نيحس
 ( را١٨-١٧:٨ت قرآن )ايآ ينند لب بثنای ابب الباب گشودند و ايدواقعه را شن

 َتقت  ل وه م َو لِکن  اّلّلَ قَ تَ َله م وَ  َلم  ف َ در آنوقت تالوت فرمودند : " 
ؤِمنِ َي الِ ي بَو لِکن  اّلّلَ َرمی َو لِ  تَ يِاذ َرمَ  يتَ ما َرمَ 

 
 نيَ مل

 ذِلک م َو اَن  اّللَّ  يمٌ َعلِ  يعٌ َبالًء َحَسناً ِان  اّلّلَ مسَِ  ه  ِمن  
 ". ينَ الَکاِفرِ  يدِ م وِهن  کَ 

 ماه بعد ازيکت و شصت و پنج يسمن در سال هزار و دو  يدو يگم يلنب     
 مزبور را ءزا امحد واقعهي ب مطربسی در طهران از جنا ءواقعه ءخامته

 کرمانی،  يمحک نيزا حمّمد حسي م يلاز قب يزم مجعی از احّبا نيدشن
 حمّمد اصفهانی ّيدس  اّلّل اصفهانی، يبزا حبي م  فراهانی، يلحاجی ماّل امساع

 حاضر بودند بعدها از ماّل حمّمد فروغی در مشهد خراسان در منزل جناب
 رفته بودم اب حضور پدر هيّ اّطالعات امر  ليمقّدس خراسانی که برای حتص

 مزبور سؤال کردم و از ءاکرب در خصوص واقعه يلو جناب نب يعجناب بد
 را که درخت و لولهء نيزدن ماّل حس يمشش ءاو در خواست منودم که واقعه

 تفنگ و آن شخص را بدو اپره کرده بود برای من نقل کند جناب فروغی
 ردم.يکمن يقه بودم هرگز تصديدرا بچشم خود ند واقعه ينفرمودند اگر من ا
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 ٢٩٨ص 
 زا شکستي لی ميقبعد فرمود پس از واقعهء وسکس که شاهزاده مهد  

 فرار بقدری مضطرب بود که اپی برهنه بدون نيخورد و فرار کرد و در ح
 و سرزنش کرد و ابو يخنظام شاهزاده را توب يکفش جان خود را دربرد ام

 قدار فرار کنیيمب ياشتم که از مقابل چند نفر طاّلب حقگفت من گمان ند
 مهه خجالت ينان داشتم که لشکر سلطان را بتو سپردم اب اينمن بتو اطم

 روس و عثمانی ءی اگر ترا مبحاربهيدی و ننگ فرار را بر خود پسنديدنکش
 هبرت يدنظام را شن يگفتار ام  ينشاهزاده چون ا ؟بفرستم چه خواهی کرد

 بدو اپره کرده ياب مشش نيتفنگی را که ماّل حس ءکه در جواب او لوله  يدآن د
 نظام يتفنگ نزد ام ءجهت قاصدی را اب آن لوله ينبفرستد از ا يشبود برا

 هی و ابويدنظام م يلوله تفنگ را ابم ينوی و اي فرستاد و ابو گفت م
 ينا يدای است که مشا گفتهي ی از آن طاّلب حقيکضرب دست  ينوئی ايگم

 درخت و تفنگ و صاحب تفنگ را مجعاً شش يمشش ءضربه يکشخص اب 
 مسئله بقدری معروف و حمّقق بود که دمشنان هم بر يناپره ساخته است ا

 مطلب نتوانست ينا ءنظام بعد از مشاهده يشهادت دادند ام يفّيتک  ينا
 ظرپنداشته بود بن يل خود پست و حقياجتاهل کند و آن مجع را که خب

 يشجاع و دل نيآن مدافع هفنت بايجهت برای دست  يناعتنائی بنگرد از ابی
 ه و مکر متمّسک شوديلجمبور شد چون از مقاومتشان عاجز بود حب

 را مهر کند و زا دستور داد که قرآني لی ميقبشاهزاده مهد ينبنابر ا
 خود را از ءقلعه اسلحه يند کند که اگر حمصور ايبشرافت سرابزی قسم 

 گونه سوء قصّدی نسبت آبانن نداشته ابشد اصحاب  يچدست بگذارند ه
 خود را از دست گذاشتند ولی ءاسلحه يدحفظ احرتام قرآن جم ءقلعه بواسطه

 ان و قسم خود عمل ننمود و چون آن مجع مظلوم رايمشاهزاده بعهد و پ
 .يدگذران  يغمهه را از دم ت يدعاری از سالح د

 ه بودنديدد نيشجاعت را از ماّل حس ينم اايّ در آن اه يکرت از نفوسيشب     
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 ٢٩٩ص 
 ه از تعّصب برکنار بودند لسانيکردند  و آهنائيکواقعه را نقل م ينمهه جا ا

 یيدان قصاير ا ءشودند حّتی شعرا در نقاط خمتلفهيگم يفمبدح و تعر 
 ينند و بطوری ايدضرب دست برشته نظم کش ينمآثر صاحب ا ءدرابره

 ت از مجله مؤلف کتابيسممکن ن يخروف شده  که حمو آن از اتر مسئله مع
 نيماّل حس يداستان ضرب مشش ينان ّلّل ابشی ايخانصری رضا قل يخاتر 

 را اب آب و اتب فراوانی در کتاب خود ذکر کرده و شجاعت و شهامت
 زدن ستوده است. يو مهارتش را در مشش نيماّل حس

 م صاحب انسخيدّمد فروغی پرسزا حمي من از م يدو يگم يلنب     
 حال مّدهتا مشق اسب يلدر اوا نينوشته است که جناب ماّل حس يخالّتوار 

 ؟يآيدمطلب بنظر مشا درست م ينا ايرده آيکزنی م يسواری و مشش
 ا منير مطلب هتمت صرف و دروغ حمض است ز  ينجناب فروغی فرمودند ا

 و معاشرت داشتم آنوقتهابودم و اب ا يقرف نياب ماّل حس يشاز مّدهتا پ
  بودم هريرتبود که من مبراتب از او قو  يفضع يشبقدری قوای جسمان

 وانست اب سرعتيتو من يدرز يلد دستش ميسی بنو يز واست چيخوقت م
 رد و نهيکنه اسب سواری م يدبرآ تکتاب  ءواست از عهدهيخه ميکو آنطور 

 نت قلم بلرزدگرف  نيی است دستی که در حيهرفت بديگم يمزنی تعل يمشش
 هيکعاجز است لرزش دست اب او مهعنان بود ات وقت ياز گرفنت مشش

 ات از قاتل يدکش  يه مششيکامرتبه نيجبانب مازندران مسافرت منود اّول
 ی از خود بروزيبضربت چنان مهارت عج يکد اب ي دی انتقام بگيز جوان 

 ریيگد يزبچ ّيهيبغ ءقّوه در وجود او بدون سابقه جز بقّوه ينداد حصول ا
 واند ارتباط داشته ابشد در جنگهای بعد هم گاه اتّفاق افتاد جنابيتمن

 کرنهء لشياو اسب خود را در م يدشيکشخصی بود که رکاب م نياّول نيماّل حس
 شت ماهايگمود و بر آهنا فائق مينتنه ابعداء هجوم ميکو  يدهانيجدمشن م

 شخاصی را از لشکر دمشن از اپو اغلب ا ميرديکاز دنبال او بدمشن محله م
 ه جان شده بودند اسميمن نيماّل حس يمشش ءکه بواسطه  ميورديآدر م
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 ٣٠٠ص 
 د دل دمشنانيشکه برده م  نيماّل حس

 فتاد چون اسم او رايابلرزه م
 ردند و چونيکند فرار ميدنيشم

 ند از ترس خبوديديدشخص او را م
 بود که ای ند مهابت او ابندازهيدرز يلم

 ان هم چون در حمضر او واردميل ااه
 شتنديگدند از مهابت او متأثّر ميشم

 قّوت ينکه ا  ميرديکما تعّجب م ءمهه
 از نيغالبه را ماّل حس ءاراده ينو ا

 ی راي شجاعت و دل ينکجا آورده و ا
 کرده.  يلچطور حتص

 که در  نيماّل حس ينخالصه ا     
 نبود يمناختيشو م ميبود هيدرد آن شخصی که ما قباًل ديکجنگها شرکت م

 در وجود او جتّلی ّيهراّبن ءکه روح اهلی و قّوه  ميمودينًة مشاهده ميقحق
 اشد.يبه ميبجهت مصدر بروز امور عج ينمنوده و از ا

 کرد  يتحکا نيزا حمّمد فروغی برای من چني جناب م :يدو يگم يلنب     
 ر مايگساخت د ی را از خود ظاهرخياتر  يضرب مشش آن نيکه چون ماّل حس

 هيکتنها کس يداز ما بگرد او نرس يچيککجا رفت ه  يمو ندانست يدمياو را ند
 کرد که  يتقنرب علی بود که بعدها برای ما حکا يشاب او مهراه بود خادم اب وفا

 مود و هر کس سوء قصدی نسبت ابو ابرازينبر دمشنان هجوم م نيماّل حس
 ن صفوفياشجاعت از م يناخت اب ايسضربت کارش را م يکرد اب يکم

 تيخيهائی که در اطرافش موجه اعتنائی بگلولهيچدمشنان گذر کرد و هب
 العلمأ يدجبانب منزل سع ايحما سره وارد ابرفروش شد و بیيکنداشت 

 ی اطراف منزليدسه مرتبه اب مهابت شد يدجنا رسااخت چون بديتم
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 ينای شخص پست ترسو تو که مردم ا ديز د مايالعلمأ گردش کرد و فر  يدسع

 ای خودت کجا هستی چرا اب کمال ترس و وحشتشهر را جبهاد وادار کرده
 ایرا خمفی داشته يشارهای منزلت خو يو خود را پنهان ساخته و پشت د

 ران بتويگات د ياون بي وئی از منزل بيگان گذار اگر راست ميدقدم مب ياب
 ايترسوی امحق گو  ينرمود ايفبلند م بصدای يزوی کنند و ني اقتدا و پ

 نند اّول خودشان از جانيکه مردم را جبهاد وادار ميکفراموش کرده کسان
 دايند فر ي ی آهنا قّوت گي شجاعت و دل ءمردم از مشاهده يرذرند ات سايگم

 ند سريدد نيسبب سکوت متام مردم شد مردم ابر فروش چون چن نيماّل حس
 به االمان االمان بر آوردند.فرود آوردند و صدا  يمتسل

 وارد نيمردم بلند بود اصحاب ماّل حس ءهنگام که صدای استغاثه يندر ا     
 واني صاحب الّزمان متام مردم  را بلرزه در آوردند پ ايد ايشهر شدند و بفر 

 ند که آنيدنداشتند که آجنناب را زنده مشاهده کنند وقتی د يدام نيماّل حس
 هيدو آزاری ابو نرس ّيتاذ يچسوار است و ه يشبزرگوار بر اسب خو 

 ند هنگاميدخوشحال شدند حبضور او شتافتند و رکاب اسبش را بوس
 ریيابس ّيتمبردم ابر فروش امان دادند و مجع نيعصر آنروز جناب ماّل حس

 را که دورش را گرفته بودند خماطب ساخته فرمودند ای اّمت رسول اّلّل،
 که اگر  ميه دار يد؟ ما عقيدالم چرا مبا محله کردالسّ  يهن علی عليعياای ش

 مشا عملی مياهيدو بشهادت رس ميادر راه خدا کشته شده ميکشته بشو 
 که مبا هجوم و محله  يدنت مقّدس اسالم از ما مشاهده کردايمنافی اب د

 ت کهيسرفتار  ينا ايآ ؟طور دستور فرمودهينحضرت رسول ا ايآ ؟يدمنود
 طورينار مهو کفّ  نيمرب خدا اب مؤمنيغرفتار پ ايآ ؟يدمأمور آبن هست

 ار وکفّ   ّيتهت سبب اذيجمرب فرموده است بيغپ ؟يدبود که مشا رفتار کرد
 که بکشنت ما اقدام  يداز ما چه رفتار زشتی مشاهده کرد يدنشو  نيمؤمن
 ه در دستييکمشش نيمن بتنهائی اب مه ينيدبب يدآخر فکر کن ؟يدمنود
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 و يدار يبصفوف اعداء گذشتم و اب آنکه گلوله از هر طرف م ءنهيادارم از م

 یيّتاذ ينفتم و کوچکرت ايدور مرا آتش گرفته بود معذالک بسالمت جنات 
 مشا حمفوظ ماندم و جبز يدهای شدمن سوار بر اسب از محله يدمبن نرس

 ينا يدوجه زمخی مبن نرسيچر هبيگا شده ديدخراش خمتصری که در صورمت پ
 يشت مگر حفظ و حراست اهلی او مرا حمافظه کرد ات عظمت امر خو يسن

 ار سازد.يدرا در مقابل چشم مشا آشکار و پد
 انيدانت وارد کاروانسرای سبزه مياب ينپس از ا نيجناب ماّل حس     

 انيشاب نيمؤمن يعده شده توّقف فرمودند ات مجياشدند دم در از اسب پ
 ّيهکنند فرستادند ابزار که آب و اننی هت  ند خواستند از آهنا مهمانیيدرس

 پس از چندی مراجعت کرده و گفتند نه اننوا انن مبا ينورند مأمور ياکرده ب
 ه مبايشبعد عرض کردند مشا مه ميور ياداد و نه مردم گذاشتند آب ب

 :" ق ل يماقدس تشّبث منائ يلو بذ يمکه خبدا توّکل کن  يدرمائيفت ميحنص
 َما َکَتَب اّلّل  لََنا ه َو َموالان َو َعَلی اّللِّ َنا إاّل يبي صِ َلن 

 ؤِمن ون " ) قرآن يَ ت َ فَل
 فرمودند در کاروانسرا ني( ماّل حس٥٢:٩وَک ِل امل

 شد يکچون وقت اذان نزد يدفرمودند ات اّول مغرب صرب کن نيبعد مبؤمن يدرا ببند
 برود و اذان کسی هست که از جان بگذرد و روی پشت ابم  ايابصحاب فرمودند آ

 کار مبادرت منود و روی ابم  ينسرور و شادی اب يتجوانی اب هنا ؟يدبگو 
 ای از طرف اهالی شهررفته لب ابذان گشود و چون اّلّل  أکرب گفت گلوله

 ری برود جبای اويگفرمودند د نيشد جناب ماّل حس يدابو زدند و آجنوان شه
هَ يگاذان را متام کند جوان د  د  اَن  حم َم داً َرس ول  اّللّ ری رفت و چون أش 

 شد شخص سّوم ابشارهء جناب يدرا گفت اب گلوله دمشن از اپی در آمده شه
 را متام هنوز اذان يشاذان رفت و مانند دو نفر پ يلبرای تکم نيماّل حس

 .يدای بشهادت رسافتاد و اب گلوله نينکرده بر زم
 د ات در کاروانسرا را ابزند امر کردنيدد نيجناب ابب الباب که چن     
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 د و جزای دمشنان را در کنارشان بنهند خودشان بر اسب سوار شدندينمنا

 ان مجع شده بودند محلهءيدری از اهل شهر که در ميابس ءهبعدّ  يو اب مشش
 يتند اب هنايدابب الباب را د ءبرهنه يی فرمودند مردم چون مششيدشد

 رانيگنفری خباک و خون آغشته شدند د ترس و وحشت فرار منودند چند
 نشده بود که از يکه تقاضای خبشش منودند هنوز هوا درست اتر يدامان طلب
 نفر هم ابقی مناندهيکد حّتی يز ان موج ميدر که در سبزه ميابس ّيتآن مجع

 ان افتاده بوديدمهانطور توی م نيبود سر و صدا بکّلی قطع شد بدن مقتول
 اعدا ّيتو مغلوب نيداللت بر نصرت اهلی از مؤمنی داشت و يبمه ءمنظره

 ن و بزرگان شهرياکه چند تن از اع  يدمود کار جبائی رسينو دمشنان م
 ای خوديهواسطه شدند ات نزد جناب ابب الباب بروند و برای مهشهر 

 ده نزد جناب ابب الباب که مهانطور بريان و بزرگان پياامان بطلبند اع
 يچند و عرض کردند خدا شاهد است که ما هاسب خود سوار بودند آمد

 از اسب ميخواهش دار  يماز مشا امان بطلب ميافقط آمده ميمقصودی ندار 
 جناب ابب الباب چون يمات مقصود خود را بشما عرض کن يدده نشو ياپ

 ده شدند و آهنا را بداخلياا کردند از اسب پيدپ يقنيبصدق گفتار آهنا 
 يمتيسشهر ن ينهنا گفتند ما مثل مردم اکاروانسرا دعوت فرمودند و آب

 ما آداب مهمان نوازی را يمائی کنير پذ يکه از مهمان خود اب گلوله و مشش
 سپس بدستور جناب ابب الباب اصحاب برای يدبفرمائ يمانيدخوب م

 ينا ءعرض کردند مهه نين و بزرگان شهر مباّل حسيامهماانن چای آوردند اع
 ی ندارند از مشاي شهر تقص ينلمأ است اهل االع يدسر سع يرها ز فتنه

 العلمأ است يدی کار سعيز فتنه انگ يداز مردم شهر بگذر  يمنيکخواهش م
 که فردا صبح اب  مياز مشا خواهش دار  يدحاال از گذشته صرفنظر کن

 شهر ينا صالح اهل اير ز  يدبرب  يفمهراهان و اصحاب خود بشهر آمل تشر 
 یيمشهر االن دچار اضطراب عظ ينا مسافرت است ينو صالح مشا در ا

 



www.oceanoflights.org 

 ٣٠٥ص 
 شرحی از نرا قبول فرمودند و ضمناً ياهناد اع يشاست جناب ابب الباب پ

 انیجيان الر يخاسقلن کردند پس از آن عبّ يافائی مردم ابر فروش بيو ب
 ون آورده و قسمي را که مهراه آورده بودند ب و حاجی مصطفی خان قرآنی

 ت است ازيقحق يمهر چه گفت ميسوء قصدی ندار خوردند که ما نسبت بشما 
 الئیيکو فردا صبح خسرو قاد يدکه امشب مهمان ما ابش  ميمشا خواهش دار 

 ات اب مشا مهراه شود و مشا يمرستيفرا اب صد نفر سوار خدمت مشا م
 و آخرت ياگاه برساند بعد عرض کردند خدا ما را لعنت کند و در دني را بش

 اگر نسبت بشما و اصحاب مشا سوء قصد و يممورد غضب خدا واقع ابش
 ها مشغول گفتگو بودند که گماشتگانينا يمنتی در نظر داشته ابشياخ

 آمدند غذا و خوراکی برای اصحاب ابب الباب آوردند برای اسبهای اصحاب
 ساختند. ّياعلوفه مه يزن

 وزهء خود را افطارابصحاب اشاره فرمودند که ر  نيجناب ماّل حس     
 ت روزه دار بودند جبهت آنکه در آن روز که دوازدهم ماهيقا در حقير کنند ز 

 ذی القعده  بود از صبح ات آنوقت شب نه جناب ابب الباب و نه اصحابشان لب
 نياخنورده بودند کاروانسرا از اع يزچ يچلوده و هيابطعام و آب ن

 ماانن بقدریيهم ّيتبود مجعو بزرگان و نوکرها و گماشتگان مملّو شده 
 ّيهماانن هتيهه برای ميکيد بود که جناب ابب الباب و اصحابش از چاايز 

 چهار ساعت از شب گذشته جناب يدی نرسيز کرده بودند خبودشان چ
 فرمودند. يلان و حاجی مصطفی خان شام ميخران اب عّباسقلايو  نيماّل حس

 خواند و ابو يشا نزد خو الئی ر يکالعلمأ خسرو قاد يدنصف شب سع     
 وی وقت مناسبی بدستي که فردا م  ّيتمجع ينواهد اب ايخگفت " دمل م

 نفر را ابقی نگذاری و هر چهيکه يکآهنا را هالک سازی بطور  ءوری و مههياب
 طورينوقت ايچااثث  و اسباب اب خود دارند حالل تو ابشد خسرو گفت من ه

 متام کردن اذان سه نفر از آهنا خود ها مسلمانند برایينا اير نم ز کيکاری من
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 طور کارهاينا يدوقت نبايچه يممسلمان يمنيکرا بکشنت دادند ما که اّدعا م

 ميو مالشان را برب  يمآهنا را بکش يمبده يبرا فر  نيو مجعی از مسلم يمبکن
 رمیيشگفتار خود را گرفت و اب کمال وقاحت و ب  ءالعلمأ ابز دنباله يدسع

 مرتس اگر يزچ يچخماطب ساخته گفت تو برو آهنا را بکش از هخسرو را 
 را اجنام دادی من جواب طور کاریينکه چرا ا  يدمت از تو پرسياخدا روز ق

 هبرت از مشاها يمهست ينوای ديشپ يمهم ما جمتهد هستيدخدا را خودم م
 وديشا ميدپ ينگونه بدعتها را که در دينا يدکه چطور اب  يمانيدم

 .يمی کني جلوگ
 خواند و ابو يشان خسرو را نزد خو يخچون آفتاب طالع شد عّباسقل     

 يتو اصحاب و مهراهانش هنا نينسبت جبناب ماّل حس يدسفارش کرد که اب
 یيز گاه برسانی و اگر چي احرتام را جمری سازی و آهنا را بسالمت بش

 بلقبول کنی خسرو در مقا يدبتو دادند و انعامی بتو کردند ابداً نبا
 اطاعت يدان سر اطاعت فرود آورد و در ظاهر گفت هر چه بفرمائيخعّباسقل

 منود که يمرا خواه ّيتجد يته مهراه من هستند هنايکنم من و سوارهائيکم
 خمصوصاً  يمی فرو گذار نکنيز و مهراهانش چ نياز خدمتگذاری مباّل حس

 ينيد ببای از آهنا برای مشا خواهم آورد اتانمه يته برگشتم رضايکوقت
 ن ابريارؤسا و اع ميااری کردهز که چطور نسبت آبهنا خدمتگ

 ان و حاجی مصطفی خان و خسرو چون خبدمت ماّل يخفروش و عّباسقل
 ان روی جبماعت کرده فرمودند " إن َاحَسنت م أحَسنت ميشآمدند ا نيحس

 ( خسرونی يعشخص )  ين( اگر ا٧:١٧أِلنف ِسک م َو إن َاَسأمت  فَ َلَها " ) قرآن 
 ديبداد و اگر خواست ما را بفر  يماب ما خوب رفتار کرد اپداش خوبی ابو خواه

 و ابو توّکل و مياما امور خود را خبدا وا گذاشته يدجبزای عمل خود خواهد رس
 ؤِمن وَن )قرآن يَ ت َ َو َعَلی اّللِّ فَل مياتوّجه منوده

 (.١١٩:٣وَک ِل امل
 امر فرمودند که اصحاب حاضر سفر نيسن جناب ماّل حياب ينپس از ا     
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 د برآورد " ایاين اصحاب فر ياشوند قنرب علی ابمر جناب ابب الباب در م

 يدی رفنت ابشّياو مه يدخدا مهه سوار شو  ءسواران از جان گذشته
 اصحاب اوامر ابب الباب را نيگونه مواقع قنرب علی در بين) معمواًل در ا

 رد ( اصحاب ابوفا چون امر مقتدای خوديکابالغ مه ذکر شد آبهنا يکبطور 
 ی حرکت شدند مقّدمًة چند تن از سواران خسرو براهّياند مهيدرا شن

 اصحاب از ءّيهاندند بقي و خسرو اب هم اسب م نيافتادند جناب ماّل حس
 ودنديمپفتند و ابقی سواران خسرو از طرف راست و چپ راه میي دنبال آهنا م

 ایح بودند که هر وقت خسرو آبهنا اشارهات اپ مسلّ سوارها سر  ينا
 تند ويفد قرار بود صبح زود از ابرفروش راه بينکند امرش را اجرا منا

 گاه برسند و لکن دو ساعت از آفتاب گذشته از ابرفروشي اّول ظهر بش
 د ات هبرتيرب ون رفتند و خسرو خمصوصاً از راه جنگل اصحاب را مي ب

 که اصحاب جناب ابب البابينا اجنام دهد  مبحض ابتواند مقصود خود ر 
 اشاره کرد يشو بسواران خو  يدوارد جنگل شدند خسرو وقت را مناسب د

 دی را بقتلايانگهان متام آهنا مانند درندگان ابصحاب هجوم منودند عّدهء ز 
 رساندند که از مجله برادر جناب ماّل صادق مقّدس خراسانی بود و بغارت

 دهيافتند از اسب پاياز واقعه آگاهی  نين ماّل حسمشغول شدند چو 
 شدند و خبسرو فرمودند چطور شده که ظهر گذشته است و ما هنوز

 جی بکمک و راهنمائیيار اب تو خنواهم آمد احتيگمن د مياهيدگاه نرسي بش
 ندازد ات ابدایيای بي تو و سواران تو ندارم بعد بقنرب علی فرمودند حص

 رفتند خسرويگر ضمنی  که جناب ابب الباب وضو مصلوة مشغول شوند د
 واهی بسالمتيخبگو اگر م نيی از سواران گفت برو جبناب ماّل حسيکب

 خود را مبن بدهی. ياسب و مشش يدمبنزل برسی اب
 ی ازيکاعتنائی نفرمودند و بنماز مشغول شدند  نيجناب ماّل حس     

 بزواری که شخصی شجاعی سينزا حمّمد تقی جو ي اصحاب ابوفا موسوم مب
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 ی از نوکرهای خسرو برای او مشغوليکاک بود چون متوّجه شد که يبو ب
 نرا مبن بدهیيانم قليکن است نزد او شتافت و گفت : " خواهش مياقل ءّيههت

 نرايازا حمّمد تقی قلي خسرو قبول کرد م ءات برای خسرو بربم گماشته
 نرا پفياعد خم شد و آتش سر قلگرفت و برد در مقابل خسرو گذاشت ب

 د و انگهانی مهانطور که خم شده بود ات رفت خسروي رد ات خوب بگيکم
 زا حمّمد تقی خنجر خسرو را که بکمرش بسته شدهي بفهمد چه شد که م

 مهانطور نيو ات دسته بشکم او فرو کرد ماّل حس يدون کشي بود از غالف ب
 صاحب الّزمان بلند کرده ايد اياصحاب فر  ءّيهبنماز مشغول بودند بق

 کسيچند هيدسواران خسرو بقتل رس ءور شدند مهه محله يشبدمشنان خو 
 رد ابقیيکن درست مياه برای خسرو قليکاابقی مناند فقط مهان گماشته

 نيو خود را بپای جناب ماّل حس يدی ترسيلبود که خ ينماند آهنم سببش ا
 ان رجا کرد که او راشيای مهراه نداشت و از اانداخت و اسلحه

 ن جواهرنشان خسرو را هبمان گماشتهياببخشند جناب ابب الباب قل
 ی متام داستان را براستیيدند و ابو فرمودند چون ببارفروش رسيدخبش

 يدان بگو خسرو از وفاداری چشم پوشيخاسقلن کن و بعبّ ياو صداقت ب
 مرا يبدخبت امحق اسب و مشش ينتشّبث منود ا يبو مبکر و فر 

 اسب ينواست اب آنکه هنوز من کارهای خود را متام نکرده ام اب ايخم
 ينواند ايتکس منيچکارها دارم ات کارهای خود را اجنام ندهم ه  يو مشش

 د.ي را از من بگ ياسب و مشش
 ابری شب شد اصحاب شب را مهاجنا گذراندند صبح بعد از ادای     

 ميساخته و آبهنا فرمودند ما دار اصحاب را جمتمع  نيصلوة جناب ماّل حس
 از يزپس از آن براه افتادند اصحاب ن ميو يشم يکبکربالی خودمان نزد

 واستند اسباب و ااثث خسرو را برایيخان روان شدند بعضی ميشدنبال ا
 را يزچ يچه يدخود بردارند جناب ابب الباب فرمودند ابداً اعتنا نکن
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 ٣٠٩ص 
 ينبعد فرمودند ما آبخر  يدها را مهراه بردار ي فقط اسبها و مشش يدبر ندار 

 ميوارد کربالی خودمان بشو  يمواهيخحال که م مياشده يکمنظور نزد ءنقطه
 سپس يمعامل اپک و مقّدس ابش يناز شئون ا يمانقطاع ابش يتدر هنا يداب

 طربسی يخش ءان مسافت مبقربهيدميک ءخود ادامه دادند و به فاصله يبس
 معروف است مردمی ، يثوات حدو ر   نيی از حمّدثيک طربسی يخند شيدرس

 مدند چون جنابيآرت قرب او مايکه در آن اطراف مسکن و منزل داشتند بز 
 قرآن را تالوت فرمودند " َربِّ اَنزِلِنی ءيهآ ينند ايدآبن مقام رس نيماّل حس

نزِلِ  ي  م نَزاًل م َبارَکاً َو اَنَت خَ 
 
 (٣١:٢٣". ) قرآن  نيَ امل

 طربسی شب قبل از وصول جناب ابب الباب يخش ءخادم مقربه     
 الّشهداء ّيدمشاهده منود که حضرت س ايو اصحاب آبن نقطه در عامل رؤ 

 ر ازيگالّسالم اب هفتاد و دو نفر از اصحاب ابوفای خود و مجعی د يهعل
 آوردند و در آجنا منزل کردند و جبنگ و جهاد يفتشر  يخش ءوان بقلعهي پ

 ا که از هر طرف مهاجم بودند اب شجاعتير دايدند دمشنان ز مشغول ش
 وزی مهعنان گشتند و حضرتي ای در هم شکسته و اب فتح و فهفوق العادّ 

 الّشهداء ّيدآورده و اب اصحاب و حضرت س يفتشر  يزرسول اّلّل )ص( ن
 روز بعد که جناب يخش ءالّسالم جبهاد و حماربه پرداختند خادم مقربه يهعل

 مهان ينوارد شدند فوراً منتقل شد که ا يخش ءکه مبقربه  يدرا د نيسماّل ح
 خبدمتش مشّرف يلشکل و مشا نيهبم ايالّشهداء است که در رؤ  ّيدحضرت س

 افکند و اظهار اخالص منود نير خود را بپای جناب ماّل حسيااختشده بی
 ه بوديددا که ي ئايجناب  ابب الباب خادم مزبور را هپلوی خود نشاندند و رؤ 

 مشاهده منوده ای بزودی واقع ايند و ابو فرمودند آنچه را در رؤ يدشن
 ه را مشاهده خواهی منوديمآن حوادث عظ ءخواهد شد و اب چشم خود مهه

 ا جزو اصحاب قلعهير ی سرافراز شد ز يممبوهبت عظ يخش ءخادم مقربه
 .يدحمسوب و در قلعه بدرجهء شهادت رس
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 ٣١٠ص 
 روز چهاردهم ذی القعده  بود جناب ابب الباب يخش ءقربهورود اصحاب مب     
 امر کرده بود يغی که خانهء خود را در مشهد وقف تبلينزا حمّمد ابقر قاي مب

 ن فرمودند و ابوياات الزمه را بيمان حمسوب بود تعليشو جزو مهراهان ا
 حمکمی برای دفاع در آورد او ءرا بشکل قلعه يخش ءدستور دادند که مقربه

 مطابق دستور بکار مشغول شد. يزن
 ن جنگل اطراف مقربهءياای از سواران از مهنگام غروب آفتاب دسته     

 برای يمال هستيکد برآوردند ما اهل قادايرا احاطه کرده و فر  يخش
 جايناز ا يمنگذران يمشا را از دم مشش ءات مهه مياخوخنواهی خسرو آمده

 ند و ابيدم کشياها را از ني دفاع مششرفت اصحاب انچار برای  يمخنواه
 صاحب الّزمان آبن مردم خوخنوار که بسختی هجوم کرده بودند ايدهای ايفر 

 و مؤثّر بود که يدد اصحاب بقدری شدايمحله کردند دمشنان فرار منودند فر 
 شدند يدآهنا انپد ءاری کنند و فوراً مههيدآنقدرها نتوانستند اپ نيمهامج

 ی قاتل خسرو بودينزا حمّمد تقی جو ي محله م نياصحاب در ا يسرئ
 کرده  يبدوابره هجوم کنند آهنا را تعق نيکه مبادا مهامجيناصحاب برای ا

 نديدای رسيهفتند بقر ي ا ميهد مهانطور که دنبال فرار ينات قتل عاّم منا
 ند رويدکه اصحاب را د  يهال است اهل آن قر يکقاد يهل کردند که آن قر ياخ

 بود کشته يهغفلتاً مادر نظر خان که صاحب آن قر  نيب يند در ابفرار هنادن
 ما که اب يدشيکردند چرا ما را ميکد ماين زهنا بلند شد که فر يو شد صدای ش

 سخنان را ينی که اينزا حمّمد تقی جو ي م يمتيسال مهدست نيکمردم قاد
 ری است که متعّلق بهيگت و جای ديسال نيکجا قاديندانست که ا يدشن
 ينا ءاشتباه پی برد و دانست که اصحاب بواسطه ينخان است چون ابنظر 

 اند امر کرد دست از کشتار بدارند و اب حالت حزناشتباه مصدر قتل شده
 نبود ينالست ابداً قصد ما ايکجا قادينا ميل کردياو اندوه مبردم گفت ما خ

 ال رايکدقا نيمقصود ما آن بود که مهامج يمی برسانيّتکه برجال و نساء اذ
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 ٣١١ص 
 ما را بقتل ءواستند مههيخا آهنا مبا محله کردند و مير ز  يممتفّرق کن

 يشبشماها نبود و ابشتباه آنچه پ ّيتبرسانند چون مقصود و منظور ما اذ
 نظرخان که در منزل خود پنهان شده يمواهيخآمد هلذا معذرت م يشآمد پ

 د تقی و اصحابش راستزا حممّ ي انت دانست که مايبود پس از استماع جر 
 ی متأثّر بود معذلک فوراً ازيلد هر چند از کشته شدن مادرش خينو يگم

 زا حمّمد تقی را مبنزل خود دعوت کرد از اوي ون آمد و مي منزل ب
 يتدرخواست منود که او را حبضور جناب ابب الباب بربد و گفت من هنا

 اکيبوان شجاع و بي طور پينی که ايمامر عظ ينت ايقرا دارم از حق يلم
 اد منوده مطّلع شوم.جيکرده و ا  يتو جانفشان ترب

 ند جنابيدرس يختقی اب نظرخان مبقربهء شحمّمد زا ي هنگام فجر م     
 ردنديکان اقتدا ميشابب الباب ابدای مناز صبح مشغول بودند و اصحاب اب

 بر اب اصحايااختمعنی بقدری مسرور شد که بی ينا ءنظرخان از مشاهده
 واند بعد از منازيخواندند او هم ميخابدای صلوة پرداخت و آنچه را آهنا م

 مطالب را حبضور ابب الباب عرضه يرکشته شدن مادر نظرخان و سا  ءواقعه
 مهرابنی بنظرخان يتدر هنا يحداشتند جناب ابب الباب اب عباراتی فص
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 فرمودند و أتثّر خود را از يتتسل

 کردند و ابو  آمد اظهار يشپ ينا
 گفتند خدا شاهد است مقصود ما

 ّيتت که بکسی اذيسنبوده و ن ينا
 مقصود اصلی آن بود که از يمبرسان

 و هجوم کنندگان را يمخود دفاع کن
 نيسپس جناب ماّل حس ميمتفّرق ساز 

 يعهجوم اهالی ابر فروش و وقا
 ان و داستانيدکاروانسرای سبزه م

 نت خسرو و مهراهانش راياخ
 کردند و  يتاًل برای نظرخان حکامفصّ 

 در خامته از کشته شدن مادر نظر
 خان اظهار أتثّر و حزن فرمودند

 دادند يتاو را تسل يزاصحاب ن يرسا
 نظر خان عرض کرد ازاببت کشته
 شدن مادر من کدورتی و اندوهی

 اش صد فرزنديکا يدخبود راه نده
 اشتم و مهه را در جلو مشا و دريدم

 الّزمان قرابنیراه حضرت صاحب 
 يتاب هنا نيردم جناب ماّل حسيکم

 حال اب کمال خضوع اب او رفتار کرده و ابو فرمودند نيحمّبت و در ع
 يدکن  ّيهبرای ما آذوقه هت يدوانيتو آنچه م يدمشا مبنزل خود مراجعت کن

 .يدو بفرست
 يزاصحاب را قبل از مهه چ يمچنانکه سابق گفت نيجناب ماّل حس     
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 و ينياش را تعنقشه يشان اب دست خو يشحمکمی که خود ا ءببنای قلعه

 ه بودند وادار کردند ويدجزو قلعه ابشد خط کش يده ابيکات جائ نيروی زم
 ينمنودند که هر چه زودتر آن بنا را متام کنند برای اجنام ا يدآبهنا أتک

 صوصیای کار خمو هبر دسته يمهای متعّدد تقسمنظور اصحاب را بدسته
 قلعه چند مرتبه از قرای يماشتغال اصحاب بتحک نيرجوع شده بود در ب

 از يداً اب ترس و خوف شديعجماور دمشنان ابصحاب محله کردند و مج
 مقابل اصحاب ابب الباب فرار منودند سبب هجوم دمشنان از اطراف افساد

 وان ابوفای جناب ابب الباب اب کمالي العلمأ بود پ يدسع يکو حتر 
 اشتيدمودند و هجوم اعدا آانن را از اجنام عمل ابز منينشجاعت دفاع م

 ردنديکفرا گرفته بود از هر طرف محله م يمدمشنان را خوف و ب ءمهه
 وردند.يخشکست م 

 ات الزمه را برای استحکاميببعد از متام شدن بنا ترت نيجناب ماّل حس     
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 داشتند و آنچه ّيات کند مهحصار که بتواند در مقابل حوادث مقاوم

 ابو تراب اشتهاردی بقلعه يخکه بنا متام شد شينالزم بود فراهم کردند مبحض ا
 ءيهعرض کرد که حضرت هباءاّلّل وارد قر  نيوارد شد و جبناب ماّل حس

 که  ميو بشما بگو  يامياند و مبن امر فرمودند که خدمت مشا بنظرخان شده
 ان بقلعهيشوقت غروب خود ا يد هستمهه امشب مهمان حضرت هباءاّللّ 

 خواهند آورد. يفتشر 
 کرد که چون  يتزا حمّمد فروغی برای من حکاي ماّل م  :يدو يگم يلنب     
 داد نيآوردن حضرت هباءاّلّل را جبناب ماّل حس يفابو تراب خرب تشر  يخش
 يعت فوراً جبميسی بر آن متصّور نيدان بقدری مسرور شدند که مز يشا 

 عالن فرمودند که خود را برای تشّرف حبضور مبارک آماده سازنداصحاب ا
 نيدائی مشغول شوند اصحاب جبارو کردن و آب اپشير پذ يلوسا ءّيهو بته

 مشغول شدند خود جناب ابب الباب هم در آب اپشی و جاروب کشی اب
 الزمه برای يلوسا ءّيهدّقت را در هت يترمودند و هنايفاصحاب شرکت م

 بودند مبحض ّيامهمان بزرگوار خود داشتند مهه حاضر و مهائی از ير پذ
 يفکه جناب ابب الباب مشاهده کرد که حضرت هباءاّلّل اب نظرخان تشر ينا
 جبای ّيتورند حبضور مبارک رفتند و اب کمال حمّبت مراسم حتيآم

 شده بود وارد ساختند نّي ان را مبحّلی که برای ورودشان معيشآوردند و ا
 آنچه را ميرب بوديخم از عظمت مقام حضرت هباءاّلّل بايّ ما در آن ا

 از نيچرا ماّل حس يمانستيدمن يديدميما من يديدرد و ميکمشاهده م نيماّل حس
 تشّرف حبضور نيند فرح و سرور ابب الباب در حيکمهه احرتام م ينان ايشا

 که ازينل مبارک بود مثل ايکای بود که سر ات اپ حمو همبارک ابندازه
 ل مبارک دوختهيکرب ابشد چشمش را بصورت هيخودن ما در آجنا بکّلی بب

 ميو منتظر بود ميتاده بوديسرد ما مهه هپلوی او ايکطرف نظر من يچبود و هب
 رب و بکّلی ما را فراموشيخو لکن او از مهه جا ب ينيمکه مبا اجازه بدهد بنش
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 رت هباءاّلّل مبا اجازه دادند.کرده بود که مبا اجازه نشسنت بدهد ابالخره حض

 ما مؤثّر واقع شده بود اب يعاندازه  در مجن حضرت هباءاّلّل بیياِسحر ب     
 مياز ما در آن اوقات عارف بعظمت مقام آن حضرت نبود يک يچآنکه ه

 يفرمودند و در اطراف قلعه س يدحضرت هباءاّلّل قلعه را اب کمال دّقت ابزد
 را که سبب اظهار داشتند و اموری نيبت مباّل حسر نسيابس يتکردند عنا

 تی آن گروه مشردهياح ءسالمتی و صالح اصحاب بود و از مسائل الزمه
 يثن فرمودند از مجله فرمودند که وسائل از هر حياب نيد برای ماّل حسيشم

 قلعه موجود است اگر آهنم کامل شود يننقص برای ا يکفراهم شده فقط 
 و متام است و آن عدم حضور جناب قّدوس در قلعه کامل  يثکار از هر ح

 زاي که برود و مب  يدر بساری بفرستيگاست ماّل مهدی خوئی را اب شش نفر د
 که  يدکند مطمئّن ابش  يمد حضرت قّدوس را آبهنا تسلينحمّمد تقی بگو 

 خود را فوراً  يزا حمّمد تقی اسي ند که ميکاد مجيای اهيلخداوند وس
 موارد يعدر مج يداهد کرد بعد ابصحاب فرمودند ابخو  يمابصحاب تسل

 انشاء اّلّل منهم بقلعه خواهم آمد يدشو  يمو ابرادهء اهلی تسل يدصابر ابش
 هءيعو بشما مساعدت خواهم منود خداوند مشا را انتخاب فرموده که طل

 يدمشا جنود اهلی هست يدکن  يساو را در جهان أتس يند يدن او ابشايلشکر 
 (١٧٤:٣٧مشا فرموده " إّن ج نَدان هَل م الغالِب وَن " ) قرآن  ءکه درابره
 که نصرت و ظفر خمصوص مشاست پس از آن اب  يدبدان يقني يدآ يشهر چه پ

 ابو تراب يخاصحاب وداع فرموده مهه را خبدا سپردند و اب نظر خان و ش
 نظرخان مراجعت کردند  سپس از راه نور بطهران برگشتند. ءيهبقر 
 ابجرای دستورات حضرت هباءاّلّل مشغول شدند نيب ماّل حسجنا     

 ماّل مهدی خوئی را اب شش نفر از اصحاب بساری فرستادند ات جناب قّدوس
 زا حمّمد تقی بودند آزاد ساخته اب خود بقلعهي را که در ساری حمبوس م

 مقاومتی نکرد مبحض يشخو  ياس يمزا حمّمد تقی در تسلي ورند مياب
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 ان مهمانيشمنود و گفت ا يمجناب قّدوس را ابصحاب تسل ، اميغن پيدشن

 وقت حمبوسيچان است هيشمنزل من منزل خود ا ،حمرتم من بودند
 واهنديخان است ميشر اب خود اياان را رها کنم اختيشاند که من انبوده

 واهند برونديخواهند رفتار کنند اگر ميخواهند بروند هر طور ميخمبانند م
 وند مهراه ابشم.ي ان هبر جا که ميشودم هم حاضرم که در خدمت امن خ

 يفابصحاب قلعه فرمودند حضرت قّدوس بزودی تشر  نيجناب ماّل حس   
 درابرهء يدنيکمهان احرتامی را که حبضرت ابب م يدخواهند آورد مشا اب

 بندگان حضرت قّدوس هستم ينمن کوچکرت  يدحضرت قّدوس مراعات کن
 اجرای اي يداگر اطاعت نکن يداطاعت کن يدبدون ترّدد اب يدفرماهر چه را او ب

 از يچيکه يدانت رفتار کردهايبر خالف د يدداز ينب ياو را بتأخ يشفرما
 يلکه مشا را احضار کند مبينمگر ا يددر حضور او حاضر شو  يدمشا نبا
 ت مهانطوريسجناب قّدوس چ يلم ينيدبب  يدوقت رفتار نکنيچخود ه
 ا قلبير ز  يدن دست و اپی جناب قّدوس اقدام نکنيدبرای بوس يدرفتار کن

 ان طوری رفتاريشاب ا يدگونه رفتارها را دوست ندارد ابيناپک و طاهر او ا
 تيحهر کس از نص يداو ابش يعکه اسباب سر افرازی من ابشد مهه مط  يدکن

 ی کند و آنچه را که گفتم در ظاهر و ابطن اجرا نکنديچمن سر پ
 عذاب مبتال خواهد شد. ينتر بسخت

 علمای ساری ينزا حمّمد تقی که بزرگرت ي حضرت قّدوس  در منزل م     
 روز حمبوس بودند جمتهد اب کمال ٩٥و از اقرابی جناب قّدوس بودند مّدت 

 بدشت را ءرد بعضی از اصحاب که واقعهيکاحرتام نسبت بقّدوس رفتار م
 مدند جمتهد مانعيآل جمتهد مه بودند وقتی برای مالقات قّدوس مبنز يدد

 از اصحاب يچيکد ولی جناب قّدوس هبيشمالقات آهنا اب جناب قّدوس من
 ردند که دريکاز اصحاب امر م يکادند که در ساری مبانند و هبر يداجازه من

 ه مهان بود که حضرتياعلم س يند ايندرآ نيه جناب ماّل حسياظّل علم س
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 ٣١٧ص 
 علمهای يديداند هر وقت دفرموده نياب مبسلمآن خط ءرسول ) ص ( درابره

 ه روی برف هم شدهيناگر چه اب س يده از طرف خراسان مرتفع شد بشتابياس
 ه که از خراسان برافراشتهياا علم سير ز  يدت درآئايات در ظّل آن را يدبرو 
 ءهيله ابمر حضرت ابب بوسياعلم س ينود مبّشر بظهور مهدی است ايشم

 طربسی يخش ءسم قّدوس مرتفع شد و از مشهد ات قلعهاب نيجناب ماّل حس
 ت و شصت ويسمقّدسه مّواج بود و از اّول ماه شعبان هزار و دو  يترا ينا

 ت و شصت و پنج هجریيسچهار هجری ات آخر مجادی الثانی سال هزار و دو 
 مقّدسه که عالمت سلطنت آمسانی بود در يترا ينزده ماه ااينی مّدت يع

 فتيگد و آبهنا ميز سته موج ميو شجاع و از جان گذشته پروی سر اصحاب 
 ." يدم کنياو بنصرت امر اهلی ق يدو شئون آن بپوش يادن ين" چشم از ا

 سعی و کوشش را يتاقامت خود در ساری هنا ءجناب قّدوس در دوره  
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 ت امر اهلی آشنا کننديقزا حمّمد تقی جمتهد را حبقي مبذول داشتند که م

 يينستند و اب کمال مهر و حمّبت اب مجالت شيو پدری سخنی میاز هر 
 می يحمتعّلق بدعوت حضرت ابب را برای جمتهد توض ءيقّيهو نرم امور حق

 تيسگر ينفرمودند جمتهد ابطناً نسبت جبناب قّدوس بنظر احرتام م
 رد و اشخاصی رايکو آزارجناب قّدوس ممانعت م ّيتو مردم ساری را از اذ

 مود ولیينو سرزنش م يخد توبينی بنمايّتواستند اذيخقّدوس مکه نسبت ب
 کار  ينای او را ابّيهکه قّوهء ابطنينر خودش نبود مثل ايارفتار او ابخت ينا

 یيدوان حضرت ابب دمشنی شدي ا جمتهد نسبت به پير اشت ز يدوام
 واني پ يعدمشنی را آخر االمر بروز داد و اصرار کرد که مج ينداشت و ا

 بربند. نيا از بابب ر 
 فرمائی قّدوس را بقلعه يفتشر  ءهبر حال اصحاب قلعه چون مژده     
 نديدقلعه رس يکند جبوش و خروش آمدند جناب قّدوس چون نزديدشن
 مژده ينانرا ابصحاب اعالن کند ايشنفر را بقلعه فرستادند که ورود ايک

 یيدداب شور و نشاط ش نيکرد جناب ماّل حس  يدقوای اصحاب را جتد
 صد نفر هر کدام ينباز قّدوس رفتند ايشهبمراهی صد نفر از اصحاب به پ

 بشخصه آن مشع ها را نيدو مشع در دو دست خود گرفتند جناب ماّل حس
 باز قّدوس بروند روشنائی مشعهايشروشن کردند و ابصحاب فرمودند به پ

 عتبرد در وسط جنگل مازندران چشم اصحاب به طل نيی شب را از بيکاتر 
 ق حبضورش شتافتند اطراف اسب قّدوس حلقهياقّدوس افتاد اب کمال اشت

 منودند مهان طور که مشعها را در دست ّيتو اظهار خضوع و عبودزدند 
 ده بودند ات بقلعهيااصحاب پ ءداشتند از دنبال قّدوس روان شدند مهه

 ستارگان نياصحاب مانند ماه در ب نيند جناب قّدوس در بيدرس
 لب يدمبدح و متج ،واندنديخاشعار م ،يند اصحاب در ضمن سديرخشيدم
 " س ّبوح  ق ّدوس ربّنا ءشودند و مهه اب هم اب کمال فرح و نشاط مجلهيگم
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 نيردند جناب ماّل حسيکو رّب املالئکة و الّروح " را بصدای بلند تکرار م

 صدای اصحاب ازادند يدجواب م يرينرمودند و سايفمجله را م ينقبل از مهه ا
 ند جنابيدردند ات بقلعه رسيکم يطور سيند مهيشن جنگل منعکس ميام

 طربسی کرده فرمودند ءمقربه يحبضر  يهده شدند تکياقّدوس پ
 ن جناب قّدوسيا( اّول ب٨٩:١١" )قرآن  نيَ لکم إن کنتم مؤِمن يٌ اّللِّ خ ّية  " بق

 ص( بشارتشروع شد و آنچه را که حضرت رسول ) يهآ نيبتالوت مه
 ی هست کهيثا حدير ظاهر شد ز  مقام مصداقش کامالً  ينداده بودند در ا

 ند پشت خودش رايکحضرت رسول ) ص ( فرمودند وقتی که مهدی ظهور م
 اند میده نفر از اصحابش که دورش حلقه زدهيز د و سيصهد و بسيدعه مه قلب

ت م يٌ اّللِّ خ ّية" بق يدفرما  لک م إن ک ن  
 (.٨٩:١١قرآن  " ) نيَ م ؤِمن
 اّللّ  ّيةمقصود جناب قّدوس از بق     

 حضرت هباءاّلّل بودند جناب 
 رمود که:يفزا حمّمد فروغی مي م

 من در آن هنگام حاضر بودم وقتی
 ده شدند و پشتياکه قّدوس پ

 ءيهطربسی دادند آ يخش يحبضر 
 را خواندند بعد اسم مزبور قرآن

 حضرت هباءاّلّل را بردند آنگاه
 انيشتوّجه فرموده و از ا نيحس مباّل 

 شدند ايحضرت هباءاّلّل جو  ءدرابره
 عرض کردند که حضرت نيماّل حس

 هباءاّلّل فرمودند اگر خدا خبواهد
 از ماه حمّرم بقلعه مراجعت يشپ
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 پس از مّدت .ر قرار گرفته ابشديگاهلی طور د ّيتخواهم منود مگر آنکه مش

 دادند و فرمودند آهنا را برای نيمباّل حسی جناب قّدوس چند خطبه يلقل
 اثنی ءاّول خمصوص حضرت ابب بود خطبه ءخطبه يداصحاب قرائت منا

 جناب طاهره بود ما از ءسّوم درابره ءخمصوص حضرت هباءاّلّل بود خطبه
 حضرت هباءاّللّ  ءدّوم اشاراتی درابره ءکه در خطبه  ميسؤال کرد نيماّل حس

 ن هستند و لباس اهل علم را ندارنديادر لباس اع انيشکه اينوارد شده اب ا
 ان فرمودند مطمئنّ يشسؤال ما حبضور جناب قّدوس معروض گشت ا ينا

 از ما در آن يچيکمسئله آشکار خواهد شد ه ينسّر ا نّي در وقت مع يدابش
 ت اشارات وارده دريقاوقات مبقام حضرت هباءاّلّل عارف نبود و حبق

 ،ن معانی و داللت اشارات آن خطبهيااز ما برای ب يکهر  ميخطبه آگاه نبود
 که راجع بقائمی  يثمن اغلب از جناب قّدوس غوامض احاد ميرديکلی مياخ

 ادم و سؤاليدموعود و خمصوص آن حضرت است مورد حبث قرار م
 رمودند ابالخره مسئول مرايفردم در ابتدا جناب قّدوس اظهاری منيکم

 يلشکوک را از قلوب ما زا يعودند که مجرميفطوری جواب مباجابت کردند 
 سته احرتام ما نسبتيو اختند از استماع آن جواهبای شافی و مقنع پيسم

 واند ويخکه آن بزرگوار افکار ما را م  ميکرد  يقنيد يشدتر مايمبقام قّدوس ز 
 م که شبها جنابيديدان مبا عطا کند اغلب اوقات مينقادر است که اطم

 ردنديکه بود گردش ميده حضرت قّدوس خوابيکاندر اطراف مک نيماّل حس
 مدند و آهستهيآون مي از اطاق خودشان ب نيهای شب جناب ماّل حسهيمن

 سّبوٌح قّدوسٌ  ءردند و مجلهيکه بودند توّجه ميدی که حضرت قّدوس خوابمبحلّ 
 رمودند من هرگز آنيفن تکرار مياربّنا و رّب املالئکِة و الّروح را در آن اح

 ه شبها من برای مناز و مناجاتيکنم وقتيکا فراموش منشبها ر 
 وردند و دريآم يفآهسته بطرف من تشر  نيواستم جناب ماّل حسيخبرم

 ت آور بپرداز وي امور ح ينزا حمّمد عقل خود را از اي رمودند ميفگوش من م
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 ٣٢١ص 
 اب کمال خلوص قلب برای خاطر خدا اب من مهراه شو ات جام شهادت را

 ت در آنيسچ نيمثان ءوانی بفهمی که مقصود از سنهيتآنوقت م يمشامياب
 ء در جهان ظاهر خواهد شد و آشکاريااش ينتر  امور و حمبوب ينسال هبرت 

 ه است.يدک آن رمز بر تو پوشينخواهد گشت ولی ا
 طربسی ورود فرمودند جبناب يخابری چون جناب قّدوس مبقربهء ش     

 حاضر را نيمؤمن يکايکان يشرا بشمارد اامر کردند اصحاب  نيماّل حس
 يفواستند تشر يخه ميکد و دوازده نفر بودند وقتيصمشاره کردند مجعاً س

 اصحابرا حبضور قّدوس عرض کنند انگهان جوانی اب ءبربند و مشاره
 و دامن عبای يدرس نيده از طرف ابر فروش حبضور ماّل حسياکمال سرعت پ

 د ات درينجزو اصحاب حمسوب فرما انرا گرفت و درخواست کرد کهيشا
 اصحاب اب آن ءقبول فرمودند و عّده نيراه حمبوب فدا شود جناب ماّل حس

 اصحاب ابخرب شدند ءه قّدوس از عّدهيکده نفر شد وقتيز د و سيصجوان س
 خمصوص يهآنچه را حضرت رسول اکرم صلواة اّلّل عل يعفرمودند  مج

 ات حّجت خداوند بر  شکار شداند ظاهر و آحضرت قائم موعود فرموده
 را يشانند و خو يدت اسالم ميعشر  يکه خود را عامل بتفس  ينن دايوايشپ

 ماردند کامل گردد.يشم يثمفّسر احاد
 و وجوه اصحاب را نيم جناب قّدوس صبح و شامگاه ماّل حسايّ در آن ا     

 ات حضرت ابب تالوت کنديعردند که از توقيکرمودند و امر ميفاحضار م
 انيشنشستند و خواّص اصحاب دور ا ان جلو قلعه میيدخود قّدوس در م

 رداختنديپحضرت ابب م ءانت مبارکهياان ابستماع بيشدند و ايز حلقه م
 رمودند.يفانت را ذکر ميابعضی از ب يو گاهی هم شرح و تفس

 وجه از شجاعتيچآانن هب ءدمشنان و هجوم ستمکارانه ءمحله يدجتد     
 يشتی را که پيباست هر خطر و مصيکخالص جناب قّدوس منو پشتکار و ا

 سته حّتی در سختيو رداختند و پيپمردند خبود منيشم ّيتامهّ مد بیيآم
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 ز مشغول بودند در مدح موالیيابراز و ن يشحاالت اب حمبوب خو  ينتر 

 مودند درينم يقگاشتند و اصحاب قلعه را تشو ينحمبوب خود مطالبی م
 ان ابجنام اعمال خود مشغوليندمشنان اب کمال متانت و اطمهنگام هجوم 

 يدار يببودند از اطراف دمشنان خوخنوار هجوم کرده و از هر طرف گلوله م
 رمود جان منيفمند مبناجات و تضرّع پرداخت نيولی جناب قّدوس در آن ح

 د آوری انم تو ای حمبوب من در هر موقعايد تو مهدم است ايسته اب يو پ
 من است من چون اّول کسی بودم که در راه حمّبت تو در شهر غمگسار

 وارم اّول کسی ابشميدنم اميکم  افتخار ميداز گرفتار رنج و بال گردي ش
 رمودنديفکه جان خود را در راه امر تو فدا کنم گاهی به اصحاب عراقی م

 ت کاماًل گوشايت قرآن تالوت کنند در هنگام تالوت آايات قسمتی از آ
 ه در حمضريکتايوقت از مجله آيکرمودند يفت را مايآن آ يدند بعد تفسايدم

 ِبشئن  ّنک م  ل وَ مبارکه بود " َو لَنَ ب    ءيهآ ينتالوت شد ا يدقّدوس از قرآن جم
 ِمَن اخلَوِف و اجل وِع و نَ ق ِص ِمَن األمواِل و األنف ِس و الّثَمراِت و

 ءاصاًل درابره يهآ ينفرمودند ا ( جناب قّدوس١٥١:٢" )قرآن  ينَ َبّشرِالّصاِبر 
 مايّ ا ينه ولی در ايده ابو وارد شده بود انزل گرديکب و مصائبيّو حضرت ا
 آالم و مصائب برای ما ينمتام ا يبعنقر  يممبارکه ما هست ءيهآ ينمصداق ا

 خواهد آمد و بقدری خواهد بود که هر کس صابر نباشد قادر بر يشپ
 ت خنواهد بود.ّياحتّمل آن بل

 ردند که احرتام و تواضعيکل ميادر اوئل بعضی از اصحاب خ     
 پنداشتنداب مقتضای حال است و میجيا ءنسبت جبناب قّدوس بواسطه نيماّل حس

 لی بود کهياخ ينی ندارد ايّتمقام و مز  نيکه قّدوس نسبت مباّل حس
 هيکلشان برای آهنا آشکار شد وقتيابطالن خ يجدر اوائل داشتند ولی بتدر 

 ا بود پیيدانتشان پياان که از بيشبعلم جناب قّدوس و حکمت و متانت ا
 دارد نوشتجات آن بزرگوار يبای غر و قّوه يعبردند دانستند که مقامی رف
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 ٣٢٣ص 
 ان ظاهریيشنسبت اب نياثبت کرد که احرتام ماّل حس ايو استقامتشان در بال

 وس برای اصحابعظمت مقام قدّ  يجت بلکه قلبی  و واقعی است بتدر يسن
 انستند و در شأن و مقامشان برایيدکه او را شخص اّول م  يدحبّدی رس

 ای ابقی مناند.و شبهه کس شکّ   يچه
 ه در شهر ساری حمبوس بودند بنا خبواهشيکجناب قّدوس در اوقات     

 نگاشتند و در شرح صاد کلمهء يدتوح ءی بسورهي زا حمّمد تقی تفسي م
 هيکزا حمّمد تقی وقتي قرآن مرقوم فرموده بودند م مد ( سه برابر) الصّ 

 را مشاهده کرد مبقام بلند يو آن تفس يدان ديشن عالی و کامل را از اياب ينا
 ستيو العلمأ پ يدان پی برد و بر احرتامش افزود ولی در اواخر بسعيشا

 صاد در ساری متام نشده يو در قتل عاّم اصحاب قلعه اب او مهرأی شد تفس
 طربسی بنگارش ابقی آن مشغول بودند و اب وجود ءجناب قّدوس در قلعه بود

 آن ءهصاد را آبخر رساندند تتمّ  يهجوم دمشنان و کثرت گرفتاری تفس
 و کلمات يعی بود که در ساری مرقوم فرموده بودند انشای سر ي بقدر تفس

 مکنونه که در نوشتجات جناب قّدوس يقحمکم و کشف رموز و اظهار حقا
 ست ابالستحقاق راايه ر يکابدرجه يدد ابعث شگفتی اصحاب گردبو 

 مقداری از نوشتجات نيانستند هر روز جناب ماّل حسيدخمصوص او م
 وردند و آهنا هم اب کمال شوق آهنا رايآقّدوس را برای اصحاب م

 واندند.يخم
 مسئله بر ينا يدبنای قلعه کامل شد لوازم دفاع از هر جهت فراهم گرد     

 ه در جماور قلعه بودند افزوديکمردم يماعت اصحاب و خوف و بشج
 ايواستند که وارد قلعه شوند يخمدند و اجازه ميآاشخاص  خمتلف اغلب م

 واستنديخم ايری داشتند يگغرضهای د ايکه اّطالعی حاصل کنند ينبرای ا
 سرعت بنای ينارادت خود را اظهار کنند مهه متعّجب بودند که چطور اب

 ه جناب قّدوس از مشارهء اصحاب مطّلع شدنديکطور فراهم شد وقت ينقلعه ا
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 ٣٢٤ص 
 کس را بقلعه راه ندهند اشخاسی که قباًل وارد قلعه  يچر هيگامر کردند که د

 ينه بودند نقل کردند ايده بودند برای آهنا که نديدشده بودند و اوضاع را د
 آتش يدعلمأ رسال يدمطلب ابصطالح دهان بدهان نقل شد ات بگوش سع
 ءبقلعه يدکس نبا  يچبغض و حسد در قلبش شعله ور شد فرمان داد که ه

 اصحاب يدقطع رابطه کن نياب ماّل حس يدشود و گفت مهه اب يکاصحاب نزد
 کرد ولی مردم گوش حبرفهای  يقلعه را که سبب بنای قلعه بودند تکف

 ناهيگحاب بادند بعضی از نفوس در حدود امکان اب اصيدالعلمأ من يدسع
 آمد که برای يشردند مشکالت و شدائد برای اصحاب بطوری پيکمساعدت م

 ن هر وقت که بقوليکت زندگانی دچار سختی شدند لايّ بدست آوردن ضرور 
 غفلتاً نصرت اهلی شامل حالشان يدسي مردم کاردشان به استخوان م

 ستهيو پ اهلی يتعنا يدسي ه انتظار نداشتند آبهنا کمک ميکد و از جائيشم
 اد.يداصحاب را از تنگی و فشار جنات م

 ی بر آشفت و آتش غضب آنيلآمدها خ يشپ ينالعلمأ از ا يدسع     
 ينای مفّصل بناصرالدّ که انمه  يدای زابنه کشدل بدرجه نيستمکار سنگ

 العلمأ در انمهء يدشاه اتزه بتخت نشسته بود سع ينشاه نوشت انصرالدّ 
 سلطنت شاه  رد که اجتماع اصحاب در قلعه،وامنود ک نيخود بشاه چن

 فتنه يتقدار رايمای بيهند از مجله نوشت اببيکم يدو مملکت را هتد
 اندن سلطنت مشا مّهت گماشتهياو آشوب بر افراشته و بر اهندام بن

 دی از دهات اطراف و جماور قلعهايتکه عّدهء ز يسارفت آهنا ابندازهيشپ
 اند که از روشد کردهاياند و قسم آهنا در آمدهسته و در ظّل لوای يو آبهنا پ
 اند ات بتواننداند و خندقی کندهای ساختهوی کنند برای خود قلعهي آانن پ

 فرقه ينمشا بپردازند و در مقابل قوای سلطنت مقاومت کنند ا ءمبحاربه
 اند اتج اپدشاهی را که از اجدادچنان عنادی دارند که مّهت گماشته

 ند و مقام بلند سلطنت را پست سازندي ه از مشا بگيدا رسبزرگوار بشم
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 ٣٢٥ص 
 ری برایيگمبغوض راه د يشک  ينوان اي که جز انبود ساخنت پ  يدبدان يقني

 يدم کنياه قيفطا يناستحکام اساس سلطنت مشا وجود ندارد اگر مبحو ا
 مملکت عظمت مشا را خاضع شوند و احکام مشا را اطاعت کنند ينمردم ا

 گردد ولی اگر در حمو آهنا  ّينج سلطنت مشا اب گوهر افتخار ابدی مز و ات
 دارم يقني يدن آياسهل انگاری مب يشک  ينکواتهی شود و در برانداخنت ا

 و زمانی خواهد آمد يدنم که بزودی  روزی خواهد رسيکم يرو مشا را حتذ
 در ظلّ ن در سر ات سر مملکت ياانير ا يعکه نه تنها مردم مازندران بلکه مج

 آانن در خواهند آمد و بسلطنت مشا و قّوت و قدرت مشا نظری يترا
 خنواهند داشت.

 شاه که اتزه بتخت نشسته بود چون درابرهء امور مملکت ينانصر الدّ      
 کرموضوع را برؤسای لش ينمشکل و حّل ا ينمهارتی نداشت رفع ا

 دستور داد کهمازندران که در حمضرش حاضر بودند واگذار کرد و آبهنا 
 يلکه صفای مملکت را بکدورت تبد  مجاعتی ينغائله و حمو ا ينبرای رفع ا

 حاجی مصطفی خان ترکمان .انند اجنام دهنديداند آنچه را صالح مکرده
 نياابب ءامن عّدهيدبشاه عرض کرد که من خودم در مازندران بودم و کاماًل م

 کمی  ّيتها مجعيناچقدر است و قّوت و قدرتشان ات چه اندازه است 
 ند مهه از اهل علم و طاّلبيکانگشتان جتاوز من ءهستند عددشان از مشاره

 مقاومت اب قوای مملکتی را ندراند ءوجه قّوهيچوائی هستند که هبينانتوان ب
 وانديتدسته سرابز ميکت يسجرّاری الزم ن کربردن آهنا لش نيبرای از ب

 ت که فکريسدرها مهّم نقينمطلب ا ينآهنا را حمو و انبود کند ا
 يدمبارک ابشد فرمانی مرقوم بفرمائ يلضرت متوّجه آن بشود اگر ميحاعل

 فتنه را خاموش کند ينابسم برادرم عبد اّلّل خان  ترکمان که برود و آتش ا
 دارم که در ظرف دو روز آاثر آن يقنيمن  يدان منايشرا پر  ّيتو آن مجع

 خواهد گشت آتش فتنه يدن انامشايدمجاعت حمو و انبود خواهد شد ام
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 ٣٢٦ص 
 .يدو شورش آهنا خاموش خواهد گرد

 شاه اب رأی حاجی مصطفی خان مهراه شد فرمانی بعبد اّللّ  ينانصر الدّ      
 خان  نوشت و ابو امر کرد که قوای الزمه را از  اطراف مملکت برای اجنام

 رای عبد اّلّل خانب يزفرمان نشانی ن ءهيمخود مجع آوری کند بضم ّيتمأمور 
 اند که او بر اجرایيدان دارد و مينفرستاد ات اثبت کند که نسبت ابو اطم

 يأتث يدفرمان و نشان بعبد اّلّل خان رس ينقادر است چون ا ّيتمأمور  ينا
 خود را بنحو ّيتجهت وادار شد که مأمور  ينی در وجودش کرد و از ايدشد

 ری ابلغ بر دوازده هزار نفر ازياکه لشکر بس  يدکامل اجنام دهد طولی نکش
 اسان لو و افغان و کرد را فراهم ساخت و آانن را از هر جهت ءخمتلفه يفطوا

 يخش ءافرا که متعّلق بنظرخان بود و مشرف بر قلعه ءيهجمّهز ساخت و در قر 
 ر جرّار را مترکز داد و بالفاصله اطراف قلعه را حماصرهکطربسی آن لش

 ر منیيگد نيآذوقه بقلعه ممانعت منود اصحاب ماّل حسکرد و از وصول انن و 
 يچيکبروی اصحاب بست ه يزکنند آب را ن  يلتوانستند از خارج انن حتص

 وانست برای بدست آوردن انن و آب خارج شوديتقلعه من يناز حمصور 
 ر فرمان داده بود که در جلو قلعهکلشه ت بيخيا گلوله از اطراف مير ز 

 اد کنند و هر کس از قلعه برای بردنجيخمتلف ا استحکامات و سنگرهای
 اش سازند.آب خارج شود هدف گلوله

 گشود و گفت دمشنان راه بدست آوردن  يتی  زابن بشکاي رسول هبنم     
 کرد و چه بالء بسر  يمانن را بروی ما بستند اگر آب هم مبا نرسد چه خواه

 فتاب از چشم اندازوقت هنگام غروب آ ينجناب قّدوس در ا .ما خواهد آمد
 ی چناني ر دمشن انظر بودند چون رسول هبنمکلشه ب نيقلعه اب ماّل حس

 سخنی گفت قّدوس ابو فرمودند مهراهان ما از قّلت آب در رنج و عذابند
 ی خواهد آمد و اطراف دمشنان را خواهديدانشاء اّلّل امشب ابران شد

 هجوم دمشنان خواهدو مانع  يدری خواهد ابر ياگرفت و پس از آن برف بس
 



www.oceanoflights.org 

 ٣٢٧ص 
 ی برخاستيمعظ يلو س يدی ابر يدگشت در مهان شب ابران شد

 دیايبرد و مقدار ز  نيقلعه قرار گرفته بودند مهه را از ب يکه نزديکدستجات
 دمشنان را انبود ساخت مقداری آب در داخل قلعه مجع شد و ات ءاز آذوقه

 يددی ابر ايبعد برف ز  ن داشتند شبيدی اصحاب آب برای آشاميدمّدت مد
 ينتر  فتند در سختيگه بودند حّتی ميدطور برفی ندينات آنوقت مردم آن حدود ا

 انی کاريشمده است پر ياطور برفی نينشبهای زمستان هم ات کنون ا
 رت شد.يشبرف ب ءابران حاصل شده بود بواسطه ءدمشنان که بواسطه

 نج هجری جنابت و شصت و پيسشب پنجم حمّرم سال هزار و دو      
 ه جناب قّدوس بطرف دربيکگرفتند از قلعه خارج شوند وقت  يمقّدوس تصم

 ی فرمودندي دند برسول هبنميرب م يفان و سکون تشر ينقلعه اب کمال اطم
 ابران و برف ءکه دعای ما را مستجاب کرد و بواسطه  يمنيکخداوند را شکر م

 ما را آابد ءده و قلعهگاهشان را خراب کر ر دمشنان ما را پراکنده ساخت لشک
 ه بودند معذلکيده از برف و ابران ديکجرّار اب آن مهه ضرر  رمنود آن لشک

 ی ابصحاب هجومنيّ ی محله بقلعه شده و قصد داشتند در ساعت معّيامه
 کنند جناب قّدوس مصمم بودند که قبل از هجوم اعداء بر دمشنان بتازند

 طلوع آفتاب جناب قّدوس برو آهنا را پراکنده سازند دو ساعت بعد از 
 سواره در يزن نير از مؤمنيگو سه نفر د نياسب سوار شدند ماّل حس

 ده دنباليااصحاب هم پ ءّيهخدمت جناب قّدوس از درب قلعه خارج گشتند بق
 دايفر   صاحب الّزمان برآوردند، ايد ايون آمدند و فر ي آهنا از قلعه ب

 اد کرد اصحاب مانندجيا ی در اردوی دمشنانيباصحاب خوف و ترس عج
 ديشند و صدای آهنا در وسط جنگل مازندران منعکس ميدشيکنعره م يش

 ان شدند برقيشه در اطراف جنگل جمتمع شده بودند از ترس پر يکدمشنان
 اصحاب برای فرار اعداء کافی يدرد هتديکه مي اسلحه چشمهای آهنا را خ

 رياذاشتند و فرار اختبود لشکر دمشن پراکنده شدند آنچه را داشتند گ
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 ٣٢٨ص 
 ه اصحاب فاتح و غالب گشتند جنابيقکردند و در مّدت چهل و پنج دق

 کردند عبد اّلّل خان ترکمان و  يرا اس لشکر فراری ءّيهو قّدوس بق  نيماّل حس
 يناّلّل افغانی و نور اّلّل خان افغان در ا يبدو نفر از رؤسای لشکرش و حب

 چهارصدوسی نفر هم از لشکر عبد اّلّل خان مقتولند و يدهنگامه بقتل رس
 گشتند.

 هنوز در خارج قلعه ابجنام نيجناب قّدوس بقلعه برگشتند ماّل حس     
 خوئی از طرف يمعبد العظ ّيدس نيب ينخود مشغول بودند در ا ّيتمأمور 

 ابالغ کرد که فوراً بقلعه برگردند و از طرف جناب نيجناب قّدوس مباّل حس
 لزومی ندارد آهنا را ميگفت ما دمشنان خود را شکست داد  نيمباّل حسقّدوس 

 يمهجوم دمشن را ممانعت کن يدا مقصود ما دفاع است ما ابير ز  يمدنبال کن
 ءياو ابح يمکوشش کن  يداب يمکن  ّيتت که کسی را اذيسمقصود ما آن ن

 اهلی ءکافی است که قّوه  يلآنچه ات کنون واقع شد دل مينفوس بپرداز 
 ی از احّبای اهلیيلقل ءو عّده يمکمی هست  ّيتود ما مجعيشوقت مغلوب منيچه

 لشکر جرّار و جنگ آزموده ينما را بر ا يشکه خداوند بلطف خو   يمهست
 غالب فرمود.

 کس کشته نشد فقط شخصی موسوم بقلی  يچواقعه از اصحاب  ه يندر ا     
 رداشته بود امرزخم سختی ب  يدجنگکه در جلو جناب قّدوس اب اعدا می

 شاني جناب قّدوس ابصحاب صادر شد که از اموال دمشنان جبز اسب و مشش
 د.ينر اعتنائی نکنند و دست بغارت نگشايگهای ديز بچ
 ه بود چون ممکن بود دويده بسر کردگی عبد اّلّل خان از هم اپشيکلشکر      

 مرتبه برگردند و حبمله و هجوم بپردازند جناب قّدوس ابصحاب امر
 ی از محله دمشن در اطراف قلعه خندقی حفر کنندي فرمودند برای جلوگ

 اصحاب نوزده روز مشغول کار بودند و شب و روز اب کمال نشاط و سرور
 .يدن رسايند ات حفر خندق بپايدکوش

 زا اب لشکریي لی ميقفت که مهدايبعد از متام شدن حفر خندق شهرت      
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 ٣٢٩ص 
 گاه اردو زد بعد از چند روز به وسکسي ّول در شر بطرف قلعه آمده ايابس

 ام داديغفرستاد و پ نيآمد و شخصی را از طرف خود نزد جناب ماّل حس
 و منظور يدام از مشا بپرسم که چه مقصودی دار که من از طرف شاه آمده

 نه ميمنظوری ندرا يچابو فرمودند بشاهزاده بگو ما ه نيت ماّل حسيسمشا چ
 و نه در فکر اغتشاش مملکت ما فقط يمبتخت سلطنت هستل ارتقاء يادر خ

 يلاّدعای خود را اب دال ميقائم موعود ظاهر شده است و ما حاضر  يموئيگم
 شاهزاده بود از ءدهينشخصی که منا يمقاطعه اثبت کن نيحمکمه و براه

 بقدری متأثّر نيجناب ماّل حس يلن و استحکام دالياراستی گفتار و صدق ب
 فرمودند يمبکن يدعرض کرد ما چه کاری اب نيافتاد و مباّل حس هيشد که بگر 

 ستکه علمای ساری و ابرفروش را شاهزاده امرينبشاهزاده بگو هبرت ا
 و يلجا حاضر شوند ات ما صّحت اّدعای حضرت ابب را اب دالينکنند مهه در ا

 ما و علما حاکم حبکم فصل نيب يدقرآن جم يمبرای آهنا اثبت کن نيبراه
 آن وقت ميو اّدعای خود را اثبت کرد يمخود را گفت يلشد وقتی که دالاب

 صّحت يثت و احاداياب آ يمو اگر نتوانست ميحاضر  يدشاهزاده آنچه بفرما
  .يدما حکم بفرما ءهر طور خبواهد درابره يمدعوت حضرت ابب را اثبت کن
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 ٣٣٠ص 
 روز علما را مجعسه  ءشاهزاده قانع شد و وعده داد که بفاصله ءدهينمنا

 وعده ينا ،رفتار خواهد منود نيخواهد کرد و مطابق نظر جناب ماّل حس
 .يدمبرحله عمل نرس

 ّيازا خود را برای هجوم بقلعه از هر جهت مهي لی ميقشاهزاده مهد     
 بردن اصحاب قلعه نيطور صف آرائی که شاهزاده برای از بينساخت ا

 دهءده و افواج متعدّ يابود سه فوج پي نظمثل و بیکرده بود ات آنوقت بی
 نش بر رویايسواره در رکاب شاهزاده حاضر بودند خودش هم اب لشکر 

 ه مشرف بقلعه بود قرار گرفتند و فرمان داد از مهاجنا ابصحابيکاهتپّ 
 هنوز صبح طالع نشده بود که جناب قّدوس ابصحاب .ابران کنندي قلعه ت

 " بعد فرمودند درهای قلعه را ابز يدر شو ن خدا سواايفرمودند: " ای جنگجو 
 اب نيکردند خودشان از قلعه جبانب وسکس روانه شدند جناب ماّل حس

 از دنبال قّدوس روانه شدند برف يت و دو نفر از اصحاب شجاع و دليسدو 
 را فرو گرفته بود اطرافشان را هم دمشنان احاطه کرده بودند و در و گل راه

 فراهم بود ردند استحکامات جنگی هم کامالً يکم ی شب آبهنا هجوميکاتر 
 امور مانع اجرای مقصود اصحاب نشد اب کمال شجاعت يناز ا يک يچولی ه

 شاهزاده مراقب جناب .فتندي از قلعه خارج شده مهراه جناب قّدوس م
 مبرکز يدوند چون دي واست بداند که بکجا ميخبود و م نيماّل حس

 آمدن اصحاب يشکه از پينبرای ا ونديشم يکاستحکامات لشکر نزد
 نيا جناب ماّل حسير ه نداشت ز يداندازی کرد اّما فا يی کند امر بتي جلوگ

 رفت را مفتوح ساخت ويشمتام استحکامات را در هم شکست و ابواب پ
 ابالخره مبحّلی که شاهزاده در آن قرار داشت و منزل شخصی او بود هجوم

 عقب اطاق خود را ءخطر است از پنجره که جانش در  يدشاهزاده چون د .کرد
 خود يسند و رئيدد نيخبندق انداخت و اپ برهنه فرار کرد لشکر چون چن

 ت هنادند آهنمهميند مهه رو هبز يکرا مشاهده کردند که اب کمال خوف فرار م
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 ٣٣١ص 
 اصحاب اتب مقاومت نداشتند وقتی که يلقل ءلشکر جرّار در قبال عّده
 فر در اردوگاه وارد مسکن خصوصی شاهزاده شدنداصحاب اب نصرت و ظ

 ن هر دو کشتهيکند لي دو نفر از شاهزادگان خواستند جلو اصحاب را بگ
 وان جناب قّدوس چند صندوق پر ازي شدند در مسکن خصوصی شاهزاده پ

 ه برداشتهيزيکفتند و لکن ابداً آبهنا اعتنائی نکردند فقط چايطال و نقره 
 وزی اصحابي شاهزاده بود که عالمت ظفر ف يشی مشيکاب خود بردند 

 صندوق ابروت بود که اب يکر يگدادند و د نيبود و او را جبناب ماّل حس
 ه از شاهزاده جبا ماندهيکنفائس و ااثث گرانبهائ يرخود بردند و به سا

 نيرا برای جناب ماّل حس يه مششيکوقت .لودندياوجه دست نيچبود هب
 يا مششير ند ز يکقّدوس جنگ م ياب مشش ني حسند که ماّل يدآوردند د
 اصحاب .ای از کار افتاده بوداصابت گلوله ءدر اثنای جنگ بواسطه نيماّل حس

 بزندان لشکر دمشن پی بردند وقتی که مشغول ابز کردن درهای زندان
 سف وقتیيو ند ماّل يدن زندان شنيای را از ميلسف اردبيو بودند صدای ماّل 

 ه بود چونيدو حمبوس گرد يبوده است بدست دمشنان اسکه عازم قلعه 
 ا را که اب او در حتّمل شدائديهزندان ءآزاد شد از اصحاب درخواست کرد مهه

 ا آزاديهاند خالص کنند نظر بتقاضای او فوراً مهه زندانبوده يکسجن شر 
 شدند.

