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 هّلل الرحمن الرحيم بسم ا

 العظيم يوهو العل

 

 

ه عن مجانسة  هو وننزّ اّل ا  له ا  ن ال أ شهد لنفسه بنفسهالّذي  الحمد هّلل

له ا  ن ال أمقارنة آثاره بوصفه ولمسه  ز عن هو ونعزّ اّل ا  له ا  ن ال أعباده بقدسه 

  هو ظاهرااّل ا  له ا  ن ال أذانه ولبسه  مثاله ببينونةأ ةر عن مماثل هو ونببّ اّل ا  

 ته وباطنا بسرّ يا ببمال كيفوفيّ متجلّ  تهينونيّ أبجالل كينونيته وغائبا بلطيف 

 ةوجد المبتدعات ال من مادّ أقبلها و من مثال المخترعات ال أنشأه تبينونيّ 

قضى المصنوعات من دون أو مدهاأ يءحدث الموجودات من غير شأفوقها و

  ....قوله ا لى  هاعدّ أخلق 

 

ه المقيل ليل والفائز من عفو ربّ ل الّظ الّظ في  اكنا بعد فيقول السّ مّ أ

 يم القتيل بن البربالئبيل باب اهّلل المقدّ النّ  الّسيّدرشحات  ارب منالشّ 

حقين من المجيبين لدعوة لاّل ابعين اابقين والتّ المؤمنين السّ  قدامأنراب 

قد كنت بعد  ينّ ا  ريح من حول الّض  يين لنداء المنادالفصيح والملبّ  ياعالدّ 
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مام  ةظاهريّ  القمقام وغيبة الّسيّدفات و بعة من حدى السّ ا  يعة ود الشّ سيّ اال 

 يبأنام وو نأويل نأويل كهف اال  أ باطن الباطنفي  قيمصحاب البهف والرّ أ

وال والمؤنمن من الخلل القرية الزّ  د )ص( المأمون منيتام آل محمّ أيتام اال  

في  الباطن والقرية المباركةأويل والتّ في  القرى المباركةا لى  اهرة للسيرالّظ 

فراد أس عن نشاكل الجنس والمقدّ  بناءأهة عن مقارنة بطن البواطن المنزّ أ

 الّسيّديان خير ناظم داال   شرفعاظم وال  فاخر واال  والنا ومولى اال  نس ماال  

ة سة ذات القبّ المقدّ  رضعلى مقامه على اال  أنار اهّلل برهانه وأ يشتكاظم الرّ 

نبياء اال   شرفأه دام جدّ  ما - ى اهّلل عليهصلّ  -هداء لشّ د االحمراج ومدفن سيّ 

ة السريّ البا وأة القدريّ ا لى  مأة الجبريّ ا لى  ينأا لى  يدرأصفياء ما بيه زين اال  أو

هر مان برهة ومن الدّ ن مضت من الزّ أا لى  ةهريّ ضة الدّ المفوّ ]فرقة شيخية[ 

اء على اسم قائم من مام قليلة نادى مناد من السّ يّ أشهر وأربعة أ هنيئة بقدر

لباب موطن فئدة واال  طياب ومهوى اال  ميمونة معدن اال   رضأبياض الفارس 

ى اهّلل صلّ  - يدصحاب سلمان المحمّ شرف اال  أ واب ومسقط رأساال بفانح 

 - ى اهّلل عليه وآلهصلّ  -بة فخرا قول رسول اهّلل يّ رض الّط لهذه اال   وكفى - عليه

 نقلته بالمعنى وقول رجال من الفارس ييدأريا لناولته في الثّ  لو كان الحّق 

مام   -ه )ص( كشف الغطاء من عين آمنة والدة جدّ في  - المعليه السّ  -اال 
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فارس الخ وجاء ببتاب ام وبياض الالشّ  ى رأت قصورحتّ  - سالم اهّلل عليها

م المطالب أرسائل مشحونة من و ه زبر حديد وصحيفة مبنونةنّ أجديد وقلب ك

حت وراقا ونصفّ أمنها  ذن وال رأت عين وطالعتأسمعت صل المآرب ما أو

امية لعالية والمرانب السّ ا من بيان نلك المقامات ير قلبونحيّ  يرقاما طار لبّ أ

اء فالتزمت بالقبول نبياال   ببل معجزة من معاجز ينانأه نّ أظهورا ك يظهر عند

اهّلل  - سالمعليه  -مان الزّ  قرار بما جاء به من عند مواله صاحبواالذعان واال  

اس اسمه ووصفه ولبن النّ في  ظهرأونهيه و مرهأرّوج أان وشرعت يّ الملك الدّ 

خذوا رسوله أ ىخمين حتّ  بالحدس والتّ اّل ا  عيين خص على التّ ال نعلم الشّ 

 العالم العل
ّ
 ور البهالنّ صاحب  ي

ّ
 ماّل علال] ي

ّ
بعض العلماء  نبرأو [يبسطامال ي

ة الخلفاء ووقوع المصيبة من بقيّ  اءد  مر الب  أبعد نزول  د بعض سيماونردّ 

سالم اال   حد كها وال وقع فيأن مصيبة ما صدرت م ة الببرىالعظمى والبليّ 

 يد صادق الخراسان محمّ نقياء ماّل اال  لحاء زكياء والّص جباء اال  بمثلها على النّ 

شخاص معدودة أذمة قليلة و شراّل ا  ابعين التّ  بينمن المقرّ  يصحابه فما بقأو

فس فتور وللنّ القلب في  ذن حصلإعظم فاال   كسيرحمر واال  بريت اال  قل من كأ

رد والمنع وذكر  الّط اّل ا  سمع منهم أالبين وما دور اسئل من العلماء والّط أقصور 

راجع كتبه وخطوطه وبيانانه أة ه به ومرّ ن يتفوّ أال يحسن للعاقل  يءبعض ش
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صدر منه بهذا المقدار  االنيان بمثل ما درسا يمبن أقر ه مانّ أليه مع ا   يقنيشوّ 

 قوأحصيل لبن من التّ 
ّ
مر عراضهم من هذا اال  ا  العلماء بل  فمن نوقّ  يشبهت ي

ما الّتي  ماء والفتنةعنان السّ ا لى  عصار المثارالعظيم الخطب الجسيم واال  

ن أا لى  -صفياء ى اهّلل عليه وآله اال  صلّ  -نبياء سمعت بمثلها بعد خانم اال  

داخلها منتنة و صورنها معجبة ةة وباطنها منثورابا ظاهرها منظومقيت كتال

كعجل  ذا جآئه لم يجده شيئاا  ى مآن ماء حتّ كسراب بقيعة يحسبها الّظ 

 امرالسّ 
ّ
 فها العالموبيانات واهية صنّ  ةى القوم عبارات مسروقل  خذ من ح  أ ي

براهيم خان ا  د كريم خان ابن محمّ  يحاج يارك لرياسة الخانوالتّ  يالبرمان

 ذهب آثارهم وقد صارأدبارهم وأة بتر اهّلل ة ووراثة ملبة البسرويّ يّ وماال   سادة

ة الهجر ورمضاء الحرور اطمأنت شدّ في  مآنكالماء البارد على الّظ  يلقلب

اطيل المجعولة اال بوكره لما فيها من ي ير فصدره والّط في  القلب طمينانا  

 ت  ي  ب  ل   وت  يُ البُ  ن  ه  و  ا   نَّ ا  هون من بيت العنببوت و  أ ةالئل المفتولوالدّ 