 اصحاب شد جناب يبوزی نصي نصرت و ف ينصبح مهان روز که ا     
 ه سوار بر اسب بودند اصحاب را دوريکدر نواحی وسکس در حال نيسماّل ح

 جناب قّدوس مجع کردند و منتظر بودند که اگر دمشنان هجوم خود را
 کنند بدفاع پردازند انگهان از دو طرف مورد هجوم لشکر جرّار  يدجتد

 ی دمشناني صاحب الّزمان برآوردند و جبلوگ ايد ايگشتند اصحاب فر 
 ريگطرف و جناب قّدوس از طرف ديکاز  نيب ماّل حسپرداختند جنا

 ه مورديکی دمشنان اسب اتختند آن دسته اي هبمراهی اصحاب برای جلوگ
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 ٣٣٢ص 
 ءورده و خود را بدستهياقرار گرفته بودند اتب مقاومت ن نيماّل حس ءمحله

 ند خملوط ساختند اطراف قّدوس رايدنگيجه اب حضرت قّدوس ميکر يگد
 ن لشکر قرار گرفتند گلولهياجناب قّدوس و ابقی اصحاب در م احاطه کردند

 ی از گلوله هايکمرتبه آتش دادند يکهزار گلوله  ،يدار يباز هر طرف م
 انرا شکست و حلق و زابنيشبدهان جناب قّدوس اصابت کرد چند دندان ا

 آن بزرگوار جمروح شد صدای آتش گرفنت هزار گلوله ات ده فرسخ رفت
 شتافتند يشلب را ملتفت شدند و برای نصرت برادران خو مط نيماّل حس
 ده شدند و زمام را خبادم خودياند از اسب پيدمعرکه رس يکچون نزد

 نديدکه دينقنرب علی دادند و اب کمال شتاب جبانب قّدوس رفتند مبحض ا
 اتب شدند ی بیيلت خيسشّدت از دهان حضرت قّدوس جار  يتخون اب هنا

 ان رايشد کردند که بر سر خود بزنند جناب قّدوس او دو دست خود را بلن
 اطاعت کردند و از قّدوس خواهش کردند نيممانعت فرمود ماّل حس

 قّدوس را گرفتند و هبمراهی يمشش نيشانرا ابو بدهند ماّل حسي مشش
 در آن نيمحله کردند جناب ماّل حس نيصد و ده نفر از اصحاب ابعدای مهامج

 جناب قّدوس را گرفته يدست مشش يکه ردند بيکمجنگ  يوقت اب دو مشش
 يلزا را گرفته بودند و خبي لی ميقمهد ير مششيگبودند و اب دست د
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 ٣٣٣ص 
 ساعت دمشنان را يمجنگ گرم شد بفاصله ن ءدمشن هجوم کردند هنگامه

 لشکر دمشن را جمبور کرد که يشپراکنده ساخت و اب شجاعت و قدرت خو 
 دا مهه فرار کردند.ر کنند اعيافرار اخت

 زا و فرار کردن اعدا جنابي لی ميقبعد از پراکندگی لشکر مهد     
 ای قلعهيهحضرت قّدوس را بقلعه مراجعت دادند و ابصالح خراب نيماّل حس

 ن بودند حضرتايحال جناب قّدوس گر  ءمشغول شدند اصحاب از مشاهده
 بقضای يداب يدکنن يهمرقوم فرمودند  که گر  نيوان خود چني په قّدوس ب

 دندان مبارک حضرت ، يمدر امتحاانت اثبت قدم ابش ، يماهلی راضی ابش
 دندان منهم از ، شکسته شد يزالّسالم از سنگ جفای دمشنان ن يهرسول عل

  است و لکن روحاگر چه بدن من معّذب و متأملّ  ،دمشن در هم شکست ءگلوله
 وامنيتشکر خدا من ءهدهاز ع ، ی شادمان هستميلخ ، ی مسرور استيلمن خ

 نيخود سرور مرا از ب ءيهاب گر  يدار يداگر مشا مرا دوست م ، ياميون بي ب
 انتياب ينوم  ايشم حمزون ميبينن مايا من چون مشا را گر ير ز  ، يدمرب 

 حزن و اندوه اصحاب را زائل ساخت، ، جناب قّدوس که کتباً آبهنا القاء شد
 تيسو پنجم ماه حمّرم سال هزار و دو  تيسه ذکر شد در روز بيکاحادثه ينا

 ست.يو و شصت و پنچ هجری قمری بوقوع پ
 داده نيه مباّل حسيکاماه حضرت هباءاّلّل بر حسب وعده يندر اّول ا     

 تميطربسی عز  ءوان و اصحاب از نور جبانب قلعهي بودند اب چند تن از پ
 ييیزا ي م و يّ ی حرف حيز زا جانی کاشانی و ماّل ابقر ترب ي فرمودند م

 جزو اصحابی بودند که اب آن حضرت مهراه يزبرادر حضرت هباءاّلّل ن
 داشتند که هر چه زودتر خود را يلبودند حضرت هباءاّلّل م

 د اتينجا توّقف نکنند و اسرتاحت ننما يچراه ه نيبقلعه برسانند و در ب
 اگرفته بودند که هنگام شب بقلعه خود ر   يمزودتر بقلعه برسند تصم

 ست خود صادرايا بر حسب فرمان عبد اّلّل خان  که در دوران ر ير برسانند ز 
 ذاشتند که کسی مبدديگکرده بود دمشنان در اطراف قلعه مراقب بودند و من
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 مساعدتی بکند بر سر راههای خمتلف که اياصحاب وارد قلعه بشود و 

 جهت حضرت يند اشخاصی را مبراقبت گماشته بودند ابيشبقلعه منتهی م
 شوند ات از مراقبت حمفوظ ابشند يکواستند شب بقلعه نزديخهباءاّلّل م

 اشخاصی که اب حضرت هباءاّلّل مهراه بودند اصرار کردند که چند ساعتی
 آهنا يلکه انچار مطابق م  يدای رساسرتاحت کنند، اصرار آهنا بدرجه

 هء خوبیيجنت يقر ّي طدر ط يداشتند که أتخ يقنيرفتار فرمودند هر چند 
 شان آگاه شوند و ممانعتّيتد و از نينممکن است اعداء آهنا را بب ،ندارد

 ه دور بود وارد شدند،ه از جادّ يکد هبر حال برای اسرتاحت در منزلينمنا
 ند فقط حضرت هباءاّللّ يدمهراهان حضرت هباءاّلّل شام خوردند و خواب

 مشکالتی در راه وصول مهراهان يداشتند که أتخ يقنيار بودند و يدب
 هيدکه مهراهان حضرت هباءاّلّل خوابينا نياد خواهد کرد در بجيمبقصود ا
 ّيهقض ينجاسوسها از ا  ار نشسته بودند،يدان هم هپلوی آهنا بيشبودند و ا

 مهه را گرفتند هر چه  مأموری چند آمدند،  مطّلع شدند و خرب بردند،
 داده يصآن دسته تشخ يس را رئداشتند ضبط کردند و چون حضرت هباءاّللّ 

 جاهاينمبا داده شده که هر کس را ا يدو اک يدان گفتند دستور شديشبودند اب
 حضرت ميو بدست حاکم بسپار  يمو به آمل بفرست يمکن  يدستگ ينيمبب

 يزکار ما چه چ  يدانيدو من يدهباءاّلّل فرمودند:" مشا مطلب را اشتباه کرد
 ين" ا يدان شو يمه پشيجکه در نت  يداری نکننم کيکت ميحاست من بشما نص

 ينمأمور  يسان و وقار صادر شده بود در رئينن مبارک که اب کمال اطمياب
 مؤثّر افتاد اب خشونت رفتار نکرد و درخواست منود که حضرت هباءاّللّ 

 ی اب ادب و احرتاميلآبمل بروند خ ينو مهراهان سوار شوند و اب مأمور 
 هيکت منودند مهان طور ميفتادند و جبانب آمل عز رفتار کرد مهه براه ا

 قدری فاصله داشتند حضرت ينند اب مأمور يدای رسفتند برودخانهي م
 هباءاّلّل هبمراهان خود ابشاره دستور دادند که هر چه نوشتجات مهراه
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 ٣٣٦ص 
 ی ازيکند يدشهر آمل رس يکدازند صبح نزدينن رودخانه بيادارند در م

 جلوتر رفت و به حاکم آمل خرب داد که مجعی را در راه قلعهء ينمأمور 
 حکمفرمای آمل در آنوقت حاکم اصلی ميو آهنا را گرفته آورد يدميطربسی د

 احلکومه بود حاکم اصلی اب سرابزان خود بکمک لشکر شاهزاده يبان ، نبود
 اوندان خودش را جبای خوديشی از خو يکزا رفته بود و ي لی ميقمهد

 مجع را ينکه خرب گرفتاری ايناحلکومه مبحض ا يبت گذاشته بود انحبکوم
 را در مسجد يفوراً مبسجد رفت و علما و سادات و مشاه يداز مأمور شن

 مجع کرد حضرت هباءاّلّل و  مهراهانشان را هم احضار کرد که در مسجد در
 شده اند يانست اشخاصی که دستگيدحمضر علما حاضر شوند اّما من

 يبد وقتی که حضرت هباءاّلّل و مهراهان وارد مسجد شدند چشم انتنيسک
 ان شديموحشت کرد و پش يدی ترسيلاحلکومه که حبضرت هباءاّلّل افتاد خ

 ی کلماتی حبضرتيز آم يختوب ءکاری اقدام کرده بعد اب هلجه  نيکه چرا بچن
 ادبود که جلو فتنه و فس ينکلمات ا  ينهباءاّلّل گفت و مقصودش از گفنت ا

 د و نگذارد فتنهي را که در مسجد مجع شده بودند بگ ينن دايوايشعلما و پ
 ی بر زابن رانديز آم يخانت توبياجهت ب يندازند از اينو آشوبی براه ب

 وديشه نسبت داده ميکگونه هتمتهائ  ينحضرت هباءاّلّل فرمودند :" ما از ا
 بزودی برائت ما ازچسبد وجه مبا منیيچهتمتها هب ينا يمکاماًل برکنار هست

 ردد من حباکميگگونه هتمتها در مقابل چشم مشا اثبت و آشکار مينا
 انی ابشد " حاکم رو بعلما کردهيمنم کاری نکند که موجب پشيکت ميحنص

 ردند حضرتيکاالت مؤ علما س يدان بپرسيشاز ا يدواهيخو گفت هر چه م
 نيرمودند در بيفن مياصراحت و وضوح جواب آهنا را ب يتهباءاّلّل در هنا

 تايای از آی از مهراهان حضرت هباءاّلّل ورقهيکل و جواب نزد ؤاس
 بعضی از يهالعلمأ دادند مشارٌال يسفتند آن ورقه را برئايحضرت ابب 

 ن خود گفتيافقرات آنرا خواند و انگهان آن ورقه را بطرفی افکند و ابطراف
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 تند کلماتيسنند هنوز بلد نيکروازی ممهه بلند پ ينها که در اّدعای خود اينا

 ورقه امالی کلمات را غلط نوشتند يندر ا ينيدند ببيسرا درست بنو 
 از حضرت يدرمائيفه ميکعبارت ينحضرت هباءاّلّل فرمودند " جناب آخوند ا

 ی از اصحابيکالّسالم در جواب  يهعلی عل يت بلکه آنرا حضرت اميسابب ن
 فرموده است چون حضرت هباءاّلّل جمتهد راد ايابن ز  يلموسوم بکم يشخو 

 ريگجواب ماند و ساکت شد دابشتباه و جهلش آگاه فرمودند کاماًل بی
 يندت هم داشت برآشفت و گفت ايای از اشراف که جنبهء سيکی نگفت يز چ

 مذهب ينند که از قلم ابب صادر شده و مفّسر يکعبارت بصراحت داللت م
 از حاکم درخواست کرد که اصحاب را بقتل اند آنگاهابب آنرا بکار برده

 در هر ، دمشن اسالمند ،گونه نفوس دمشن حکومتندينبرساند و گفت ا
 ها را حمو و انبودينو ا يميبدعت را بگ ينصورت بر ما الزم است جلو ا

 شخص مهراهی کردند و بنای يناب ا يزسادات و اشراف ن يرو سا يمکن
 يلحاکم درخواست کردند که فوراً مطابق مبدگوئی و سّتم را گذاشتند و از 

 اگر خواسته ابشد حبرف يدشد که چکار کند د ّي حاکم متح .آهنا رفتار کند
 يمخواهد رفت تصم يشعلما گوش ندهد انچار خبطر خواهد افتاد و آبرو 

 د و آتشی که دري گرفت که هبر قسم شده جلو شورش وفساد علما را بگ
 و فرّاشهای خود ينجهت مبأمور  ينکند از ا  قلب آهنا افروخته است خاموش

 ها رايندستور داد که حضرات را بچوب ببندند و گفت بعد از چوب کاری ا
 ها را بطهران بفرستد و درينو ا يايدنم ات وقتی که خود حاکم بيکحبس م

 آهنا جمری ءرا که سزاوار هستند ابمر شاه درابرهی آجنا جمازات
 خواهند کرد.

 د منيز د مايفر  يهرا که بچوب بستند ماّل ابقر بود مشارٌال اّول کسی     
 مرا ينمأمور  لتاً مهرت اسبهای حضرت هباءاّلّل هستم و عازم مشهد بودم غف

 جا آوردند حضرت هباءاّلّل وساطت فرمودند و ابالخره موّفقينگرفتند و ا
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 جانی رازا ي شدند که ماّل ابقر را خالص کنند وقتی که خواستند حاجی م

 مان منيهت که ميسبچوب ببندند حضرت هباءاّلّل فرمودند او شخص اتجر 
 سبب ينهم فرمودند او نوکر من است و اب ييیزا ي م ءبوده است درابره

 کدام  يچاحلکومه فرمودند ه يباو را هم از چوب خوردن خالص کردند بعد بنا
 من خودم يداتهگرف  يمو آزار ما تصم ّيتندارند اگر ابذ يها تقصيناز ا

 احلکومه اّول مرّدد بود يبو آزاری حاضر هستم ان ّيتبرای حتّمل هر نوع اذ
 بعد امر کرد که فقط حضرت هباءاّلّل را چوب ببندند اب آنکه اّول قصد

 ی نرساند و مهراهان را چوب کاری کند.يّتداشتند حبضرت هباءاّلّل اذ
 از يزحضرت ابب در ترب تی را که پنج ماه قبل يبمهان زمحت و مص     

 در آمل از دست دمشنان يزدمشنان خود حتّمل فرمودند حضرت هباءاّلّل ن
 دمشنان در ءهيلابر بوس نيحتّمل فرمودند مهانطور که حضرت ابب خنست

 از حمبوس شدند مهانطوري خان  داروغه در شهر شيدمنزل عبد احلم
 حمبوس شدند حضرت هباءاّلّل اّول مرتبه در طهران در منزل کدخدا

 کو حمبوس شدند حضرت ماه ءدّوم حضرت ابب در قلعه ءمهانطور که مرتبه
 دّوم در منزل حاکم آمل حمبوس شدند مهانطور که ءهباءاّلّل هم برای مرتبه

 مورد ضرب و چوبکاری قرار يزاالسالم ترب  يخش ءحضرت ابب در منازخانه
 ل مورد چوبکاریدر منازخانه جمتهد آم يزگرفتند حضرت هباءاّلّل ن

 يقسّوم در چهر  ءو ضرب قرار گرفتند مهانطورکه حضرت ابب دفعه
 ه چال طهرانياسّوم در س ءبرای دفعه يزحمبوس شدند حضرت هباءاّلّل ن

 ه حضرت هباءاّلّل حتّمل فرمودند حضرت اببيکتهائيبحبس شدند مص
 مصائب را از قبل حتّمل کردند. يعمج
 ی از اطاقهای جنب مسجديکمهراهان را در ابری حضرت هباءاّلّل و      

 ينبود که حضرت هباءاّلّل را اب يناحلکومه ا يبحمبوس کردند مقصود ان
 ه از هجوم دمشن خوخنوار حمفوظ بدارد و در هنانی بفرّاشان خوديلوس
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 ٣٣٩ص 
 در آن بودند سوراخ کنند و آهنا نيار اطاقی را که حمبوسيو دستور داد که د

 يباحلکومه جمری شد خود ان يبدستور ان ينون بربند اي را از آجنا ب
 هيکو حضرت هباءاّلّل را از راه يدشيکار انتظار ميو احلکومه هپلوی د

 راه نيون آورد و مبنزل خود برد در بي اد کرده بودند بجيار ايو ن ديادر م
 لسان بلعن و طعن گشود يدی از علما چون حضرت هباءاّلّل را دّيدشخص س

 احلکومه يبود را بلند کرد ات حضرت هباءاّلّل را مضروب سازد انو عصای خ
 رو ّيدل مبارک برسد آنگاه بسيکی هبيّتخود را سپر بال کرد و نگذاشت اذ

 بر ّيدبردار س ّيتهم که دست از اذيدکرده و گفت ترا حبضرت رسول قسم م
 واهی او رايخاست تو م ينشخص از دمشنان د ينا  آشفت و گفت " چطور؟

 دايدور آهنا مجع شدند و داد و فر  نيب ينخالص کنی " چند نفر از اوابش در ا
 عامل سبب شد که ّيدو استهزاء مشغول گشتند آن س هيّ راه انداختند و بسخر 

 احلکومه يبو قال فرّاشان ان يلآن ق نيی صورت گرفت در بيدهوی شدياه
 حلکومه رساندندا يبون بردند و مبنزل اني حضرت هباءاّلّل را از معرکه ب

 مهراهان ءّيهکاری کردند بق  نيی شجاعت خبرج دادند که چنيلت خيقدر حق
 احلکومه چون يبان .فتندايبدار احلکومه بردند و از مهلکه جنات  يزرا ن

 از بدرفتاری اهالی آمل معذرت خواهی کرد و گفت يدحبضور مبارک رس
 ستمکاران ينگال اوانست مشا را از چنيتکس من  يچاگر خواست خدا نبود ه

 خالص کند من قسم خورده بودم که جان خودم را برای خالصی مشا فدا کنم
 نمياستقامت کردم و گر نه منهم از شّر آهنا ا ،جهت برای مراعات قسم يناز ا

 دم آنگاهيشال ممياپی آهنا اپ يراندم  و حتماً بچنگال آهنا گرفتار و در ز يممن
 هاينلی حبضور مبارک کرد عرض کرد امفصّ  يتاز رفتار اشراف آمل شکا

 ننديکم ّيته مرا اذيشی مردمان گردنکش زشت رفتاری هستند مهيلخ
 رديکائی مير احلکومه اب کمال اخالص و شفّقت از حضرت هباءاّلّل پذ يبان

 لياخ يدو کراراً حبضور مبارک عرض کرد خدا نکند که مشا حمبوس ابش
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 ٣٤٠ص 
 منزل يندارم که بنای ا يقنيم حبس کردم من من مشا را در منزل خود يدنکن

 جا از شّر دمشنان خودينبوده است که مشا در ا يناز روز اّول برای ا
 .يدحمفوظ و در پناه ابش

 يچرمودند " هيفم که ميدمن از حضرت هباءاّلّل شن :يدو يگم يلنب     
 آمل ءاحلکومه يبا که من از انيزير آم تمسجونی جبز من رفتار مالطف

 شخص اب مهرابنی و احرتام اب من رفتار ينم مشاهده نکرده است اديد
 سالمتی و اسرتاحت مرا فراهم کند يلسته سعی داشت که وسايو رد پيکم

 وني وانستم از منزل بيتی که بود منيز ی راحت بودم فقط چيلمن در آجنا خ
 دی برسانيّتکه وقتی حاکم برگردد مبن اذ  يدسيرت ی ميلاحلکومه خ يببروم ان
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 ٣٤١ص 
 انی بودجيحاکم آمل عّباسقلی خان الر 

 يخن بقلعهء شايکه جزو لشکر 
 يبی سعی کردم انيلطربسی رفته بود من خ

 ل برهامن و ابوياخ يناحلکومه را از ا
 ه مرا ازيکگفتم مطمئّن ابش خداوند

 شّر مردم آمل خالص کرد و ترا
 احرتام از من در ينت که اب ايخبرانگ

 کنی البّته قادر  ائیير منزل خود پذ
 است که قلب حاکم را نسبت مبن

 مهرابن سازد و او را وادار کند که اب
 شبيک يدمن مبهر و حمّبت رفتار منا

 ا پشت در منزل سر وير ز  ميار شديدب
 ی بود مهه منتظر بودند کهيلصدا خ

 دمشنان جمدداً هجوم کنند وقتی در را
 ابز کردند معلوم شد حاکم از قلعه
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 ٣٤٢ص 
 ّيتنفوسی را که ما را مورد اذ يدمل برگشته  چون خرب گرفتاری ما را شنآب

 يخو سرزنش کرد اب حلن توب يخو آزار قرار داده بودند بشّدت و سختی توب
 مانيهستمکاران اب م ينا يدفت چرا گذاشتيگد و آبهنا ميز د مايفر  يزآم

 چرا ؟گونه رفتار کنندينشده که قدرت دفاع از خود ندارد ا يدستگ
 اشرار يرعلما و سا يلبچه دل ؟ يدمان بزرگوار را بکشيهم ينا يدواستيخم

 د کهينو يگعلما راست م يناگر ا ؟ ان اثبت کرده بودنديشاّدعای خود را بر ا
 يخش ءنند خوبست بقلعهيکحامی اسالم هستند واحکام اسالم را عمل م

 اسالم که يندخود را اثبت کنند و از  تيّ طربسی بروند و در آن جا اسالم
 د.ينمّدعی حفظ آن هستند دفاع منا

 یيلشجاعت اصحاب قلعه خ ءانی از مشاهدهجيان الر يخعّباسقل     
 از آنکه بقلعه برود اصحابرا مورد اعتنا يششده بود پ ّي متح
 را يعانست وقتی که رفت و وقايدی آهنا را سهل مي پنداشت و جلوگ منی

 کاسته شد و آتش خشمش  يشودخواهو خ ايآنوقت از کرب  يدبچشم خود د
 فت وقتی که وارد آمل شد اب کمال خضوع و احرتام حبضور مبارکاي نيتسک

 حضرت هباءاّلّل مشّرف شد و از بد رفتاری و کردار زشت مردم آمل
 و مقام خود را فراموش کرده ّيتمعذرت خواست طوری شده بود که شخص

 سته مبدح مواهبيو زابنش پرد و يکم يدی متجيلخ نيبود از جناب ماّل حس
 بود پس از چند روز ايو مهارت و شجاعت و عّزت نفس جناب ابب الباب گو 

 يدکرد و حضرت هباءاّلّل را اب مهراهانشان بطهران رسان  ّياای مههيلوس
 آمد که ذکر شده مانع آن شد که حضرت هباءاّلّل بتوانند خود را يشپ ينا

 و کوشش يتجدّ  يتدازند هر چند هنابقلعه برسانند و مبساعدت اصحاب بپر 
 يناهلی بر ا يرد و لکن تقدينرا داشتند که اصحاب قلعه را مساعدت فرما

 فتندي بربند اگر بقلعه م يفان در قلعه تشر يشقرار نگرفته بود که ا
 و احکام آن بزرگوار که در يمر اهل عامل از تعاليگند ديدسي و بشهادت م
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 ٣٤٣ص 
 اندند.يمم يبنصر شد حمروم و بیاظهار امر آشکا ءدوره

 ان جوانی بودند که ندایيعنی در ر يعزندگانی  هء حضرت هباءاّلّل در هبار دور      
 ت و هفت خبدمت امر پرداختند ازيسند و در سّن بيدحضرت اعلی را شن

 شئون ظاهره و ثروت و مقام گذشتند وقتی که در طهران مبساعدت يعمج
 جنات دادن ءّيهد گرفتار حبس شدند در قضاقدام فرمودن يناسرای قزو 

 ای از قدرت خود را آشکار ساختند درمنونه ينحضرت طاهره از قزو 
 ال حضرتياساختند در ن يلزا يتدب يتد اصحاب را در هناايبدشت داد و فر 

 مشفقانه يحطربسی نصا ءقّدوس را از مرگ جنات دادند ابصحاب قلعه
 د و خود رايناصحاب مساعدت فرما هبند که يدوشيکسته ميو فرمودند و پ

 از يک يچاختند چنانچه در آمل نگذاشتند هيسدر مهه حال فدای اصحاب م
 ت فرمودنديبند و خود بنفسه حتّمل آن مصي اصحاب مورد ضرب قرار بگ

 اعدا قرار گرفتند چه يبن بشاه مورد رنج و آسياانداخنت ابب يت ءدر واقعه
 ل مبارکيکخت هبيتاه اپدشاه و از آجنا ات اپه از لواسان ات اردوگيکتّيابل

 ه چال طهران مشّقت فراوانی از ثقل اغالل حتّمل فرمودند و دريادر س يدرس
 ای ازمجله که ذکر شد منونه ينی آن سجن بزمحت فراوان گذراندند ايکاتر 
 برهانست بر آنکه آن ينامور بزرگرت  ينتی بود که حتّمل فرمودند و اّيابل

 ان مورد اثرير قوائی را که در ا يعانه شخصی بودند که مجيگبزرگوار 
 نداختند قدرت و قّوت آن بزرگوار بود که قوای مؤثّره را ابيابودند بکار م

 اخت  و ابالخره آنيسم منداخت و امورشان را منظّ يادّقت بکار م يتهنا
 ا بعدير ز  يدن بچنان مقام بلندی رسانيات بيعشر  ءقوای مؤثّره را در دوره

 ن مقّدر بود که زمام امور موکول آبن بزرگوار شود و پس ازيات بيعاز شر 
 مظهر وحی حضرت کردگار گردد. يلن آن نفس جلياب ءدوره
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 ٣٤٤ص 
 تميسفصل ب                               

 ء فصل قبلّيهبق                             
 و فرار کرد لشکرشزا شکست خورد ي لی ميقکه مهد   يمسابقاً گفت     
 جبمع ياً زا اثني لی ميقانی و فرار شاهزاده مهديشان شد بعد از پر يشپر 

 م شد که ابصحاب قلعه محله کند اصحاب خود را ابرقوی پرداخت و مصمّ 
 ست لشکر ابايفتند ر ايو سپاهی جرّار  يملشکری عظ ءر در حماصرهيگد

 دو نفر قّوه و لوازم ينان خان افشار بود ايمانی و سلجيان الر يخعّباسقل
 لیيقمار فراهم کردند و بلشکر شاهزاده مهديشده و سواره بيار و پيابس
 ءسنگر مبنزله هفتسته بودند اردوگاه در جوار قلعه قرار داشت يو زا پي م

 کرده بودند که اگر اصحاب از قلعه  يهخطوط دفاعی در اطراف قلعه تعب
 مبرکز قوی ، اشتنديدبرمن نيمانع را از ب هفتات آن  ، مدنديآون مي ب
 تّياعمل ينن هر روز اب کمال غرور و خودخواهی بتمر ايلشکر  ، نديدسي من

 هيلوسينواستند قّوه و قدرت خود را بديخجنگی مشغول بودند و م
 آبی شده بودندبدهند اصحاب قلعه دچار بی يشقلعه منا ينمبحصور 

 االّول حفر چاه يعبن قلعه چاه بکنند در هشتم ماه ر ياو جمبور شدند در م
 ند اصحاب چاه را حفر کردند آبهنايدد نيمتام شد وقتی که جناب ماّل حس

 يمکار آب فراوانی خواهينکرد برای ا  يمما شستشو خواه يبفرمودند عنقر 
 خواهد شد و در يلمتام اوساخ ترابی از ما زا يمداشت روزی که شستشو کن

 هر کس يدرس يمابدی خواهت ياشتافت و حب يمخواه يرگاه خداوند قديشپ
 ساعت ينکند و منتظر آخر   ّيادارد از جام شهادت بنوشد خود را مه يلم

 د امشب قبل ازيز بر  يشخو  ينزندگانی خود ابشد ات خونش در راه نصرت د
 خود را آماده کند يدواهد که اب من مهراه ابشد ابيخطلوع فجر هر که دلش م

 که در جلو راه ما قرار گرفته  و لشکر ظلمتی را ميات از قلعه خارج شو 
 



www.oceanoflights.org 

 ٣٤٥ص 
 اه عّزت ابدیيگو جبا ميپراکنده ساز 

 .يمنت را برسانيشخو 
 هنگام عصر آن روز جناب ماّل      

 ءلباسهای اتزه ،وضو گرفتند نيحس
 حضرت ءعّمامه ،نديدخود را پوش

 ابب را برسر گذاشتند و برای دفاع
 خود را آماده ساختند صورت جناب

 ر درخشان بود و آاثريابس نيماّل حس
 انيشمنتهی از چهرهء اسرور بی

 رانايا اب اصحاب و يدظاهر و هو 
 کهينرمودند مثل ايفطوری مذاکره م

 ابر يننند آهنا را برای آخر يکوداع م
 ردند و بشجاعت ويکم يقتشو 

 رمودند مّدتیيفم يصاستقامت حتر 
 را هم در خدمت جناب قّدوس بسر

 مال خضوع نشسته بودند جناب قّدوس ابان اب کيشبردند در حمضر ا
 ردند گاهی بذکر حضرتيکم يعانرا تشجيشرمودند و ايفمذاکره م  نيماّل حس
 ءّيهت روحّياد آن بزرگوار مشغول بودند و زمانی قّدوس از کشفياابب و ب

 رت آن شب منقضیيشند خالصه قسمت بيدخشيبم يضف نيمباّل حس يشخو 
 .يدصبح دم ءشد و ستاره

 م وصاليو فجر  يباد که عنقر يدبشارت م نيستاره مباّل حس ينلوع اط     
 متا طالع خواهد شد جناب ابب الباب در آن وقتيهحمبوب ب

 برخاستند و بر اسب سوار شدند و فرمودند اصحاب در قلعه را ابز
 ران برای مقابله اب دمشنان از قلعهايده نفر از يز د و سيصکنند آنگاه اب س
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 ٣٤٦ص 
 ند صدای اصحاب در جنگليدصاحب الّزمان برکش ايد ايند و فر خارج شد

 بسنگر اّول محله نيد جناب ماّل حسيشو از اطراف منعکس م يپيچيدم
 ی قادی کالئی سپرده شده بود ابب البابايسنگر بدست زکر  ينکردند  ا

 را مقتول ساخته ايکمی سنگر را در هم شکستند و زکر   ءبفاصله
 سرعت و شجاعت يتمتفّرق ساختند بالفاصله اب هناان و يشسرابزانش را پر 

 لشکر يمفتند خوف و بي م يشگشودند هر چه پ  يزسنگر دّوم و سّوم را ن
 شتيگرت ميشی و اضطرابشان بيدد و ان اميشدتر مايدمشن ز 

 سرااپی آهنا را وحشت و دهشت گرفته بود از اطراف مثل ابران بر سر
 لی آهنا ابداً اعتنائی نداشتند وو  يدار يباصحاب و ابب الباب گلوله م

 سنگرها را در هم شکسته و استحکامات را يعفتند ات مجي م يشسته پيو پ
 انی ابالی درختی رفت وجيان الر يخعّباسقل نيب ينان ساختند در اير و 

 های درخت پنهان ساخت و مبراقبت اصحابن شاخهياخودش را در م
 وانست در پرتويتو خبوبی می فرو گرفته بود يکپرداخت اطراف او را اتر 

 مراقبت کند ه روشن شده بود ابب الباب و اصحابش را کامالً يکمشعلهائ
 مانيسان بر يشفتند انگهان اپی اسب اي م يشسواره پ نيجناب ماّل حس

 ينواستند اسب را از ايخان ميشا يچيدی از چادرهای نصب شده پيک
 انيخنی عّباسقليعر نتکايادمشن خ ءورطه برهانند که انگهان هدف گلوله

 ر از زخم ابب الباب جاریيابود خون بس يدانی گشتند اثر گلوله شدجيالر 
 از نيت جناب ماّل حسيسانست که مقتول او کيدان منيخشت عّباسقليگم

 ان بضعفيشرت برنداشتند که قوای ايشده شدند و چند قدم بيااسب پ
 از اصحاب ابب الباب افتادند دو نفر جوان خراسانی نيه برزميدو سستی گرائ

 آمدند و جناب يشری موسوم حبسن بود پيگی موسوم بقلی و ديککه 
 ابب الباب را برداشته بقلعه بردند.

 کردند  يتحکا ني( چن يلزا حمّمد فروغی برای من ) نبي ماّل صادق و ماّل م     
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 ٣٤٧ص 
 ن قلعه دريارا بقلعه آوردند در م نيگفتند که ما هر دو در آنوقت که ماّل حس

 وقتی ابب الباب را حبضور جناب قّدوس ميحمضر جناب قّدوس مشّرف بود
 را نيجا مناند ماّل حسينکس ا  يچو ه يدون برو ي آوردند مبا فرمودند مهه ب

 بعد جناب ميون آمدي وش شده بود در حضور قّدوس گذاشتند مهه بيهکه ب
 ان راهيشکس را مبحضر ا  چيزا حمّمد ابقر امر کردند در را ببندد و هي قّدوس مب

 آبهنا اّطالع يدکس نبايچندهد و فرمودند بعضی کارهای پنهانی دارم که ه
 مهانطور ميت کردي جناب قّدوس ح يشفرما ينن ايدا کند ما از شنيدپ
 م که اب حضرتيدرا شن نيچند حلظه بعد صدای جناب ماّل حس ميتاده بوديسا

 گفتگو دو  ينهند ايدان جواب مشيقّدوس به مذاکره مشغولند و بسؤاالت ا
 زا حمّمد ابقري م يدميرت شد که ديشتعّجب ما وقتی ب يدساعت طول کش

 تادهيسان است بعدها مبا گفت من پشت در ايشی مضطرب و پر يلخ
 که جناب قّدوسينردم مبحض ايکن اطاق نگاه ميابودم و از سوراخ در مب

 ته نشستند و مانند سابقبرخاس نيرا بردند فوراً ماّل حس نياسم ماّل حس
 دوختند و اب کمال دّقت نياب کمال خضوع سر خود را کج کرده چشمها را بزم

 ادنديدردند جواب ميکند و هر چه را سؤال ميدشنات قّدوس را میيشفرما
 ی زود از من جدا شدی و مرايلان فرمود " خيشم که حضرت قّدوس ابيدشن

 شد که انشاء اّلّل من هم نزد تويکمندر چنگال دمشنان واگذاشتی چندان طولی 
 مند هبره يايدو از نعمتهای اهلی که بوصف من يدخواهم آمد و بتو خواهم رس

 م که بقّدوس عرض کردند " جامنيدرا شن نيخواهم شد " آنگاه صدای ماّل حس
 زاي " پس از مّدتی جناب قّدوس مب يداز من راضی هست ايفدای مشا آ

 ق را ابز کند اصحاب مشّرف شدند جنابابقر امر کردند در اطا
 اموری اب او ءخدا حافظی کردم و درابره نيقّدوس فرمودند " من اب ماّل حس

 آهنا گفتگو نشده بود " ما نگاه ءدرابره يناز ا يشو انباز گشتم که پ يکشر 
 ی دريفاند و آاثر تبّسم لطصعود کرده نيجناب ماّل حس يدميد ميکرد
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 ٣٤٨ص 
 کهينند مثل ايدسي ان بنظر مينآرامش و اطم است چنان ابيدصورتشان پ

 فنشان جناب قّدوس آمدند جسد ابب الباب را درکاند در وقت  هيدخواب
 يخش يحند و دستور دادند که بدن را در قسمت جنوبی ضر يچيداهنش پي پ

 جسد رفتند و بر صورت و چشمهای يکطربسی قرار بدهند بعد نزد
 تياح ءهيقدق ينفرمودند " خوشا حبال تو که ات آخر بوسه زدند و  نيماّل حس

 نيوارم که هر گز بيدبودی ام يماق اهلی اثبت و مستقيثبر عهد و م يشخو 
 کلماترا جناب قّدوس اب چنان سوز و گدازی  ينتد " ايفمن و تو جدائی ن

 يهر گر يااختن فرمودند که هفت نفر از اصحاب که حاضر بودند بیياب
 ی سوزانک بود مهه آرزو داشتند که اگر ممکن بوديلب خاصحا ءيهکردند گر 

 جسد ابب يشجان خود را فدای ابب الباب کنند جناب قّدوس اب دست خو 
 ش بودند فرمودند مدفن اببيکه نزديکالباب را در قرب گذاشتند و ابصحاب

 اصحاب هم يرحّتی سا يداز مهه کس مستور و مکتوم بدار  يدالباب را اب
 بعد يدکس را مطّلع مساز   يچه مدفن ابب الباب کجاست هبفهمند ک يدنبا

 شده بودند در يدر از اصحاب را که شهيگدستور دادند سی و شش نفر د
 قرب دفن کنند وقتی که يکن ياطربسی در م يخش يحمشال مقربه و ضر 

 ينمانند ا يدرمود احّبای اهلی ابيفد ميشن قرب گذاشته ميابدهنا در م
 ها در حال ممات اب هم مّتحدندينار کنند مهانطور که اشهدای امر مقّدس رفت

 يباب هم مّتحد ابشند در آن شب قر  يشت خو ياح ءدر دوره يداحّباء هم اب
 ان جنگ زمخی شده بودند.يدنود نفر از اصحاب در م

 ت شصت و چهار هجریيسسال هزار و دو  ءاز روز دوازدهم ذی القعده     
 هجوم اعدا قرار گرفتند ات روز وفات ه اصحاب مورديکروز  نينی اّوليع

 شصت و پنج و تيساالّول سال هزار و دو  يعکه روز هنم رب  نيجناب ماّل حس
 زا ابقر هفتادي هجری هنگام طلوع فجر بود مطابق مشاره و حساب م

 هيکه بودند و از روز يدمّدت بشهادت رس ينو دو نفر از اصحاب در طول ا
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 ٣٤٩ص 
 نديده بشهادت رسيکجوم دمشنان شدند ات روز مورد ه نيجناب ماّل حس

 ه اتّفاقيبعج يعمّدت چه وقا ينصد و شانزده روز گذشته بود در طول ايک
 اقدامات ابب الباب در يدبظهور رس نيافتاد چه شجاعتها از جناب ماّل حس

 يهدمشنان مشارٌال ينتر ت آور بود که سختي ای حمّدت ابندازه ينطول ا
 يعآن وقا ءان اقرار داشتند و از مشاهدهيشا بشجاعت و بزرگواری

 ءدرجه يتهنا نيت و دهشت بودند در چهار دفعه جناب ماّل حسي دچار ح
 .ه شده بود ظاهر ساختنديدرا که از کمرت کسی د يششجاعت و قّوت خو 

 دفعهء .ابرفروش اتّفاق افتاد يکاّول در روز دوازدهم ذی القعده نزد ءدفعه
 ست که اببيو طربسی بوقوع پ يخش ءّرم در جوار قلعهدّوم در روز پنجم حم

 سّوم در روز ءمرتبه .ن عبداّلّل خان ترکمان روبرو شدندايالباب اب لشکر 
 زاي لی ميقت و پنجم حمّرم در وسکس بود که اب لشکر شاهزاده مهديسب

 دفعه ينچهارم که از مهه مهمرت بود و آخر  ءدفعه . اندمصادف شده
 انيمزا و سلي لی ميقان و شاهزاده مهديخکه عّباسقلحمسوبست وقتی بود  

 خان افشار مهه دست بدست هم داده بودند و قوای خود را مّتحداً بکار
 انداخته بودند و چهل و پنج صاحب منصب که در جنگ مهارت و شجاعت

 از نيجناب ماّل حس .اب آهنا مساعد و مهدست شده بودند يزکامل داشتند ن
 اشتعال بود مظّفر و ءدرجه يتکه آتش جنگ در هنا  هولناک يعوقا يعمج

 نظم يتن جرّار را که در هناايآن سپاه و لشکر  يعمنصور گشتند و مج
 ای چنانان ساختند در هر واقعهيشبودند متفّرق و پر  يبو ترت

 شجاعت و قّوت و مهارت و تواانئی ابنواع خمتلف و اشکال متفاوت از
 ت امر مبارکی کهيقائی برای اثبات حقبتنه يکد که هر يشان ظاهر ميشا
 رفت آن کوششيشم فرموده بود و برای پياآن ق يتبزرگوار حبما ينا
 تي ه جان خود را در راه نصرت آن امر اب کمال غيکارمود بدرجهيفم

 حّتی در دوران صباوت آاثر نيجناب  ماّل حس .و شهامت فدا ساخت کافی بود
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 ٣٥٠ص 
 ظاهر و آشکار بود در علم و دانش و متّسک يشايمجنابت و حسن خلق در س

 و مهارت در سواری و اخالص در اجنام مقاصد و مراعات انصاف و ينبد
 فته بودايبلند ارتقاء  ءعالی و رتبه ءی بدرجهينثبات و استقامت در امور د

 ه جان خود را دريکنفوس نيصفات جناب ابب الباب از ب ينا ءبواسطه
 ند ممتاز و از مهه ابالتر بوديددند و بشهادت رسراه امر مبارک نثار کر 

 ند سی و شش سال از عمر مبارکشان گذشتهيدوقتی که جام شهادترا نوش
 کاظم  ّيدند و مبجلس درس جناب سيدوقتی که بکربال رس نيجناب ماّل حس .بود

 استفاده ّيدده سال داشتند نه سال هم از حمضر سيجرشتی وارد شدند ه
 ان آشکار شديشه استعداد قبول ندای حضرت ابب در اليوس ينکردند و اب

 آورتي ای حيهو جانفشان يهرا صرف خدمات امر  يشعمر خو  ءّيهبق
 يچان هيشت اياح ءان شهادت وارد شدند حوادث دورهيدفرمودند ات در م

 وضوح و روشنی در يتوقت مستور و خاموش خنواهد ماند و در هنا
 .يداهد درخشبالد آن بزرگوار خو  يخصفحات اتر 

 لشکر دمشن چنان شکست سختی خورده بودند که اب کمال خجلت     
 تهيخان و گسيشوان گفت از کار افتاده بودند قوای پر يتو شرمساری م

 مشکل بود و نتوانستند ابصحاب قلعه هجوم کنند مگر بعد از يشمجع آور 
 در .ان از گوشه و کنار جمتمع شدنديشچهل و پنج روز که قوی و لشکر پر 

 ای بود که جمبور شدندشّدت سرما ابندازه يدنوروز فرا رس يدع نيب ينا
 ابر اصحاب آهنا را شکست داده ينخود را ابصحاب که چند ءهجوم و محله

 هر .دازندينب يبودند و اب شرمساری و خوف مهراهشان ساخته بود بتأخ
 وامرافتاد ولی رؤسای لشکر و دولت ا يچند محله ابصحاب قلعه بتاخ

 وجه نگذارند کسی بکمک اصحاب قلعهيچی صادر کرده بودند که هبيدشد
 آذوقه برای اصحاب قلعه مشکل شده بود جناب ءمسئله .دننديو آبهنا بپ

 ه جناب ابب الباب برایيکزا حمّمد ابقر دستور دادند برجنهائي قّدوس مب
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 ٣٥١ص 
 برنج را قسمتدوران سختی انبار کرده بودند ابصحاب قسمت کند وقتی که 

 از يککردند حضرت قّدوس اصحاب را احضار فرمودند و آبهنا گفتند :" هر 
 خواهد آمد يشده را که برای ما پينت و مصائب آّياواند بليتمشا که م

 احساس ترس يشحتّمل کند اب ما در قلعه مباند و هر کدام که در وجود خو 
 ا مبأمنی برساند هر کهون رود و خود ر ي فوراً از قلعه ب يدماينم يدو ترد

 ا دمشنان بزودی دور ما را خواهندير زودتر برود ز  يدرفتنی است اب
 راه از هر طرف بروی ما بسته خواهد شد، ، گرفت و مبا محله خواهند کرد

 و مبصائب طاقت فرسا دچار يدت سختی بر ما خواهد ابر ّياو بل يدشدا
 شد ". يمخواه

 را ابصحاب فرمودند يشفرما ينشبی که جناب قّدوس ا در مهان     
 ميامتوّلی که جزو اصحاب بود بنفاق ق نيزا حسي ی موسوم به مّيدشخص س

 انيخنت سپرد و مکتوبی بعّباسقلياکرد و نسبت ابصحاب قلعه راه خ
 يدنيکمتام من يدرا که شروع کرد انی نوشت مضمون آنکه :" چرا کاریجيالر 

 دمشنان مشا که در ءازهي و بوفات او شوفات کرده  نيکه ماّل حس  يدانيدمگر من
 بود مشا که آن رکن نيه اصل کار ماّل حسيداند از هم اپشقلعه مجع شده

 يکاگر مهان وقت  يدساني چرا کار را ابمتام من يدبرداشت نياعظم را از ب
 هم حااليدمن بشما خرب م يدمديآبدمشن فائق م يدرديکر صرف ميگروز د

 تنها صد يدجی ندار ياد احتايلشکر ز ه مشنان خود ببردن د نير برای از بيگد
 دو روز بر قلعه مسّلط خواهند شد و بدون ءبفاصله يدنفر جنگجو اگر بفرست

 آذوقه در يثا از حير مشا خواهند گشت ز  يماهل قلعه تسل ءو شرط مهه يدق
 اند ."ی شدهيدجهت دچار مشّقت شد يناند و از اسختی هستند مهه گرسنه

 علی ّيدمتوّلی پس از نگارش انمه آنرا مهر کرد و بس نيحس زاي م     
 اصحاب قسمت نيه بيکعلی بعد از آنکه سهم خود را از برجن ّيدزرگر داد س

 فت منود نصف شب از قلعه فرار کرد و مکتوب راايردند در يکم
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 ٣٥٢ص 
 ناخت در آنيششخص را م ينان ايخانی رساند عّباسقلجيان الر يخبعّباسقل
 ای که در چهار فرسخی قلعه بود توّقف داشتيهان در قر يخعّباسقلهنگام 

 رد که بطهران برود و حبضور شاهيکانست چه بکند گاهی فکر ميدو من
 فتيگآور خود ننگ داشت گاهی مشکست و فرار خجلت ينبرسد و از ا
 انشيشفت دوستان و خو ي ان برگردد آجنا هم که مجينی الر يعبوطن خود 

 طور فکرينردند مهيکست خورده بود انچار او را مالمت مکه شکينبرای ا
 نيزا حسي انمهء م  ،علی زرگر ّيدار شد سيدصبح که ب ، رد که چه بکنديکم

 کشته شده از  نيان آنوقت دانست که ماّل حسيخمتوّلی را ابو داد عّباسقل
 علی زرگر ّيدکه مبادا سينحاصل شد از ترس ا يشای براجهت فکر اتزه ينا

 یيبنگ عجي فوراً او را کشت و اب ن  بدهد، يرينرا بسا نيقتل ماّل حس خرب
 يراز آنکه سا يشواست پيخدلش م  " هتمت  قتل " را از خود دور ساخت،

 کار مبادرت کند  ينرؤسای لشکر هبجوم و محله اقدام کنند خودش اب
 بقتل نيا از طرفی ماّل حسير قلعه را ابسم خود معروف سازد ز  يو تسخ

 ر گرسنگی ابصحاب قلعه زورآور شده بود ازيگه بود و از طرف ديدرس
 جهت خود را مظّفر و منصور پنداشت و فوراً جبمع قوی پرداخت و ده ينا

 فرسخی قلعه رفت ابتدا درابرهء يماز نوروز اب لشکر خود بن يشروز پ
 اتی کرد و چون بصدقيقمتوّلی خائن حتق نيزا حسي م ءمندرجات انمه

 هجوم بر افراشت و اب دو يتکرد هنگام طلوع صبح را  يقنيانمه مندرجات 
 هيدده و سواره قلعه را حماصره منود بلشکر خود فرمان داد که ديالشکر پ

 ابانن قلعه را هدف گلوله سازند.
 يدشتاب خود را مبحضر جناب قّدوس رسان يتزا حمّمد ابقر اب هناي م     

 شخص خائنی که در قلعه هستن را معروض داشت قّدوس فرمود ايو جر 
 انی اّطالع داده است او همجيان الر يخرا بعباسقل نيوفات جناب ماّل حس

 مبحض اّطالع بر وفات ابب الباب موقع را مغتنم مشرده بقلعهء ما هجوم
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 ٣٥٣ص 
 ينسازد و از رقبای خود اب يشوزی را خمصوص خو ي کرده ات نصرت و ف

 ون روي ه نفر از اصحاب از قلعه بديجافتد تو اکنون اب ه يشواسطه پ
 فتهايوفات  نيان را جبزای خود برسان ات بداند اگر ماّل حسيخو عّباسقل

 يدرمايفران خود را مساعدت مايو لکن قدرت اهلی مهواره اصحاب و 
 زا حمّمد ابقري م .ازديسسته آانن را بر دمشنان مظّفر و منصور ميو و پ

 اشارت کرد ات در قلعه ،حاب انتخاب کردن اصياده نفر از ميجپس از آنکه ه
 دايون اتختند و اب فر ي خود و مهراهانش سواره از قلعه ب ،را ابز کنند

 ابردوی دمشن هجوم کردند و آانن را ، انداختند ای صاحب الّزمان ولوله اي
 ريار فرار اختياسپاه عّباسقلی خان  اب ترس بس ،ان ساختنديشپراکنده و پر 

 آانن گشت چنان پراکنده شدند که معدودی يبی نصينگکردند و شکست نن
 از آهنا توانستند خود را ببار فروش برسانند ولی از شّدت خجلت و ننگ

 که خود را از اسب  يدوانستند سر بلند کنند عّباسقلی خان بقدری ترسيتمن
 ده شدنياه شده بود که در وقت پيمانداخت و فرار کرد بقدری سراس نيبزم
 ان ماند و او متوّجهيز کرده و مهانطور آو   يبرکاب گ يشای از کفشهيک

 يکدر حالتی که  ، ردند او هم فرار کرديکنشده بطرفی که لشکرش فرار م
 شتاب خود را يترش برهنه بود اب هنايگکفش داشت و اپی د  يشاپ

 را يشر شکست خو يازا رساند و اب ترس و خوف بسي لی ميقبشاهزاده مهد
 سالمتی و يتدر هنا يشحمّمد ابقر اب اصحاب خو زا ي م .معروض داشت

 می را که از دمشن جبا مانده بود،لَ عَ  ، سرور بقلعه ابز گشتند
 ی آنيمزا ابقر بدست گرفته بود و پس از ورود بقلعه اب نشاط عظي م

 کرد.  ميتقد يشبزرگوار خو  يسرا برئ
 اً ان کامل جمددّ يناصحاب از شکست دمشن مسرور شدند و اطم ءمهه     

 ان برای جلب نصرت و غلبه بريقان و اميبرای آهنا حاصل شد که قّوهء ا
 د ازينی نداشتند که سّد جوع منايز دمشنان کافی است چون اصحاب چ
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 ٣٥٤ص 
 ردند ويکم يهگوشت اسبهائی که از اردوی دمشن اب خود آورده بودند تغذ

 ه مراقبيشمودند مهيناب کمال شجاعت و ثبات هر گونه سختی را حتّمل م
 مطالب يرجمری سازند و بسا يدبودند که آنچه را حضرت قّدوس بفرما

 داشتند و محلهء دمشنان يشمشکالتی که در پ ، ادنديدی منّيتو امور امهّ 
 هء اصحاب سابق ابزيقامور بقدر سر موئی آانن را از سلوک در طر  يرو سا

 نصرت امرران قبل در اياستقامت و شجاعت مانند  يتاشت اب هنايدمن
 القلب در مواقع اشتداد يفکواتهی نداشتند هر چند بعضی از نفوس ضع

 رفت نيبود که بکّلی از ب ّيتامهّ ند و لکن اقدام آهنا بقدری بیيدلغز  ايبال
 جان ابزی اصحاب ، نربدند يشو مههء آهنا فراموش شدند و کاری از پ

 ند در پرتو انوارشجاع و دلباخته که دارای عزم راسخ و استقامت کامل بود
 نت و لغزشيات و بال خيبساعات مص ينتر  اقدامات خود در سخت

 نوا را بکّلی حمو و انبود ساخت.بی نيخائن
 زا که در ساری اردو زده بود از شکستي لی ميقشاهزاده مهد     

 داشت که يمی خوشحال شد اگر چه ابطناً تصميلعّباسقلی خان  و فرار او خ
 انيخخود عّباسقل يبرق يتّلی حمو کند ولی از عدم موّفقاصحاب قلعه را بک

 واست افتخار غلبه و فتح را خود بتنهائی دارا ابشد و برای اويخکه م  
 بطهران نگاشت و کمکای ی خوشحال شده بود فوراً انمه يلر نشد خيسّ م

 لوازم را از طهران خواست يرهای توپ و ساات جنگی و عرّادهيز جته يدطلب
 مرتبه قلعه را ينداشت که در ا يمبرای او بفرستند و تصم يخات بدون أت

 .يدمنا يحماصره و هبر حنو هست اصحاب را مغلوب و قلعه را تسخ
 اصحاب  ی مشغول بودند،يدجد ءء محلهّيهکه دمشنان بتهيندر ضمن ا     

 تنديسگر يناعتنائی مجناب قّدوس مبشکالت و مصائب وارده بنظر بی
 ن جشن بشکرايدر جر   لوازم انعقاد جشن نوروز بودند، ءّيهو مشغول هت

 قرار يشخداوند متعال پرداختند که آهنا را مورد فضل و احسان خو 
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 ٣٥٥ص 
 که گرسنه بودند متامينداده و برکات خود را آبانن مبذول داشته اب ا

 ت را فراموش کرده بودند و خبواندن اشعار سرگرم بودندّياها و بلتيبمص
 دايو در ساعات روز فر  يچيدپب صدای اصحاب قلعه ابطراف میهنگام ش

 فتنديگ) سّبوٌح قّدوٌس َربّنا و رّب املالئکِة و الّروح ( را م ءآانن که مجله
 سته و مستمّر بوديو مجله که پ ينتکرار ا يدسي م يدو بع يببگوش قر 

 ان در وجود اصحاب بود آنچه را از لشکرينابعث اشتعال شجاعت و اطم
 اً صرف شد فقط از مواشی گاويعه مجي ن گرفته بودند از اسب و غدمش
 بسته بود ای ی آن گاو را در گوشهينقزو  يابقی مانده بود که حاجی نص ای همادّ 

 خت ويپبرنج م يش را برای جناب قّدوس شي و ش يدوشيدهر روز او را م
 را هيّ رمودند و بقيفم يلبرنج م يد حضرت قّدوس مقداری از آن شيرب م

 فتند " ازيگرمودند و ميفم يتابصحابی که در حضورشان بودند عنا
 ميرب غذائی لّذت من يچاز من جدا شده است از ه نيه جناب ماّل حسيکروز 

 گرسنگی هستند و اب کمال  ءدرجه يتران من در هناايم ينبا وقتی میير ز 
 د ".يگي وزد قلبم آتش ميساند دمل مضعف و انتوانی دور من نشسته

 ستهيو صاد الّصمد را پ يمهه مصائب و شدائد جناب قّدوس تفس يناب ا     
 تيحاری نصيدران و احّبا را ابستقامت و اپاينوشتند و از طرفی هم می

 رديکزا حمّمد ابقر هر صبح و شام اصحاب را مجع مي رمودند ميفم
 مود از استماع آن آتشينصاد را برای آهنا تالوت م يو قسمتی از تفس

 شت.يگدر وجودشان احداث م يدجد يدد و اميشور م شجاعت اصحاب شعله
 اند ما گرسنگیيدرمود خدا ميفم که ميدشن فروغیزا حمّمد ي از ماّل م     

 اير ز  ميرديکو برای خوراک روزانهء خود فکر من مياديدمن ّيتخود را امه
 تايآ رد اثر آنيکم يت به حنوی مؤثّر بود که عقل ما را تسخايتالوت آ

 ممکن نبود آاثر ميديرب طوری بود که اگر چند سال هم هبمان منوال بسر م
 برود هر وقت که فکر نيشجاعت ما از ب ايا شود يدماللت و رنج در ما پ
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 ٣٥٦ص 
 ما را متزلزل کند و قّوت يمواست قدری تصميخنداشنت آذوقه و خوراک م

 ضور جناب قّدوسزا حمّمد ابقر حبي فوراً م يدمنا يلما را بضعف تبد
 کهينمبحض ا ، وردنديآم يفان تشر يشرد ايکرا عرض م ّيهفت و قضي م
 یيدانام يزانت سحرآميامدند از مشاهدهء آن طلعت نورانی و آن بيآما م يشپ

 د،يشم يلواری و غّصه و اندوه ما بسرور و شادمانی تبديدما ابم
 ردنديکمبا محله م که اگر متام دمشنان غفلتاً   ميرديکحالتی در خود احساس م

 داد. يمکه فوراً مهه را شکست خواه  يمداشت يقني
 انی سالالثّ  يعت و چهارم ماه ربيسم مطابق اب بايّ نوروز در آن ا يدع     

 ای ورقه يدت و شصت و پنج هجری بود جناب قّدوس در روز عيسهزار و دو 
 بيبود که عنقر  يننگاشتند که برای اصحاب قرائت شد مضمون ورقه ا

 خواهد آمد و مصائب اتزه واقع خواهد شد و در يشه پيدامتحاانت شد
 ينچند روز از ا يدری از اصحاب بشهادت خواهند رسياه مجع بسيجنت

 قلعه فرود يکزا اب لشکر جرّاری نزدي لی ميقشاهزاده مهد ،مقّدمه گذشت
 اب يکانی و جعفر قلی خان هر جيان الر يخان خان افشار و عّباسقليمآمد سل

 ستند بعالوه چهل نفر از بزرگانيو ات خود بشاهزاده پيز عّده و جته
 و صاحب منصبان هم مبساعدت شاهزاده آمدند در جماور قلعه در نقاط

 ساختند ات ّيااستحکامات جنگی را مه يرها و ساخمتلفه سنگرها و خندق
 داد که قلعه و اصحاب لشکر بتوپچی ها فرمان يسروز هنم شهر البهاء رئ

 د.ينهای توپ مناهدف گلولهرا 
 جناب قّدوس از اطاق خود يدار يبکه گلوله از هر طرف مينا نيدر ب     
 آوردند و مبشی پرداختند وجههء يفون آمدند و بوسط قلعه تشر ي ب

 ان و متانت رايناطم يتر مسرور و صورتشان خندان بود هناياقّدوس بس
 وپی جلوی جناب قّدوسدند انگهان گلولهء تيز داشتند مهانطورکه قدم م

 اعتنائی اب اپی خودان گلوله را بکمال خونسردی و بیيشافتاد ا نيبزم
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 ٣٥٧ص 
 خربند ستمکاران چقدر از غضب خدا غافل و بی ينغلطاندند و فرمودند :" ا

 ی کهيفخملوق ضع ءهيلانند که منرود اب آن عظمت را خداوند بوسيدمگر من
 نند که قوم عاد و مثود را ابد تند هبالکتايده ابشد هالک فرمود مگر منپشّ 

 نند که جنود اهلی رايکمهه کوشش م ينانند پس چرا ايدرساند اگر م
 ی بقدرت و قّوتّيتامهّ  يجنود شجاع و اصحاب دل ينبرتسانند اب آنکه ا

 مارند " آنگاه ابصحاب توّجهيشهند و آنرا مانند ظّل زائل ميدسلطنت من
 الّصلوة يهکه حضرت رسول عل  يدن اصحابی هستکرده و فرمودند :" مشا آ

 ت وَن فی آخرِ أي ينَ ّلذ او الّسالم درابرهء مشا فرموده است و اشوقا اِلخوانَ 
 يدالّزماِن ط وبی هَل م و ط وبی لنا و طوبی ه م اَفَضل  ِمن ط وابان ملتفت ابش

 ستخود را از د يمه مقام عظيلوس ينمبادا نفس و هوی بشما غلبه کند و اب
 از يکبرای هر  يدو از سطوت کّفار هنراس يداشرار نرتس يداز هتد  يدبده

 مشا وقتی مقّدر و ساعتی مقّرر است چون اجل برسد نه هجوم اعدا اثری
 واند اجل کسی را مقّدم و مؤّخريتکس منيچی هي دارد و نه کوشش احّباء أتث

 قتی که خدام کنند قبل از و يامبخالفت مشا ق نيسازد اگر متام روی زم
 د و کم خنواهدايه از وقت مقّرر ز يقدق يکوانند کاری بکنند يتکرده من  نّي مع 

 يدهای توپ ترس خبود راه بدهگلوله  ينحلظه از ا يکشد اّما مشا اگر چه 
 اهلی خود را يتمحا نيکه از حصن حص  يدبدان يقني يدو مضطرب بشو 

 ". يداخارج ساخته
 ان و استقامت درينند روح اطميدشنیانت را مياب يناصحاب که ا     

 القلب که آاثر نقاق و ترس در يففت جبز چند نفر ضعييان مايآهنا سر 
 دور هم يديداز قلعه که کسی آهنا را من ای وجودشان ظاهر بود در گوشه

 درجهء يتاصحاب که در هنا يرمجع شده بودند و بنشاط و شجاعت سا
 ت و بنظر دهشت و وحشتخلوص و انقطاع بودند بچشم بغض و عداو 

 زاي لی ميقتند چند روز پشت سر هم از لشکر شاهزاده مهديسگر ينم
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 ٣٥٨ص 
 ی متعّجب بودنديلت لشکر شاهزاده خيخيابصحاب قلعه گلوله توپ م

 های توپ اصحاب قلعه را از دعا و منازمهه گلوله ينکه ا  ّي حال متح نيو در ع
 های توپ اصحاب اب کمالدای گلولهارد و در مقابل صيدو اذکارشان ابز من

 ردند دمشنان منتظر بودند که اصحاب قلعهيکشجاعت صدا بدعا و اذکار بلند م
 ت قرآن و آوازهایايند که صدای اذان و تالوت آيديدشوند ولی بر عکس م يمتسل

 سد.ي سته از اصحاب بگوش آهنا ميو و مناجات و دعا پ يزفرح انگ
 و استقامت اصحاب جعفر قلی خان از مههشجاعت  ينا ءاز مشاهده     
 اصحاب جبوش ءهيندلش از شّدت بغض و ک ، رت آتش گرفته بوديشب

 واست هبر طوری شده است شعله شجاعت اصحاب رايخو خروش آمده و م
 جهت دستور داد برجی بسازند بعد از امتام برج توپی ينفرو نشاند از ا

 اخت جناب قّدوسيستوپ م ءابالی برج گذاشت و وسط قلعه را هدف گلوله
 زا حمّمد ابقر امر کردند که برود و جزای آن شخص پست خود خواه راي مب

 ان رايخو زبون ساخت جعفر قل يلان را ذليخبدهد و مهانطور که عّباسقل
 يدزا حمّمد ابقر فرمودند " ابي قّدوس مب ، هم مثل او منکوب و خمذول سازد

 یي و بندگان خملص خدا در دلشخص بفهمانی که اصحاب شجاع  يناب
 ردديگود و ابضطرار دچار ميشوقتی که گرسنه م يش ، هستند يمانند ش

 ياصحاب قلعه هم مانند ش ، وديششجاعت و شهامتش ابعلی درجه ظاهر م
 هءير ان ، رت گرسنه بشونديشاصحاب هر چه ب ينابو بفهمان که ا ، هستند

 تر خواهد بود . شان سخت لهود و هجوم و محيشتر مشتعل ميدغضبشان شد
 ون اتختندي ران سواره از قلعه بايده نفر از يجزا حمّمد ابقر اب هي م

 لشکر  ند،يدشيکصاحب الّزمان م ايد ايتر از سابق فر يدو مبراتب شد
 جعفر قلی خان و سی نفر از  منتهی گشتند،دمشنان دچار خوف و ترس بی

 برج را  ب بربج محله کردند،اصحا  اصحاب شدند، يرانش طعمهء مششاي
 بعضی از استحکامات  انداختند، نيخراب و توپ را از ابالی برج برزم
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 ٣٥٩ص 
 يدگرد  يکشب شد و هوا اتر  نيب يندر ا  ان کردند،ير و سنگرها را خراب و و 

 جبزای خودشان يزند وگر نه ابقی لشکر را نيدکه دست از کار کش
 ه بوديدو آزاری نرس ّيتکدام اذ  يچهب ،اصحاب بقلعه برگشتند  ساندند،ي م

 چند رأس  اسب از دمشنان جبا مانده بود که اب خود بقلعه آوردند لشکر
 ی هجوم و محله نشدند،ّياان خاطر گشته و ات چند روز بعد مهيشدمشن پر 

 ای ازو انفجاری واقع شد که عّده يقلشکر دمشن غفلتاً حر  ءدر قورخانه
 يشپ ينری از سرابزان کشته شدند ايابس ءهصاحب منصبان توپخانه و عدّ 

 د.ينماه نتوانستند ابصحاب قلعه هجوم منا يکآمد سبب شد که ات 
 ءفتند و بواسطهي ون مي مّدت بعضی از اصحاب گاهی از قلعه ب يندر ا     

 مودند گوشتينها ات اندازهء سّد جوع ممجع کردن علف خشک از مزرعه
 ها را از انچاری تناول يناز شّدت جوع چرم ز اسبها متام شده بود و اصحاب 

 ند که سبب رّقتيدبلعوشاندند و طوری میيجمودند علفهای خشک را مينم
 ه قوای آهنا سستيکوخت وقتيسدلش حبال آهنا م يديدهر کس م  بود،

 مدند و اب کلماتيآحضرت قّدوس نزد آهنا م ، شده بود يفو ابدانشان حن
 اختند.يسوارشان ميدند و اميدخبشمی يففآالم آهنا را خت يزانگهبجت

 دمشن قلعه را هدف گلوله ساختند ءانی توپخانهدر اّول ماه مجادی الثّ      
 قلعه هجوم کردند يده برای تسخياب از سواره و پو بالفاصله افواجی مرکّ 
 شدن دمشنان را مشاهده فرمودند و صدای آهنا را يکجناب قّدوس چون نزد

 قر را احضار کردند و فرمودند " اب سی و شش نفر اززا ابي ند ميدشن
 ينه در ايکد و دفاع کند و ابو فرمودند از روز ي اصحاب جلو دمشن را بگ

 که بدمشنان خود  ميديشگاه راضی منيچات حبال ه مياقلعه مسکن گرفته
 حاال هم ميشاديگردند ما دست بدفاع منيکو ات آهنا مبا هجوم من  يمتعّدی  کن

 و بزور ميور ياستی بدست باير است اگر مقصود ما آن بود که ر طو ينمه
 ن قلعهياهرگز ات امروز در م يمو اعالن جهاد بده يماسلحه بر کّفار غلبه کن
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 ٣٦٠ص 
 ما بطوری بود که بر مههء اّمتها غالب ءقّوهء اصحاب و قدرت اسلحه ميماندمنی

 مايّ ا ءدر گذشته الّسالم يهحال ما مانند اصحاب حضرت رسول عل ميديشم
 يدميشيکم يمانند حضرت رسول مشش يماست اگر مقصودی داشت
 که مؤمن شوند و قبول دعوت کنند از  ميرديکو دمشنان خود را جمبور م

 يشبود که اب رفتار خو  ينمقصودمان ا ميقلعه وارد شد ينه در ايکروز 
 ميو خود را برای جانفشانی آماده ساز  يمعظمت دعوت اهلی را اثبت کن

 يباست عنقر  يکساعت مقّرر نزد يمخود نثار کن ينرا در راه د يشو خون خو 
 .يده کارهای ما متام شود آن ساعت مقّرر خواهد رسيکخواهد آمد وقت

 سواره از ، ن اصحاب انتخاب کرديازا ابقر سی و شش نفر از مي م     
 رگشتند،دمشنان را پراکنده ساختند و مظّفر و منصور ب ،ون رفتندي قلعه ب

 ه بودنديدی ترسيلصاحب الّزمان اصحاب خ ايد اين فر يددمشنان که از شن 
 م را اب خود بقلعهلَ فرار کردند و علم خود را جبا گذاشتند اصحاب آن عَ 

 در هنگام يرينسا  شدند، يدواقعه پنج نفر از اصحاب شه يندر ا  بردند،
 ران دفن کردند.يگمراجعت بقلعه شهدا را اب خود بقلعه بردند و هپلوی د

 يشدمشنان خو  ءاندازهزا از قّوت و تواانئی بیي لی ميقشاهزاده مهد     
 ان شده بود انچار رؤسای لشکر را مجع کرد و اب آهنا مبشورت پرداختي ح

 ه هستيلکنند و هبر وس  ای کرد که هبر طوری ممکن است چاره  يقآهنا را تشو 
 ابالخره يدای لشکر طول کشد سه روز مشورت رؤسينمنا يقلعه را تسخ

 بقلعه خود داری کنند ءند که چند روز از تطاول و محلهيدهبرت آن د
 يدگرسنگی شد  ءاصحاب بواسطه يدشا  ی نرسانند،يّتو ابصحاب قلعه اذ

 .شوند يمو شرطی خودشان تسل يدی که بر آهنا روی داده بدون قيدو انام
 نيب ينمشاهده کند در ارا  يشخو  يمتصم ءهيجشاهزاده منتظر بود که نت

 و فرمانی از شاه مهراه داشت. يدشخصی از طهران حبضور شاهزاده رس
 طهران واقع شده، يککند نزد  ءيهقر   ء کند بود،يهشخص از اهل قر  ينا     
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 ٣٦١ص 
 انست که ماّل مهدی کندی و برادرش ماّل ابقر کندی که اب او هم وطنيدچون م

 د  از شاهزاده اجازه گرفت که بقلعه وارداشنيبهستند جزو اصحاب قلعه م
 بتواند آهنا را از مرگ خالصی خبشد، يدت کند شايحشود و آن دو نفر را نص

 قلعه درخواست کرد که مباّل مهدی نياز مستحفظ يدقلعه رس يکه نزديکوقت
 واهد تو را مالقات کند جنابيخنفر از رفقای تو آمده م يکد ينکندی بگو 

 کرد و گفت  يتآن شخص در طهران خودش برای من حکا رمودند کهيفم يمکل
 ر سختيام که صورتش را بسيدن شد من او را دايار قلعه منايو ماّل مهدی از د

 درازی يداهن سفي ی داشت پيز نگاه تند و ت يه بود و مانند شيدهبم کش
 دستمال  اهن بسته بود،ي ش را روی پي مشش  ه بود،يدمانند اعراب پوش

 سم که موالیيرت ا مير تش بود مبن گفت چکار داری زود بگو ز ی در دسيدسف
 من مرا احضار کند و من آجنا نباشم آاثر عظمت و قّوت از صورت

 ت او دهشتيباز نگاه کردن و ه  شدم، ّي ی متحيلخ  و چشمانش آشکار بود،
 پنهانی را که در ءکه خوب است عاطفه  يدمرا فرو گرفت غفلتاً بفکرم رس

 ار سازم هلذا درابرهء فرزندش اب او صحبت کردميدست بقلبش موجود ا
 ء کند گذاشته بوديهماّل مهدی پسری داشت موسوم برمحن که او را در قر 

 اشت و هريدی دوست ميلآن طفل را خ يهسته بود مشاٌر اليو و ابصحاب پ
 شست و شعریيناش ماست  آن طفل را خبواابند هپلوی گهوارهويخوقت م

 من مباّل مهدی گفتم  فت.ي واند ات آن طفل خبواب ميخم را که ساخته بود
 پرستار مانده،اشتی تنها و بیيدقدر او را دوست مينرمحن پسرت که ا

 یيقرمحن بگو که حمّبت رمحن حقه د ماّل مهدی گفت بينآرزو دارد که ترا بب
 ينران در او ابقی منانده من ايگکرده و جای حمّبت د  يمتام قلب مرا تسخ

 م خدا لعنت کند هريدد کشاير فر يااختشد بی يرم اشکم سراز يده شنرا ک
 م اگريدآنوقت از او پرس  واند،يخکس که ترا و رفقای ترا کافر و گمراه م

 جواب داد اگر مقصود تو  چه خواهد شد؟ ياميتو ب يشمن وارد قلعه شوم و پ
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 ٣٦٢ص 
 سرور يتمن اب هنات و جهد در عرفان حّق است يقاز ورود در قلعه حتّری حق

 ئیيان من بيداست که بد ينحاضرم تو را راهنمائی کنم و اگر مقصودت ا
 الّسالم يها حضرت رسول علير م ز ير ذيپن کنی من ترا ميدی خود دميقد يقو از رف

 ائیير از تو پذ ينَو َلو کاَن کاِفراً " بنابر ا يفَ فرموده " اَکَرم وا الضّ 
 يناز ا يشبا ير ورم ز يآه برای تو ميدنم و علف پخته و استخوان جوشيکم
 کنی اب خرب ابش  ّيتئی و مرا اذياست که بينی ندارم و اگر مقصودت ايز چ

 نيار اپئيو د ينم و از ابالی ايگي که من از خودم دفاع خواهم کرد و تو را م
 کردم که  يقنيم يدطور دارای ثبات و استقامت دينه او را ايکندازم وقتيام

 استقامت و شجاعت او بقدری بود که اگر متام علما  دارد،ه نيداصرار من فا
 دازند و او راينان او بميدند که رخنه و شّکی در ايشمجع م نيروی زم

 اب متام قوی مّهت يامدند و اگر مههء مردم دنيآبرگردانند از عهده بر من
 وانستنديتگرفته منحرف سازند من  يشکه پ  ای هيقماشتند که او را از طر يگم

 ه ای بر تو گوارا ابشد که مبذاق تو خوش آمدهيدگفتم آن جامی که آشام  ابو
 د کرده است هر کسايشاهزاده قسم  ، مهه برکت برای تو فراهم کرده ينو ا

 شاهزاده بسالمتی بوطن ءواند ابجازهيتآزاد است م يايدون بي از قلعه ب
 ينمن ا فت کند ماّل مهدی گفتايخود برگردد و خمارج راه خود را هم در 

 ر اب من کاری داری منيگد ايام تو را برفقای خودم خواهم رساند آيغپ
 وامن معّطل شوم منيتمن يناز ا يشواهم نزد موالی خودم برگردم و پيخم

 کند  ييدو أت يدن مبقصودت مساعدت فرمايدابو گفتم خدا ترا برای رس
 يداگر أتئ فرموده است ييدماّل مهدی اب کمال سرور مبن گفت " خدا مرا أت

 کند داشتم و مثل حمبسی  ءيهاو نبود چطور ممکن بود از منزلی که در قر 
 " بعد از گفنت ميقلعه عالی مرتبت ورود منا ينبرای من بود خالص شوم و اب

 کلمات رفت.  ينا
 ام شاهزاده را کهيغکه نزد اصحاب مراجعت منود پينماّل مهدی مبحض ا     
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 ٣٦٣ص 
 ّيدت کرده بود ابصحاب ابالغ کرد عصر آن روز سفايآن شخص در  ءهيلبوس

 ون آمد و ابردویي قمی اب نوکر خودش از قلعه ب نيزا حسي م
 ر که از گرسنگیيگی و چند نفر دي شاهزاده رفت روز دّوم رسول هبنم

 از اصحاب جدا شدند ات نزد يدبتنگ آمده بودند اب کمال حزن و ترد
 بوعدهء خود وفا خواهد کرد مبحضکه شاهزاده ينا يدشاهزاده بروند ابم

 آهنا را ءانی فرمان داد مههجيون رفتند عّباسقلی خان الر ي که از قلعه بينا
 مقتول ساختنند.