المعصوم قد كان  اهرالمظلوم والّط  الّسيّدسيما من افترائه على  وت  بُ ب  ن  الع  

كتبه ورسائله  مال  الّذي  الباب الّسيّدمتيقنا خالفه بل خالف مذهب  يعند

 وما اخطأت يما خان ب يفهم نّ أ ما كتب وزبر فعلمت اّل ا  عائه منه وليس ادّ 

 ياسة والماشين من غير نور الهداية منهم طالبوا الرّ غلبأاس النّ  نّ ا  و يجهاد يف
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ن اذكر بعض ما صدر من قلم أ ية والوالية فحتمت على نفسبوّ هل بيت النّ أ

ن بيّ أطول بال طائل و هكثيرفي  نّ إلم يجر قلمه ولم ينطق لسانه ف بيانه ليت

يخ حاديث وقطعيات من بيانات الشّ بمحبمات من القرآن واال   فساد ما قال

صل أالمقاصد و س  ا   يهالّتي  البابين )ص( وضروريات مذهبهما ّسيّدالو

في  يكار من مغايله وشأندّ امن مبائده و انتباه المطالب ليبون لطالب الحّق 

حيث قال نحن  - على اهّلل مقامهأو )ص( -الباب  الّسيّدمر مثل شأن هذا اال  

 ما اّل ا  قول أن ال أعلى  يو معنى الحديث وشرطأ بلف  الحديث اّل ا  م ما نتبلّ 

لفاظها وعبارانها أب - رحمهما اهّلل -البابين  الّسيّديخ وذكر مع كلمات الشّ 

  ونعم الوكيل ياهّلل وهو حسبا لى  يمرأض فوّ أومعانيها و

 

ميم الرّ  يثيم والفانظهار نببته يقول العبد اال  ا  قال الخان بعد خطبته و

ل كالمه حيث وصف وّ أ في قول قد خاصم نفسهأ الخ...  براهيما   كريم بن

ضمحالل بعد نعدام واال  المشرف على اال   تالميّ  هوالّذي  ميمنفسه بالرّ 

 ا من اهّلل العلام  ه  ل  ا  ثيم اال  
ّ
 ماء على ما نّص سماء ننزل من السّ اال   نّ العظيم ال  ي

ثم بحيث صار اال  في  ثيم فهو البالغا اال  مّ أ نبياءوصياء من خانم اال  عليه اال  

  ي  س   ب  س  ك   ن  م  ﴿ مصداقا لقوله نعالى
ُتهُ يط  خ   ه  ب   ت  اط  ح  ا  و   ة  ئ

 
ولذا ما وصف  ﴾ئ
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نقطة بيضاه وانقلب  غلبت نقطة سوداه علىالّذي  اّل ا  سبحانه بهذا الوصف 

ت المنبر والفحشاء مثل براء وبحمل لجميع ظهورايطنة والنّ عقله بالشّ 

بنميم مناع  حالف مهين هماز مشاء مثاله قال سبحانه وال نطع كلّ أالفرعون و

في  العاقل هايّ أمال وبنين انظر  ثيم عتل بعد ذلك زنيم ان كان ذاأللخير معتد 

 بونذين يبذّ نلك البلمات المباركات ومطابقتها للمقصود وقال الّ  يمعان

 ﴾مي  ث  ا   ار  فَّ ك   ل  كُ ﴿ ئيم وقال نعالىأ معتد  كلّ اّل ا  ب بها ين وما يبذّ بيوم الدّ 

 ي  ل  غ  ك   ون  ُط ي البُ ف   يل  غ  ي   ل  ه  مُ ال  ك   يم  ث  اال   امُ ع  وم ط  ق  الزَّ  ة  ر  ج  ش   نَّ ا  ﴿ سبحانه وقال

 اب  ذ  ع   ن  م   ه  س  ا  ر   ق  و  وا ف  ب  ُص  مَّ ثُ  يم  ح  الج   اِءو  ى س  ل  ا   وهُ لُ ت  اغ  ف   وهُ ذُ خُ  يم  م  الح  

 -قال  أويل هو العلم كماالتّ  في عامالّط  ﴾يمُ ر  الب   يزُ ز  الع   ت  ن  ا   ك  نَّ ا   ق  يم ذُ م  الح  

 نّ إن يأخذ فلى علمه عمّ ا   يأ ﴾ه  ام  ع  ط   ىل  ا   انُ س  ن  اال   ر  ُظ ن  ي  ل  ف  ﴿ - المعليه السّ 

ياطين طعام ه رؤس الشّ نّ أك صل الجحيم طلعهاأفي  نخرج يتوم الّ قّ شجرة الزّ 

ريفة سيما على نفسير الشّ  يةصراحة اال  في  ثيم والخان العزيز البريم انظرلال  

في  يالباطن يخرواال   عاملى ذلك الّط ا  شياء فاشبه اال   البريمفي  اهرظاهر الّظ 

 اّل ا  دليل الباطن  اهروالّظ  ينفس ثنو ان المخترع لبلّ خّ نيا هو الغليان والدّ الدّ 

ر ظمع قطع النّ  ها العاقل المنصفيّ أفيا  ه  ق  وف  ب   دلّ  ليل بخالفه وهناالدّ  ذا دلّ ا  

 بصراحتهاة ريفية الشّ هذه اال  في  رعشر ندبّ  ياثن يحاديث المبرره وهعن اال  
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رأسه  طلعه وهو س  ي  ل  ا  بطنه في  يما يغلأا وم  ق  ا ز  ر  شجرنه مُ  س  ي  ل  ا  المطلوب في 

يرنبب  م لمأمن يرنببه  ليمة ويقبحه كلّ ما يشينه العقول السّ أيطان كرأس الشّ 

يوم  كلّ في  ذا ال يجوز نبعية المرنبب لهذا القبح الببيرإيضا معلوم فأوضرره 

مقام  عائهخذ منه مع ادّ ليه واال  ا  صغاء ة واال  ات متعددّ ات عديدة وكرّ رّ وليلة م

ما  ميم ليس المراد منهثيم فبهذا المعنى الرّ ولياء هذا وصفه باال  مناء واال  اال  

 ه  و   ام  ظ  الع   ي  ح  ي   ن  م  ﴿ يفهمه العوام كما هو ظاهر قوله نعالى
 
وليس  ﴾يم  م  ر   ي

من هذا بل المراد  جلّ أمقامه  نّ ط ال  والوزن فقجع مراده مراعات السّ  يضاأ

و سلب أا الجهل مّ ااهر فالمقصود من هذا الوصف أويل وخالف الّظ منه التّ 

 حاديث وكلمات العارفين كقوله نعالىالقرآن واال  في  يمان والبفر كمااال  

َّ ح   ن  م   اي  ح  ي  و   ة  ن  ي  ب   ن  ع   ك  ل  ه   ن  م   ك  ل  ه  ي  ل  ﴿
جاهل عن ليجهل ال يأ ﴾ة  ن  ي  ب   ن  ع   ي

 ه  ي  ل  ع   م  تُ ن  ا  ا ى م  ل  ع   ين  ن  م  ؤ  المُ  ر  ذ  ي  ل   اهّللُ ان  ا ك  م  ﴿بصيرة وليعلم العالم عن بصيرة 

 يأجاهال وجعلنا له نورا  أيا ت  ي  م   ان  ك   ن  م  ف  ا   ﴾ب  ي  الطَّ  ن  م   يث  ب  الخ   ز  ي  م  ى ي  تَّ ح  

 ج  ار  خ  ب   س  ي  الجهاالت ل   من ات  م  لُ ي الظ  ف   هُ لُ ث  م   ن  م  اس ك  بين النّ  يا يمشم  ل  ع  

اهر على الّظ  طالقانا  يضا الموت له أفيما ذكر و حدا يشكّ أ ظنّ أا وال ه  ن  م  

قطع و ةيّ نّ ندكاك جبل اال  ا  سبحانه و ّب وهو مالقات الرّ  ورموت هو الخير والنّ 

من  والبعد اال دبارلحيوة المقابل لهذا المعنى هو العالئق وكشف الحقايق فا
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 قولهفي  لى هذا المعنى من الموتا  شارة ب عن نجليانه واال  جّ حار والتّ الجبّ 

وبهذا المعنى من الحيوة  ﴾ين  ق  اد  ص   م  تُ ن  كُ  ن  ا   ت  و  وا الم  ن  م  ت  ف  ﴿ نعالى غير مرة

نبير نى سبحانه بالتّ أاس على حيوة ولذا حرص النّ أهم أويل ولتجدنّ التّ ي ف

ليه والجهل ا  شرنا أا كم عراض عن المبدء الحّق لمة واال  الّظ  وموت هو

هذا المعنى من في  اّل ا  ميم ال يطلق فالرّ  اال دباريحصل من  ما نبار وكلّ واال  

 ه  و   ام  ظ  الع   ي  ح  يُ  ن  نبار م  مبدء اال   نسانالموت ولذا قال اال  
 
فانا  يم  م  ر   ي

 ل  وَّ ا  ا ه  ا  ش  ن  ا  ي ذ  الَّ  ايه  ي  ح  يُ  ل  قُ ﴿نسوا ذكر اهّلل قل سبحانه أوي بعونغويتهم وانّ أ

 س  ي  ل   و  ا  ﴿ية كما فيما بعد هذه اال   يءش اهّلل قادر على كلّ  نّ إذا شاء فا   ﴾ة  رَّ م  

اهر ما قلت على الّظ نّ ا  و ﴾م  هُ ل  ث  م   ق  لُ خ  ي   ن  ا   ر  اد  ق  ب   ض  ر  اال  و   ات  و  م  السَّ  ق  ل  خ  ي ذ  الَّ 

محل استيفائه لبم يجمعها هذان  طالقات آخر ليس هناا  الموت له  نّ ال  

ة يطلق ويراد ه مرّ نّ إيل فمثل اللّ  قبالان ذكرنهما وهما اال دبار واال  ذالقسمان اللّ 

ى من قرية العمران حتّ  نطفاء الحواس والخروج عنا  المحض وبه الفناء 

ة عبادان محو الموهوم وكشف المعلوم والعماء المطلق والهواء المنبسط ومرّ 

ل وّ لى المعنى اال  ع ةة واستيالء الماهيّ يّ نّ عراض غلبة اال  اال دبار واال  يراد به 

من المرانب  ر  ه  ش   ف  ل  ا   ن  م   ر  ي  ها خ  نّ ا  و ﴾ر  د  الق   ة  ل  ي  ي ل  ف   اهُ ن  ل  ز  ن  ا  ا نَّ ا  ﴿قوله نعالى 

بالمدارك  ﴾د  ح  ا   م  بُ ن  م   ت  ف  ت  ل   ي  ال  و   ل  ي  اللَّ  ن  م   ع  ط  ق  ب   ك  ل  ه  ا  ب   ر  س  أّ ف  ﴿وقوله نعالى 
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 د  ج  س  ى الم  ل  ا   ام  ر  الح   د  ج  س  الم   ن  م   ال  ي  ل   ه  د  ب  ع  ى ب  ر  س  ا  ﴿ة هوديّ ة والشّ الغيبيّ 

ا ن  رُ م  ا   ااه  ن  ا  ﴿ ﴾ىش  غ  ا ي  ذ  ا   ل  ي  اللَّ و  ﴿قوله نعالى  يانوعلى المعنى الثّ  ﴾ىص  ق  اال  

 ال  ي  ا ل  ه  ي  وا ف  رُ ي  س  ﴿ ﴾ام  يَّ ا   ة  ي  ان  م  ث  و   ال  ي  ل   ع  ب  س  ﴿ ﴾ال  ي  ل  
 
وهبذا  ﴾ين  ن  آم   اام  يَّ ا  و   ي

لى نوع ا  شارة خر لبن المقصود اال  المعنى اال  في  ات نعرف كلّ يهذه اال  

ميم ال ال يشتبه عليه موارد االستعمال فالرّ و هل الحبمة نصيبهأالمسئلة ليأخذ 

بال ظهار النّ ا  مقام في  كما قال نعالى خيرهذا المعنى اال  في  اّل ا  يستعمل 

 ه  ي  ل  ع   ت  ن  ا   يٍءش   ن  م   رُ ذ  ن   ام   يم  ق  الع   يح  الر   مُ ه  ي  ل  ا ع  ن  ل  س  ر  ا  ا ذ  ا   اد  ع   يف  و  ﴿والبطش 

سماء اال   نّ أالخان لما قلنا  جرى على لسانأفاهّلل سبحانه  ﴾يم  م  الرَّ ك   هُ ت  ل  ع  ج   الَّ ا  

في  مثالهاأاستعمال هذه وفي  ما يقال ال بأسربّ  يءسم صفة الشّ ننزل واال  

مر فيه ثيم واال  ا  نة قوله بقري ثم منبرا  في  نفعال من المبالغةنبسار واال  مقام اال  

 ...لى قوله ا  رات المسّط  قومالباعث على نحرير هذه الرّ  نّ ا  سهل قال الخان 

الثة عشر الثّ  ين منحدى وستّ ا  ظهروا في ذين ورفع غائلة قوم من المبتدعين الّ 

 الّسيّد نّ أقول اعلم أ الخ...  (ص)ين بيّ من المأنين من هجرة خانم النّ 

نقنها بواضحات البيان يمان واركان اال  أد ن شيّ أا لمّ  - هى اهّلل عليصلّ  - الباب

 لى قولها   نساناال  فراد أحد عذر من العوام والخواص وسائر ال   يبحيث ما بق

مامه ا  لقى عليه من أعلى ما  - ى اهّلل عليهصلّ  -الباب  الّسيّدوصف  فقد ...
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 ذكرهاي الّذ وصاف المؤمنأسل بيعمل هذا الرّ  مرهأال يسبق له بالقول وهو ب