 حوادث لشکر دمشن که در جوار قلعه ينخالصه ات چند روز بعد از ا     
 ی وارد منی ساختند روز چهاريّتبودند ابصحاب قلعه کاری نداشتند و اذ

 انی هنگام صبح شخصی از طرف شاهزاده بقلعههم مجادی الثّ شنبه شانزد
 ات اب آهنا مذاکره يداند که دو نفر بفرستآمد و گفت شاهزاده فرموده

 جناب قّدوس يمکه اب هم صلح منائ  ميموّفق شو  يدشا يمحمرمانه کن
 رضای خراسانی را فرستادند و آبهنا فرمودند ّيدی و سيلسف اردبيو ماّل 

 زا ازي لی ميقام مهدمشا آماده ءهيّ که من برای اجنام نظر   يدئبشاهزاده بگو 
 ائی کرد دستور داد برای آهنا چای آوردند آن دوير ی خوب پذيلآن دو نفر خ

 بزرگوار ما در قلعه گرسنه يسه رئيکند و گفتند ماداميدنفر چای ننوش
 کاری از  نياگر چن يمشامياب اي ميی خبور يز ت که ما چيساست شرط وفا ن

 شاهزاده گفت جنگ .يماو هست يعمط يمبگوئ يموانيتا سر بزند چطور مم
 ه هم مشا و هم مايدجهت  مّدتی است که طول کشما و مشا بی نيو جدال ب

 خود و مشا را بنحو نيام که اختالف بگرفته  يممن تصم مياهيدی ضرر ديلخ
 و درگذاشته بود برداشت   يشآنگاه قرآنی را که هپلو  ميمساملت حّل منا

 يننوشت: " اب نيان جناب قّدوس چنينء سورهء فاحته برای جلب اطميهحاش
 ت را از جانبايآ ينمربی که ايغکتاب مقّدس و بکسی که آن را فرستاده و پ

 مقصودی ندارم يچنم که جز آشتی و دوستی هيکد مايخدا آورده قسم 
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 ٣٦٤ص 
 از ينم بنا بر اخود و مشا حمکم کن نيواهم اساس دوستی و آشتی را بيخم

 مشا دراز ّيتکس برای اذيچکه دست ه  يدو مطمئّن ابش يدئياون بي قلعه ب
 الّسالم يهخنواهد شد مشا و اصحاب مشا در حفظ خدا و حضرت رسول عل

 کس نهيچورم که هيخبشرافت خود قسم م يدشاه هست ينو اپدشاه انصر الدّ 
 يی خنواهد کرد اگر غتيّ ن لشکر و نه در جهات جماوره نسبت بشما اذيادر م

 ری داشتهيگل ديااز آنچه نوشتم و برخالف آنچه نگاشتم در قلب خود خ
 آنگاه .ار مرا خبشم و غضب خود گرفتار کندابشم خداوند منتقم جبّ 

 شاهزاده مهر خود را بپای آن نوشته هناد و قرآن را که مطالب مزبوره در
 يسقرآن را برئ ينگفت اسف داد و  يو ورق اّول آن نوشته شده بود مباّل 

 ان برسان من امروز عصر چند رأس اسبيشخوداتن بده و سالم مرا اب
 ایهيمورند و در خياوانشان را ابردو بي پ يران و سايشخواهم فرستاد ات ا

 ه وسائليکند و ات وقتي شده قرار گ ّيهن منظور هتيمکه خمصوصاً برای ه
 و خمارج راه آبهنا بدهم ميمنا ّيهبوطنش هت يکالزمه را برای مراجعت هر 

 مان من خواهند بود.يهمهه م
 سف گرفتند و اب کمال احرتاميو را از دست ماّل  جناب قّدوس قرآن     
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 ٣٦٥ص 
 نيَ نا َو بَ ينَ ء مبارکه را تالوت منودند: " َرب  َنا افَتح بَ يهآ ينه و ايدبوس
 ( آنگاه به اصحاب٨٨:٧رآن " ) ق نيَ الَفاحِتِ  يٌ ِمنا اَبحَلقِّ َو اَنَت خَ ق  و  

 ات يرميپذبعد فرمودند ما دعوت آهنا را می يدشو  ّيافرمودند برای خروج از قلعه مه
 هنگام  د.يناند رفتار منااند و خدا را شاهد گرفتهآهنا مطابق قولی که داده

 سبز رنگی را که حضرت ابب برای ءخروج از قلعه جناب قّدوس عّمامه
 عّمامه را برای قّدوس در مهان ينر سر گذاشتند ) اان فرستاده بود بيشا

 ری فرستاده بودند کهيگوقتی فرستادند که برای ابب الباب هم عّمامهء د
 ون رفتندي ان در روز شهادت بر سر گذاشتند ( و مهه سواره از قلعه بيشا

 بردند يفجناب قّدوس اب اسب خمصوصی که شاهزاده فرستاده بود تشر 
 ائی که برای آهنا در درگاه قلعه آورده بودند مهه بسویو اصحاب اب اسبه

 اردوی شاهزاده روان شدند اصحاب جناب قّدوس اغلب از اشراف و علما
 ده دنبال آهنا روانيااصحاب هم پ يرفتند ساي بودند که دنبال قّدوس م

 ری که داشتند مهراه بردند عدديگهای ديز شدند و هر کدام اسلحه و چ
 و نفر بود شاهزاده دستور داده بود برای جناب قّدوس درت و ديساصحاب دو 

 ه زده بودنديموا که مشرف ابردوگاه بود خيز ء ديهام عمومی در قر جوار محّ 
 قّدوس برای آهنا ءهيمی که در اطراف خّيندر مکان مع يکهر  يزاصحاب ن

 ی جناب قّدوس ازيلآماده شده بود ابسرتاحت پرداختند پس از مّدت قل
 ون آمدند و اصحاب را دور خود مجع کردند و آهنا راي د بخو  ءهيمخ
 ات مهه از يدبتمام معنی منقطع ابش يدت فرمودند: " ابيحگونه نصينبد

 انقطاع مشا آوازهء امر اهلی بلند شود و عظمت و ءوی کنند و بواسطهي مشا پ
 رفت امريشاز پ يدجمد امر مبارک ظاهر و آشکار گردد اگر منقطع نشو 

 ساخت من از خداوند يدکرد و امر مبارک را بد انم خواه  يدخواهممانعت 
 ساعت دورهء ينکه بشما انقطاع کامل عطا کند و ات آخر   ميماينمسئلت م

 و خدمت يدکه امر مبارکش را مرتفع ساز   يدفرما ييدزندگانی مشا را أت
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 ٣٦٦ص 
 . "يداهلی کامل منائ يند ءخود را درابره

 وب آفتاب برای اصحاب از اردوگاه شام آوردندچند ساعت بعد از غر      
 ها بزرگ بودند ) جمموعه (یينس ينته بودند اخيی ر ينغذا را توی چند س

 د بوداياصحاب ز  ءی برای سی نفر از اصحاب بود ولی عّدهينو هر س 
 ه در حمضر جناب قّدوسيکو غذائی که آورده بودند کم بود بعضی از نفوس

 ند که جناب قّدوس نه نفر از اصحاب را احضارکرد  يتطور رواينبودند ا
 ان در خوردن شام شرکت کننديشان اب ايشخمصوص ا ءهيمفرمودند ات در خ

 د ما هم دست برای غذا درازينرمايفمن يلی ميز که جناب قّدوس چ  يدميما د
 ند مايدی خوشحال شدند وقتی ديلحال خ ينا ءنوکرها از مشاهده مينکرد

 تند و مهه را خوردند بعضیخيال حرص روی غذا ر اب کم ميور يخی منيز چ
 ت گزافی انن ابصحاب بفروشنديمواستند که بقيخاز نوکرهای شاهزاده م

 و قال شد جناب يلبعضی از اصحاب و نوکرهای شاهزاده ق نيجهت ب يناز ا
 ی مکّدر شدند و آهنا را سرزنش کردند و گفتنديلقّدوس از رفتار اصحاب خ

 اصحاب بواسطهء عدم اطاعت ينبود ا يکنزد يداستچرا از آهنا انن خو 
 زا حمّمد ابقر واسطهي جناب قّدوس مورد جمازات سخت واقع شوند ولی م

 .يدشد و سر و صدا خواب
 زا حمّمد ابقر گفتي صبح روز بعد شخصی از طرف شاهزاده آمد و مب     

 از جناب زا حمّمد ابقر پس از آنکهي واهد مشا را مالقات کند ميخشاهزاده م
 قّدوس اجازه گرفت نزد شاهزاده رفت پس از ساعتی مراجعت کرد و جبناب

 ان خانيمد آور شد سلايتعّهدات خود را  ياً قّدوس گفت که شاهزاده اثن
 مهرابنی و احرتام را نسبت مبن مراعات کرد يتافشار هم حاضر بود هنا

 ذشتوقت خنواهم شکست و بسر گيچو اظهار کرد که سوگند خود را ه
 شخص بعد از فتنهء ساالر و کشته شدن ينان استشهاد کرد که ايخجعفر قل

 هزارها سرابز دولتی مورد عفو اپدشاه قرار گرفت و حمّمد شاه نسبت ابو
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 ٣٦٧ص 
 ک مقصود شاهزاده آنست که فردا صبحيندی روا داشت اايانعام و خبشش ز 

 را سواره ات سنگسرو مهه  يايدمشا ب ءهيمام برود بعد خبزود اب مشا محّ 
 برساند و از آجنا اصحاب بعضی بعراق و بعضی جبانب خراسان رهسپار

 ءعّده ينان خان گفت ورود ايمه شاهزاده اسم سنگسر را برد سليکشوند وقت
 جهت شاهزاده ينت از ايسی مانند سنگسر خالی از خطر نر در حملّ يابس
 رستد ولی منوز کوه بفي قرار گرفت که اصحاب را بف ينبر ا يشرأ

 فت جمری خنواهد ساخت و ابصطالح قلبيگمعتقدم که شاهزاده هر چه را م
 ت.يسی نيکو زابنش 

 زا ابقر ابصحاب فرمودند کهي جناب قّدوس پس از استماع گفتار م     
 مهه در آن شب متفّرق شوند و فرمودند من خودم هم ببارفروش خواهم

 درخواست کردند که اجازه رفت اصحاب اب کمال تضرّع از جناب قّدوس
 حتّمل يدان جدا نشوند فرمودند صرب کنيشبدهند مهه در خدمتشان ابشند و از ا

 دهينتی در آّياا مصائب و بلير ز  يدد يمر را خواهيگديکابز هم  يدداشته ابش
 ريگکرد و از آن ببعد د  يمفت پس از آن اب هم مالقات خواهايوقوع خواهد 

 هر چه اراده ميذار يگد حاال کار خود را خبدا وا مش يمهرگز از هم جدا خنواه
 م.ير ذيپم يتاب کمال سرور و رضا يدفرما

 که خودشينزا بعهد خود وفا نکرد و جبای اي لی ميقشاهزاده مهد     
 دی از اصحاب بلشکرگاهايز   ءان را اب عّدهيشجناب قّدوس برود ا ءهيمخب

 ام داد مهان جايغاهزاده پهء فرّاشباشی بردند شيماحضار کرد مهه را در خ
 ابشند ظهر آهنا را خواهم خواست پس از مّدتی بعضی از نوکرهای شاهزاده

 نزد ابقی اصحاب رفتند و از طرف جناب قّدوس ابصحاب گفتند که مهه
 ری از اصحابياام دروغ بسيغاصل و پگفتار بی  ينابردوگاه حاضر شوند ا

 ان خودي کرد دمشنان اس  ياسرا خبطر انداخت و در دست دمشنان آهنا را 
 ها نفوسی بودند که بعد از واقعهء قلعه زنده ماندندينرا فروختند ا
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 ٣٦٨ص 
 مبوطن خود برگشتند داستان يکفتند و پس از آنکه هر ايجنات  يقطر  ينو اب

 آمده يشه را که در قلعه برای اصحاب پيدت و امتحاانت شدّيامصائب و بل
 اصرار کردند کهی يلاردبسف يو گان شاهزاده مباّل گماشت  .ران گفتنديگبود بد

 نيخود را زم ءکه مهگی اسلحه  يداز قول جناب قّدوس ابصحاب ابالغ منا
 ون رفت و جبانب اصحاب روان شد دري سف از اردوگاه بيو بگذارند ماّل 

 ند ابصحاب چه خواهیيدند و پرسيدراه گماشتگان شاهزاده ابو رس نيب
 وم ابصحابي ن مآلال هتّور و شجاعت فرمودند سف اب کمايو گفت ماّل 

 ان برای مشايشامی را که ابسم جناب قّدوس و از طرف ايغهر پ ميو يگم
 کلمات را گفت  ينا دروغ است و اصل ندارد چون اير ز  يدآوردند ابور نکن

 ی را بشهادتيلسف اردبيو گماشتگان شاهزاده اب کمال قساوت ماّل 
 فتند غارت کردند و قلعه راايان شدند هر چه رساندند آنگاه جبانب قلعه رو 

 سان منودند بعد ابقی اصحاب را احاطه کردند و گلوله ابرانيکاب خاک 
 صاحب ين اصحاب کسی هدف گلوله نشده بود اب مششيامنودند اگر از م

 نياصحاب جناب قّدوس در ح يدمنصبان و اسلحهء سرابزان بشهادت رس
 ملهء سّبوح قّدوس ربّنا و رّب املالئکةمفارقت جان از بدن زابنشان جب

 مهان ذکری بود که اب کمال شجاعت در اوقات شادی ينو الّروح  انطق بود ا
 کلمات را  ينوفات هم اب مهان شجاعت ا نيفتند در حيگو سرورشان م

 افتخار جاودانی مکّلل گشت. يلفتند شهادت آن نفوس مقّدسه ابکليگم
 شاهزاده فرمان داد يزانگحزن يعو وقا تّيابل ينن اايجر  نيدر ب     

 ورند هر کدام از آهنايامبحضر او ب يکايکشده بودند  ياصحابی را که اس
 که صاحب ثروت و مکنت بودند بفرمان شاهزاده بقدر استطاعت خود

 بپردازد يدمبلغی را که اب يکجمبور بودند مبلغی بپردازند و قرار شد هر 
 زا حمّمدي ی ماّل ميکنفوس  ينا ءند از مجلهک  يمبعد از ورود بطهران تسل

 يو سّومی حاج نص يعپدر جناب بد يدری حاج عبد اجمليگفروغی بود و د
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 ٣٦٩ص 
 ان را که ثروتیي اس يری بود آنگاه بنوکرهای خود دستور داد ساينقزو 

 نديدبشهادت رس ينداشتند فوراً اعدام کنند بعضی از آهنا اب مشش
 ابران کردند و برخی را بتوپ بستند. يته تخيآو  و بعضی را از درخت

 جان گداز سه نفر از اصحاب جناب قّدوس را که اهل ءواقعه ينپس از ا     
 يامحد پسر م ّيدسنگسر بودند نزد شاهزاده حاضر کردند از آن مجله س

 امحد احسائی بود يخی از شاگردان جناب شيکحمّمد علی  يحمّمد علی بود م
 سال قبل ازيکداشت و از علماء معروف حمسوب بود  يخت را بشاراد يتهنا

 يززا ابوالقاسم پسران او ني امحد و م ّيدت منود سميظهور بکربال عز 
 زاي است که حبضور شاهزاده آوردند م نيامحد مه ّيدمهراهش بودند س

 ابری .فتايوفات  نيابوالقاسم برادرش در شب شهادت جناب ماّل حس
 بود که بکربال برود و دو پسر خود را خبدمت ينقصودش احمّمد علی م يم

 صعود فرموده ّيدند جناب سيده بکربال رسيککاظم بگمارد وقت  ّيدجناب س
 که  يدت منود در جنف خوابی دميحمّمد علی جبانب جنف عز  يبودند م

 الّسالم فرمودند يهعلی عل نياملؤمن يالّسالم حبضرت ام يهحضرت رسول عل
 ابوالقاسم دو پسر او حبضور قائم يامحد و م ّيدعلی بگو که سحمّمد  يمب

 يم يدخواهند گرد يدموعود مشّرف خواهند شد و در راه آن حضرت شه
 امحد را طلب کرد و آنچه را ّيدار شد و فرزندش سيدحمّمد علی از خواب ب

 فتايخواب وفات  ينهفته بعد از ا يکمنود و  ّيتدر نظر داشت ابو وص
 ریيگد و دی کربالئی ابو حممّ يکر هم در سنگسر بودند يگر ددو براد

 ی مشهور بودند و هر دوکاری و علم لدنّ يز دو نفر بپره ينا ،کربالئی علی
 فتايظهور موعود وقوع خواهد  يبادند که عنقر يدسته مردم را مژده ميو پ

 ات پس از ظاهر شدن آن را قبول يدابش ّياظاهر خواهد شد مه يدجد ينو د
 سال يندو برادر مبردم اعالن کردند که در ا ينهجری ا ١٢٦١در سال  ديکن

 ه از خراسان به مازندرانياود و اب علم سيشعلی ظاهر م ّيدمردی موسوم بس
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 ٣٧٠ص 
 ای از اصحاب زبده و منتخب مهراهش هستندورد و عّدهيآم يفتشر 

 د و آنم کنياق يدنت اسالم است ابايفتند که هر کس اتبع ديگو مبردم م
 قائم موعود است و يته راياس يتا آن راير ز  يدبزرگوار را مساعدت منا

 اب عظمت امر نياصحاب قائم و از مرّوج يناز بزرگرت  يتانشر آن را
 بد و هريياوی آن بزرگوار کند جنات مي مبارک آن حضرت است هر کس پ

 .يدکس خمالفت کند و اقبال نکند هبالکت خواهد رس
 ری حمّمد علیيگی ابوالقاسم و ديکحمّمد دو پسر داشت  کربالئی ابو      
 و از بذل مال در يدرا نصرت کن يدامر جد يدرمود که ابيفسته آبهنا ميو و پ

 کربالئی ابو حمّمد و کربالئی  يدات مبقصود اصلی برس يدنکن يغراه در  ينا
 فتند.ايعلی هر دو در هبار مهان سال وفات 

 ور شاهزاده آوردند دو پسر کربالئی ابو حمّمدامحد را حبض ّيده سيکوقت     
 ی ازيکزادی که ي شهم ينالعابد ينا ماّل ز ير امحد مهراه بودند ز  ّيداب س يزن
 پسران کربالئی ابو ءعلما و حمّل مشورت حکومت بود بشاهزاده درابره 

 کرده بود.  يتحمّمد مطالبی گفته بود و از اقدامات پدر آهنا نزد شاهزاده حکا
 ر کردی کهياه را اختيقطر  ينچرا ا يدامحد پرس ّيدابری شاهزاده از س     
 مهه علما ينطور ابعث بدخبتی و گرفتاری خود و مهوطنان خود گشتی اينا

 بالد و در عراق هستند برای تو بس ينمشهور و معروف که در ا ءو فقها
 جواب يمامحد بدون ترس و ب ّيدس ؟ر کردیياراه را اخت ينر چرا ايگنبود د

 ام بلکه جستجو کردموارد نشده يدامر از روی تقل ينان ابميداد من در ا
 کردم  يقنيامر مبارک  ينت منودم ات بصّحت ايقگی کردم حتّری حقيد رس

 حمّمد حسن يخاوقاتی که در جنف بودم از جمتهد معروف و مشهور جنف ش
 ميدساسالمی پر  يمرا راجع بتعال ّيهجنفی بعضی از مسائل مشکلهء فرع

 خشم يتم در عوض جواب اب هنايدان جوابی مبن ندادند دو مرتبه پرسيشا
 وضع چطور ممکن است ينو غضب مرا سرزنش کردند و جوابی ندادند اب ا
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 ٣٧١ص 
 فرعی را نتوانست بدهد مسائل ءساده ءمسئله يکشخصی که جواب  نياز چن

 ميدله را پرسمسئ يکاز او آن طور  من را سؤال کنم وقتی هيّ مشکلهء اصل
 شاهزاده گفت .طور مسئله از او سؤال کردم ينی تعّجب کرد که من ايلخ

 ميامحد جواب داد ما معتقد ّيدس ؟حاجی حمّمد علی چه اعتقادی داری ءدرابره
 الّسالم مژدهء آن را يهی بودند که حضرت رسول عليتانشر را نيکه ماّل حس

 ِمن خ راَسانَ  قبَ َلت  أَ سُّوِد ِت الايَ م الرّايت  داده و فرمودند ِاذا رَأ
 ياجهت چشم از دن ينلثّلِج از اَي اا َو لو َحبواً اعلَ يهَ وا إلَ ع  رِ س  أَ فَ 

 رمزی يترا ينا ميمقّدسه در آمد يتو در ظّل آن را يمو ترک لّذات گفت يدميپوش
 ی روا داریيکواهی نسبت مبن احسان و نيخاشد ای شاهزاده اگر ميبما م ينبرای د
 خود بفرما ات مرا بقتل برساند که زودتر برفقای خود در عامل جاودانی يمبدژخ

 واهم زوديختی ندارد و ميموجه در نزد من قدر و قيچی هبيو ملحق شوم لّذات دن
 بروم و حبضور پروردگار خود مشّرف شوم شاهزاده در قتل يادن يناز ا
 و لکن يدنرسانان را بقتل يشامحد که از اوالد رسول بود مرتّدد شد و ا ّيدس

 او را که پسران کربالئی ابو حمّمد بودند فوراً مقتول ساخت يقدو رف
 زادیي شهم ينالعابد ينابو طالب را مباّل ز  ّيدامحد و برادرش س ّيدو جناب س

 سپرد که آهنا را بسنگسر برساند.
 ر ازيگزا حمّمد تقی جمتهد ساری اب هفت نفر دي احوال م يندر خالل ا     

 و آزار و قتل اصحاب قّدوس ّيتآن شهر ابردوگاه آمدند ات در اذعلمای 
 ند کار متاميده وارد اردو شدند ديکشرکت کنند و ابجر و ثوابی برسند وقت
 جهت بشاهزاده اصرار کرد يناند از اشده است و اصحاب مهه کشته شده

 يششخص اگر بساری برگردد ب ينفت ايگامحد را بقتل برساند و م ّيدکه س
 زا حمّمد تقی گفت مني موجب اضطراب خواهد بود شاهزاده مب يشز پا

 ه بساری وارد شدميکمان مشا ابشد وقتيهپارم ميسامحد را بشما م ّيدس
 زا حمّمد تقی جبانب ساری رواني اد شود مجيخنواهم گذاشت اضطرابی ا
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 ٣٧٢ص 
 امحد ّيدراه بسّب و لعن س نياو بود جمتهد در ب ياس يزامحد ن ّيدشد س

 امحد مبجتهد فرمود مگر فراموش کردی که ّيدو پدر آن بزرگوار پرداخت س
 الّسالم را يهن حضرت رسول عليامان بتو سپرده چرا بيهشاهزاده مرا بعنوان م

 ينَو َلو َکاَن َکاِفراً از ا يفَ که فرمودند اَکرِم وا الض    ای فراموش کرده
 ر برآشفتنديار که مهراه او بودند بسيگزا حمّمد تقی و هفت نفر علمای دي سخن م
 ای کلمه  ينه آن بزرگوار را اپره اپره کردند آخر يدهای خود را کشي و مشش
 ابو طالب ّيدصاحب الّزمان بود برادرش س ايامحد بر زابن راند  ّيدکه س

 ابو طالب اآلن ّيدجناب س يدزادی بسنگسر رساني شهم ينالعابد ينرا ماّل ز 
 حمّمد رضا در مازندران سکونت ّيدو اب برادرش س ت هستندياح يددر ق

 دارند و هر دو اب کمال اشتعال خبدمت امر اهلی مشغولند.
 شاهزاده چون کارهای خود را متام کرد ببارفروش مراجعت منود جناب     

 دهم مجادیيجقّدوس را هم اب خود مهراه برد بعد از ظهر روز مجعه ه
 علمای ابرفروش يرالعلمأ اب سا ديانی وارد ابرفروش شدند سعالثّ 

 يتش شده هتنيبابز کردند و او را بفتح و ظفری که نص يششاهزاده را پ
 مشعل روشن ينگفتند مردم شهر برای فتح و ظفر شاهزاده جشن گرفتند چند

 کردند که شب جلو شاهزاده بکشند پس از سه روز جشن و شادی شاهزاده
 یيّتان اذيشذاشت کسی ابيگود و منی نگرفته بيمقّدوس هنوز تصم ءدرابره

 برساند جلو مردم را گرفته بود که مبادا تعّدی کنند در نظر داشت که قّدوس
 آزاد کند تيّ را اب خود بطهران بربد و بدست شاه بسپارد و خود را از مسئول

 سته دريو العلمأ نسبت جبناب قّدوس پ يداّما آتش عداوت و دمشنی سع
 واهد قّدوس را بطهران بربد آتشيخشاهزاده م يده ديکاشتعال بود وقت

 مهه نسبت ابو ينقّدوسی را که ا يدا دير ز  يدرت زابنه کشيشعداوتش ب
 جهت شب و روز کوشش يناست از دستش برود از ا يکعداوت دارد نزد

 بتواند شاهزاده را يدمود شاينه تشّبث ميلرد ابنواع و اقسام مکر و حيکم
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 ٣٧٣ص 
 ريگقّدوس گرفته منصرف سازد و از طرف د ءرهی که درابيماز تصم

 رديکم يکورد و آهنا را برای اخذ انتقام حتر يآان ميجاحساس مردم را هب
 طوری شد که مههء مردم ابرفروش از ،ديز آتش تعّصب مردم را دامن م

 ان کردند و اب او هم رأی و موافق شدند.يجالعلمأ ه يدگفتار سع
 یيز ام که چفت من قسم خوردهيگت مالعلمأ اب کمال وقاح يدسع     

 خنورم و اسرتاحت نکنم ات آنکه بزندگانی حاج حمّمد علی خامته بدهم
 العلمأ سبب شد که شاهزاده را در يدهوی مردم و مهراهی آهنا اب سعياه

 علمای يعخطر مج يمحاصل گشت و از خوف جان و از ب ييتغ يمتصم
 ان و آشوبيجی از هي ابر فروش را احضار منود ات در خصوص جلوگ

 علما حاضر شدند جبز ماّل حمّمد محزه که ءعمومی اب آهنا مشورت کند مهه
 عذر خواست و در جملس حاضر نشد.

 رد که از ظلم و ستم اجتنابيکت ميحسته مردم را نصيو پ يهمشاٌر ال     
 ه اصحاب در قلعه حمصور بودند مبردم ابرفروش سفارشيککنند و در اوقات

 که از قلعهينی نسبت آبهنا روا ندارند جناب قّدوس قبل از ايّتاذ رد کهيکم
 ان داشتند اوراقیينی از اصحاب معتمد که ابو اطميکخارج شوند بتوّسط 

 ایهيسن کيااوراق در م يرسا ءهيممد بود بضمصاد الصّ  يرا که حمتوی تفس
 گذاشتند و سرش را بسته مهر و موم کردند و نزد ماّل حمّمد محزهء

 فرستادند که نزد او حمفوظ مباند ات کنون معلوم نشده که يهمشاٌر ال
 بر سر آن اوراق و نوشتجات چه آمده.

 ابری علماء جمتمع شدند شاهزاده ابحضار قّدوس فرمان داد جناب     
 شدن اصحاب قلعه ات يمقّدوس وارد حمضر شاهزاده شدند از روز تسل

 ان رايشا شاهزاده اير نشده بودند ز آنروز جناب قّدوس اب شاهزاده رو برو 
 که جناب قّدوس وارد شدند شاهزاده ازينبفرّاش ابشی سپرده بود مبحض ا

 العلمأ گفت ات اب يدجا برخاست و قّدوس را هپلوی خود نشاند آنگاه بسع
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 ٣٧٤ص 
 اب قّدوس بسؤال و جواب مشغول شود از يتمتانت و درا ءجنبه يترعا

 تايمستند آب يدات مشا اب جناب قّدوس ابمجله سفارش کرد که مباحث
 صدق و کذب احتجاج يدالّسالم ابشد اب يهحضرت رسول عل يثقرآن و احاد

 يندو مستند ظاهر و آشکار منائی و جبز ا ينخود را مقابل قّدوس اب
 العلمأ اب کمال وقاحت جبناب قّدوس يدر متمّسک نشوی سعيگمبطالب د

 ای خود را از اوالده بر سرت گذاشتهيکسبز  ءعّمامه ينواهی اب ايخم ايگفت آ
 مقام ينانی هر کسی که بر خالف واقع مّدعی ايدرسول معّرفی کنی مگر من

 ايد قّدوس اب کمال متانت فرمود آيگي شود مورد خشم و غضب اهلی قرار م
 مارند و از اوالد حضرت رسوليشعلما او را حمرتم م ءمرتضی که مهه ّيدس
 از اي يدسي نند نسبش از طرف پدرش حبضرت رسول مايدالّسالم م يهعل

 نیيعبود  يفمرتضی از سادات شر  ّيدار گفت سی از حضّ يکطرف مادرش 
 جناب قّدوس يدسي الّسالم م يهاز طرف مادر نسبش حبضرت رسول عل

 نسب من هم از طرف مادرم حبضرت يدنيکفرمودند پس چرا مبن اعرتاض م
 انند که مادر من از اوالديدشهر مهه م يناسد مردم ي الّسالم م يهرسول عل

 نياب ينچون ا يدسي الّسالم م يهرسول بود و نسبش حبضرت امام حسن عل
 يناز مشاهده ا يدان اعرتاض بنمايشکس نتوانست اب  يجرا فرمودند ه

 سر ات اپ آتش گرفت اب خشم يدالعلمأ ابعلی درجه رس يدحال غضب سع
 ه از جملسيکزد و در حال نيد را بزمخو   ءو غضب از جا برخاست عّمامه

 مربيغمشا اثبت کرد که از اوالد پ ءمرد هبمه ينا يدشيکد مايد فر يشخارج م
 که برای مشا  يدسد طولی خنواهد کشي است و نسبش حبضرت امام حسن م

 شاهزاده هم از جا  ند که مظهر ارادة اّلّل است و لسانش لسان اّللّ يکاثبت م
 ميو يششخص بکّلی دست خود را م ينو آزار ا ّيتذبرخاست و گفت من از ا

 واهديخنم مشا علما هر کار دلتان ميکاد منجيی برای خود اتيّ و مسئول
 ينپس از ا يدخدا مسئول هست يشمت مشا پياکه در روز ق  يدو بدان يدبکن
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 گفتار شاهزاده فرمان داد اسبش را حاضر کردند و اب نوکرهای خود جبانب

 د کرده بودايه بود قسمی را که يدت منود از بس از علما ترسميساری عز 
 آن ءمهه  .چنگال دمشن خوخنوار واگذاشت يرفراموش کرد و قّدوس را در ز 

 ند فرصتیيدشيکصربی و خوخنوارگی انتظار مگرگهای درنده اب کمال بی
 ه جوئی و عداوتينه حّس کيلوس يند و ابنبند و بشکار خود محله کنياب

 دهند. نيتسکخود را 
 که شاهزاده رفت علما و مردم ابرفروش بفرمانينمبحض ا     
 بر آن بزرگوار ّيتالعلمأ جبناب قّدوس هجوم کردند و چندان اذ يدسع

 روا داشتند که قلم از وصفش عاجز است.
 د که آجنوان ) قّدوس ( درينرمايفمضمون م يننی ابياحضرت هباءاّلّل ب     

 ود وصف کرديشو رنج حتّمل فرمود که من ّيتان جوانی چندان اذيعر 
 جان دادن آهنمه رنج و ستم نيکس مثل او در ح  يچو بطوری جان داد که ه

 خروج روح از بدن ابندازهء قّدوس نيهم در ح يحه حّتی حضرت مسيدنکش
 يکطرف بتحر  يکدرد و حمنت مشاهده نفرمود مردم ابرفروش از 

 رنج و زمحت يتشّدت تعّصب هنا ءهطر بواسيگعلما و از طرف د ءو اشاره
 يزانگرا نسبت حبضرت قّدوس متوّجه ساختند شهادت قّدوس بقدری حزن

 ات شش ماه پس از يقچهر  ءو اندوه آور بود که حضرت ابب در زندان قلعه
 ی مرقوم نفرمودند آن قلم تواانيز ی وارده بر حضرت قّدوس چاياستماع بال

 ش مقطوع گشت و نزول وحی درير از شّدت حزن برای مّدت شش ماه صر 
 ردند وقتی کهيکم يهسته گر يو ل مبارک پيکطول آن مّدت موقوف شد ه

 طربسی و جانفشانی اصحاب و شرارت اعدا يخش ءداستان قلعه
 و خمصوصاً آالم و مصائبی را که از طرف اشرار و علما حبضرت قّدوس

 ی حضرت اببد و زار ايمودند فر ينوارد شده بود در حمضر مبارک تالوت م
 ند که اشرار ابر فروش لباسهای جناب قّدوس رايدد وقتی می شنيشبلند م 
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 ون آوردند و عّمامه را از سر آن حضرت برداشتند وي شهادتش ب نيدر ح

 رداندنديگآن بزرگوار را در کوچه و ابزار م يسر و اپی برهنه اب غل و زجن
 ل بودند و آب دهن بصورت آنمردم شهر بلعن و سّب  حضرت مشغو  ءو مهه

 فکندند و زهنا اب کارد و ترب بر آن حضرت هجوم کرده بدنيابزرگوار م
 مبارکش را اپره اپره کردند و آخر کار آن جسد مطّهر را طعمهء آتش
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 جاری يعوقا ينر اشک از چشم حضرت اعلی از استماع ايااختساختند بی

 ی کهينجناب قّدوس در ح .ديشلند مد و زاری آن بزرگوار بايشت و فر يگم
 دمشنان بوجود ءو حمنت و زمحت از هر طرف بواسطه يبرنج و آس
 ستمکاران را ينا ايفتند خدايگمشغول مناجات بودند و م يدسي مبارکش م

 تيقها از حقينا اير مردم برمحت خود رفتار فرما ز  يناب ا ايمرز خداياب
 من کوشش کردم که ايهستند خداخرب  بی ميامبارکی که ما آبن مؤمن شده

 نند بقتل منيکچطور اب من رفتار م نيراه جنات را آبهنا نشان بدهم بب
 ها را براه حّق داللتينا ايبربند خدا نيواهند مرا از بيخم ،اندم کردهياق

 يقان و تصدميربند خبلعت ايخت امر بيقاز حق ، اندانند داان فرما  ،فرما
 ابمر مبارک مشّرف منا.

 و هجوم ّيتکه مردم جناب قّدوس را از هر طرف مورد اذينا نيدر ب     
 نت اقدام کرد و نسبتياکه خب  نيزا حسي م ،قمی ّيدقرار داده بودند س

 از هپلوی جناب قّدوس نيفائی منود و از قلعه خارج شد در آن حيو بقّدوس ب
 بصورتی سختی يلس يدپناه دانرا گرفتار و تنها و بیيشعبور کرد و چون ا

 فتی که آوازتيگقّدوس زد و اب کمال وقاحت از روی استهزاء گفت تو م
 را هبم بشکن و خود را يغل و زجن ينوئی ايگآواز خداست اگر راست م
 جناب قّدوس نگاهی بصورت او افکنده آه ، از دست دمشنانت جنات ده

 زایند و فرمودند بقدری که مبصائب و آالم من افزودی خدا جيدسوزانکی کش
 ان شدنديدوقتی که جناب قّدوس وارد سبزه م .عملت را هبمان قدر بدهد

 يندر ا يديدجا بود و جشن عروسی مرا ميند برآوردند کاش مادرم اايفر 
 مردم آبن حضرت هجوم کردند و بدن مقّدسش را اپره اپره ساختند نيب

 فکندندکار برافروخته بودند ا  نين آتشی که برای مهياهای بدنرا در ماپره
 ی بدن مقّدسش را مجع کردنداينصف شب بعضی از اصحاب حضرت بقا

 را مدفون ساختند. يفی آن جسد شر ايبقرابنگاه آن بزگوار بقا يکو نزد
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 يخا که در قلعهء شير م که اسامی آن شهدای بزرگوار يدمقام هبرت آن د يندر ا

 ينوا است بذکر ادگان چنانکه سزار ينطربسی جان ابخته اند ذکر کنم ات آ
 شهدا نفوسی هستند که هم در يند اينده اقدام منايننفوس مقّدسه در آ

 ه اند امريدت خبشينامر مبارک را ز  يخت و هم پس از وفات اتر يادوران ح
 جانفشانی آهنا ابطراف منتشر شد و نشو و منا منود اسامی ءاهلی بواسطه

 اسم  م و بدست آوردم.آن نفوس مقّدسه را من از مصادر خمتلفه مجع کرد
 خصوص اب من کمک کردند ينو اسم اّلّل اجلود و اسم اّلّل االسد در ا يماّلّل امل

 ات ميماينک شروع بنگارش اسامی شهدای قلعه مينو من از آهنا متشکرم ا
 ه ارواح آهنا در جهان جاودانی ابقی و برقرار است اسامی آهنايکمهانطور 
 خود چون سرگذشت ءده در دورهينشد و نفوس آعامل ورد زابهنا اب ينهم در ا

 ند آبهنا اقتدا کنند و اب کمالينرا بب هيّ اّول نيپر از اخالص و شجاعت مؤمن
 د.ينم مناياشجاعت و اخالص بنصرت امر اّلّل ق

 ه ازيکای از شهدائم بلکه عّدهيستنها اسامی شهدای قلعه را منی نو      
 د و شصتيصاالّول سال هزار و س يعر ماه ربات اکنون که آخ نيستّ  ءابتدای سنه

 نگاشت يماند خواههيدت در راه امر مبارک بشهادت رسيسو شش هجر 
 ه در ضمن آنيکارا در ضمن شرح و بسط حادثه و واقعه يکمنتهی اسم هر 

 طربسی يخاّما اشخاصی که در قلعهء ش  ه ذکر خواهم کرد.يدبشهادت رس
 قرارند. يناند از اشده يدشه

 نگاشته شود جناب قّدوس است يده ابيکمقّدم بر مهه و اّول کس     
 حروف ينقّدوس آخر   انرا ابسم اّلّل اآلخر ملّقب ساختند.يشحضرت ابب ا

 شدند جناب قّدوس اب حضرت يتست وقتی که حضرت ابب عازم حّج بّي اح
 ان اب ماّل صادق مقّدسير ان اّول شخصی هستند که در ايشمهراه بود ا

  علی اکرب اردستانی در راه نصرت امر اهلی حتّمل رنج و زمحت فراوانو ماّل 
 ده ساليجشدند ه فرمودند وقتی که جناب قّدوس از ابرفروش عازم کربال
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 ردنديککاظم رشتی استفاده م  ّيدداشتند مّدت چهار سال از حمضر جناب س

 شدند پس ازاز گشته و ابمر مبارک مؤمن ي ت و دو سالگی وارد شيسدر ب
 ت و شصتيسانی سال هزار و دو ت و سّوم مجادی الثّ يسپنج سال در روز ب
 ان ابرفروش بر اثر هجوم اعدای خوخنوار بشهادتيدو پنج در سبزه م

 ماريشند از قلم حضرت ابب و بعدها از قلم حضرت هباءاّلّل الواح بيدرس
 نسبت يتادر ذکر صعود جناب قّدوس و راثی آن حضرت و اظهار لطف و عن

 کلّ   ءيهآ يحضرت هباءاّلّل در تفس يداصحابشان انزل گرد يران و سايشاب
 ( جناب قّدوس را بنقطهء اخری ملّقب ساختند و جبز٨٨:٣الطّعام ) قرآن 

 نفوس نسبت مبقام جناب قّدوس در مرتبهء يرمقام حضرت ابب مقامات سا
 مادون واقع است.

 ان اّول کسی هستند که ابمريشاب املّقب بباب الب نيماّل حس -دّوم     
 يهبشرو  يشده سالگی از وطن خو يجمبارک حضرت ابب مؤمن شدند در ه

 کاظم رشتی استفاده منودند  ّيدبکربال توّجه کردند نه سال از حمضر جناب س
 جبانب اصفهان سفر ّيدچهار سال قبل از ظهور حضرت ابب ابمر جناب س

 حمّمد ابقر رشتی ّيدس ، تهد معروفکردند و پس از مالقات و حماوره اب جم
 های جنابری مالقات کردند و انمهکزا عسي بردند و اب م يفمبشهد تشر 

 کاظم رشتی را آبن دو عامل معروف رساندند و اب کمال فصاحت  ّيدس
 و شجاعت اب آهنا مذاکره فرمودند خرب شهادت ابب الباب سبب حزن

 سه برابر قرآن ءتعدّد ابندازهالواح م يدن حضرت ابب گرداياپو اندوه بی
 نسبت جبناب ابب الباب از قلم مبارک يتو اظهار عنا يددر مدح و متج

 مضمون مندرج است يننی ابياالواح ب ينی از ايکحضرت ابب انزل شد در 
 هر ءدر آن مدفون است اندوه و غّصه نيی که ماّل حسيند:" خاک زمينرمايفم

 خبشد "ی را شفاء میيضد و هر مر نيکم يلحمزونی را بفرح و شادی تبد
 ريابس يتان راجع جبناب ابب الباب اظهار عنايقحضرت هباءاّلّل در کتاب ا
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 ٣٨٠ص 
َتوی اّلّل  علی َعرشِ ينرمايفاند از مجله مفرموده  د " َلواله  ما اس 
ان تَقّر علی ک رسِ ّيتِ َرمح   ه ."ّيتِ َمدانّي صَ ه و ما اس 

 زا حمّمد ابقري م -چهارم  . نيبرادر ماّل حس زا حمّمد حسني م -سّوم      
 از نيزا حمّمد حسن اب جناب ماّل حسي ان هم مثل ميشا  .نيماّل حس ءخالوزاده

 از وارد شدند و ابمر حضرت اببي بکربال رفتند و از آجنا بش يهبشرو 
 نيسوب شدند و در مهه حال اب ماّل حسّي حممؤمن گشتند و جزو حروف ح

 ند فقط در دوران تشّرفيددر قلعه اب او بشهادت رسمهراه بودند و 
 دو نفر اب او مهراه ينکو حبضور حضرت ابب اماه ءدر قلعه نيماّل حس
 نبودند.

 ينا  .نيزا حمّمد حسي زا ابو احلسن و مي و پدر م نيداماد ماّل حس -پنجم      
 نيساکنند و مبراقبت و پرستاری خواهر ماّل حس يهدو نفر اآلن در بشرو 

 اند.ملّقبه بورقة الفردوس سر افرازند و هر دوی آهنا از احّبای اثبت خملص
 زا حمّمد فروغی که بر خالف عمویي پسر ماّل امحد برادر ماّل م -ششم      

 يداو در قلعه بشهادت رس يدزا حمّمد که بشهادت نرسي خود ماّل م
 تقوی و خوش رفتار جوانی اب دانش و يهفت که مشاٌر اليگزا حمّمد مي ماّل م

 .يدبود که در قلعه جام شهادت نوش
 از اهل يهزا حمّمد ابقر معروف هبراتی است اگر چه مشاٌر الي م -هفتم      
 د اّوليشاکرب حمسوب م يلپدر جناب نب يکان نزديشبود و از خو  ينقا

 زا حمّمد ابقر استي م نيه در مشهد ابمر مبارک مؤمن شد مهيککس
 خلوص نسبت يترا بنا کرد و در مشهد اب هنا هيّ ابب يتکه ب  بود يهمشاٌر ال

 ه را برافراشت درياعلم س نيرد وقتی که ماّل حسيکجبناب قّدوس خدمت م
 زا حمّمد کاظم هم اب او بود هر دوي ظّل لوای مزبور در آمد پسر کوچکش م

 فت و در مشهدايولی پسرش جنات  يدمبازندران رفتند خودش بشهادت رس
 ارهای قلعهيو زا حمّمد ابقر علمدار اصحاب بود دي امر مشغول شد مخبدمت 

 



www.oceanoflights.org 

 ٣٨١ص 
 و برجها و خندق دور قلعه را که اصحاب ابکمال رساندند در ظّل لوای او بود

 ان واگذار شد اتيشاز طرف جناب قّدوس اب نيست لشکر بعد از ماّل حساير 
 نيداکار و امنسبت جبناب قّدوس ف يدت که بشهادت رسياح ءهيقدق ينآخر 

 و مورد اعتمادشان بود.
 ات علمیيفی ساکن سبزوار که أتلينزا حمّمد تقی جو ي م -هشتم      

 ست اصحابی را که برایاياغلب اوقات ر  نير داشته است جناب ماّل حسيابس
 زاي م نياشتند اعداء و دمشنان سر مهيدل مرستادند ابو حموّ يفدفاع م

 ن کوچه و ابزارياه زدند و در ميز د ابقر بنزا حممّ ي حمّمد تقی را اب سر م
 ردند.يکابرفروش گرداندند مردم شهر هم اب شور و غوغا متاشا م

 شخص شجاعی بود و در سفر يهمشاٌر ال نيقنرب علی نوکر ماّل حس -هنم      
 بشهادت نيکو اب جناب ابب الباب  مهراه بود در مهان شبی که ماّل حس ماه
 شد. يددمشنان در مهان شب از اپ در آمد و شه ءبگلولهند قنرب علی هم يدرس
 دو نفر بودند که اب کمک اسکندر ينحسن و قلی ا -زدهم ايدهم و      

 را پس از گلوله خوردن بقلعه بردند و در مقابل جناب نيزجنانی بدن جناب ماّل حس
 قّدوس گذاشتند حسن مهان شخصی است که در شهر مشهد ابمر داروغه

 ابهنا گرداندند.ياار کردند و در خاو را مه
 حمّمد حسن برادر ماّل صادق است که در هنگام توّجه اصحاب -دوازدهم      

 يدالئی بشهادت رسيکاز ابرفروش بطرف قلعه بدست سرابزان خسرو قاد
 الّسالم بود شخصی يهحضرت امام رضا عل يحام ضر حمّمد حسن مزبور از خدّ 

 ممکن نبود کسی او را بلغزاند. بود دارای استقامت و ثبات که
 مهانست که جناب قّدوس او را اب يهرضا است مشاٌر ال ّيددهم   سيز س     

 ن اصحابيازا از مي لی ميقی برای مالقات شاهزاده مهديلسف اردبيو ماّل 
 اّول آن خبط خودش قسم ءورقه ءيهانتخاب کردند قرآنی را که شاهزاده در حاش

 رضا آن را اب خود بقلعه برد ّيدس نيرده بود مهانمه نوشته بود و مهر ک
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 يکبوده که به ن یشخص از سادات معروف خراسان ينو جبناب قّدوس داد ا
 مردم شهرت داشته است. نيرفتاری و دانش در ب

 می قلعهء حمکمیيام  می بود.يام ءيهماّل مردان علی که اهل قر  -چهاردهم      
 می شدندياوارد م نيه جناب ماّل حسيکوقت سبزوار و شاهرود نيبوده ب

 ابب الباب در آمدند ابب يتر در ظّل رايگماّل مردان علی اب سی و سه نفر د
 ای که ابعثمی مناز مجعه را بپا داشتند و خطبهياالباب در مسجد م

 ان ارواح و قلوب بود در آن مسجد ادا فرمودند در ضمن خطبه اشارهيجه
 ه درياالّسالم راجع بنشر َعَلم س يهعل هللا ولحضرت رس يشکردند بفرما

 يحخراسان و خود را حامل و انشر آن َعَلم معّرفی فرمودند خطابهء فص
 از ينی داشت و اب آنکه اغلب حاضر يباثر عج يندر حاضر  نيماّل حس يغو بل

 ابب الباب در آمدند از آن سی يتگان قوم حمسوب بودند در ظّل رار بز 
 ی زندهيسند تنها ماّل عيدمهه بشهادت رس يرينی سايسع و سه نفر جبز ماّل 

 .اندمی خبدمت امر مشغوليام ءيهم در قر ايّ ا يندر ا يهماند و اوالد مشاٌر ال
 قرار است: ينند اسامی آهنا از ايدی که در قلعه بشهادت رسيسرفقای ماّل ع

 
 ماّل حمّمد مهدی                       اپنزدهم

 ماّل حمّمد جعفر             شانزدهم         
 ماّل حمّمد بن ماّل حمّمد           هفدهم              

 يمماّل رح         دهم            يجه
 ماّل حمّمد رضا           نوزدهم            

 نيماّل حمّمد حس          تم              يسب
 ماّل حمّمد     م         يکت و يسب
 سفيو ماّل                ت و دّوميسب
 قوبيعماّل       ت و سّوم        يسب
 ماّل علی     ت و چهارم       يسب
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 ينالعابد ينماّل ز       ت و پنجم        يسب
 ينالعابد ينماّل حمّمد بن ماّل ز       ت و ششم        يسب
 ماّل ابقر      ت و هفتم        يسب
 دماّل عبد احملمّ       ت و هشتم        يسب
 ماّل عبد احلسن       ت و هنم         يسب

 يلماّل امسع           ام              سی
 ماّل عبد العلی       م           يکسی و 

 ماّل آقا اباب          سی و دّوم         
 ماّل عبد اجلواد        سی و سّوم          

 نيماّل حمّمد حس      سی و چهارم         
 ماّل حمّمد ابقر        سی و پنجم          

 ماّل حمّمد       سی و ششم           
 حاجی حسن         سی و هفتم         

 کربالئی علی        سی و هشتم          
 ماّل کربالئی علی                 سی و هنم  

 حمّمدکربالئی نور                        چهلم    
 يمحمّمد ابراه              م  يکچهل و 

 حمّمد صائم         چهل و دّوم         
 حمّمد هادی              چهل و سّوم   

 مهدی ّيدس        چهل و چهارم      
 ابو حمّمد        چهل و پنجم         

 نديدده نفر بشهادت رسيجاصحابی که اهل سنگسر بودند ه نياز ب
 قرار:نياز ا

 زا حمّمد تقی و هفت نفر از علماءي امحد که م ّيدس       چهل و ششم          
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 امحد مزبور ّيدس  ساری او را قطعه قطعه کردند.                                
 کاری و علم مشهور بود.يز بفصاحت گفتار و پره                                

 امحد که در شب شهادت ّيدابوالقاسم برادر س زاي م           چهل و هفتم      
 .يدبشهادت رس نيماّل حس                                

 امحد ّيدمهدی عموی س يم       چهل و هشتم         
 امحد ّيدداماد س يمابراه يم        چهل و هنم          

 م منوديار کربالئی علی که شجاعانه قصفرعلی پس           پنجاهم            
 و هبمراهی کربالئی حمّمد مردم سنگسر را از                               

 کربالئی علی و کربالئی   ار کرد.يدخواب غفلت ب                               
 اير ابو حمّمد نتوانستند خود را بقلعه برسانند ز                                 
 بودند. يضمر                                 

 حمّمد علی پسر کربالئی ابو حمّمد        م        يکپنجاه و 
 ابوالقاسم برادر حمّمد علی            پنجاه و دّوم     

 يمکربالئی ابراه            پنحاه و سّوم      
 علی حمّمد         پنجاه و چهارم     

 ماّل علی اکرب                 پنجاه و پنجم
 علی نيماّل حس          پنجاه و ششم       
 عّباسعلی           پنجاه و هفتم      

 علی نيحس           پنجاه و هشتم      
 ماّل علی اصغر            پنجاه و هنم       

 يلکربالئی امسع             شصتم              
 علی خان      م         يکشصت و 

 يمحمّمد ابراه           شصت و دّوم      
 يمعبد العظ    شصت و سّوم         
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  قرار: ينن قلعه حمسوبند از ايازاد دو نفر جزو حامي از شهم

 
 يمشصت و چهارم        ماّل ابورح

 کربالئی کاظم      شصت و پنجم      
 ه انديدت نفر که بشهادت رست و هفيساز اصحاب اهل مازندران اسم ب

  قرار:يند داشت شده از ااي
 

 ماّل رضا شاه             شصت و ششم
 يمعظ          شصت و هفتم   

 کربالئی حمّمد جعفر        شصت و هشتم      
 نيحس ّيدس                شصت و هنم

 حمّمد ابقر                      هفتادم  
 رزاق ّيدس              م  يکهفتاد و 

 يماستاد ابراه                 هفتاد و دّوم
 زرکناری يدماّل سع               هفتاد و سّوم 

 رضای عرب           هفتاد و چهارم  
 یي رسول هبنم          هفتاد و پنجم      
 یي برادر رسول هبنم نيحمّمد حس           هفتاد و ششم    

 طاهر               هفتاد و هفتم 
 يعشف           هفتاد و هشتم    
 قاسم           هفتاد و هنم       
 ماّل حمّمد جان          هشتادم            

 "برادر ماّل حمّمد جان" يحمس       م       يکهشتاد و 
 عطا اباب        هشتاد و دوم       
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 سفيو               هشتاد و سّوم

 فضل اّللّ             چهارم هشتاد و
 اباب         هشتاد و پنجم      

 صفی قلی       هشتاد و ششم       
 نظام              هشتاد و هفتم 

 روح اّللّ          هشتاد و هشتم     
 علی قلی              هشتاد و هنم 

 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 قنرب کالش                    نود و سه

 ماّل اند علی متوّلی          نود و چهار     
 عبد احلقّ                نود و پنج   

 ااتبکی چواپنابکی ( يط)ا       نود و شش         
 ااتبکی چواپن ابکی(يط) اپسر       نود و هفت         

 
 قرار است:يناسامی شهدای اردستان از ا

 
 يدزا حمّمد سعي زا علی حمّمد پسر مي م       نود و هشت       

 زا عبد الواسع پسر حاجی عبد الوّهابي م         نود و نه         
 پسر حاج حمّمد صادق نيحمّمد حس         صد               

 يمحمّمد مهدی پسر حاج حمّمد ابراه              يکصد و 
 حمسن يزا امحد مي م      صد و دو           
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 حمّمد تقی يزا حمّمد پسر مي م                 صد و سه

 
 قرار: يناز اهل اصفهان اسامی سی نفر از شهدا مشهور است از ا

 
 ماّل جعفر گندم اپک کن که حضرت ابب اسم او را          و چهار    صد

  .اندن فارسی ذکر فرمودهيادر ب                            
 استاد آقا بزرگ بّناء       صد و پنج         

 استاد حسن پسر استاد آقا              صد و شش
 آقا استاد حمّمد پسر استاد         صد و هفت     

 پسر استاد آقای معروف ابستاد بزرگ نيحمّمد حس    صد و هشت        
 مزبور موسوم نيبّناء . برادر  کوچک حمّمد حس                            
 دمشنان ءمرتبه بواسطه ينابستاد جعفر چند                            

 کينو ا يدبوطن خود رسفروخته شد ات ابالخره                             
 در آجناست.                            

 استاد قرابنعلی بّناء      صد و نه           
 علی اکرب پسر استاد علی بّناء      صدو ده            

 عبد اّلّل پسر استاد قرابن علی بّناء     زده       ايصد و 
 زا حمّمدي پسر م ييی ّيدئی سحمّمد ابقر نقش دا      صد و دوازده      
 چهارده ساله بود که در شب يهمشاٌر ال ، علی هنری                            
 .يدبشهادت رس نيشهادت جناب ماّل حس                             

 ماّل حمّمد تقی     ده       يز صد و س
 برادر عبد الّصاحل دو ات دو ينا -ماّل حمّمد رضا      صد و چهارده       

 ابغبان ابغ رضوان عّکا بودند.                              
 ماّل امحد صّفار              صد و اپنزده

 مسگر نيماّل حس       صد و شانزده      
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 ندیيو امحد پ        صد و هفده        

 دیيز حسن شعرابف       ده       يجصد و ه
 حمّمد تقی           صد و نوزده    

 حمّمد عطّار برادر حسن شعرابف      ت        يسصد و ب
 يشماّل عبد اخلالق که در بدشت بدست خود گلوی خو     يکت و يسصد و ب

 ملّقب ساختند. يححضرت طاهره او را به ذب يدرا بر                                
 نيحس     ت و دو   يسصد و ب
 نيابو القاسم برادر حس        ت و سهيسصد و ب
 زا حمّمد رضاي م    ت و چهار يسصد و ب
 زا حمّمد رضاي ر برادر ميدماّل ح      ت و پنج  يسصد و ب
 زا مهدیي م    ت و شش   يسصد و ب
 يمحمّمد ابراه     ت و هفت  يسصد و ب
 دستمال گره زن نيحمّمد حس    ت و هشت  يسصد و ب
 شخص از اپرچه ابفهای ينا -ساز يتحمّمد حسن چ       ت و نه   يسصد و ب

 معروف بود و حبضور حضرت ابب مشّرف شده بود .                                 
 حمّمد حسن عطّار          صد و سی          

 استاد حاجی حمّمد بّناء          يکصد و سی و 
 اتزه يهز معروفی بود مشاٌر الحمّمد مقارهء که بزّا        صد و سی و دو     

 حبضور مبارک يقداماد شده بود در حبس چهر                                  
 مشّرف شد حضرت ابب ابو فرمودند که مبازندران                                 
 هيکبرود و مبساعدت جناب قّدوس بپردازد . وقت                                 

 امی ابو فرستاد که خدايغبرادرش پ يدبطهران رس                                 
 کرده و ابو سفارش کرده بود که  يتپسری ابو عنا                                 
 ن پسر هبر جا کهيدو بعد از د يايدفوراً ابصفهان ب                                 
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 ای جواب داد حمّبت امر اهلی ابندازه  واهد برود.يخم                                 
 در وجود من مؤثّر شده که جائی برای حمّبت فرزند                                 
 فوراً خبدمت جناب قّدوس يدابقی نگذاشته اب                                

 . ميان در آيشا يتو در ظّل رابرسم                                 
 قلعه است که از علمای معروف حمّمد رضای اپ ّيدس       صد و سی و سه     

 ه خواست جزو اصحابيکو مشهور بود وقت                                
 د و فغان آغازايعلماء اصفهان فر  يددر آ نيماّل حس                                

 کردند.                                 
 

 قرار است:ينند امسائشان از ايده بشهادت رسيکاز نفوسي از اهل ش
 

 زا صاحلي ماّل عبد اّلّل معروف مب        صد و سی و چهار 
 ينالعابد ينماّل ز         صد و سی و پنج    

 زا حمّمدي م      صد و سی و شش     
 
 است: يلست آمده بقرار ذد اسامی شهدائی که بديز از اهل  

 
 ده راهيای که از خراسان ات ابر فروش پّيدشخص س           صد و سی هفت 

 ود و در ابر فروش هدف گلوله دمشن گشت .يمپ                               
 کاتب حضرت  "يزعز " نيحس ّيدامحد پدر س ّيدس      صد و سی و هشت  

 ابب                               
 ءامحد که سرش اب گلوله ّيدزا حمّمد علی پسر سي م      صد و سی و نه     

 تادهيسدر قلعه ا يکه نزديکتوپ از تن جدا شد وقت                              
 يدی کم بود که بشهادت رسيلسّنش خ يهبود مشاٌر ال                              

 زاي م ينرا نسبت اب يتعنا يتجناب قّدوس هنا                              
 حمّمد علی داشتند .                              
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 موطن  دی است.يز عبد اخلالق  يخعلی پسر ش يخش                صد و چهل
 شهر مشهد بود بواسطهء شجاعت و ابراز يهمشاٌر ال                              
 جناب قّدوس و جناب ابب يتخدمت مورد عنا                              

 الباب قرار گرفته بود.                             
 

 قرارند:يناز ا يناسامی شهدای قزو 
 

 زا حمّمد علی پسر حاج ماّل عبد الوّهاب استي م      يکصد و چهل و 
 ای معروف بود که درزا حمّمد علی از علمي م                             
 يّ و جزو حروف ح يداز حبضور مبارک رسي ش                             

 سوب گشت.حم                             
 ملّقب بباغبان ميحمّمد هادی اتجر پسر حاج عبد الکر     صد و چهل و دو    

 ابشی .                             
 امحد ّيدس   صد و چهل و سه    
 که عامل معروفی بود  يلزا عبد اجللي م  صد و چهل و چهار  
 زا مهدیي م   صد و چهل و پنج    

 الهارد موسوم حباجی حمّمد علی ءيهشخصی از قر   صد و چهل و شش    
 يبی دچار رنج و آسينکه بعد از قتل ماّل تقی قزو                               
 .يدگرد                              

 
 قرار است:يناسامی شهدای قلعه که از اهل خوی بودند از ا

 
 دانشمند و از شاگردان یشخص يهمشاٌر ال ، ماّل مهدی   صد و چهل و هفت  

 کاظم رشتی بود در علم و فصاحت  ّيدمقّرب س                             
 مشهور بود. معروف و در ثبات و استقامت                             

 صد و چهل و هشت    ماّل حممود برادر ماّل مهدی که از حروف



www.oceanoflights.org 

 



www.oceanoflights.org 

 ٣٩١ص 
 سوب و دانشمند معروفی بوده است.ّي حمح                              

 ه دارایّي کی از حروف حيکی يلسف اردبيو ماّل     صد و چهل و نه    
 کرمان وارد شده  ه بيکتشجاعت و فصاحت بوده وق                            
 ان خاطر گشتيشخان از ورود او پر  ميحاج کر                             
 يدشخص اب ينان خود گفت ايدکه مبر   ای ابندازه                            
 شهر ينا اگر در اير شهر فوراً اخراج شود ز  يناز ا                            
 از را هبم زد کرمان را همي مباند مهانطور که ش                            
 اير ز  يميبگ يموانيتر جلو او را منيگهبم خواهد زد د                            
 ن و بالغت گفتار اگر ازيادر فصاحت و قّوت ب                            
 خان ميحاجی کر  .تيسن ابالتر نباشد کمرت نيماّل حس                            
 سف منرب بروديو ر کرد و نگذاشت ماّل ياکوشش بس                             
 و مردم را دعوت کند و سعی کرد که مّدت اقامت                             

 حضرت ابب  ی کم ابشد.يلسف در کرمان خيو ماّل                             
 انير بشهرهای ا يدسف فرموده بودند مشا ابيو مباّل                             
 يدمنائ يغو مردم را ابمر مبارک تبل يدسفر کن                           
 ت و شصتيسدر اّول ماه حمّرم سال هزار و دو                            
 يدانخود را مبازندران برس يدو پنج هجری اب                           
 کوشش  ّوهبقدر ق يدو مبساعدت جناب قّدوس بپرداز                             

 سف اب کمال خلوص و امانت مطابقيو ماّل  .يدکن                            
 رت ازيششهری ب يچامر مبارک رفتار کرد در ه                            
 د و چون خود را مبازندرانهفته منان يک                           
 زاي لی ميقسرابزهای شاهزاده مهد يدرسان                            
 او را شناختند و به زندانش انداختند و                            

 وسکس ءدر روز واقعه يمچنانکه سابق گفت                            
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 ٣٩٢ص 
 بواسطهء اصحاب از زندان خالص شد.                           

 يحارومی است که شخصی عامل و فص يلماّل جل            صد و پنجاه
 ست.ّي ای از حروف حيکبود و  ّينو متد                           
 ست که در مراغه سکونتّي اماّل امحد حرف ح   يکصد و پنجاه و 
 کاظم است.  ّيدشاگردان مشهور س ی ازيکداشته و                            

 ماّل مهدی کندی که در منزل حضرت هباءاّلّل معّلم    صد و پنجاه و دو  
 اطفال بوده است .                           

 دو برادر بعلم ينماّل ابقر برادر ماّل مهدی است ا  صد و پنجاه و سه   
 و حضرت هباءاّلّل در و دانش معروف بودند                            
 دو برادر در علم و ينان به علّو مقام ايقکتاب ا                            
 اند.دانش شهادت داده                            

 کاظم زجنانی است که از جّتار معروف بوده  ّيدس   صد و پنجاه و چهار
 ه و ات اصفهانيدرک رساز حبضور مباي و در ش                             
 ،کاظم  ّيدمالزم حضرت ابب بوده است برادر س                             

 ءی از شهدای سبعهيکمرتضی زجنانی است که  ّيدس                            
 طهران است.                            

 سد مبارکاسکندر زجنانی است اب حسن و قلی ج     صد و پنجاه و پنج 
 جناب ابب الباب  را بقلعه بردند.                             

 يلامسع   صد و پنجاه و شش  
 کربالئی عبد العلی     صد و پنجاه و هفت 

 عبد احملّمد  صد و پنجاه و هشت  
 حاجی عّباس      صد و پنجاه و نه  

 دها اهل زجنان بودنينامحد که ا ّيدس    صد و شصت         
 کالهدوز ساکن ابرفروش است که سر  نيحس ّيدس   يکصد و شصت و 
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 ٣٩٣ص 
 ه زدند و در کوچه و ابزاريز او را دمشنان بن                              
 گرداندند.                                

 صد و شصت و دو     ماّل حسن رشتی
 رمجندیياصد و شصت و سه     ماّل حسن ب

 ت و چهار   ماّل نعمت اّلّل ابرفروشیصد و شص
 یيلراخقماّل حمّمد تقی   صد و شصت و پنج   

 ينالعابد ينصد و شصت و شش     استاد ز 
 ينالعابد ينصد و شصت و هفت    استاد قاسم پسر استاد ز 

 سه ينا .ينالعابد ينصد و شصت و هشت   استاد علی اکرب برادر استاد ز 
 ينهر سه اهل کرمان بودند و در قا ينفر اخ                              
 سکونت داشتند و شغلشان بّنائی بود.                              

 صد و شصت و نه و
 بوده است که دو يماّل رضا شاه و جوانی از هبنم               صد و هفتاد 

 از قلعه درروز بعد از خروج جناب قّدوس                               
 دو نفر را بشهادت ينپنجشنبه ابزار ابرفروش ا                              

 ت مداريعند و ماّل حمّمد محزه معروف بشر يدرسان                              
 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 ابستغفار وادار کرد.يمپش                              

 ماّل حمّمد معّلم نوری است که در نور مالزم حضرت     يکصد و هفتاد و 
 از  هباءاّلّل بود و در علم و ذکاوت معروف بود.                              

 بزرگوار ينکس بقدر ايچاصحاب جناب قّدوس ه                              
 ام داديغان پيششاهزاده اب  حتّمل رنج و زمحت نکرد.                              

 و دست از حمّبت يايدون بي که اگر از قلعه ب                               
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 ٣٩٤ص 
 قّدوس بردارد او را اب خود بطهران بربد                              
 بگمارد. يشو آبموزگاری فرزندان خو                               
 وقت برای خاطر شخصی  مثل تويچماّل حمّمد جواب داد من ه                             
 ان راير انم و اگر متام يکاز حمبوب خدا تربّی من                             
 تم که ازيسحلظه هم حاضر ن يکمبن بدهی حّتی                               
 ریيگصورت جناب قّدوس چشم خود را جبای د                             

 دازم ای شاهزاده تو جبسم من دست داری و لکنينب                             
 فت هر طورايوقت دست خنواهی يچمن هبروح                              
 واهی مرا برنج و عذاب مبتال کن من مصداقيخم                             

 ( هستم که٨٩:٢) هيّ قرآن ءمبارکه ءيهآ ينکامل ا                              
 " نيَ " فَتَمّنوا  اَلمو َت إن ک نت م صاِدقِ  يدرمايفم                             
 غضبناک شد که به ای شاهزاده از جواب ماّل حمّمد معّلم بدرجه                             

 وان خود دستور داد بدن او را قطعه قطعه کنندي پ                             
 و آزاری درابره او خود داری ّيتگونه اذ  يچو از ه                             

 د.ينننما                             
 یيکشخص در  ينحاجی حمّمد کرادی است منزل ا      صد و هفتاد و دو  

 ی شجاع بودهيلبغداد بوده خ يکاز خنلستاهنای نزد                             
 اپشا والی يمابراه ءدر حماربه يهاست مشاٌر ال                             

 يتصد نفر سرابز بوده است هنا ءمصر سرکرده                            
 هءيدکاظم رشتی داشت و قص  ّيدارادت را جبناب س                             
 در يدبرشتهء نظم کش ّيدمفّصلی در مدح جناب س                             

 من شدهفتاد و پنج سالگی ابمر حضرت ابب مؤ                              
 ل مبارک انشاءيکر در مدح هيگمفّصل د ءهيدو قص                             
 هاکرد در اسب سواری ماهر بود و در قلعه شجاعت                              
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 ٣٩٥ص 
 دمشنان ءاز خود بروز داد ات آخر کار هدف گلوله                             

 .يدگرد                               
 جباوی است که اهل بغداد بود در واقعهء قلعه يدسع     صد و هفتاد و سه  

 ان جنگيدی از خود بروز داد در ميبشجاعت عج                             
 ی خطرانک بوديلکه خ  يدزمخی بشکمش رس                             
 و حبضور جناب يدحال خود را بقلعه رساناب مهان                              
 و خود را بپای آن بزرگوار افکنده يدقّدوس رس                             
 جان داد.                             

 
 ایهيضعر  يهقلعه است مشاٌر ال يفالسّ  ّيةابو طالب سنگسری از بق ّيدس     

 دو ينو شرح جانبازی و شهادت ا کرده  ميمبحضر مبارک حضرت هباءاّلّل تقد
 امحد ّيدالذّکر را مفّصاًل معروض داشته و شرح جانبازی س ياخ يدشه
 يزاند نهيدابوالقاسم دو برادر خودش را که در قلعه بشهادت رس يو م

 :ديسنو ست که میينه ايضمعروض داشته از مجله مطالب آن عر 
 ی ازيکعلی جان کدخدای  من مهمان کربالئی يده خسرو بقتل رسيکروز      

 شخص برای مساعدت خسرو رفت ينطربسی بودم ا ءدهات جماور قلعه
 و پس از مراجعت داستان کشته شدن خسرو را برای من نقل کرد در مهان

 اندشده يهقر  ينروز شخصی نزد من آمد و مبن گفت دو نفر عرب وارد ا
 يهز مردم قر دو نفر ا ينواهند برای کمک اصحاب بقلعه بروند ايخو م
 د هر کس ما را بقلعه برساند اپداش خوبیينو يگسند و ميرت ی ميلال خيکقاد

 های پدرمتيحم از نصيدمطالب را شن ينچون من ا  داد. يمابو خواه
 وانی ابمر حضرتيترمود ات ميفه مبن ميشدم آمد که مهايحمّمد علی  يم

 ست ندادمابب خدمت کن هلذا فوراً از جا برخاستم و فرصت را از د
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 ٣٩٦ص 
 هم نيو اب کمک کدخدا آن دو نفر عرب را بقلعه رساندم و اب جناب ماّل حس

 زندگانی خود را وقف خدمت امر ءّيهگرفتم 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 حمّمد شاهي لی ميقشاهزاده مهد         اّول     

 ان خان افشاريمدّوم              سل
 يجسّوم              حاجی مصطفی خان سورت
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 چهارم             عبد اّلّل خان برادر حاج مصطفی خان

 انی که جناب ابب الباب راجيپنجم              عّباسقلی خان الر 
 کرد  يدشه                      

 ششم               نور اّلّل خان افغان
 اّلّل خان افغان يبهفتم              حب

 هشتم              ذو الفقار خان کراولی
 ئی هگهنم               علی اصغر خان دو دن

 دهم               خدا مراد خان کرد
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 ٣٩٨ص 
 خان سواد کوهی يلزدهم            خلاي

 ئی دوازدهم           جعفر قلی خان سرخ کره
 فوج کلبات يپدهم            سرتيز س

  خسرو نيالئی پسر عمو و جانشيکی قادايچهاردهم           زکر 
 

 يفالسّ  ّيةاّما اصحابی که در واقعهء قلعه حاضر بودند و جزو بق     
 شان چهاند و امسر نشد که بدامن چند نفر بودهيسّ حمسوبند برای من م

 مديابدست ن يقرا هم چون بنحو کامل و از روی حتق يرينبوده امساء سا
 عّده بود که نوشتم نيبدست آمد مه يقذکر نکردم آنچه را که از روی حتق

 ده ازيندر آ يداند شاها بودهينرت از ايششهدا نوشته نشد ب ءالبّته اسم مهه
 های خالی را پری اسما بشوند که جايدامر مبارک اشخاصی پ نين مبّلغيام

 ا حادثهء قلعهير د ز ينام اکمال مناکرده  ّيهکنند و آنچه را من بطور انقص هت
 تلّقی خواهد ّيتامهّ  يتدگان اب هناينمهّمه است که در نظر آ يعاز مجله وقا

 حوادث حمسوب خواهد گشت . ينشد و از بزرگرت 
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 ٣٩٩ص 
 ميکت و يسفصل ب                              

 شهدای سبعهء طهران                             
 طربسی و جانفشانی اصحاب چون يخقلعهء ش يزحوادث حزن انگ      

 چون در يدن آن بزرگوار گرداياپسبب اندوه و حزن بی يدحبضرت ابب رس
 حمبوس بودند و از اصحاب اب وفای خود دور مانده بودند يقچهر  ءقلعه

 وزی را برای آهناي ردند و فتح و فيکدعا م مهواره برای نصرت آانن
 ی انزله بر اصحابايهجری که بال ١٢٦٥در اوائل شعبان  .نديدلبيطم

 دمشنان نسبت ابصحاب که منجر يبو خدعه و فر  يدحبضرت ابب رس
 حبضرت يداندوهی شد  بقتل عاّم آانن شد حبضور مبارک معروض گشت،

 که قلب مبارک"  کرده   يتحکا نينکاتب چ  يزعز  نيحس ّيدس .يدابب مسّلط گرد
 اب حزن و اندوه ای اخبار جان گداز ابندازه ينحضرت ابب بر اثر وصول ا

 از اصحاب را اجازه ندادند حبضور يچيکانباز گشت که ات مّدت نه روز ه
 ليکت مقطوع شد حّتی مبن هم که کاتب هايمبارک مشّرف شود نزول آ

 فتندير پذ اصحاب را هم منی خواصّ ادند و يدتشّرف من ءمبارک بودم اجازه
 سته اشک از چشمهایيو ند و پيدآشام فرمودند و آب منیی من يلطعام م

 از لسان يزو اندوه آم يزمبارکش جاری بود و پی در پی عبارات حزن انگ
 من از پشت پرده صدای حضرت ابب را که در اطاق .ن داشتايمقّدس جر 

 رازه ب يشحمبوب خو  م که ابيدشنداشتند می يفخمصوص خود تشر 
 ی را که از لسانيز انت حزن انگياردم بيکز مشغول بودند سعی مياو ن

 م مجع کنم پس از آنکه مقداری مجع آوریيدنيشد و ميشمبارکش جاری م
 کردم و نوشتم مبن فرمودند مههء آهنا را اپره کن من اطاعت کردم و مهه را

 مّدت پنج ماه حزن و اندوه .انت ابقی نگذاشتميااز آن ب يچاپره ساختم و ه
 هجری حضرت ١٢٦٦ ءی بر حضرت ابب مستولی بود در حمّرم سنهيدشد
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 ٤٠٠ص 
 که بقلم مبارک انزل شد  ای هيفصح نيت مبادرت فرمودند اّولايابب بنزول آ

 رت که خمصوص ابب البابايخمصوص جناب ابب الباب بود در لوح ز 
 را نسبت نيفاداری ماّل حسل مبارک اب عبارات مؤثّر امانت و و يکاست ه

 قرار دادند و درابرهء يدم قلعه مورد مدح و متجايّ جبناب قّدوس در ا
 نيافرمودند و در آن لوح ب يتاو اظهار عنا ءهيده و صفات پسنديداخالق مح

 حمبوب و حمرتم يسد که ابب الباب در جهان جاودانی مبالقات رئينرمايفم
 يبل مبارک هم فرمودند که عنقر کيفائز خواهد شد و راجع خبود ه يشخو 

 هفته قلم مبارک بنگارش يکمّدت  .آبن نفوس مقّدس ملحق خواهند گشت
 نديدو اصحاب اب وفائی که در قلعه بشهادت رس نيفضائل قّدوس و ماّل حس

 ی از احّبای مراغه را که مّدت دو ماه بود جبایيکدر جوالن بود روز عاشورا 
 ل مبارک مشغول بوديکابجنام خدمات ه يزعز  نيحس ّيدحسن برادر س ّيدس

 یيلمعروف مباّل آدی گزل بود خ يهمشاٌر ال .احضار فرمودند يشمبحضر خو 
 ح او را سر افراز کردند الواحا يّ فرمودند و بلقب س يتابو اظهار عنا

 رت را که درابرهء شهدای قلعه انزل شده بود ابو مرمحت فرمودندايز 
 و اب کمال يزدای قلعه برود فرمودند بر خرت شهايو دستور دادند ات بز  

 ی مبازندران برو و از طرف من مکان مقّدسی را کهيشانقطاع در لباس درو 
 نواحی آن يکه نزديکرت کن وقتايشهدا را در بر گرفته ز  ءاجساد مطّهره

 آهنا را ، ور و اب احرتامياون بي ی کفشهای خود را بيدمقّدس رس نيزم
 دور مقامات مقّدسهء آهنا عبلند بگو و اب کمال خضو کن اسم آهنا را   يمتعظ

 دگارايور ات يامشتی خاک برای من ب نيطواف کن از مدفن قّدوس و ماّل حس
 يدنوروز مراجعت کنی ات مبراسم ع يدرت تو ابشد سعی کن روز عايز 
 .يدعامل خواهم د ينی خواهد بود که من در ايدع ينآخر  ينا اير ز  يمم کنياق

 سب االمر مبارک جبانب مازندران رفت و دستورات حضرتح حّيا س     
 هجری آبن ١٢٦٦االّول سال  يعدّقت اجنام داد اّول ماه رب يتابب را اب هنا
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 ٤٠١ص 
 بود نياالّول که روز شهادت ماّل حس يعو در روز هنم رب يدمقام مقّدس رس

 اصلهخود را ابنتهی رسانده بالف ّيترت را اجنام داد و مأمور ايمراسم ز 
 ح را در منزل حضرت هباءاّلّل درّيا م سايّ در آن ا يمبطهران برگشت جناب کل

 ح ازّيا ه سيککردند: " وقت  يتطور حکاينطهران مالقات فرموده بود برای من ا
 فصل زمستان بود يدرت شهدا برگشت و حبضور حضرت هباءاّلّل رسايز 

 سرد و برفح در آن هوای ّيا بود س يددرجه شد يتبرودت و سرما بنها
 ها خود را بعبائیيشاب لباسهای کهنه و اپره مانند درو  يدار يبی که ميدشد

 آشفته و در هم بود اّما قلبش مشتعل يشبرهنه و مو  يشه بود اپهايچيدپ
 رت شهدا او را سر ات اپ مشتعل ساخته بود جنابايبنار حمّبت اّلّل بود و ز 

 کهين بودند مبحض ادارابی آن روز مهمان حضرت هباءاّللّ  ييی ّيدس
 طربسی برگشته اب آن مهه احرتام و عظمتی که ءح از قلعهّيا ند سيدشن 

 ح اب سرعت روان شده خود را بپاهای اوّيا ر جبانب سيااختداشتند بی
 ه ابيدح را که ات زانو گل آلوده بود در آغوش خود کشّيا انداختند و اپهای س

 بقدری اظهار يدجبناب وح ند حضرت هباءاّلّل نسبتيدوسيبشوق م يتهنا
 من بود من مهان روزها از معاشرت اب ّي رمودند که سبب حتيفم يتعنا

 ان مصدر اقدام مهّمیيشکردم که روزی خواهد آمد که ا  يقني يدجناب وح
 اقدام شهدای قلعهء يفخواهد شد و آن اقدام در عظمت و جالل در رد

 هباءاّلّل اسرتاحتح چند روزی در منزل حضرت ّيا طربسی خواهد بود س
 بعظمت مقام حضرت هباءاّلّل پی برده بودند يده جناب وحيککرد ولی آنطور 

 يتدرجهء عنا يتح پی نربده بود هر چند حضرت هباءاّلّل نسبت ابو هناّيا س
 ".يدفهمت و الطاف را منیايمهه عنا ينرمودند ولی او معنی ايفرا اظهار م

 سرگذشت خود اءستگفرش در فاما حت و سياح در اثنای سّيا جناب س     
 ی مبن اظهاريلحضرت هباءاّلّل خ" فت يگاز مجله م .کرد  يترا برای من حکا

 اب علّو مقام و رتبه که داشت در حضور يدفرمودند ولی جناب وح يتعنا
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 ٤٠٢ص 
 ه وارد منزل حضرتيکوقت  اد.يدم يححضرت هباءاّلّل مرا بر خودش ترج

 رفتار او دچار ينمن از ا يدمد و اپهای مرا بوسآ يدهباءاّلّل شدم جناب وح
 ی کرم و مهرابنی حضرت هباءاّللّ ايم غرقهء در ايّ دهشت شدم هر چند در آن ا

 رب بودم و حّتیخ بودم لکن از عظمت مقام آن بزرگوار در آنوقت بکّلی بی
 انستميدجزئی اّطالعی هم از بزرگواری آن حضرت نداشتم و من

 ان مظهر وحی کردگار شوند.شيروزی خواهد آمد که ا
 زاي واست از طهران برود  حضرت هباءاّلّل ابسم ميخح مّيا ه سيکوقت     

 خبطّ  ای ح دادند پس از چندی ورقهّيا مرقوم فرمودند و بس ای مراسله ييی
 را امر کرده ييیزا ي حضرت ابب واصل شد در آن ورقه حضرت ابب م

 يمتعل ءيهو در سا يداءاّلّل در آنت حضرت هبيابودند که در ظّل حفظ و ص
 لوح مبارک را ينن بعدها اياب نيد معرضي آن بزرگوار قرار گ يتو ترب

 خود يزو دعاوی مبالغه آم يشصدق گفتارهای خو  يلدادند و آن را دل ييتغ
 ينن مبارک کوچکرت ياقرار دادند اب آنکه در اصل ب ييیزا ي نسبت مب

 و اتباعش قائل بودند وجود ييیزا ي هم مبقام موهومی  که م ای اشاره
 انتياوجه در بيچن هبياب نيمعرض يلو طو  يضاّدعاهای عر  يننداشت و از ا

 انت مقصودشانيامبارکه اثری مشهود نبود بلکه حضرت ابب در ضمن آن ب
 نياب ينپنداشتند که ا نيچن ييیوان ي حضرت هباءاّلّل بود ولی پ يدمتج

 است. ييیا ز ي حضرت ابب اشاره مبقام م
 حوادث حاصله در سال ينمقام که رشتهء سخن بنگارش مهمرت  يندر ا     

 جاينت خود را در اياح يخواقعهء اتر  ينفت خواستم بزرگرت ايامتداد  ١٢٦٥
 ت من موجود استياح يخبزرگ که در اتر  ءواقعه ينم مقصود از ايسبنو 

 فنت ازايئی نی تشّرف من بقبول امر مبارک و رهايعوالدت روحانی من 
 خوانندگان حمرتم شرح حال خود را از ابتدای نشو ءاست اب اجازه يدتقال

 نگارم.ان فائز شدم میميه بفوز ايکو منا ات وقت
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 ٤٠٣ص 
 بود امسش غالمعلی نيخراسان چادر نش يمطاهری و در اقل يلپدرم از ا  

 وندبعلی بود سه پسر و سه دخرت خدالاش دخرت کعرب و زوجه نيپسر حس
 ر حمّمد گذاشت در روزايفرمود من پسر دّوم او هستم اسم مرا  يتابو عنا

 هجری در زرند متوّلد شدم شغل من شبانی بود ١٢٤٧دهم صفر يجه
 ها درس خبوامنينرت از ايشبودم که ب يلو خمتصر سوادی داشتم ابطناً ما

 قيااشت يتد اب هنايشآرزو برای من حاصل من ينولی چون چواپن بودم ا
 را از حفظ داشتم يددی از آن کتاب جمايواندم و قسمت ز يخقرآن را م

 ت قرآن راايراندم بلند بلند آيچابن ميامهانطورکه گوسفندها را در ب
 ها نگاهه تنها ابشم شبها که بستارهيشاشتم مهيدردم دوست ميکتالوت م

 ی شب بعضی ازيکدم در اتر يشمد و مسرور ميآی خوشم ميلردم خيکم
 ه رو بقبلهيکردم وقتيکالّسالم را تالوت م يهعل يحضرت ام دعاهای

 ردم که مرا از لغزش حفظ کند و بشناسائیيکمودم از خدا درخواست مينم
 ی بعلمايلد خيرب فت مرا اب خود مي پدرم هر وقت بقم م .يدفرما ييدحّق أت

 اشت حبضور علمائی که در قم جمتمعيده دوست ميشه داشت مهيدعق
 واند و اب کماليخفت و مناز مي در آن شهر مبسجد امام حسن مبودند برسد 

 ورد منهم که اب او بودم اپیيآتقوی و دّقت کامل متام واجبات را جبا م
 نشستم و مبجلس درسدند میيشی که از جنف وارد مينمنرب جمتهد

 م کهيدفهم يجبتدر  .ادميدفتم و بسخنان آهنا و جمادالتشان گوش مي آهنا م
 د آهنا را بر اخالق پست و رفتار زشت موردينو يگد دروغ مينو يگهر چه م

 فتنديگه ميکو اصول يدی مشتاق بودم که صّحت عقايلادم خيدمالمت قرار م
 کار وقت کافیينفرض و واجب است برای من اثبت شود ولی برای ا

 انی فکری که در منيشهتّور و پر  ينا ءه بواسطهيشنداشتم پدرم مه
 عداوت و دمشنی ينسم ايرت فت ميگرد و ميکم يختوب مرا سرزنش و يديدم

 ای سختيهداری سبب شود که بگرفتار  ينکه تو نسبت بعلماء و جمتهد
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 ٤٠٤ص 
 وقت اتّفاق افتاد که برایيکو شدائد مبتال شوی و به زمحت دچار گردی 

 رفتم. ميبرابط کر  ميمالقات عمو 
 دو نفر ميرابط کر  هجری در مسجد ١٢٦٣در روز دوازدهم نوروز سال      

 ردند من بگفتگوی آهنا گوش دادم و از آنيکنشسته بودند اب هم گفتگو م
 ایهيدشن ايفت آيگری ميگی از آن دو نفر بديکروز اب امر ابب آشنا شدم 

 شيقواهند بطهران بربند رفيخاند و مابب را وارد کنارگرد کرده ّيدکه س
 سرگذشت حضرت ابب يعخود مج يقام آن شخص برای رفهيدگفت نه نشن

 ياز اسي م فرمود در شيارا نقل کرد و گفت که چطور آن حضرت بدعوت ق
 آورد امام مجعه و منوچهرخان يفدمشنان شد از آجنا ابصفهان تشر 

 ی از او بروز کرديبها از او ظاهر شد چه عجاائی کردند چه کرامتير از او پذ
 ها راينفتوائی دادند مههء ا ابب چه ّيدو ابالخره علمای اصفهان درابرهء س

 ی تعّجب کردم کهيلم خيدرا شن يلتفص ينش نقل کرد من که ايقبرای رف
 قدرت و نفوذ داشته ابشد يرينمهه نسبت بسا يننفر ا يکود يشچطور م

 لياابب بروح من پرتو افکنده و خ ّيدردم که نور سيکطور حّس مينا
 د برگشتم پدرم آاثربزرن ميردم که منهم اببی هستم از رابط کر يکم
 و از رفتار من تعّجب يدانی فکر و اضطراب در صورت من ديشپر 
 سته سعیيو خبواب نداشتم پ يلم ، خبوراک نداشتم يلا من مير رد ز يکم
 ن من و وصول مبقصوديامبادا م ، ردم که پدرم براز دل من پی نربديکم

 ای بزرندرهزوا نيحس ّيدکه سينطور گذراندم ات اينمّدتی مه ،حائلی شود
 ه اب او آشنا شدميکت موضوع اب خرب شدم وقتيقآمد من بواسطهء او از حق

 واهم اب اويخراجع ابمری که من م نيحس ّيدم سيدبرای او گفتم درا راز دمل 
 ی از پسريک ای زواره يلامسع ّيدمذاکره کنم مطّلع است مبن گفت که س

 کردم  يقنيت ابب او بصّحت اّدعای حضر  ءعموهای من است من بواسطه
 ابب در منزل امام مجعه ّيدمرتبه حبضور س ينفت که چنديگم ميپسر عمو 
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 ٤٠٥ص 
 يشابن خو يز ه است که آن حضرت در حضور ميدمشّرف شده و بچشم خود د