مام   علاال 
ّ
وجمعها  يلهمام رواه البلب - المعليه السّ  -طالب  بيأبن  ي

صفات  :()ص حد من العوام والخواص قالأ ببلمات مختصره يفهمها كلّ 

 ى ال يقولنجاب حتّ نساب وساللة اال  شرف اال  أن يبون من أعظم الباب اال  

عضائه أفي ن ال يبون أولى وأحسن وألبان  بالنّسحد لو لم يبن من هذا أ

شل وال البوسج واال   العمى وال العرج يادة نقص وال نقصا مثلالزّ  نّ زيادة ال  

من دنائة الفطرة ونغيير ها نّ ة ال  نيّ الدّ  فاتميمة والّص وصاف الذّ وغيرها من اال  

مفرطا وال قبيح المنظر وال يعرف بصدور  ن ال يبون قصيرا وال طويالأالخلقة و

حسنهم أا كما هو ق  ل  اس خ  حسن النّ أيبون  نأو غيرة والببيرةالمعصية من الّص 

ة نّ نفس والبتاب والسّ فاق واال  اال   اّل وله دليل منا  م بمسئلة ا وال يتبلّ ق  لُ خُ 

سة ماكن بعد المشاهد المقدّ اال   شرفأن يبون مبانه من أليم ووالعقل السّ 

 ىار لو ضربونا حتّ قال العمّ  حساءخبار مثل البحرين وحجر اال  وممدوحا في اال  

ن يبون أالباطل و وهم على ا على الحّق نّ ألى سعفات الحجر لعلمنا ا  ونا يردّ 

و كان ال كثيرا لو رضه نخل ونمر وال يبون مائه قليالأال ينشو في هوائه معتد

ب اّل الّط  فصيل يطلب منوردت والتّ أجمال ما ا  هذا  حسنأميائه قناة كان 

 يالمولى الول لمدقّق ا نقريرانهم سيما العالم المحقّق في  حيث استوفوها
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  علالماّل  جناب
ّ
هل أدا وال من لهم سيّ وّ أن ال يبون أواشترط  يبريزالتّ  ي

بيان في  وهبذا كان شأنه - المعليه السّ  -مام شتباه باال  لال   سةرض المقدّ اال  

ة عشرين سنة مدّ في  بمحضر بين الخواص والعوام وصف صاحب هذا المقام

في  لويح سيماشارة والتّ خص بل باال  والشّ  سمصريح باال  زيد لبن بعدم التّ أبل 

المأنين امنة من الخمسين بعد الثّ  نةلى السّ ا  يام شهر رمضان المبارك شهر الّص 

 - ةحيّ ناء والتّ الثّ  على مهاجرها آالف -سة من الهجرة المقدّ  [1258] لفواال  

 خص بعد ننزيهه عن العيبسم وعين الشّ سم وكشف عن الرّ ح باال  قد صرّ 

ماء في السّ  ياسم :قال رسول اهّلل )ص( يماواسمه اسم السّ  نّ أقص بالنّ و

هر بوصف كماالنه وذكر حسن وختم ذلك الشّ  درض محمّ اال   يحمد وفأ

وصدر  ءبقليل وقع وقعة البربالوبعد هذا  - عليهما ى اهّللصلّ  -سمانه وصفانه 

يعة وهتك الحرمة لال ل المنتسبين بالشّ  هل الخالف ما صدر علىأمن 

يام وشهر اهّلل الحرام التمسوا الّص  ى حضر موسمحتّ  - المعليهم السّ  -م وشيعته

كن يعة والرّ من صفات الشّ  ن يذكرهمأ - ى اهّلل عليهصلّ  -من جناب الباب 

نت ل ذكرت وعيّ وّ اال   العامفي  ناأ - فداه يى اهّلل عليه وروحصلّ  -الرابع قال 

ى قبال حتّ ا  و ينا نصديقصحابنا انتعاش وال لمخالفنت ما صار ال  ووصفت وبيّ 

ة المهولة والمصيبة دّ يف ما وقع وصدرت عليهم نلك الشّ وقع عليهم من السّ 
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 شخاصاأنبم رى مأ ما ينّ كرركم ال  أركم وذكّ أن نريدوا مثل ذلك فا  فة المخوّ 

حرى أب سلور اال  ولى ونغيّ أ ين لما هنا لك فالتركلين لذلك وال مستعدّ متأهّ 

ة ومصابيح مّ سادات اال   تهئمّ أمواليه وى زيارة لا  هر المبارك وسافر بعد الشّ 

 حسن ووهر وميرزا محيط كبان ماّل صحابه من الرّ ألمة وكان عنده من الّظ 

 د علوسيّ  يالبرمان
ّ
 ماّل  يوولدان لحاج يد جعفر كرمانوسيّ  يكرمان ي

وغيرهم ومن  يسعيد هند يوحاج يد حسين يزدوسيّ  ياب القزوينعبدالوهّ 

 يد نق محمّ جناب ماّل  يقيد العادل العارف الهرول والنّ العالم العام جالالرّ 

  علالماّل  ياصفهان وجناب العالم الوف رضأنازل 
ّ
 وماّل  يالبسطام ي

 د علمحمّ  الجليل وآخوند ماّل عبد
ّ
 عل وماّل  يمازندران ي

ّ
 وماّل  يرجمندبيا ي

 عل
ّ
ابعين المخلصين وكان الحين والتّ الّص  وغيرهم من المؤمنين يبجنورد ي

عن غيبته  المنازل ما ينبئ منزل من كلّ في  - ى اهّلل عليهصلّ  -منه يظهر 

ؤيا بالخصوص نقل الرّ  انباعه وابتهاله يوارنحاله سيما من بخوعه على صالح

مر أموت ويظهر أن أون نرض ماأقه وقال حيث صدّ  ياعن صاحب الغنم والرّ م

 ذين اعتمدالّ واحدا من  نّ أالباب )ص( ب الّسيّدنقل الّذي  يفمامبم والّط ا  

 فق آخرهمركم انّ أسبوعا يظهر احدا يقول بعد ثلثين ن واأيف بالّط في  عليه رأى

وال  ي حسن والمحيط ال نختلفوا بعدولى وكان يقول لماّل اال   يل جمادوّ أب
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 لهذا وسأل واحد منه من لنا بعدك يا اّل ا   فرهذا السّ في  ما حملتبما ينّ ا   قوانفرّ 

موجودون اسئلوا منهم من المسائل شخاص الهذه اال   ييا موال قال يدسيّ 

بوا به فات المذكورة فتمسّ ة ووجدت الّص دلّ اال  و حد بالبراهينأجاب أذا ا  

بغداد وكان من الحاضرين في  يشبل دبيت شيخ محمّ في  وقال ذات يوم

 حسن ن نابعان لماّل اال   قصير وهما يوشيخ راض يجفحمد مشبور النّ أشيخ 

مر وغيرهم حيث قين لهذا اال  دّ غداد من المّص هل بأشخاص كثير من أووهر و

 نّ ا  واهّلل  - فداه يروح -رض فقال يف وضرب بيده على اال  ذكر عنده السّ 

 نّ أم بعض من القاصرين لون ثالثا ومن هذا نوهّ قرب من ما نتخيّ أيف السّ 

 ومالوا وحاصوا حيصة ثمّ  ةالجملفي  موجود عند فالن ياهرالّظ  سباباال  

 وا على خّط افذة رجعوا واستقرّ الباملة من قدرة اهّلل النّ  ةلى القدرا  التفتوا 

 يد نق محمّ ماّل  يقالبيضاء وسئل جناب العالم التّ  قطةاالستواء من النّ 

القائم  ن  وال م  اس قريب الزّ محضر من النّ في  عند دجلة باغ باده يالهرو

مرنا أالعذر وقال لبن في  مر هو بالغه واستدركأمر بعده قال )ص( هّلل باال  

 سممر وصاحبه باال  ح باال  ه يظهر عن قريب وصرّ نّ أر بواب فبشّ اال بمر أليس مثل 

 أيشرح القصيدة في الّتي  بيان الفقرةفي  - م اهّلل عليهسلّ  -بلد الباظم في 

 لى العلا  ل وّ شار باال  أربعة الفرع أصل وديباجته بثالث اال  
ّ
 دلى محمّ ا  انية والثّ  ي
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 محّمد[
ّ
 مراده نّ أنوا هل البصائر نيقّ أحد وأا التفت الوقت م لبن ذلك ]علي

المقام كان هذا ال غير والحاصل  ذلكفي  من نلك العبارة - ى اهّلل عليهصلّ  -

ن أكثر من أمر بغيبته كان اال  صال ظهور اس وانّ ذهابه من بين النّ  ظهرأ نأ

 م اهّلل عليهنسلّ  -اهرات هل بيته الّط أفي  ن يستقصى سيماأ زيد منأنحصى و

وصى أالباب  الّسيّد نّ أمر صدقن واعتقدن ونقل منه اال   ا سمعن هذاولذا لمّ  -

مرنا وكان صاحب أى يظهر ووهر بزمان قليل حتّ   حسنن يبن مع ماّل ألهن ب

ما صدر من قلم  ن كلّ واحدة منهن واال   سبوعااثلثين  أي ييف الماضالّط 

البتب ويتلون ريف يقرؤن الشّ  البيتفي  موجود - ى اهّلل عليهصلّ  -الباب 

ام مضين من يّ أمن سفره ب - م اهّلل عليهسلّ  -رجع  لوك ثمّ الفرقان ويعملون بالسّ 

جاب دعوة أسة ليلة عرفة ولى المدفن المقدّ ا  ة الحرام ووصل حجّ  شهر ذي

ساعات  ل بثلثوّ يلة ليلة الوقعة من العام اال  عشر من نلك اللّ  يه ليلة الحادربّ 

اس بعض ليطلعوه للغسل من النّ  ىيل ومشل اللّ وّ أو بينهما مضت من أربع أو أ

براهيم ا  اسمه  -م اهّلل عليه سلّ  -هل بلد الباظم أد من لقين وكان بينهم سيّ والتّ 

براهيم ا  د د مصطفى وآخرون قال سيّ معروف وكان مقدمهم وبعده سيّ  وهو

الباب  الّسيّدقبض فيه الّذي  ى وصلت بباب بيتحتّ  اسمشيت قبل النّ 

وضرب بظهر يده على  ين  ر  ه  ن   د شاب واقف على البابسيّ ب اذإف (ص)
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أس قال مبشفات الرّ  ونسأوه الّسيّدبيت في  ندخل يوقال ما نستحي يصدر

بيت ى قعدت وانّ قوم حتّ أن أت وما قدر يوضعف قلب ين  د  جل انتعش ب  الرّ 

لبسن على المخدرات قناعهن أاء والنّسبعد زمان اجتمعت  لى الحائط ثمّ ا  

دنا من البيت خرجنا سيّ أموا فقدمنا واب بسم اهّلل نقدّ الشّ  الّسيّدا ذلك ن  ر  م  ا  و  

 د عللت ذاك سيّ نا نخيّ أجل والرّ  قال
ّ
ذا سئلت منه قال ما كنت ا  و يالبرمان ي

ذاك كان  نّ أفعلم  يعمر ونعين المدّ هر هذا اال  ذا ظا  خبر من هذا و يل نا وماأ

وصاف أب يوصانأالباب  لّسيّدا نّ أعى سليمان ميرزا شهزاده ادّ  هذا وكذا

نا مع عشرين نفسا أوقال يوما  يعبصفات هذا المدّ  ها يطابقالخلف بعده كلّ 

 ءكربالفي  ذا وصل لبم خبرا  ظهور وين ومنتظرين للّ ا مستعدّ كنّ  يمن انباع

بهذا االعتقاد اعتمادا لما  - رحمه اهّلل - نفسنا وماتأى نفدء بحتّ  يخبرونأف

م اهّلل سلّ  -جوار الباظمين في  غالبا اب وكان سبناهالب الّسيّدسمعه من 

ذكرها أجدا لم  شارت فبثيراال  و قون من القرائنا ما نقل المصدّ مّ أو - عليهما

واق الرّ في  - م اهّلل عليهسلّ  -المقام وبعد دفنه في  فعلطول البالم ولعدم النّ 

زوا ميّ  ذينب الّ اّل اس من الّط ر النّ ريف نحيّ ماكن القبر الشّ قرب اال  أفي  المبارك

 ى جائوا عند الماّل بون حتّ ين يمشون وبمن يتمسّ ألى ا  راب الماء من السّ 

بما نّ أظارة وسألوا منهما بالنّ  يعالوصاية وميرزا محيط مدّ  يعووهر مدّ  حسن
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ا سمعتم شيئا من م  ا  دناهم للجناب ظاهرا ألى الباب وا  اس النّ  قربأكنتما 

ا مّ أعت شيئا ول فقال ما سموّ ا اال  مّ ألخلف بعده افي  - عليه ى اهّللصلّ  -جنابه 

قوا من ن ال نتفرّ أن وواجب عليبم قوله اال  ألبن ما يء ش يفقال عند يانالثّ 

الباب قال  الّسيّد نَّ ا   ام  غير ر   نة مي  م  من قبيل ر   اسبين النّ في  واشتهر ءكربال

ربعة شهر أة بون مدّ الف السّ البون ونوقّ ل الّط نأمّ  بسنة ولذا يمر يظهر بعداال   نّ أ