 ن و سرعتيافت از قّوت بيگسورهء و العصر را انزل فرموده م يتفس
 رفت.ت گي سرااپی مرا ح يانشاء و متانت اسلوب آن تفس

 نزول نيبود که در ح ينت من شد اي رت سبب حيشی که بيز فت چيگم     
 که قلم مبارکينبدون ا يدپرسی میيز اگر کسی از حضرت چ يت و تفسايآ

 فرمودندن میيات قطع شود جواب سائل را بايتد و نزول آيفاز حرکت ب
 رمشغول بود خالصه پس يرحال قلم مبارک اب مهان سرعت بتحر  نيو در ع

 مشغول يغبتبل يمابب مؤمن شد و بدون ترس و ب ّيدعموی من ابمر س
 م کردند و او را جمبورياگشت کدخداها و سادات زواره مبخالفت او ق

 ر کرد منهمياکردند که ابصفهان برود او هم رفت در اصفهان سکونت اخت
 ا توّقف در زواره برای من هم ممکن نبودير جمبور شدم به کاشان بروم ز 

 زا جانی قبالً ي حاج م ءتان را در کاشان گذراندم پسر عموی من درابرهزمس
 زا جانی را مالقات کردمي اب من مذاکره کرده بود در کاشان حاجی م

 را که از آاثر حضرت ابب است مبن داد و از من هيّ عدل ءرساله يهمشاٌر ال
 العهء آنرساله را ابو برگردامن من از مط ، درخواست کرد که بعد از خواندن

 ی خوشميلو اسلوبی  خمصوص نوشته شده بود خ يبرساله که اب طرزی عج
 ه آن رساله را حباجيکنسخه از روی آن برای خودم نوشتم وقت يک . آمد

 اير ی از دستت رفت ز يمزا جانی دادم مبن گفت افسوس که موهبت عظي م
 داشتند يفنی حضرت ابب سه شب در منزل من تشر يعرساله  ينف امؤلّ 

 ت بود ولیيمردی غنيکد مالقات ميشنوروز را آجنا بسر بردند اگر م يدو ع
 نيحاال آن بزرگوار در راه طهران هستند اگر عجله کنی ممکن است در ب

 ده از کاشان خارجياراه حبضور مبارک برسی من فوراً برخاستم و پ
 صیم شخيداری نشسته بودم ديو م اپی ديدکنار گرد رس  يکشدم ات بقلعهء نزد

 ویي ت و کجا ميسامست چ يدون آمد و از من پرسي ا از قلعه بيمخوش س
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 ٤٠٦ص 
 ناسم و مسافرم مرا مبنزليشمستمندی هستم که کسی را من ّيدگفتم من س

 نم تو ازيکل مياگفتگو مبن گفت خ  نيائی کرد در بير خود برد شب از من پذ
 داشتند از يفشر قلعه ت ينابب چند روز در ا ّيدابب هستی س ّيدوان سي پ
 انجيبطرف آذراب نياز کل يشبردند سه روز پ نيء کليهان را بقر يشجا اينا

 است ينالعابد ينوان حضرت ابب هستم امسم حاجی ز ي رفتند منهم از پ
 جا ابش و اگر ازينل مبارک بروم مبن فرمودند تو مهيکواهم مهراه هيخم

 از اصحاب يچيکمرا ابو برسان و نگذار ه يتی عنايداصحاب کسی را د
 د مبن فرمودند ابصحاب بگو خبدمت امر مشغول ابشنديايندنبال من ب

 ان خبدا پرستیينموانع و حجاهبای مردم را برطرف کنند اب کمال اطم
 حرف را از حاجی ينه ايکمن وقت .مشغول شوند و احکام اهلی را عمل کنند

 جا آمدمينوم اکه بشهر قم بر ينم اطاعت کردم در عوض ايدشن ينالعابد ينز 
 قّصه را برای من نقل کرد اضطراب من ينای ازواره نيحس ّيده سيکوقت
 تالوت آن رساله ميرا مهراه داشت اب هم خواند هيّ عدل ءفت رسالهاي يفختف

 ی بودم کهّيدم من شاگرد سايّ در آن ا .روح مرا مملّو از قّوت و نشاط ساخت
 عاجز بود و روز بروز عجزشت قرآن ايآ ياد و از تفسيدقرآن مبن درس م

 ای بعضیزواره نيحس ّيدد از سيشت برای من واضحرت مايآ ياز تفس
 يهای را مالقات کن مشاٌر الزواره يلامسع ّيدم مبن گفت برو سيدمطالب پرس

 رتايود در فصل هبار موقعی است که او بز ي رت بقم مايهر سال برای ز 
 عربی مرا بقم يلحتص يلکمود من از پدرم تقاضا کردم که برای تي م

 اير بفرستد اّما مقصود اصلی و غرض واقعی خود را از او پنهان داشتم ز 
 ردنديکدم قاضی و علماء زرند ممانعت ميز خصوص اب او حرفی م يناگر در ا

 واست از من دور ابشد اب فکر منيخپدرم اب آنکه من .که مبن اجازه بدهد
 آمد مادر يشنوروز پ يدکه ع  مهراهی کرد من در شهر قم اقامت داشتم

 ماه اب من در آن شهر يکو خواهر و برادرم برای مالقات من بقم وارد شدند 
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 ٤٠٧ص 
 کردم آتش حمّبت  يغبسر بردند من مادر و خواهرم را ابمر مبارک تبل

 زرند برگشتند چند روز بعده ور شد بعد آهنا ب حضرت ابب در دل آهنا شعله
 صربی منتظرش بودم وارد قمبی يتکه اب هنا  يلاعامس ّيداز مراجعت آهنا س

 ری نقل کرد و برای من شرح داد کهيابس يلو راجع مبطالب امری تفص يدگرد
 ی اهلی مهه از طرف خدايااست انقطاعی ندارد انب اهلی مستمرّ   يضف

 ينء واحد پس از شرح و بسط ايات انبيقامر اهلی واحد است و حق ، هستند
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 ٤٠٨ص 
 ارتباط داد و شرح يشهای پمر مبارک حضرت ابب را اب گفتهمطالب ا

 نياکاظم رشتی برای من ب  ّيدامحد احسائی و س يخمفّصلی راجع جبناب ش
 ه بودم ازيدکاظم را نشن  ّيدامحد و س يخاسم ش يناز ا يشکرد من پ

 بکند يده حبضرت ابب مؤمن شود چه اقدامی ابيکم کسيدپرس يلامساع ّيدس
 ءبر مهه يدرمايفواجب شده فرمود حضرت ابب م نيمبؤمنو چه مطالبی 

 اير واجب است که برای مساعدت جناب قّدوس مبازندران بروند ز  نيمؤمن
 حم احاطه کردهياطراف قّدوس و اصحابرا قوای دمشنان خوخنوار و ب

 م که خود را مبازندران برسامن و مبساعدت جناب قّدوس موّفقيلگفتم من ما
 زا فتح اّلّل حّکاک را که بسنّ ي شهر مبان و م نياال در مهشوم فرمود تو ح

 ی منتظريلو سال تست ابمر مبارک آشنا کن ات از طهران خرب برسد من خ
 ای نداشت ازهيدو توّقف من در قم فا يدشدم ولی از طهران خربی نرس

 م پس از چندیيدگرفتم که بطهران بروم چون بطهران رس  يمجهت تصم ينا
 و ابالخره در يداّلّل هم بطهران آمد ولی گرفتار دمشنان گردزا فتح ي م

 ن بشاهياانداخنت ابب يت ءت و شصت و هشت در واقعهيسسال هزار و دو 
 سره مبسجد شاه رفتم مسجد شاهيکمن پس از ورود بطهران  يدبقتل رس

 م مبن گفتيدرا د يلامساع ّيدای واقع شده دم مدرسه سرو بروی مدرسه
 واستم بقم بفرستم.يخرای تو نوشته بودم و مای بمراسله

 يمآبنطرف سفر کن يمواستيخو م ميابری در صدد توّجه مبازندران بود     
 سانيکشدند و قلعه خراب و اب خاک  يداصحاب قلعه مهه شه يدکه خرب رس

 هيکو برای نفوس مقّدس ميواقعه حمزون شد ينی از ايله است ما خيدگرد
 سرائی يهامر مبارک جانفشانی کردند مرث اب کمال شجاعت در راه

 را که نوروز علی انم داشت مالقات کردم ميروز عمو  يک ميو سوگواری کرد
 را گفتم ّيهقض يلامساع ّيدا کند من بسيدمعلوم شد بطهران آمده ات مرا پ

 ا اگر نروی ممکن است اب تو دمشن شوندير زرند مراجعت کن ز ه مبن فرمود ب
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 ٤٠٩ص 
 کردم  يغد مراجعت کردم پس از ورود برادرم را هم ابمر مبارک تبلزرنه من ب

 و کوشش کردم ات پدرم راضی شد و مبن اجازه داد که بطهران مراجعت کنم
 منزل داشتم وارد ای که سابقاً طهران در مهان مدرسهبپس از ورود 

 مهان شخصی است که ينرا مالقات کردم ا ميشدم و در آجنا ماّل عبد الکر 
 اندزا امحد گذاشتهي م حضرت هباءاّلّل اسم او را ميدا فهمبعده

 یيلای خزواره يلامساع ّيدی مبن حمّبت کرد و گفت سيلخ ميماّل عبد الکر 
 من يمبود که مّدتی اب هم ابش ينش ايلم هتو مبن سفارش کرد ءدرابره

 نميکزا امحد فراموش مني وقت دوران معاشرت و مصاحبت خود را اب م يچه
 حمّبت و اخالص بود دوستی او در صفحه قلب من ءجمّسمه يهمشاٌر ال اير ز 

 و مرا يدت خبشياا او قلب مرا حير ه منقوش خواهد بود ز يشبرای مه
 وان حضرت ابب آشنا شدم و اب آهناي او اب پ ءهيلبوس  رساند يقني ءبدرجه

 زا امحد ازي معاشر گشتم و بر اّطالعات خود نسبت ابمر مبارک افزودم م
 آاثر يرن فارسی و سايارد هر شب مشغول نوشنت کتاب بيککتابت گذران م

 اد چند مرتبه ازيدم يههد نيد مبؤمنيشحضرت ابب بود پس از آنکه متام م
 ماّل مهدی کندی بربم ءآاثر مبارکه بشخص من داد که برای زوجه ينا

 ماّل مهدی مهان است که طفل کوچک خودش را گذاشت و ابصحاب قلعه
 م حضرت طاهره بعد از متفّرق شدنيدم بود که فهمايّ در مهان ا ستيو پ

 بردند پس از مّدتی بطهران وارد شدند يفاصحاب از بدشت بنور تشر 
 و در منزل حممود خان کالنرت حمبوس گشتند حضرت طاهره اگر چه

 روزيکد يشان مراعات ميشاحرتام نسبت اب يتحمبوس بودند ولی هنا
 حرم مبارک ياضرت هباءاّلّل برد حضرت ورقهء علزا امحد مرا مبنزل حي م

 حضرت هباءاّلّل اّم حضرت غصن اعظم بدست خودشان روغنی درست
 نديدزا امحد فرستادند و از مهان روغن بچشم من هم کشي کردند و برای م
 نيم شش سال داشتند در حايّ فت حضرت عبدالبها در آن اايکه از درد شفا 
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 ٤١٠ص 
 بودند اب ءاّول کسی را که مالقات کردم حضرت عبدالبها ورود مبنزل مبارک

 تبّسم و خوشروئی مبن خوش آمد فرمودند و در آن وقت دم در اطاقی که
 من از در آن اطاق گذشتم .تاده بودنديسخمصوص حضرت هباءاّلّل بود ا
 روبرو شدم چون ييیزا ي ن اطاق اب مياو ابطاق جماور وارد شدم در م

 ت و ابيئه ينشخص اب ا ينم ايدا دير م ز يددچار دهشت گرد چشمم ابو افتاد
 هنديده ابو نسبت ميکن دارد سزاوار مقامياوضعی که در گفتگو و ب ينا
 يموارد بشوم آقای کل ييیزا ي واستم ابطاق ميخدّوم که م ءت مرتبهيسن

 آوردند و مبن فرمودند مشا امروز يفه بودم تشر يدکه قباًل خدمتشان رس
 ر خادم حضرت هباءاّللّ ايا اسفندير ز  يدزا صاحل برساني م ءدرسهآقا را مب

 .يدرا اجنام بده ّيتمأمور  ينببازار رفته و هنوز برنگشته مشا جبای او ا
 م حضرتيدی رفنت بودم که دّيامن اب کمال سرور و شادی قبول کردم و مه

 هزاری در بر داشتند در ءهآوردند کاله بر سر و جبّ  يفغصن اعظم تشر 
 ون آمدند و از پلکاني مجال و جالل بودند از اطاق حضرت هباءاّلّل ب يتهنا
 انرا در آغوش گرفته بربميشرفتم ات ا يشآوردند من پ يفتشر  نياپئ

 يمون رفتي بعد دست مرا گرفته و از منزل ب ميو ي فرمودند هر دو اب هم م
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 ٤١١ص 
 م مبدرسهء اپمنارايّ آن ازا صاحل در ي مدرسهء م .ميديز راه اب هم حرف م نيدر ب

 و مرا مبنزل يامبن فرمود وقت عصر ب يدميمعروف بود چون مبدرسه رس
 و پدرم اب او کار دارد من اب کمال يايدواند بيتر منايبرگردان چون اسفند

 سرور و شادی قبول کردم و فوراً مبنزل حضرت هباءاّلّل برگشتم در آجنا
 کاغذ  ينگفت برو مبدرسهء صدر و ا  برخوردم کاغذی مبن داد و ييیزا ي مب

 ان در حجرهء ماّل ابقر بسطامی هستند جوابشيشرا حبضرت هباءاّلّل بده ا
 را اجنام دادم وقت عصر ّيتمأمور  ينور من اياو برای من ب يرا زود بگ

 زا امحد مبني روز م يک .هم رفتم و حضرت غصن اعظم را مبنزل برگرداندم
 مراجعت کرده يقل حضرت ابب که بتازگی از چهر علی خا ّيدزا سي گفت حاج م

 چااپرچی وارد شده است مالقاتش يکان منزل حمّمد بي دروازه مش يکو نزد
 انرا مالقات کن من رفتم و اب جناب خاليشبرای تو الزم است برو و ا

 ت و اندام کامل جمذوبيئمالقات کردم از مشاهدهء آن صورت نورانی و ه
 ان رفتم و از لطافت طبع و حسنيشر هم مبالقات ايگچند مرتبه د شدم بعداً 

 فزود.ياان در هر مرتبه بر تعّجبم ميشکاری ايز اخالق و کثرت تقوی و پره
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 ان در جملسی حضوريشکه اب ا  يمروز آقای کليکخوب خباطر دارم که   

 ان درخواست کردند و اصرار منودند که چون طهران مشّوشيشداشتند از ا
 هبرت آنست که طهران را يايدب يشی پيدکن است گرفتاری شداست و مم

 ت ابر خود را مبأمنیيبفضای مسموم مص ينو از ا يدو خارج شو  يدرها کن
 جناب خال اب کمال متانت و سکونت خاطر جواب دادند چرا فرار يدبرسان

 از خوان نعمت اهلی که دست قدرت يدامن شايمجا مينکنم چرا برتسم در ا
 ه سبب فتنهيکی برسد نفوسيبگسرتده مبن هم نص  نيرای خملصخداوندی ب

 هوئی بپا کنند.ياردند که هيکسته در طهران سعی ميو و فساد بودند پ
 ی از سادات کاشان بود که در مدرسهء دار الّشفاء منزليکحمرّک اصلی آهنا      

 کاشانی را ابمر مبارک  ّيدل کرده بود که آن سياحمّمد مشهور خ ّيدداشت س
 سوف عارفيلکرمانی که شخص دانشمند و ف  نيزا حمّمد حسي کند م  يغتبل

 ّيدمسلکی بود و در مدرسهء دار الّشفاء منزل داشت هر چه سعی کرد بس
 کاشانی آدم خوبی  ّيدحمّمد مزبور که از شاگردانش بود بفهماند که آن س

 دوری کاشانی  ّيدت کرد که از سيححمّمد نص ّيدت ممکن نشد و هر چند بسيسن
 هيدو در حمافل احّبا او را حاضر نکند فا يدکند و اب او قطع مراوده منا

 ت هایيحکاشی معاشر بود و بنص  ّيدحمّمد مهچنان اب س ّيدنداشت و س
 ن آمد دريامب ١٢٦٦انی سال الثّ  يعاستاد خود وقعی نگذاشت ات آنکه ماه رب

 ی از علمایيککه   نيحس ّيدنت سپرد و نزد سياکاشانی راه خ  ّيدوقت س ينا
 طهران بود رفت و اسامی پنجاه نفر از احّبای ساکن طهران يمکاشان و مق
 آن ورقه را نيهم ع نيحس ّيدنگاشته بود ابو داد س ای را که در ورقه

 کرد حممود خان چند نفر را مأمور کرد ات آهنا را  يممبحمود خان کالنرت تسل
 و نزد زمامداران بردند از چهارده نفر را گرفتند ينکنند مأمور   يدستگ

 وني ه آهنا را گرفته بودند در کاروانسرائی بيکقضا من اب برادرم روز 
 روز يمرا که از زرند آمده بود مالقات کن ميات عمو  ميدروازه نو رفته بود
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 ء خودمرهبزرند رفت و من مبدرسهء دار الّشفاء برگشتم در حج ميبعد عمو 

 زا امحد برای مني روی آن اوراق مکتوبی بود که م فتماياز اوراق  ای بسته
 نتکار کاشانی کار خودش را کردهياخ ّيدم که آن سيدنوشته بود من فهم

 زا امحد نوشته بود بستهءي و فتنه و فساد را در طهران براه انداخته م
 ت مقّدسه است که نزد منايآ يعی عبارت از مجينباوراقی که در حجره می

 که وارد حجره شدی و کاغذ مرا خواندی بستهء اوراقينض اموجود بود مبح
 ينرا بردار و برب بکاروانسرای حاج اندعلی در آجنا شخصی از اهل قزو 

 که بنام اوست ابو بده  ای موسوم حباج اندعلی منزل دارد بسته را اب مراسله
 اقمن فوراً بستهء اور  .ات در آجنا اب تو مالقات کنم يابالفاصله مبسجد شاه ب

 زا امحد را در آجنا مالقات کردمي را حباجی رساندم و مبسجد شاه برگشتم م
 مسجد پناه آوردم ات از ينمبن گفت چون مورد هجوم اشرار قرار گرفتم اب

 ءها حضرت هباءاّلّل از مدرسهنيآسوده ابشم در آن ب ای هر هجوم و محله
 کند  يرا دستگنظام در صدد است ت يزا امحد خرب دادند که امي صدر مب
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 ه که تويدمطلب را خواستار شده و چون فهم ينو سه دفعه از امام مجعه ا

 گرفته بست را  يمای  و مسجد ابصطالح بست است تصممبسجد پناه برده
 کند ات زود  يدستگ يدارا که مبسجد پناهنده شده يرينبشکند و تو و سا

 بطرف قم مسافرت کن و ون برو وي ه کسی نفهمد از مسجد بيکاست طور 
 بزرند سفر کنم و مبنزل خودم يدزا امحد فرموده بودند که مبن بگو ي مب يزن

 اوندان من مبن اصرار کردند که فوراً بزرند بروميشبروم چند نفر از خو 
 ه است کهيدی حمزون است چونکه از بعضی شنيلا پدرم درابرهء من خير ز 

 زا امحد بزرندي م يدبصالح د اند منهم نظرکرده  يمرا در طهران دستگ
 نوروز را در خانهء خود بودم نوروز مطابق بود اب روز پنجم يدبرگشتم و ع

 يدع ينبعثت حضرت اعلی هم بود حضرت ابب ا يدکه ع  ١٢٦٦مجادی االّول 
 اندموسوم به پنج شأن ذکر فرموده يشخو  ءی از آاثر مقّدسهيکرا در 

 نوروز بعد از اعالن امر نيششم "د ينرمايفست مينن مبارک ايامضمون ب
 سال قمری بعد از اعالن امر نين اب روز پنجم مجادی االّول هفتمياب ءنقطه

 يننوروز آخر  يناشاره شده که ا نين مبارک چنيادر ضمن ب "مطابقه داشت 
 عامل مشاهده خواهند فرمود. ينل مبارک در ايکنوروزی است که ه

 فتمي د من در جمالس جشن که مابری جشن نوروز در زرند براپ بو   
 بسر رفقای من چه ايردم که آيکسته فکر ميو قلبم بطهران توّجه داشت پ

 ن را بشنوم هر چندايسالمتی احباب و آشنا ءداشتم مژده يلی ميلآمده خ
 ی راحت بودميلردند و خيکمن در منزل خودم بودم و مهه مبن مهرابنی م

 يلو اصحاب که عّدهء آهنا قل نيا از مؤمنير ان بود ز يشولی فکرم پر 
 یيله قرار گرفته بودند دور بودم خيدو مصائب شد ايو حمّل نزول بال

 آانن گردم غفلتاً صادق يکمشتاق بودم که اب آهنا ابشم و در مهه حال شر 
 پدر من منزل کرد من از آمدن ءی از طهران وارد زرند شد و در خانهيز ترب 

 ود او سبب شد که مرا از سختیور  ،که از حبس خالص شدميناو مثل ا
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 ٤١٥ص 
 خربی جنات داد و لکن از انتظار برای اّطالع حبال احباب و از اندوه بی

 تر و حزنی سخت تر و جانگدازتر بر وجود من يدر اندوهی شديگطرف د
 خربی  سابق در مقابل حزن فت که اندوه انتظار و اضطراب بیايتسّلط 

 بود که ينا يدنداشت عّلت حصول حزن جدی ّيتت و امهّ يمق يدو اندوه جد
 ران امرايوان جانفشان و ي کرد که پ  يتی برای من حکايز صادق ترب 

 يددمشنان قرار گرفتند و بعذابی شد ءحضرت مّنان مورد هجوم و محله
 ک شرحينا .ستنديو اعلی پ يقند و برفيدمبتال گشتند جام شهادت نوش

 گارم.ينمقام م ينان ابختند در اشهادت آن نفوس مقّدسه را که در طهران ج
 کردند  يوان حضرت ابب را دستگي که چهارده نفر از پ  يمسابقاً گفت     

 و در منزل حممود خان کالنرت حمبوس ساختند حبس آهنا از روز اّول ماه
 یيکحضرت طاهره هم در  يدت و دّوم ماه طول کشيسالثّانی  ات روز ب يعرب

  حمبوس بودند دمشنان سعی داشتند کههای منزل کالنرتاز ابالخانه
 منظور يناصحاب از امر مبارک حضرت ابب تربّی کنند برای حصول ا

 نيند ولی موّفق نشدند حمّمد حسيشيدها اندی کوشش کردند و چارهيلخ
 بود هر چه اشرار و دمشنان سعی کردند نيکه از مجله حمبوس  ای مراغه

 جهت او را اب کمال شّدتينز انگفت ا يدبگو  ای و سخت گرفتند که کلمه
 تربّی کند ممکن نشد در مقابل اصرار و شّدت يدب داشتند که شامعذّ 

 لياکلمه هم نگفت دمشنان خ  يکدمشنان سکوت کرده بود و از اّول ات آخر 
 ينجهت راجع ابينند از ايز شخص گنگ و الل است که حرف من ينکردند که ا

 ايشدند که آ ايبود جو  نيسکه از حمبو   يلمسئله از حاج ماّل امسع
 ی هم خوبيلت خيسای گنگ است حاجی گفت او گنگ نمراغه نيحمّمد حس

 ر کرده و برای اثبات مّدعای خودياجا سکوت اختينند ولی در ايز حرف م
 فوراً جواب حاجی را داد و گفت هر چه ای مراغه نياو را صدا زد حمّمد حس

 را بتربّی وادار نيستند حمبوسنتوان نينم چون خمالفيکاطاعت م يدبفرمائ
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 مطلب را مبحمود خان کالنرت واگذار کردند حممود خان هم نزد ينکنند اجنام ا

 شاه بود رفت و داستان ينزا تقی خان که صدر اعظم انصرالدّ ي م ، نظام يام
 رد و ازيکگونه مطالب دخالت منينم در اايّ شاه در آن ا ينرا گفت انصر الدّ 

 داشت که آنچه را نسبت ر اتمّ ياخرب بود صدر اعظم اخت ور هم بین امايجر 
 اشوانست او را از ارادهيتکس منيچخبواهد جمری سازد ه نيمبحبوس

 ه داستان تربّی نکردنيکزا تقی خان وقتي ابو اعرتاض بکند م ايبرگرداند و 
 یفرمان داد هر کدام از آن چهارده نفر که تربّ  يدن را از کالنرت شنياابب
 نيحکم هفت نفر از حمبوس ينبقتل برسند از استماع ا يدند ابننک

 نتوانستند استقامت کنند و بواسطهء قطع نسبت خود از امر مبارک از حبس
 اثبت ماندند و تربّی نکردند يشخو  ءهيدر بر عقيگفتند هفت نفر دايخالص 
 هفت نفر شهدای سبعهء طهران هستند. ينند ايده بشهادت رسيجو در نت

 اير ان ملّقب خبال اعظم هستند ز يشعلی است ا ّيدزا سي حاجی م -اّول  
 انيشاز بودند اي از جّتار معروف ش يهاشند مشاٌر اليبخالوی حضرت ابب م

 از از حضرت اببي خان حاکم ش نيمهان نفس مقّدسی هستند که در نزد حس
 انيشا يزخان خالصی دادند و ن نيضمانت کردند و آن حضرت را از ظلم حس

 مهان بزرگواری هستند که بعد از وفات پدر حضرت ابب خبدمت
 م کردند و اب کمال اخالص نسبت آبن بزرگوار رفتارياآن حضرت ق

 دنديشاز مي مودند احّبائی که برای تشّرف حبضور مبارک وارد شينم
 شتند خال اعظميگفائز م يمعظ يضجناب خال اعظم آبن ف نيمه ءبواسطه

 فت درايجواد که در دورهء کودکی وفات  ّيدد موسوم بسانه پسری داشتنيگ
 رتاياز برای ز ي علی از ش ّيدزا سي هجری جناب حاج م ١٢٦٥وسط سال 

 سفر منودند و حبضور مبارک مشّرف شدند از يقچهر  ءحضرت ابب بقلعه
 ه بشهادتيکبطهران سفر کردند و در آجنا توّقّف داشتند ات وقت يقچهر 
 ان هر چه اصرار کردند که خود را خبطريشن ااياند دوستان و آشنيدرس
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 ٤١٧ص 
 ری از جّتار معروفيابس ءه گرفتار شدند عّدهيکنداد وقت ه ایيجدازند نتينن

 انرا خالص کنند و لکنيشطهران حاضر شدند مبلغی حبکومت بدهند و ا
 نظام بردند صدر اعظم يجناب خال قبول نفرمودند ابالخره او را نزد ام

 یيّتمرب اذيغگفت قاضی القضاة  طهران دوست ندارد که بفرزند پان  يشاب
 قلب آرزومندند که مبلغی يماز از صمي برسد جّتار معروف طهران و ش

 بدهند و مشا را خالص کنند ملک التّجار خودش بشخصه يهبعنوان فد
 يدکلمه بد بگوئ  يکواسطه شده که مشا را از کشته شدن جنات بدهد اگر 

 ازي نم آن وقت اب کمال احرتام بشيکفوراً مشا را آزاد م يدو تربّی کن
 نم که طوری رفتار کنی اتيککرد منهم از مشا تقاضا م  يدمراجعت خواه

 نايان بپاير شاهنشاه ا ءيهم خود را اب شرف و افتخار در ساايّ ا ءّيهبق
 ابکی فرمودند حضرت اشرفبرسانی جناب خال اعظم اب کمال شجاعت و بی

 اند که اب کمال فرح و سرور جام شهادت رانفوسی بودهاز من  يشپ
 خصوص از يناند منهم در امشعر بر تربّی نگفته ای اند و کلمههيدنوش

 امر مبارک که بدالئل واضحه صّحت آن ينتم اگر من از ايسآهنا کمرت ن
 يند ينن اهلی که قبل از ااياد يعست که از مجينآشکار است تربّی کنم مثل ا

 ت دعوت حضرت ابب را منکر شوميقاگر من حق  ی کرده ابشمآمده تربّ 
 یيسست که رسالت جّدم حمّمد رسول اّلّل و رسالت حضرت عينمثل ا

 ام خدا شاهد است هر چهی سابق را منکر شدهياانب يعو موسی و مج
 ه بودم و خوانده بودم مهه را بچشم خوديدء شنياگفتار و رفتار انب  ءدرابره
 اوندانيشجوان بزرگوار که از خو  ينبارک مشاهده منودم اوجود م يندر ا

 رفتار يثه از حيدمن است از دوران صباوت ات کنون که به سی سالگی رس
 ينصفات و اخالق ا ءی قبل است هر وقت درابرهياو گفتار مانند انب

 اطهار که ءنم جّد بزرگوارش حضرت رسول اّلّل و ائّمهيکبزرگوار فکر م
 در کتب ثبت و ضبط است مقابل چشم من جمّسم يکت هر ياح يخاتر 
 



www.oceanoflights.org 

 ٤١٨ص 
 آرزوی من فقط يدنم که آرزوی مرا بر آر يکوند من از مشا خواهش ميشم

 اونديشخو  ينواهم اّول کسی ابشم که جانش را در راه ايخاست من م يزچ يک
 جواب هوش از سرش ينن ايدنظام از شن يازد اميسحمبومب فدا م

 و يدنگفت و اشاره کرد که او را برب  ای ر کلمهيگشد د يدو بکّلی ان ام يدپر 
 ينان ايشآمدند جناب خال را بقرابنگاه بربند ا ينه مأمور يکوقت يدبکش

 واندند:يخشعر حافظ را م
 شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدا     بر منتهای مطلب خود کامران شدم

 را ّيتاب خال مجعان را گرفته بودند جنيشدی اطراف اايز  ّيتمجع      
 من جان خود را در راه امر يدا الّناس گوش کنهيّ خماطب داشته فرمودند ا

 ان ابستقامتير از و عراق و ماورای حدود اي مردم ش ءنم مههيکاهلی فدا م
 هند مشا هزار ساليددت من شهادت مياو تقوی واصالت و جنابت و س

 ظاهر شود وقتی اسم که قائم موعود  يدواهيخو از خدا م دينيکاست دعا م
 يدوئيگل اّلّل فرجه ماز اعماق قلب خود ندا برآورده و عجّ  يدنو يشاو را م

 آن وجود مقّدس را نيحاال آن موعود بزرگوار ظاهر شده بدون انصر و مع
 و بقتل و حمو اصحاب يداان حمبوس ساختهجيآذراب ءهطنق يندر دورتر 

 کنم بغضب خدا دچار  يننفر من اگر درابرهء مشا  يدام کردهياآن حضرت ق
 کار راينشد عذاب اهلی بر مشا انزل خواهد گشت ولی من ا يدخواه

 نم که خدا گناهان مشا رايکمشا دعا م ءنفس درابره يننم و ات آخر يکمن
 غضبی يم .يدار شو يدات از خواب غفلت ب يدفرما يتببخشد و مشا را هدا

 انيشکلمات را از ا  يناه يکشده بود وقت نّي که برای کشنت جناب خال مع
 کند  يزخود را ت يود مششي که مينکرد و ببهانهء ا  يی ابو أتثيلخ يدشن

 داستان را نقل کرده و اب ينر بر نگشت بعدها برای اشخاصی ايگرفت و د
 امر کردند ينه مرا مأمور اجرای ايکی گفته بود وقتيدو زاری شد يهگر 
 ايآدم کشته  ايصی است که بکشم انچار شخ يدل کردم کسی را که ابياخ
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 ٤١٩ص 
 د شخص مقّدسی را بقتل برسان که درينو يگم مبن ميدراهزن است بعد د

 يهتقوی و بزرگواری مانند حضرت امام موسی کاظم عل يثنظر من از ح
 غضب از طهران خبراسان سفر کرد و در آجنا بشغل يم ينا .الّسالم  است

 خراسان نيرا برای مؤمن يزانگ داستان حزن ينالی مشغول شد شرح امحّ 
 رد و از اقدام بعملی که در اجرای آن جمبور بود اظهار ندامتيکنقل م

 علی را ّيدزا سي اسم حاج م ايد يشحادثه م ينمود هر وقت ذکر اينم
 شخصی که ءد و درابرهيشم يرر اشک از چشمانش سراز يااختبی يدنيشم
 ت.يسر يگه بود ماد کردجيحمّبت و دوستی را در قلب او ا ينا

 مازندران يمابرفروش جزو اقل ، زا قرابنعلی  ابرفروشی استي م -دّوم  
 نعمت الّلهی شهرتی بسزا ءهيقوان طر ي پ نيزا قرابنعلی در بي است م
 نيادی از اعايز  ءعّده ، يلو اص يفکار و شر يز شخصی بود پره ، داشت

 ردند مردميکت مفت اطاعيگاو بودند و هر چه م يدمازندران و خراسان مر 
 وقتيک ، ی حمرتم بوديلدر نظر مهوطنانش خ ، اشتنديدمهه او را دوست م

 ایتش رفتند و ابندازهيعرت کربال برود ارادمتندان او مبشاايخواست بز 
 در مهدان و کرمانشاه ، د بود که دو طرف راه را گرفته بودندايز  ّيتمجع 
 فت مردم او راي مند هر جا يدرز يو ری نسبت ابو ارادت ميابس يزن

 ستايمد و ر يآامور خوشش من يناز ا يهردند ولی مشاٌر اليکاحرتام م
 يجه از وسط مندليکهوی مردم را دوست نداشت در راه کربال وقتياو ه

 ای منجذب شد کهخ صاحب اعتبار نسبت ابو ابندازهيو ی از شيکذشت يگم
 نعلی سعی کردزا قرابي دنبال او رفت م هيّ قوبيعگفت و ات   يزترک مهه چ

 رتايه از ز يکبرگرداند ات بکار خود مشغول شود وقت يجکه او را مبندل
 رامالقات منود و بواسطهء او ابمر مبارک مؤمن شد نيشت ماّل حسيگبر م

 بود يضزا قرابنعلی مر ي م ، در دروهء گرفتاری اصحاب در قلعه
 د ازو نتوانست خود را بقلعه برساند و بنصرت اصحاب بپردازد و بع
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 ٤٢٠ص 
 فتايآشنائی کامل  يدوان حضرت ابب اب جناب وحي پ نياز ب نيماّل حس

 زاي م که ميده در طهران بودم شنيکا کرد من وقتيدی پيدو دوستی شد
 يغقرابنعلی اوقات خود را وقف خدمت امر کرده و اب 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 خوديلمن نشد چقدر ما يبند نصيدرانش نوشايو  نيکربی که ماّل حس
 نم که بتدارکيکحاال سعی م مياو در آ يتبرسامن و در ظّل را يدرا جبناب وح

 ن او راواست از طهران خارج شود انگهايخه ميکمافات موّفق شوم وقت
 بر شّدت زهد او بود مانند يلی ساده بود و دليلکردند لباسش خ  يدستگ

 ی زبر و خشنيلی که خينو عبای پشم يدوشيپبلندی م يداهن سفي اعراب پ
 ن ابزارياه ميکذاشت وقتيگاد کاله بر سر ميداهن قرار مي بود روی آن پ

 يدتقوای او شدکاری و يز انقطاع بود پره يتت او کاماًل آيئرد هيکعبور م
 رمود حضرت اببيفورد اغلب ميآرا جبای م ينواجبات د يعبود و مج

 ورند من چطوريآاهلی را جبای م نيمب ينخودشان اب کمال دّقت فرائض د
 هد اجنام ندهميدسهل انگاری کنم و اموری را که مقتدای من آهنا را اجنام م

 نظام بردند يکردند و حبضور ام  يه او را دستگيکو امهال کنم وقت
 ری برایيابس ّيتهوئی در طهران بلند شد که سابقه نداشت مجعياه

 زاي نظام مب يدر مقّر حکومت مجع شده بودند ام يهجار  يعمشاهدهء وقا
 د و توّسطيآينمن م يشب مّتصل پيشن از دياقرابن علی گفت رؤسا و اع

 که تو داری  یا م مقام و رتبهينبه من میيکنند که ترا خالص کنم آنطور يکم
 يکلمهء تو کمرت از أتث  يت أتثيسابب ن ّيدکمرت از رتبه و مقام س

 ی هبرتيلردی خيکاشد اگر خودت اّدعای رتبه و مقامی ميبکلمات ابب من
 ر کنی که دانش و علمش از تو کمرتياوی شخصی را اختي که پينبود از ا
 ا وادار منودهام مر کرده  يلعلمی که حتص نيزا قرابنعلی گفت مهي است م
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 ٤٢١ص 
 که اوامر شخص بزرگواری را که مقتدا و موالی من است اطاعت کنم من از

 امه بعدالت و انصاف در امور رفتار کردهيشام مهاّولی که خود را شناخته
 ينام که اگر اّدعای اهيده رسيجنت ينخصوص هم از روی انصاف اب يندر ا 

 هند ابطليدگفتارش م  يادت بتأثاز دوستان شه يشجوانی که دمشنانش ب
 اند ابطل خواهد بود خودمء که ات حبال آمدهياانب يعابشد انچار اّدعای مج

 ی ازيکوامن قلب يتی دارم ولی منيماب اخالص و صم يدهزار نفر مر  يبقر 
 يجوان اثبت و مدّلل ساخته که اب اکس ينبدهم و لکن ا ييآهنا را تغ

 بدهد او هزاران نفر ييوان خود را تغي پقادر است ارواح  يشحمّبت خو 
 ءخود قرار داده و مهه ياند  مورد أتثمثل مرا که حبضورش مشّرف نشده

 يزنند و در راه او ترک مهه چيکآهنا اوامرش را از دل و جان اطاعت م
 اند و اقدامات و خدمات خود را در راه نصرت آجنوان بزرگوارگفته

 نند جان خود را در راه او فدا کننديکسعی م مهتا قابل ندانستهتای بیيک
 قت آن را داشته ابشند که اسامی آهنا در ساحتياه ليلوس يناب يدشا

 شائبهء خوده بتوانند اخالص و حمّبت بیيلوس ينعظمتش مذکور شود و اب
 د.ينرا نسبت آبن بزرگوار اثبات منا

 می را داردمقا نينظام گفت من از کشنت شخصی مثل تو که چن يام     
 برای يدزا قرابنعلی گفت تردي وامن حکم بقتل بدهم ميتدارم و من يدترد
 بزرگواری که من ينن الّسماء امِ  ل  زَ ن   ت    المساء  أانی که يدت مگر منيسچ

 نم از روز اّول اسم مرا در ضمن دفرتيکجان خودم را در راه امر او نثار م
 اشديبآن بزرگوار علی مه و اسم خود يدقرابنعلی انم يششهدای راه خو 

 ان خودم را آبن بزرگوارميقرابن او بشوم و ا يدامروز روزی است که من اب
 ابداً در کشنت من سهل انگاری مفرما من از مياب خومن اقرار کنم و اثبت منا

 رت از تويشوم هر چه زودتر سر مرا از بدن جدا کنی بيشتو دل آزرده من
 و از من دورش يداو را برب  يدئياب يدد کشاينظام فر  يوم اميشممنون م
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 ٤٢٢ص 
 ند قرابنعلیيکجا ابشد سحرش مبن اثر مينر ايگد ای حلظه اگر اير ز  يدکن

 ند سحر بقلوب طاهر و دهلای صاف و اپکيکوقت بتو اثر منيچگفت سحر ه
 اهلی چه اثری يکه اکس  يدبفهم يدوانيتند تو و امثال تو هرگز منيکاثر م

 تيسااهلی ابندازه ياکس ينا ءسحر ات چه اندازه است قّوه يندارد و قّوهء ا
 يام .نديکم يبچشم بر هم زدن دهلای مردان را تقل يککمرت از   ءکه بفاصله

 ها راينواند ايتم يو گفت فقط مشش يدنظام از شّدت خشم خبود لرز 
 ينر از ايگتاده بودند گفت ديسهائی  که اطرافش اغضبي ساکت کند بعد مب

 هاينا حرف در اير ز  يدور يات کسی را نزد من بيسمبغوض الزم ن ءهفيطا
 و گر نه يدکن  يشاز آهنا که از امر ابب تربّی کردند رها يکند هر يکمن يأتث

 ان شهادت وارد کردنديدزا قرابنعلی را مبي ه ميکوقت .يدگردنش را بزن
 گشت  انست که بزودی بلقای حمبوب فائز خواهديدا مير ی مسرور بود ز يلخ

 و گفت: يدد کشاياب کمال سرور و فرح فر 
 ةياة فی حياثقاة          إّن فی قتلی ح اياقتلونی اقتلونی 

 :ی را که در اطرافش بودند خماطب داشت و گفتّيتآنگاه مجع     
 واني که از پ  يدمشا مّدعی هستن يدو درست گوش کن يدحرفهای مرا بشنو 

 نی مهان آفتابيعرسول  حضرت يداشيبحضرت رسول اّلّل )ص(  م
 ازي ک ابسم علی حمّمد از افق شيناز افق حجاز طالع شد ا ی که سابقاً يتهدا

 ء حضرت رسول اتبندهيابزرگوار مهان انوار و ض ينطالع گشته و از ا
 ينزا قرابنعلی که اي گل است م  يدو ي و مشرق است شاخ گل هر جا که م

 گل را  ينشده که بوی خوش ا آبهنا گفت ای مردم بد کردار چطور يدطور د
 اگر چه روح من از يدقدر غافلينچرا ا يدنو يشکه در مهه جا منتشر گشته من

 مينبه میيکگل مسرور و شادمان است ولی من متأّسفم وقت  ينبوی ا
 از مشا جمد و بزرگواری يچيکند و ها يبنصسرور من بی ينران از ايگد

 علی ّيدزا سي چشمش جبسد حاج م نيب يندر ا يدنيکو ادراک من يدهميفآنرا من
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 ٤٢٣ص 
 افتاد که سر از آن جدا شده و خونش روان بود از مشاهدهء آن جسد مقّدس

  گشت خودش را بروی آن جسد انداختربخ متأثّر و از خود بی يتهنابی
 خوشا يمفرح و سرور مالقات کن يته اب هم اب هنايکو گفت خوشا روز 

 آنگاه جسد خال را در آغوش گرفت ميه بلقای حمبوب فائز شو يکروز 
 من يقا رفير ضربت بقتل برسان ز  يکو مرا اب  ياغضب گفت ب يو مب

 ات بساحت حمبوب يازود ابش ب يدو يگذارد از او دور شوم و مبن ميگمن
 زا قرابن علی زد و پس ازي غضب ضربتی بر گردن م يم ميمهتا  وارد شو بی

 د ضربت سختی که جاّلد زد بقدریکر   يمآن مرد بزرگ جان تسل ای حلظه
 و انله از مههء آهنا بلند شد يهکرد که صدای گر   ياش مبردم أتثمشاهده

 يهود صدا بگر يشم يدمرتبه جتديکمردم مثل روز عاشورا که سالی  يعمج
 و انله بلند کردند.

 از اهل فراهان يهمشاٌر ال .يدقمی رس يلنوبت حباجی ماّل امسع -سّوم     
 علمای کربال و جنف يعو در اوائل حال بکربال رفت و اب مج عراق بود

 کاظم رشتی  ّيدت آشنا شود ابالخره از حمضر سيقمعاشر شد ات حبّق  و حق
 آن بزرگوار ابمر مبارک حضرت ابب مؤمن يماستفاده کرد و در ظّل تعال

 حضرت ابب امر يدکه شنينان و حسن اخالق ممتاز بود مبحض اميا ءشد بقّوه
 اند که اصحاب خبراسان بروند اب کمال سرور و نشاط امر مبارکدهفرمو 

 فت و بسّر الوجود ملّقب شدايرا اطاعت کرد و اب اصحاب در بدشت حضور 
 ّيهاسالم يثو احاد هيّ ت قرآنايآ يامر پرداخت در تفس يغاز آن ببعد بتبل

 يت را تفساين آيای داشت اب فصاحت بيبقّوهء خمصوص و فراست عج
 حاجی ، در دوران واقعهء قلعه اخت يسمتعّجب م را رد و مههيکم

 ه بود و نتوانست خود را مبساعدتيددر بسرت مرض خواب يهمشاٌر ال
 و جان خود را يداصحاب برساند آخر کار در راه امر حمبوب بشهادت رس

 افتاد يدسع يده او را وارد قرابنگاه کردند چشمش آبن دو شهيکفدا کرد وقت
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 ٤٢٤ص 
 خون آلوده نگاه ءهيده آبن دو سر بر يکو در حال يدد کشاير فر يااختو بی 
 منهم مشتاقم يدطهران را گلستان کرد يدفت چه خوب کاری کرديگرد ميکم
 ون آورد و جباّلد داد کهي خود مبلغی ب يبآنگاه از ج ياميمشا ب يشپ

 غضب يرا مب ّيهی را خودش خورد و بقيينی خبرد مقداری از آن شيينش
 ا سی سال است کهير و مرا بکش ز  ياب يکداد و گفت من از تو گذشتم نزد

 م آرزوی خودم را بگور بربم بعد سريدسيرت شم ميکانتظار امروز را م
 يقنثار جان مرا در راه خود قبول کن اگر چه من ال ايآبمسان کرد و گفت خدا

 اندنثار کرده تم و اسم مرا در دفرت شهدائی که جان خود را در قرابنگاهيسن
 کرد.  يدغضب او را شه يحاجی مشغول مناجات بود که م ی، يسبنو 
 یيز ترش نيحس ّيدنکرده بود که س يمهنوز حاجی  جان تسل -چهارم     

 ) کامشر ( خراسان يزاهل ترش يهجمتهد را وارد قرابنگاه کردند مشاٌر ال
 علوم يلکار بود چند سال در جنف بتحصيز ی خوش خلق و پرهيلبود خ

 بگذراند يسمشغول گشت و چندی ابشارهء علما قرار شد در خراسان بتدر 
 نيه بکاظميکت وقتميکه فرا گرفته بود بپردازد هنگام عز   يمو بنشر تعال

 ی از دوستان خود موسوم حباج حمّمد تقی کرمانی مالقات کرديکاب  يدرس
 ه بود چوندر خراسان ابز کرد ای حاجی از جّتار بزرگ کرمان بود و شعبه

 ان بود حاج حمّمد تقی هم اب او مهراه شد حاجی ازير عازم ا نيحس ّيدس
 هجری ١٢٦٤خال در سال  ءعلی خال اعظم بود و بواسطه ّيدزا سي ن مايآشنا

 يده شنيکاز بکربال برود وقتي واست از شيخابمر مبارک مؤمن شد م
 کند جناب  ان مهراهیيشهستند او هم  خواست اب ا يقجناب خال عازم چهر 

 وم و اگري مده و بکربال سفر کن من م ييخود را تغ ّيتخال ابو فرمودند ن
 ءمطابق حکمت ابشد بتو خواهم نوشت منتظر مراسله يقمسافرت تو بچهر 

 يدشا يدت مناميبطهران عز  يقمن ابش جناب خال مأمور شدند که از چهر 
 جناب .ف شوده فراهم شود که ابز از طهران بساحت اقدس مشرّ يلبعداً وس
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 ٤٢٥ص 
 ا ازير از کراهت داشتند ز ي بودند از مراجعت بش يقه در چهر يکخال وقت

 ند حباجیيدنداشتند وقتی که به طهران رس يترفتار مردم آنشهر رضا
 حاجی حمّمد تقی که از کربال يايدحمّمد تقی مرقوم فرمودند که بطهران ب

 ءهيلاب او مهراه شد و بوسهم  نيحس ّيدس يدعازم طهران شد چون ببغداد رس
 نيحس ّيده سيکوقت .يدحاجی ابمر مبارک مؤمن شد و در طهران گرفتار گرد

 ای ری دور او را گرفته بودند آبهنا فرمودياوارد قرابنگاه شد مجع بس
 ءالّشهدا ّيداست من از اوالد حضرت س نياسم من حس يدمسلماانن بشنو 

 جنف و کربال بعلم ينجمتهد است مههء نيهستم که انم مبارک او هم حس
 امهيدابب را شن ّيدهند من اتزه اسم سيدو دانش و اجتهاد من شهادت م

 يمتعال يام و چون در تفسدعوت آن بزرگوار اقرار کرده ّيتانو حبقّ 
 يهخصوص رتبهء عال يندی داشتم و در ااياّطالع ز  هيّ و مسائل مشکلهء اسالم

 دارم که انکار امر يقنيمؤمن شدم  را دارا شدم سبب شد که ابمر مبارک
 اند من ازظاهر شده يناز ا يشی اهلی است که پياانب يعابب انکار مج ّيدس

 جملسی فراهم کنند يدشهر بگوئ ينا ينو مبجتهد يدواهم که برو يخمشا م
 من حاضرم بروم اب آهنا مذاکره کنم اگر از عهدهء اثبات صّحت اّدعای ابب

 گناه بردارند و اگر از عهدهشنت اشخاص بیبر آمدم آنوقت دست از ک
 هنوز .قرار دهند ّيتواهند مرا مورد عذاب و اذيخمدم هر طور ميابرن
 نظام ينفر صاحب منصب از طرف اميکانت خود را متام نکرده بود که ياب

 حکم قتل تست که هفت نفر از ينآمد و اب کمال تکرّب و خود پسندی گفت ا
 اند که تو کافراند و مهه فتوی دادها مهر کردهبزرگ طهران آنر  ينجمتهد

 ما يدرا کشت ّيدس ينمت از ما بپرسد که چرا اياهستی اگر خدا روز ق
 کلمات خنجر  ينکرد پس از ا  يمخواه ينرا متوّجه علما و جمتهد تيّ مسئول

 نيبر زم اً ی زد که فور يز ترش ّيدو اب کمال شّدت ضربتی بس يدخود را کش
 را نثار راه حمبوب منود. افتاد و جان خود
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 ٤٢٦ص 
 يهبعد از آن حاج حمّمد تقی کرمانی را وارد قتلگاه کردند مشاٌر ال -پنجم     

 يزغضب گفت ای خونر  يو مب يدد کشايآن منظرهء اندوه آور فر  ءاز مشاهده
 اير برسم ز  نيواهم هر چه زودتر حبسيخمرا بکش م ياستمکار پست زود ب

 برای من مبنزلهء نينده ابشم زندگانی بعد از حسواهم پس از او ز يخمن
 عذابی طاقت فرساست.

 مرتضی ّيدحاج حمّمد تقی مهانطور مشغول صحبت بود که س -ششم      
 ن قتلگاه انداخت و گفت من از سادات هستم کشنت من از کشنتيازجنانی خود را م

 انمرتضی از جّتار مشهور زجن ّيدرت است سيشحاج حمّمد تقی ثوابش ب
 از حاج حمّمد تقی بقتل برسد يشواست کاری بکند که پيخبود و م

 خود يدمرتضی برادر شه ّيدس نيب يندر ا يدخود را کش يغضب مشش يم
 د آورد.ياه بود بيددر قلعه به شهادت رس نيرا که اب ماّل حس

 يهمرتضی مشغول گفتگو بود و مردم گر  ّيدمهانطور که س -هفتم     
 ان فدا افکنديدخود را مب ای مراغه نيد حمّمد حسردنيکو انله م

 شود چون چشمش جبسد حاجی يداز آن دو نفر شه يشواست پيخو م
 قمی افتاد خود را روی آن جسد انداخت و آن را در آغوش گرفت يلامسع

 وم که ازيشفت هرگز راضی منيگی داشت ميدا نسبت حباجی حمّبت شدير ز 
 ان داشتم او همينی اطميلدوست خودم خ ينخود جدا شوم من اب يزدوست عز 

 ريگد يکان شهادت بر يدسه نفر در م ينابری ا . اشتيدی مرا دوست ميلخ
 ان و سرگردان مانده بودند و اب همي ستند مردم متاشائی مهه حيجسبقت م

 ود آن سه نفر مهانطور سعیيشزودتر کشته م يککدام  ينيمفتند به بيگم
 دتر کشته شود آخر کار هر سه نفر راری زو يگاز د يکداشتند که هر 

 ند.يدحلظه بشهادت رس يکدفعه بقتل رساندند و مهه در يک
 شهدا ءگداز کمرت اتّفاق افتاده است هر چند عّدهجان يعوقا ينامثال ا     
 ءند که بوجود قّوهيکبود ولی داستان جانبازی آهنا انسان را جمبور م يلقل
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 ٤٢٧ص 
 .يدا را جبانفشانی وادار کرده اقرار و اعرتاف مناگونه آهنينه ايکاهيمعظ

 قسمتی را که فراهم شده بود حبضور حضرت يدجا رسيننگارش من که اب
 ل مبارک اب کمال لطف و مرمحت مرا احضاريککردم ه  ميهباءاّلّل تقد

 سرافراز ساختند من در سجن عّکا در جوار يشفرمودند و بربکات خو 
 .که حضرت هباءاّلّل مرا احضار فرمودند  منزل داشتم يممنزل جناب کل

 هجری ١٣٠٦انی سال الثّ  يعه حبضور مبارک مشّرف شدم هفتم ماه ربيکروز 
 مقام آنچه را که در يننم و در ايکوقت آن روز را فراموش منيچبود من ه

 گارم:ينن فرمودند ميام و بيدتشّرف از لسان عظمت شن نيح
 در ميب انزل فرموديشوحی که دمشّرف شدم فرمودند در ل يهوقتک     
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 ٤٢٨ص 
 وا ابصارَکمضّ ه در بدشت واقع شد معنی مجلهء غ  يکن امور ايضمن اشاره جبر 

 مت حضرت فاطمه دخرتياوارد شده است که روز ق ّيهاسالم يث) در احاد
 ورد که ازيآم يفنقاب تشر رسول اّلّل )ص( اب صورت گشاده و رخسار بی

 ند غ ّضوايکتفی در جلو حضرت فاطمه ندا مصراط عبور کند در آنوقت ها
 در طهران .مي( را ذکر کرد يدای مردم چشمان خود را ببندنیيعاَبصارَکم 

 ردند ما در جشنيکی از شاهزاده خامنهای خانوادهء سلطنتی را عروس ميک
 ن و بزرگان هم حاضريادر جملس جشن مجعی از اع يمعروسی دعوت داشت

 کاتب وحی حضرت ابب  نيحس ّيددی پدر سيز امحد  ديّ ها س نيب ينبودند در ا
 فوراً ابالغ يدام مهّمی دارد که ابيغدرب منزل آمد و اب اشاره مبا گفت که پ

 امحد ّيدبس ميچون در آن حلظه ممکن نبود از جملس عروسی خارج شو  .يدمنا
 طور خرب داد کهينجشن مبا ا ءبعد از خامته که منتظر ما ابشد   ميام داديغپ

 اند و جانشان در خطر است فوراً حمبوس شده ينب طاهره در قزو جنا
 که  ميو دستورات خصوصی ابو داد ميحمّمد هادی فرهادی را احضار کرد

 ورد چون دمشنان بهياو بطهران ب يدبرود و طاهره را از حبس خالص منا
 ميطاهره را در منزل خود نگاه بدار  يمفتند نتوانستاي يالمنزل ما است

 و طاهره ميی داديبو ترت يشيدميی اندي جهت تدب يناز ا يماری کنو مهماند
 جنگ يرجنگ ) وز  يروز  ميجنگ انتقال داد يررا از منزل خودمان مبنزل وز 

 زا آقا خان اعتماد الّدوله نوری است ( مورد غضب اپدشاه قرار گرفته بودي م
 که  ميکردجنگ سفارش   يرکرده بود ما خبواهر وز   يدو شاه او را بکاشان تبع

 حضرت طاهره در نزد يدائی کند و او را نگاهداری مناير از طاهره پذ
 امر فرمودند که نيه حضرت ابب مبؤمنيکا بسر برد ات وقتيهمشاٌر ال

 زاي مب يمطاهره را فوراً خبراسان بفرست يمخبراسان بروند ما خواست
 ن بربدو ي حضرت طاهره را از شهر ب مياست (  امر کرد يم) مقصود آقای کل

 زا حضرتي ا را برساند ميهو در جای مناسبی از اماکن جماوره مشاٌر ال
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 ٤٢٩ص 
 ن ابغ منزلی بود که کسی در او سکنیياطاهره را برداشته بباغی برد در م

 زا موسی نزد ماي مردی حبراست آن ابغ مشغول بود بعد م ينداشت و پ
 کرد  يفآن ابغ تعر  ی ازيلآمد و گفت طاهره را مبحّل مناسبی رساندم خ

 تميو گفت اطراف ابغ چشم اندازهای خوبی دارد ما پس از آن وسائل عز 
 که ما هم  ميو وعده داد ميو او را فرستاد ميطاهره را خبراسان فراهم کرد

 در يدميو در بدشت بطاهره رس ميپس از چند روز ما عازم شد .آمد يمخواه
 ان حمّمد هادی فرهادی را کهمه ميبدشت خمصوص حضرت طاهره ابغی اجاره کرد

 ميخالص کرده بود درابن ابغ حضرت طاهره قرار داد ينطاهره را از حبس قزو 
 آن ابغ سکونت داشتند که اب ما مهراه يکنزد نيهفتاد نفر از مؤمن يبقر 

 ام دادهيغجناب طاهره پ يدميو در بسرت خواب ميروز انخوش شد يکبودند ما 
 يدميانگهان د يمکه چه جواب بده  ميماند ّي متحبود که از ما مالقات کند ما 

 .تاديسطاهره بدون حجاب اب صورت گشاده از در وارد شد و جلو ما ا
 کرد و گفت در  يطور تعبينحادثه را ا ينائی ايبن ز يازا آقاجان اب بي م

 حجاب  و صورت گشاده جلو چشم مردممت حضرت فاطمه بیياروز ق
 يدو يگند و ميکندا م يباتفی از غورند و در آن حلظه هيآم يفتشر 
 وا أبصارَک م در آن روز مههء اصحاب دچار دهشت و اضطراب شدند خوفغضّ 

 يدست تقالبيو وحشت قلب آهنا را مسّخر کرد بعضی از اصحاب که اپ
 وانستند قبول کننديتمطلبی را من نيسابقه بودند چن ءو عوائد مقّرره

 طاهره فرار کردند روی جناب يشو اب کمال ترس و وحشت از پ
 از مجله .که در جوار آن مکان بود پناه بردند  ای و بعمارت خالی از سکنه

 ه از رفتار و سلوک حضرت طاهره متزلزل شدند و بکّلی ابيکنفوس
 زا هادی بودند ماي هنری و برادرش م ّيدا قطع رابطه کردند سيهمشاٌر ال

 يدی خود دور شو ينبرادران دکه لزومی ندارد از دوستان و   ميام داديغآبهنا پ
 ابالخره اصحاب پراکنده شدند يدو آبن قصر بدون سکنه پناهنده گرد
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 ٤٣٠ص 
 داد ميه آبمل وارد شديکبعدها وقت .و ما را در چنگال دمشنان گذاشتند

 د مردم بقدری بلند شد که چهار هزار نفر در مسجد مجع شدند و رویايو فر 
 ماّلهای آمل بنای اعرتاض گذاشت يسرئ .شد ّيتپشت ابمها مهه پر از مجع

 فت مشايگرد و ميکد مايو اب ما بشّدت خمالفت کرد و بلهجهء مازندرانی فر 
 م کهيدب در خواب ديشمن د يداسالم را بدانم کرد يداسالم را خراب کرد يند

 ن مشا مجع شده بودنديدری برای ديابس ّيتمجع يدمسجد شد ينمشا وارد ا
 اندتادهيسروبروی مشا ا ه ای م که در گوشيدّسالم  را دال يهحضرت قائم عل

 ست کهينش اي م تعبيدخوابی که من د يننند ايکو اب کمال تعّجب متاشا م
 تعّجب قائم ميماّلها جواب داد يسما برئ .يدامشا از راه راست منحرف شده

 شهر ينست که از طرز رفتار مشا و مردم اينش اي ی تعبيدکه در خواب د
 اّدعای حضرت ابب ءاز ما درابره يهبعد مشاٌر ال .ا متعّجب شده استاب م

 ولی حمّبت ميااگر چه اب حضرت ابب مالقات نکرده يمسؤال کرد ما گفت
 اسالم ينکه آن حضرت بر خالف مقتضای د  ميدار  يقنيو  ميی ابو دار يدشد

 های او گفتار ما را قبوليدماّلها ومر  يسو لکن رئ يدرمايفرفتاری من
 پنداشتند اصل میانت ما سرابز زدند و مهه را بیياب يقنکردند و از تصد

 جهت ابالخره ما را حبس کردند و نگذاشتند مهراهان ما اب ما مالقات يناز ا
 دستور داد يشاحلکومهء آمل ما را از زندان خالص کرد بنوکرها يبان .کنند

 ون آوردي ب ميبودار را سوراخ کردند و ما را از اطاقی که در آن حبس يو د
 ند مجع شدند منزل حاکم رايدرا د ينبرد مردم وقتی ا يشو مبنزل خو 

 د و صدای بلند ما را شتماينداختند و اب فر ياحماصره کردند سنگ م
 که جناب  ميفرستاد ينهادی فرهادی را بقزو حمّمد زا ي ه ميکوقت .ردنديکو سّب م

 طور نوشت کهيناب مبا اابوتر  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 ءی آدم سادهيلابو 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 ضعفيلت و در خی نداشيششجاعت و دور اند  ،يدسيرت ی ميلخ
 و انتوانی خود را آشکار ساخت."

 ااجساد شهد يمن برسانايو داستان شهدای سبعه را بپا ميحال برگرد     
 ان که جماور قصر شاه بود افتاده بوديدسه روز و سه شب در سبزه م

 ن متعّصب دور آن اجساد مقّدسه را گرفته بودنديعياهزاران نفر از ش
 لعنت ،دنديز سنگ م ،فکندندياردند آب دهن بروی آهنا ميکآهنا را اپمال م

 تند و ابدانيخيمودند کثافات روی آهنا ميناستهزاء و متسخر م ،ردنديکم
 مد کواتهی نکردنديآردند خالصه هر چه از دستشان بر ميکثله مآهنا را م  

 نده راا نشد که ستمگران درّ يدکس پيچد هي کسی نبود که جلو مردم را بگ
 ندگی ممانعت کند پس از آنکه آنچه خواستند کردند اجسادگونه درّ   يناز ا

 در يمدروازه نو و شاه عبد العظ نيمزبور را در خارج شهر جنب خندق ب
 قرب دفن کردند يکون از حدود قربستان عمومی واقع است در ي ی که بحملّ 

 مّتحد اب هم ياه ارواحشان در دورهء زندگانی دنيکنفوس مقّدسه مهانطور  ينا
 هنوز حزن و اندوه حضرت ابب از يدبود اجسادشان هم اب هم مّتحد گرد

 شهادت اصحاب قلعه ابقی بود که خرب شهادت شهدای سبعه بر اندوه و حزن
 ل مبارک افزود لوح مفّصلی در حّق شهدای سبعه از قلم مبارک انزل شديکه

 ينکه ا  ديوان فهميتانت مبارکه که در لوح مزبور مندرج است ميااز ب
 د:ينرمايفی دارا هستند ميمشهدا در نظر حضرت ابب چه مقام عظ

 يدرمايفم يثهستند که در حد َمعزیمهان هفت  يدهفت نفر شه ينا"     
 ها در دروهء زندگانیينوند اي آن حضرت راه م يشاپيشدر روز ظهور قائم پ

 و رضای يمشجاعت و شهامت را آشکار ساختند و تسل ءخود اعلی درجه
 اثبت منودند يشبذل جان خو  ءموالی حمبوب خود بواسطه ءرا ابراده يشخو 

 وند مطابقي قائم راه م يشاپيشپ يدرمايفمزبور که م يثمقصود از حد
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 ٤٣٢ص 
 نفوس مقّدسه قبل از حضرت قائم که ينحضرت ابب آنست که ا يتفس

 ا پس ازير طور هم شد ز ينسند و مهي شبان مهرابن آهناست بشهادت م
 .نديدبشهادت رس يزهار ماه از شهادت شهدای سبعه حضرت ابب در ترب چ
 فتايجهت شهرت  ينت سال شهادت بود و از ايقدر حق ١٢٦٦سال  ينا
 ييزسال بود واقعهء ن ينا شهادت شهدای سبعه در طهران در اير ز 

 يزسال بود شهادت حضرت اعلی در ترب  يندر ا يدو شهادت حضرت وح
 سال بود که واقعهء زجنان شروع نيست و در آخر مهو يسال بوقوع پ يندر ا

 زجنان را متزلزل کرد ءبالد جماوره يعشد و چنان طوفانی برخاست که مج
 ن آن طوفان ادامه داشت ات آنکهيدو اب شّدتی خارج از وصف وز 

 وان حضرت اببي پ  ينتر  و شجاع  ينتر  ری از خملصيابس ءبشهادت عّده
 فت.ايخامته 

 ينا يخست شرح آن در صفحات اتر يو سال بوقوع پ ينی که در ايعوقا     
 ه ابقی و برقرار خواهد بود اوراقی کهيشامر مبارک نوشته شده و برای مه

 امر مبارک که از مهه طرف خبون ينا يخسال است در اتر  ينا يعحاوی وقا
 ظلم و ستمی را که آن دمشن خوخنوار ،زی بسزا داردياآغشته شده امت
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 ٤٣٣ص 
 ه کردي را ت نيمانع و رادعی مرتکب شد روی زم يچدل بدون ه نيسنگ

 ) حمّل شهادت حضرت ابب ( و از يزخراسان ات ترب  يمان از اقلير مملکت ا
 ی گرفتار گشت وقوعيدی شديکدر اضطراب و اتر  ييززجنان و طهران ات ن

 انوار امر يباد که عنقر يدبشارت م يدی و اضطراب شديکظلمت و اتر  ينا
 موعود جهان را روشن خواهد ساخت و اعالن امر نيهلی بطلوع و ظهور حسا

 آن حضرت مبراتب اعظم و اقوی از امر قبل خواهد بود.
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 ٤٣٤ص 
 ت و دّوميسفصل ب                                

 يزر واقعهء نی                                  
 در بروجرد يدجناب وح قلعهء طربسی ءن واقعهايدر اوائل جر      

 داشتند که يمامر مبارک مشغول بودند تصم يغدر کردستان بتبل نيو مهچن
 ازي آشنا کنند و پس از آن بش هيّ امر  يماغلب مردم آحندود را بتعال

 نيند جناب ماّل حسيده شنيکمسافرت منوده خبدمات خود ادامه بدهند وقت
 ّيههته ند و بيدرا بطهران رساناند اب شتاب متام خود مبازندران توّجه کرده

 هيکد وقتينلوازم سفر مازندران پرداختند ات اصحاب قلعه را مساعدت منا
 واستند روانه شوند حضرت هباءاّلّل ازيخوسائل سفر آماده شد و م

 تيساّطالع دادند که ممکن ن يدمازندران بطهران ورود فرمودند بوح
 جناب يدبقلعه برو  يدوانيتمن کس بتواند خود را بقلعه برساند مشا هميچه

 ان دريشانه غمگسار ايگاندازه حمزون شدند خرب بی ينن ايداز شن يدوح
 اغلب حبضور مبارک يدم در طهران حضرت هباءاّلّل بودند جناب وحايّ آن ا

 انيشانه ايمدند و از دستورات مهّمه و حکيشحضرت هباءاّلّل مشّرف م
 بروند و خبدمات ينفتند بقزو گر   يمتصم يدردند جناب وحيکاستفاده م

 دو نقطه ينپس جبانب قم و کاشان سفر کردند در اسادامه بدهند  هيّ امر 
 وان را مالقات منودند و بر ثبات و استقامت آهنا افزودند پسي برخی از پ

 نقاط يناز ا يکبردند و در هر  يفاز آن به اصفهان و اردستان و اردکان تشر 
 ة اّلّل دعوتيعپرداختند و مجعی را بشر  نفوس يغبتبل يمبدون ترس و ب

 يفد تشر يز کرده مؤمن شدند و خبدمت امر مشغول گشتند پس از آن ب
 ديز ان بيشران و دوستان از ورود اايد بودند يز بردند جشن نوروز را در 

 شهرتی يدمسرور شدند و بر شجاعت و ثباتشان افزوده گشت جناب وح
 ان اب چهاريشا ءنزلی داشتند که زوجهد ميز داشتند در  يدر و نفوذی شديابس
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 ٤٣٥ص 
 ری هم در داراب داشتند که متعّلقيگفرزندشان در آن ساکن بودند منزل د

 داشتند که ييزمنزل هم در ن يکه بود يدان رسيشبه اجدادشان بود و اب
 تی و فاخر بود در روز اّول ماه مجادی االولی ساليمدارای اسباب و ااثث ق

 بعثت حضرت اعلی بود يدماه ع يند شدند روز پنجم ايز د هجری وار  ١٢٦٦
 ن جشن نوروز واقع شده بود علمای معروف وايدر جر  يدکه جشن آن ع

 يدری نسبت جبناب وحياان استقبال کردند و احرتام بسيشن شهر از ايااع
 د شخصی بود معروف بنّواب رضوی که نسبت جبنابيز جمری داشتند در 

 ن و بزرگان ازيااع يده ديکمشنی را داشت وقتعداوت و د يتهنا يدوح
 ائی کردند خوششير نی منودند و آن مهه پذاياستقبال شا نيچن يدجناب وح

 وقت شاه مملکتيچمد و آن رفتار را از مجلهء اسراف دانست و گفت هيان
 سفره ينگاه مثل ايچشاه ه ءند و سفرهيکائی منعقد منير طور جملس پذينا

 يدری هم دار يگد يداز جشن نوروز ع ينم مشا غيکل ميات من خيسن نيرنگ
 يدت جناب وحيسد رمسی ما نياخمصوص خبود مشاست و از اع يدکه آن ع

 ار از آن جواب خبنده آمدند و شرحیحضّ  ءجواب سختی ابو دادند که مهه
 فتند نّواب منتظر نبود کهيگر ميگديکاز خّست و بدجنسی نّواب برای 
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 ٤٣٦ص 
 هزای مردم واقع شود و آنطور جواب سختی بشنود ازطور مورد استينا
 گرفت که انتقام خود را از  يمور شد و تصم ه در قلبش شعلهينآتش ک تجهينا

 .يداخذ منا يدوح
 هم در آن جملس فرصت را از دست نداد و برای حّضار يدجناب وح     
 ميت آن تعاليقامر مبارک را شرح و بسط دادند و بر حق ءّيهاساس يمتعال

 اّطالعشان نسبت يدانت جناب وحيان بيدبرهان منودند مردم از شن ءاقامه
 انستند جزئیيدا ات آن روز آنچه در اطراف امر مبارک مير د شد ز ايابمر ز 

 بعضی يدانت جناب وحياامر و عظمت آن خربی نداشتند ب ّيتبود و از امه
 لس مؤمنمنجذب ساخت که ابمر مبارک در مهان جم ای ار را بدرجهاز حضّ 

 مقاومت کنند هر چند يدوانستند علنی اب جناب وحيتهم من يرينشدند سا
 وانستند حرفی بزننديتعداوت را داشتند ولی در ظاهر من يتنسبت ابو هنا

 بربند از نيرا از ب يدگرفتند که هبر حنو شده وح  يمخود تصم يشو پ
 امر اّللّ  يغدر تبل يدن و شجاعتی که جناب وحيامشاهدهء فصاحت و قّوت ب

 ه در قلب دمشنانشان مشتعل شد و مبخالفتينادند آتش کيدخبرج م
 گذاشته شد و منجر  يمگرفتند از مهان روز اساس آن تصم  يمآجنناب تصم

 و بال بود مقصود ّيتحزن آوری گشت که شامل انواع اذ ءهيجحبدوث نت
 ت ويسن بردارند و نياان را از ميشآن بود که ا يداصلی دمشنان جناب وح

 از علما و د اعمّ يز شهر  ين و مشاهيااع نينوروز ب يددر روز ع .انبود کنند
 دارابی اب ييی ّيدشهرت دادند که س نيزمامداران امور کشوری دمشنان چن

 ابب را هبمه ابالغ منود و ّيدو احکام س يمهتّور و بدون مالحظه تعال يتهنا
 تار خود را اثبت و مدّللصّحت گف ّيهاسالم يثت قرآن و احادايابستناد آ

 قام نزد او حاضر بودند و سخنانيمعال يناز جمتهد ای که عّدهينساخت اب ا
 انت او را ردّ ياکدام جرأت نکردند جوابی ابو بدهند و بيچند هيدنيشاو را م

 دارابی مورد توّجه عموم قرار گرفته ّيدد سکوت علما سبب شده که سينمنا
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 ٤٣٧ص 
 شد کهيکر هم طولی منيگاند و نصف دو شدها يعنصف مردم شهر مط

 ابطاعت او در خواهند آمد.
 فتند بسرعت برق دريگانت که دمشنان در هر گوشه و کنار مياب ينا     

 اخبار ينآن منتشر شد از طرفی انتشار ا ءد و جهات جماورهيز اطراف شهر 
 ردندان در آمدند و امر مبارک را قبول کميسبب شد که مجعی جبرگه اهل ا

 ر هم  آتش بغض و عداوت در قلبشان مشتعل شد از اردکانيگو مجعی د
 دند و برایيشد وارد ميز دسته دسته ب يکنقاط دور و نزد يرو منشاد و سا

 ند مايدرسيپوردند و ميآروی م يدمبنزل جناب وح يدامر جد يمن تعاليدشن
 ن و خلوصاميا يموانيته ميلبچه وس ميينبب يدبفرمائ يمبکن يدچه کاری اب

 از صبح ات غروب يدجناب وح .يمخود را نسبت ابمر مبارک اثبات کن
 خدمت ابمر مبارک را آبهنا نشان يقرمودند و طر يفمشکالت نفوس را حّل م

 ر ازيو اثبت و غ نين مؤمنياشور و ولوله مّدت چهل روز در م ينادند ايدم
 نزل جنابان مرکز اجتماعشان مميزن و مرد استمرار داشت افراد اهل ا

 بود. يدوح
 ساخت و برای يزهو را دستاو ياشور و غوغا و ه يننّواب رضوی ا     

 حاکم جوانی کم  بدگوئی کرد يدنزد حاکم شهر رفت و از جناب وح يتشکا
 امور دولتی مهارتی نداشت نّواب رضوی از بس يمجتربه بود و در تنظ

 يدم ات منزل وحرستيفک گروه مسّلحی را مينبدگوئی کرد حاکم گفت من ا
 را حماصره کنند و مجعی از سرابزان مسّلح را فرستاد مهانطور که

 نّواب رضوی يکبتحر  يزفتند مجعی از اشرار و نفوس ولگرد ني سرابزها م
 اب اصحاب يدجناب وح .توّجه منودند يدوح ءدنبال سرابزها جبانب خانه

 برخی از مسائلآهنا پرداخته  يقو تشو  يصمشغول مذاکره بودند و به  حتر 
 ند سرابزانيده ديکوقت يدادند اصحاب وحيدمشکله را برای آهنا شرح م

 يدمسّلح و اشرار و اراذل شهر مستعّد هجوم و محله هستند از جناب وح
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 ٤٣٨ص 
 در طبقهء ابال کنار پنجره نشسته بودند يدجناب وح .منودند يفکسب تکل

 ی استي مهان مشش يدينبی که جلو من میي مشش ينابصحاب فرمودند ا
 اند که اگر آحنضرتيدکه حضرت قائم خودشان مبن مرمحت فرمودند خدا م

 ينفتم و اي ور ماير و ايه و تنها بدون يکّ رمودند يفمرا مأمور جبهاد م
 ردم لکن آن حضرت مبنيکاختم و مهه را متفّرق ميسان ميشرا پر  ّيتمجع

 يدحسن نوکر جناب وح .اع کنمدف يعگونه وقايناند که در امثال ااجازه داده
 نآب يداق کرده بدر منزل بسته بود جناب وحير و  يناسب آن بزرگوار را ز 

 مهان اسبی است که حمّمد شاه مرحوم برای من يناسب نگاه کرده و گفتند ا
 ه رايجبکنم و نت يقابب حتق ّيدامر س ءاز  بروم و درابرهي فرستاده ات بش

 ان داشتينن علمای طهران فقط مبن اطمياما از ير شخصاً ابو خرب بدهم ز 
 .گی کنميد گرفتم که اب کمال دّقت ابمر ابب رس  يممنهم قبول کردم و تصم

 را ّيدآن س نيوم دالئل و براهي از مي طور قرار دادم که بشينخودم ا يشپ
 ست منايفکرها دست بردارد و بر  يننم که از ايکنم و او را وادار ميکرد م

 ند که چطورينورم ات مهه به بيااو را اب خود بطهران ب اعرتاف کند آنوقت
 ه وارديکوقت .ردميکالتی بود که اب خود مياها خينام اخود کرده يعاو را مط

 م برخالفيدانت مبارک را شنيااز شدم و حبضور مبارک رفتم و بي ش
 انتظار من واقع شد جملس اّول که حبضور مبارک مشّرف شدم دچار خجلت

 دّوم خود را در مقابل آن بزرگوار عاجز و مانند ءگشتم مرتبهو شرمساری  
 ترم از آن م که از خاک اپی او پستيدسّوم د ءفتم مرتبهايمقدار کودکی بی

 ردم اثری مناند آنيکالت سابقی که درابرهء آن حضرت ميار از خيگببعد د
 آن بزرگوار در نظر من مظهر اهلی و حمّل جتّلی روح قدسی راّبنی بود از

 یيلحاال هم خ .گرفتم که اب کمال شوق جان خود را فدای او کنم  يمببعد تصم
 صربی منتظرش هستمبی يتم آنساعتی را که اب هناينبا میير خوشحامل ز 

 ی مضطرب هستند آهنا رايلند اصحاب خيدد يدجناب وح .وديشم يکنزد
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 يدّن ابشان و خونسردی و متانت داللت کردند فرمودند مطمئينابطم

 اند در همی صفوف دمشنانی را که مبخالفت احّباء برخاستهيبغ يد
 خواهد شکست.

 ها خرب آوردند که شخصی موسوم مبحّمد عبداّلّل اب مجعینيب يندر ا     
 ون آمدهي پنهان شده بودند انگهانی از پناهگاه ب ای از اصحاب که در گوشه

 محله برده مهه را نيدا و خمالفصاحب الّزمان بلند کردند و ابع ايد ايفر 
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 اسلحهء نيبود که مهامج يدحمّمد عبد اّلّل بقدری شد ءپراکنده ساختند محله

 در مهان .پناه بردند ينر کرده بقلعهء انر ياته و اب حاکم فرار اختخيخود را ر 
 ابو .روان شد و درخواست کرد يدشب حمّمد عبد اّلّل برای مالقات جناب وح

 اظهار کرد جناب يدأتک يدان خود را ابمر مبارک اب قميتشّرف بدهند ا ءاجازه
 م و اقدام تو دمشنان را پراکنده ساختياابو فرمودند اگر چه ق يدوح

 و منزل مرا از خطر حمفوظ داشت ولی بدان که ات کنون دمشنی و خمالفت
 دهلسانی جتاوز نکر  ءقوم در اطراف امر صاحب الّزمان از حدود جمادله ينا

 يدما خواهد شوران يهکه نّواب مردم را بر عل  يداست ولی طولی خنواهد کش
 دارابی طالب سلطنت است يدمنتشر خواهد ساخت که وح نيو چن
 ک بتو الزم است که فوراً از شهرينان را مسّخر کند اير واهد متام ايخو م

 وانند ات وقت مقّدر و مقّرريتون بروی مطمئّن ابش که دمشنان مني ب
 انت جنابياحمّمد عبد اّلّل پس از استماع ب .ی مبا برساننديّتاذ ينوچکرت ک

 ه ازيکان رفتار نکند هنگاميشگرفت که مطابق دستور ا  يمتصم يدوح
 فت من اگر رفقای خودم را در چنگال اعدایيگد ميشخارج م يدحضور وح

 ی جبان و ترسو هستم دريلخوخنوار و ستمکار بگذارم و بروم خ
 الّشهدا را در روز عاشورا ّيدمن و اشخاصی که حضرت س نيصورت بينا

 ان کربال گذاشتند و رفتند چه فرقی خواهد بوديدور در ماير و ايتنها و بی
 پس از .من خواهد گذشت يو از تقص يدخدا مهرابن است مرا خواهد آمرز 

 رفت و سرابزهائی را که حمافظ قلعه يشپ ينکلمات جبانب قلعهء انر   ينا
 گونه حاکمينخود جمبور کرد بقلعه پناهنده شدند بد ءد اب هجوم و محلهبودن
 گونه کمکیيچوانش را در قلعه حماصره کرد و منی گذاشت از خارج هي و پ

 برای حاکم برسد.
 انيجار ننشسته بود و مردم را به هيکها ب نيب يننّواب  رضوی در ا     

 ّيدس يدکنند جناب وحهجوم   يدواستند مبنزل وحيخو شورش آورده بود م
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 شخص ينخالدار معروف بود احضار فرمودند ا ّيدخوئی را که بس يمعبد العظ

 ایيمی سيلچند روزی در قلعهء طربسی اب اصحاب بدفاع مشغول بود خ
 جهت در اطراف و اکناف معروف شده بود ابو ينموّقر و جاذبی داشت و اب

 چه و ابزار شهر مردم رافرمودند بر اسب سوار شو و علناً در کو 
 واهد اب مشايخمن يدابمر مبارک صاحب الّزمان دعوت کن و آبهنا بگو که وح

 جهاد کند از قول من مبردم بگو اگر منزل مرا حماصره کنند و حرمت و مقام
 مرا حفظ نکنند و هبجوم خود ادامه بدهند آنوقت جمبور خواهم شد دفاع

 ان خواهميشکرد و مجعشان را پر   م خواهمياکنم انچار مبقاومت آهنا ق
 نّواب مکار را خبورند هفت نفر از يبت مرا نشنوند و فر يحساخت اگر نص

 کنند و  يدآهنا را ان ام يدند امي نم جلو آهنا را بگيکوان خودم را امر مي پ
 ق سازند.ت و خسران آهنا را برگردانند و متفرّ يبخ يتاب هنا

 ريگسوار شد و اب چهار نفر دخالدار برخاست و بر اسب  ّيدس     
 ن ابزار رفت و اب کمال عظمت و جاللياکه خودش انتخاب کرد م  نياز مؤمن

 خودش هم مطالبی يشرا مبردم ابالغ منود و بعالوه از پ يدانت جناب وحياب
 و يدد کشايرد در حصول مقصود مؤثّر است اضافه کرد فر يکل ميارا که خ

 شد يدمبتال خواه يدبعذاب شد يدکن  يقگفت:" ای مردم اگر موالی ما را حت
 های مشاارهای قلعهيو د خود من کافی است که دايفر  يک ميو يگمن بشما م

 ها رارا متزلزل کند قّوت ابزوی من بتنهائی کافی است که درهای قلعه
 فتيگکلمات را م  ينی ايبد عجايخالدار که اب صدای مؤثّر و فر  ّيدبکند س

 حاضر شدند ند مهه مّتفقاً يدند ترسيددم که شنمر  .رديکش ممثل رعد غرّ 
 ی نکنند و قول دادند رتبه و مقاميّتاذ يدند و جبناب وحيز خود را بر  ءاسلحه

 انرا حمرتم بدارند.يشا
 ی برساننديّتاذ يدتند جبناب وحيسکه مردم حاضر ن  يدنّواب وقتی د     

 رانش راايداّلّل و بروند و حمّمد عب ينآهنا را وادار کرد که بطرف قلعهء انر 
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 مورد هجوم قرار دهند مردم آبنطرف متوّجه شدند و مبحّمد عبداّلّل هجوم

 يهن قلعه مراقب بود بسرابزان خود دستور داد بر علياکردند حاکم هم که م
 کمک کنند حمّمد عبداّلّل که مشغول دفع هجوم  نيحمّمد عبداّلّل اب مهامج

 امه ملتفت شد که سرابزان حاکم هم از قلعهآن هنگ نيمردم شهر بود در ب
 نند.يکاندازی م يابو ت

 ای ازافتاد و عّده نيحمّمد عبداّلّل بزم يدبپای او رس ای گلوله  نيب يندر ا     
 يدن هنگامه مبحّل امنی رسانيامهراهانش جمروح شدند برادرش او را از م

 يدفتند ات مبنزل وحبرد دمشنان دنبال او شتا يدو از آجنا مبنزل جناب وح
 يددور منزل وح  .ند و بکشندي واستند حمّمد عبداّلّل را بگيخند ميدرس
 مباّل حمّمد رضای منشادی که از يدی بر اپ شد جناب وحيدهوی شدياه

 علمای منشاد بود و عّمامهء خود را برداشته بود و بدرابنی منزل ينبزرگرت 
 که خودش  نينفر از مؤمنمشغول شده بود امر فرمودند که اب شش  يدوح

 ند برود و مردم را پراکنده کند آبهنا فرمودند هر کدام از مشايکانتخاب م
 هفتم هر هفت نفر اب هم يو در تکب يدهفت مرتبه بصوت بلند اّلّل اکرب بگو 

 .يدمحله کن نيابشرار و مهامج
 اباند هيدا الّروح انمماّل حمّمد رضا که حضرت هباءاّلّل او را رضَ      

 روان شدند هر چند يدبرای اجرای اوامر جناب وح يشمهراهان خو 
 بودند و در فنون جنگ مهارتی يفقوای جسمانی ضع يثمهراهان او از ح

 ان آهنا سبب شد کهميهای مشتعل بنار انداشتند لکن روحهای تواان و قلب
 ت و هفتم مجادی الثّانی بوديسند در آن روز که بيددمشنان از آهنا ترس

 ند.يددمشنان بقتل رس ينفت نفر از خوخنوارتر ه
 ميکرده که ما چون دمشنان را پراکنده کرد  يتحکا نيماّل حمّمد رضا چن     

 حمّمد عبد اّلّل اب بدن جمروح جلو راه يدميد يمبرگشت يدو مبنزل جناب وح
 مقداری يددر حضور وح ميخودمان برد يسنزد رئ يمما افتاده او را برداشت

 در آجنا بود ات زمخش خوب ميو پناهش داد ميبعد او را مبحّلی برد غذا خورد
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 در آن شب .شد پس از آن گرفتار چنگ دمشن شد و او را بقتل رساندند

 فرمودند که متفّرق شوند و کوشش کنند که يشوان خو ي بپ يدجناب وح
 امر يشاب سالمتی و تندرستی مظّفر و منصور گردند و بزوجهء خو 

 بردارد و مبنزل پدرش يشمتعّلقات خو  يعند فرزندان خود را اب مجفرمود
 است اب خود نربد و جبا بگذارد و ابو يدبرود و آنچه را که مال حضرت وح

 منزل شاهانه را برای آن بنا کردم که در راه خدا خراب ينفرمودند " من ا
 راهاری کردم که در يدت را از آن جهت خر يماسباب و ااثث پر ق ينشود ا

 منزل يننصرت حمبوب فدا شود ات دوست و دمشن بدانند که صاحب ا
 تی ويمو قصرهای عالی و ااثث ق يار بلندی دارد مال و دولت دنيانظر بس

 از ای را مانند توده ياهد ثروت دنيدی منّيتفرشهای گرانبها را امهّ 
 ضاند که مورد توّجه سگها و طرف التفات کالب ار يده ميداستخواهنای پوس

 چشم خود را ، ه شوندند و متنبّ ينفداکاری مرا به ب يندمشنان ا يداست شا
 .دينروحی است مشی منا نيه حمّل جتّلی چنيکبر اثر اقدام کس ، ابز کنند

 نيآاثر حضرت ابب را و مهچن يعمج يدمهان شب جناب وح ءهيمن
 دادند و ابو يلنوشتجات خود را مجع آوری فرمودندو بنوکر خود حسن حتو 

 راه جبانب يکسی که ي وی ات بسر دو راهی مي فرمودند خبارج شهر م
 مبادا بر خالف دستور من ياميود در آجنا منتظر ابش ات من بي م يزمهر 

 ر مبالقات من فائز خنواهی شد.يگا در صورت خمالفت دير عمل کنی ز 
 صدای سرابزهائی را نيب ينحسن بر اسب سوار شد و براه افتاد در ا  

 ندي که مبادا سرابزها او را بگيناز ترس ا يدتاده بودند شنيسدر قلعه اکه بر 
 گرفت از راه  يمرا بغارت بربند تصم يدو امانت های گرانبهای جناب وح

 يده جناب وحيکجهت از راه ينبرود از ا يدسي ری که بنظرش سامل ميگد
 انناپسبا يدقلعه که رس يکگرفت نزد  يشر پيگفرموده بودند نرفت و راه د

 کردند.  ياو را شناختند اسبش را زدند و خودش را دستگ
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 و يلامسع ّيدد آماده شدند و پسر خود سيز برای خروج از  يدجناب وح     
 يشر خو يگگذاشتند و اب دو پسر د  يشخو  ءعلی حمّمد را نزد زوجه ّيدس
 ديز ت سفر کردند دو نفر از اصحاب که اهل ميمهدی عز  ّيدامحد و س ّيدس

 یيکان ابشند يشدرخواست کردند که در خدمت ا يدبودند از جناب وح
 ریيگقدم بود ديشها پامسش غالمرضا بود که مردی شجاع و در سختی

 دو ينغالمرضای کوچک انمداشت که در نشان زدن مهارت اتّمی دارا بود ا
 از مهان راهی که بنوکر خود نشان يدمهراه شدند وح يدنفر هم اب جناب وح

 ند و چون حسن را در آجنايدبردند ات بوعده گاه رس يفده بودند تشر دا
 یيلر رفته و بچنگ دمشنان گرفتار شده خيگند دانستند که از راه ديدند

 افسوس خوردند که چرا خمالفت کرد و فرمودند حمّمد عبد اّلّل هم چون
 ند که حسن را بدهانيدخمالفت کرد آبن بال گرفتار شد صبح روز بعد شن

 زا حسن انم داشتهي ری را که ميگند شخص ديدشن يزاند و نوپ بستهت
 ش حسنيقاند و مانند رفساخته يکار بوده دستگيز ر پرهيااست و بس

 اند.او را هم بدهن توپ بسته
 اند بر جسارتشاند خارج شدهيز از  يدند جناب وحيددمشنان وقتی د     

 هجوم کردند هر چه را يدوحافزوده گشت  دست بتّعدی گشودند مبنزل جناب 
 در راه نيدر آن ب يدفتند بغارت بردند و منزل را خراب کردند جناب وحاي
 ده رفنت عادت نداشتند در آن شبيادند اب آنکه بپيرب م يفتشر  ييزن

 ان بودند گاهی دويشودند آن دو نفر که مهراه ايمده پياهفت فرسخ راه را پ
 ن کوهی که دريادند روز بعد در ميرب را 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 يدحمّبت را جبناب وح يتو هنا

 ر فرستاديگدارند پنهانی مقداری خوراک و لوازم د يفی تشر يکنزد
 آمده بودند يددنبال جناب وح مهانروز چند نفر سوار از طرف حکومت که
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 يشکه برادرشان در آن سکونت داشت شدند و منزل او را تفت  ای يهوارد قر 

 دیايدر آجنا پنهان شده و مال و دولت ز  يدردند جناب وحيکل مياکردند خ
 د برگشتند.يز فتند بيارا آجنا ن يدهم مهراه آورده است وقتی جناب وح

 رمودند ات به بواانت فارسيفا طی مسافت مکوهه  نيدر ب يدجناب وح   
 بودند و ابمر مبارک يدوان جناب وحي رت مردم آن حدود از پيشند بيدرس

 ّيداالسالم بواانت بود که موسوم حباجی س يخمؤمن شدند از مجله ش
 يفکه جبانب فسا تشر   يدری از اهالی آحندود اب جناب وحيابود  بس يلامسع

 نيامردم فسا ابمر مبارک اقبال نکردند در م دند مهراه شدند و لکنيرب م
 دنديشده مياند از اسب پيدسي و آابدی که م يههبر قر  يدراه جناب وح

 مودند خستگی راهينفتند و مردم را ابمر مبارک دعوت مي و مبسجد م
 يفاشت روی منرب که تشر يدانرا از ابالغ امر ابز منيشو رنج مسافرت ا

 ادنديدمن ّيتردند خستگی خود را امهيکمرا فراموش  يزدند مهه چيرب م
 انيشانت ايامودند در هر نقطه که بينم يغمردم را تبل يمبدون خوف و ب

 دنديرب شب اب آهنا بسر م يکدند يشد و چند نفری مؤمن ميشمبردم مؤثّر م
 د در آجنايشکسی مؤمن من  ای دند و اگر در نقطهيشروز بعد از آهنا جدا م

 ه وارديکرمودند من هبر جائيفردند و ميکاشرت مناندند و اب کسی معيممن
 ان منجذب نشودمينم اگر کسی بنفحات ايکوم و امر مبارک را ابالغ ميشم
 ی تناول کنم.يز وامن در آن  نقطه مبامن و از آب و طعام آجنا چيتمن

 ند چند روز توّقفيدفسا رس يکنزد ييزن ءيهبقر  يدچون جناب وح     
 کنند و ندای اهلی را مبردم برسانند مردم  يغرا تبل فرمودند ات امر مبارک

 ورند از حمّلهء چناريآم يفتشر  يدند که جناب وحيدوقتی شن ييزن
 ایحماّلت هم عّده يران عازم شدند از سايشسوخته مجعی برای مالقات ا

 آهنا را ييزمردم شبانه رو براه هنادند که مبادا حاکم ن ينرت ايشرفتند ب
 برای مالقات ييزرت از نيشچنار سوخته صد نفر ب ءز حمّلهممانعت کند ا
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 ٤٤٦ص 
 عبد العلی بود که از اشخاص يخمجع حاجی ش ينا يسرفتند رئ يدجناب وح

 هم برای استقبال ييزن نيانسبت داشت مجعی از اع يدمعروف و اب وح
 تادمرد هش يپ نيچنار سوخته ماّل عبد احلس ءرفته بودند از حمّله يدجناب وح

 ر داشتياشخص در علم و تقوی شهرت بس ينمهراه بود ا ّيتساله اب مجع
 قطب کدخدای ابزار حمّله اب نيزا حسي مناز چنار سوخته و م يشماّل ابقر پ

 ان حاکم بود و حاجيشزا ابو القاسم که از خو ي اوندانش و ميشمتام خو 
 ند ويدانملقب  ينب که حضرت هباءاّلّل او را ابيّو حمّمد تقی ملّقب اب

 که اب حاجی حمّمد تقی  ييزسادات ن ءزا علی رضا از حمّلهي و م ءزا نوراي م
 استقبال کنندگان بودند. ّيتنسبت داشتند جزو مجع

 وني ب ييزها بعضی شبانه و بعضی روز روشن از نينابری مههء ا     
 انميواسطه ا ينرا استقبال کردند و اب يدجناب وح يزرون ءيهرفتند و ات قر 

 م از احکام و اصولايّ ات آن ا ييزن نيو خلوص خود را آشکار ساختند مؤمن
 نيمأمور بودند که مؤمن يدرب بودند جناب وحيخحضرت ابب ب يمو تعال

 ينز  ييزد حاکم نينآشنا فرما يدامر جد يمرا اب احکام و تعال ييزن
 اندشتافته يدمجعی ابستقبال وح يده فهميکخان بود وقت ينالعابد

 هر کس که ابطاعت يدنفر را از طرف خود فرستاد ات آبهنا بگو يکخمصوصاً 
 يلش را اسياحاکم او را مقتول خواهد ساخت و اهل و ع يدبگرا يدوح

 ام حاکم رايغخواهد کرد و امالکش را مصادره خواهد منود شخص مأمور پ
 یبودند ابالغ منود ولی کسی اعتنائ يدکه در حمضر جناب وح  ييزابهل ن

 بعد از يدحرفها نکرد بلکه ارادت و حمّبتشان نسبت جبناب وح يناب
 دتر شد.ايام ز يغپ يناستماع ا

 ام او اعتنائی نکردند و از دوريغپه مردم ب يده حاکم فهميکوقت     
 شد چه بکند از ترس ّي و متح يدی ترسيلپراکنده نشدند خ يدجناب وح

 ّل اقامت خود را در هشتد حمي که مبادا مورد هجوم مردم قرار بگينا
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 ٤٤٧ص 
 در يهقر  ينکه مسکن اصلی او بود قرار داد چون ا  هقطر  ءيهفرسخی در قر 

 جهت آجنا را انتخاب کرد که درينحمکمی قرار گرفته بود از ا ءجوار قلعه
 در ييزهنگام خطر بتواند آبن قلعه پناهنده شود و مطمئّن بود که مردم ن

 ان کند.ينواند آبهنا اطميتدر هنگام دفاع م اندازی مهارت دارند و يت
 مراد که در خارج اصطهباانت يپ ءمبقربه يزرون ءيهاز قر  يدجناب وح     

 کرده  يربرده بودند علمای اصطهباانت مردم را حتذ يفواقع است تشر 
 وارد آجنا بشوند يدبودند و سفارش منوده بودند که مردم نگذارند جناب وح

 يدت نفر از مردم اصطهباانت خبدمت جناب وحيسب يبمهه قر  يناب ا
 غروب يکرفتند روز اپنزدهم رجب نزد ييزان به نيششتافتند و مهراه ا

 چنار سوخته مبسجد ءشدند و در حمّله ييزو مهراهان وارد ن يدجناب وح
 از آنکه مبنزل خود يشمنودند پ يغبردند و مردم را ابمر مبارک تبل يفتشر 

 د از ورود اب مهان گرد و غبار سفر ابالی منرب رفتند وبروند بالفاصله بع
 يبساختند قر  يشانت خو يارا جمذوب ب يناب فصاحت و بالغت جاذبی حاضر 

 چنار سوخته و اپنصد نفر ءهان حاضر بودند و مهه از حملّ يشهزار نفر اپی منرب ا
عنا َو اََطع  ايفر  ييزهای نهحملّ  يرر هم از سايگد  ا "ند برآوردند " مسَِ
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 ٤٤٨ص 
 مدند و حمّبت ويآم يدو دسته دسته اب کمال فرح و سرور نزد جناب وح

 ی در آهنايدشد يأتث يدانت جناب وحيااشتند بيدخلوص خود را اظهار م
 د نداشتند بعد از آنکهيااز آن ب يشمانند آنرا پ ييزکرده بود که اهالی ن

 يدجناب وح ديفت و سر و صدای مردم خواباي نيتسک ينهوی حاضر ياه
 نم کهيکام خدا را شکر مشهر آمده ينفرمودند من برای ابالغ امر اهلی اب

 فرمود ات ندای اهلی را بشما ييدموّفق داشت و أت يشامر خو  يغمرا بتبل
 اير شهر مبامن ز  ينلزومی ندارد که در ا يناز ا يشر پيگابالغ منودم د

 از کمکي ری کند و از شخاطر من اب مشا بد رفتا هشهر ب ينسم حاکم ايرت م
 و آزار برساند مههء ّيتهای مشا را خراب کند و بشما اذبطلبد خانه

 زودی ينکه مشا اب  ميو يشصدا گفتند ما هرگز راضی من يکب ينحاضر 
 برای هر گونه گرفتاری يممّدتی خدمت مشا ابش  يماهويخم يدبرب  يفتشر 

 ابن است و درخداوند مهر  ،توّکل ما خبداست يمتی حاضر هستيبو مص
 هد آنگاه زن و مرديدقرار م يشما را مشمول رمحت خو  ايهنگام نزول بال

 را مبنزلشان بردند مهه منجذب بودند سرور و نشاط يداب هم  جناب وح
 را گرفته بودند و اب سالم و يدی آهنا را احاطه کرده بود دور جناب وحيبعج

 گونهيچهم بدون ه ديان مهراه شدند جناب وحيشصلوات ات در منزل اب ا
 امر مبارک را يماب کمال فصاحت هر روز در مسجد تعال ای ترس و مالحظه

 فزود.يام ّيتمجع ءادند هر روز بر عّدهيدبرای مردم شرح و بسط م
 ور امور را مشاهده کرد آتش عداوتش شعله ينخان چون ا ينالعابد ينز      

 لشکری مجع کند رد اتيکی مي و تدب يشيدنديام ای هيلشد هر روز ح
 ده کهيابردارد ابالخره هزار نفر سرابز سوراه و پ نيرا از ب يدو جناب وح

 ه بوديدد ّيهری هتيادر جنگ ماهر بودند فراهم کرد وسائل و مصارف بس
 .يدمنا يرا دستگ يدهجوم کند و جناب وح ربخ واست بیيخو م
 ان مهراهيشت نفر شخصی که از اصطهباانت اب ايسآبن ب يدجناب وح     
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 ٤٤٩ص 
 چنار سوخته است يکو در قلعهء خواجه که نزد يدشده بودند فرمودند برو 

 ت نفر قراريسب ينا يسحمسن را رئ يخهادی پسر ش يخش يدپناهنده شو 
 وان خود که در چنار سوخته ساکن بودند دستور دادند کهي په داد و ب

 ارهای قلعه ابشند.يو ها و دمراقب درها و برج
 جماور ءن خود در قلعهايهء ابزار کوچ کرد و اب لشکر مبحلّ  ييزحاکم ن     

 ،بود حاکم ييزقلعه مشرف بشهر ن ينارهای ايو آجنا جای گرفت برجها و د
 بود جمبور کرد يدوان جناب وحي ابوطالب کدخدای ابزار را که از پ ّيدس

 کند آنگاه ابستحکام آن پرداخت و مجعی از  يهرا ختل يشمنزل خو 
 ست حمّمد علی خان بپشت ابم آخنانه گماشت و فرمانايرابزان خود را بر س

 اندازی کننند اّول کسی که هدف گلوله قرار گرفت يت يدداد ابصحاب وح
 آمده يدده برای مالقات جناب وحياکه پ  نيمردی بود موسوم مباّل عبد احلس يپ

 ين تشخص روی پشت ابم منزل خودش مشغول مناز بود انگها ينبود ا
 اندازه متأثّر شدند وآمد بی يشپ يناز ا يدبپای راست او خورد جناب وح

 يشپ ينرا از ا يشنوشتند و حزن و اندوه خو  يهبرای مشارٌال ای مراسله
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 ٤٥٠ص 
 آمد نگاشتند و ابو بشارت دادند که

 راه خدا حمسوب است يداّول شه
 محلهء انگهانی و نزول بالی ينا

 بعضی منتظر سبب شد که يغ
 کردندان میميه اظهار ايکاز نفوس

 خود را نيمتزلزل شدند و از مؤمن
 جدا ساختند و شبانه از قلعه خارج

 يدجناب وح .ستنديو شده بدمشنان پ
 ند صبحيدفائی آهنا را شنيوچون ب

 زود بر اسب سوار شده اب مجعی از
 خواجه ءبقلعه يشاصحاب از منزل خو 

 رفتند و در آجنا مقّر گرفتند.
 خان برادر بزرگ ينالعابد ينز      

 ءقلعه ءح و جنگجو برای حماصرهخود علی اصغرخان را اب هزار سرابز مسلّ 
 خواجه که هفتاد و دو نفر در آن پناهنده بودند فرستاد وقت طلوع آفتاب
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 ٤٥١ص 
 ون اتخته لشکر دمشني از قلعه ب يدجناب وح ءچند نفر از اصحاب به اشاره

 ی اتجيکند يدبشهادت رس ءواقعه سه نفر از احّبا يندر ا را متفّرق ساختند
 بود که بشجاعت و پردلی شهرت داشت و بتجارت کاله پشمی  ينالدّ 

 ل پسر اسکندر بود که شغلش زراعت بود سّومیينری ز يگمشغول بود د
 زا ابوالقاسم بود.ي ن موسوم مبيای از اعيک
 زای نصرتي م وزي فنت دمشنان اصحاب چون بفايخرب شکست      

 فرمان يداندازه ترسان شد و بیيشافکارش پر  يدالّدوله حاکم فارس رس
 خان فرستاد که پناهندگان قلعه را متفّرق کند و ينالعابد ينسخت بز 

 ی از گماشتگان شاهزاده رايکخان  ينالعابد ينز  .ه کن سازديشفتنه را ر 
 يفتشر  ييزن نم ازيکام داد که خواهش ميغفرستاد و پ يدنزد جناب وح

 آبن شخص فرمودند حباکم يدجناب وح .آتش خاموش شود ينا يدشا يدبرب 
 ينر هستند اگر توّقف من در ايگبگو مهراهان من دو پسر من و دو نفر د

 ريگشهر بروم د ينان و آشوب است من حاضرم که از ايجه ينشهر سبب ا
 ورد هجوم وو م يداو ما را حماصره کرده يداچرا آب را بروی ما بسته

 نند حباکميکائی مير طور پذيناز فرزند رسول ا ايآ يداخود ساخته ءمحله
 ی برسد من هفت نفريز بگو اگر آب و انن را بروی ما ببندد و نگذارد مبا چ

 رستم که متام لشکر او رايفی ندارند مّيتنفوسی که در نظر او امهّ  نياز مه
 ام جنابيغخان به پ ينلعابدا ينمتفّرق کنند و قوای او را شکست بدهند ز 

 امر کردند از نيان بچند نفر از مؤمنيشا ينی نداد بنا بر اّيتامهّ  يدوح
 قلعه خارج شوند و بلشکر دمشن هجوم کنند چند نفر جوان ابجرای امر

 اّطالعی نداشتند بقّوت ّيهپرداختند و اب آنکه از فنون حرب يدجناب وح
 علی اصغر خان در جنگ .ست دادندلشکر حاکم را شک يشان و شجاعت خو ميا

 خان اب کمال ذّلت و خواری ينالعابد ينکشته شد دو پسر او گرفتار شدند ز 
 ناياش به قطره رفت و جر ای از سرابزان شکست خوردههبمراهی عّده
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 ٤٥٢ص 
 و خمصوصاً  يدزا اّطالع داد و از او کمک طلبي وز مي واقعه را بشاهزاده ف

 ده بفرستد.يادی سواره و پايز  ءو عّده نيسنگسفارش کرد که توهپای 
 اند که اصحاب قلعهند که دمشنان مّهت گماشتهيدچون د يدجناب وح      

 ّياات الزمه را برای دفاع از قلعه مهيز بربند دستور دادند جته نيرا از ب
 ن قلعه برای آب چاهی بکنند و چادرهائی را که از دمشنانياکنند و در م

 ه ويفوظ نياز مؤمن يکد و در مهان روز برای هر ينمنا اند نصبگرفته
 فرمودند. نّي ی معيفتکل

 سف را حبفظ ويو  يخزا حمّمد را درابن قلعه قرار دادند شي کربالئی م      
 را مبراقبت ينحراست اموال گماشتند   کربالئی حمّمد پسر مشس الدّ 
 امحد دائی علیزا ي ابغهائی که در جنب قلعه قرار داشت مأمور کردند م

 يخب چنار که در جماور قلعه بود گماشتند شياسردار را مبحافظت برج آس
 ينزا حمّمد جعفر پسر عموی ز ي غضبی دادند م يه کش را منصب ميو گ

 ءزا فضل اّلّل را خوانندهي نگار قرار دادند و م يعخان را منشی و وقا ينالعابد
 ندانبان قرار دادند حاجی حمّمدمنودند مشهدی تقی بّقال را ز  نّي ها معانمه

 ند اضافه بريدقوی انم يسدی را رئيز و غالمرضای  يهاحصائ يستقی را رئ
 ه از اصطهباانت مهراه شده بودنديکت نفر يسهفتاد و دو نفر اصحاب و ب

 اوندان آهنايشابزار را اب مجعی از خو  ءهحملّ  نياز ساکن ای عّده يدجناب وح
 يخدی که از علمای مشهور بود و تقاضای شز يجعفر  ّيدبر حسب درخواست س
 قلعه افزودند. نيبود بساکن يدجناب وح نيعبد العلی که از منسوب

 کرد که هر چه  يدو أتک يدداً از شاهزاده کمک طلبخان جمدّ  ينالعابد ينز      
 خود برای ءکشی اب انمه  يشزودتر اقدام شود و مبلغ پنجهزار تومان برسم پ

 زا فرستاد انمه و پول را مباّل ابقر که حمّل اعتمادش بودي وز مي شاهزاده ف
 سپرد و ابو دستور داد که انمه و مبلغ را بدست خودش بشاهزاده بدهد

 ماّل ابقر شخصی ينا .اسب خمصوص خود را هم مباّل ابقر داد ات سوار شود
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 ٤٥٣ص 
 يان حاکم بود ماّل ابقر از راه غينو مورد اطم يحمخوش گفتار و فص

 در يدشتک رسذشبانه روز مبحلی موسوم به ه يکمعمولی روان شد بعد از 
 ها در اطراف آن قلعه منزلج و غربتیيو از ف ای هيفبود که طا ای آجنا قلعه

 ده شد و ابيای از چادرها پيککرده بودند و چادر زده بودند ماّل ابقر دم 
 االسالم يخش يلامسع ّيدحاجی س نيب يندر ا .شخصی بصحبت مشغول بود

 خود برود ءيهی بقر اجازه گرفته بود برای کار مهمّ  يدبواانت که از جناب وح
 االسالم يخبعد از صرف غذا ش يدبرگردد هبمان نقطه رس ييزو فوراً به ن

 يدفهم يقی از چادرها بسته است بعد از حتقيکو آراسته دم  ني ّ اسبی مز  يدد
 ييزخان است که از ن يندالعاب ينی از گماشتگان ز يکاسب مال  ينکه ا

 االسالم که دارای شجاعت و يخش يلامسع ّيدحاج س .ودي از مي آمده بش
 آنگاه يدخود را کش يقّوت قلب بود جلو آمد و بر اسب سوار شد مشش

 شخص پست رذل را که از يند گفت ايز ه که اب ماّل ابقر حرف ميمبصاحب خ
 و را ببند و مبن بده صاحبدستهای ا يحضرت صاحب الّزمان فرار کرده بگ

 ه بودند فوراً يدی ترسيلخ يله و مهراهانش که از حاج ماّل امسعيمخ
 يخمان را بشيسمان بستند و سر ر يسرا اب ر  يشماّل ابقر را گرفتند و دستها

 ييزخود را گرفت و جبانب ن يمان اسيساالسالم سر ر  يخاالسالم دادند ش
 ء رستاقيهود ات بقر يپيمراه مش از دنبال اسبش ي ت منود و اسميعز 
 کرد که فوراً   يدرا حباجی اکرب کدخدا داد و ابو أتک ياالسالم اس يخند شيدرس

 بربد. يداو را نزد جناب وح
 از مقصد او سؤال کردند و يدرس يدچون ماّل ابقر حبضور حضرت وح      

 را عرض يعوقا يلفتی ماّل ابقر تفصي از مي ند برای چه کاری بشيدپرس
 بودند او را رها کنند ولی چون ماّل ابقر آدم يلما يدکرد جناب وح

 خان ينالعابد ينز  .نديداو را بقتل رسان يدبدرفتاری بود اصحاب جناب وح
 درخواست خود را ياخ ءواست در مرتبهيخاز کمک مي پشت سر هم از ش
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 ٤٥٤ص 
 يننفر از معتمد ينهم اکتفا نکرد چند ينام داد ابيغپ يدشد يدبرای کمک اب أتک

 از فرستاد که هر چه زودتر برای او کمکي نزد شاهزاده بش ايخود را اب هدا
 چند بچند نفر از علماء و سادات معروف ای ر انمهيگبفرستند از طرف د

 ی مفّصليلها داد و خنسبت يدها جبناب وحاز فرستاد در آن انمهي ش
 از مشا خواهش ، هيدردحدود سبب فتنه و آشوب گ يندر ا يدشرح داد که وح

 ات کمک برای من بفرستد. يدو شاهزاده را وادار کن يدنم برو يکم
 ابالخره شاهزاده عبد اّلّل خان شجاع امللک را اب فوج مهدانی و     

 فرستاد ييزخان بن ينالعابد ينلوازم بکمک ز  يرخوری و توپ و سا يالس
 ج و پنج معادنيز و او دستور داد ات از نقاط جماوره مانند اصطهباانت 

 ند بعالوه شاهزادهي ان و رستاق سرابز بگکه و دهچاه و مشنو قطره و بش
 خان بروند. ينالعابد ينرا فرمان داد که بکمک ز  هيّ بککر يسو  ءهيلقب

 و يدر و لشکر جرّاری غفلتاً قلعه را که جناب وحيابس ّيتابری مجع     
 هاقلعه دمشنان خندقاصحابش در آن بودند حماصره کردند در اطراف 

 را گلوله ابران ينوسائل حمصور  ءّيهکندند و سنگرها بستند و پس از هت
 که مأمور حمافظت در قلعه بود و بر  يدوان جناب وحي ی از پيکمنودند 

 ری برج روی در قلعه رايگاسب سوار بود اسبش هدف گلوله شد گلولهء د
 دف گلوله ساختی از احّبا صاحب منصب توپخانه را هيکخراب کرد 

 ه صدای تفنگها خاموش شد و دمشنانيجدر نت يدو او را بقتل رسان
 يزاز اصحاب و ن يچيکها پنهان شدند در آن شب هن خندقيابرگشتند در م

 مدند.ياون ني از اعدا و دمشنان از پناهگاه خود ب يچيکه
 دی را احضار فرمودند و ابو دستوريز غالمرضای  يدشب دّوم جناب وح     

 دادند که اب چهارده نفر از اصحاب از قلعه خارج شوند و دمشن را پراکنده
 کداميچبودند و ه الّسنّ  يو کث يچهارده نفر اغلب از اشخاص پ ينسازند ا

 ی ازيکد ياينون بي ب يدشد ءحماربه ينند از عهدهء انردند که بتوايکل منياخ
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 ٤٥٥ص 
 مرد دارای شجاعت و قّوتی بود يپ ينآهنا کّفاشی بود که نود سال داشت ا

 نسبت ابو جوانرت بودند ولی ّيهد بقيشه منيدآن د يکه در جواهنا نظ
 ان هر مشکلی درميکدام در فنون جنگ سابقه نداشتند و لکن بقّوت ايچه

 ها نفوسیينا يرها مهم نبود ز يننظر آانن آسان بود سّن و سال در نظر ا
 عّده ينامر مبارک اقدام کرده بودند ای ابعالء يدبودند که اب استقامت شد

 د به اّلّل اکرب بلند کنندايمأمور بودند که مبجّرد خروج از قلعه مهه اب هم فر 
 مجع تفنگ يند حسب االمر اينن لشکر دمشن رو هناده محله مناياو مب

 ون آمدندي ح ساختند از قلعه ببرداشته بر اسبها سوار شده و خود را مسلّ 
 های توپ و تفنگ که مانند ابران بر آهناه بردند بگلولهو بقلب لشکر محل

 يناعتنائی نداشتند جنگ هشت ساعت ادامه داشت از شجاعت ا يدار يبم
 پشت ييزان شدند از ني امر اهلی رؤسای لشکر دمشن ح ءوان دلباختهي پ

 که در مقابل دمشنان اب کمال شجاعت  يلقل ءعّده ينسر هم برای مساعدت ا
 هر وقت که کار جنگ يدسي اری منوده بودند کمک ميدطوالنی اپدر آن مّدت 

 جهات از ابالی پشت ابمها اب يعاز مج ييزگرفت زهنای نو جدال ابال می
 مودند و از مشاهدهءينم يقصدای بلند اصحاب را بشجاعت و اقدام تشو 

 دايهای توپ و فر صدای زهنا و صدای گلوله  ردنديکجانفشانی آهنا هلهله م
 د زهنا وايد و بر فر يشته ميخجنگ و جدال هبم آم ني اکرب اصحاب در باّللّ 

 فزود.يااستقامت مردها در مقابل هجوم اعدا م
 ابالخره لشکر دمشن شکست خورد اصحاب مظّفر و منصور بقلعه     

 شصت نفر بقتل يبها را اب خود بقلعه بردند و قر مراجعت کردند و زمخی
 قرار است.يناند که اسامی بعضی از يدرس

 رضائی است که از آن غالم يغ يندی ) ايز رضای  غالم      اّول             
 لشکر اصحاب بود( يسرئ                        
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 ٤٥٦ص 
 دیيز برادر غالم رضای       دّوم              
 اّلّل ( يعلی ) پسر خ       سّوم            
 قّناد ) پسر خواجه غنی ( نيسخواجه ح      چهارم          

 اصغر پسر ماّل مهدی      پنجم             
 ميکربالئی عبد الکر       ششم              
 ) پسر مشهدی حمّمد( نيحس     هفتم              
 اغ () پسر مشهدی ابقر صبّ  ينالعابد ينز       هشتم            
 بهِ ذ  ماّل جعفر م        هنم              

 عبد اّلّل ) پسر ماّل موسی (     دهم              
 حمّمد ) پسر مشهدی رجب آهنگر(      زدهم        اي

 ملکی دوز ( ينکربالئی حسن ) پسر کربالئی مشس الدّ       دوازدهم         
 زا حمّمد زارعي کربالئی م     دهم         يز س

 کربالئی ابقر کفش دوز      چهاردهم        
 کاشی ساز (  نيزا امحد ) پسر حسي م     اپنزدهم          

 ماّل حسن پسر ماّل عبد اّللّ     شانزدهم          
 مشهدی حاجی حمّمد     هفدهم             

 ( يزامحد خنود بر  يابو طالب ) پسر م        دهم      يجه
 اکرب ) پسر حمّمد عاشور (    نوزدهم            

 دیيز تقی                تم   يسب
 م       ماّل علی ) پسر ماّل جعفر (يکت و يسب
 نيزا حسي کربالئی م        ت و دّوم  يسب
 ( يفخان ) پسر شر  نيحس    ت و سّوم    يسب
 کربالئی قرابن     ت و چهارم يسب
 خواجه کاظم ) پسر خواجه علی (    ت و پنجم   يسب
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 ٤٥٧ص 
 پسر حاجی علی ( ت و ششم       آقا )يسب
 ا (ينزا معي زا نوراء ) پسر مي م     ت و هفتم   يسب

 يقنيمرتبه هم شکست خوردند  ينرانش که در اايخان و  ينالعابد ينز    
 يدران جناب وحايت اصحاب قلعه و يسکردند که از راه جنگ و جدال ممکن ن

 زاي لی ميقمهدر افتادند و مانند شاهزاده يگرا از اپ در آورند انچار بفکر د
 طربسی چون از غلبه بر اصحاب عاجز شد بدامن يخش ءقلعه ءکه در واقعه
 رانش هم در نظر گرفتندايخان و  ينالعابد ينچنگ زد ز  يبخدعه و فر 

 و عاجز متوّسل گردند يفه متشّبث شوند و بسالح مردمان ضعيلوس نيهبم
 يناب آنکه ز  خود را از راه خدعه و مکر مغلوب سازند يفات بتوانند حر 

 از هم برای اوي آن نواحی حکومت داشت و از ش يعخان جبم ينالعابد
 مهه از مغلوب ساخنت مجعی از اصحاب که يناب ا يدسي مساعدت و کمک م

 يخرب از فنون جنگ و جدال و غ و بی يفدر نظر او مشتی اشخاص ضع
 فته بود کهايان ينقابل توّجه بودند خود را عاجز و قاصر مشاهده کرد و اطم

 وديشن قلعه بر خالف انتظار وی مردان شجاع تواانئی هستند که منيادر م
 معنی ينوان اب آهنا در جنگ مقابله منود حّتی ابيتآهنا را مغلوب کرد و نه م

 ایخان هم اقرار و اعرتاف داشتند چاره ينالعابد ينرجال و مهدستان ز 
 نی اصحاب قلعه رايعت خوش قلب ينند که آن رجال اپک طيدند ينجز ا

 اسم ينمعنی که بدروغ درخواست صلح و آشتی کنند و اب ينبدهند اب يبفر 
 ند ويدجهت چند روز دست از هجوم و محله کشيناز ا .غفلتاً بر آهنا بتازند

 جنگ و جدال را موقوف کردند  و انمهء مفّصلی ابصحاب قلعه نگاشتند
 قرار بود .ينآن انمه از ا ءخالصه
 و ينت ديقو حبق يدان هستميکه مشا دارای ا  يمانستيدات کنون من ما)      

 نيمب يناز مشا خمالف د يککه هر   ميرديکل مياخ ميمشا پی نربده بود نيآئ
 يدنيککه حرمت قواعد اسالم را مراعات من  يمنداشتيپاسالم است و چنان م
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 ٤٥٨ص 
 مشا را از نيو آئ يند يمواستيخو م ميم کردياجهت مبخالفت مشا قيناز ا

 کداميچو ه يدسی ندار ياکه مشا مقصود س  يدمياواخر فهم يندر ا ميبرب  نيب
 يدميو از طرفی هم فهم يددولت رفتار کن نيکه بر خالف قوان  يدتيسن يلما

 و احکام اسالمی چندان خمالفتی ندارد فقط يممشا اب تعال نيو آئ ينکه د
 ه از طرف خدا ابوشخصی ظاهر شده ک يدوئيگست که مينمشا ا ءهيدعق

 نيمسلم يعاً راست و درست است و بر مجيعانت او مجياسد و بي وحی م
 د ولی ماينم منايااو اعرتاف کنند و بنصرت او ق ّيتواجب است که حبقان

 که چند نفر از مشا ازينمگر ا يماّدعای مشا اقرار کن ينبصدق ا يموانيتمن
 القات کنند ات در مّدت چندد و اب ما مياينقلعه خارج شوند و بلشکرگاه ب

 بصدق اّدعای مشا اعرتاف يقنيو از روی  يمکن  يقحتق يدوئيگروز آنچه را م
 ا ما دمشن حقّ ير ز  يرميمشا را بپذ نيآئ يقاز روی حتق ميما حاضر  يممنائ

 يسکه رئ  يمنيکمههء ما اقرار م ميت خمالفتی ندار يقو اب حّق و حق يمتيسن
 علمای اسالم هستند ينندان و تواانتر دانشم ينحمبوب مشا از بزرگرت 

 که بصدق گفتار مايناشند برای ايبان در نظر ما هادی و راهنما ميشا
 و برای مشا ميرا مههء ما مهر کرد يدقرآن جم ينا يدا کنيدان پيناطم

 ما نيب يدقرآن جم يدنباش اي يداگر مشا در اّدعای خود صادق ابش ميفرستاد
 مستوجب غضب يمبده يبکه مشا را فر   يمواهو مشا حکم ابشد و اگر ما خب

 متام لشکر ما از يريداگر مشا دعوت مرا بپذ يمو خشم خدا و رسولش ابش
 يقکه اگر بعد از حتق  يمنيکد مايفت سوگند ايتفرقه و هالکت جنات خواهد 

 صدق اّدعای مشا برای ما اثبت شد اب کمال شجاعت و خلوص اب مشا
 ما هم دوست يدکه را مشا دوست بدار   کرد آنوقت هر  يممهراهی خواه

 داشت و يمما هم دمشن خواه يدداشت و هر که را مشا دمشن بدار  يمخواه
 کرد و بر  يمکه اطاعت خواه  يمنيکد مايقسم  يدوای مشا بفرمايشآنچه را پ

 وجه بشمايچما هب يدصّحت اّدعای خود را اثبت کن يدعکس اگر نتوانست
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 ٤٥٩ص 
 آنوقت جنگ را از سر يدرديگا سامل بقلعهء خود بر مکرد مش  يمی خنواهيّتاذ
 نيو ابتدا اب دالئل و براه يدی بردار يز دست از خونر  يدئياحال ب يگيميم

 (.يدصّحت اّدعای خود را برای ما اثبت کن
 قرآن را اب يدمکتوب و قرآن را برای اصحاب فرستادند جناب وح     

 : " ساعت موعود و مقّرر کهند و فرمودنديدکمال احرتام گرفتند و بوس
 ات آهنا از يمنيکه است ما دعوت آهنا را قبول ميدشده رس ينيبرای ما تع
 اندخود شرمسار و بپستی و حقارت راهی که در نظر گرفته يبخدعه وفر 

 دينو يگها راست منينامن که ايدآگاه شوند بعد ابصحاب فرمودند من کاماًل م
 امن که دعوت آهنا رايدبر خود واجب م بدهند و لکن يبواهند ما را فر يخم

 ت امر اهلی را برایيقت مشرده حقيمر فرصت را غنيگقبول کنم و مرتبهء د
 خود را ءالزمه يفبعد ابصحاب فرمودند که تکال " آهنا واضح و آشکار سازم

 تهيفان نکنند و ابظهارات آهنا فر ينوجه بدمشنان اطم يچاجنام بدهند و هب
 کلمات اب  يند پس از ايننی جبنگ و جدال اقدام ننمانشوند و ات دستور اث

 وان خود که از مجله ماّل ي وداع فرمودند و اب پنج نفر از پ يشاصحاب خو 
 نتکار بود بلشکرگاه دمشن روی هنادندياعابد خ ّيدب و حاجی سهِ ذ  علی م  

 استقبال يدامرا از جناب وح يعخان و شجاع امللک و مج  ينالعابد ينز 
 ان زده بودنديشان را اب کمال احرتام بچادری که خمصوص ايشاکردند و 

 انيشمهه در مقابل ا يرينروی صندلی نشستند سا يدجناب وح .وارد منودند
 ر را جنابيگنفر ديکخان و شجاع امللک و  ينالعابد ينتاده بودند ز يسا

 يدانت حضرت وحياتادند بيسمهانطور ا ّيهند بقيناجازه فرمودند بنش يدوح
 ی کرد و بقدری مؤثّر بود که حّتی بسنگ هميبعج يأتث ينقلوب حاضر  در

 يدجناب وح ءانت مؤثّرهيارب ببرد حضرت هباءاّلّل در سورة الصّ يکاثر م
 اندفرموده ينيرا در ضمن لوح مزبور تب يداشاره فرموده اند و مقاصد وح

 :فرمودند يداز مجله جناب وح .که ات ابد ابقی و برقرار خواهد بود
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 ٤٦٠ص 
 خواهم شد. يداند که در راه نصرت امرش شه" موالی من مبن وعده داده       

 چرا  ؟يدام کردهياتم چرا مبخالفت من قيسمگر من از اوالد پغمرب مشا ن
 چرا مالحظهء ؟ يدابچه جهت مرا حمکوم بقتل کرده ؟ يدمرا بکش يدواهيخم

 و يدمنائ منیو شرف انتساب مرا حبضرت رسول اّللّ  يفحسب شر 
 يدانت جناب وحياآهنائی که حاضر بودند و ب  ؟"يدنيکمراعات احرتام من

 يدوقار و جالل جناب وح ءو مشاهده هند از استماع عبارات مؤثّر يدرا شن
 يتائی کردند هناير پذ يدی متأثّر شدند سه شب و سه روز از جناب وحيلخ

 اقتدا يدجبناب وح مودند در منازينان مراعات ميشاحرتام را نسبت اب
 ها مهه در ظاهرينادند ولی ايدان گوش ميشا يحردند و مبواعظ و نصايکم

 يرند که آن حضرت را بقتل برسانند و سايدشيکبود در ابطن و هنان نقشه م
 بردن اصحاب نيانستند که اگر قبل از از بيدبربند م نياصحاب را از ب

 ی خواهند افکنديدطر شدی وارد کنند خودشان را در خيّتاذ يدجبناب وح
 ا اصحاب قلعه آرام خنواهند گرفت از شجاعت و مهارت اصحاب قلعه وير ز 

 داشتند که اب يقنيند و يدسيرت ی ميلان زهنای آهنا خيجاز شورش و ه
 مردهائی راي وانند مجعی از جواهنا و پيته دارند منيکقّوت و قدرت ينمههء ا

 تنديسقادر ن يبه و فر يلاه حکه در قلعه هستند مغلوب کنند و جز از ر 
 يضن خود را حتر ايسته لشکر يو خان پ ينالعابد ينز  .بندايآبهنا دست 

 اصحاب را که در قلوب آهنا موجود بود دامن ءهينرد و آتش عداوت و کيکم
 ت ممکن است ابيساثر نبی يدانت جناب وحياانست که بيدا مير د ز يز م

 و ابطاعت يدجلب مناآهنا را بطرف خود  يشن خو يافصاحت و سحر ب
 يمطور تصمينخان و مهراهانش ا ينالعابد ينابالخره ز  .وادار کند يشخو 

 د اب دست خود ابصحاب قلعهنيدرخواست منا يدگرفتند که از جناب وح
 ن دولتیايما و لشکر  نيمضمون که اختالف ب ينمکتوبی نوشته بفرستند اب

 يدوانيتم يدسته ابشاگر خواشد ه يدمرتفع شده و کار بصلح و مساملت کش
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 ٤٦٢ص 
 هر يدجناب وح .يدمبنزهلای خود برگرد يدوانيتو م يدئيالشکرگاه نزد من به ب

 مطلب را قبول کنند ولی چون جمبور شدند يننبودند که ا يلچند قلباً ما
 ری هميگد ءمبضمون فوق برای اصحاب فرستادند و ضمناً انمه ای انمه

 از مکر دمشنان بر يددمشنان را خبور  يبفر  ابصحاب نوشتند که مبادا
 عابد دادند و ابو فرمودند انمهء اّول ّيدهر دو انمه را حباجی س يدحذر ابش

 اثنی را که دمشنان از آن ءام اپره کن و انمهرا که از راه اجبار نوشته
 خربند ابصحاب بده و آبهنا بگو که چند نفر از مردان شجاع شبانه از قلعه بی

 وند و لشکر دمشن را پراکنده و متفّرق سازند.خارج ش
 نتيامرّخص شد راه خ يدعابد چون از خدمت جناب وح ّيدحاجی س     

 يدخان رفت و دستوری را که جناب وح ينالعابد ينسره نزد ز يکسپرده و 
 خان نقل کرد ينالعابد يناو ابصحاب داده بودند مهه را برای ز  ءهيلبوس

 کرد و وادار منود که انمهء اّول را ابصحاب  يقتشو  خان او را ينالعابد ينز 
 که مهه متفّرق شوند و گفت  يدبگو  يدقلعه بدهد و آبهنا از قول جناب وح

 ّيدرا خوب اجنام دادی اپداش بسزائی خواهی داشت س ّيتمأمور  يناگر ا
 ن راايلشکر  ءمهه يداّول را ابصحاب داد و آبهنا گفت جناب وح ءخائن انمه

 جهت ينفرمودند و متام جمذوب امر مبارک شدند از ا يغتبل ابمر مبارک
 نيداصحاب از شن يدون رفته مبنزهلای خود مراجعت کني مشا ها از قلعه ب

 ند که فرمان جنابيدسيرت افتادند از طرفی هم م يدو ترد ام در شکّ يغپ ينا
 متفّرق شدند و مطابق انمهء يدترد يترا خمالفت کنند انچار اب هنا يدوح
 مراجعت کردند چون ييزتند و بنخيهای خود را ر اسلحه يدناب وحج
 فوج از يکخواهد شد  يهانست که قلعه بزودی ختليدخان م ينالعابد ينز 

 لشکر خود را مأمور کرد که بروند و نگذارند اصحاب از قلعه که خارج
 لشکر ءوند بشهر وارد شوند حضرات اصحاب که خود را در حماصرهيشم
 ی کنند وي مودند که هجوم دمشن را جلوگينکوشش را م  تيند هنايدد
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 ٤٦٣ص 
 هر طور هست بزودی خود را مبسجد برسانند هنوز بعضی از اصحاب

 اسلحه و تفنگ و بعضی چوب دستی مهراه داشتند اب استعمال اسلحه و
 د اّلّل اکرب بلندايواستند بشهر وارد بشوند و فر يخبضرب سنگ و چوب م

 زد و ينا ءهيجتر بود در نت يدمرتبه از مراتب سابقه شد ينا ءکردند هنگامه
 مبسجد جامع پناهنده شدند ولی ّيهند و بقيدخورد بعضی بشهادت رس

 ا برای دمشنانشان پشت سر هم کمکير رت جمروح و خسته بودند ز يشب
 ی از صاحب منصبان لشکريکماّل حسن پسر ماّل حمّمد علی که  .يدسي م
 ی ازيکن مسجد انداخت و در ياد خود را قبل از اصحاب مخان بو  ينالعابد ينز 
 کهينهای مسجد پنهان شد و ابنتظار ورود اصحاب نشست مبحض امناره 

 ان وارد مسجد شدند آهنا را هدف گلوله قراريشاصحاب پراکنده و پر 
 د اّلّل اکربايی از اصحاب بود او را شناخت و اب فر يککه   نياد ماّل حسيدم

 يهرفت و آن صاحب منصب خائن را هدف گلوله ساخت مشاٌر الابالی مناره 
 افتاد چند نفر آمدند او را جبای امنی بردند ات نيجمروح شد و روی زم

 هيدند که پناهنده شدن مبسجد فايدهند اصحاب چون دنزمخش را مرهم ب
 ی که ممکن بود پنهان ساختند و منتظر شدندخود را در حملّ  يکندارد هر 

 واستند بفهمند کهيخم يدبکجا خواهد کش يدبت کار جناب وحند عاقينبب
 انستند بر سريداجنام دهند من يدآن حضرت کجاست ات آنچه را بفرما

 ه ابشند.يدانرا بقتل رسانيشند که دمشنان ايدسيرت آن حضرت چه آمده و م
 خان و مهراهانش مطمئّن شدند که اصحاب جناب ينالعابد ينچون ز      

 اند اب هم مشورت کردند که چه بکنند و از چهان شدهيشو پر پراکنده  يدوح
 را بقتل يداند مراعات نکنند و جناب وحرا که خورده یراهی سوگند

 را داشتند ولی هر چه فکر يدا مّدهتا بود آرزوی قتل وحير برسانند ز 
 ه سوگند خود را بشکننديلا کنند که بتوانند آبن وسيدردند که راهی پيکم

 نياسقلی خان که مردی ستمکار و سنگگهان شخصی موسوم بعبّ ممکن نشد ان
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 يداگفت اگر مشا قسم خورده  يرينخان و سا ينالعابد يندل بود بز 

 دايام و سوگند من که قسم خنورده يدسوگند خود را بشکن يدوانيتمن
 اجنام بدهم يدبکن يدوانيتجهت حاضرم کاری را که مشا منينام از انکرده
 اسالم ينخشم و غضب گفت من حاضرم هر کس که خمالف د يتاب هنا آنگاه

 اوندانشانيشد کرد و اشخاصی را که خو ايم و بکشم آنگاه فر ي ابشد او را بگ
 را بقتل يددر جنگ کشته شده بودند دور خود مجع منود ات جناب وح

 برسانند.
 االسالم يخا شير اّول کسی که دعوت او را اجابت کرد ماّل رضا بود ز      

 کرده بود شخص  ياز دستگي راه ش نيبواانت برادرش ماّل ابقر را در ب
 قدم يزری موسوم به صفر که برادرش شعبان در جنگ کشته شده بود نيگد
 ا پدرشير ست ز يو مجع پ يناب يزهناد آقاخان پسر علی اصغر خان ن يشپ

 شده خان بود در جنگ کشته ينالعابد ينعلی اصغر خان که برادر بزرگ ز 
 قلی خان را گرفتند و حاضر شدند که جناب سه نفر دور عّباس ينبود ا

 رفتند يدقلی خان بقتل برسانند نزد جناب وح را بفرمان عّباس يدوح
 نديچيدانرا از سرشان برداشته و بگردن آن بزرگوار بپيشعّمامهء ا

 کوچه و ابزارها  يعدر مج تيفيّ انرا ابسب بستند و آبن کيشآنگاه ا
 يهعل نيواقعه گرفتاری حضرت امام حس ينا ءندند مردم از مشاهدهگردا

 د آوردند که چگونه آن بزرگوار بدن مطهرش از ظلم دمشنانياالّسالم را ب
 مجع شدند و از يددور جناب وح ييزال سم ستوران گشت زهنای نمياپ

 حصول غلبه و نصرت لشکر دمشن و گرفتاری آن حضرت در دست دمشنان
 انرا گرفتهيشردند مهانطورکه دور ايکهار فرح و سرور مخوخنوار اظ

 را مسخره و يدند و جناب وحيدقصي زهنا م ءهير بودند اب صدای طبل و دا
 يهرمودند شبيفانتی مياب نيدر آن ح يدردند حضرت وحيکاستهزاء م

 الّسالم که در هنگام گرفتاری در چنگال يهعل ءالّشهدا ّيدانت حضرت سياب به
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 ٤٦٦ص 
 رمود:" ایيفبود که م ينا يدرمود از مجله سخنان جناب وحيفدمشنان م

 انی که من در راه حمّبت تو از جهان گذشتم و بر تويدحمبوب من تو م
 صربی آرزو دارم که بساحت قدس تو مشّرف شومتوّکل کردم اب کمال بی

 و آگاهی اينتو ب ايام خدارت کردهايا من مجال و رخسار خداوندی ترا ز ير ز 
 او يلوقت مبيچاب من چگونه رفتار کرد من ه يرشخص خوخنوار شر  ينکه ا

 که  يدت جناب وحيادوران ح .ت خنواهم منوديعرفتار نکردم و هر گز ب
 تاً يقحق يدن رسايگونه بپاينته بود بديخسر بسر اب شرافت و شجاعت آم

 لند نظری وت اتبناکی که مملّو از حوادث ابشد و بوسعت علم و بياح ءدوره
 ممتاز ابشد سزاوار است که يثل و نظيممّهت کامل و فداکاری ب

 گردد.  ّينگونه اتج شهادتی مکّلل و مز يناب
 وان و دوستداران آن حضرتي پ  يدرس چون آن بزرگوار بشهادت      

 وان حضرتي مبتال گشتند پنجهزار نفر مأمور شدند که پ يدببالی شد
 خوخنوار مردم را ءعّده ينکنند ا  يل دستگرا اعم از زن و مرد و اطفا

 ردند و آخر کار بقتليکر ميابس ّيتند و اذيدشيکم يرفتند و بزجنيگم
 ساندند نسبت بزهنا و اطفال طوری رفتار کردند که قلم از وصفشي م

 مهه را غارت کردند منزلشان ءعاجز است امالک مهه را مصادره کردند خانه
 ای ازسان منودند عّدهيکجه را خراب و اب خاک ان منودند قلعه خواير را و 

 از مهه را بقتلي از فرستادند مههء آهنا مغلول بودند در شي مردان را بش
 خان چند ينالعابد ينتشان خامته دادند ز ياوضعی حب ينتر يدرساندند و بشد

 خود نگاهداشت و در يشد پي نفر از آهنا را که ممکن بود پولی از آهنا بگ
 دی ازايی حمبوس ساخت پس از آنکه مقدار ز ينزم يرز  يکاتر سرداهبای 

 و ّيتها سپرد ات ابنواع و اقسام ابذغضب يپول گرفت آهنا را بدست م يکهر 
 ييزن کوچه ها و ابزارهای نياها آهنا را در مغضب يآزارشان پردازند م

 آهنا را دارائی ءّيهردند و بقيکم ّيتوانستند آهنا را اذيتدند و هر چه ميرب م
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 ردنديکساندند بعضی را اب آتش داغ مي رفتند و آخر کار آانن را بقتل ميگم

 ردند دستيکمهارشان م ، دنديز شان منهايندند اتز يکهای آهنا را مانخن
 حالت در وسط ابزار نگاهشان ينند و اب ايدوبيکم يخو اپی آهنا را م

 نند.اشتند ات مردم آهنا را متسخر و استهزا کيدم
 دی بوديز جعفر  ّيدسجناب  يدر ديانفوس که رنج بس ينا ءاز مجله     

 خان ينالعابد يندر اوائل حال نزد مههء مردم حمرتم بود حّتی ز  يهمشاٌر ال
 رديکر ميااشت و نسبت ابو احرتام بسيده بر خود مقّدم ميشاو را مه

 که نشانهء  خان حکم کرد عّمامهء او را ينالعابد ينه گرفتار شد ز يکوقت
 ال ساختند و بعد در آتش انداختند و او راميدت بود از سرش برداشته اپياس

 بردند مردم ابستهزا و دشناممی ّيتدت در مقابل مجعيابدون عالمت س
 پرداختند.می
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 ن مردمياشخص در م يننفوس حاجی حمّمد تقی بود ا يناز مجلهء ا     

 اديدام شرع شهادتی مبود اگر در نزد حکّ ابمانت و انصاف و عدالت معروف 
 يند ايز رد مهه قبول داشتند ابالی حرف او کسی حرفی منيکقضاوتی م اي

 ن حوض آبيابزرگوار را در شّدت سرمای زمستان برهنه کردند و در م
 عبد العلی پدر زن يخجعفر و ش ّيدجناب س .نه ببدنش زدندايانداختند و اتز 

 حّکام شرع بود و يو از مشاه ييزمای نعل ينکه بزرگرت   يدجناب وح
 هاينبود گرفتار اعدا شدند ا ييزن نياکه از اع  نيحس ّيدجناب س نيمهچن
 و آزار مردم ّيتند مورد اذيدرز يلگرفتاری که از شّدت سرما م  نيدر ح

 کرده بودند  يبضاعت را اجو بی يقرار گرفته بودند مجعی از اشخاص فق
 کنند و آزار برسانند و در مقابل  ّيتّدسه را اذکه بروند و آن نفوس مق

 عمل راضی شدند ولی بعضی ينند بعضی از پست فطراتن ابي پولی بگ
 حال اب خرب شدند تيفيّ بضاعت بودند وقتی از کو بی ير اب آنکه فقيگد

 ند و بچنان کاری اقدام نکردند و لسان بسّب و لعنيدچشم از پول پوش
 گونه اعمال شده بودند گشودند.يننسبت ابشخاصی که سبب ا

 هجری ١٢٦٦دهم ماه شعبان سال يجدر روز ه يدشهادت جناب وح     
 بشهادت يزواقعه حضرت اعلی در ترب  ينروز بعد از ا  ده اتّفاق افتاد 

 ند.يدرس
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 ٤٦٩ ص 
 ت و سّوميسفصل ب                             

 شهادت حضرت ابب                           
 يدشندر سراسر مملکت منتشر شد هر کس می ييزداستان واقعهء ن     

 بودند چه ّي شت زمامداران امور کشور متحيگاب خوف و تعّجب مهدم م
 شاه، ينی بر آهنا مسّلط شده بود صدر اعظم انصر الدّ يدس و انامأيبکنند 

 ب اببان اصحاميپی در پی و قّوت ا يعوقا ينوقوع ا ءنظام از مشاهده يام
 غلبه اب قوای دولتی بود و ای و هراس دچار شده بود اگر چه در هر واقعه يمبه ب

 هيدن دولت بقتل رسايبدست لشکر  ييزدر مازندران و ن يدو وح نيماّل حس
 بودند لکن در نظر زمامداران امور که در طهران مبکر و خدعه اشتغال
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 شجاعت ينده بود و کسی که امعلوم نش يعوقا ينداشتند هنوز سبب اصلی ا

 ا افرادير نرفته بود ز  نيرد از بيکاد مجيوان خود اي مانند را در قلوب پبی
 که در هر گوشه و کنار بودند اوامر موالی حمبوب خود را که در  نيمؤمن

 نرفته بود و نيردند هنوز امر مبارک از بيکان بود اطاعت مجيحبس آذراب
 سبب اشتعال نيبود بلکه ممانعت خمالف مدهياشکستی مبرکز اصلی وارد ن

 يشاز پ يشرفتش بيششده و پ يدوان امر جدي انر حمّبت و اخالص پ
 ه بوديددتر گردايوان حضرت ابب آبن بزرگوار ز ي گشته بود و تعّلق پ

 يتوانش تقو ي ان را در پميها کسی که روح شجاعت و اينگذشته از ا
 یيتهناتنه نفوذ بی يکوری نداشت اير و ايرد هنوز زنده بود و اب آنکه يکم

 ينوانست از ايتدولت من ءهمود اقدامات مستمرّ ينابراز م يشاز خو 
 الوزرای يسی کند رئي که بر بالد مستولی شده بود جلو گ  يدامواج شد
 آتش ينرد که ات حضرت ابب در جهان ابشد ايکل مياخ نيشاه چن ينانصر الدّ 

 ءقّوه ينا  بود ای ت قّوهء حمرکهيقحقابب در  ّيدا سير ت ز يسخاموش شدنی ن
 آن آتش خاموشز رد که پس ايکل ميانظام خ يفت امي م نيکه اگر از بحمّر 

 الوزرای يسفکری بود که رئ ينخواهد شد و آن نور منطفی خواهد گشت ا
 ينپنداشت که هبرت  نياندان چن يرجهت وز يناز ا رد يکشاه م ينانصر الدّ 

 ابب ّيدمهاان کشنت س يعحوادث و وقا ينز اه برای خالصی مملکت ايلوس
 ن هناديارا اب آهنا در م يشخود را دعوت کرده فکر خو  يناست لذا مشاور 

 علی حمّمد ابب چه ّيدس ينيدخود را شرح داد و آبهنا گفت بب يمو تصم
 بپا کرده چطور قلوب مردم را مسّخر ساخته من معتقدم که فتنه ای هنگامه

 چقدر از ينيدفت ببايخواهد  نيابب تسک ّيدء قتل سو آشوب مملکت بواسطه
 ات يدميطربسی کشته شد چقدر زمحت کش يخسرابزهای ما در واقعهء ش

 که در مازندران خاموش  ای انگهان شعله ميفتنهء مازندران را خاموش کرد
 ری بر اپ خاست مردم بباليگو فتنهء د يدهء فارس زابنه کششده بود از خطّ 
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 که  مياسختی مبتال شدند هنوز شعلهء جنوب را خاموش نساختهو عذاب 

 ه و زجنان و اطرافش را فرا گرفتهيدک از مشال آتش فتنه زابنه کشينا
 مرض مبن ينسد برای دفع اي هر عالجی بنظراتن م يددرست فکر کن

 ان بر افتد وير ست که فتنه و فساد از مملکت اينانه مقصود من ايگ يدبگوئ
 جوابی بصدر اعظم يناز حاضر  يچيکد هير امش حصول پذو آر  تيّ امن

 جنگ بصدر اعظم گفت اگر بعضی از يرزا آقاخان نوری وز ي ندادند فقط م
 اند و فتنه و فسادیشورش طلبان در گوشه و کنار مرتکب کارهائی شده

 ی کهّيدنم کشنت سيکل ميامن خ ؟ ابب چه ربطی دارد ّيداند بسبر اپ کرده
 است ظلمی ظاهر و ستمی آشکار است مرحوم حمّمد شاه گرفتار و حمبوس

 ابب ّيداد و هر کس از سيدابب گوش من ّيدوقت بسخنان دمشنان سيچه
 جنگ يرنظام از جواب وز  يرد اميکرد حمّمد شاه اعتنائی منيکبدگوئی م

 حرفها اب حالت امروزی ما مناسبتی ندارد يناوقاتش تلخ شد و گفت ا
 انقالابت پی در پی ينگذاشت ا  يدخطر است نبا امروز مصاحل حکومت در

 يناز ا يچه بود غ ءبواسطه نيحاصل شود مگر کشته شدن حضرت امام حس
 يدرا شه نيبود که برای حفظ مصاحل مملکت بود آهنائی که حضرت امام حس

 ه بودند آن بزرگوار در نظر جّدشيدکردند نفوسی بودند که بچشم خود د
 مرب اکرم نسبت آبحنضرتيغاشت و ات چه اندازه پرسول اّلّل چه مقامی د

 حفظ مصاحل ملک و دولت ءه مسئلهيکرمود معذلک وقتيفاظهار حمّبت م
 ند و بکشتنشيدن آمد چشم از مههء مقامات و احرتامات آن حضرت پوشيامب

 مينرب  نيابب را از ب ّيداقدام کردند حاال هم  مهانطور است ما ات س
 که صلح و  يشو مبقصود خو  يمساد را خاموش کنفتنه و ف ينا يموانيتمن

 .ميآرامش است انئل شو 
 يدجنگ بنما يرت وز يحنظام بدون آنکه اعتنائی بنص يآنگاه ام     

 يزداد که حضرت ابب را به ترب  زا فرماني ان نّواب محزه مجيحباکم آذراب
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 يزبه ترب ولی بشاهزاده اظهار نکرد که از آوردن حضرت ابب  يداحضار منا

 يقخوش رفتار و رق يتهنازا شخصی بود بیي چه منظوری دارد محزه م
 ل کرد که مقصود از آوردنياخ يدنظام ابو رس يه فرمان اميکالقلب وقت

 آنست که آن بزرگوار را از حبس خالص کنند و مبحلّ  يزحضرت ابب به ترب 
 د و شخصنظام را اجرا کر  يجهت فرمان امينو منزلشان برگردانند از ا

 چند فرستاد ات حضرت اعلی را از حمبس ينطرف اعتمادی را اب مأمور 
 سفارش کرد که آن حضرت را از هر ينورند و به مأمور ياب يزبترب  يقچهر 

 جهت مورد احرتام قرار بدهند.
 وارد شوند حضرت يقمزبور بچهر  يناز آنکه  مأمور  يشچهل روز پ     

 ءهيمع آوری فرمودند و مهه را بضمالواح و نوشتجات خود را مج يعابب مج
 هنادند و مباّل ابقر ای و مهرهای خود را در جعبه يققلمدان و انگشرت های عق

 جعبه را يدزا امحد کاتب که کلي بعنوان م ای انمه ءهيمادند و بضمّي دحرف ح
 امانتها را ينهم در آن انمه گذاشته بودند مباّل ابقر سپردند و فرمودند ا

 یيسء مقّدس و نفياام اشجعبه قرار داده يناری کن آنچه در ادرست نگاهد
 ايدجعبه اّطالع پ ينت اايّ کسی از حمتو   يدزا امحد نباي از م يهستند غ

 زا امحد برسانی ماّل ابقر فوراً براه افتادي امانت را مب ينبروی ا يدکند اب
 يناز قزو زا امحد ي در آجنا دانست که م يدرس ينده روز بقزو يجو بعد از ه

 هء ماهيمجبانب قم مسافرت کرده ماّل ابقر بطرف قم رهسپار گشت و در ن
 ی در شهر قم بودم منزل من ابيز م اب صادق ترب ايّ شعبان وارد شد من در آن ا

 صادق ميمنزل بود يکقم بود هر دو اب هم در   ابغ پنبه ءزا امحد در حمّلهي م
 را اب خودش بقم برگرداند من اززا امحد بزرند فرستادند که مي ی را ميز ترب 

 يمعظ يخزا امحد هم منزل شدم شي زرند بقم آمدم و چنانچه گفته شد اب م
 دنديرب م در شهر قم بسر مايّ ری از احباب در آن ايابس ءو عّده يلامسع ّيدو س
 کرد  يمزا امحد تسلي ه ماّل ابقر وارد قم شد  و امانت را مبيکوقت
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 زا امحد همي م يدزا امحد درخواست منود که جعبه را بگشاي از م يمظع يخش     

 ن جعبه بوديائی که در مياجعبه را ابز کرد اش يمبر حسب در خواست عظ
 بود که ما را خبود جلب کرد ای ت جعبه ورقهايّ حمتو  ميرت کردايمهه را ز 

 انواع کاغذها و ينورقه لوله کاغذ آبی بود و جنس آن از هبرت  ينا
 يبل انسان قر يکت هيئشکسته هب اقسام آن بود حضرت ابب اب خطّ  ينتر يفطل

 مرقوم فرموده بودند و آن را ملفوف ساخته ءاپنصد اشتقاق از کلمهء هبا
 نظافت و ظرافت حمفوظ مانده بود انسان که اّول يتبودند که در هنا

 یيلت اب خّط خيسی نرد چاپی است خطّ يکل ميافتاد خياچشمش آبن ورقه م
 که مرّکب روی کاغذ  يدسي نوشته شده بود و از دور چنان بنظر م يزر 

 کاتبی  يچا هير ز  ميورقه تعّجب کرد ينی از مشاهدهء ايلاند ما خهيدمال
 آنرا در ميزا امحد برگرداندي توانست مانند آن ورقه بنگارد ورقه را مبمنی

 است برودو يخه ميکت منود وقتميجعبه هناد و مهانروز از قم بطهران عز 
 ميوامن بشما بگو يتمبا گفت از مطالب مراسلهء حضرت اعلی آنچه را م

 بدهم آنگاه ءامانت را در طهران بدست جناب هبا يناند است که فرمودهينا
 صربی منتظربی يتا پدرت اب هناير مبن گفت فوراً بزرند مراجعت کن ز 

 اشد.يبورود تو م
 حرکت يقم طلعت اعلی را از چهر ابری آن مأمور در کمال ادب و احرتا     

 ی از مقّرابنيکزا در حمّل ي و محزه م يدگردان  يزبالانگ يزداده وارد ترب 
 ان حرکتيشو امر منود که بکمال احرتام اب ا يدانرا وارد گردانيشخود ا

 ابسم نّواب محزه ير از اميگات بعد از سه روز از ورودشان فرمان د .دينمنا
 انی که اصراريدابب را اب مر  ّيدد فرمان سکه حمض ورو   يدزا رسي م

 شان سام خانيپرا که سرت ّيهابرادتش دارند بدار زن و فوج ارامنهء اروم
 چون نّواب .دينابرانش منا ين شهر تيام ءاست فرمان داده در سرابزخانه

 حبامل فرمان که برادر يدمطّلع گرد يام يمزا بر ما فی الضّ ي محزه م
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 مبن خدمتهای بزرگ يداب ينظام بود گفت ام يرزا حسن خان وز ي م ، يام

 گونه کارها را که شغليناب روم و روس و ا ءمانند حماربه يدرجوع منا
 دم و نه ابن سعد که فرزنداياوابش است ابهلش رجوع کند من نه ابن ز 

 خان مذکور هم آنچه از زا حسني م .رسول خدا را بدون جرم بقتل برسامن
 يکب  يان اميخزا تقي ه بود برای برادرش ميدزا شني محزه منّواب 

 ينر داد که خودت مباشر ايگجواب فرستاد و فرمان د يلنوشت او هم بتعج
 هبمان نوع که در فرمان سابق بود عمل کن و مباه رمضان داخل ، کار شو

 در ماه رمضان روزه ، ل آسوده کن ات اب دل درستياخ يننشده ما را از ا
 زا نشاني خان فرمان اتزه را برد که بنّواب محزه م زا حسني م .ميي بگ

 بدهد درابن نگذاشت و گفت سرکار شاهزاده انخوش احوال اند و
 فرّاشباشی ، زا حسن خاني لذا م يماند احدی را خبدمتشان راه ندهفرموده

 ءابب را اب هر کس که اب اوست بسرابزخانه ّيدخود را فرستاد که برو و س
 های آن منزل ده وی از حجرهيکور در يان شهر است بياگی که در مبزر 

 ساخمان بگو که ده نفر بر در آن حجره چامته زنند ءبسرابزهای فوج ارامنه
 حبکم او عمل منود يزفرّاشباشی ن .و در سر ساعت عوض شوند ات فردا صبح

 بدت بود اب جناياو طلعت اعلی را بدون عّمامه و شال کمر که عالمت س
 در آنروز بر اپ شد يمعظ يزحرکت داد از اجتماع انس رستخ نيحس ّيدآقا س
 زا حمّمد علی زنوزی سر و اپي ند بغتًة جناب ميدسرابزخانه رس يکات بنزد
 و سر بقدوم مبارک هناد و يدان رسانيشدوان دوان خود را اب ،برهنه

 ما هستی اتفرمودند تو اب  يددامنشان را گرفت که مرا از خود جدا نفرمائ
 گرفتند  يزمنودند آهنا را ن عر هم اظهار خضو يگفردا چه مقّدر شود و دو نفر د

 از حجرات سرابزخانه ای و هر چهار را اب آن منبع عظمت و وقار در حجره 
 نديدو نگهبانی آن حجره مأمور گردان يکمنزل دادند و فوج ارامنه را بکش

 منوده بودند سروری در يرتقر  نيحس ّيده جناب آقا سيکو در آنشب از قرار 
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 حمضرشان ينوقتی از اوقات نبوده اب حاضر  يچطلعت اعلی بوده که در ه

 اشتند ازيداشت صحبت مشهبجت و ب يترمودند و در هنايفات ميشفرما
 ت که فردا امر به قتل خواهند منود اگر از دستيسی نرمودند شکّ يفمجله م

 ت من خامتهياد و حبيز ی از مشاها برخيک مشا ها ابشد هبرت است و گواراتر
 امری که اب دست خود نيعمل و تصّور چن ينو از ا يمتيسدهد مهگی گر 

 رياحتاشی منوده سکوت اخت يمت نفس چنان ذات مقّدسی خامته دهياحب
 يدزا حمّمد علی زنوزی برخاست و عرض کرد هبر حنو که بفرمائي م ميکرد

 يمزا حمّمد علی را گرفتي که ما دست مينا طلعت اعلی در اثنای ميماينعمل م
 م ابجابت ارادهء من منوده ابياجوان که ق نيفرمودند" مه ميو ممانعت منود

 اتج افتخار ينر منودم ات در وصول ابياخواهد شد و من او را اخت يدمن شه
 فرّاشباشی خود را ، زا حسن خاني " و چون صبح شد م. گردد  يماب من سه

 ند وي برند و از آهنا حکم قتل بگ ينهای جمتهدرا خبانه نايشفرستاد که ا
 ت فرمودنديسمن چ يفمعروض داشت که تکل نيحس ّيدچون عازم شدند آقا س

 ست تو اقرار نکنی و کشته نشوی ات بعضی امور را که جز توينهبرت ا
 ت در وقت خود ابهلش اظهار داری.يساحدی مطّلع ن

 انت بودند کهيابنجوی مشغول ب نيحس ّيدطلعت اعلی اب جناب س     
 فرّاش داده گفت يکبدست  ، هيدرا کش نيحس ّيدفرّاشباشی آمد دست آقا س

 صحبتها را که ينت طلعت اعلی فرمودند که ات من ايسامروز روز جنوی ن
 دينبر من محله منا يو مشش يعامل اب ت يعاشتم متام نکنم اگر مجيداب او م

 شده جوابی نداد پس امر ّي شد فرّاشباشی متحموئی از سر من کم خنواهد 
 بدنبال او برود. نيحس ّيدمنود آقا س

 ريابردند مردم بس ينجمتهد يشزا حمّمد علی را پي که جناب مينمه     
 را که سبب استخالصش ابشد ئی اصرار داشتند که بزابن او بگذارند کلمه

 ديز د ماياو فر  و  بودشان  علی زنوزی که زوج والده ّيدجبهت مراعات آقا س
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 ان من اوست هبشت من اوست کوثرميمن آن حضرت است و ا ينفت ديگو م

 بر جنون حرفها دالّ  ينان گفت ايشو جّنت من اوست ماّل حمّمد ممقانی اب
 که حکم  ای انهيو ت جواب داد که ای آخوند تو ديستست و بر جمنون حرجی ن

 ينو د ميماينکه در راهش جان نثار م  هی من عاقلميدبقتل قائم آل حمّمد م
 کالم حکم قتل او را داد.  ينروشم بعد از ايفمن يارا بدن

 حکم يدابری اّول طلعت اعلی را نزد ماّل حمّمد ممقانی بردند ات از دور د     
 گفت  بفرّاشباشی بده  و نوشته بود بدست آدمش داد يشقتلی را که ازپ

 م که او را دريو حکم قتل را من مهان  نيت ايسمن آوردن الزم ن يشو بگو پ
 م نوشتم و حال هم مهان شخص است و حرف مهان بعديدهد ديعجملس ول

 زا امحد بردند که اتزه جبای پدرشي زا ابقر پسر مي از آن بدر خانهء م
 تاده حکم قتل در دست اوستيسدر ا يشند آدمش پيدست نشسته بود دايبر 

 ت پدرم در حقّ يسن من الزم نيدد يدو يگو بفرّاشباشی داد و گفت جمتهد م
 او حکم قتل منوده بود و بر من اثبت شد جمتهد سّوم ماّل مرتضی قلی بود او

 فرستاد و راضی مبالقات يشهم آبن دو جمتهد أتّسی  منود و حکم قتل را از پ
 يدنشد فرّاشباشی اب سه حکم قتل آن مظهر معبود را بسرابزخانه برگردان
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 سه حکم قتل از سه جمتهد اعلم ينساخمان ارمنی سپرد که ا و بدست

 شخص الزم و واجب است حال تو هم از يناسالم قتل ا يناست که در د يزترب 
 ت.يسدولت مأموری هم از مّلت و بر تو أبسی ن

 را در مهان حجره که شب در نيحس ّيدپس فرّاشباشی جناب آقا س     
 علی را خواست که در آن حجره حبس زا حمّمدي خدمت بودند حبس منود م

 يزحمبومب انچار او را ن يشاو جزع و فزع منود قسم داد که مرا برب پ يدمنا
 را هم اب او ينان نشد ايمبرد و بدست ساخمان سپرده گفت اگر ات آخر پش

 مصلوب کن و چون ساخمان وضع أمور را مشاهده منود بر قلبش رعب اهلی
 یيحضرت اعلی معروض داشت که من مسوارد و در کمال ادب خدمت ح

 هم که اگريدله قسم م يکهستم و عداوتی اب مشا ندارم مشا را خبدای الشر 
 که من داخل در خون مشا نشوم فرمودند  يدحّقی در نزد مشا هست کاری بکن

 ينتو خالص است حّق ترا از ا ّيتتو آبنچه مأموری مشغول ابش اگر ن
 مهان حجره که جناب يشم کرد که در پورطه جنات خواهد داد ساخمان حک

 دو حجره نيکه ما ب  ای يهحمبوس بودند نردابم هنادند و بر اپ نيحس ّيدآقا س
 ی طلعت اعلیيکبستند که اب  يخمان آبن ميسند و دو ر يدآهنی کوب يخبود م

 ند.يز و يازا حمّمد علی را بي ری حضرت ميگرا و اب د
 ات يدان ببنديشمنود که مرا رو ابزا حمّمد علی از آهنا استدعا ي م     

 مبارک واقع ءهينان شوم چنان او را بستند که راٌسش بر سيشی اايهدف بال
 ت و پنجاه نفريستادند هر صف دو يسشد و بعد از آن سه صف سرابز ا

 کرده نشستند و بالفاصله صف اثنی  يکدادند شلّ  يکبصف اّول حکم شلّ 
 وده نشستند صف سّوم بدون فاصلهمن يکشدند آهنا هم شلّ  يکمأمور به شلّ 

 يکهء شب اتر يمروز مثل ن ءهيممنودند و از دود ابروت روز روشن ن يکشلّ 
 ه مشرفيکشد و بقدر ده هزار نفر در پشت ابم سرابزخانه و ابمهائ

 ردند چون دود فرو نشست حضرتيکتاده متاشا ميسبسرابزخانه بود ا
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 تاده و اصاًل اثری از جراحت در بدنشانيسند ايددرا  يسزا حمّمد علی اني م
 ه بودند غباری بر آن ننشسته بوديدای که پوشاتزه يدت حّتی قبای سفيسن

 ابب غائب شد ّيدسند و مهگی ندا منودند که يدو لکن طلعت اعلی را غائب د
 حمبوس بود نيحس ّيدکه آقا س  ای را در حجره انيشو چون تفّحص منودند ا

 اند و ابان و آرام نشستهينکه در کمال اطم  يدمهان فرّاشباشی دفتند و اي
 " من صحبت خود را :ارند بفرّاشباشی فرمودنديدصحبت م نيحس ّيدآقا س

 "يدرس يدکه مبقصود خواه  يدبکن يدواهيخمتام منودم حال هر چه م
 فرّاشباشی از مهاجنا عازم خانهء خود شد و از آن شغل استعفا داد و آبقا

 واقعه را ذکر ينان ايشا ءيهن بود و مهساياحمسن مرحوم که از اع ّيدس زاي م
 عبد ينحمسن شده بود و ا ّيدزا سي ان آقا مميو ا يقسبب تصد نيمنود و مه

 يخم و اب بنده آبن سرابز خانه آمده حمّلی را که ميدان را ديشا يزدر ترب 
 در آن نيحس ديّ نصب بوده و آن حجره را که طلعت اعلی را اب آقا س يبصل
 فتند نشان دادند.اي

 فوج خود را برداشت و از يمامر عظ ينن ايدابری ساخمان از د     
 ون رفت و گفت اگر مرا بند از بند جدا کنند که مرتکبي سرابزخانه ب

 فوج يپامری شوم هرگز خنواهم شد و فی الفور آقاجان خان سرت نيچن
 انصری موسوم بود حرکت ءمخسه حاضر شد و فوج خود را که بفوج خاّصه

 و يبم پس هبمان ترتيرب ثواب را من م يننم و ايککار را من مينداد که ا
 بطناب يت يکدادند بر عکس اّول که فقط  يکاّول بستند و حکم بشلّ  يلتفص

 ليکند که آن دو هيددفعه دينآمده بودند ا نيبزم يبخورده هر دو بدون آس
 ند و در مهان وقت ابدیيدملصق گردر يگديکل شده بيکه يکاز شّدت ضرب 

 منود که مردم منزل يکه روز را اتر ياه و چنان ابد و خاک سياحرکت منود س
 ه ابقی بود ويافتند و از ظهر ات شب آن طوفان و ابد و خاک سياخود را من

 نوازی و حّب سادات معروف يبت و غر ي که بغ  يزو اهل ترب  يکبشّدت اتر 
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 ان وقتی آبحنالت و آن قدرت که ساخمان نصرانی متذّکرآفاق بودند در چن

 ار نشدند اب آنکه در مرتبهءيدشد و فرّاشباشی از آن عمل استعفا منود ب
 بندای بلند ، اثنی که خواستند آن حضرت را بدار بزنند در اپی دار

 جوان که اجّل از مشاست ينمثل ا يدناختيشرمودند ای مردم اگر مرا ميفم
 ظهور موعودی هستم که آمسان کمرت من آن يدديشقرابن م يلسب يندر ا

 ينده تن از نقباء خود را فدای من کردند ايز د و سيصه سيدمثل او را د
 مودند و آنينتاده متاشا ميسند معهذا ايدنيشانت را اغلب مردم مياب

 هجری ١٢٦٦ ءت و هشتم شعبان سنهيسم االحد از بيو ه در ظهر يمواقعهء عظ
 سال و هفتيکقمری از سّن مبارکشان سی و  نير آنوقت از سنشد و د واقع

 مشسی سی سال و شش نيت و هفت روز گذشته بود و اّما از سنيسماه و ب
 ت روزيسقمری شش سال و سه ماه و ب نيماه بود و از ظهورشان از سن

 م گذشته بود.يو مشسی شش سال و چهل و چهار  نيگذشته بود و از سن
 ل مبارکست ( جسم مطّهريکز ) مقصود روز شهادت هدر عصر مهانرو      

 وني ان بکنار خندق در بيدن ميازا حمّمد علی زنوزی از مي ابب و م
 ای برای حمافظت و مراقبت آن جسد اپکفت و عّدهايشهر انتقال  ءدروازه

 اب نّقاشی ماهر يزشدند صبح روز بعد از شهادت قونسول روس در ترب  نّي مع
 آن دو جسد مطّهر را که در کنار خندق افتاده بود ءو نقشهبکنار خندق رفته 

 ی از اعضایيککرد و گفت که   يتبرداشت حاجی علی عسگر برای من حکا
 روس که اب من رابطه و نسبت داشت آن نقشه را در مهان ءقونسول خانه
 هيدمهارت کش يته شده بود مبن نشان داد آن نقشه اب هنايدروزی که کش

 انی مبارکيشگلوله به پ  يچم هيدون در آن دّقت کردم دشده بود و من چ
 گلوله حمفوظ  يباز آس يزا و لبهای مبارک نيبز  ءاصابت ننموده رخساره
 ی هنوز در بشرهء مبارک آشکار بود ولی بدنيفمانده و آاثر تبّسم لط

 واضح و يززا حمّمد علی زنوزی ني مبارک اپره اپره شده بود ابزوها و سر م
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 هود بود و مانند آن بود که حمبوب خود را تنگ در آغوش گرفته و خودمش

 وديخآن نقش از خود ب ءرا سپر بالی حضرت مقصود ساخته من از مشاهده
 مبنزل مراجعت يدپيطر صورمت را برگرداندم و دل در برم ميااختشدم بی

 ی خوردم و نهيز کردم و در بروی خود بستم و ات سه روز و سه شب نه چ
 اب بچشمم در آمد درابره دوره کواته زندگانی آن بزرگوار که مملّو ازخو 
 گونه خامتهينحبس بود و ابالخره بد نفی و ت و آفات و غم و اندوه وّيابل
 ل من موجود و مقابل چشمم مشهودياها در خمنظره ينردم ايکفت فکر ماي

 يهر بود مهانطور که در رختخواب افتاده بودم از شّدت غم و اندوه گ
 زندگانی سر بسر حمنت آن حضرت فکر ءمودم و بدورهينردم و انله ميکم
 ردم.يکم
 ان خانيمروز بعد از شهادت حضرت ابب هنگام عصر حاجی سل يک     

 ی ازيکوارد شد و مبنزل کالنرت که  يزی ترب يشخان به ابغ م ييیپسر 
 رتمان گشت کالنيهان را ابو داشت ميناطم يتدوستان او بود و هنا

 کهينان خان از طهران بقصد ايمو صوفی مسلک بود سل يششخصی درو 
 آمده بود و از واقعهء شهادت يزحضرت اعلی را از حبس خالص کند بترب 

 ن حوادث و احوال و شهادتايه کالنرت جر يکآن حضرت خربی نداشت وقت 
 فوراً برخاست که يهان خان نقل کرد مشاٌر اليمحضرت اعلی را برای سل

 ورد هر چند جانشيارا هبر حنوی شده بردارد ب يفآن دو جسد شر  برود و
 ا اگرير م ز يشدينهم در خطر ابشد کالنرت ابو گفت کمی صرب کن ات چاره ب

 ان خان گفت حملّ يمل بروی حتماً کشته خواهی شد آنگاه بسلياخ ينآالن اب
 ر قرار بده و در آجنا منتظر ابش هنگام شب منيگرا منزل د يشاقامت خو 
 مشکل را اجنام خواهد داد ينا يهرستم مشاٌر اليفر را نزد تو مياحاجی الّله

 هء شبيمان خان رفت و نيمر مبالقات حاجی سلياحاجی الّله نّي در ساعت مع
 نيالی از احّبای ميک يرحر  ءرا از کنار خندق بکارخانه يفآن دو جسد شر 
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 صندوق را ينی هناد اانتقال داد روز بعد هر دو جسد را در صندوق چوب

 ان خانيممنظور ساخته بود و بدرخواست حاجی سل نيخمصوصاً برای مه
 مبحّل امنی منتقل ساخت اپسباانن شهرت دادند که آندو يراز کارخانهء حر 

 کار بوقوع  نيچن ميه بوديداند و گفتند ما خوابجسد را درندگان خورده
 حمافظت آن دو جسد تربئههبانه خود را از سهل انگاری در  ينست و ابيو پ

 ت را پنهان داشتند ويقحق يشکردند رؤسای آهنا هم برای حفظ شرف خو 
 بزمامداران امور اصل مطلب را اظهار نکردند.