وب قد ذُ الب   نّ دعواه ال  في  المحيط صادقا ما يبونما منهم ربّ نقريبا نوهّ 

فعال اشمأزت منها القلوب أ ذا استيأسوا منه وظهرت منهماا  ى يصدق حتّ 

 يالقفار والبوادو يحارلى الّص ا  با السّ  ييادأقوا كوهانت لها الخطوب نفرّ 

من  يجد والمنابر وكان جناب العللمساوالبرار والذوا بالمشاهد والمقابر وا

ذن مشنف اال   لباب باب الباب وحامل فصل الخطابولى اال  ألقاب وقائد اال  

 صحاب ومنهم حسين مع بعض من اال  والعين موالنا بالمين آخوند ماّل 

  علالماّل  يجناب العالم الوف
ّ
 ام طائفا حول القبريّ ذلك اال  في  يالبسطام ي

ى ضاق عليه حتّ  - م اهّلل عليهسلّ  - يالولمسجد في  معتبفاو الغرىفي 

لى ا  البلوغ في  ال على اهّلل الودودالمولود متوكّ  الخناق وسافر بعد زيارة

ة الحيرة وكمال شدّ في  الباقون يخاله وبق خوه وابنأالمقصود ويخدمه 

جناب الباب كان سنادا  نّ سبيال ال   غطة ال يجدون حيلة وال يهتدونالّض 
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لى خامس عشر من شهر ا  ة دّ الشّ  رهم وكانوا على هذهلقلبهم وعمادا لصد

مضاء وسافروا على طريقة اال   ورائد من ءوهاجروا بسائق من القضا يانربيع الثّ 

ظا عن زال محفو ال من شيرازى وردوا بلد اال  لهم من طريق البحر حتّ وّ أ

  علسمائهم المبتوبة الماّل أالحدثان واختالف الجديدان 
ّ
 وماّل  يالبسطام ي

 د علالجليل وميرزا محمّ عبد
ّ
د محمّ  وماّل  ي حسن بجستانوماّل  يوينالقز ي

 هرجوم الزّ ام االسبوع والنّ يّ أعدد  ؤي محمود خوماّل  يحمد مراغأ ميامى وماّل 

قد فزت  ينّ أال وجواب بؤظهر لهم بعد سأفوا بخدمة جناب الباب وى نشرّ حتّ 

ة من اهّلل فضل من عنايلى المقصود وعرفت القائم مقام المحمود با   بالوصول

شخص وال ذكر اسم  لبم بهذا المقدار بال نعيين ن  ي  ب  ا  ن أ يمرنأالمعبود و

مدفن  ءكربالفي  خصى يظهر لبم الشّ لى مساكنبم حتّ ا  وارجعوا  يلوا منّ نقب  

 ن يقبلوا منه من دون دليل وبرهان والألحاء وامتنعوا هداء ومرجع الّص الشّ 

ال ؤلب وكثرة السّ الّط في  واقرآن فهؤال ء جدّ ة قائمة ومحبم المستند من سنّ 

لهم على مهم وفّض نعم اهّلل عليهم وكرّ أى البتمان للمرآء والجدال حتّ في  وهو

لى جنابه اسم ا  يمان بمعرفة بابه والورود لهم اال   نمّ أمهم واس وعلّ النّ  كثير من

لى ا  ل وّ ل من شهر جيم اال  وّ هور من العشر اال  فهيم وذلك الّظ ببير وصفة التّ التّ 

لف والمأنين وذلك كان أين بعد االمن سنة ستّ  يانالثّ  عشرين من الجيم
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مر أين ورجعوا بحدى وستّ ا  اس االنجاب ولسائر النّ  طياب منا لذلك اال  مختّص 

المرام وبارد القلب  يسة بالغرض المقدّ لى اال  ا   اطق عنهمن اهّلل من لسانه النّ 

على عرش  يموالهم المستو لى مشهدا  غب ووصلوا االدام ورافع السّ  يساكن

اس الحرام شهر رجب وكان النّ  ادس والعشرين من شهر اهّلله يوم السّ ربّ 

القبائل لزيارة المبعث سبع  ة والبربالء وسائررض بغداد وحلّ أمجتمعين من 

هين قد رجعوا اجتمعوا المتفقّ  فرالنّ  نّ أا سمعوا هر ولمّ وعشرين من ذلك الشّ 

ا ائلين ممّ ظهروا للسّ أالمطلوب و لىا  كيفية الوصول سئلوا منهم الخبر وعليهم و

موالهم  يما شاهدوا عند نجلّ  خفواأقدار ما كانوا مأذونين البرازه وعندهم م

هاب فتنة خيار والتّ اال   لا من عدم نحمّ سرار خوف  نوار وعاينوا من اال  من اال  

 نبارها  لى ا  ارع العقول نس م بماال نتبلّ طهار ة اال  ئمّ مر اال  شرار وامتثاال ال  اال  

 يعلم يقال وال كلّ  ما ما كلّ  :المعليهم السّ  -ن كان عندك اعتذاره وقولهم ا  و

ا كثيرا ممّ  هم كتموانّ أمع  هلهأما حان وقته حضر  ما يقال حان وقته وال كلّ 

 يات والفواضل افتروا عليهمعندهم من الفضائل وما رأوا من اال  كان 

 هم قالوانّ أهم من جملة ما افتروا عليهم يرلين لخوّ اال   بافتراءات ما افتروا بها شرّ 

عظم يرا من الفضائل ومقامات الباب اال   عبدالجليل كان يذكر كثماّل  نّ أ

جوابهم في  ما نذكر وقع وظهر منه قال كلّ  نّ ا  المعجزات له وقالوا له  ويثبت
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ها كلّ  - المعليهم السّ  -ة ئمّ يثبتون لال   يتالمطالب والفضائل الّ  هذه كلّ  نّ ا  

اس ودفع شبهات ن يقال هبذا لهداية النّ أ بدّ  ال ووقعت منهم بل صارت

 اهّلل العلاس الوسواس فوالخنّ 
ّ
لعن اهّلل  -محض ونهمة زور العظيم هذه افتراء  ي

وليس  - اهّلل هلعن -افتراءات جسد العجل  ن يبون هذا منأ ظنّ أ - مفتريه

هم نركوا نّ أب دقوالّص  عالئم الحّق  بعجيب منه خذله اهّلل وهذا من جملة

ة سريّ ثوا بالبهتان والمرآء مثل باال  باالفتراء ونشبّ  بواالمسلميات عندهم ونمسّ 

ئحات ن ينبروا البراهين الواضحات والحجج الاّل أ لهم اهّلل حيث ما قدرواخذ

دالء ين الخالص ليبونوا رؤساء لهم واال  الدّ  نعام منرادوا صرف العوام كاال  أو

 نّ أوا بحيث قال - ى اهّلل عليهماصلّ  -البابين  الّسيّديخ وعليهم افتروا على الشّ 

 د  ج  ن   ن  ل  و   لُ ب  ق   ن  م   ت  ل  قد خ  الّتي  ة اهّللسنّ  اس نلكاعتقادهم غير ما يظهرون للنّ 

مام  مرأ نّ أوالحاصل  يال  د  ب  ن   اهّلل  ة  نَّ سُ ل   د  ج  ن   ن  ل  و   يال  و  ح  ن   اهّلل  ة  نَّ سُ ل   عليه  -اال 