 ن موضوع را حبضور حضرت هباءاّلّل که درايان خان جر يمحاج سل     
 دستور دادند يمداشتند نگاشت حضرت هباءاّلّل جبناب کل يفطهران تشر 

 بطهران انتقال دهد يزنفر را بفرستد ات آن دو جسد مقّدس را از ترب  کيکه 
 هيکو رغبت خود حضرت ابب بود اوقات يلمطلب بر حسب م ينوقوع ا

 بروند لوحی يزطهران عبور فرمودند که جبانب ترب  يکحضرت ابب از نزد
 شد حضرت ابب آن از قلم مبارک انزل يمشاه عبد العظ ءرت انمهايبعنوان ز 

 ر از احّبايگدادند و ابو فرمودند اب چند نفر د يبان خطيمزا سلي را مب لوح
 رتنامه را خبوان در ضمنايز  ينن حرم ايابرو و در م يمبشاه عبد العظ

 انزل يممضمون خطاب به عبد العظ يننی ابيالوح ب ينا ءهي فقرات اخ
 يرای و در ز د: " خوشا حبال تو که در ری مدفون شدهينرمايفشده م

 مقّدس نيای کاش منهم در آن سرزمحمبوب من قرار گرفته ءيهاس
 "شتم.يگمدفون م

 زا امحد دري من در خدمت م يده آن دو جسد مقّدس بطهران رسيکوقت     
 نظام يدم حضرت هباءاّلّل در آنوقت بر حسب اشارهء اميرب طهران بسر م

 د مقّدس را اززا امحد آن دو جسي و م يمبرده بودند جناب کل يفبکربال تشر 
 ری کهيگامامزاده حسن که ات آنوقت مدفن آن دو جسد مبارک بود جبای د

 انست انتقال دادند آن دو رمس مبارک در مهان نقطهيدجز خود آهنا کسی من
 



www.oceanoflights.org 

 ٤٨٤ص 
 ه حضرت هباءاّلّل ابدرنه وارديککه بر مهه مستور بود ابقی ماند ات وقت

 ی از احّبا بوديکرا که  يکه من  امر فرمودند يمشدند در ادرنه جبناب کل
 ی جستجو کرد ولی موّفق بهيلخ ياختفای آن دو جسد آگاه سازد من ءبنقطه

 ی از قدماء احّبا بود بنقطهء اصلیيکاً مجال که ي ا کردن حمّل نشد اخيدپ
 ا کرديدپی برد و هنوز حضرت هباءاّلّل در ادرنه بودند که حمّل اختفا را پ

 اننديدانطور خمتفی و پنهان است و احّبا منآن حمّل ات امروز مه
 ت که از آن نقطه آن دو رمس مبارک بکجا انتقاليسکجاست و معلوم ن

 داده خواهد شد.
 نظام داستان يه در طهران بعد از اميکراجع به مقام اعلی اّول کس     

 ه حضرتيکزا آقاخان نوری بود در اوقاتي م يدشهادت حضرت ابب را شن
 زا آقاخان نوری در آن شهر بودي رمودند ميفر کاشان عبور مابب از شه

 زا جانیي کرده بود حاجی م  يدرا بکاشان تبع يها حمّمد شاه مشاٌر الير ز 
 زا آقا خاني امر مبارک مذاکره کرده بود م ءزا آقاخان درابرهي کاشانی اب م
 امر سبب شود که من دو مرتبه بطهران برگردم ينان من ابميگفت اگر ا

 سته سعی خواهم کرد که ابحّبا ظلمیيو و بشغل سابق خود منصوب شوم پ
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 ه مراقب حال آهنا خواهم بود و در سالمتی و راحتی آهنايشوارد نشود مه
 يضزا جانی حبضور مبارک حضرت اعلی عراي حاجی م يدخواهم کوش

 دیان بده که بزو ينزا آقاخان اطمي زا آقاخان را عرض کرد فرمودند مبي م
 شاه او را بطهران خواهد خواست و دارای رتبه و مقام خواهد شد و شخص

 که جز شخص شاه کسی  يدو مبقامی خواهد رس يددّوم مملکت خواهد گرد
 خود را فراموش ءابالتر از او خنواهد بود بعد فرمودند ابو بگو مبادا وعده

 ی خوشحاليلزا آقاجان خي کند و آنچه را که در عهده گرفته اجنام ندهد م
 کرد.  يدان خود را جتديمشد و عهد و پ

 زا آقاخان ترّقی کردهي م يدوقتی خرب شهادت حضرت اعلی ابو رس     
 الوزرا بشود يسبود و ملّقب ابعتماد الّدوله شده بود و آرزو داشت که رئ

 ان ارادتيشرا حبضور حضرت هباءاّلّل که نسبت اب يهجار  يعو فوراً وقا
 سد که آتش فتنه وي ود و عرض کرد که چنان بنظر ماخبار من يدرز يو م

 طوريننزول مصائب خاموش شده است حضرت هباءاّلّل ابو فرمودند ا
 بشّدتی شعله ور خواهد يبت و بال خاموش نشده عنقر يبت آتش مصيسن

 شد که متام زمامداران مملکت از خاموش کردن آن عاجز خواهند شد طولی
 اير انت حضرت هباءاّلّل اقرار کرد ز يابزا آقاخان بصدق ي که م  يدنکش

 رد که بعد ازيکل منياه آنسخنان را حبضور مبارک عرض کرد خيکوقت
 ه شود و امر حضرت ابب بعد ازيدمطلب کش ءشهادت حضرت ابب دنباله

 رت شديشرفت امر بيشپ يده ديکشهادت آن بزرگوار در جهان ابقی ماند وقت
 زاي حضرت هباءاّلّل اعرتاف منود مبصدق گفتار  يدتر گردو انرش مشتعل

 با از عالج او عاجز شدنداطّ  ءشد و مهه يضمرتبه بشّدت مر  يکآقاخان 
 ی نداشتند حضرت هباءاّلّل او را از آن مرض شفايدو بصّحت او ام

 ند.يدند و از خطر رهانيدخبش
 بنظر مشا يدزا آقاخان نوری از پدرش پرسي روز نظام امللک پسر ميک     
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 و قدرت از خود يتمهه کفا يناشد و ايبمرحوم م يرهباءاّلّل که از اوالد وز 

 ينآنکه اب ايند که مانند پدرش منصبی اخّتاذ کند يکقبول م ايبروز داده آ
 زا آقا خاني وان داشت ميتی ابو منيدخصوص ام ينامور اقبالی ندارد و در ا

 کمرت است هرگز  فرزند از پدرش يننی ايکل ميا" ای پسر تو خ :گفت
 تیيماست قدر و ق يچی هيو ت بدان که متام آمال و آرزوهای دنيسطور نينا

 ود و دريشن مرگ حمو و انبود ميدندارد و هر منصب و مقامی بفرا رس
 برسد هزاران مانع يشی خو يو ت ات انسان خبواهد آبرزوهای دنيادوران ح

 از کجا که يدميرس مبقاصد خود يادر کار است بر فرض که ما در دن يلو حا
 زمحات ما يميقرار نگ ينانم ما بزشتی در عامل مناند و مورد لعنت و نفر 

 اشخاصی که امروز دوستان نيو پوچ نشود و از کجا مه يچهبدر نرود و ه
 ينار نباشند و نفر يز نند ابطناً از ما بيکم يفلسانی ما هستند و از ما تعر 

 مهه اب ما يمهری خود رفتار نکندوستان ظا ينا يلنکنند ما اگر مطابق م
 ن زندگانی ماستايجر  ينر خواهند بود اوند و قلباً از ما متنفّ يشدمشن م

 قرار يرينسا يفود در رديشت او را منيسر يگولی حضرت هباءاّلّل طور د
 تنديسه و مّلتی اب او برابر نيفجهان از هر طا يبزرگان و مشاه يعداد مج

 است حمّبت او از قلوب هرگز زائل خنواهد هباءاّلّل در نزد مهه حمبوب
 بربد پس از مرگ هم سلطنت نياو را از ب يکواند انم نيتدمشنی من يچشد ه

 و سطوت او ابقی و برقرار خواهد بود زابن اشخاص حسود ارکان عظمتش
 وان اوي ت که پيسارا متزلزل خنواهد ساخت قّوت و نفوذ هباءاّلّل بدرجه

 نند و بقدری او رايکاز دل و جان اطاعت م يدفرمااشاره هر چه را ب يکب
 هنديدل خود هم راه منياارند که هرگز خمالفت اوامرش را خبيددوست م
 ل خمالفت اوامرياحلظه خ يکوانش ي کدام از پ  يچشب هم ه ءهيمحّتی در ن

 دند حمّبت او در قلوبايسته رو ابزديو ند دوستانش پيکاو بقلبش خطور من
 ردد بلکه از نسلی بنسليگود و هرگز کم منيشرت ميشب وانش هر ساعتي پ
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 ٤٨٧ص 
 جهان منتشر شود." يععظمتش در مج يتود ات صيشر منتقل ميگد
 م آنياو آزار آن بزرگوار و ق ّيتاقدام دمشن ستمکار حضرت ابب ابذ     

 نياانير ان و اير کمی ا  ءخوخنوار بشهادت آن حضرت سبب شد که بفاصله
 مصائب گشتند نفوسی که متصّدی وقوع آن مهه ظلم و جورگرفتار شدائد و 
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 هيکه گشتند و آهنائيدنسبت آبن بزرگوار بودند مهه گرفتار مصائب شد

 هولناکی گرفتار ءند و نگرفتند بورطهي مظامل را بگ ينوانستند جلو ايتم
 چنان ايکس قادر نبود آهنا را جنات بدهد عواصف مصائب و بال  يچشدند که ه

 ء آهنا را متزلزل ساخت ازيّهکه اساس سعادت ماد  يدبشّدت بر آهنا وز 
 آن بزرگوار بلند شد آفات و ّيته دست اعداء مبخالفت امر ابب و اذيکروز 
 آهنا را دچار يرجهات بر ستمکاران مسّلط گشت و روح شر  يعت از مجّيابل

 در هي هالکت و انعدام منود از طرفی امراض خمتلفه مانند طاعون و غ
 يدهر جا رس ،ال منودميسختی بر ستمکاران مسّلط گشت و آهنا را اپ يتهنا
 را کسی خباطر نداشت و در يدآن امراض شد يو نظ يهان ساخت شبير و 

 ه رايدم حدوث چنان مصائب شدايّ هم بندرت قبل از آن ا يخصفحات توار 
 مردم را ءطبقات را مقهور ساخت و مهه يعفت مرض طاعون مجايوان يتم

 يدی دوران تسّلط آن مرض طول کشيلکرد خ  يقدرت خود اس ءدر قبضه
 امراض بودند از طرفی مرض تب يلمردم ستمکار مّدهتا مبتالی س

 ن مسّلط شد غضب اهلی نه تنها اوالد آدم را فرا گرفت بلکهيالگ  نيبسر زم
 اً گرفتاريعان مجيو شامل شد انسان و ح يزاانت و نبااتت نيو آن حب ءدامنه

 اً جامجيشّدت بروز کرد مردم تدر  يتر قحطی اب هنايگ بودند از طرف دبال
 ينند ولی از عّلت اصلی گرفتاری خودشان ابيدوشينمرگ دردانکی را م

 گونه آهنا راينانستند کدام دست تواانست که ايدعذاهبا غافل بودند من
 ينهتک حرمت او اب ءت که بواسطهيسمسّخر کرده و کدام شخص بزرگوارا

 ا دچار شدند.يهخبتبد
 شخصی بود که نسبت حبضرت ابب نياز که اّولي خان حاکم شينحس     
 و آزار روا داشت و اب کمال خشونت رفتار کرد سبب شد هزاران نفر ّيتاذ

 ری گرفتارياتهای بسيبشخص به مص ينند ايدهبالکت رس ّيتاز افراد رع
 را خراب کرد و نيفت آنسرزمايشد  مرض طاعون بقلمرو حکومت او تسّلط 

 



www.oceanoflights.org 

 ٤٨٩ص 
 ان رايو فارس را بصحرای بی آب و علفی مبّدل ساخت انسان و ح ءخطّه

 د و فغان آمد وايخان از شّدت گرفتاری و نزول بال بفر ينمقهور منود حس
 فارس از ءای نداشت خطّهزمحاتش هدر رفته ولی چاره يعدانست که مج

 رد حاکم خوخنواريکاز مارگی دست مساعدت ببالد جماور خود در يچشّدت ب
 يتم خود مبغوض و مورد تنّفر دوست و دمشن گشت اب هناايّ در اواخر ا

 بود عاقبت يندوستان و دمشنانش مهه او را فراموش کردند ا ، حسرت مرد
 م منود.ياحضرت ابب ق ّيتحال اّول کسی که ابذ

 م منودياشخصی که اب حضرت ابب خمالفت کرد و بعداوت ق نيمدوّ      
 شخص پست فطرت برای حصول مقاصد ينزا آقاسی بود اي اجی مح
 ن پست فطرت دوران خود راايوايشپ يتو جبهت آنکه رضا يشخو  ّيتامهّ بی

 از تشّرف حمّمد شاه حبضور حضرت ابب ممانعت کرد و اقدام  جلب کند،
 د و پسنان حمبوس ساز جيمنود که حضرت ابب را بنقاط دور دست آذراب

 مود حضرت اعلی دريناز آن حضرت م يدری مراقبت شداز حبس و گرفتا
 زندان لوحی بعنوان او انزل فرمودند در ضمن آن لوح مبارک بعاقبت سوء

 نديدطهران رس يکه حضرت اعلی نزديکاشاره منودند از وقت يهمشاٌر ال
 اندان انزل شد از يررت نگذشت که غضب اهلی بر وز يشب يمسال و نيک
 پناهنده شد يمفتاد ابالخره جبوار شاه عبد العظعّزت خباک ذّلت ا يرسر 

 از يده خود را از چنگال خشم و غضب مردم مبکان امنی کشانيلوس ينو اب
 ار او را خبارج از حدودقدرت اهلی و دست منتقم قهّ  يد يمشاه عبد العظ

 ش ساخت ات آنکه درور ی مصائب و آالم غوطهايکرد و در در   يدان تبعير ا
 کرد.  يموائی جان تسلينذّلت و ب يتهنا
 ل مطّهر حضرت ابب رايکه ای مخسه يکه ابمر آقاجان بيکسرابزان     

 نديدرس يشبسزای عمل خو  يباً بنحوی عجيعمج هدف گلوله ساختند، 
 ءمنصبان خود بر اثر زلزله ت و پنجاه نفر آهنا در مهان سال اب صاحبيسدو 
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 م اتبستان هنگامايّ در ا يزو ترب  يلاردب نيمجع در ب ينسختی هالک شدند ا

 اری پناه برده و بر رغم حرارت هوا بلهو و لعب سرگرميو د ءيهظهر که در سا
 ر مانده کّل هالک شدند اپنصد نفراآو  يرسختی ز  ءبودند بغتًة بر اثر زلزله

 ن و سرکشیيار از آهنا سه سال بعد از شهادت حضرت ابب بواسطهء طغيگد
 ابراني زا صادق خان نوری مهگی تي رمان و امر مکه مرتکب شده بودند بف

 شدند و خمصوصاً برای آنکه احدی از آهنا ابقی مناند فرمان داد دو مرتبه
 اپره اپره يه و مششيز منودند و امر کرد ابدان آانن را اب ن يکآبهنا شل
 ءاتّفاق افتاد و برای عربت مردم ابدان اپره اپره يزواقعه در ترب  ينمنودند ا

 مردم نيمطلب در ب ينا .ا را در معرض متاشای مردم شهر قرار دادندآهن
 که ابب را هدفای  فتند عجبا که مهان عّده يگسبب شگفتی بود و مهه م

 حرف بر سر زابهنا بود ينند ايدگونه بسزای عمل خود رس  ينگلوله ساختند ا
 يدسانصاف ر مردم افتاده بود ات بسمع علمای بی نيی در بيبغر  ءولولهو 

 و زجر واقع ّيتمورد اذ يدگونه سخنان بگو ينفتوی دادند ات هر کس که ا
 ه منوده حمبوسميگردد بعضی مردم را بفتوای علما زدند و بعضی را جر 

 ساختند.
 الوزرا که سبب شهادت حضرت اعلی گشت يسنظام رئ يام     

 له شرکت داشت پس از دو ساميجر  يننظام که اب او در ا يرو برادرش وز 
 نيام فار محّ يو مبتال گشتند د يمند و بعذاب اليدرس يشجبزای عمل خو 

 گشت هنوز هم آن خون ابقی  نينظام صدر اعظم رنگ يکاشان از خون ام
 سته شاهدی صادقيو نظام بوقوع پ ياست و بر ظلم و ستمی که از دست ام

 و گواهی راستگو و انطق است.
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 ت و چهارميسفصل ب                                 
 واقعهء زجنان                                     

 م حضرت اعلی اضطراب زجنان رو بشّدت هناد عواملی کهايّ در اواخر ا     
 بود زجنان را در ييزان در مازندران و نيجابعث حصول اضطراب و ه

 زيانگدر آورد در آن اوقات پی در پی اخبار حزن يشحتت تسّلط خو 
 د پس از وصول اخبار واقعه شهادت اصحاب دريشحبضور مبارک عرض م

 و اصحاب آن بزرگوار يدطربسی اخبار شهادت جناب وح يخش ءقلعه
 گشت قلب مبارکش  يدو عّلت حزن و اندوه شد يدبساحت اقدس رس

 گرفتاری و  يدن گرداياپبی ءدستخوش اضطراب سخت و احزان و غّصه
 اخبار ينل مبارک کم نبود که ايکنان برای هت و فتنه و فساد دمشّيابل

 طرف مورد هجوم اعدا بودند در جملس يکد از يشه ميمهم بدان ضم يزانگحزن
 ه نوشته شد رفتار کردنديکل مبارک بطور يکاب ه نيخمالف يزهد در ترب يعول

 ری برایياان مشّقات بسجيطرف مصائب زندان و حبس در جبال آذرابيکاز 
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 و شرح ييزمازندران و ن يعها اخبار وقاينداشت عالوه بر ا حضرت ابب

 ها خربينا ءو جانفشانی شهدای سبعهء طهران و پس از مهه ّيتمظلوم
 ل مبارک را دريکگرفتاری احّبا در زجنان غم بر غم حضرت ابب افزود و ه

 يعو اندوه فراوان ساخت واقعهء زجنان از وقا يشم دچار تشو ايّ اواخر ا
 اوراق ثبت ينرا در ا يزک شرح آن داستان حزن انگينتر بود ايدسابقه شد

 .ميماينم
 ابصطالح معروف قهرمان واقعهء زجنان جناب حّجت زجنانی بودند اسم     

 علما و دانشمندان معاصر مقامی نيآن بزرگوار ماّل حمّمد علی بود در ب
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 از يهشاٌر الران ممتاز بود ميگعالی داشت و بقدرت و تواانئی از د

 ری کنندگان امر مبارک است پدر جناب حّجت موسوم مباّل اي ينبزرگرت 
 زجنانی از علمای آن حدود و بتقوی و علم و متانت اخالق موصوف و يمرح

 هجری متوّلد شدند از مهان ١٢٢٧نزد مهه حمرتم بود جناب حّجت در سال 
 درجه توّجه يتش هناجهت پدر  ينا بود از ايداش پيهدر انص يتاّول آاثر کفا

 داشت جناب حّجت ابشارهء پدر خود يشفرزند خو  يترا بپرورش و ترب
 علوم جبانب جنف روان شدند هوش و فراستی کامل داشتند يلبرای حتص

 ران و دوستان او از هوشايو تفّوق و قدرتی کامل از خود بروز دادند 
 نيبودند مه ن و متانت رفتار آن بزرگوار در عجبياو ذکاوت و فصاحت ب

 او هبراس افتادند و دمشنانشان بوی نياو سبب شد که خمالف ءيهصفات عال
 ان سفارش کرد که چون دمشنان دريشند پدر آن بزرگوار ابيدحسادت ورز 

 گرفتند که  يممطلب تصم ينند بزجنان سفر نکنند جناب حّجت نظر ابينکم
 ی ازيکادند و اب را در شهر مهدان قرار د يشبزجنان نروند حمّل اقامت خو 

 در مهدان بسر بردند در يماوندان خود ازدواج کرده دو سال و نيشخو 
 ند و مصّمم شدند که از مهدان جبانبيدآنوقت خرب وفات پدر خود را شن

 ان دريشه بزجنان وارد شدند علمای شهر نسبت ابيکزجنان سفر کنند وقت
 بت ابو دمشنیروا داشتند و در ابطن نس يلاحرتام و جتل يتظاهر هنا

 ریيابس ّيتن بردارند مجعياند و در صدد بودند که حّجت را از ميدرز يو م
 انت حّجت مجع شده بودنديادر مسجد خمصوصاً برای استماع ب

 ت مردم پرداختند و آبهنا سفارش فرمودنديححّجت زجنانی مبوعظه و نص
 از دستو در هر کاری اعتدال را  يدکه از متابعت نفس و هوی خود داری کن

 و احکام اسالم و نصوص يداز مفاسد و اعمال مذمومه اجتناب کن يدنده
 جناب حّجت در زجنان جملس درسی يدهء قرآن را اب کمال دّقت اجنام دهيصر 

 علم و دانش بر يثکردند که ازح  يتآراستند و شاگردان خود را طوری ترب
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 ن حنويمده سال هبفتند مّدت هفاي يحت و ترجيلعلمای زجنان فض يرسا

 را کامالً  نيمب ينجناب حّجت احکام و اوامر د ءگذشت مردم شهر بواسطه
 گاه متوّجه خمالفت اب احکاميچردند و عقول و قلوب آهنا هيکمراعات م

 شت.يگمن يند
 از مرتفعي دعوت حضرت ابب را که در ش ءجناب حّجت وقتی آوازه     

 را که ماّل اسکندر انم يشخو ی از شاگردان معتمد يکند يدشده بود شن
 رفتار يناز فرستادند اي بش يدگی مبوضوع دعوت جديد داشت برای رس

 ان بسعی و کوشش خود افزودند ويشا نيسبب شد که دمشنان و خمالف
 يحق ّيتوانستند جناب حّجت را در چشم شاه و رعيتراهی من يچچون از ه

 و يدج دعوت جدانرا مروّ يشگرفتند که ا  يمجلوه دهند تصم يلو ذل
 انيشا نيمقّدس اسالم معّرفی کنند و چون چند نفر از خمالف ينخمالف و خمّرب د

 شخص را ينا يمت بتوانيسگفتند ما ممکن نر میيگديکنشستند باب هم می
 يميرتبه و مقام را از او بگ ينو ا يمجلوه ده يدر نظر مردم خوار و حق

 ه حمّمد شاه او را بطهرانيکوقت کار و عادل استيز ا شخصی عامل و پرهير ز 
 ن و سحر گفتار خود توانست حمّمد شاه را خبوديااحضار کرد اب فصاحت ب

 ايدی از او خوشش آمد و ابو اخالص پيلجلب کند طوری شد که حمّمد شاه خ
 مردم را ءپردهطور بیينابب را قبول کرده و ا ّيدکرد اّما حاال که حّجت امر س

 که او را  يمدولت را وادار کن يموانيتان است مند کار ما آسيکدعوت م
 طور اب هم قرارينحّجت ا نيخمالف يدونش مناي کند و از زجنان ب  يدستگ

 ه را نوشتند و هر چه دلشانيضند عر يسمبحّمد شاه بنو  ای هيضدادند که عر 
 ه شرح دادند از مجله نوشتند " حّجت دريضخواست راجع حبّجت در آن عر 

 و يانست شاگردانش را بتحقيدوان اسالم مي ا از پخودش ر که آنوقت  
 ه ويدابب گرو  ّيدرد حاال که ابمر سيکعلما وادار م ءاهانت مبقام و رتبه

 ر معلوم است که چه بالئی بسر ما خواهديگدو ثلث مردم زجنان را اببی کرده د
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 ضرای که در مسجد حاوند از عّدهيشی که در خانهء او مجع مّيتآمد مجع

 دتر است مسجد پدرش را خمصوصاً برای اجتماعايوند مبراتب ز يشم
 ننديکوند و ابو اقتدا ميشوان خود اختصاص داده که در آجنا مجع مي پ

 شد که نه تنها زجنان بلکه متام دهات اطراف زجنان هم اببیيکطولی من
 م خواهند کرد.ياخواهند شد و بنصرت او ق

 زاي ی تعّجب کرد ميلعلمای زجنان خ ءهحمّمد شاه از مضمون مراسل     
 ی تعّجب کرد ويله خرب دار شد خيضباشی هم که از آن عر يمنظر علی حک

 اند و مهه از قدرت وهيددی هستند که حّجت را دايگفت اشخاص ز 
 گرفت جناب حّجت  يمد حمّمد شاه تصمينو يگاستقامت او سخنانی گفته و م

 د چون مهه حاضر شدند حاجیانرا به طهران احضار کنيشا نيو خمالف
 زا آقاسی و امرای درابر و علمای مشهور طهران ابمر حمّمد شاه دري م

 جملسی که خمصوصاً منعقد کرده بود حاضر شدند علمای زجنان را هم در آن
 جملس حاضر ساختند و قرار شد علمای زجنان اب جناب حّجت در آن جملس

 ان بطوریيشردند ايکحّجت مها هر سؤالی که از د زجنانیينگفتگو منا
 از استماع يزو شخص حمّمد شاه ن نيمستمع ءادند که مههيدجواب م

 ردنديکحاصل م يقنيان يشگناهی اجواهبای جناب حّجت بر اپکدامنی و بی
 کرد و  يفی از او تعر يلکرد و خ  يتدر خامته شاه از جناب حّجت اظهار رضا

 ا که دمشنان بتو نسبتهائی ر فرمود از خوب راهی وارد شدی و هتمت
 کرد و ابو فرمود مشا  يفی از او تعر يلادند مهه را رد کردی خالصه خيدم

 منهم يدم منائياه مبلک و مّلت قيدو ابجنام امور مف يدبزجنان مراجعت کن
 مشا نيسته مشا را مساعدت خواهم کرد هر وقت دمشنان و خمالفيو پ

 .يداقدامی کردند فوراً مبن خرب بده
 و دمشنان حّجت که خود را نيب حّجت بزجنان برگشتند خمالفجنا     

 شکست خورده و مغلوب مشاهده کردند بفتنه و فساد مشغول شدند و
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 ٤٩٦ص 
 د درجهءيشدتر ماياد کردند هر چه عداوت دمشنان ز جيآشوب سختی ا

 ديشدتر مايوان حّجت هم نسبت مبقتدای خودشان ز ي اخالص و حمّبت پ
 د ابجناميشدينبکسی اعتنا کند و از دمشنان خود بکه ينحّجت بدون ا

 رد که دمشنان خود رايکمشغول بود و طوری رفتار م يشوظائف خو 
 ی خشمناکيلخ نيذاشت خمالفيگوده ميهاد و اقداماتشان را بيدشکست م

 ود و زمام امور ازيشه ميجنتند که اقداماتشان بیيديدا مير بودند ز 
 ردد.يگقبضهء قدرتشان خارج م

 خود را که مشهدی ينو معتمد ی از خواصّ يکجناب حّجت مّدتی بود که      
 ی چندی حبضور حضرت اببايه و هدايضعر  ميداشت برای تقد امحد انم

 روز جناب حّجت اب شاگردان خود مشغول صحبت يکاز فرستاده بود ي بش
 سر مبهری از ءاز مراجعت کرد و انمهي مشهدی امحد از ش نيب ينبودند در ا

 حضرت اعلی بدست حّجت داد لوحی از حضرت اعلی بود که در ضمن آن
 فرموده بودند که حّجت از ابالی يدانرا ملّقب حبّجت فرموده بودند و أتکيشا

 امر مبارک را برای مردم شرح ءّيهاساس يممنرب خلق را خماطب ساخته تعال
 گرفت  يمکه لوح مبارک را قرائت کرد تصمينبدهد جناب حّجت مبحض ا

 کرد و  يله رفتار کند فوراً درس را تعطيده ابو رسيکمطابق دستور 
 ببعد درس خنواهم گفت ينشاگردان خود را مرّخص منود و آبهنا فرمود از ا

َعل وم َمذم وٌم.
 و آبهنا گفت طََلب  الِعلِم بَعَد ح ص وِل امل

 روز مجعه جناب حّجت بر حسب امر حضرت ابب در مسجد مناز مجعه     
 امام مجعه جبناب حّجت اعرتاض ، ان اقتدا کردنديشاندند و مردم ابرا خو 

 ا من امام مجعه هستم اجداد من همير کرد که ادای مناز مجعه حّق من است ز 
 خصوص فرمان اپدشاه صادر ينمهه امام مجعه بودند و در ا يناز ا يشپ

 واند جبز من امام مجعه ابشد پس مشا چرا ابدای منازيتکس منيچشده ه
 جناب حّجت ابمام مجعه فرمودند اگر تو فرمان سلطان ؟ يدمجعه پرداخت
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 ٤٩٧ص 
 الّسالم ابدای مناز مجعه يهداری که امام مجعه هستی مرا حضرت قائم عل
 حّق را ينواند ايتکس من  يچامر کرده منهم فرمان حضرت قائم را دارم و ه

 يدص مقاومت مناخصو  يند و اگر کسی اب من معارضه کند و در اي از من بگ
 امر مبارک حضرت ابب يمدفاع خواهم کرد چون جناب حّجت بدون خوف و ب

 جهت علمای زجنان اب امام مجعه مهدست وينرمودند از ايفرا اجرا م
 امری يچکردند که حّجت هب  يتزا آقاسی شکاي مهراه شدند و حباجی م

 و از ميار يدبر م ميما مهه هر چه دار  ايند يکاعتنا ندارد و حبقوق ما تعّدی م
 آنکه حمّمد شاه اي ميذار يگو شهر و مردم شهر را برای حّجت م ميو ي زجنان م

 که اگر شاه حّجت  ميدار  يقنيا ير ز  يدشهر اخراج فرما ينفوراً حّجت را از ا
 ستيو ی بوقوع خواهد پيدشهر مباند خطر شد ينرا حبال خود بگذارد و در ا

 علمای زجنان را مبحضر شاه يتشکا زا آقاسی ابالخره جمبور شدي حاجی م
 واست حبرف آهنايخه داشت و منيشعرض کند هر چند قلباً از نفوذ علما اند

 خان يچگوش بدهد حمّمد شاه فرمان داد حّجت از زجنان بطهران سفر کند قل
 از زجنان بطهران توّجه يدکرد از طرف حمّمد شاه مأمور شد که حبّجت بگو 

 رمودنديفطهران عبور م يککه حضرت ابب از نزد  ها بودنيب يندر ا يدمنا
 یيکخان بزجنان برسد جناب حّجت  يچاز آنکه قل يشبروند پ يزترب ه که ب
 حبضور ه ایيضوان خود را که خبان حمّمد توپچی معروف بود اب عر ي از پ

 مبارک فرستاده بود و اجازه خواسته بود که آن حضرت را از دست دمشنان
 کس جزيچحضرت ابب در جواب حّجت فرمودند ه د و خالصی خبشدي بگ

 ت که ازيسواند مرا خالص کند و برای انسان ممکن نيتخداوند تواان من
 يزخداوندی خود را خالصی خبشد و ن يرقضای اهلی فرار کند و از تقد

 ريگمطلب بزودی در جهان د ينا ، مالقات من و تو اب هم ءفرمودند اّما درابره
 اب من مالقات خواهی کرد. يّهعامل عّزت ابد واقع خواهد شد و در

 يدام مزبور از طرف حضرت اعلی جبناب حّجت رسيغمهانروز که پ     
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 ٤٩٨ص 
 ام شاه را حبّجت گفت جناب حّجت ابيغخان  هم وارد زجنان شد و پ يچقل
 يهند حضرت ابب از قر يدخان  بطهران سفر کردند وقتی بطهران رس يچقل

 برده بودند يفر آجنا توّقف فرموده بودند تشر که چند روز د  نيکل
 داده بودند که وقتی يبی در ابطن طوری کار را ترتزمامداران امور  حملّ 

 اير هند جناب حّجت در زجنان نباشد ز يدحضرت ابب را از زجنان عبور م
 ی سختيلابب مشّرف شود کار خ ّيدداشتند که اگر حّجت حبضور س يمب

 حّجت بطهران روانه شدند مجعی از اصحابه جناب يکوقت  خواهد شد
 ان بطهران بروند حّجت آبهنا فرمودنديشحاضر شده بودند که در خدمت ا

 يدو عرض کن يدو حبضور حضرت ابب مشّرف بشو  يدمشا بزجنان برگرد
 هيکنفوس وقت ينا يمری مشا حاضر هستايکه مههء ما برای جنات دادن و 

 را يشمشّرف شدند و خدمت خو شتند حبضور حضرت ابب يگبزجنان برم
 کس برای خالصیيچندارم که ه يلل مبارک فرمودند من ميکعرضه کردند ه

 که دور من مجع نشوند  يدزجنان بگوئ نيو مبؤمن يدمن اقدامی بکند مشا برو 
 زجنان مهه خود را آماده کرده بودند که وقتی نيد مؤمنياينو دنبال منهم ن

 د حبضور مبارک مشّرف شوندورنيآم يفل مبارک بزجنان تشر يکه
 شدند ولی نيند از بدخبتی خود اندوهگيدام حضرت اعلی را شنيغه پيکوقت
 ورند و آهناياب يفند که حضرت ابب بزجنان تشر ينوانستند ببيتمن

 مبارک رفتار کردند و برای تشّرف يلجهت بر خالف مينمشّرف نشوند از ا
 محیياب کمال ب ينأمور ند ميدموکب مبارک رس يککه نزدينرفتند مبحض ا

 مههء آهنا را پراکنده کردند.
 حمّمد نيبرای حمّل توّقف ب يدچون موکب مبارک بسر دو راهی رس     

 ری که برای مساعدت او از طهران فرستاده شدهيگچااپرچی و شخص د يکب
 برساند مشاجره و نزاع در گرفت حمّمد يزترب ه بود ات حضرت ابب را ب

 است حضرت اعلی را بزجنان وارد کند و شب را درو يخچااپرچی م يکب
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 ٤٩٩ص 
 ی ازيککه   يبزا حمّمد علی طبي ) پدر م يبزا معصوم طبي کاروانسرای م

 فت اگريگشهدای امر است ( بسر بربند و روز بعد براه خود ادامه دهند م
 بود و دمشنان يمدر معرض خطر خواه ميون شهر بسر برب ي ما شب را ب

 رأی خمالف بود ابألخره ينش اب ايقی برسانند ولی رفيبآس ممکن است مبا
 ش را راضی کرد که حضرت ابب رايقچااپرچی غالب شد و رف يکحمّمد ب

 جهت موکب مبارک وارد شهر شدينشب در کاروانسرا منزل بدهند از ا
 ری برایيابس ّيتند مجعيدذشتند ديگهای شهر من کوچهياه از ميکوقت

 اند کاروانسرایت ابب روی پشت ابمها مجع شدهرت وجه مبارک حضر ايز 
 زا معصوم بود که چندی بود وفات کرده بود پسر بزرگي مزبور مال م

 يسزا حمّمد علی که در مهدان توّقف داشت و رئي زا معصوم موسوم مبي م
 ای آن شهر بود برای اجرای مراسم سوگواری وفات پدرش از مهداناالطبّ 

 م مؤمن نبود ولی حضرت اببايّ ّمد علی در آن ازا حمي بزجنان آمده بود م
 و مهرابنی کاروانسرای خود را برای يلاشت و اب کمال ميدرا دوست م

 ساخت آنشب را در حمضر مبارک مشّرف ّيامنزل کردن حضرت ابب مه
 کرده و  يتتشّرف ابمر مبارک مؤمن شد خودش بعدها حکا ءهيجبود و در نت

 ت:گفته اس
 که ابمر مبارک مؤمن شدم صبح زود از خواب  در مهان شبی)     

 برخاستم چراغ را روشن کردم و اب نوکر خودم بطرف کاروانسرا روی هنادم
 ورود بکاروانسرا ءناختند اجازهيشی که مراقب بودند چون مرا مينمأمور 

 دادند وقتی من حبضور مبارک مشّرف شدم حضرت ابب مشغول وضو
 ی کرديبعج يدای فرائض در من أتثگرفنت بودند اقدام آن بزرگوار اب

 ان اقتدا کردم در وقت ادای منازيشتادند منهم ابيسحضرت ابب که بنماز ا
 سرااپی مرا فرح و سرور احاطه کرده بود بعد از مناز خودم برخاستم

 ليکچای مشغول شدم چون چای آماده شد حبضور مبارک بردم ه ءّيهو بته
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 ٥٠٠ص 
 ا در زجنان بزودیير ز  يدهبمدان سفر کن يدمبارک مبن فرمودند مشا اب

 ها خون جاری خواهدبزرگی براپ خواهد شد و در کوچه ءشورش و هنگامه
 گشت من از حضور مبارک درخواست کردم که موّفق شوم در راه نصرت

 ه توّکل بريدامرش جان خود را فدا کنم فرمودند وقت شهادت تو هنوز نرس
 ل مبارک برایيکا هنگام طلوع آفتاب که هخدا کن و مطابق امر او عمل من

 بر اسب سوار شدند از حمضر مبارک رجا کردم که اجازه يزترب ه ت بميعز 
 ل مبارک اجازه نفرمودنديکان ابشم ولی هيشد ات در خدمت اينفرما

 ردم ات از چشمميکو نگاه م هتاديسمن مهانطور ا .و درابرهء من دعا کردند
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 ٥٠١ص 
 أّسف بودم که از حضور مبارک جدا شدم .(ی متيلپنهان شدند خ

 انرايشزا آقاسی اي چون جناب حّجت بطهران وارد شدند حاجی م     
 يدی بد کاری کرديلان گفت خيشاحضار کرد و از طرف خود و حمّمد شاه اب

 که موجب حصول عداوت شد علمای  يدکه اب علمای زجنان طوری رفتار منود
 ام دادند ما را برتس و هراسيغو شفاهی پزجنان از بس مبا کاغذ نوشتند 

 از مشا بود من يتشامل شکا يدسي امی که ميغانداختند هر کاغذ و پ
 وامن قبول کنميتنم من منيکاند ابور منشخصاً آنچه را علما نوشته و گفته

 مطلب را ينحّتی شاه هم ا يداآابء و اجداد خود را ترک گفته ينکه مشا د
 صاً مبن دستور فرمودند که مشا را بطهران خبواهمابور خنواهد کرد خمصو 

 ی اسباب حزنيلت که بشما نسبت داده شده زائل شود خائگونه افرت ينات ا
 يحابب ترج ّيدمن است که بشنوم شخصی مانند مشا که از هر جهت بر س

 زا آقاسی گفتي حّجت در جواب حاجی م .وان او در آمدهي دارد جزو پ
 کارهای منزل خود را   ينابب پست تر  ّيدد اگر سانيدت خدا ميسطور نينا

 ينامن و آن مرمحت را بزرگرت يدمبن واگذار کند خود را سرافراز م
 شرافت و منزلت را از عواطف ينمارم و ايشم يششرافت برای خو 

 يدد کشايزا آقاسی اب کمال خشم فر ي م .امنيدو انعام اپدشاه ابالتر و هبرت م
 ازی مهان نفسي ش ّيدس ينو فرمودند ات حّجت ابيسطور نينهرگز ا

 ق منتظر ظهوريااب کمال شوق و اشت يامقّدسی است که مشا و مههء مردم دن
 بزرگوار است. نيموالی ما اوست جنات خبش موعود مه يداو هست

 سرهيک يدمطالب را از جناب حّجت شن ينزا آقاسی چون اي حاجی م     
 یيلو نقل کرد و بشاه گفت من خن را برای ااينزد حمّمد شاه رفت و جر 

 اگر اپدشاه يدت شخص شاه سوء استفاده مناايشخص از عنا ينسم که ايرت م
 يلعلمای مملکت تفض يرد و او را مانند سابق بر ساي شخص را نگ ينجلو ا
 ستيام کند مصاحل و حفظ سياآنست که حّجت مبخالفت دولت ق يمبنهد ب
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 ٥٠٢ص 
 بود ينحمّمد شاه رمسش ا .ی شودي ت جلوگند که از حجّ يکاب مجيدولت ا

 ليامورد هم خ ينفت در اير پذ سخنان را درابرهء اشخاص منی يلقب ينکه ا
 ود از روی غرض است و دمشنانيشه  حبّجت داده ميکهائنسبت ينرد  ايکم 

 حرفها را درابرهء او ينکه نسبت ابو دارند ا  ای هيناو از راه حسد و ک
 خت رايتو علمای اپ يدراياگرفت که جملسی ب  يمتصم يننند بنابر ايز م

 و برهان کامل رأی يلدعوت کند و حّجت را خبواهد ات در حضور علما اب دل
 حنو منعقد ينجلسه اب ينچند يداش را اثبت مناهيدرا اظهار و عق يشخو 

 را جواب نيادات خمالفير شد و در هر مرتبه جناب حّجت اب کمال فصاحت ا
 ه در حمضريکرا اثبت کرد از مجله سخنان يشی خو گفت و صّحت اّدعا

 هيعس ّنی و ش يهِ فٌق َعلِ متّ  يفشر  يثحد ينا ايبود ) آ ينعلما فرمود ا
 ِکَتاب  اّللِّ   نيِ م  الثَِّقلَ يک  اکرم فرمودند اِّنی اَترٌِک ف يميغت که پيسن

 رفته نيی از دو ثقل است از بيکهء مشا عرتت که يده مطابق عقيکَو ِعرتَِتی مادام
 طور هم هست ثقلينموجود ابشد و مه يدر ابيگت انچار ثقل ديسن نياو در م

 مردم است يتهدا ءهيلانه وسيگر که موجود است کتاب است کتاب اهلی يگد
 و هادی و يدنم که کتاب اهلی را در مقابل بگذار يکمن از مشا تقاضا م

 ان رّد ويز نرا مو آ يدو بدستور کتاب مراجعه کن يدراهنمای خود قرار بده
 .( يدبطالن هر مطلبی و اّدعائی قرار بده ايقبول و صّحت 

 ه از جواب حّجت عاجز ماندند و نتوانستند دفاع کنند ابيکعلما وقت     
 است يحند و گفتند اگر اّدعای مشا صحيدکمال جسارت خارق عادت طلب

 ایعجزهظاهر شود جناب حّجت اب صدای بلند فرمودند چه م ای معجزه يداب
 ور مشا علمایاير و ايتنه بدون  يککه من   يدواهيخم ينبزرگرت از ا

 ام و بقّوهء برهان بر مههء مشا غالبمعروف روبرو شده ينطهران و جمتهد
 ينتم بر علما و جمتهديسن يشنفر ب يکغلبهء شخص من که  ايام آگشته

 حّجت درحمّمد شاه چون مشاهده کرد که   ت؟يسمعجزه ن ينطهران بزرگرت 
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 ٥٠٣ص 
 خود را نيادات خمالفير و برهان ا يلمذاکرات بر علما غلبه منود و اب دل

 ر حبرفهای دمشنانيگحبّجت اعتماد کرد و پس از آن د يتهاينجواب گفت ب
 ينری از جمتهديابس ءهحّجت گوش نداد اب آنکه مجعی از علمای زجنان و عدّ 

 ينبقتلش دادند حمّمد شاه اب ا طهران درابرهء حّجت حکم بکفر کردند و فتوی
 رد و او را مورد انعام و افضاليکمهه نسبت حبّجت مهرابنی و حمّبت م

 ان را مبساعدت و کمکيناطم يتاد و ابو فرمود که هنايدقرار م يشخو 
 تايجناب حّجت مورد عنا يده ديکزا آقاسی وقتي شخص شاه داشته ابشد حاجی م

 سبت ابو عداوتی در ظاهر ابراز کندواند نيتشده و من حمّمد شاه واقع
 و يده و مکر بر حسب ظاهر نسبت حبّجت متّلق بگو يلانچار شد از روی ح

 بار مبنزل حّجتيکجهت هر چندی ينحقد و حسد خود را پنهان کند از ا
 واست حمّبت خود رايخاشت ميدم ميئی که تقدايفت و بواسطهء هداي م

 ن حّجت بود.نسبت ابو اظهار کند اب آنکه قلباً دمش
 وانستند ازيتجناب حّجت در طهران ابصطالح حبس نظر بودند و من     

 وانستند مالقاتيتمن يشوان و اصحاب خو ي طهران خارج شوند و اب پ
 که در زجنان بودند از جناب حّجت درخواست  نيد افراد مؤمنينو گفتگو منا

 ارند ات بتوانندامر مبارک را برای آهنا مشروحاً ارسال د يمکردند که تعال
 يحو نصا يممطابق اوامر اهلی عمل کنند حّجت آبهنا دستور دادند که تعال

 از فرستادمي بش يقحضرت ابب را از اشخاصی که من آهنا را برای حتق
 و بعضی اوامر و دستورات هم آبهنا دادند که اب قواعد يدسؤال کن

 مبردم زجنانه يکخمالفت داشت و از مجله سفارشهائ ّيتمرسومهء اسالم
 از و اصفهان ازي کاظم زجنانی در ش  ّيدام دادند سيغبود که آبهنا پ ينکردند ا

 حضور موالی حمبوب من بوده است ماّل اسکندر و مشهدی امحد را نيمالزم
 هر سه نفر يناز فرستادم اي و تفّحص بش يقهم من شخصاً برای حتق

 فرائضی را کهدستورات و  يشد که حضرت ابب بنفس مقّدس خو ينو يگم
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 ٥٠٤ص 
 و الواح مبارکه انزل شده جمری ّيهت اهلايدر ضمن آ نيبرای مؤمن

 يداب يموان آن حضرت هستي نند ما هم که از پيکد و عمل مينرمايفم
 انت جناب حّجت را کهياب ينچون ا يموی منائي رفتار آن وجود مقّدس را پ

 در زجنان قرائتزجنان مرقوم شده بود اصحاب  نياز طهران برای مؤمن
 را عمل يدمنودند فوراً ابطاعت پرداختند و اب کمال قّوت قلب احکام جد

 يمتعل يشبردند حّتی ابطفال خو  نيه را از بميو عوائد قد يدمودند و تقالينم
 ردند که مطابق دستور مبارک رفتار کننديکادند و آهنا را وادار ميدم

 ينبوب ما اّول کسی است که ابد موالی حميند داده بودند بگو ايابطفال خود 
 چرا يمما که آبن بزرگوار مؤمن هست يدرمايفاحکام و دستورات عمل م

 ه جنابيکدر اوقات يمقرار ده يشرا چراغ راه خو  يمقواعد و تعال ينا يدنبا
 طربسی ءحّجت در طهران حمبوس بودند خرب گرفتاری اصحاب را در قلعه

 د منیينری مناايوند و اصحاب را داشتند که آبجنا بر  يلی ميلند خيدشن
 ر منوده بودند تشّرف حبضورياغمگساری که برای خود اخت ، توانستند

 ضات مکتسبه از حمضر مبارکيو حضرت هباءاّلّل بود بر اثر حصول ف
 م وياحضرت هباءاّلّل بود که جناب حّجت پس از چندی در راه خدمت امر بق

 م و اقداميارگی کمرت از قعظمت و بز  يثاقدامی موّفق شدند که از ح
 فت و پسرشايه حمّمد شاه وفات يکوقت  اصحاب قلعهء طربسی نبود

 شاه بتخت نشست جناب حّجت هنوز در طهران حمبوس بودند ينانصر الدّ 
 گرفته  يمشاه بود تصم يننظام که صدر اعظم انصر الدّ  يزا تقی خان امي م

 ورد کهيابدست ب ای تر کند و هبانهيدبود که حبس جناب حّجت را شد
 ند ازيدت خود را در خطر دياه حيکرا بقتل برساند جناب حّجت وقت انيشا

 انيشق مراجعت اياوان اشتي طهران خارج شدند و بزجنان که اصحاب و پ
 را داشتند برگشتند پس از ورود کربالئی ولی عطّار ابصحاب خرب داد که

 کوچک اب کمال شوق و  اند زن و مرد بزرگ وجناب حّجت وارد زجنان شده
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 ٥٠٥ص 
 ان اظهار مسّرت منودند ويششعف حبضور حّجت شتافتند و از مراجعت ا

 داشتند جمد الّدوله ميان تقديشخود را اب يراب کمال سرور حمّبت خلل انپذ
 شاه که حاکم زجنان بود از خضوع و خشوع مردم نسبت ينعموی انصر الدّ 

 خ شد که چرا زن و مرد نسبتی اوقاتش تليلمد و خياحبّجت خوشش ن
 نند از شّدت خشم و غضب دستور داديکحبّجت اظهار اطاعت و حمّبت م
 ند جمد الّدوله اگر چه در ابطن نسبتيدزابن کربالئی ولی عطّار را فوراً بر 

 ا کنديدسته مراقب بود که فرصتی پيو ی داشت و پيدحبّجت عداوت شد
 بت جبناب حّجت اظهار حمّبتبربد و لکن در ظاهر نس نيو حّجت را از ب

 مود.ينان احرتام ميشفت و از اي نشان ميدرد و بديکم
 ها واقعهء کوچکی حادث شد که آتش عداوت پنهانی درنيب يندر ا     

 و کوچک ّيتامهبی ّيهآن قض يدحّجت بدان سبب زابنه کش نيقلوب خمالف
 ی ازيکات پسر  ی از آن دويکقرار بود که دو طفل اب هم نزاعشان شد يناز ا

 وان جناب حّجت بود حاکم زجنان فوراً فرمان داد طفل مزبور را گرفتهي پ
 حمبوس ساختند احّبا حباکم مراجعه کردند و از او درخواست منودند که

 خودشان مجع کرده نيطفل حمبوس را رها کند و در مقابل مبلغی را که از ب
 نزد جناب حّجت رفتند فت دارد حاکم زجنان حاضر نشد احّباايبودند در 
 هيدکه برشد نرس  يکردند جناب حّجت حباکم نوشتند طفل صغ  يتو شکا

 خوبست يدحتماً جمازات کن يدواهيخت اگر مشا ميسشخصاً مسئول ن
 جناب حّجت اعتنائی ءحاکم بنوشته يدپدرش را جبای آن طفل حمبوس منائ

 ی اب نفوذ بودکه شخص  يلجل ينکرد حّجت دو مرتبه نوشتند و انمه را مب
 پدر جناب يلجل يانمه را بدست خودت حباکم بده م يندادند و فرمودند ا

 ه بدار احلکومهيکنت از شهدای امر مبارک است وقتيکاشرف زجنانی و  ّيدس
 غضبناک شد و خواست بزور يلجل يدرابانن نگذاشتند داخل شود م يدرس

 راند و نزد حاکم طرفيکو درابهنا را ب يدخود را کش يوارد شود مشش
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 ٥٠٦ص 
 و شرط مقصود يدرفت و خالصی طفل را خواستار شد حاکم زجنان بدون ق

 رفتار حاکم ينرا اجنام داد و طفل را رها کرد علمای شهر از ا يلجل يم
 طور کردیينشدند و از جمد الّدوله ابز خواست کردند که چرا ا نيخشمگ

 آه و افسوس که مت ننمودی استقا يشات دمشنان خو يدچرا در مقابل هتد
 واستند ترايخها ميدهتد ينا ءکاری از تو صادر شد دمشنان بواسطه  نيچن

 ريگد تقاضاهای ديآينر ميگی مرتبهء ديدبرتسانند تو هم که از آهنا ترس
 آهنا رفتار کنی آن وقت طولی يلد که مبينمايننند و تو را جمبور ميکم
 يچذارند شخص تو در هيگو من نديگي شد که زمام امور را بدست ميکمن

 نيکن ات جلو خمالف  يکاری دخالت کنی ات زود است بفرست حّجت را دستگ
 ی.ي ه بتوانی بگيلوس ينخود را اب

 نهاد را قبول نکرد لکن علما او را واداريشپ ينحاکم زجنان ابتدا ا     
 واهدخن يشکار خطری پ  ينان دادند که در اينکردند که اقدام بکند و ابو اطم

 آمد شهر هبم خنواهد خورد آنگاه دو نفر از هپلواانن مشهور ستمکار وحشی
 کنند و اب غل  يرا علما وادار کردند که بروند جناب حّجت را دستگ

 ریيگی هپلوان اسد اّلّل و ديکدو نفر  ينورند ايانزد حکومت ب يو زجن
 یي دام به دستگها وعده داد که در مقابل اقينهپلوان صفر علی بود حکومت اب

 دو نفر کاله خود بر سر گذاشتند ينانعام خوبی بشما خواهم داد ا ، حّجت
 در يزو اب سالح آراسته روان شدند مجعی از طبقات پست و اراذل انس ن

 ردند.يکم يکپی آهنا براه افتادند علما هم در هر گوشه و کنار مردم را حتر 
 ی از اصحابيکند يدّجت رسجناب ح ءچون آن دو نفر هپلوان مبحّله     

 که مسّلح بودند جلو  نير از مؤمنيگصالح اب هفت نفر د يشجاع موسوم مب
 واهی بروی آنيخکجا م  يدصالح از اسد اّلّل پرس يدو نفر را گرفتند م ينا

 يدخود را کش يصالح مشش يهپلوان جبناب حّجت جسارت کرد فوراً م
 انی اسد اّلّل زد شجاعت ويشمخی بپصاحب الّزمان بلند کرد و ز  ايد ايو فر 
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 ٥٠٧ص 
 ّيتح سبب شد که مجعاو بر هپلوان مسلّ  ءصالح و غلبه يجالدت و رشادت م

 صاحب الّزمانی بود که ايد ايفر  نياّول ينای فرار کردند اهر کدام از گوشه
 ل بلند شد سر ات سر شهريدصالح شجاع و قو  يدر شهر زجنان از انی م

 ينا يدپرس ، يدد ترسايم زجنان از قّوت و شّدت آن فر مرعوب شدند حاک
 را ابو گفتند ّيهه قضيکوقت ؟ تيست مقصودش چيست و از کيسصدا چ

 ا ابو گفتند اصحاب در ساعت خطر هرير ی او را فرا گرفت ز يدخوف شد 
 و مساعدت قائم اخبار کنند ينر را برای نصرت ديگديکواهند يخوقت م

 وقت گرفتار ينحمّمد توپچی در ا يخشند شيکصاحب الّزمان م ايد ايفر 
 سر او را شکستند نيچنگ دمشنان شد و چون سالحی اب خود نداشت خمالف

 ينی از جمتهديکاش بردند وقتی او را جلو حکومت انداختند و بدار احلکومه
 ابو القاسم که در نزد حکومت بود اب قلم تراش خود ّيدزجنان موسوم بس

 يدخود را کش يجمروح کرد جمد الّدوله حاکم هم مششحمّمد را  يخش ءهينس
 که داشتند  ای اب اسلحه يزار نحضّ  يرزد سا يخو ضربتی سخت بدهان ش

 ر معلوميگوانست از خود دفاع کند ديتجبان آن مظلوم افتادند او که من
 ی که از هر طرف ابو ضربتیينحم چه کردند در حياست که دمشنان ب

 ترا شکر که ايفت خدايگی بدرد و رنج بدهد مّيته امهکينمد بدون ايآوارد م
 اتج شهادت را بر سر من گذاشتی.

 حمّمد توپچی اّول کسی است که در شهر زجنان در راه امر اهلی يخش     
 هجری ١٢٦٦در روز مجعه چهارم رجب  يدسع يدوفات آن شه يدبشهادت رس

 و پنجاه و پنج زييدر ن يداز شهادت جناب وح يشنی چهل و پنج روز پيع
 ست.يو بوقوع پ يزروز قبل از شهادت حضرت ابب در ترب 

 ته شد آتش انتقام در قلوب دمشنانخيگناه ر در آن روز که خون آن بی     
 بشهادت برسانند يزاصحاب را ن يرو در صدد برآمدند که سا يدشعله کش
 نگرفتند که بدو   يمانستند که حاکم اب آهنا مهراه است تصميدو چون م
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 ٥٠٨ص 
 طور ينخود ا يشفتند مقتولش سازند و پايحکومت هبر کس دست  ءاجازه

 قرار دادند که ات آتش اصحاب حّجت را خاموش نکنند ابسرتاحت نپردازند
 نداشتند از طرفی حاکم شهر را جمبور کردنديپء حّجت را کفر مهيّ ا رو ير ز 

 يدوی حّجت مناي که جبارچی فرمان بدهد ات در شهر اعالن کند که هر کس پ
 ندد جانش در خطر است اموالش اتراج خواهد شد زنيو و به اصحاب او بپ

 و خوار خواهند گشت هر که براحتی و آبروی يلپرستار و ذلو اوالدش بی
 از حّجت و اصحابش جدا يدارد ابيدخود عالقه دارد و عائله خود را دوست م

 .يداپدشاه در آ يتمحا ءيهشود و در سا
 نیيعمطلب را اعالن کرد اهالی زجنان بدو دسته شدند  ينی که اجارچ     

 دو اردوی جنگجو در مقابل هم قرار گرفتند برای بعضی از اشخاص که در
 حوادث ينآمد امتحان سختی بود و بزرگرت  يشپ ينقبول امر مرّدد بودند ا
 ه پسر از پدر و برادر از برادر جدايلوس ينا ابير مؤثّره حمسوب گشت ز 

 يو غ نيافراد مؤمن نيدر آن روز ب يااوندی و حمّبت دنيشخو  ءرشتهشد 
 ته گشت نسبتهای ظاهری فراموش شد شهر زجنان دچاريخمؤمن گس

 ها که افرادشان از هم جدا شدهد و فغان عائلهايانی گشت فر يشآشوب و پر 
 هيفسته بودند و از طايو ه جبناب حّجت پيکآهنائ يدبودند آبمسان رس

 دهایايی شادمان و مسرور بودند فر يلان خود گسسته بودند خاونديشو خو 
 مردم و اب ندای سبّ  يرسا يزس آمأيدهای ايند که اب فر يدشيکفرح و شادی م

 اردوگاه دمشن خود يدسي و لعن دمشنان ممزوج و خملوط گشته بگوش م
 يناخت حاکم زجنان و جمتهديسم ّياناهان مهيگرا برای هجوم و محله به ب

 شهر اشخاصی را بدهات اطراف فرستاده بودند و مجعی را بکمک نياو اع
 خواسته بودند.

 م و اقدام خود نکاستنديااز ق ، و قال يلهو و قياه ينجناب حّجت از ا     
 بردند و اب صدای بلند مردم را خماطب ساخته گفتند " دست يفمبنرب تشر 
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 ٥٠٩ص 
 ر و ظلمت را از هم ممتازقدرت اهلی امروز حّق را از ابطل جدا کرد و نو 

 ت دچارّياواهم مشا برای خاطر من بسختی و بليخای مردم من من يدگردان
 ند و بقتلي انه مقصود حاکم و علمای زجنان آنست که مرا بگيگ يدشو 

 يچندارند فقط خبون من تشنه هستند هب ينمقصودی جز ا يچبرسانند ه
 را از خطر حفظ کند واهد خودشيخکدام از مشاها کاری ندراند هر کس م

 خواهد در راه امر فدا کند خوبستيمارد و نيدهر کس جان خود را دوست م
 حاکم زجنان ".جا خارج شوديناز آنکه فرصت از دست برود از ا يشپ

 متجاوز از سه هزار نفر اهالی دهات زجنان را برای جنگ آماده کرده بود
 دا را مشاهده کردنداع يدصالح و بعضی از مهگنان او که اضطراب شد يم

 علی مردان خان که در جوار ءاز جناب حّجت درخواست منودند که بقلعه
 رت بوديکط نزديامطلب ابحت ينا اير ه خودشان بود انتقال کنند ز حملّ 

 جناب حّجت موافقت فرمودند و دستور دادند زانن و اطفال و آذوقه
 ند اصحابو مصارف الزمه را بقلعه بربند مجعی در قلعه منزل داشت

 قلعه را راضی کردند که از قلعه خارج شوند و در عوض منازل نيساکن
 های خود را خالیاصحاب خانه يند بنابراينرا آبهنا واگذار منا يشخو 

 قلعه دادند و خود جبای آهنا بقلعه رفتند. نيکردند و بساکن
 اندازی يه تيکد وقتيندمشنان در صدد بودند که بشّدت هجوم منا     
 رضا که از سادات شجاع پر مّهت بود حبضور جناب حّجت يروع شد مش

 کنم  يمن بروم و حاکم را دستگ يدمشّرف شد و عرض کرد اجازه بفرمائ
 جناب حّجت موافقت نفرمودند و ابو ميورم در قلعه حبس مناياو او را ب

 رضا بگوش يم يمتصم يدراه از دست بده ينجان خود را در ا يدگفتند نبا
 واست فوراً ازيخه ميکگشت بطور   يمو سرا اپ گرفتار ترس و ب يدکم رسحا 

 ل منصرف کردياخ ينی از سادات شهر او را از ايکزجنان خارج شود ولی 
 اد خواهد شد آنوقت در نظر شاهجيی ايمانقالب عظ يدو گفت اگر مشا برو 

 وم وي ن مآلاو صدر اعظم از مقام مشا خواهد کاست و گفت من خودم 
 



www.oceanoflights.org 

 ٥١٠ ص
 نم شخص مزبور اب سی نفر از مهگنان خود بقصديکقلعه هجوم م نيبساکن

 يکه اب مشش  يدراه دو نفر از دمشنان را د نيهجوم بقلعه روان شد در ب
 واهند ابو و مهراهانش هجوم کننديخل کرد مياد خيآينبرهنه بطرف او م

 ه حباکمکه فوراً فرار کرده مبنزل خود رفت و از قولی ک  يدو بقدری ترس
 در منزل را بست ، زجنان داده بود بکّلی صرفنظر کرد حّتی فراموش کرد

 از هجوم بقلعه يزو متام روز را در منزل پنهان بود سی نفر مهراهان او ن
 ل نداشته بودند کهياند که آن دو نفر اصاًل خيدمنصرف شدند و بعدها فهم

 نيفتند و تصادفاً بي می يّتهجوم کنند بلکه برای اجنام مأمور  ّيتمجع يناب
 خجلت افزا و چند اقدامو آور آمد شرم يشپ ينا .ها برخوردندينراه اب

 اً يعست مجيو نش بوقوع پايواقعه از طرف حاکم و لشکر  ينری که بعد از ايگد
 بردند جناب حّجت چند نفرمی ها بقلعه هجوم ينه ماند هر وقت ايجنتبی

 هنا را متفّرق سازند ولی ابصحاب درون رفته آي رمودند ات از قلعه بيفرا م
 يدی دست نزنيز خبونر  يدردند که ات جمبور نشو يکت سفارش مميعز  نيح

 که ابطفال و  يدو مواظب ابش يدهجوم دمشن را دفع منائ يدفقط سعی کن
 اصحاب حّجت سه هزار نفر بودند جناب حّجت ءعّده يايدی وارد نيّتزهنا اذ

 شانّيتآهنا ن يمکه اب کّفار جهاد کن  يمتيسرمودند ما مأمور نيفابصحاب م
 تيسن يزولی جهاد جا ميبدفاع مشغول شو  يدواهد ابشد ما فقط ابيخهر چه م

 ذشت.يگمنوال م نيامور بر مه
 ان بود از طرفجيصدر الّدوله اصفهانی که اب دو فوج سرابز عازم آذراب     
 زد و بزجنانداينب يان را بتأخجيت آبذرابمينظام مأمور شد که عز  يام

 در مخسه يکب  يفرمان ام يدبرود و  اب حکومت زجنان مساعدت منا
 نوشته بود. نينظام در ضمن آن فرمان چن يام يدبصدر الّدوله رس

 ی را که دريز هء فتنه انگيفکه طا  يدا" مشا از طرف اپدشاه مأمور شده     
 يدبرب  نيرا از بقوای آهنا  يداند مغلوب منائزجنان و اطراف آن جمتمع شده
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 ٥١١ص 
 در يدخدمت را خبوبی اجنام داد يناگر ا يدی کني از مقاصدشان جلوگ

 يرينو احرتام سا يلشد و مورد جتل يدخواه يزی عز يلنظر شاه خ
 گشت."  يدخواه

 ور شد فرمان آتش حرص و طمع صدر الّدوله شعله ينا ءاز مشاهده     
 افراد و لوازم يزود حاکم زجنان نت منمياب سرابزهای خود فوراً بزجنان عز 

 ر او گذاشت صدر الّدوله فوراً ابصحاب هجوم کرد و قلعه راياجنگی در اخت
 خود قرار داد سه شبانه روز جنگ ادامه داشت اصحاب اب کمال ءمورد محله

 ردند و از هجوم اعدايکشجاعت بر حسب دستور جناب حّجت فقط دفاع م
 آنکه از هر جهت کامل بود هم اسلحهمودند قوای دمشن اب ينممانعت م

 مد که اصحابياداشتند و هم افراد جنگ آزموده بودند ابالخره از عهده بر ن
 يمو شرط تسل يدشجاع قلعه را مغلوب سازد و آهنا را وادار کند که بدون ق

 وابی و توپ ويخند گرسنگی و بيشيدمنی اند يزچ يچشوند اصحاب از ه
 صاحب الّزمان ايد اياشت فر يداع ابز منتفنگ دمشنان آهنا را از دف

 ند و متفّرقيدسيرت د اثر سحر آسائی داشت دمشنان مايفر  ينند ايدشيکم
 س شدنديو بر اصحاب مأ ءکه لشکر دمشن از غلبه  يددند کار جبائی رسيشم

 اعرتاف منودند صدر الّدوله اقرار کرد که پس از نه ماه جنگ يشو بعجز خو 
 اره کسیيکو فوج سرابزش جبز سی نفر اشخاص بهای  پی در پی از دکردن

 وامن آهنائی را که در قلعه پناهندهيتابقی منانده و اعرتاف کرد که من من
 هيجنند از اپی در آورم در نتيکروح قوی و تواان مدافعه م نيشده و اب چن

 آمال يعمج يدصدر الّدوله درجه و مقامش از دست رفت و مغضوب شاه گرد
 فنتايغلبه  ءصربی  متتظر بود بواسطهبی يتکه اب هناو آرزوهائی را  

 شکست سختی خورد و رو ،ی مبّدل گشتيدکند بناام  يلابصحاب قلعه حتص
 بفرار هناد.

 ر حاضريگکدام ديچمردم زجنان از فرار صدرالّدوله هبراس افتادند ه     
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 ٥١٢ص 
 وزیي ا از حصول فتح و فير دازند ز يننبودند که جان خود را در خطر ب

 ردنديکفت بعضی را جمبور مي خود جبنگ من يلکس مبيچبودند ه يدانام
 مدند جبنگ ويآکه بقلعه هجوم کنند فقط افواجی که از طهران بکمک م

 ردند ورود افواجيکاز ورود در جنگ خود داری م يرينرداختند سايپجدال م
 ریيااز طهران بزجنان سبب شد که مردم شهر خمصوصاً اتجرها منفعت بس

 ر اصحاب جناب حّجت که در قلعه حمصور بودند از جهتيگبردند از طرف د
 خوارکی برای اصحاب ممکن ءّيهه افتادند هتيقر مبضيگخوراک و لوازم د

 ساندند وي های خمتلف خود را به قلعه منبود گاهی بعضی از زهنا ببهانه
 ازروختند فقط يفی گران ابصحاب ميلت خيمها که داشتند بقيز بعضی چ

 هيشهم مهينردند ولی ايکا ميدراه بود که گاهی اصحاب قوت غذائی پ ينا
 ممکن نبود اصحاب قلعه اب آنکه گرفتار گرسنگی و دائماً مورد هجوم دمشن

 داشتند که قوای دمشن يقنيردند و چون يکاستقامت دفاع م يتبودند اب هنا
 تند در هرت و هشت سنگر در قلعه ساخيسواند آهنا را مغلوب کند بيتمن

 ريگسنگری نوزده نفر از اصحاب بدفاع مشغول بودند و نوزده نفر د
 ادند.يدخرب م نيمبراقبت دمشن پرداخته و اقدامات آهنا را مبدافع

 مد و جاريآقلعه م يکرستادند نزديفدمشنان گاهی شخصی را م     
 ه قلعه را رهايککس  يلشکر از تقص يسفت حاکم زجنان و رئيگم ، يدشيکم
 واند سامل هبر جا کهيتشخصی م نيذرند چنيگاسالم برگردد م ينند و بدک
 هد ويدطور کاری بکند اپدشاه ابو رتبه و مقام مينواهد برود هر کس ايخم

 اند که بعهد خوداو قسم خورده ءدهينازد شاه و منايسم يشمورد انعام خو 
 يدشو  و از قلعه خارج يدای مردم دست از حّجت بردار  يدئياوفا کنند ب

 قرار يد اصحاب قلعه او را مورد استهزاء و حتقيشد جارچی که بلند مايفر 
 اد.يدحرفها من ينکس گوش ابيچادند و هيدم

 ب بوديندر ضمن زهنائی که در قلعه بودند زنی دهاتی موسوم بز      
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 ٥١٣ص 
 انش ابعلی درجهء قّوتميزجنان بود ا يکا مسکنش در ده کوچکی نزديهمشاٌر ال

 یينبرادران د يده ديکو دارای صباحت وجه بود وقت ينظر شجاعت بیو د
 گرفت که  يماو دچار مشّقات و صدمات هستند اب کمال شجاعت تصم

 راست و درياجهت خود را بلباس مردان بينم کند از ايابنصرت آهنا ق
 اختيسرد و دمشنان را متفّرق ميکهنگام هجوم اعدا اب اصحاب شرکت م

 ه بوديدو کالهی بر سر گذاشته بود موهای سر خود را چ ای در برجّبه
 داشت زرهی بر تن کرده بود و تفنگی بر دوش انداخته يلی محاي مشش
 ن سنگر بود مهه او راايرد جزو جنگجو يکت مهراه اصحاب دفاع ميئه يناب ا

 ب اب کماليننداختند ز ياکه دمشنان گلوله ميننداشتند مبحض ايپمرد م
 ايو بقلب لشکر دمشن هجوم کرده ابنگ  يدشيکد را مخو  يشجاعت مشش

 ورد و اعتنائی بصفوف لشکر نداشت دوست و دمشنيآصاحب الّزمان برم
 بود يمثل و نظا که بیيهشجاعت و جرأت و سرعت مشاٌر ال ءاز مشاهده

 از يمخوف و ب يترد مهه اب هنايکبودند هر وقت بدمشنان محله م ّي متح
 غضب اهلی است که بر ما ينفتند ايگردند و ميکش فرار مي جلو مشش

 ب فرار کرده سنگرهاينز  يی از مششيدانزل شده اب کمال انام
 ی از برجهايکن ياذاشتند جناب حّجت از ميگو استحکامات خود را خالی م

 ب را مشاهده فرمودند کهينز  نيمراقب حرکات دمشن بودند در آن ب
 ند که رويدسرابزان دمشن را د بدمشنان محله کرده و بدفاع مشغول است

 جناب حّجت او را نشناختند يدماينم يبب آهنا را تعقيناند و ز بفرار هناده
 برگردد و دمشنان يدو از شجاعتش در عجب شده ابصحاب فرمودند بگوئ

 ارديبه اطرافش ميکهائا بگلولهيهند مشاٌر اليده ديکنکند وقت يبرا تعق
 مردی يچکس و هيچه اقدام و شجاعت از هگونينهد فرمودند ايدمن ّيتامهّ 

 ت؟يسچ هيّ رو  ينند که مقصود تو از ايدات کنون ظاهر نشده از او پرس
 م برادران من گرفتار سختی و مشّقتيدافتاد و گفت وقتی د يهب بگر ينز 
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 ٥١٤ص 
 مرا وادار کرد ای ّيهابطن ءهستند از شّدت اندوه و غّصه قلبم جمروح شد قّوه

 بدهم از طرفی هم ييخود را تغ يمم کنم نتوانستم تصمياق که بنصرت آانن
 ی خود کمک کنمينبرادارن د هکه ب  يدم که مشا مبن اجازه ندهيدسيرت م

 ب ابشی حتماً خود او هستی عرض کردينز  يدجناب حّجت فرمودند تو اب
 ت حال من اّطالعيقکس جز مشا ات کنون حبقيچب هستم و هينبلی من ز 

 موهبتی که ينهم که مرا از ايدا حبضرت ابب قسم ما نکرده مشا ر يدپ
 انه آرزوی من دريگ يدنفرمائ يبنصمواهب حمسوب است بی ينابالتر 

 ست که بشهادت انئل شوم جناب حّجت از طرز در خواست وينزندگانی ا
 ستهيو ا متأثّر شدند فرمودند مطمئّن ابش من پيههلجهء گفتار مشارٌال

 ب راينشجاعت و قّوت قلبی که داشت ز  ءاسطهنم و بو يکدرابرهء تو دعا م
 روز کشف ،مت استيارستم علی انم هنادند و ابو فرمودند امروز روز ق

 روز آشکار شدن رموز است خداوند ابعمال نظر دارد و به ،اسرار است
 خواه زن ابشد خواه مرد يدرمايفقلوب متوّجه است بصورت ظاهر نظر من

 ظ ر إلی ص َورِکم اگر چه تويَنوِبک م و ال ظ ر  إلی ق  ل  يَنإن  اّلّلَ 
 ن مردان هم نظائر توياای هستی ولی در شجاعت و قّوت قلب در مدخرت جوان کم جتربه

 ک برو مشغول دفاع ابش و اصحاب را نصرت بکن و بر خالفينند ايلقل
 از خودمان يدتم فقط ابيسرفتار منما ما مأمور جبهاد ن نيمب ينفرائض د
 مّدت پنج ماه رستم علی اب يميخائن را بگ ينو جلو هجوم معاند يمدفاع کن

 خود خبدمتی که ابو رجوع شده بود ينظکمال شجاعت و قّوت قلب بی
 ادامه داد نه در بند خواب بود و نه در فکر راحت و خوراک بعضی از

 مثل و مانندی را از او مشاهده کردنداشخاص مرتّدد که چنان شجاعت بی
 شي ه مششيشم منودند رستم علی مهياند و بتدارک مافات قمتذّکر شد

 يشش در هپلو ي زره بر تن داشت و مشش يدوابيخبود گاهی که م يلمحا
 ينيی که برای آهنا تعنيّ ف بودند که در جای معاز اصحاب موظّ  يکبود هر 
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 ند و حبراست و دفاع بپردازند ولی رستم علی جایي شده بود قرار بگ

 فت مراقب بود که دمشن بکدام نقطهي واست ميخنداشت هر جا م نّي مع
 دائماً در يدساني ند فوراً خود را بکمک اصحاب در مهان نقطه ميکهجوم م

 رد در اواخر حال کهيکرفت و ابصحاب نصرت ميگقرار م نيمقّدمهء مدافع
 چندان از عمر رستمعلی ابقی منانده بود دمشنان براز او پی برده بودند

 ند و هجوم آانن را دفعيکه آبهنا محله ميکه بودند کسيدآنکه فهم و اب
 کهينند مبحض ايدسيرت ی ميلت زنست معذلک از او خيسمرد ن يدماينم
 شت و مهه دستيگد قلب دمشنان مملّو از خوف ميشد رستمعلی بلند مايفر 

 ردند.يکو اپی خود را گم م
 ای ازان عّدهروز رستمعلی مشاهده کرد که مجعی از دمشن يک     

 سرعت حبضور جناب حّجت رفت و يتاند اب هنااصحاب را احاطه کرده
 يدعرض کرد اجازه بده يهخود را بپای آن بزرگوار انداخت و اب تضرّع و  گر 

 بروم يدی از عمرم ابقی منانده شايز امن که چيدبکمک آهنا بروم من م
 در نزد موالیو  يدهای مرا ببخشي بشهادت برسم از مشا رجا دارم تقص

 جناب حّجت يدنم از من شفاعت کنيکه جان خود را برای او فدا ميکحمبوب
 ب سکوت جناب حّجتيناز شّدت أتثّر جوابی نفرمودند و سکوت کردند ز 

 دايون رفت و هفت مرتبه فر ي دانست فوراً از در ب يترا عالمت رضا
 را بقتلی از دمشنان را که بعضی از اصحاب يک يدصاحب الّزمان کش اي

 قطع کرد و اب يرسانده بود مورد هجوم خود قرار داد و دست او را اب مشش
 اگر راست يدافت چرا اسالم را بدانم کردهيگخشم و غضب م يتهنا
 آنگاه يدنيکمن فرار م يچرا اب کمال ذّلت و حقارت از دم مشش يدوئيگم

 نگاهباانن حمااب بسنگرهای دمشن توّجه منود سه سنگر را خراب کرد وبی
 آهنا را کشت بسنگر چهارمی که وارد شد او را گلوله ابران منودند بر اثر

 طهارت ذات ءاز دمشنان درابره يچيکافتاد و جان داد ه نيگلوله بر زم
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 ٥١٦ص 
 ب در نظرينای نداشتند ز و شبهه ان او شکّ مينت و اايو اپکی و شجاعت و د

 رفتار ءمهبود جمسّ  ّيتل انسانفضائ يعدمشنان زنی دهاتی نبود عنوان مج
 نينت حضرت ابب چنايو مظهر جتّلی روح شجاعتی بود که جز در ظّل د يکن

 يبد رفتارش طوری بود که پس از وفاتش قر يشفت منايارواح مقّدسه 
 ناختند ابمر مبارک حضرت اببيشه او را ميکت نفر از زهنائيسب

 مؤمن شدند.
 مهای او ابصحابيای که حامل پّينهء اشخاص معيلجناب حّجت بوس     

 ام فرستاديغی که در سنگرها بودند پينوان را خرب داد و مبؤمني دند پيشم
 که بر حسب فرمودهء حضرت اعلی هر شب نوزده مرتبه اّلّل  اکرب و اّلّل  

 د مهان شبی که امر جنابينأعظم و اّلّل امَجل و اّلّل اهبی و اّلّل اطَهر بگو 
 آواز مجالت فوق را تکرار يکه اطاعت کردند و مه يدحّجت ابصحاب رس

 بود که دمشنان از خواب يدمودند صدای اصحاب بقدری بلند و شدينم
 سرعت خود را يتاب هنا ، از اردو فرار کردند يمند و اب کمال ترس و بيدپر 

 نديدطلبآن نقطه پناه می ءمسکن حاکم رسانده از منازل جماوره يکنزد
 يمسره ترس و بيکجنان را ز مردم  ، ادند و مردندبعضی از شّدت ترس افت

 ليارت مردم خيشبقدری فرا گرفت که بدهات جماور پناهنده شدند ب
 ليامت است بعضی خياد بلند عالمت ظهور روز قايفر  ينردند که ايکم
 د عالمت آنست که جناب حّجت ابصحاب خود فرمانايفر  ينردند که ايکم

 ه است.تر از سابق داديدی شديدهجوم جد
 انی دمشنان را مشاهده فرمودند،يشچون جناب حّجت اضطراب و پر      

 رمودند که جهاديفردند اگر موالی حمبوب مبا امر ميکها چه مينافرمودند 
 نه جبهاد مبا امر شده است که اصول حمّبت و يمما مأمور بدفاع هست يدکن

 ر گونه شّدت وو از ه يماحسان را در قلوب مردمان اثبت و اپ برجای منائ
 و شاه خود يسست که رئينمقصود من و اصحاب من ا يمسختی برکنار ابش
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 ٥١٧ص 
 من اگر يممردم مبوّدت و دوستی رفتار منائ ءو اب مهه يمرا اطاعت کن

 مردم مرا ينعلمای زجنان رفتار کنم طوری بودم که ا يرواستم مثل سايخم
 نم کهيکی من هرگز قبول منردند وليکند و از دل و جان اطاعت ميدپرستمی

 را مبن ياگنج و ثروت دن  يعبر خالف امر موالی خود رفتار کنم اگر مج
 موالی خود هرگز ءبدهند و متام جاه و جالل جهان مال من بشود برخالف اراده

 اقدامی خنواهم کرد هنوز مردم زجنان ترس و اضطراب آن شب را فراموش
 شمشان جمّسم است من از شخصیاند آن حوادث دائماً در جلو چنکرده

 فت در آنشب اردوی دمشن جوالنگاه ترس و وحشتيگم که ميدشن
 یينو اضطراب بود ولی اصحاب در قلعه مبناجات و دعا مشغول بودند در ح

 و رمحت او را طالب بودند يتوان جناب حّجت بذکر پرداخته و هداي که پ
 ای زشت و اعمال پستنی رؤسای لشکر و رجال قوم بکار هيعدمشنان آهنا 

 سرگرم بودند اصحاب قلعه اب آنکه گرسنه بودند و راه بروی آهنا بسته،
 تايسته مشغول مناجات و مطابق امر حضرت ابب بتالوت آيو پ
 ا از اردوی دمشن پی در پی صدای خنده و شتم و کلمات زشترداختند امّ يپم

 ضی ازد اصحاب بلند شد بعايدر آن شب که فر  يدسي و پست بگوش م
 نديدرؤسای لشکر که بباده گساری مشغول بودند چون صدای اصحاب را شن
 مهانطور که جام شراب در دست داشتند اپ برهنه رو بفرار هنادند جامها از

 ابن فرار کردند دريابه ن بايه عر يمدستشان افتاد بعضی سر برهنه و ن
 بقدری های قمار و جامهای شراب منطوی و سرنگون گشتفرار سفره نيح

 ند که نتوانستند لباس خود را بپوشند بعضی از آهنا مبنزل علمايدترس
 انب مست بودند ء ه از ابدهيکار کردند و در حاليدرفتند و آهنا را از خواب ب

 فتند خدا مشا را لعنت کنديگگرفتند و آبهنا م  ينعلما را بباد لعنت و نفر 
 .يدافتنه و فساد را براپ کرده ينکه ا
 د اصحاب آگاه شدند آنوقت خوفشاناياز مّدتی دمشنان بسّر فر  پس     
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 ٥١٨ص 
 برگشتند صاحب يشمبرکز خو  يکشرمساری هر  يتزائل شد و اب هنا

 ها بسرابزان خود دستور دادند که مراقب ابشند از هر طرف کهمنصب
 صدای اصحاب بگوش برسد آجنا را نشانه کنند هر شب مجعی از اصحاب

 فت متامييادند معذلک ترس و فتوری در آهنا راه منيشم يدحنو شه يناب
 آانن بلند يلو هتل يسته صدای تکبيو مردند پيشم يمصائب وارده را حق

 اخت هر چهيست و مناجات هر مشکلی را در نظر آهنا آسان مايبود تالوت آ
 يدرديگتر و بلندتر ميدشد يريند و صدای ساايد فر يشاز عّدهء اصحاب کم م

 ها که نيمودند در مهان بيند حمبوب غفلت منايابکی نداشتند و از از مرگ 
 شاه ينبناصر الدّ  ای جناب حّجت انمه يدشيکجنگ و جدال زابنه م ءانئره

 :بود يننگاشتند مضمون انمه ا
 شاه خود را فرمانفرمای جهان ، ضرت اپدشاهیيحی اعلايرعا)     

 ونديشدالت شاه پناهنده ممارند بعيشان مميو ا ينان ديبپشت ينو بزرگرت 
 اننديدحامی خود م ينشخص شاه را بزرگرت  يشو برای حفظ حقوق خو 

 وجه ارتباطی بشاهيچاً راجع بعلمای زجنان است هبيمما مستق ءّيهقض
 و مردم زجنان ندارد مرحوم حمّمد شاه مرا به طهران خواستند و فرمودند

 امر را ينشاه مرحوم امنهم اب حضور  ميخود را اثبات منا نيآئ ّيتانحقّ 
 فرمودند من از زجنان يتجمری کردم شاهنشاه مرحوم نسبت مبن عنا

 بطهران مسکن گرفتم و جز خاموش شدن آتش فتنه و فسادی که علما بر
 فتند مقصود و منظوری نداشتميگافروخته بودند و درابرهء من سخنانی م

 م که در طهرانيدد هر چند اجازه داشتم که بزجنان مراجعت کنم ولی هبرت آن
 ء عدل اپدشاهی مبامن بعد از شاه مرحوم در آغاز سلطنت مشايهدر سا

 گرفت مرا  يمنظام مرا بشرکت در واقعهء مازندران مّتهم ساخت و تصم يام
 کس در طهران نبود که مرا حمافظت کند بزجنانيچبقتل برساند چون ه

 ينم مشغول شدم در ات اساليقفرار کردم و ابرتفاع شأن و اعالی رتبهء حق
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 ٥١٩ص 
 م کرد چند مرتبه او را متذّکر ساختم که بعدلياجمد الّدوله مبخالفت من ق نيب

 و انصاف در ابرهء من رفتار کند قبول نکرد علمای زجنان که از او متّلق
 ورانايران و ايمودند ينم يقکردن من تشو   يرا بدستگ يهفتند مشاٌر اليگم

 ن حاکم مردم رايکی کنند و اقدام منودند لي جلوگ عمل ينمن خواستند از ا
 هيدجا رسينت ات اکنون که کار ابيخنگياسته مبخالفت من بر ميو پ

 چنگال يگناهی که اسما اشخاص بی ءضرت مشا ات کنون درابرهيحاعل
 ريگاند از طرف داند و مساعدتی ننمودهسکوت فرموده مياستمکاران شده

 ضرت جلوهيحر در نظر اعليگمطلب را طور د نند کهيکدمشنان ما سعی م
 د اب آنکه هر منصفيندهند و ما را دمشن سلطنت و خمالف شاه معّرفی منا

 مقصود ما ميتيسنت نبوده و نياوجه در فکر خيچاقرار دارد که ما هب يخب
 ک من وينا يممنائ يترا تقو  تيّ آنست که مصاحل حکومت و مصاحل رع

 و اب ميو مبحضر شاه مشّرف شو  يمئياان بکه بطهر   ميوان من حاضر ي پ
 .( يمخود را اثبات منائ نيه صّحت امر و آئيددمشنان خود رو برو گرد

 انمهء جداگانه يکآنگاه جناب حّجت برؤسای اصحاب خود هم فرمودند که هر      
 ينحبضور شاه نوشته بفرستند و داد خواهی کنند شخصی مأمور شد که ا

 شد و او را نزد يراه دستگ نيساند مأمور مزبور در بانمه ها را بطهران بر 
 حاکم زجنان بردند حاکم از شّدت غضب و خشمی که از رفتار اصحاب در

 ند و اپره کردند و حامليدها را در وجودش حاصل شده بود امر کرد انمه
 ها ابمضای جناب حّجت و اصحابها را بقتل رساندند و جبای آن انمهانمه
 نگاشتند و برای شاه بطهران ينر مملّو از شتم و لعنت و نفر يگهای دانمه

 ی غضبناک شد و امريلها خانمه ينا ءشاه از مشاهده ينفرستادند انصر الدّ 
 ات کامل به زجنان بروند و فرمانيز فوج سرابز اب توپ و جتهدو کرد فوراً 
 از اصحاب حّجت را زنده نگذارند. يچيکداد که ه

 کاتب که  نيحس ّيدحسن برادر س ّيدس ءهيلابب بوس خرب شهادت حضرت     
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 و ابعث يدفت در قلعه ابصحاب جناب حّجت رسي م ينان بقزو جياز آذراب

 نيددمشنان هم منتشر شد از شن نيخرب در ب ينا يداندوه فراوان گرد
 يّهآن صدا خبنده و قهقهه بلند کردند و ابصحاب بنای استهزا و سخر 

 ود خوداتن رايخفتند چرا بيگی ابصحاب ميز ن تکرّب آمگذاشتند و اب حل
 دمشنان ءهدف گلوله يداديده در راه او جان ميکآن کس يدهيدبکشنت م

 همهينر ايگببعد د يناز ا يدگشت جسدش مفقود گرد  يشخو  نيو خمالف
 يدرا خالص کن يشکلمه خو   يکاب  يدوانيتفقط م يدعناد از خود خبرج نده

 مقوله گفتند يندمشنان هر چه از ا يدئب بر کنار شو آالم و مصا يعو از مج
 از اصحاب را نتوانستند از امر مبارک برگردانند. يچيکای نداد ههيجنت

 مدياون ني دمشنان از قلعه ب يدافراد هم اب آهنمه أتک ينحّتی انتوانرت 
 رد که سرابز بزجنان بفرستديکرا وادار م سته شاهيو نظام پ يام

 ح و جمّهزتومانرا اب پنج فوج سرابز مسلّ  يحمّمد خان امشاه  ينانصر الدّ 
 ت روزيسبزجنان فرستاد مّدت ب ينقلعه و کشنت حمصور  يبرای تسخ

 دمشنان موقوف شد. ءيهت جنگی از انحّياعمل
 وان توّجهير خان مکری موسوم بسردار کّل که جبانب ايز عز  نيب يندر ا     

 علی ّيدمان سيهو م يدد زجنان گردداشت و مأمور جنگ در آن حدود بود وار 
 نيارا اب جناب حّجت ب يشمان خود شرح مالقات خو يهابن مبيز خان شد م

 شد جناب حّجت ابو خرب دادند که ايکرد و چون از مقصود جناب حّجت جو 
 ای فراهمهيلحکومت زجنان بتقاضای من گوش نداد از تو تقاضا دارم که وس

 درخواست من ينو اگر ا ميون برو ي ب يماقل ينخود از ا ءکنی ات من ابعائله
 يمو از خود دفاع کن يمدر قلعه مبان ميمورد قبول واقع نشود جمبور 

 جدّ  يتان داد و گفت هناينگفتگو بود اطم  ءان که واسطهيخعل ّيدخان بس يزعز 
 مسئله را بزودی حلّ  ينو جهد را خواهم منود ات زمامداران را وادار کنم که ا

 ی از فرّاشانيکان مبنزل خود برگشت انگهان يخعل ديّ د چون سينمنا
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 انيخاند فوراً علنظام فرموده يخان گفت که اميز نظام وارد شد و بعز  يام

 از شّدت ترس و برای آنکه يهکن و بطهران برسان مشاٌر ال  يرا دستگ
 نظام بلعن و طعن يهر گونه هتمتی را از خود دور کند در جلو فرّاش ام

 ه خود رايلوس ينّجت زابن گشود و بسّب و شتم آن بزرگوار پرداخت و ابح
 .يداز خطر مرگ رهان

 تومان وارد زجنان شد آتش جنگ و جدال چنان يه اميکابری وقت     
 ای را هرگز خباطرکه شهر زجنان وقوع چنان حادثه  يدبشّدت زابنه کش

 ده بقلعه هجوم بردياتومان بسر کردگی هفده فوج سواره و پ ينداشت ام
 ر هم از جهات جماورهيگطرف قلعه برقرار کرده پنج فوج دبو چهارده توپ 

 ور محله را بنوازنديپآماده کرد مهان شبی که وارد شد فرمان داد ش
 ا امر کرد قلعه را بتوپ ببندند صدای توهپا ات چهارده فرسخيهو بتوپچ

 ی از آهنا را دريک فت اصحاب در قلعه خودشان دو توپ ساخته بودندي م
 تومان مشرف بود نصب کردند جناب حّجت يجای مرتفعی که ابردوی ام

 تومان يام ءهيمتوپ خب ءدازند گلولهينفرمودند اصحاب آندو توپ را بکار ب
 ه قلعه راينخورد و اسب او را بشّدت جمروح کرد سرابزان اب کمال بغض و ک

 قّوت و قدرت اسلحه ين اداشتند که اب يقنيهدف گلوله کرده بودند و 
 کردند که  يقنيخواهند کرد بعد از چند روز  يات قلعه را تسخيز و جته

 فرّخ ت يسر نيسّ قلعه برای آهنا م يی مبّدل شده و تسخيدشان بنا اميدام
 ی از سرکردگانيکان خان که يمخان و برادر حاجی سل ييیخان پسر 

 يدمطلب را شن ينه اکينظام وقت يام يدلشکر دولت بود هبالکت رس
 ان خاطر شد و به سپهساالر لشکر دولت سرزنش کرد که چرا قلعه رايشپر 

 شدن وادار يمو شرط بتسل يدرا بدون ق يننکردی و حمصور  يتسخ
 مملکت ءعجز و انتوانی که از خود آشکار ساختی اسم و آوازه ينننمودی اب ا

 رؤسای ينو تواانتر صاحب منصبان  ينو بدانم کردی بزرگرت  نيما را ننگ
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 ٥٢٢ص 
 خود را از ءيّهلشکر ما را بکشنت دادی و کاری کردی که سرابزان قّوت معنو 

 کنی و آاثر هر  يلانی را بنظم تبديشک سعی کن که پر يناند ادست داده
 گونه فجور و اعمال زشت را از اردو حمو و انبود سازی اب رؤسای شهر

 ّيتمأمور  ينا ءبدان اگر از عهده يقنيخصوص مشورت کن و  ينزجنان در ا
 و اگر آن مهه لشکر که در ظّل امر ميماينئی فوراً تو را معزول مياخبوبی برن

 بدان که خودم يقنيد ياينقلعه بر ن يتسخ ءو فرمان تو هستند از عهده
 یينه ابشد و هر دچاهل آن شهر را هر  ءنم مههيکبزجنان خواهم آمد و امر م

 اسباب ّيتا شهری که برای شاه و رعير بگذرانند ز  يغت که داشته ابشد از دم
 يقشاهنشاه واقع خنواهد شد و ال يتابشد مورد رمحت و عنا ّيتننگ و اذ

 ت.يسمهر و حمّبت ن
 نظام را قرائت منود از طرفی گرفتار يفرمان ام ينتومان چون ا يام     
 رؤسایکدخداها و   يعمج يدر دچار خشم و غضب گرديگس و از جهت دأي

 يکنظام را برای آهنا خواند و بتحر  يشهر را مجع کرد و فرمان ام
 هيکآانن پرداخت مردم مهه جبنب و جوش آمدند روز بعد هر مرد يضو حتر 

 ی در ظلّ يمر عظياست و لشکر بسيو تومان پ يتواانئی داشت بلشکر ام
 لتی همست کدخداها براه افتاد و بقلعه توّجه منود چهار فوج از قشون دو اير 

 بقلعه هجوم بردند اصحاب جناب يمآن لشکر عظ يشاپيشور پيپاب طبل و ش
 هوی آن لشکر داشته ابشند مهه اب همياکه اعتنائی هبينحّجت بدون ا

 ون رفته بر آن لشکري ند و از قلعه بيدصاحب الّزمان کش ايد ايمرتبه فر يک
 اصحاب نيی بود که بيعوقا ينتر يدواقعه شد ينجرّار هجوم منودند ا

 یيلواقعه سختی خ ينران جناب حّجت در اايست يو و لشکر دولت بوقوع پ
 ر فرزندان که مقابل چشم مادرانياند چه بسيدر کشياند و مشّقت بسيدد

 هيز ند و سرهای آهنا را دمشنان در مقابل چشم خواهران آهنا بر نيدبقتل رس
 د واياب فر نصب منودند زهنا دوش بدوش مردها اب دمشنان روبرو شده و 
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 مودند.ينم يعاری و استقامت تشجيدفغان مردان خود را بپا

 ی داشت و آهنا را در مقابليبم و اقدام زهنا در آن روز اثرات عجياق     
 رديکاد شجاعت مجيد زهنا در مردها ااياخت فر يسار ميددمشن خوخنوار اپ

 هيده بشهادت رسکيند و جبای آهنائيدوشيپبعضی از زهنا لباس مردها را م
 ای از زهنا مشکهای پر از آبرداختند عّدهيپبودند قرار گرفته بدفاع م

 ها کمکاختند و بزمخیيساب مي ند و مردان جنگجوی را سيدشيکبدوش م
 فتند و در لشکر دمشنايمطلب سبب شد که اصحاب غلبه  ينردند ايکم

 کم داشتند از  یيلشکست افتاد صفوف آهنا هبم خورد مهه تشنه بودند آب خ
 نديدجنگطرفی هم خود را ابصطالح ابخته بودند مانند اشخاص مغلوب می

 يبقر  ءوانستند برگردند در آن معرکهيتوانستند غلبه کنند و منيتمن
 ی از اصحابيکند يدد نفر از اصحاب جناب حّجت شربت شهادت نوشيصس

 ند آنر خوب و جالبی داشت که مانياجناب حّجت موسوم مبحسن صدای بس
 ه در دهات جماور بودنديکفت مردميگه اذان ميکنبود حمسن مؤذن بود وقت

 نيدر ح نيدند بعضی از مسلميشند و منجذب آن آواز ميدنيشصدای او را م
 فتند چطوريگند جمذوب گشته و اب خود ميدنيشمناز که صدای حمسن را م

 ت اتفايحرف کم کم شهرت  ينوانش کافر ابشند اي ممکن است حّجت و پ
 دي وانست جلو مردم را بگيتچون من يدبگوش جمتهد بزرگ زجنان رس

 هبر يدتومان برد و از او در خواست کرد و گفت مشا سعی کن يابم يتشکا
 حّجت و اصحابش نظر خوبی ءمردم درابره يده که ممکن است نگذار يلوس

 م ات مردم زجنان ابوريدا کنند من شب و روز کوشش کردم و زمحت کشيدپ
 اسالم ينمرب هستند و خمالف ديغوانش دمشن پي کردند که حّجت و پ

 هد و سببيداشند ولی صدای حمسن مؤّذن متام زمحات مرا بباد ميبم
 ا کنند اّوليدوانش نظر خوب پي حّجت و پ ءود که مردم شهر درابرهيشم
 مؤّذن ينا يداست که وادار کن ينا يدی که الزم است مشا اقدام کنيز چ
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 ٥٢٤ص 
 واست اب افکاريختومان که در ابتدا من يبدجنس را بقتل برسانند ام

 جنگ را ينکه ا  يدجمتهد مهراه ابشد در جواب گفت مشا و امثال مشا هست
 يمما مأمور حکومت هست يداشيبعمل م ينو خوداتن مسئول ا يدابپا کرده

 يلت اگر ميسکار مبا مربوط نينا يمنيکو فقط اوامر حکومت را اطاعت م
 حرف ينجمتهد مزبور چون ا يدی فداکاری بشو ّيامه يدحمسن را بکش يددار 

 فوراً مبنزل خود رفت و مبلغ صد يدمقصود او را فهم يدتومان شن يرا از ام
 تومان بچند نفر از يتومان فرستاد ام يکشی برای اميشتومان برسم پ

 که حمسنينا نياندازان ماهر خود دستور داد که مواظب ابشند و در ب يت
 د هنگام طلوع فجر که حمسنينگاه او را هدف گلوله منايناز کم يدو يگاذان م
 ای بدهانش خوردادای مجلهء ال اَلَه ِااّل اّلّل  گلوله نيفت در حيگاذان م

 نهياعمل وحش ينند که دمشنان ابيدچون جناب حّجت شن يدو فوراً بشهادت رس
 ذانرا که حمسن شروع کرده بود متامری برود و ايگاند فرمودند داقدام کرده

 اذان کشته نشد نيشخص در ب ينری رفت اذانرا متام کرد هر چند ايگکند د
 سختی و رنج شربت يتی خود در هناينبرادران د يرولی بعدها اب سا

 .يدشهادت نوش
 است کار حماصره متام شود برای هر يکند نزديده ديکجناب حّجت وقت     

 ای انتخاب فرمودند و جمالسر نکرده بود زوجهياجوانی که أتّهل اخت
 دادند و خرج عروسی مهه را از خودشان دادند يلعروسی متعّددی تشک

 .را فروختند و صرف عروسی جواانن اصحاب منودند يشخو  ءجواهر زوجه
 ته مبصائبيخجشنها آم ينجشنهای عروسی مّدت سه ماه ادامه داشت ا

 رياد چه بسيشدمشن بقلعه آشکار م ءمحله ءت خمتلفه بود که بواسطهّياو بل
 دند برای دفاع بروند مبحضيشدامادها که در هنگام ورود حجله جمبور م

 وني د داماد از نزد عروس فوراً بيشصاحب الّزمان بلند م ايد ايکه فر ينا
 شود عروس يلدمشنان پرداخته آرزو داشت که بشهادت ان ءفت و مبقابلهي م
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 ٥٢٥ص 
 فت چنديگد و ميز دست بدامن او م يديدشهادت م ءرا آماده که شوهر خود

 بروم اتج افتخار ابدی را يدفت وقت ندارم ابيگر صرب کن داماد ميگد ءهيقدق
 کرد در  يمکنم من و تو ابز اب هم در جهان ابدی مالقات خواه  يلبرای خود حتص

 ت جدائی و مفارقتی وجود ندارد سراسريسر زمحت و عذابی نيگآجنا د
 ت جاودانی".يااست و فوز حب يمعن

 ت نفر از جواانن عروسی کردنديسابر دو  تيبم مصايّ خالصه در آن ا     
 خود بسر بردند بعضی چند هفته بسر بردند بعضی ءبعضی چند ماه اب زوجه

 از آهنا نبود که صدای طبل را بشنوند يچيکرت اب هم نبودند هيشه بيقچند دق
 نفوس مقّدسه جان خود را فدای حمبوب ينا ءهو بدفاع نپردازد ابالخره مه

 که گفته شد  يعوقا ينبنابر ا .نديدمنودند و متامی جام شهادت را نوش يشخو 
 ينتر ی را که حمّل وقوع سختينسرزم نيت که حضرت اعلی چنيستعّجبی ن

 ه ارض اعلیيدوان اب وفا و خملص گردي مصائب و مشهد فدای پ
 ه ابقی خواهديشاند مهی بشهر زجنان دادهلقب که حضرت اعل ينند ايدانم

 .يدگرد  خواهدمذکور  يفرد يکارض اعلی دائماً در و زجنان  ءماند و کلمه
 اصحاب جناب حّجت شخصی بود موسوم بکربالئی عبد الباقی نيدر ب     
 شخص هفت پسر داشت پنج پسرش را جناب حّجت متأّهل ساخته بودند ينا

 صاحب الّزمان اصحاب بگوش ايد ايشد فر که جشن عروسی متام ينمبحض ا
 اند مبحض استماع ندا مههبود که دمشنان هجوم منوده ينو عالمت ا يدرس

 ی دمشناني برخاستند و عروسهای خود را جبا گذاشته برای جلوگ
 ند بزرگرت ازيدشتافتند هر پنج نفر داماد در آن معرکه بشهادت رس

 گرفتار دمشنان  ينظشجاعت بی مههء آهنا که جوانی بود دارای ذکاوت و
 او را يدد کشايخشم فر  يتاب هنا يتومان بردند ام يگشت او را نزد ام

 آن يداش را که پر از حمّبت حّجت است بسوزانهينو س ديداز ينب نيبزم
 واننديتروزند منيفنوکرهای تو هر آتشی ب يبجوان جواب داد ای مرد انجن
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 ٥٢٦ص 
 هءيقدق ينجوان ات آخر  يند انموجود است بسوزانحمّبتی را که در قلب من 

 بود. ايانطق و گو  يشموالی حمبوب خو  يشت مبدح و ستاياح
 ان قوی بودند و واقعهء زجنان را مشاهدهميه دارای ايکاز مجله زهنائ   

 ياا در قلعه بود که پسرش اشرف بدنيهمشاٌر ال .ی اّم اشرف استيکاند کرده
 پس از چند سال که .زجنان حمسوب است  يفالسّ  ةيّ آمد و اب فرزندش از بق
 ا کرد دمشنانيدو عرفانی عالی پ يبانی عجميا يدفرزندش بسن بلوغ رس

 هر چه کوشش منودند که او را بتربّی از امر وادار کنند ممکن نشد ابالخره
 فرستادند مادر آن جوان را که مهان اّم اشرف بود آوردند که پسرش را

 ه امّ يکوقت .بدايو از قتل خالصی  يدز امر تربّی مناا يدت کند شايحنص
 يند برآورد اگر گوش حبرف ااياشرف چشمش بصورت پسرش افتاد فر 

 جناب .تیيسبدهی و از امر حّق اعراض منائی پسر من ن يراشخاص شر 
 و از يدان فدا بشهادت رسيدان و استقامت در ميناشرف اب کمال اطم

 پسرش گرفتار ستم يديدرف اب آنکه بچشم خود مامر اّلّل تربّی ننمود اّم اش
 اتبی نکرد و حّتی اشک از چشمش جاریمهه جزع و بی ينو ظلم اعداست اب ا
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 ٥٢٧ص 
 در آن روز از اّم اشرف چنان .اديدا پسرش در راه خدا جان مير نشد ز 

 کشتار پسرش هم  ينشجاعت و صرب و ثباتی ظاهر شد که دمشنان و مأمور 
 جان پسرش افتاده چشم اّم اشرف جبسد بیيکافتادند وقتت ي بتعّجب و ح

 علی مردان خان ءآمدی من جزو اصحاب در قلعه ياه بدنيکگفت ای پسر روز 
 حمبوس بودم و مهانروز اب خدا عهد کردم که ترا در راه او فدا کنم اآلن

 انه پسری که خدا مبن داده در راهش فدايگم يبينچقدر مسرور هستم که م
 ام.ان خود وفا منودهيمو بنذر و پام کرده

 شجاعت اصحاب ءدرابره يدو شا يده ابيکابری من هر چه خبواهم آنطور      
 نم هريکم خود را عاجز و قاصر مشاهده ميسی بنو يز و جانفشانی آهنا چ

 وانست آتشيتشّدت بود ولی من يتچند طوفان ظلم و ستم اعدا در هنا
 موش کند هر چه دمشنان خبرابی قلعهان و شجاعت اصحاب اب وفا را خاميا

 استحکامات يتو تقو  يزن و مرد بتعم ،ماشتند اصحاب قلعهيگمّهت م
 دند متاميشرداختند در اوقات فراغت از کار بدعا و مناز مشغول ميپقلعه م

 گماشته بودند که پناه و قلعهء حمکم خود را از هجوم  ينمّهت خود را بر ا
 و يقدام زهنا کمرت از مردها نبود مهه از پم و ايااعدا نگهداری کنند ق

 وختند انن میيداب مردها شرکت داشتند لباس م يفو شر  يعجوان وض
 مودند مبواقفينگی ميد ها رسردند بزمخیيکها را پرستاری ميضپختند مر 

 هائی را کهي ها و تردند و از گوشه و کنار گلولهيکگی ميد استحکامی رس
 مودندينم يمردند استحکامات را ترميکمدمشنان انداخته بودند مجع 

 يزمودند اطفال قلعه نيناری و استقامت وادار ميددفاع بپا نيمردان را در ح
 گونه مساعدهتا شرکت داشتند و مانند مادران و پدران خود ابجناميندر ا

 آهنا حکم نيانگی که در بيگروح مساعدت و  ينا ءرداختند بواسطهيپامور م
 سدي ردند که عدد اصحاب قلعه بده هزار نفر ميکل ميافرما بود دمشنان خ

 ستهيو معلومی پ يبود که از راه غ ينری که ابعث تعّجب بود ايگمطلب د
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 ٥٢٨ص 
 بکمک آهنا يزو خراسان و ترب  ييزو از ن يدسي زاد و توشه ابصحاب م

 شودوقت منیيچقلعه را ه ينکه ا  يدسي بنظر م نيمدند و چنيآم
 کرد.  يتسخ

 تومان يو سرزنش بود که برای ام يخاز طهران پشت سر هم توب     
 انست چه بکنديدی خشمناک شده بود و منيلجهت خينو از ا يدسي م

 ه و خدعه اصحاب قلعه را از اپی در آورديلگرفت که از راه ح  يمآخر کار تصم
 متمّسک نشود از راه جنگ و جدال يبداشت اگر خبدعه و فر  يقنيو 
 نيجهت جنگ را موقوف کرد و چنينصحاب قلعه غلبه کند از اواند ابيتمن

 انداند جنگ  موقوف شود و فرمودهضرت اپدشاه فرمودهيحشهرت داد که اعل
 گونه حمارابت و فرستادن سرابز و قوا مبازندرانينکه من از اّول بوقوع ا

 ی متأّسفم کهيلعمل انشی از اشتباه بود و خ يننبودم ا يلما ييزو ن
 ا کرد مردم زجنان و دهاتيدمطلب که انتشار پ ينته شد اخيدر خون ر قينا

 تومان فرمان داده که اب جناب يشاه ابم ينل کردند که انصر الدّ ياجماور خ
 تومان چندی يهو را خبواابند امياحّجت صلح کند و هر چه زودتر آن ه

 از راهمطلب صّحت دارد آنوقت  ينصرب کرد ات مههء مردم ابور کردند که ا
 ابصحاب قلعه نوشت و آهنا را بصلح دعوت کرد و جبناب )ای( مکر و خدعه انمه

 انينصادق است و برای حصول اطم يشخو  ّيتان داد که در نينحّجت اطم
 ام داد که شاهيغقرآنی را مهر کرد و اب انمه بقلعه فرستاد و جبناب حّجت پ

 مشا و اصحابتان درورم که يخقرآن قسم م ينه است و من ابيدمشا را خبش
 کتاب خدا شاهد و گواه است که  ينا يداپدشاه هست يتحفظ و محا

 نميسد و از خطر اي ی ابو منيّتگونه اذيچهر کس از قلعه خارج شود ه
 يدهء امينو حمفوظ خواهد بود جناب حّجت اب کمال احرتام قرآن را از منا

 بگو صبح زود يمو چون انمه را خواندند حبامل انمه فرمودند اب ند گرفت
 بشما جواب خواهم داد آنگاه شبانه اصحاب خود را احضار فرمودند و پس
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 ٥٢٩ص 
 وامن اظهاراتيتقرآن ابصحاب گفتند من من ءهيماز ذکر وصول انمه بضم

 مرتکب ييزها که در مازندران و نيننتهای اياکنم خ  يقدمشنان را تصد
 و ييزرا که اب اصحاب نشدند هنوز در افکار ابقی است مهان معامله 

 واهند اب ما بکنند لکن برای حفظ احرتام قرآنيخمازندران کردند حال م
 يمرستيفو چند نفر از اصحاب را ابردو م يمنيکآهنا رفتار م يلما مطابق م

 آهنا آشکار شود. يبات خدعه و فر 
 نيزجنان بود برای من چن يفالسّ  ّيةاستاد مهر علی حّداد که از بق     

 يکرد که جناب حّجت مجعی از اصحاب را بعد از وصول انمهء ام  يتاحک
 مهراه منودند من ّيتابردوگاه فرستادند نه نفر پسر دهساله هم اب آن مجع

 که بزرگ بودند سّنشان از هشتاد جتاوز  يرينی از آن نه طفل بودم سايک
 يمد رحصالح و حممّ  يشرد از مجله کربالئی موال قلی و آقا داداش و درو يکم

 ت و وقار ويبصالح شخصی بود دارای ه يشو حمّمد انمی بودند درو 
 رفتاری يکن ءداشت بواسطه يدو قامتی بلند و حماسنی سف يلی مجيلمشا

 ی امورياامر در نزد اول يقکاری نزد مهه حمرتم بود قبل از تصديز و پره
 ابمر مبارک از مههء مقامات و فضل و يقاحرتام داشت و پس از تصد

 ست و جزويو ری اصحاب پياو ب يدردند چشم پوشيکاو م ءششی که درابرهخب
 مهر کرده بود برداشته يصالح قرآنی را که ام يشقلعه  در آمد درو  نيمدافع

 و منتظر ميداخل چادر شد يمتومان وارد گشت يو مبحضر ام ميروان شد
 و بنظر جوابی مبا نداد يام ميسالم کرد  ميه وارد شديکوقت ميدستور بود

 آنگاه ميتاده بوديسساعت گذشت مهانطور ايمت نيسحقارت مبا نگر 
 اطب داشته گفت منخمما را  يزو حقارت انگ يدتومان اب حلنی شد يام

 ام آنوقت شروع بشتمهيدو پست ند يبات کنون مثل مشا اشخاصی انجن
 يثی از اصحاب که از مهه بزرگرت و از حيک نيب ينو بدگوئی منود در ا

 تومان اجازه خواست چند يگذاشت و از ام  يشتر بود قدم پيفی ضعقو 
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 ٥٣٠ص 
 سواد بود ولی طوری سخن گفت که اسبابشخص اگر چه بی ينا يدکلمه بگو 

 بود: ينشد از مجله مطالبی که گفت ا ينتعّجب حاضر 
 ميحمّبت و صداقت را نسبت بشاهنشاه خود دار  يتاند ما هنايد) خدا م     

 مقصودی و منظوری جز صالح دولت و يچداشت ه يمببعد هم خواه ينو از ا
 م کردند و مبا هتمت ها زدند وياو لکن دمشنان مبخالفت ما ق ميندار  ّيترع

 ا نشديدکس پيچن شاهنشاه هيااز اطراف .بر خالف واقع ما را معّرفی کردند
 .کند  که اب ما مساعدت کند و به حرف ما گوش بدهد و از ما در نزد شاه دفاع

 که گوش اپدشاه ازينمثل ا يدولی جبائی نرس ميکرد  يتچند مرتبه هم شکا
 ند شاه مبا توّجهی ندارديده ديکدمشنان ما وقت .ن تظّلم ما عاجز بوديدشن

 غارت کردند هبتک يمهر چه داشت .جسور شدند از هر طرف مبا محله کردند
 پشت و يدميقتی دکردند ما هم و   يما پرداختند اطفال ما را دستگ يسنوام

 ند و دمشنان از هر طرف ما رايکمن يتحکومت از ما محا ميپناهی ندار 
 (. يمو از خود دفاع کن يميجلو دمشنان را بگ مياند انچار شداحاطه کرده

 وامنيتور لشکر خود توّجه کرده و ابو گفت من که منايه تومان ب يام     
 امر را ينبودم بدون درنگ ا ّيندمرد را بدهم هر گاه من قلباً مت ينجواب ا
 ها را فقطينور جواب داد جواب اايسد ي ردم حال بنظر تو چه ميکقبول م

 .ميها خالص شو يناز دست ا يموانيتمن يهد جز بواسطهء مششيدم يمشش
 و يداو اقراری را که نوشته يداصالح گفت قرآنی را که مهر کرده يشدرو 

 جاينما را ا ايآ ،اآلن در نزد من است يداه نزد خود آوردهيلما را آبنوس
 ی برافروخته شديلتومان خ يام ؟يدطور اب ما رفتار کنينکه ا  يدآورد

 يراصحاب در ز  يرصالح را کندند و او را اب سا يشفرمان داد حماسن درو 
 هبراس ميرا مشاهده کرد ّيهقض ينر که ايگی افکندند من اب اطفال دينزم

 و اب کمال يدميصاحب الّزمان کش ايد ايو فر  يمنفرار ک يمخواست ميافتاد
 يدن شخصی از دنبال من رسيددر ضمن دو  يدميسرعت بطرف قلعه دو 
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 و دامن لباس مرا گرفت من فوراً لباس را کندم و خود را دوان دوان بدر

 ال شده بودم ترس من وقتیيحی بيلم خيده آجنا رسيکقلعه رساندم وقت
 يتی از اصحاب بود دمشنان اب هنايکامامقلی را که م يدفت که دايشّدت 

 م اب آنکهيدی ترسيلم خيدرا د يناند وقتی ادرندگی اپره اپره کرده
 واهد اب اصحاب صلح کند و جنگ و جداليختومان شهرت داده بود که م يام

 رد بعداً يکگونه اعمال جابرانه از آهنا بروز مينرا موقوف سازد معذلک ا
 يهواهد اب او حرفی بزند مشاٌر اليخکه مينا ءدر امامقلی ببهانهم که برايدفهم
 ستمکاری بدست يتون برده و اب هناي اصحاب ب نيداده و از ب يبرا فر 

 ی مبنيلمن فوراً حبضور جناب حّجت رفتم خ .دمشنان گرفتار ساخته است
 حمّبت کردند گرد و خاک از صورت من اپک کردند لباس نو مبن پوشاندند

 يعوقا يعن امور سؤال فرمودند من مجايه از جر يدهپلوی خود نشان و مرا
 مت استياه روز قيحرا حبضور جناب حّجت عرض کردم فرمودند آن ص

 ه امروز مهان روزیيدای است که چشم عامل هر گز مثل آن را ندهيحص
َر ء  ِمن أخيَفِ َم َيو "  يدرمايف( م٣٧-٣٥: ٨٠است که خدا در قرآن )

 يهِ رُّ امل
 " امروز مهان روزی است که نه تنها ِيهو صاِحَبِته و بَنِ  يهِ ا ّمِه  و أبِ  و

 انيشخو  ينرت يکنت خون نزدخيدست از برادر خود بردارد بلکه برای ر  يدانسان اب
 مال خود را فدا کند امروز مهان روزی است که خداوند در قرآن فرموده يدخود اب

 م رِضَعةن َعّما اَرَضَعت َو َتَضع   َم تَ َروهَنا َتذَهل  ک لُّ َيو ( " ٣:٢٢)
 ک لُّ َذاِت مَح لن مَحَلها َو تَ َری الن اس س کاری َو َما ه م ِبس کاری وَ 

 ". يدٌ لِکن  َعَذاَب اّللِّ شد
 ان قلعه نشسته بودند اصحاب خود را احضاريدجناب حّجت در وسط م     

 ی مسرورم دمشنانيلکردند و آبهنا فرمودند برادران من از استقامت مشا خ
 ندارند يناند که ما را حمو و انبود کنند مقصودی جز اگرفته  يمما تصم

 ه و خدعه از قلعه خارج کنند و آنيلبدهند و اب ح يبواهند مشا را فر يخم
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 ند رازشان آشکاريددارند  مشا را بقتل برسانند حال که فهم يله ميکطور 

 نيبزرگ و کوچک اقدام منودند چن ه حببسيدشان مکشوف گرد شده و خدعه
 ارنديدنکنند دست از جنگ برمن يات مشا را نکشند و قلعه را تسخ يدماينم

 يدحتماً بدست دمشن گرفتار خواه يددر قلعه مبان ينرت از ايشمشا اگر ب
 خواهند کرد اطفال مشا را خواهند کشت هتک يشد مههء مشا را اس

 خود را ءهآنست که شبانه زن و بچّ حرمت انموس مشا خواهند منود هبرت 
 خود را مبحّل امنی يداز آنکه گرفتار شو  يشو پ يدو فرار کن يدبردار 
 من خودم حاضرم تنها مبامن و گرفتار دمشنان بشوم چقدر خوب يدبرسان

 و قتل مشا مرا ّيتردند و جبای اذيکد اگر دمشنان بکشنت من اکتفا ميشم
 ن سخنان جنابيدوب اصحاب از شنساندند قلي ادند و بقتل ميدرنج م

 شد و مهه متأثّر شدند اشک از چشمشان جاری گشت و نيحّجت غمگ
 که مشا را تنها در  ميو يشوقت حاضر منيچحبضور حّجت عرض کردند ما ه

 تيمرت از جان مشا ارزش و قيشجان ما ب ميچنگال دمشن خوخنوار بگذار 
 تريفرتمرت و شر های ما از عائله و بستگان مشا حمندارد و عائله

 هر بالئی را در خدمت مشا اب کمال خوشحالی ميتند ما حاضر يسن
 .يمحتّمل منائ

 القلب مهه در خدمتش ابقی يفاصحاب حّجت ابستثنای چند نفر ضع     
 ماندند فقط آن چند نفر چون در خود طاقت حتّمل سختی اوضاع قلعه را

 شدند و خود را مبحّل امنیجناب حّجت از قلعه خارج  ءنداشتند بنا بفرموده
 که در  ايی بود بتمام اقو يددرجهء انام يتتومان که در هنا يرساندند ام

 زجنان بودند فرمان داد در جوار اردوی او جمتمع شوند آنگاه قوای خود را
 منود و اشخاصی که اتزه در زجنان سرابز نّي ب کرده رؤسای لشکر را معمرتّ 

 تومان فرمان داد که شانزده ين در آمدند امتوما يشده بودند جزو قوای ام
 توپ بنوبت قلعه را مورد هجوم خود قرار بدهند هشت فوج ءفوج اب ده عرّاده

 از ظهر و هشت فوج بعد از ظهر ات اّول شب جبنگ ادامه دهند خود يشپ
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 از ظهر را بعهده داشت يشست افواج پايان جنگ وارد شد و ر يدمب يام

 فتيگاد که انعام خوبی آبهنا بدهد آبهنا ميدرد و وعده ميکم يقآهنا را تشو 
 مورد يدفت و اگر شکست خبور اي يدمکافات خوبی خواه يداگر فتح کن

 نيهجوم و محله و کشتار هبم ينگرفت ا  يدجمازات شاهنشاه قرار خواه
 ردند جبای خود گاهی شبانهيکروزها که جنگ م يدماه طول کشيکحنو مّدت 
 ولی يدسي تومان کمک م يسته از اطراف ابميو مودند پينجوم مهم بقلعه ه

 فزود و در تنگنای حصارياتشان ماصحاب قلعه روز بروز بر سختی و شدّ 
 يمنظام تصم يام نيب ينذراندند در ايگگرسنگی و شّدت جوع م  يتاب هنا

 گرفت که حسنعلی خان گّروسی را اب دو فوج از سرابزهای سّنی برای کمک
 مان بزجنان بفرستد.تو  يام

 تومان قلعه را گلوله يدو فوج توپخانهء اردوی ام ينپس از ورود ا     
 قلعهء اصحاب چند روز در مقابل يدان و خراب مناير ابران منود ات بکّلی و 

 م چنان شجاعتی ازايّ های توپ مقاومت کرد و اصحاب ابوفا در آن اگلوله
 اری و شجاعتشانيدان آهنا از اپدمشن ينخود آشکار منودند که خوخنوارتر 

 انيشروز گلوله ببازوی راست جناب حّجت اصابت منود ايکمتعّجب شدند 
 سپردند که يشمشغول مناز خواندن بودند که جمروح شدند فوراً بنوکر خو 

 ن آن شخص بقدری دست ويکان مستور بدارد ليشا ءمطلب را از زوجه ينا
 ش از رنگي ر شده بود که سّر ضماپی خود را گم کرده بود و بطوری متأثّ 

 اش راز پنهان را آشکار منود چون زوجهءيهرخسارش مکشوف گشت و گر 
 يدان شتافت ديشفت اب کمال اندوه خبدمت اايجناب حّجت از واقعه خرب 

 ری از زمخشان جاریياجناب حّجت مشغول مناز هستند و اب آنکه خون بس
 فتند:يگاند و در آن حال مان توّجه حبّق منودهيناست اب کمال اطم

 يناب ايخدا ،ننديکانند چه ميدها منينا اير مرز ز يامردم را ب ينا اي" خدا     
 اعمال آهنائی يند مسئول اصلی انتيسها مسئول نينا اير مردم رحم کن ز 
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 مردم ينرا بدست ا يشاند و مقاصد زشت خو مردم را گمراه کرده ينهستند که ا

 هند."يداجنام م
 ه از زخم جاریيکان از مشاهدهء خونيشان ايشزوجهء جناب حّجت و خو      

 د راايابی و انله و فر يتان آلوده شده بود بنای بيشبود و متام بدن ا
 گذاشتند جناب حّجت در صدد برآمدند که آهنا را دلداری بدهند آبهنا

 واهم مشا خبداونديخمن هنوز اب مشا هستم م يدفرمودند شادمان ابش
 اير ی ندارد ز ّيتت امهّ يسی نيز که چينا يداو راضی ابش ءو ابراده يدوّکل کنت

 رت ازيشی بيلتی که در وقت وفات من برای من مقّدر شده خّيامصائب و بل
 ستيو هاست آنچه واقع شد مانند قطره است و آنچه بوقوع خواهد پينا

 هاصحاب ابوفا ک يمست بقضای اهلی راضی ابشينست هبرت اايمانند در 
 خود را رها کرده و حبضور ءاند اسلحهند جناب حّجت جمروح شدهيدشن

 ان شتافتند.يشا
 ت مشردند و چون اصحاب را دريمفرصت را غن ينلشکر دمشن ا     

 صد يبشّدت هجوم کرده بقلعه وارد شدند و قر  يتند  اب هنايدمقابل خود ند
 م فصلايّ د آن اکردند و دارائی آهنا را اتراج منودن  يزن و بچه را اس

 بود که ات آنوقت در زجنان چنان ای زمستان بود شّدت سرما بدرجه
 مّدت اپنزده روز يسرمائی بندرت اتّفاق افتاده بود زانن و اطفال اس

 گذراندند خمتصر لباس انزکی هر کدام  يدبدون لباس در آن سرمای شد
 گرسنه بودند  داشتند نه مأمنی برای آهنا بود و نه ابال پوشی داشتند مهه

 یيلواستند خود را اب آن گرم کنند سرما خيخها که چارقد داشتند مو بعضی
 واستند خودشانرايخهر چه م يدز يو ابد سردی م يدار يببود و برف م يدشد

 ای از زهنای شهر و دهاتن را عّدهاينوار نبود دور آن بیيسّ گرم کنند م
 ار دور آن اسراو انهيو ده داحاطه کرده بودند و زابن بلعن و طعن آهنا گشو 

 فتند خدای مشا خوب مکافاتی بشمايگردند و ميکند و استهزا ميدقصي م
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 اکنون بشما جزا داده است از اطراف يديدرستيپداد آن خدائی را که م

 منودند.نداختند و سّب و لعن میيابصورت اسرا آب دهان م
 رت از وسائل دفاعيشو بفتند ايهر چند سرابزان دمشن بقلعه دست      

 کردند ولی  يزهنا و اطفال را اس ءاصحاب و دارائی آهنا را بردند و عّده
 ه ابقی مانده بودنديکاصحاب حّجت از اپی ننشستند مهه اب زهنا و اطفال

 نوزده نفری خود را ءپنج فرقهه مسکن جناب حّجت مجع شدند و ب يکنزد
 زده نفر برای دفاع و ممانعت دمشنن آن پنج فرقه نو يامنودند و از م يمتقس

 ن صفوفياه خود را ميدصاحب الّزمان کش ايد  ايدند و فر يشحاضر م
 نود و پنج يناختند ايسان ميشفکندند و آهنا را متفّرق و پر يادمشنان م

 فکندند و مرعوبياند دمشنان را بلرزه ميدشيکد مايه فر يکنفر اصحاب وقت
 اختند .يسم
 عّدهء يددی بدمشنان رسايشت و خسارت ز طورها گذينچند روز ه  

 رتی ازيشی بدل شد بيدها بنااميدری از لشکر دمشن کشته شدند اميابس
 اندازی دست برداشتندي ها از تند توپچیيدرؤسای لشکر دست از کار کش

 رفته بود. يلان بود قوای اعدا بتحليشصفوف دمشن پر 
 یيدانی و اناميشا از پر انست چه بکند که لشکر خود ر يدتومان من يام    

 جنات بدهد و جبنگ و جدال وادار کند جمبور شد اب رؤسای لشکری که ابقی
 حمافظت اهالی، ت خود اّوالً يامانده بودند مشورت کند و برای حفظ ح

 تومان يد چون رؤسای لشکر مجع شدند اميشدينعالجی ب ،ياً زجنان اثن
 اماصحاب حّجت بتنگ آمده ام و از مقاومتر خسته شدهيگآبهنا گفت من د

 ت شجاعت و قّوت روحی که اصحاب حّجت دارند دريسوقت ممکن نيچه
 ت که ماننديساز افراد لشکر ما حاضر ن يچيکا شود هيدپ  شاه لشکر

 شده يدام اصحاب حّجت از روی خلوص و وفاداری فداکاری کند لشکر ما ان
 اند کها کردهيدپای ه يدعق اير ی جنات داد ز يدام ت آهنا را از انيساست ممکن ن
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 يناشند بعد از مشورت قرار بر ايببند دچار هالکت ابدی ميااگر غلبه هم ب

 واسطه ينمنزل جناب حّجت نقب بزنند و اب يردادند که از خارج قلعه ات ز 
 ماه هم يکگردند   يمو شرط تسل يداصحاب را جمبور کنند که بدون ق

 اد منفجره قرارها موّ مصّمم شدند که در نقب مهّم پرداختند و ينابجنام ا
 انفجار منازل اصحاب قلعه را که هنوز خراب نشده خراب ءبدهند و بواسطه

 تومان بصاحب منصبان توپخانهء خود فرمان داد که پس از يکنند ام
 اردو و مسکن جناب حّجت قرار گرفته است منزل نيخرابی منازلی که ب

 امور بوقوع ينسان کنند ايکقلعه را اب خاک حّجت را هدف توپ سازند و 
 ه طفل خود موسوم به هادیجياة خبدجناب حّجت مسمّ  ءه زوجهيکست وقتيو پ

 قسمت از يکفتند يگا سخن ميهرا بغل گرفته بود و جناب حّجت اب مشاٌر ال
 يناب ا يبرمودند که تو عنقر يفان خراب شد جناب حّجت ابو ميشمنزل ا

 ن آن سخنيدا که از شنيهمشاٌر ال . د را آماده کنخواهی شد خو  يطفل اس
 مود انگهان هدف گلوله گشت و فوراً جان داد فرزندشينابی و جزع ميتب

 مّدتی يلن آتشی که بر افروخته بود افتاد و پس از قلياهادی هم در م
 فتايزا ابوالقاسم جمتهد زجنان وفات ي ر در منزل ميابواسطهء جراحت بس

 متأثّر بودند لکن يلآمد خ يشپ ينا ء که از مشاهدهجناب حّجت اب آن
 فتند:يگشجاعت و متانت خود را حفظ کرده و اب حلن مناجات م

 ه بعرفان حضرت موعود موّفق شدم و حمبوب دل ويکاز روز  ايخدا "     
 هر يدت مبن خواهد رسّيامصائب و بل ينانستم که ايدفتم مايجان خود را 

 ر ولی در راه نصرت امر توياحزن من بس است و يدچند مصائب من شد
 ت و آفاتی کهّيامهه بل ينحاضر و آماده هستم ا يناز ا يشبرای حتّمل ب

 شدند يدرفت اصحامب شه نيام از دست رفت پسرم از بزوجه يدمبن رس
 ان و موهبت عرفانی کهميها در مقابل نعمت اينفتند مههء اايبستگامن وفات 

 پر از يات اگر هزار جان داشتم و متام دنيسذکر نای قابل کرده  يتمبن عنا
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 ٥٣٧ص 
 ست داشتم مهه را در راه تو فداايجهان ر  يعطال و مال بود و بر مج

 مودم."ينردم و اب کمال فرح و سرور هر مشکلی را حتّمل ميکم
 و پسرش و يهاصحاب ابوفای جناب حّجت از وفات زوجهء مشاٌر ال     

 بودند و مهه مصّمم شدند که غضبانی يلود خحمبوب خ يسزخم ابزوی رئ
 گرفته  يمری جناب حّجت دست نکشند و تصمايات جان در بدن دارند از 
 ند و لکن جنابي خود را از دمشنان بگ يدی شهينبودند که انتقام برادران د

 و آتش يدکاری بکن  نيت فرمودند و گفتند مبادا چنيححّجت آهنا را نص
 منتظر ساعت يدبقضای او راضی ابش يدتوّکل کن خبدا يدجنگ را دامن بزن

 ی طول بکشد.يلاگر چه خ يدد ابشو اب کمال سکون و ثبات مرتصّ  يدآخر ابش
 شتيگد و بر مصائبشان افزوده ميشهر روز از عّدهء اصحاب کاسته م     

 ابالخره صبح روز يدرديگی که مأمن آهنا بود کاسته مينو از مساحت زم
 هجری جناب حّجت پس از آنکه نوزده روز ١٢٦٧ّول سال اال يعپنجم ماه رب

 ادای مناز که بسجده نيند در حيدکش  يدرنج شد يشاز جراحت ابزوی خو 
 افتاده بودند وفات فرمودند.

 ی حمزون شدند دو نفريلان از وفات حّجت خيشاصحاب و بستگان ا     
 که فوراً   رضای سردار در صدد بر آمدند يو م يرحمّمد وز  يناز اصحاب د

 ان ابيشان ايشاز اصحاب و خو  يچيککه هينجسد جناب حّجت را بدون ا
 که دمشنان از وفات جنابينخرب بشوند در حمّلی دفن کنند و قبل از ا

 عمل را اجنام دهند شبانه جسد جناب حّجت را ينحّجت مطّلع گردند ا
 آن اطاق رابردند و در آجنا دفن کردند و  يرحمّمد وز  ينبرداشتند و ابطاق د

 اير فوراً خراب کردند که کسی پی نربد مدفن جناب حّجت کجاست ز 
 وردند و مورد اهانت ويآون مي فتند بدن را بييادمشنان اگر اّطالع م

 ادند.يدجسارت قرار م
 پس از وفات حّجت اپنصد نفر زن برای سوگواری در منزل جناب     
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 ٥٣٨ص 
 اعدا و دفاع پرداختند از اصحابحّجت مجع شدند اصحاب ابوفا مبقابلهء 

 شده يدشه اي يرينت نفر مرد قوی ابقی منانده بود سايسحّجت جبز دو 
 بواسطهء زخم و جراحتی که داشتند از کار افتاده بودند دمشنان ايبودند 

 ی منودند ات قلعه را خرابيدچون از وفات جناب حّجت مطّلع شدند هجوم شد
 دايدند صدای سرور و فر يز ور ميپشبربند طبل و  نيو اصحاب را از ب

 ن بلند بود ابصحاب محله کردند و مّهت گماشتند کهايخوشحالی از لشکر 
 دايند فر يدد نيند اصحاب که چنيننربند آسوده ننش نيات مهه را از ب

 بدفاع پرداختند جنگ مهچنان يمند و بدون ترس و بيدصاحب الّزمان کش اي
 اب غالب شدند مجعی از اصحابادامه داشت ات آنکه دمشنان بر اصح

 و گرفتار گشتند دمشنان دست بغارت يند و مجعی اسيدبشهادت رس
 گشودند و مانند درندگان بکشتار اصحاب پرداختند .
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 ٥٣٩ص 
 ان رايشتومان فرمان داد که لشکر مبنزل حّجت نروند و دارائی ا يام     

 ينتومان ا ير امد اگينغارت نکنند و اب بستگان حّجت بدرفتاری ننما
 ردند مقصوديکاند که آن مردم خوخنوار چه ميدفرمان را نداده بود خدا م

 بود که شرح واقعه را بطهران خرب بدهد و منتظر دستور ينتومان ا يام
 ءد خبصوص که علمای زجنان بواسطهي ابشد اّما نتوانست جلو مردم را بگ

 يضوارگی حتر وزی مردم را بشرارت و خوخني فتح و ف ينحصول ا
 ردند ازيکم يکمودند و هبتک حرمت حتر يناسرا وادار م ّيتردند و ابذيکم
 ی را که مراقب منزلينجهت اتراج و غارت شروع شد مردم مأمور  ينا

 ن بقتل اشخاصی که ابقیايحّجت بودند مورد هجوم ساختند و اب لشکر 
 بودند کهابک شده مانده بودند پرداختند اهالی زجنان بقدری وحشی و بی

 ی عاجز بودند رشتهء نظم از همي تومان و حاکم زجنان از جلو گ يام
 ادند حاکم زجنان رؤسایيدواستند اجنام ميخته بود مردم هر چه ميخگس

 لشکر را راضی کرد که اسرا را در منزل حاجی غالم حمافظت کنند ات
 نددستور از طهران برسد اسرائی که در آن حمّل جمتمع شده بودند مان

 ا آن حمّل نه سقفير قرار داشتند ز  يداغنام مظلوم در معرض سرمای شد
 داشت و نه فرش و ااثثی دارا بود چند روز گرسنه گذراندند آنگاه زهنا را

 ينبتواند آهنا را بد يدزا ابوالقاسم جمتهد بردند که شاي از آجنا مبنزل م
 هد طّماعجمت ينه از حبس آزاد شوند ايلوس يناسالم برگرداند و اب

 يزانن و بستگان و دخرتان خود را وادار کرد که از زهنای اس يصحر 
 وني ت آالت هر چه داشتند گرفتند حّتی لباسهای آهنا را هم بينجواهر و ز 

 زهنا اجازه دادند که يندند بعد ابانآوردند و لباسهای اپره و کهنه آبهنا پوش
 نيراف فرستادند ساکنای را هم بدهات اطان بروند و عّدهيشمبنازل خو 

 زهنای مظلوم بکمال احرتام و خوشروئی يندهات بر خالف مردم زجنان اب ا
 جناب حّجت در زجنان حتت ءائی کردند عائلهير رفتار منوده و از آهنا پذ
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 ٥٤٠ص 
 ابقی ماندند يزن نيمراقبت قرار گرفتند ات از طهران دستور برسد جمروح

 ن شّدت سرما در ظرف چنديکصادر شود ل خت درابرهء آهنا امریيتات از اپ
 ارگانيچت آن بيار حبيگاز طرف د ينروز و بد رفتاری و درندگی مأمور 

 فتند.ايوفات  يتمظّلوم يتاً اب هنايعخامته داد و مج
 تومان بفوج گّروسی و مخسه و فوج عراقی يابقی اسرا از طرف ام     

 بردند افواج مزبور نسبت آبنور ابردو يپشدند و آهنا را اب طبل و ش يمتسل 
 يدرندگی و خوخنواری رفتار کردند مجعی اب مشش يتارگان در هنايچب

 اصحاب قلعه بودند و هبفتاد ءاندهيمه جبان آن گروه مظلوم که ابقيز و ن
 دند افتادند بدهنای آهنا را اپره اپره کردند هر فوجیيشو شش نفر ابلغ م

 در ضمن . تديفران جلوتر بيگز دکه ا  ندرديکدر رذالت و شرارت سعی م
 پدر نيخون خوارگی و درندگی دمشنان حاجی حمّمد حس ينن اايجر 

 که جزو اصحاب مظلوم بود برخاست و مشغول اذان گفنت شد  يااب بص
 بود يکشخص اب آنکه ساعت وفاتش نزد ينصدای او مهه را برتس انداخت ا

 ن آنيدکه فوج عراقی از شنچنان اب عظمت و قدرت ندای اّلّل اکرب بلند کرد  
 ند اسلحهءيدعلی برکش ايد ايندا از اعمال شرم آور خود خجل شدند و فر 

 ی ابصحاب نکردند ويّتر اذيگبرداشتند د يعخود را انداختند و دست از فجا
 تومان را که يفتند خدا لعنت کند اميگراه خود را گرفته رفتند و اب هم م

 اشخاص دمشن ينو بدجنسی مبا گفت که انت يطداد اب کمال ش يبما را فر 
 اگر ما را ينو ائّمهء اطهار هستند خدا لعنتش کند بعد از ا يحضرت ام

 گونه اعمال زشتينو اب يمهيدر حبرفش گوش منيگقطعه قطعه کنند د
 .يمشائيگدست من

 خالصه بعضی از اسرا را بتوپ بستند بعضی را برهنه کردند و آب     
 ند و روی برفيده مالي نه زدند بدن بعضی را شايو اتز  تندخيروی آهنا ر  يخ

 ت و آفات که حتّملّياند ولی اصحاب ابوفا اب آن مهه بلي انداختند ات مب
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 ٥٤١ص 
 ایاثبت بودند لب بتربّی نگشودند و کلمه يشان خو ميمرحله بر ا ينمنودند ات آخر 

 ه نشد.يدد کداميچه ءمشعر بر جزع نگفتند و آاثر حزن و اندوه در چهره
 ن بردند در صدداين خوخنوار اعمال شرم آور خود را بپاايچون لشکر      

 ّيتا کنند بعضی از اصحاب را مورد اذيدبر آمدند که جسد جناب حّجت را پ
 و آزار قرار دادند ات مدفن جناب حّجت را نشان بدهند ولی مبقصود

 ايدحّجت را پ ند حاکم هم هر چه جستجو کرد موّفق نشد مدفن جنابيدنرس
 هفت ساله پسر جناب حّجت را فرمان داد نزد او آوردند نيکند ابالخره حس

 اير م ز ينی حمزون و غمگيلاب کمال مالطفت و مهرابنی آبن طفل گفت من خ
 ت منيسمن ن ياند ولی تقصامن پدر تو چه مصائبی را حتّمل کردهيدم

 اعمال مذمومه آهنا ينتم علمای زجنان مسئولند و عّلت وقوع ايسمسئول ن
 ی خباکّينا کنم و در حمّل معيدواهم جسد پدرت را پيخاند حال مبوده

 عمل را اجنام بدهم ات تالفی اقدامات مذمومهء يناحرتام ا يتبسپارم و اب هنا
 .ه بشوديلوس ينسابقه اب

 چند يدت و مبقصود خود رسيفحرفها زد که آن طفل را فر  ينآنقدر از ا     
 وني اب آن طفل فرستاد که بروند و جسد جناب حّجت را بنفر مأمور 

 رفتند و آن بدن مقّدس را نزد حاکم آوردند حاکم ظامل ينورند مأمور ياب
 ور در کوچهيپمان بستند و اب طبل و شيسفرمان داد ات آن بدن را بر 

 ند سه روز و سه شب آن بدن مقّدس در معرض هتکيدو ابزار زجنان کش
 ت آن بدن مقّدس رايسر وصف آن ممکن نيگشرار بود دو حرمت و جسارت ا

 د شب سّوم چند نفرينان برای متاشای مردم انداختند گو يدن مياابالخره در م
 برده مبحّل امنی هنادند. ينسوار آمدند و آن جسد اپک را بقزو 

 که بستگان جناب حّجت را  يدپس از چندی از طهران دستور رس     
 ازي از آهنا را حباکم سپردند حاکم شي ود بشاز بربند بعد از ور ي بش

 انی جایير هر چه که برای آهنا ابقی مانده بود گرفت و اسرا را در منزل و 
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 ٥٤٢ص 
 وائی مبتال شدند مهدی پسر کوچک جناب حّجت از شّدتينداد مهه بفقر و ب

 فت و در مهان منزل خراب مدفون گشت.ايرنج و زمحت وفات 
 ءشهر شدم و حمّل آن هنگامه ينزجنان وارد ا ءز واقعهمن نه سال بعد ا     
 علی مردان خان را که تل خاکی بود اب کمال حزن ءم قلعهيدرا د يبعج

 يدجاو  ءی که خبون اصحاب ابوفا که زندهينرت کردم و بسر زمايو اندوه ز 
 اب شده بود قدم هنادم ابواب و بروج قلعه را که دمشنان خرابي هستند س

 م و سنگهائی را که مبنزلهء سنگر بکار رفته بود و خونيددکرده بودند 
 ته بود مشاهده کردم.خيری بر آهنا ر يابس
 ينست که اينت قدر مسلم ايسشهدای زجنان ات کنون معلوم ن ءعّده     

 دی در آن واقعه شرکت کردندايه است  و عّدهء ز يدی طول کشيدواقعه مّدت مد
 و اسم يمورم اسم اّلّل املياهم بدست بمن نتوانستم اسامی شهدا را بتمام

 اند خوانندگاند داشت کردهاياّلّل االسد اسامی بعضی از شهدای زجنان را 
 د داشت مراجعه کنند در عدد اصحاب حّجت و عدد شهدای زجنانايگرامی آبن 

 انند بعضی هميدشهدا را ابلغ م ءاختالف است بعضی بچند هزار نفر عّده
 ی از اصحاب حّجت اسامی شهدا رايکم يداند شنهها گفتينرت از ايشب
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 ٥٤٣ص 
 د داشتی از او ابقی مانده که در آن قبل از وفات جنابايرده و يکد داشت ماي

 اند نگاشته استهيدحّجت هزار و اپنصد و نود و هشت نفر را که بشهادت رس
 اند.ت و دو نفر بودهيسشده اند دو  يده بعد از جناب حّجت شهيکو آهنائ

 زجنانی يبزا حمّمد علی طبي و نگارش واقعهء زجنان جناب م يمدر تنظ     
 یيلاشرف که مهه از شهدای امر مبارک هستند مبن خ ّيدو س يو ااب بص

 ناسم برخی از مطالبيشنفوس مقّدسه را کاماًل م ينمساعدت فرمودند من ا 
 يعمزبور وقا نيزجنانی اقتباس کردم ماّل حس نيرا هم از نوشتجات ماّل حس

 را از مصادر خمتلفه مجع آوری کرده بود و حبضور مبارک حضرت هباءاّللّ 
 اامّ  .ها بود که گفتمينزجنان مّتکی اب يعفرستاده بود اسناد من در نقل وقا

 زادیي ابوطالب شهم ّيدمازندران را که قباًل نگاشتم از نوشتجات س يعوقا
 ر علیيدزا حي خمتصری که مکه ابرض مقّدس فرستاده بود و از نوشتجات 
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 ٥٤٤ص 
 اردستانی نگاشته بود اقتباس کردم برخی از مطالب آن واقعه را هم از

 زاي ماّل م ، طربسی بوده اند مانند ماّل حمّمد صادق مقّدس ءه در قلعهيکنفوس
 ی از شهدای امريککه   يعپدر جناب بد يدحاجی عبد اجمل ، حمّمد فروغی

 آنچه را نگاشتم مستند ييزن يعرابرهء وقاحمبوب است بدست آوردم د
 بوده يدلّروح بود که از اصحاب خاّص حضرت وحَي اهای جناب رضبگفته

 ی از احّباء موسوميکرا از نوشتجات  ييزن ءهي و حوادث اخ يعاست وقا
 را ييزواقعهء ن يلتفص يتکه ابرض مقّدس فرستاده بود و در هنا  يعمباّل شف

 حبث ييزن ءهي در موضوع حوادث اخ يعماّل شف نوشته بود نقل کردم
 هء معلومات خود را حبضور حضرت هباءاّلّل فرستاد اّمايجفراوانی منود نت

 دگانينجمموعه ذکر نشده آ ينی که از قلم من افتاده است و در ايعوقا
 خواهند نوشت و مجع آوری خواهند کرد اگر خوانندگان گرامی نقصی در

 اير ام مشاهده کنند رجا دارم مرا معذور دارند ز تهکه من نوش  يخاتر  ينا
 مفّصل امر مبارک را خواهند نوشت يخدگان بزودی خواهند آمد و اتر ينآ

 امر مبارک را که ما بقدر ءهيبحّق نگارش حوادث عج يدو شا يدو چنانچه اب
 ادا خواهند کرد. ميآن پی برده ا ّيتاستطاعت و تواانئی خود ابمه
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 ٥٤٥ ص 
 ت و پنجميسفصل ب                          

 مسافرت حضرت هبآءاّلّل بکربال                  
 ءبود که ابضافه ينمقصود من ا يخاتر  يناز آغاز شروع نوشنت اب     

 يخاتر  ينا ءهيمی آنچه را از حضرت هباءاّلّل استماع منودم ضمخيحوادث اتر 
 یخياتر  يعدم و وقايشم اصحاب مشّرف يرسازم گاهی تنها و گاهی اب سا

 بدشت بود که ءام از مجله واقعهنگاشته يخاتر  ينرمودند که من در ايفرا م
 .من شد يخت اتر ينخصوص ز  ينانت مبارکه در ايافت و باياز قبل نگارش 

 ن رساندم اب بعضی از احّبا دو دفعه بر حسبايزجنان را بپا ءچون واقعه
 ليکوقت هيندر ا ميشّرف شدحضرت هباءاّلّل حبضور مبارک م ءاجازه

 بودند در شب دّوم و چهارم توّقفشان يممبارک در منزل برادرشان حضرت کل
 که ورودشان آبجنا مطابق بود اب هفتم مجادی االّول  يمدر منزل جناب کل

 مي( حبضور مبارک مشّرف شد ١٨٨٩سال  (يه)ژانو يربنا هجری ) نوزدهم ١٣٠٦سال 
 حول نيمشّرف بودند بعضی از طائف يزران نمجعی از احّبای سروستان و فا

 انت مبارک در دهلای ما چنان نقش بست که زوالیياهم حضور داشتند ب
 در يزحمرتم را ن نيم که قارئيدمقام هبرت آن د ينت در ايسبرای آن ممکن ن

 انت مبارکه:يااست مضمون ب ينکنم ا  يکانت مبارکه اب خود شر يالّذت ب
 امر مبارک آنچه الزم بود انزل يندر ا نيی مؤمنمحد خدا را که برا     

 و اعمال الزمه را بکمال وضوح در کتاب نّي واجبات را معو فرمود فرائض 
 م خبدمت کنند و اوامر اهلی را عملياکّل آنست که ق  يفک تکلينذکر کرد ا

 عمل کنند مبادا از حدّ  يمت کنيحمطابق آنچه آبهنا نص يداب نيد مؤمنينمنا
 زاي و مواعظ اعراض کنند در لوح حاجی م يحد و از نصايناوز منااعتدال جت

 هایطوری رفتار کنی که اگر از چشمه يداب  ميافرموده نيموسی قمی چن
 کس چهيچاب شوی لبهای تو هبي های علم و عرفان سايان و در يقان و اميا
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 ایدهو از اسراری که پی بر  يدراز را کشف ننما ينانه ايگدوست و چه ب

 ی اظهار نکند و اگر قلبت آبتش حمّبت اّلّل بر افروخت بر حذر ابشيز چ
 ی زّخار موج زندايکه کسی از راز دلت آگاه نشود و اگر روح تو مانند در 

 وقت خمفی و مستوريچآشکار گردد خدا داانست که خودمان را ه يدنبا
 ميلم نبوداب آنکه در لباس اهل ع ميو در خدمت امر هتاون ننمود يمنداشت

 امر را آبهنا ّيتو حقان ميکراراً اب علما در  نور و مازندران مذاکرات کرد
 فته شدايهر جا طالبی  يمدر عزم خود وهن و سستی روا نداشت مياثبت منود

 فت و درير ندای اهلی را پذ ميو اب هر کس مذاکره کرد يمبسوی او شتافت
 نور و مازندران امروز از نبود نيان داخل شد اگر اعمال انقضميمجع اهل ا
 هيکد و اهل آن عموماً مؤمن بودند در اوقاتيشامری مشرده م مراکز مهمّ 

 زا قلعهء طربسی را حماصره کرده بود ما از نور برایي شاهزاده مهدی قلی م
 ی از خّدام بود قبالً يکو عبد الوّهاب را که  مينصرت اصحاب خارج شد

 اب آنکه دمشنان اطراف ما را يدما اخبار مناات اهل قلعه را از آمدن  ميفرستاد
 خطرهای ميکه بنصرت اصحاب بپرداز   يمگرفته بودند مّهت گماشت

 ن دست قدرت اهلی در مقابليکمقصود ابز نداشت ل ينگوانگون ما را از ا
 اد کرد و ما را از نصرت اصحاب ابز داشت حکمتجيمنظور موانعی ا ينا

 ءت ما جبانب قلعهمياهالی نور که از عز اقتضا کرد که بعضی از  نيخدا چن
 منظور اب خرب ينزا تقی حاکم آمل را از اي طربسی ابخرب شده بودند م

 زا تقیي م ينای از مأمور عّده يمکه ما بقلعه برسيناز ا يشساخته پ
 يدميوشينو چای م ميکه ما ابسرتاحت مشغول بودينا نيند در بيدمبا رس

 ساختند ياسبهای ما را گرفتند و ما را استه ااثث و خيمجعی از سواران ر 
 نّي انتوانی مع يفبرای سواری من بعد از آنکه اسبم را بردند اسب ضع

 اسب هم از کار افتاده بود ابقی مهراهان ما را ينو برگ ا ينکردند ز 
 و ّيتزا تقی ما را از چنگال اذي ند و نزد حاکم آمل بردند ميدکش  يبزجن
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 ائی کرد علمای شهر برایير از ما پذ يشت داد و در منزل خو آزار علما جنا

 علما ّيتواند ما را از اذيتداشت من يقنير منودند او يابس يدعمل او را هتد ينا
 که سردار که در لشکر مازندران  ميزا تقی بودي نگاهداری کند ما در منزل م

 يخرا توبزا تقی ي ی ما مطّلع شد مايبود به آمل مراجعت کرد چون از قضا
 علماء اندان برتسی و از ينهای ايداز هتد يدر منود و ابو گفت چرا ابيابس
 يناختی و حاضر يسمجع را پراکنده م ينکنی خوب بود ا  يمهوی آهنا بياه

 و ّيتر در شهر ساری گرفتار اذيگد ءادی ابری دفعهيدرا بطهران مراجعت م
 ن ما بودند وايز آشناشهر ا ينن ايارت از اعيشاب آنکه ب ميآزار مردم شد

 مهه چون در کوچه و ابزار يناب ا مياغلب در طهران اب آهنا مالقات کرده بود
 از هر طرف ما را مورد طعنه قرار داده و بصدای ميرديکاب قّدوس عبور م

 خود را از رفتار زشت يموانستيتاببی ( و ما من -دند ) اببی يز د مايبلند فر 
 نيا مبعاونت مظلومير ز  ميدو مرتبه حبس شددر طهران  ميآانن برکنار ساز 

 قتل ماّل تقی ءّيهبعد از قض مياّول مرتبه که حبس شده بود ميم کرده بودياق
 که بدون گناه گرفتار شکنجه شده بودند  نيا اب مّتهمير ی بود ز ينقزو 

 شاه گرفتار ينزدن به انصر الدّ  يء تّيهمرتبهء دّوم در قض ميرديکمهراهی م
 واقعه سبب شد که ما را ببغداد نفی کردند بعد از مّدتی نيمه ميحبس شد

 حمّل ما در قّلهء ميو مّدتی را بعزلت گذراند يمهای کردستان رفتبکوه يلقل
 کوهی بود که مبسافت سه روز راه از آابدی بود و وسائل راحتی بکّلی برای

 م برایفت و غذا و طعاايحبال ما اّطالع  يلامسع يخما مفقود بود ات آنکه ش
 مشاهده شد که از امر ابب اثری يمچون به بغداد برگشت .رديکم ّياما مه

 ات امر حضرتش يمابقی منانده و آن اساس بکّلی فراموش گشته مّهت گماشت
 و در يمفراموشی جناتش ده ءيهو از زاو  يمت اتزه خبشيارا از نو ح

 اصحاب و يعدر آنوقت مج .ميو معارف اهلی را بگذار  يقمنظر عمومی حقا
 امر يقاً بر اظهار حقايداً وحيدخوف و اضطراب فرا گرفته بود فر  را نيمنمو  
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 و اب عزم و ثباتی حمکم اهل نفاق و فتور را خماطب ميم منودياابب ق
 مياو بر نصرت اهل حّق ق يدربان کمر مّهت حمکم بنديخکه ای ب  يمساخت

 اهل عامل را دعوت يعمج ديزنده کن ياً فراموش شده را اثن ينو د يدمنائ
 پس از آنکه از ادرنه خارج .منوده که ابنوار مشرقه از افق امر انظر ابشند

 ما مطلبی چند در نظر ءن امور حکومتی اسالمبول درابرهايمتصدّ  ميشد
 ی فنا سازندايدر  ءران را غرقهايشد که ما و  ينگرفتند و آخر کار قرار بر ا

 فت کهايران شهرت اي نيو در ب يدطهران رساخبار ب ينو در حبر اندازند ا
 خراسان را از نيانداخته مؤمن ايران را بدر ايحکومت اسالمبول ما و 

 ينندی چون اغزا امحد از ي خرب وحشت و اضطراب فرو گرفت م يناستماع ا
 ا اگرير کنم ز   يقوامن تصديتواقعه را من يناظهار داشت که من ا يدخرب شن

 پس .ابب و امر او ابطل خواهد بود ّيدار اّدعای سراست ابشد انچ ّيهقض ينا
 مهه شاد و يداز مّدتی که خرب سالمتی ما در سجن عّکا ابحّبای خراسان رس

 .زا امحد ازغندی شگفتی منودندي ان ميقان و اميمسرور شدند و از متانت ا
 ه ارسال شديدعامل خطاابت مهّمه و الواح عد نياز سجن اعظم مبلوک و سالط

 لوح سلطان يعجناب بد ءبواسطه ميرا بر نصرت امر اهلی دعوت منود و کلّ 
 يمدر مقابل مجعی از مردان لوح را بشاه تسل يعبد ميان فرستادير را بشاه ا

 يزالواح ن يرمنود و توّجه او را بتفّکر در اطراف مندرجات آن جلب کرد سا
 يدمبا رس فرانسه يسف ءهيلجواب لوح انپلئون سّوم بوس يدملوک رس يربسا

 اصل آن جواب در نزد غصن اعظم حمفوظ است ما در لوح امپراطور فرانسه
 أن يسَ نَ بِّئ الِقسّ  يسَ َمِلَک اپر  اي"  ميت را انزل منوده بودايآ ينا

 ه ويداخل " اّما لوح اپدشاهی روس ات کنون بدست او نرس يسَ ق  الن واقيد  ال 
 ه آهنا را خواندهيدابو رسری يگو لکن الواح د يدابو خواهد رس يبعنقر 

 ا هر کس مبعرفتير شکر کن خدا را که  ترا مبعرفت امرش موّفق منود ز  .است
 ان و عرفانمياز نفوس مقّدسه حمسوب است و مسلما قبل از ا يدان رسميا
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 ييّها اعمال خير بوده هر چند آهنا را در نظر نداشته ز  ييّهمصدر اعمال خ

 ان و عرفان را ببندگان خود عطامياو ا ءخداوند بواسطه است کهه ای يلتنها وس
 ند سبب آنست که مصدريبنصان مبظهر امر بیميه از ايکآهنائ يدرمايفم

 وارم انشاء اّلّل تو حال که بنور اهلی فائز شدیيدام .ه هستنديعاعمال شن
 و يدرا ابراز کنی ات ظلمات تقل تيّ جدّ  يتم منائی و هناياخبدمت امرش ق

 انت شهادت دهدميبر ا يدمردم حمو و زائل سازی اعمال تو اب نيرا از بکفر 
 کند امشب را هرگز فراموش مکن  يتو گمراهان را براه راست هدا

 يچوارم که ذکر امشب ات ابد در سر زابهنا ابقی مانده و داستانش هيدام
 وقت از صفحهء عامل حمو نشود انشاء اّلّل .