فين من حد من المبلّ أ يبحيث ما بق شهر رجب واشتهرفي  قد ظهر - المالسّ 

في  نبر المنافقونأمنون والمؤ  وقد سمع وعرف واعترفاّل ا   يواحهل نلك النّ أ

من رأى  الوقت وقال كلّ  ذلكفي  ليها   يواعاهر لعدم الدّ القلب دون الّظ 

 ةسريّ ى الباال  حتّ  ا من المسلميننّ إفالنا ف يعالباب قبل هذا لو كان المدّ 

المشرفة  هل الباظمين وكذا خدام المشاهدأع من شيّ التّ في  والمستضعفين
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 لهم دكّ أهم ما عرفوا كفروا به وذا جائا  ى زيد حتّ أمن كان مجالسته معه  وكلّ 

 الثة والعشرين من شهر رمضانبليغ عند نزول البتب والفرقان ليلة الثّ التّ في 

عليه  -هداء د الشّ رش سيّ ع ءجف وعيد الفطر ببربالالمشهد النّ في  المبارك

هم نّ بال نعيين شخص وال نشخيص عين ال   - ناءة والثّ حيّ اهّلل آالف التّ  وآله من

حد ألى ا  سيما  لى فصل الخطاب الا  نابوا أبتاب ومر وخضعوا للاال   مواذا سلّ ا  

تر مر ويبشف عنهم السّ يظهر لهم اال   - ى اهّلل عليهصلّ  -الباب  يخصحاب الشّ أ

نين من هجرة خانم ألف والمين بعد اال  حدى وستّ ا  في  رّ ليغلب عليهم السّ 

وباعوا عقباهم بدنياهم وآذوا  قوا البتابفرّ و مر موالهمأين ولما خالفوا بيّ النّ 

عليهم ولعنهم ورفع عنهم عنايته اهّلل  نجاب من رسل الباب )ص( غضباال  

م بليغ عليهم ويتلى عليهوليبمل التّ  ثماا  وا ملى لهم خمس سنين ليزدادأو

ال ؤار وسلى النّ ا  الورود في  كّل منبر ى يقرّ سل حتّ البتاب ونسترى لهم الرّ 

ي ﴿خزنتها  ٍء ا ن  ا ن ُتم  ا الَّ ف 
 
ي ن  ش  ا ن زَّل  اللَُّه م  ُقل ن ا م  ب ن ا و  ير  ف ب ذَّ اَءن ا ن ذ  ب ل ى ق د  ج 

ير   ب  ال ل  ك   جمال ما شاهدت من الوقايع وبعض ما عاينت منا   هذا ﴾ض 

  ل  ع  ف  ن افتريته ا  وادث الح
 ى اهّللصلّ  - نجرمون ... فلها نا بريئى ممّ أو يجراما   ي

 ياته مصداق جميع اال  نّ ا  ته وعالمات وئمّ أظهورات وغيبات وآثار من  - عليه

 نّ إف و باطن باطنأ لم يبن له باطن اّل ا  ية وة والوالبويّ خبار النّ اال   ة وكلّ القرآنيّ 
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 ينبارهم الولم واحتجبوا عن الباطن ال  نفسهأهلبوا أالوالية قد  يمنبر

 نفسهم ويئسوا من باطنأقوا دينهم وكانوا شيعا حرموا ذين فرّ يعة الّ الشّ و الجامع

 عليهم -ين عنهم تّ السّ في  تها سنّ مّ أابع وكن الرّ دبارهم عن الباب والرّ الباطن ال  

 ظاهرها نّ ين قطب الحروف ال  استنطاقه من الحروف هو السّ  نّ إف -الم السّ 

نانه سوى هذه يطابق زبره على بيّ  يءالحروف شفي  عين باطنها وليس

يس ﴿مقام الجسد في  ة رسول اهّلل )ص(ظاهريّ  الحرف المبارك وهو اسم

ورة ل المأة من الدّ وّ أ)ص( من  الّسيّديخ الباب وفزمان الشّ  ﴾يم  ب  الح   آن  ر  القُ و  

وح وظاهرا لك الرّ جسما لتو لى ذلك الوقت كان جسدا لهذا الجسما  انية الثّ 

صال وباطنا ألى ما قبله ا  بة النّسب ن كانا  لك الباطن وباطنا لباطن الباطن ولذ

عليه  -ادق فقول الّص  يقلليل النّ ا الدّ مّ أ فاسلم نسلم واّل ا  وروحا وجسما فافهم و

جعة قال كتاب الرّ  يف يخ الباب )ص(ل بن عمر رواه الشّ لمفّض  - المالسّ 

سنة ي يظهر ف :المعليه السّ  -ظهوره فقال ي ف فبيف يل يا موالالمفّض 

 فواهأباسمه وكنيته ونسبه ويبثر ذلك في  ىمره ويعلو ذكره وينادأين تّ السّ 

ا قصصنا نّ أة بمعرفتهم به على ين والمبطلين والواقفين لتلزمهم الحجّ المحقّ 

 اهّللى صلّ  -ه رسول اهّلل جدّ  ييناه وكنينا وقلنا سمّ ذلك ودللنا عليه ونسبناه وسمّ 

ا فواهّلل ب  س  سما وال كنية وال ن  ا  اس ما عرفنا  يقول النّ وكنيته لئاّل  - عليه وآله
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 يه بعضهم لبعضى ليسمّ لسنتهم حتّ ألتحقيق االفصاح به وباسمه وكنيته على 

اظر لتلك البلمات انصف ها النّ يّ أفيا  الخ... ة لهم ذلك للزوم الحجّ  كلّ 

ينا يعلو ن ستّ لى اال  ا  ل الغيبة وّ أن دق بصرك هل سمعت مو لق سمعكأك وربّ 

مام  ذكر حد ويبثر أ ى يسمعه كلّ ين دورة الباطن حتّ مثل ستّ  مرهأويظهر اال 

هل أصارى واليهود وى النّ فواه جميع المحقين والمبطلين حتّ أفي  ذلك

بطوائفهم  فرنجاال  ما ديان سيّ والمجوس والهنود وسائل الملل واال  الخالف 

ة له سنّ  نّ رجب فال  مره في أا انتشار مّ أو رةالمتبثّ دة عدّ صنافهم المتأالمختلفة و

ة من ففيه سنّ  ونحدى وستّ ا اال  مّ أو ...لى قوله ا   - المعليه السّ  -من القائم 

الحديث في  كما بعد نمام آلمص )ع(خروجه  نّ ال   :المعليه السّ  -الحسين 

 ﴾ون  بُ ل  غ  ي  س   م  ه  ب  ل  غ   د  ع  ب   ن  م   م  هُ و   ض  ر  ى اال  ن  د  ا  ي ف   ومُ الر   ت  ب  ل  غُ ﴿المشهور 

 ال   م  تُ ن  كُ  ن  ا   ر  ك  الذ   ل  ه  ا  وا لُ ا  اس  ف  ﴿مر من قبل ومن بعد ين هّلل اال  تّ ين هو السّ والسّ 

 لب يناسبوناره والّط ره والمدرك ال  أالب لثبر وهو الّط نات والزّ بالبيّ  ﴾ون  مُ ل  ع  ن  

 - ل اهّلل فرجهعجّ  -مام اال   ة مع زمان القتل ولذا ظهوريّ خذ الدّ أبمطابقة زمان 

وقال العالم  - المعليه السّ  -م يوم قتل الحسين وعشر المحرّ  ةيوم الجمع كان

اهر والمظهر جناب العليم والعارف الحبيم الفارق بين الفصل والوصل والّظ 

بلد في  يخ البابلوا وطلبوا من الشّ أقد س ي جعفر كرمانشاهانماّل  الحاج
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لى زيارة بيت اهّلل بعد ا  للخروج  استعدّ الّتي  اميّ ال  افي  حاضر ناأو )ع(م الباظ

 - هل الحّق فر شيئا من عالمات الفرج ال  ذلك السّ في  ىونوفّ  )ع(وليائه أنبيه و

ين حدى وستّ ا   - فداه ي)ص( وروح -به قال  ليستبشروا - ل اهّلل فرجهمعجّ 

ا عن وسئل ه بعد حين ثمّ أنب ولتعلمنّ  - فداه يروح -وسئلوا منه البيان قال 

هذا الخبر قبل وفات  نقل ينليس بثمان وستّ أالبيان قال الحسين عدده كم 

ن هو حاضر مر الباب وبعده واال  أفاصلة قبل ظهور  الباب وبعده بال الّسيّد

د  محمّ ماّل  يقادات يعرفه جناب العالم التّ مر مواله وقال آخر من السّ ر ال  ومنتظ

 فت على حضورنشرّ  ينّ ا   - المالسّ عليه  -مير المؤمنين أحرم في  يالهرو ينق

 لا  ه ونوجّ سئل منه من المسائل الغامضة بيل ال  الجليل والباب النّ  الّسيّد
ّ
بعد  ي

)ص( من ن قال قلت ممّ  يالوقت الفالنفي  مسائلك ل  س   عارف وقالالتّ  اداء

لى كربالء اعتمادا لما وعده ا  ين حدى وستّ ا  في  جآء الّسيّدكربالء وفي  يغير

 مر نفصيل هذا الخبر عند ماّل كان هذا اال   الّسيّدمراد  نّ أب ناب ونيقّ الب الّسيّد

 الّسيّد نّ أزكياء بخرون من اال  ذكرت بعضا منه ونقل اال   ناأو يالهرو يد نقمحمّ 

يضا من غير أمن كربالء ونقل ن ال نخرجوا أب بعض ندريسانهفي  مرأالباب 

رك تهادى كرؤس التّ ن يصحابأس ؤبر ينّ أك - فداه يروح -ه قال نّ أواحد ب

 شرح الجامعةفي  يخنقلها الشّ الّتي  حيفةلى مصداق الّص ا  شار أيلم وقد والدّ 
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رواه جابر  ةبحديث لوح فاطم فوصياء رسول اهّلل المعروأو )ع(نفسير قوله في 

هذا كتاب من اهّلل العزيز  حيمحمن الرّ بسم اهّلل الرّ  :ينصاراهّلل اال  بن عبد

اعى خرج منه الدّ أو... عالى لى قوله نا  ره وسفيره ه ونود نبيّ الحبيم لمحمّ 

كمال  كمل ذلك بابنه م ح م د عليهأالحسن و يوالخازن لعلم يلى سبيلا  

 في زمانه ونتهادى رؤسهم كما يوليائأ وب فتذلّ يّ أموسى وبهآء عيسى وصبر 

 يلم فيقتلون ويحرقون ويبونون خائفين وجلين نصبغرك والدّ نتهادى رؤس التّ 

ا بهم حقّ  يوليائأولئك أنسائهم نة في دمائهم ويفشوا الويل والرّ  رض مناال  

غالل صار واال  رفع اال  أالزل وفتنة عمياء حندس وبهم اكشف الزّ  كلّ  ادفع

قول لى ا  و ولئك هم المهتدون انتهىأهم ورحمة وصلوات من ربّ  ولئك عليهمأ

ر قبلبم قوم يحرقون ويقتلون وينشرون بالمناشي قد كان :)ع(ادق الّص 

 ا هم عليه من غريزة ونروا لمنهم فيه عمّ  ويقرضون بالمقاريض فما يردهم ما

فاطلبوا من اهّلل  يؤمنوا باهّلل العزيز نأ اّل ا  فعل ذلك بهم وال ما نقموا منهم 

رأيتم دعاء  وأهل سمعتم  ... لى قولها   ى ندركوا سعيهم انتهىدرجانهم حتّ 

الويل  رون ولبمما لبم ال نتفبّ امية بهذه المضامين العالية والبلمات السّ 

ى حتّ  يءشفي  روال يهم وال يفبّ  يال يرو - فداه يروح -ه نّ أ ا نفترون معممّ 

ن ننسب أمثاله هل لك أركيبات المسخوطة الخان وصحاب التّ أمثل  فيألّ 
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ه ال فرق نّ ال   - المعليهم السّ  - ةئمّ سول واال  اهّلل على الرّ  ا نفترون علىشيئا ممّ 

ء اهر ال نبالون من االفترااطق عنهم والّظ عبدهم ولسانهم النّ  هنّ ا   اّل ا   بينه وبينهم

بيده ملبوت الّذي  حّق دولتبم ونظم رياستبم فو ن كان فيه صالحا  عليهم 

 ينوستّ حدى ا  في  ا مثل ما ظهرحقّ  مراأ هو ما سمعت اّل ا  له ا  ال  يءش كلّ 

 اّل ا  ة هوليّ المجي ف شدّ أو أكثر منبر أالحقيقة وفي  ظهرأو عرفأ [1261]

ما بين نّ ا   ظهور ذاك نّ ظهر منه ببثير ال  أيوم الغدير بل هذا في  نصب الخليفة

فرنج صارى واال  ا هذا فبين المسلمين وسائر الملل من النّ مّ ألمسلمين فقط وا

 كثيرا من المسلمين اعتقدوا نّ أى ائب والمجوس واليهود حتّ بفرقهم والّص 

ين حدى وستّ ا  ل من وّ ا ننتظره شهر ربيع اال  م نّ أال لقول اليهود بوّ أمر بهذا اال  

 ى سرى منهم لسائرة سيما انباع شاه نعمة اهّلل كانوا مفطورا بهذا حتّ وفيّ والّص 

خبار أها من نّ أالمرشد المزبور ويستبشرون بها ك شعارأيعة وكانوا يقرئون الشّ 

في  والحقير سمعت هذه المضامين ووقوعها - سالم اهّلل عليهم - تهمئمّ أ

باء المؤمنون المنتظرون بخمس وعشرين سنة ومانوا اال   ين قبل هذادى وستّ حا  

المعاند  يعنين وكذا المفترلعنة اهّلل ولعنة الاّل  بهذا االعتقاد فعلى الباذب

كتابه البريم عنهم في  بحانهخبر سأ المبين وقد المغمض عن الحّق 

ا﴿يقول  حيث عمالهمأو م  ُسول  ب  اَءُكم  ر  ا ج  ُنم   ا ف ُبلَّم  ت ب ب ر  ى ا نُفُسُبم  اس  و  ال  ن ه 
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ا  يق  ر  ف  ب ُتم  و  ا ك ذَّ يق  ر  ا  ون  لُ تُ ق  ن  ف ف  يال  م  