 هار امر حضرت اعلی مطابق اب روز شانزدهمنوروز بعد از اظ نيهفتم     
 يمماه و نيکزجنان  ءهجری بود که از واقعه ١٢٦٧ماه مجادی االولی  سال 

 سال در اواخر هبار که مطابق اب اوائل ماه شعبان بود نيگذشته بود در مه
 ( در آنوقت در يلت فرمودند ) نبميحضرت هباءاّلّل از طهران بکربال عز 

 حضرت ، زا امحد کاتب ابب معاشر و جمالسي دم و اب مکرمانشاه ساکن بو 
 زا امحد فرموده بودند که آاثر حضرت اعلی را که دري هباءاّلّل مب 

 .کار مشغول بود  ينو او اب يددسرتس او بود مجع آوری و استنساخ منا
 ست من در منزل پدرم دريو طهران بوقوع پ ءه شهادت شهدای سبعهيکوقت
 رت مقاماتايز  ءاز چندی از زرند بشهر قم رفتم ببهانهزرند بودم پس  ءيهقر 

 زا امحد بود لکن بلقای او موّفقي ولی مقصود اصلی مالقات م ،کهمترّب 
 واند ترا مبحلّ يتانه کسی که ميگزا موسی قمی مبن گفت ي حاجی م .نشدم

 است نظر بگفتار او از کاشان بقم آمده يمجناب عظ .زا امحد داللت کندي م
 زا امحدي م که سابقاً اب ميدرا د ابوالقاسم عالقبند اصفهانی ّيدسدر آجنا 

 زا امحدي به ابوالقاسم گفت ات مرا بشهری که م يمبکرمانشاه رفته بود عظ
 ابو القاسم وسائل سفر مرا هبمدان فراهم منود و مبن ّيداست داللت کند س
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 زا امحد داللتي م زجنانی ممکن است ترا مبکان يبزا امحد علی طبي گفت م

 يبد علی طبمّ حمزا ي او رفتار کردم و بداللت م ءمن بر حسب اشاره يدمنا
 شوشرتی که از جّتار نيحس غالم ءهيلزجنانی بکرمانشاه رفتم  و بوس

 زجنانی او را مبن معّرفی کرده بود مبالقات يبکرمانشاه بود و طب
 میايّ محد مبن گفت در ازا اي بعد از چند روز م .زا امحد کاتب انئل شدمي م

 کردم و قصد دارم  يغزا را تبلي زا برادر خانلر مي درم ميلکه در قم بودم ا
 دگار برای اوايحضرت اعلی را برسم  ءنسخه از کتاب دالئل سبعه يک

 زا در آني درم ميلا .خدمت را اجنام دهی ينبفرستم از تو خواهش دارم که ا
 شت و مرکز سپاهش در کوههای خاوهم حکومت خّرم آابد لرستان را داايّ ا

 خوشحال شدم و فوراً سفر يتهاينب ّيتمأمور  ينمن از ا .ولشرت بود
 نفر کرد از کوهها و جنگلها گذشتم و پس از ششيکر کردم هبمراهی يااخت

 زا امحد را ابو دادمي م و امانت ميدزا رسي درم ميلشبانه روز ابردوگاه ا
 کرد من  ّيتاز اظهار لطف او ابراز ممنونزا امحد نوشت و ي حاکم جوابی مب

 زا امحد مبن مژدهي مبحض ورود م .شتمگآن جواب را گرفته بکرمانشاه بر 
 داد که حضرت هباءاّلّل وارد شدند ماه رمضان بود که در کرمانشاه حبضور

 مبارک مشّرف شدم حضرت هباءاّلّل مشغول خواندن قرآن بودند از استماع
 ری بردميارمود لّذت بسيفمالحت تالوت قرآن م يتمبارک که در هنا ءنغمه

 ميزا امحد نوشته بود حبضور مبارک تقدي زا مبي درم ميلرا که ا ای من انمه
 :کردم فرمودند

 ان کاذبميشخص در اظهار ا ينت ايسان اوالد قاجار قابل اعتماد نمي" ا     
 شاه را بقتل ايهروزی ابب يدند که شايکان مميآن اظهار ا ءا بواسطهير است ز 

 انميجهت اظهار اينرسانند و او را بر ختت سلطنت بنشانند از ا
 ند و بس."يکم

 زا امر کردي درم ميلچند ماه بعد صدق کلمات هباءاّلّل ظاهر شد و ا     
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 ينوران امر اّلّل بود بقتل رسانند در ااي ينبزرگرت از هندی را که  يبص ّيدس

 را بنگارم و يبص ّيدذکر شهادت س ،مبناسبتکه   يدبنظر رس نيموقع چن
 او را شرح دهم. يقان و تصدميداستان ا

 أمور شدند که بشهریّي ماز حروف ح يکابب هر  ّيددر اوائل ظهور س     
 هندی که از حروف يدسع يخظهور را مبردم بدهند ش ءد و مژدهينمسافرت منا

 يدبشهر مولتان رس ود ابمر مبارک هبندوستان مسافرت منود و چونّي بح
 و يدرا از وی شن يدهندی که مردی دانشمند بود ندای ظهور جد يبص ّيدس

 ابمر مبارک مؤمن شد علم و دانش جبای آنکه حجاب ّيهبداللت فطرت اصل
 انيدمر  يلست را از خود دور ساخت و خايت ر ينز  يداو شود رهرب او گرد

 ود اّول قدمی که برداشتم منياان منود و خبدمت امر قيشرا از دور خود پر 
 ا بود حتّمل صدمات منود چونينت کرد و اب آن که انبمياز عز ي بود که بش ينا

 ان حمبوسجيدانست که حضرت اعلی ابمر شاه در کوه آذراب يداز رسي بش
 د و مبالقاتکر ر  فنور سه از بطهران آمد و از آجنا بي است فوراً از ش

 قات تالفی مافات کرد و قلب تشنهء او رامال ينا يدحضرت  هباءاّلّل فائز گرد
 و يشمردم از هر ک يتر هبدايااختاب ساخت بیي از آب وصال س
 مذهب پرداخت.

 کرد که من در اواخر  يتروا نيمازگانی برای من چن يدشه يخش     
 ق مههييالن کاشان برای يارا در قمصر مالقات کردم اع يبص ّيداتبستان س

 ق آمده بودندييالشب و روز اب اشخاصی که به  يد بصيآينساله بقمصر م
 ردنديکرای مقابله اب او نبود اغلب گمان مايکس را يچمود و هينمذاکرات م

 ايدپ يلدال ءاسالم و اقامه يقتسّلطی در حقا نيسحر چن ءبقّوه يبص ّيدکه س
 ستايناک بودند که مبادا سحر وی در بر انداخنت ر يمجهت بينکرده از ا
 هنا مؤثّر ابشد.و مقام آ

 ملّقب مباّل ابشی که از شهدای سلطان آابد است درابرهء يمماّل ابراه     
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 ٥٥٢ص 
 ت خود در سلطان آابديادر اواخر ح ّيدکرد که س  يتبرای من حکا يبص ّيدس

 بود در آنشهر مبالقات او انئل شدم اب بزرگان علما مبذاکره مشغول بود و
 ت قرآن وايد برای اثبات مطالب خود آبرای مقاومت او نبو ايکسی را 

 يهرد و هر آيکوارده در کتاب اصول کافی و حبار االنوار استدالل م يثاحاد
 داشت و يحنی فصيااد بيدرا از روی قرآن و کتاب آبهنا نشان م يثو حد

 از سلطان آابد بلرستان رفت و ابردوگاه يپس از چندی بص يغگفتاری بل
 ر منود روزی در اثناءياد شاهزاده از او احرتام بسزا ورود فرمو ي درم ميلا

 يدگفت که موجب خشم شاهزاده گرد  ای راجع مبحّمد شاه کلمه ّيدمذاکرات س
 يناب شجاعت متام ا ّيدند سيدرا از پشت سر کش ّيدفرمان داد ات زابن س

 از اثر آن عذاب وفات يلانه را حتّمل منود بعد از مّدتی قلمحي برفتار 
 زا نسبت بربادرش خانلري درم ميلر مهان هفته خمالفتی از اد .فرمود

 يهدرم را تنبيلکرد شاه ابو اجازت داد ات ا  يتزا سرزد خانلر بشاه شکاي م
 نديدکش  يدرم را برهنه کرده بزجنيلخانلر امر کرد برادرش ا يدمنا

 درم در زندان بود ات وفات منود.يلبرده حمبوسش ساختند ا يلو ابردب
 رت ماه رمضان را در کرمانشاه بسر بردند پسيشرت هباءاّلّل بحض     

 ان آن حضرت بوديشی از خو يکاز چندی هبمراهی شکر اّلّل نوری که 
 طربسی بود ءقلعه يفالسّ  ّيةانی که از بقمازندر زا حمّمد ي و مبصاحبت م

 بکربال توّجه فرمودند حضرت هباءاّلّل عّلت مسافرت خود را از طهران
 فرمودند. يتحکا نيرای من چنبکربال ب

 احرتام از ما يتروز ما را مبنزل خود دعوت کرد و اب هنايکنظام  ي" ام     
 يقنيمن ب ميو يگبود که اکنون م ينائی منود و گفت  سبب مالقات مشا اير پذ
 شخص مشا نبود ءو اقدامات مهّمه يامن که اگر مساعدت و تدبيدم نيمب

 وجه اّطالعی نداشتند يچجوئی هب از جنگه کرانش  ايو  نيهرگز ماّل حس
 د منيناری منايدوانستند مّدت هفت ماه در مقابل اردوی شاهنشاهی اپيتمن
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 ٥٥٣ص 
 يدهيده ميبگونه دستورات عجيناز مهارت و زبر دستی شخص مشا که ا

 که اشرتاک مشا را در  ای  ام نشانهبم ولی ات کنون نتوانستهر متعجّ يابس
 ی متأّسفم که امثال مشا اشخاصيلورم خيابت کند بدست بها اثشورش ينا

 بشاه و وطن خود خدمت نکرده و از درابر بر کنار ابشند يدر چرا ابمدبّ 
 تاً بکربالم که شاه عازم اصفهان است موقّ ايّ ا ينک از مشا تقاضا دارم در اينا

 و در نظر دارم که چون شاه مراجعت کند برای مشا منصب يدت کنميعز 
 ينر مانند مشا برای ايگا کسی دير ز  ميانی را از شاه تقاضا منايو د يام

 و برای قبول ميقّوت رد کرد يتت ما اّدعاهای او را اب هنايسن يقمنصب ال
 ." ميو بعد از چند هفته از طهران بکربال آمد ميحاضر نشد يزمنصب ن

 طهرانزا امحد و من امر فرمود که بي حضرت هباءاّلّل در کرمانشاه مب    
 ييیزا ي و مرا مأمور منودند که مبحض ورود بطهران هبمراهی م ميبرو 

 ات يمو در آجنا مبان ميشاهرود است برو  يکذو الفقار خان که نزد ءبقلعه
 زا امحد فرمود که در طهران مباند ات ازي و مب يدهباءاّلّل بطهران مراجعت منا

 يمابسم جناب کلای  سلهمرا ءهيمی بضميينجعبه ش يک يدکربال مراجعت منا
 ی را برای غصن اعظم و مادرشانيينزا امحد دادند و فرمودند شي مب

 ييیزا ي م و امر مبارک را مبيدمبازندران بفرستند من چون بطهران رس
 ابالغ منودم برای اجرای امر و مسافرت از طهران بشاهرود حاضر نشد از

 رانشايچند برای  ای مهبروم و ان ينگذشته مرا هم جمبور کرد بقزو   ينا
 ان جمبوريشنظر ابصرار چند نفر از خو  ينبربم پس از مراجعت از قزو 

 زا امحد مبن وعده داد که وسائل مراجعت مرا بطهراني شدم بزرند بروم م
 وعده وفا کرد بعد از دو ماه بطهران آمدم و اب  ينفراهم کند و اب

 و است زمستان را بسرون دروازه ني زا امحد در کاروانسرائی که بي م
 ن فارسی و کتابيازا امحد اوقات خود را بنوشنت کتاب مبارک بي بردم م

 دو نسخه از کتاب دالئل سبعه مبن داد که از طرف او يدذرانيگدالئل سبعه م
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 ٥٥٤ص 
 علی تفرشی جمد االشراف بدهم. ّيدزا سي نی و ميامبستوفی املمالک آشت

 اندن آن کتاب مؤمن شد اّما جمد االشرافمستوفی املمالک بعد از خو      
 گفت  نيجمد االشراف چن يمروزی در حمضر آقای کل .ماند يبنصان بیمياز ا

 مار ابرازيشب ّيتر و جدّ ياخود کوشش بس نيدر انتشار آئ هيّ ابب ءهيفکه طا
 ارند حّتی جوانی چند روز قبل برای من کتابی آورد عبارت آن کتابيدم

 انت اويادر ضمن ب يمد آقای کليبر يفواد را ميسطوری است که مردم ب
 من برای او فرستاده است در مهان ءهيلزا امحد بوسي که کتاب را م  يدفهم

 ت فرمود که هر چه زودتر بزرند بروميحمرا نص يمروز جناب کل
 و فرمود مشا هر دو در معرض يدت مناميکه بقم عز   ميزا امحد هم بگو ي و مب

 زا امحد هم مبن فرمود که هبر حنو ممکن استي م ديواقع شده ا يمخطری عظ
 پس ّيدم من هبر هبانه بود کتاب را از سي کتاب را از جمد االشراف پس بگ

 زا امحد عازم قم شد من او را ات شاهي م يلگرفتم و بعد از مّدتی قل
 ت کردم و خود بطرف زرند روانه شدم.يعمشا يمعبد العظ

 م مطابق اب ماه شّوالايّ ت فرمودند آن اميز حضرت هباءاّلّل بکربال ع     
 هجری بود چند روزی هم در بغداد توّقف فرمودند بغداد مهان شهری ١٢٦٧

 شهر ينفت و دعوت حضرتش در اير است که در سفر اثنی هباءاّلّل را پذ
 ند مشاهده فرمودند کهيدچون بکربال رس يدو دور رس يکبگوش نزد

 ل اويکده و مّدعی شده که روح القدس در هگسرت   يبعالو عراقی دام فر  ّيدس
 سلطان کربالئی و يخاصحاب هم مانند ش يجمّسم است مجعی از مشاه

 يخاند شاند و بدامش گرفتار شدهاو را خورده يبجواد فر  ّيدحاجی س
 عالو است و بعد از ّيدشاگردان س ينبود که از بزرگرت  ينه ايدسلطان را عق

 ت فرمودند کهيحشد حضرت هباءاّلّل او را نصست بوی منتقل خواهد اياو ر 
 را يشبندگی آانن خو  يددازد و از قينگونه نفوس گمراه نينخود را بدام ا

 تيحنص ينا يدم منايارها سازد و او را وادار کردند که خبدمت امر ابب ق
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 ٥٥٥ص 
 سلطان مشتعل شده از دام يخسبب شد که آتش حمّبت اّلّل در قلب ش

 عالو چون مشاهده منودند که ّيدست شاگردان سيو دان پيز ب ن برست ومياهر 
 م منودنديامبتابعت او ق يزسلطان از ارادت عالو کاسته آانن ن يخش
 جز آنکه يدای ندمشاهده منود چاره يدمر عالو که خود را تنها و بی ّيدس

 و در يدبعظمت مقام و کثرت علم و طهارت ذات حضرت هباءاّلّل اقرار منا
 د منودايان است و سوگند يمای خود پشيجاعرتاف کرد که از اّدعای ب نزد کلّ 

 .يدا نگشايهوه گوئايقسم  ينلب اب ينکه بعد از ا
 حسن زنوزی مالقات فرمودند يخحضرت هباءاّلّل روزی در کربال اب ش     

 ای بود که حضرتمژده ينخود را ابو آشکار منودند و ا ءهيّ ت نورانيقو حق
 حسن زنوزی را در سابق يخسن داده بودند شرح حال شح يخاعلی به ش
 حسن را منع نفرموده بودند از شّدت يخاگر حضرت هباءاّلّل ش مياشاره کرد

 مود و بشارتيناشتعال و کثرت اجنذاب ندای ظهور موعود را اعالن م
 اد.يدی را مبردم مينرجعت حس

 زا حمّمد علیي م از مجله اشخاصی که بعظمت رتبهء هباءاّلّل آگاه بود     
 ان را چنان کاشتند کهميزجنانی بود حضرت هباءاّلّل در قلب او بذر ا يبطب

 را آخر کار جام شهادت يبجناب طب يدی سر سبز و ابرور گرديلقل ءبفاصله
 شد و از مجله اشخاصی که جمذوب طلعت مبارک بود عبد الوّهاب يبنص
 کانی داشت و بکسب مشغولبود که در کربال د  يدازی پسر حاج عبد اجملي ش

 گرفت که ترک کسب  يمبود چون در کربال حبضور مبارک مشّرف شد تصم
 ل مبارک او را امريکه يدم مناياو جتارت کند و مبالزمت حضرت هباءاّلّل ق

 ه ابو عطا کردند ات کمک کسب و کارش شود چونينبصرب فرمودند و نقد
 ريااختگشت و بی  يز لرب ت فرمودند عبد الوّهاب را جام صربميبطهران عز 

 يدگرد  نيگرفتار چنگال معرض  يددر پی حمبوب روان شد چون بطهران رس
 يخش يدشهادت رس ءه چال حمبوس شد ات بدرجهيااصحاب در س يرو اب سا
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 ٥٥٦ص 
 از مجله نفوسی بود که جمذوب طلعت عظمت شد يزازی ني زای شي علی م

 ه که دريبات غر ي ه و أتثيبر عجو ات آخر زندگانی خبدمت امر قائم بود آاث
 يتر حکايار و اغايسته برای يو مالقات اب هباءاّلّل مشاهده کرده بود پ

 رد.يکم
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 ٥٥٧ ص 
 ت و ششميسفصل ب                                   

 اندازی بشاه و جنات او يداستان ت                           
 مجادی ٢٧امر ابب که مطابق بود اب  نوروز بعد از اظهار نيدر هشتم     

 اهلی مشغول بودند يمهجری حضرت هباءاّلّل در عراق بنشر تعال ١٢٦٨االّول 
 ت اصحابّياموالی خود هراسان و از صدمات و بل ءاصحاب ابب که از واقعه

 م وياق ءان شده بودند بواسطهيشبگوشه و کنار متفّرق و پر  نيو مؤمن
 ان خدمتيدی مخول مبايفتند و از زوااي يدی جداقدام حضرت هباءاّلّل روح

 ند و ازيدشتافتند حضرت هباءاّلّل روح شجاعت و استقامت را در آانن دم
 که بعداً واقع شد آهنا را مطّلع فرمودند و  ئی اتزه و مصائب متعّدده يعوقا

 ان و عراق مبادرت منودند درير ابب در ا يمخود بی پرده و حجاب بنشر تعال
 ان بود مبقّر اصلیير نظام که صدر اعظم ا يزا تقی خان امي سال م ينهبار ا

 نظام در مّدت سه سال يام يدکاشان بقتل رس  نيام فخود شتافت و در محّ 
 و امر ابب را يدات نور اهلی را خاموش منا يدصدارت خود اب متام قوی کوش

 يبعج مقصود اقدام بظلمی يناب يلحمو و انبود سازد برای ن نياز روی زم
 ابب بود که بفرمان او اجنام گرفت ولی عاقبت جز ّيدکرد و آن امر بقتل س

 نگرفت در سال اّول صدارت خود يشخسران مثری از رفتار انهنجار خو 
 برای خاموش کردن امر اهلی لشکر به مازندران فرستاد و بقتل قّدوس و

 ه نفر ازديز د و سيصصادر کرد و س يداصحاب فرمانی اک يرابب الباب و سا
 ءدر سال دّوم شهدای سبعه يدگذران  يغناه را از دم تيگنفوس مقّدسه و ب

 ييزو اصحابش در ن يدند جناب وحيدطهران بفرمان او شربت شهادت نوش
 يعوقا ينار منودند ايثدان ايز ان در راه امر يگجان برا يزخونر  يرابمر آن وز 

 و آزار ّيتمنوده ابذ ريشر  يرسبب شد که مردم در هر شهر و بلد اقتدا بوز 
 بی يروز  ينی بفرمان ايز انگحزن ءسال واقعه ينان پرداختند در امياهل ا
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 ٥٥٨ص 
 هزار و يبجرائم اعمال او شد در زجنان جناب حّجت و قر  ءهيمضم يتدب

 ند سال اّوليدگناهی بشهادت رس  يچهشتصد نفر از اصحابش بدون ه
 سال آخرش جبور و عدوان ن آغاز شد ويابظلم و طغ يروز  ينحکومت ا

 جان زا آقاي م يکب  يزا تقی خان امي فت پس از مايان اجنام مينسبت ابهل ا
 در آغاز جلوس خود يدنوری اعتماد الّدوله بصدارت عظمی منصوب گرد

 ن بودندياابب يسدولت و حضرت هباءاّلّل را که رئ نيگرفت که ب  يمتصم
 اءاّلّل نگاشت و حضرتش راحبضرت هب ای م دهد لذا انمهياآشتی و الت

 بطهران دعوت کرد.
 مراجعت يمتصم يرحضرت هباءاّلّل که قبل از وصول مکتوب وز      

 ه و در ماه رجبيدخت گرديتبطهران داشتند پس از وصول انمه عازم اپ
 زا آقاخان برادر خود جعفر قلی خان را خمصوصاً بهي وارد طهران شدند م

 منود حضرت هباءاّللّ  ميورود تقد يکتاد و ترب ابز حضرت هباءاّلّل فرس يشپ
 اعظم مهمان بودند يرماه متام در منزل برادر وز  يکپس از ورود بطهران 

 ائی آن حضرت منوده بودير صدر اعظم جعفر قلی خان برادر خود را مأمور پذ
 ماه يکن شهر و بزرگان درابر مبالقات حضرتش شتافته پس از ياسته اعيو پ

 رمودند کهيفم يمان انتقال فرمودند آقای کلي بشم حضرت هباءاّللّ 
 اثنا اب حضرت هباءاّلّل مالقات منود و پس از مّدتی يندر ا يمجناب عظ

 در ضمن مالقات يدار آن حضرت را داشت مبقصود رسيدطوالنی که شوق د
 اد حبضوريدلی را که مّدهتا بود در فکر خود پرورش مياخ يمجناب عظ

 ل فاسد منع منودندياهباءاّلّل او را از اجرای آن خمبارک عرض کرد حضرت 
 و يدی اتزه مناايعمل جلب بال ينفرمودند که ا يرآن حتذ ءهيمو از عواقب وخ
 اندازه گردد.سبب زمحت بی

 ه که ازجاف ءيهبردند و در قر  يفحضرت هباءاّلّل بلواسان تشر      
 چنان در مهمانبود توّقف منودند جعفر قلی خان مه يرمستملکات جناب وز 
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 ٥٦٠ص 
 نياکه دو نفر از ابب  يددر لواسان حبضرت هباءاّلّل خرب رس .ار بوديدداری اپ

 اني اردوی خود بشم ت شاه منودند و در وقتی که شاه ابياسبک مغز قصد ح
 یيز ی را انم صادق ترب يکعازم بودند آن دو جوان اندان بشاه محله بردند 

 ان مظلوميشقمی بود که برای گرفنت انتقام مهک ری را فتح اّللّ يگو د
 بر سادگی و جهالت آن دو جوان يلمطلبی که دل .بشاه هجوم کردند يشخو 

 مؤثّری که مقصود را فوراً حاصل کند ءست که جبای استعمال اسلحهيناست ا
 ينکرد و اگر ا  يدسامچه استعمال کردند که اندک خراشی در جسد شاه تول

 کار بودند البّته جبای  ينخود مأمور ا يسص مدبّر و رئدو نفر از طرف شخ
 دو يناست که ا يلردند استعمال سامچه دليکسامچه گلوله استعمال م

 کار انهنجاری  نيبچن يشران بفکر انقص خو يگمشورت دجوان بی
 اقدام منودند.

 دو اندان سر زد ينهجری از ا ١٢٦٨ال عمل زشت که در آخر شوّ  ينا     
 ی قبل جناتايران منود اصحابی که از باليااتزه نسبت بت يبجلب مص

 غائله گرفتار شدند و به انواع عذاب و مشّقات دچار ينفته بودند در ااي
 اب مجعی از بزرگان اصحاب بتهمت شرکت يزحضرت هباءاّلّل ن .گشتند

 ی که خمصوصي زجن يره چال گرفتار و در ز ياجرم حببس س يندر ا
 که مّدت چهار ماه در  یي ود مغلول گشتند اثر زجنب ينمقّصر  ينخطرانکرت 

 ل مبارک بود ات آخر عمر در گردن حضرتشيکه چال زمحت افزای هياس
 يتهاينواقعه رؤسای درابر و علمای اسالم ب يناز استماع ا .ابقی بود

 اب وجود .ست کننديارا هر چه زودتر س نيند و مّهت گماشتند که عامليدترس
 نيو آزار خمالف ّيتان شده بود ات در مقابل اذميه ابهل اده ککّ تهای مو  يحنص

 عمل زشت سبب شد که يند اقدام آن دو اندان ابيندست ابنتقام نگشا
 دانستند و اعالن ينن را دمشن مملکت و دياابب ينرؤسای کشور و علماء د

 جعفر قلی خان که در .ن صادر شدياابب ءی از هجوم و محلهي عمومی جبلوگ
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 ٥٦١ص 
 ام داد و حبضرتش نگاشت کهيغواقعه را حبضرت هباءاّلّل پ ينان بود اي مش

 واقعه سر ات اپ آتش گرفته و در نزد امرای درابر حضرتت ينمادر شاه از ا
 ی شاهيقان صدر اعظم حمرّک اصلی و قاتل حقخزا آقاي را هبمراهی م

 ينا ات يدی خمفی بسر بر معّرفی کرده است صالح آنست که مّدتی در حملّ 
 اب جتربه يو پ نيانمه را اب شخص ام ينبد ااي نيهو و غوغا تسکياه

 کرد که در خدمت حضرت هباءاّللّ   يده فرستاد و ابو أتکجحبضور مبارک ابف
 مباند و هبر جا که انتخاب کنند در خدمتش عازم شود.

 ريگفتند و روز دير نهاد جعفر قلی خان را نپذيشحضرت هباءاّلّل پ     
 راه بسفارت روس که نيوران بود رفتند در بياه اردوی شاه که در نسواره ب

 منشی سفارت روس از يدزا جمي ه ميدوران بود رسيان يکدر زرگنده نزد
 انيخحاجی عل نيائی منود مجعی از خادمير آن حضرت مهمانی کرد و پذ

 حاجب الّدوله حضرت هباءاّلّل را شناختند و او را از توّقف حضرت هباءاّللّ 
 در منزل منشی سفارت روس آگاه ساختند حاجب الّدوله فوراً مراتب را
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 ٥٦٢ص 
 رؤسای درابر از ورود حضرت هباءاّلّل جبوار اردوی يدبعرض شاه رسان

 اندازه متعّجب شد کهشاه هم بی ينشاه هبراس و تعّجب افتادند انصر الدّ 
 در معرضگونه هتمت بزرگی جرأت کرده خود را   ينچگونه شخص مّتهم اب

 انظار قرار دهد و فوراً مأموری فرستاد ات حضرت هباءاّلّل را از سفارت
 حضرت هباءاّللّ  يمروس از تسل يورد سفياگرفته بنزد شاه ب  يلروس حتو 

 و يدو آبن حضرت گفت که مبنزل صدر اعظم برو  يدمبأمور شاه امتناع ورز 
 ائیير رف من پذحضرت هباءاّلّل را از ط يدکاغذی بصدر اعظم نوشت که اب

 ی به هباءاّللّ يبر کوشش منائی و اگر آسياامانت بس ينکنی و در حفظ ا
 رخ دهد شخص تو مسئول سفارت روس خواهی بود ای برسد و حادثه

 ينمود در اينزا آقاخان اب آنکه نسبت حبضرت هباءاّلّل ابراز مساعدت مي م
 ود داری منودست و مقام از مساعدت خايزوال ر  يمواقعه از خوف جان و ب

 روس از يه حضرت هباءاّلّل از زرگنده عازم شدند دخرت سفيکوقت
 ان خاطر بود کهيشرد چنان پر يکم يده  حضرت هباءاّلّل را هتديکخماطرات

 ت و پدر خود را خماطب ساخته گفت ای پدر اگريخياشک از چشمش م
 ينا ءهيجمهمان خود را از خطر برهانی و حمافظت کنی نت يننتوانی ا

 دخرت خود را يتهاينروس که ب يست و قدرت تو چه خواهد بود سفاير 
 او متأثّر شده و ابو قول داد که در حفظ حضرت ءيهاشت از گر يددوست م

 اير مد ز يآقول بر ن ينا ءمبذول دارد و لکن از عهده  يغهباءاّلّل سعی بل
 کردند و  يوران و طهران حضرت هباءاّلّل را دستگيان نيشاه در ب ينمأمور 

 ده بطهران بردندياآنچه داشتند گرفته و آن حضرت را اب سر و اپی برهنه پ
 ر به وجود مبارکياراه از شّدت حرارت آفتاب اتبستان زمحت بس نيدر ب
 و از هر طرف سنگ می ندو لعن حضرت هباءاّلّل پرداخت مردم بسبّ  يدرس

 و شاه ينو دانه دمشن وطن يگا آن حضرت را بفتوای علما ير انداختند ز 
 ينزنی اب چشمانی شرر ابر نفر  يند پيده چال رسيامردند چون بسيشم
 



www.oceanoflights.org 

 ٥٦٣ص 
 واست آن رايخن جلو آمده سنگی در دست داشت مايکنان و لعنت گو 

 زن گفت مشا را يمانع شدند پ ينبصورت حضرت هباءاّلّل بزند مأمور 
 رت هباءاّللّ سنگ را بزمن حض ينا يدهم که بگذار يدالّشهداء قسم م ّيدبس

 ل خود کار ثوابی را می خواهدياا خبير ز  يدفرمودند او را ممانعت نکن
 اجنام دهد.

 ءهينخز  ميه چالی که حضرت  هباءاّلّل در آن حمبوس بودند اصاًل در قدياس     
 حمّل و کثرت ی و عفونت آنيکشده بود اتر  يلمحّام بود که بزندان تبد 

 ه حضرت هباءاّلّل را آبنييکجد زجننگن يربتحر  يشحشرات و کراهت هوا
 های معروف است سهي مغلول ساخته بودند قره کهر انم داشت که از زجن

 ی ازيکورد ياکس آب و انن برای حضرت هباءاّلّل ن  يچروز و سه شب ه
 ل مبارک سوخت و هر چه خواست از حضور مبارکيکدلش حبال ه ينمأمور 

 نهان کند و مبحضرپلباس  يرز د که پنهانی ظرف چای را در ي اجازه بگ
 موّفق ّيتمبارکه بر اثر جدّ  ءقبول نفرمودند عائله يدمنا ميمبارک آورده تقد
 ورنديآرا که از منزل م د ات غذائیينرا راضی منا ينشدند که مأمور 

 مودند ولی ابالخرهيندر اّول مهراهی من ينحبضور مبارک بربند مأمور 
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 ٥٦٤ص 
 ران وايا ير رمودند ز يفمن يلّلّل غذا مراضی شدند ولی حضرت هباءا

 رمودند و ممکن نبود آهنايفوان حمبوس خود را گرسنه مشاهده مي پ
 نيحمبوس ينًة ايقد حقينمنا يلل مبارک طعام گوارا ميکگرسنه ابشند ه

 سختی و مشّقت را حتّمل کردند. يتگناه بر اثر خشم شاه هنابی
 ی گرفتاريز ودند اّول صادق ترب ت شاه منوده بيااز نفوسی که قصد ح     

 برهنه بشاه محله کرده او را از اسب يشد صادق اّول کسی بود که اب مشش
 کهينفوراً شاطر ابشی و نوکران مستوفی املمالک او را بدون ا يدکش

 اپره را يکاپره ساختند  دوه بدنش را يدت بقتل رسانيسبشناسند ک
 تند دّوم نفر فتحخيآو  يمعبد العظ ءر را بدروازهيگمشران و اپره د ءبدروازه

 اّلّل حّکاک قمی بود که گرفتار شد هر چه اصرار کردند و آزارش منودند ات
 يقنيند و بعضی يدمهدستان خود را معّرفی کند جز سکوت جوابی نشن

 ر سرب گداخته دريابس ّيتکردند که گنگ و الل است عاقبت بعد از اذ
 هيکشد در روز  يی بود که دستگز ييقاسم نحاجی تند سّومی خيحلقش ر 

 ی را همييز کردند حاجی قاسم ن  نيان خان را در طهران مشع آجيمحاجی سل
 ند در هر ساعتيدکرده بشهادت رسان  نيان مشع آجي در مهان روز در مش

 شاه ابنواع و ءن را گرفته جبرم اشرتاک در واقعهيای دو تن از اببيک
 ی و گناهیي را تقص يچيکد اب آنکه هنيدساني و آزار بقتل م ّيتاقسام اذ

 نفر را بصدای بلند يکه چال شده يانبود هر ساعت مأمور خمصوص وارد س
 ون آورده در هنگام ورود بقتلگاه مردمي زندان ب از د و او رايرب اسم م

 عضوی از اعضای مّتهم حبال يچدند چنانکه هيز تند و بدن او را زخم ميخيم
 غضبها اب آنکهي بود که م يدای شدظلم ابندازه اند ويمی خود ابقی منيعطب

 گونه ستمکاری ااب و امتناع داشتند .ينی بودند از اقدام ابيز معتاد خبون ر 
 انيمجناب حاجی سل يدواقعه بشهادت رس يناز مجله نفوسی که در ا   

 الّسلطنه پدر يبخان است پدرش در لشکر ان ييیپسر  يهخان بود  مشاٌر ال
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 ٥٦٥ص 
 منصب يزد شاه صاحب رتبه و منصب بود و در زمان حمّمد شاه نحممّ 

 ان خان طبعاً اعتنائی مبناصب درابر نداشت ويمی داشت سلّيتو مقام و امهّ 
 ی از اعمال و افعاليقابمر ابب و آشنا شدن مبعارف حق يقبعد از تصد

 ار و از داشنت منصب و خدم و مقام بر کنار بود قبل ازيز ب يشن خو يااطراف
 کاظم رشتی وارد شد  ّيداز طهران بکربال رفت و در حمضر درس س يقتصد

 ه ندای امر را ازيکدر کربال بود ات وقت يدذرانيگاوقات را بعبادت و عزلت م
 گرفت که پس از  يملذا تصم يدی و ماّل مهدی خوئی شنيلسف اردبيو ماّل 

 خواست يدطربسی را شن ءان خبدمت امر پردازد و چون خرب قلعهميحصول ا
 از کربال خود را بدآجنا رساند و بنصرت اصحاب پردازد لکن وقتی بطهران

 ران و مصاحبتايفته بود لذا مبعاشرت ايطربسی خامته  ءکه واقعه  يدرس
 اصحاب مازندران مشغول شد لباسش در طهران مهان لباس يفالسّ  ّيةبق

 داشت که هی بر دوشياکوچک بر سر و عبای س  ءامهمنی عيعمردم کربال بود 
 نظام او را وادار کرد که يان اميخزا تقي م يدوشيپی ميدآن قبای سف يرز 

 ان خان ازيمسل يدآوشی خوشم منیيپلباس که م ينفت من از ايگو م يدلباس منا يلتبد
 دايامه مانند پدرش کاله بر سر هناد و لکن اب اصرار ز مببعد جبای ع ينا
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 ٥٦٦ص 
 ان خان در نزديمسل يددر درابر امتناع ورز زا تقی خان از قبول منصب ي م

 ءر داشت اب آنکه در واقعهء شهدای سبعهيامردم و امراء درابر احرتام بس
 و آزاری يدی منايّترای آن نبود که او را اذايخت بود کسی را يتطهران در اپ

 رفت و مقصودش آن بود که يزترب ه برساند بعد از شهادت حضرت ابب ب
 احدی را جرأت يدرس يرنگ اعدا مستخلص سازد و لکن دموالی خود را از چ

 نظام اب آنکه يام يدو دستی بگشا يدنبود که نسبت ابو تعّرض منا
 مودينهمه جتاهل مينن ابب است اب اياان خان از فدائيمانست سليدم

 ينالعابد يناشت بعد از شهادت ماّل ز يدو نسبت ابو و پدرش اهانتی روا من
 کاتب  نيحس ّيدت که حکومت در نظر دارد طاهره و سفايشهرت  نيدی چنيز 
 دی را که در حبس هستند رها سازد و معروف بود که بعد از شهادت اببيز 

 ان شده ويمرا فرا گرفته و از کرده پش يکب  يخوف و اضطراب سرااپی ام
 گفته است که من هر چند برای مصلحت  يدد يکچون وفات خود را نزد

 ابب و اصحابش اقدام منودم ّيدلت بقتل سست دو ياحکومت و حفظ س
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 ٥٦٧ص 
 ک ابشتباه خود اقرار دارمينبود و من ا يعمل انشی از سوء تدب ينو لکن ا

 نيو تسک ميمرتفع منا بود ابب ّيدس يهوانستم غوغاء مردم را که بر عليتمن م
 برای شابب و اصحابحفظ موّفق نشدم اب آنکه  يدهم و لکن از سوء تدب

 .يدبسزای عمل خود رس يکب  يبود ام يداندازه مفمملکت بیمصاحل 
 در اّول يشفظ مقام خو حزا آقاخان نوری برای ي ش مينجانش     

 اصحاب ابب و دولت صلح و آشتی بر قرار سازد و لکن ءنهياواست ميخم
 خت را دچار اضطرابيتاندازی بشاه مانع مقصود او شد و اپ يت ءواقعه
 اندطفلی هشت ساله بوده يخصن اعظم که در آن اتر ی منود حضرت غيدشد

 کردند فرمودند:  يتحکا نيمشاهدات خود را برای من چن
 طهران را احاطه کرده بود و حملّ  نيساکن يم" در آن زمان ترس و ب     

 واستم از خانهيخبود هر وقت م يلزا امسعي توّقف ما در خانهء عموی ما م
 د میايه های کوچه گرد فر بچّ  يدسي بکوچه م ميکه اپينمبحض ا ياميون بي ب

 فتم روزی ازي ون مي ردم و کمرت بيکمن هم مالحظه م (اببی ، اببی  )زدند 
 کردند و زابن  يبشتم مجعی اطفال ولگرد مرا تعقيگابزار خبانه بر م

 م آهنا رايدمودند مصلحت دينبدشنام گشوده و آجر جبانب من پراتب م
 ور فتم برگشته آبهنا محلهي رسم مهانطور که مبرتسامن ات سامل مبنزل ب

 ند ويدآهنا ترس ءکردم مهه  يبشدم و اب کمال شجاعت و استقامت آهنا را تعق
 يدفتند زود فرار کنيگر ميگديکم بيدرو بفرار هنادند و چون دور شدند شن

 ه فرار کردنديکساند وقتي ما را بقتل م ءو مهه يايداببی کوچک آالن م ينکه ا
 رد اب کمال تعّجب مبنيکحال م يننزل برگشتم شخصی که متاشای امن مب

 شجاعت ينو سال تو اب ا بر شجاعت تو من هرگز طفلی بسنّ  ينگفت آفر 
 ."يدرد نسبت مبن جسارتی منايککس جرأت من  يچام از آن ببعد ههيدند

 حاجی يدم گرفتار شد و بشهادت رسايّ از مجله اشخاصی که در آن ا     
 امکرده  يقان سابق الذّکر است شرح شهادت او را من شخصاً حتقان  خيمسل
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 ٥٦٨ص 
 فرمود يمگارم جناب کليناوراق م ينم در ايدشن يمه از جناب کليکو بطور 

 زاي مان خان در طهران در جملسی بودم ميلمن در روز شهادت حاجی س
 دحضور داشتند حاجی ماّل حممو  يزن طهران نياو مجعی از اع يدعبد اجمل

 ان خانيمداستان قتل سل  گفت  هنظام العلمأ در آن جملس رو بکالنرت کرد
 انيمشخص سل ينزا تقی کدخدا کرده گفت اي ن کن  کالنرت اشاره مبيارا ب

 زا تقی درخواست کردندي از م ينخان را از حمبس ات مقتلش برده حاضر 
 ( نه٩ه )زا تقی گفت حکومت مبن امر کرده بود کي ن کند مياکه واقعه را ب
 ان خان را سوراخ کرده در هريمکرده و نه حمّل بدن سل  ّيهعدد مشع هت

 شاه حباجب الّدو گفته بود که درابرهء ينسوراخی مشعی فرو برم انصر الدّ 
 و پس از اقرار او را وادار کند که از يدکامل منا  يقان خان حتقيماهّتام سل

 واهديخه خودش ميکبنحو  و در صورت امتناع او را يدحمّبت ابب تربّی منا
 و اب طبل و نی در يدکن  نيان خان گفته بود مرا مشع آجيمبقتل برساند سل

 او جمرا شد ءعمل درابره نيمه يده کنو آخر کار بدن مرا شقّ  يدابزار بگردان
 زا تقی گفت چوني تند مخيدروازه نو آو  ه از بدن او را بطرفی از يمو هر ن

 غضب در وقت يم مير بدن او فرو بر د يمو خواست ميمشعها را آورد
 غضب يان خان کارد را از دست ميمسل يدرز يلسوراخ کردن بدنش دستش م

 غضب گفت چرا دستت می يگرفته ببدن خود فرو برد و سوراخ کرد و مب
 و ينان خان مبأمور يمم سليدطور بدن مرا سوراخ کن من ترسينلرزد ا

 اخنانيماو را از عقب ببندند سل فرّاشان محله کند اشاره کردم ات دستهای
 ان خان دو مشع دريمسل ءابشاره يدگفت هر جا را من اشاره کردم سوراخ کن

 گردن و چهار ات در پشتش روشن  يری در ز يکو  يشاو دو ات روی دوشها ءهينس
 نت خون از زمخها او را مضطرب نساختخيهوی مردم و ر ياکردند صدای ه

 متام شد نيرد چون کار مشع آجيکاف نظر ماب کمال شجاعت و استقامت ابطر 
 ان خان از جا برخاست اب قامتی راست مانند سرو خرامان براه افتاد ازيمسل
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 ٥٦٩ص 
 فت شکريگتاد و مبردم ميايسذشت هر چند قدم ميگم ّيتن صفوف مجعيام

 ينيدم و اتج شهادت بر سر هنادم ببيدخدا را که آبرزوی دل و جان رس
 نيای در دل من افروخته و دست قدرت او چگونه فدائحمّبت ابب چه آتش

 بود متام شود يکی از مشع ها  که نزديکرستد يفان جانبازی ميدخود را مب
 آتش را در قلب من ينان خان را جلب کرد بصدای بلند گفت آنکه ايمنظر سل

 .يديدجا حاضر بود و مرا مينافروخته کاش ا
 رديکمد و از دور متاشا ميآش مرد     کايکآنکه دائم هوس سوخنت ما م

 متايهام  حمّبت حمبوب بجهانی مست شدهينا ءمن از ابده يدل نکنياخ     
 تواانئی و قدرت را مبن ينمنوده و ا يسرااپی مرا گرفته  روح مرا تسخ

 موهبتی را دارند و حبال نيو ملوک آرزوی چن نيسالط يععطا کرده که مج
 دايشوق فر  ءمال خلوص و حمّبت از غلبهورند گاهی هم اب کيخمن غبطه م

 را وقتی آبتش يلخل يمفت در دوران گذشته حضرت ابراهيگو م ديشيکم
 عطا کند يفافکندند از خداوند درخواست منود که آالم و مصائب او را ختف

 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 َو سالماً َعلی اِبرَاهِ اَنر  ک وِنی بَرداً  ايَ " 

 آتش حمّبت ايخدا اي" خدا يدو يگند و ميز د ماياز اعماق قلب سوزان خود فر 
 سته در قلب من مشتعل فرما ات سرا اپی وجود من از شعلهءيو خود را پ

 سوزان آن حمرتق گردد.
 اخنان گفتيمکه سلا  ي وامن متام سخنانيتزا تقی گفت من مني م     

 ه وارد ابزار شديکانت او را در مردم شرح دهم وقتياب يبعج يو أتث ميبگو 
 ی از آهنا که رو بتمامی گذاشته بوديکبر اشتعال مشعها افزود  يممرور نس

 اشتعال عاشقانه يدو گوشت بدنش را سوزان يداش بزخم رسشعله
 ای مشع سوزاناخنان افزوده گشت و مشع را خماطب ساخته گفت يمسل

 ر شعلهء تو در منيگخود را از دست دادی د يابالخره از کار فرو ماندی و أتث
 



www.oceanoflights.org 

 ٥٧٠ص 
 ای های تو مژدها من از زابن شعلهير وانی بکوش ز يتندارد هر چه م يأتث
 واند و حمّبتيخسد که مرا بکوی حمبوب مي نوم و آوازی بگوشم ميشم

 ازد.يسد ماياو را در قلبم ز 
 قشون نيفت و مانند سردار فاحتی در بي ن   مجع مياان خان در مميسل     

 ناياپود بدن مشتعل او مانند چراغی اتابن در ظلمتی بیيپيمخود راه م
 مردم را خماطب ساخته گفت مهه يدمود و چون مبقتل رسيننور افشانی م

 برای چه يدنيکن بود فکر مناياپان دارای حشمتی بیيمسل ينکه ا  يدانيدم
 تيسن ينا ؟ تابديشو به مشهد فدا م يدز آهنمه نعمت و جالل دست کشا

 مهتا آنگاه رو ابمزاده حسن کرد و کلماتی چندمگر از حمّبت حمبوب بی
 ّيتغضب اشاره کرد که مبأمور  يبعربی گفت که معنی آنرا ندانستم بعد مب

 داشترد و او ات جان در بدن يکغضب بدن او را شّقه م يخود مشغول ابش م
 اثری ينزا تقی در حاضر ي م يتمبدح و ثنای حمبوب خود انطق بود حکا

 قّصه لرزه بر اندام افتاد و ينن ايدمنود حممود نظام العلمأ را از شن يبعج
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 ر بر زابن رانديگد ای ی !" و بدون آنکه کلمهيبر گفت " چه امر عجيااختبی

 ون رفت.ي برخاست و از جملس ب
 و يسال بشهادت کربی فائز شد زنی دل ينله نفوسی که در او از مج     

 پر شجاعت است که در امر مبارک بطاهره معروف است قسمتی از شرح
 طهران جناب طاهره ءشهدای سبعه ءحال او از قبل نگاشته شد در سال واقعه

 ن طهران اغلبياو در منزل کالنرت حمبوس بود زهنای اع يدگرفتار گرد
 او بودند ات ءتهيفمودند مهگی شينو از حمضرش استفاده م ن او آمدهيدبد

 ه شهادت طاهره واقع شد طاهره در منزل کالنرت بود من داستانيکزمان
 حممود خان کالنرت برای بعضی از دوستان خود ءه زوجهيکشهادت او را بطور 

 گارم.يناوراق م يننقل کرده در ا
 ود مرا بنزد خود احضاره طاهره در منزل ما بيکشب از اوقاتيک)      

 کرده و لباسی از  يشم خود را کاماًل آرايدکرده چون خبدمتش شتافتم د
 يندر بر منوده اطاق خود را اب عطرهای ممتاز معطّر کرده ا يدم سفيشابر 
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 ٥٧٢ص 
 منظره مرا متعّجب ساخت طاهره مبن فرمود من خود را برای مالقات

 را ينه ايکشد وقت يدالص خواهحمبومب حاضر کردم و مشا از زمحت من خ
 افتادم اب صدای يهآمد جدائی از او بگر  يشم و از ترس پيدم لرز يدشن

 واهم چند تقاضا از تو بکنميخنکن من م يهان خبشی مبن گفت گر يناطم
 است از تو متّنا دارم يکا ساعتی که برای شهادت من مقّرر شده نزدير ز 

 دادن من حاضر ابشد وجان  ءپسرت را اب من بفرستی که در منظره
 نند لباسيکم يدخمصوصاً ابو بسپار که مراقب ابشد اشخاصی که مرا شه

 که بدن مرا  يدر دارم ابو بگوئيگورند تقاضای دياون ني مرا از بدن من ب
 دازند و آنرا اب خاک و سنگ انباشتهينن چاهی بيادر م يدبعد از قتل بگو 

 کينبسته را که ا ينا يآيدم روز بعد از قتل من زنی بنزد تو سهسازند  
 ساعت ببعد ينست که از اينر من از تو ايگهم ابو بسپار رجای ديدبتو م

 ه ساعت مرگ من برسديککسی را نگذاری وارد اطاق من بشود ات وقت
 ان کند منيشبربد و حواس مرا پر  نيکس را نگذار که توّجه مرا از ب  يچه

 ات حبضور حمبوب خود برسم روزه دارم و ّيتبنماز مشغول خواهم شد و ن
 ميخود را خنواهم گشود آنگاه مرا امر کرد در اطاق را بروی او قفل منا ءروزه

 و از تو متّنا دارم که خرب يدو مبن گفت در ساعت مفارقت در را خواهم کوب
 ه دمشنانيکام از مهه کس پنهان داری ات زمانشهادت خود را که بتو داده

 من در اطاق را قفل کردم و ابطاق خود . هندمن خودشان آنرا انتشار د
 م خواب از چشمم فراريددر بسرت خود دراز کش نيبرگشتم حمزون و غمگ

 ذشت اب خدا مناجاتيگبودن شهادت او در قلب من م يککرد فکر نزد
 ردم.يکردم و در حّق او دعا ميکم

 تمآن شب و روز چند مرتبه از جا برخاستم و آهسته بدر اطاق او رف     
 ز او را بشنوميابود راز و ن ينتادم مقصودم ايسو اب کمال سکوت پشت در ا

 ابری .ز اب حمبوب خود مشغول بوديای براز و نيينطاهره اب نغمهء ش
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 ٥٧٣ص 
 نند اب عجله نزد پسر خوديز م در را ميدساعت بعد از غروب آفتاب شن چهار

 نرا بعهده گرفت ازهای طاهره را ابو گفتم او اجنام آرفتم و درخواست
 خانيز قضا شوهر من در خانه نبود پسرم در را ابز کرد و گفت فرّاشهای عز 

 خرب مرا بلرزه در آورد بطرف اطاق يناند اسردار برای بردن طاهره آمده
 م طاهرهيدطاهره رفتم و اب دست لرزانی قفل را از در اطاق ابز کردم د

 است وقتی که من وارد ّيامه ون آمدن از اطاقي چادر بسر کرده و برای ب
 بطرف من آمد يدکه مرا دينند مبحض ايز ن اطاق قدم ميام در ميداطاق شدم د

 دان در دست من گذاشته مبن گفت يدخود را اب کل ءو صندوقچه يدمرا بوس
 هم هر وقت او را ابز کردی ويددگار بتو مايصندوقچه را برسم  ين:" ا
 ور".يار بی مرا خباطيده در آن هست ديکئيااش

 بعد از آن اب من خداحافظی کرد و اب پسر من روان شد کم کم از چشم     
 اند طاهره بر اسبی کهيدچه حالی در آن موقع داشتم خدا م يدمن حمو گرد

 فرّاشها رفتند سه يرسردار فرستاده بود سوار شد و اب پسر من و سا
 ينو نفر  ت و لعنتيخيات پسرم آمد اشک از چشمش م يدساعت طول کش

 رستاد او را هپلوی خود نشاندم و شرحيفبسردار و فرّاشهای او م
 توامن شرح دهمم منیيدم گفت مادر آنچه را بچشم ديدرا از او پرس ّيهقض
 ون شهر استي خانی که بيلبباغ ا يمجا رفتينامن ما از ايدقدر م نيمه

 بلهو و لعبمستی  يتم که در هنايددر آجنا سردار و نوکر و سرابزانش را د
 يدميآهنا بلند است وقتی که بدرب ابغ رس ءمشغولند و صدای قهقهه و خنده

 واهم اب سردار رو برو شوم تويخده شده مبن فرمود من منياحضرت طاهره پ
 واهند مرا خفهيخم آهنا مينبمن و سردار ابش از قراری که می نيب ءواسطه

 ّيهمی هتيشمال ابر وقتی دست نيمقصد و چن نيکنند چندی قبل برای مه
 هم و رجا دارم بروی و آن مست مدهوش را راضیيدآنرا بتو م ، امکرده

 يتم در هنايدمن نزد سردار رفتم د .دستمال خفه کند ينکنی که مرا اب ا
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 ٥٧٤ص 
 يشمرب و ع نيخوشی ما را از ب يدد کشايفر  يدمستی است چون مرا د ءدرجه

 نيات را بربند خفه کنند و در مما را مکّدر مساز برو بگو آن زن بدخب
 ت کردم وي فرمان ح ينسخن و صدور ا ينن ايدمن از شن .دازندينچاه ب

 ت لذا نزد دو نفر از نوکرهای سردار که اب آهنايسر جای گفتگو نيگم ديدد
 يلآشنا بودم رفتم و دستمال طاهره را آبهنا دادم آن دو نفر مطابق م

 ند و او را خفهيچيدرا دور گردنش پطاهره رفتار کردند مهان دستمال 
 کردند فوراً نزد ابغبان رفتم و برای دفن جسد طاهره حمّلی از او خواستم

 منظور خوبست ينو هنوز متام نشده و برای ا مياگفت چاهی اتزه کنده
 و آنرا مهانطور که ميچاه افکند ران جسد طاهره را در آنيگفوراً اب کمک د

 مجع متفّرق و پراکنده شدند و سپس آن .يمنباشتگفته بود اب خاک و سنگ ا
 جاودانی سرافراز ّيترمس مطّهر نفس مقّدسی را که مملکت آانن را بنوران

 خاک و سنگ گذاشته رفتند. يرکرده بود در ز 
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 ن شدم و از شّدتاينقل کرد گر  مين آن واقعه که پسرم برايدمن از شن     
 م پسرم هم مانند منيدون هبوش آمدم دافتادم چ نيوش روی زميهأتثّر ب

 يدند و چون مرا بشّدت متأثّر ديکم يهمتأثّر است و در بسرت خود افتاده گر 
 ءد ممکنست برای حفظ مقام و رتبهينترا بب ءيهنکن اگر پدرم گر  يهگفت گر 

 و در نزد شاه مرا و تو را مّتهم کند و يدخود ما را ترک کند و قطع رابطه منا
 و شاه ابعدام ما فرمان دهد مادام که ما اببی ميخوخنوار شو  گرفتار دمشن

 فقط ميداز ينت بيبچرا خود را هبالکت و مص ميان ندار ميو ابمر ابب ا يمتيسن
 و يمکه هر کس از طاهره بدگوئی کرد دفاع کن  يمسعی کن يدمن و تو اب

 انيجسخنان پسرم سبب شد که ه .ميحمّبت او را در قلب خود مستور دار 
 را که حضرت طاهره مبن داده بود ابز کردم ای فت آنگاه جعبهاي نيم تسکقلب

 ی و گردن بندیيحفتم و در هپلوی آن تسبايعطر کوچکی  ءهيشن آن شيادر م
 قوت بود.ايو  يقوزه و عقي از مرجان و سه عدد انگشرتی از ف

 واقعه زنی آمده امانت طاهره را از من گرفت و ينسه روز بعد از ا     
 



www.oceanoflights.org 
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 حضرت . ميدر او را نديگه بودم و بعد از آهنم 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 اب     

 بوده است والدت حضرت ّيهاو اّم الّسلمه و لقبش زک ءيهواندند و کنيخم
 بود ينهجری واقع شد که سال توّلد حضرت هباءاّلّل است ا ١٢٣٣طاهره در 

 تياح يخاتر ده ينآ نيموّرخ يدشهادت حضرت طاهره شا يخخمتصری از اتر 
 را که در راه آزادی کرده بنگارند و خدماتی  يقاو را متام و کامل حتق

 ده است که رفتار او راينآ نيمؤمن ءمهوطنان خود منوده شرح دهند بر عهده
 خود قرار دهند و جبمع آاثر و نوشتجاتش بپردازند و اسم او راسرمشق 

 برای ابد زنده و مشهور قرار دهند.
 دیيز  نيحس ّيدس يدسال بشهادت رس يناشخاصی که در ا ءاز مجله     

 در حضور مبارک بود اّطالعات او يقکو و چهر  که در حبس ماه  ودکاتب وحی ب
 ازل ييی يعد بود حضرت اعلی در توقايو اسرار امر ابب ز  يمتعال ءدرابره

 کاتب که حامل جواهر علم اهلی است  نيحس ّيداو را مأمور فرمودند که از س
 اند بپرسد کاتب وحی که در روز شهادت حضرت اعلی از جاميدآنچه را من

 سته منتظر بود که روزی جان خود را در راهيو شد پ يبنص شهادت بی
 ه چالياطهران گرفتار شد و مّدتی در سسال در  يندر ا يدحمبوب فدا منا

 تاج و مصارف الزمه رايابقی ماند حضرت هباءاّلّل هر ماه برای او ما 
 واهميخشهادت او را من يفّيتمن ک يدرستادند ات روز شهادتش رسيفم

 خان سردار قاتل حضرت طاهرهيز که عز   ميو يگذکر کنم خمتصراً م يلبتفص
 .يدنبشهادت رسا يزکاتب وحی ابب را ن

 ه چاليااشخاصی  که اب حضرت هباءاّلّل در س يردر خصوص سا     
 م فرمودند:يدرا از حضرت هباءاّلّل شن يلحمبوس بودند مطالب ذ

 هياند اب من در سيدسامان بشهادت رس درآن نفوسی که در آن سال    
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 ٥٧٧ص 
 شينو زم نياندازه متعّفن و سنگچال حمبوس بودند هوای آن زندان بی

 و نور آفتاب را يکاتر  يشو فضا يّهو مملّو از حشرات موذ يفرطوب و کثم
 حمّل حمبوس منودند اپی ما يکما را در  يعوجه در آن راهی نبود مج يچهب

 ميو گردن ما در اغالل بود ما در دو صف رو بروی هم نشسته بود يدر زجن
 واندند صفيخمکه بصدای بلند   يمفتيگطلوع فجر در هر شب ذکری آبهنا م يکنزد

 ادند وَ يدر جواب ميگِفی ِمن ک ّل َشئن صف دَيکفتند ق ِل اّلّل  يگاّول م
تَ وَکِّل وَن ) قرآن يَ ت َ َعَلی اّللِّ فَل

 
 ( زندان بقصر شاه١٦:١٤وَکِِّل امل

 و اب وحشت يدسي شاه م ينبگوش انصر الدّ  نيبود صدای اذکار مؤمن يکنزد
 ن استيافتند صدای ذکر اببيگم ؟ تيست و از کيسصدا چ ينا يدرسيپم

 دیايشاه مقدار ز  ينه چال حمبوسند روزی از طرف انصر الدّ ياکه در س
 ما بودند ما ءن آوردند مهه منتظر اجازهياکباب گوشت گوسفند برای زندان

 د مهه اطاعت کردند جبزينالياکه اصحاب دست آبن ن  يماظهار داشت
 ينزندانباانن از اقمی که از آن کباب تناول منود  نيحس ّيدس

 آهنا آنرا تناول منودند هر روز ميا پس از آنکه ما رّد کردير خوشحال شدند ز  ّيهقض
 انيدی دو تن از اصحاب را ابسم و رسم صدا زده مبيکمدند و يآفرّاشان م
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 ٥٧٨ص 
 فرح يتاشتند اب هنايداز گردنشان بر م يواندند چون زجنيخشهادتش م

 ا بنعمای اهلی در عامل ملکوت مستبشرمدند ما آهنا ر يآنزد ما م
 ان فدايدمعانقه و وداع منوده مب يباصحاب برتت يرآنگاه اب سا يماختيسم
 ردند مههيکرا برای ما نقل م يکتافتند فرّاشان شرح جانبازی هر يشم

 را از يک يچشودند مصائب زندان هيگمسرور بودند و زابن بشکرانه م
 ازیي عبد الوّهاب ش ميار شديدفجر ب يکاشت شبی نزديدابز من ّيتروحان

 هچال گرفتار شده بوديابرای مالقات ما بطهران آمده بود و در س نيکه از کاظم
 م که در فضایيدار شد و گفت خوابی ديدبود ب يزجن يکو اب ما در 

 واهم پروازيخناهی اب کمال نشاط و راحتی هبر طرف که ميتنورانی ال
 صابر و يدسانند ابي امروز ترا بشهادت م ش آنست کهي تعب مينم گفتيکم

 از يغضب آمده زجني ی خوشحال شد چند ساعت بعد ميلاثبت ابشی خ
 احباب وداع منود بعد نزد ما آمده ما را يعگردنش برداشت عبد الوّهاب اب مج

 وجه آاثر اضطرابی در او يچسخت در آغوش گرفت و بقلب خود فشرد هب
 ان فدا رفت بعداً جاّلديدمب ميسفارش کرد نبود ما او را بصرب و شجاعت

 که اصحاب  ميشرح شهادت و جالدت او را برای ما نقل کرد خدا را شکر کرد
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 ٥٧٩ص 
 نند که حّتی زابن جاّلد هم بثنای آهنا انطق استيکابب چنان جانبازی م

 همه نفوسينه اب وجود کشته شدن اينشاه را آتش بغض و ک ينمادر انصر الدّ 
 د و رؤسای درابر رايز د مايرد و فر يکم يهرو ننشست دائماً گر ناه فيگب

 حمرّک اصلی و يدهباءاّلّل را بقتل برسان يدمود که برو ينعتاب و خطاب م
 آلت هستند دمشن يرينپسرم هباءاّلّل است سا ّيهسبب واقعی در قض
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 ٥٨٠ص 
 د و مملکت هميگي قلب من آرام من يدی پسرم اوست ات او را نکشيقحق
 ود.يشام منآر 

 مادر شاه اب آهنمه اقدامات ابالخره آرزوی خود را بگور برد حضرت     
 ينند مأمور يدون آمدند و از قعر چاه ابوج ماه رسي هباءاّلّل از حبس ب
 ان خانيمم در جستجوی اتباع ابب بودند عّباس نوکر سلايّ حکومتی در آن ا

 وادارش يدو وع هبوعدرا که جوانی مؤمن و اب شجاعت بود جمبور کردند و 
 ساختند ات اب فرّاشان حکومتی در کوچه و ابزار طهران گردش کند و اتباع

 يرن ساياجبای ابب يدعّباس که خود را جمبور د يدابب را آبهنا معّرفی منا
 رفتند نزد حکومتيگها را مارهيچآن ب ينمود مأمور يننفوس را معّرفی م

 مودند و بعد از پرداخنتينی مدند و چون مؤمن نبودند از امر تربّ يرب م
 که  يددند رفته رفته کار جبائی رسيشه مرّخص مميمبلغی برسم جر 

 ردند اتيکند عّباس  را وادار ميديدهر صاحب ثروت و مکنتی را م ينمأمور 
 او را جمبور يدرز يو و اگر عّباس امتناع م يداو را اببی معّرفی منا

 رفتند .يگر ميار و اغايری از ياه مبلغ بسيلوس يناختند و ابيسم
 مرتبه ينچون مادر شاه در قتل حضرت هباءاّلّل اصرار داشت چند      

 ه چال بردند و در مقابل حضرت هباءاّلّل حاضر ساختند اتياعّباس را بس
 در هر مرتبه عّباس که حبضور يده اظهار منايدن ديااگر او را در زمرهء ابب

 رد و بعديکرت هباءاّلّل نگاه مای چند بصورت حضهيقدق يدسي مبارک م
 راه هم بدخواهان ينناسم چون از ايشه و منيدفت من او را ات کنون نديگم

 زهر حضرت را بقتل رسانند چند مرتبه ءهيلند خواستند بوسيدمبقصود نرس
 ينوردند مأمور يآه از منزل حضرت هباءاّلّل برای حضرتش ميکدر شام و انهار 

 ا زهر حضرت هباءاّللّ ير ند ز يدود نرستند ولی مبقصخيزندان زهر ر 
 .يدل مبارک گرديکسبب افسردگی و ضعف جسم ه يترا هالک نساخت هنا

 مادر شاه در يترضا يلس شدند برای حتصيو رار هباءاّلّل مأضچون از ا     
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 ٥٨١ص 
 نت بشاه معّرفی کنند وياب اصلی خرا مسبّ  يمعلی عظ يخصدد بر آمدند ش

 کردند.  يدشه يدند و اب عذابی شديدل رسانهبانه او را بقت يناب
 مراقب احوال بود و از گرفتاری يکقنسول روس که از دور و نزد     

 بصدر اعظم فرستاد و از او يدامی شديغحضرت هباءاّلّل خرب داشت پ
 ات کامليقان حتقير قنسول روس و حکومت ا ءدهينخواست که اب حضور منا

 و شرح اقدامات و سؤال و جواهبا که يدحضرت هباءاّلّل بعمل آ ءدرابره
 ءنگاشته شود و حکم هنائی درابره ای در ورقه يآيددگان بعمل مينهء منايلبوس

 قنسول وعده داد و ءدهينآن حمبوس بزرگوار اظهار گردد صدر اعظم بنما
 منود نّي کار اقدام خواهد کرد و آنگاه وقتی مع  ينی ابيکنزد ءيهگفت در آت

 ه چال برونديادولت بس ءدهينروس اب حاجب الّدوله و منادهء قنسول ينکه منا
 واقعی يسرا طلب داشتند و از حمرّک اصلی و رئ يممقّدمًة جناب عظ

 ابب بود که او را در ّيدمهان س هيّ ابب يسگفتند رئ  يمسؤال کردند جناب عظ
 ل را مّدهتاست در سر داشتم کهياخ ينمن خودم ا يدمصلوب ساخت يزترب 

 ی که شاهيز م حمرّک اصلی خود من هستم اّما صادق ترب ي را بگانتقام ابب 
 اخت ويسی مييننبود که ش يشی فروشی بيينشاگرد ش يدرا از اسب کش
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 ٥٨٢ص 
 روخت و دو سال بود که نوکر من بود و خواست که انتقام موالی خود رايفم

 سول ودهء قنينند منايدشن يماقرار را از عظ يند ولی موّفق نشد چون اي بگ
 هيجزا آقاخان خرب دادند و در نتي حکومت اقرار او را نوشته مب ءدهينمنا

 شيمعلما تسله را ب يمحضرت هباءاّلّل از حبس خالص شدند و جناب عظ
 زا ابوالقاسم امام مجعه که در فتویي کردند مهه فتوای قتل دادند مگر م

 ام داد که دريغما پعله بود حاجب الّدوله ب يکداشت چون ماه حمّرم نزد يدترد
 د روزی علما اب امام مجعه بنا بدعوت حاجبينمنا يعتسر  يمقتل جناب عظ

 حاضر کردند امام مجعه در فتوی يزرا ن يمالّدوله حاضر شدند عظ
 يمنگ فتوای قتل عظي ه و نيلداشت ولی حاجب الّدوله حب يدمهچنان ترد

 يممبغز جناب عظاب عصائی که در دست داشت  يری شر ّيدرا گرفت ابتدا س
 مودند و سبّ يننواخت مردم از اطراف هجوم کرده آجر و سنگ ابو پراتب م

 بدنش را اپره اپره يرستادند ات عاقبت اب خنجر و مششيفو لعنش م
 واقعه حضرت هباءاّلّل از هتمت تربئه شدند و از حبس ينساختند بعد از ا

 فتند.ايخالصی 
 زا جانیي ند حاجی ميدبشهادت رس واقعه يناز مجله نفوسی که در ا     
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 ٥٨٣ص 
 نداشت که او اعدام شود يلم يرکاشانی معروف به ) پراپ ( بود چون وز 

 دارائی يعشاه مج ينند انصر الدّ يداً بقتل رساناو را سرّ  ينو بقتل رسد مأمور 
 ای ازو مستملکات حضرت هباءاّلّل را در مازندران تصّرف کرد و عّده

 ر دچار اشرار گشتند از مجله در نور مازندرانايه و ددر هر نقط نيمؤمن
 ينری عبد الوّهاب در ايگی حمّمد تقی خان و ديکدو نفر از اصحاب ابوفا 

 دمشنان نسبت ءند منّامی بدخواهان و اقدامات مفسدانهيدضمن بشهادت رس
 حبضرت هباءاّلّل پس از آنکه از حبس خالص شدند سبب شد که غضب شاه

 استفاده کرده و آن اندان ييیزا ي بدخواهان از اندانی م يدمنا يکرا حتر 
 ن مبنصب و مقامی اب بدخواهان مهراه شد و اخبار دهشتناکیيدرس يدابم

 ادند.يدهبمدستی او از حضرت هباءاّلّل بشاه م
 حّد در ينبشّدت مؤاخذه کرد که چرا ات ا يکب  يرشاه از وز  ينانصر الدّ     

 يدماينهء فساد را قطع منيشو ر  يدنيکهل ممملکت تکا ّيتحصول امن
 گرفت که آنچه را شاه ابو امر  يممتأثّر شده تصم يختوب ينصدر اعظم از ا

 نور اعزام سازد و يمجمری دارد شاه فرمود فوراً لشکری جرّار ابقل يدمنا
 ست علی خان شاهسون سرابزاناياساس انامنی را بر اندازد انچار بر 

 زا ابو طالبي ش مست را بپسر عمّ ايفرستاد و ر  اتکر ءيهشاهسون را بقر 
 زا حسن که از مادر ابي نی ميعواگذار کرد که اب برادر حضرت هباءاّلّل 

 ت کرد که اب اهالیيححضرت هباءاّلّل جدا بودند نسبت داشت و ابو نص
 زا حسن شوهر خواهرشي اتکر اب حمّبت رفتار کند و مبادا خواهر خود و م

 علی خان را حمرمانه مراقب نيط حسياو برای احت يدمنا ّيترا گرفتار اذ
 يدزا ابوطالب منود که او را از تعّرض و تطاول ممانعت مناي اعمال م

 فرمان غارت يروز  يحبر خالف نصا يدزا ابوطالب چون بتاکر رسي م
 زا حسن شوهر خواهري علی خان و م نيعمومی داد ممانعت حس

 يعفت شاه مرا امر کرده مجيگزا ابو طالب مي م .تاديفن يدزا ابو طالب مفي م
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 ٥٨٤ص 
 سان کنم فقط زهنائیيکو آابدی را اب خاک  يمردان را مقتول و زانن را اس

 خالصه مردم اتکر هر چه .ند حمفوظنديرب زا حسن پناه مي م ءکه خبانه
 زا ابوطالب امر بتاراج دادي تند مخيداشتند گذاشتند و بکوه و دشت گر 

 تند و هر چه ازخيرا فرو ر  يتهباءاّلّل را خراب کرد و سقف بمسکن حضرت 
 وانستند بربند شکستهيتما بردند و آنچه را منيغنفائس و ااثث موجود بود ب

 های مردم پرداخته و پس از اتراجپس از آن بغارت خانه .ساختند يعو ضا
 سیر کيگزا ابو طالب دي سان منودند و چون ميکمهه را آتش زده و اب خاک 

 سازد جبستجو در اطراف پرداخت و مجعی از شباانن و يفت که اسيارا ن
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 ٥٨٥ص 
 ساخت و بعضی را اب گلوله يمردان را که اتب فرار نداشتند دستگي پ

 نيدر ب ينمأمور  .ران مشغول بوديگو ضمناً جبستجوی د يدبقتل رسان
 د و در آننيدکوه بکنار گودال آبی از دور برق اسلحه د  ءجستجو در دامنه

 فتند گلوله بطرف آهنا انداخنتد اّولی کهايطرف گودال آب دو نفر را خفته 
 عبد الوّهاب بود فوراً جان سپرد و دّومی که حمّمد تقی خان بود جمروح شد

 زا ابوطالب امر کرد  جراحت او را مرهم هنند ات او را بطهران بربد وي م
 ينر خود سازد ولی ابی را سبب افتخاي گرفتار کردن چنان سوار دل

 مجاعت ءّيهفت بقايا بعد از دو روز حمّمد تقی خان وفات ير ز  يدمقصود نرس
 بستند يه چال طهران بردند و بزجنيااسرا را که معدودی بودند در س

 سال .ه چال صعود کرديادر س يرينماّل علی اباب که از نفوس مقّدسه بود اب سا
 ان ويشان بردند مههء خو ي د او را بشمزا ابو طالب گرفتار طاعون شي بعد م

 مود و اب آنکه درينزا حسن از او تفّقد مي ران ازاو دور شدند فقط ماي
 ه بوديدر ديازا ابوطالب سختی و فشار و تکرّب بسي غارت نور از م

 ن او آمد و او را تنها و بیيدروزی صدر اعظم بد .هادينزمخهای او را مرهم م
 زا ابو طالب اب کمالي ش بود مينحسن در ابل زاي و فقط م يدپرستار د

 حسرت و افسوس آرزوهای خود را بگور برد.
 ان و خمصوصاً درير طهران و مازندران بسر ات سر ا ءدامنهء فتنه     
 يترضا يلحکومت برای حتص ينآتش فتنه ابال گرفت مأمور  ييزد و نيز 

 اختنديسمّتهم م ند ببابیيديدشاه و بدست آوردن غنا و ثروت هر کس را م
 و فتنه و آشوب ييزن ءّيهاّما قض .رفتنديگد مايه و اتوان ز ميو از او جر 

 زا علیي بود موسوم مب ييزجوانی در ن .تر بوديدآنسامان از مهه جا شد
 يداز دروه حضرت وح ييزو ابزماندگان شهدای ن نينسبت بفقرا و مساک

 ام و غذا بدوش خود گرفتهمود و حّتی شبهای اتر طعيناندازه تفّقد مبی
 مجعی دور او گرد آمده و برای انتقام گرفنت از .ديرب برای فقرای احّبا م
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 ٥٨٦ص 
 زا علیي م ّيتبود مّهت گماشتند و مبع ييزخان که هنوز در ن ينالعابد ينز 

 اتختند و کارش را ينالعابد ينام بز که لقب سردار ابو داده بودند در محّ 
 از بود و بتازگیي که در ش  يمزا نعي مب ينالعابد ينز  ءزوجه .ساختند

 را ابو داده بودند متوّسل شد و وعده داد که اگر انتقام شوهر ييزحکومت ن
 يمزا نعي هم ميدی آنچه از جواهر و نفائس و امالک دارم بتو مي مرا بگ

 را مقتول ساخت شرح واقعه ای منود و عّده يرا دستگ يعآمد و مج ييزبن
 قرار داد و فرمان يتاعظم بشاه نگاشت شاه او را طرف عنا يروز  ءطهرا بواس

 را شرح دهم يعواهم متام وقايخمن من .را بطهران بفرستد نيکرد ات حمبوس
 .ميماينم يهی توصييز ن يعزا شفي م يخاتر  ءخوانندگانرا مبطالعه
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 ٥٨٧ص 
 مجله ينقدرها هم جمروح بودند و از ا نيو مه يصد و هشت نفر اس     

 نفر آهنا را مبحض ورود به طهران اعدام ١٥نفر که  ٢٨مگر  يدبطهران نرس
 ی از آهنا کهيلرا در حبس انداختند و بعد از دو سال عّدهء قل ّيهمنودند و بق

 نياز حبس خارج شدند عازم وطن خود شده آهنا هم ابستثنای چند نفر در ب
 نفر از ٢٠٠کرد و   يدای را شهاز عّدهي زا در شي طهماسب م .فتندايراه وفات 

 ه کرده بطهران فرستاد چون آبابدهيز و آهنا را بر ن يدرا سر بر  نيآن مؤمن
 نفر از زهنا را گرفته ٦٠٠ند ابمر شاه سرها را در آجنا دفن کردند  يدرس

 نفر را دو ات دو ات بر ٣٠٠گذاشتند و   ييزنفر آهنا را در ن ٣٠٠بودند 
 از بردند در آجنا بعضی مردند و بعضیي بشمرکبهای برهنه سوار کرده 

 ينگرفتار شدند  ات جان سپردند قلم از نگارش ا  يدقبل از خالصی  بعذاب شد
 عاجز است. يعوقا
 در نزد ارابب دولت اثبت شد يمر و اقرار عظياهای بستيببعد از مص     

 ماعظ يروز  .وجه دخالتی نبود يچکه حضرت هباءاّلّل را در واقعهء شاه هب
 ه چال فرستاد ات حضرتياخود حاجی علی را بس ءدهينزا آقا خان مناي م

 حاجی علی .يدناهی آن حضرت را اعالم منايگهباءاّلّل را مستخلص سازد و ب
 اير آمد ز  يهه چال شد از مشاهدهء حال حضرت هباءاّلّل بگر ياچون وارد س

 اندهيدکوب  نيها را بزمي زجن يخبر اپ و م يکه زجن  يدآن حضرت را د
 جمروح و در آن هوای متعّفن يزجن يرگوشتهای گردن حضرت در ز 

 د برآورد خدا لعنت کندايفر  يدد نيچون چن .نديدشيکبسختی نفس م
 ناهیيگظلمی اقدام کند و ب نيردم که بچنيکل منيازا آقا خان را هرگز خي م

 تزارد حاجی علی عبای خود را از دوش برداشت و از حضر ياحنو ب ينرا اب
 شتابند  حضرت يرهباءاّلّل خواهش کرد که آنرا بپوشند  و مبحضر وز 

 صدر اعظم .رفتند يرن نزد وز ياهباءاّلّل قبول نفرمودند و اب لباس زندان
 و دست از يدرديکت مرا قبول ميحگفت اگر نص  يدچون حضرت هباءاّلّل را د
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 ٥٨٨ص 
 اءاّلّل فرمودندحضرت هب .يدافتادروز منی يناب يداشتيدحمّبت ابب بر م
 بدخبتی و هرج و مرج ينی مملکت را دچار ايدنيشت مرا ميحاگر تو هم نص

 او نيد آمد از مذاکراتی که چندی قبل بياصدر اعظم را ب .ردیيکمن
 يدد پرساياب شرمندگی ز  يمو حضرت هباءاّلّل گذشته بود که از قبل نگاشت

 بالد فوراً اعالن عيت ات جمری سازم فرمودند جبميست مشا چيحاکنون نص
 اعظم قبول کرد و يروان ابب بردارند وز ي و آزار پ ّيتکن که دست از اذ

 ان بعد از مشورت حبضرتير حکومت ا .فرمان منود ينفوراً امر بصدور ا 
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 ٥٨٩ص 
 .و ببغداد سفر کنند يدان را ترک مناير ر ايگماه ديکهباءاّلّل امر کرد که ات 

 ّيهاز حضرت هباءاّلّل تقاضا کرد که بروس يدخرب شن ينقنسول روس چون ا
 حضرت هباءاّللّ  .ائی خواهند منودير بروند و دولت روس از آن حضرت پذ

 يعدادند و در روز اّول ماه رب يحقبول نفرمودند و توّجه بعراق را ترج
 ان وير دولت ا ينت فرمودند مأمور ميهجری ببغداد عز  ١٢٦٩الثّانی 

 سفر ينا ءفاصله .اد اب حضرتش مهراه بودنددگان قنسول روس ات بغدينمنا
 ءاب مراجعت از سفر اّول که بکربال فرموده بودند نه ماه بود افراد عائله

 ليکمهراه ه يزن ياو ورقهء عل يممبارکه و حضرت غصن اعظم و آقای کل
 مبارک بودند.

  


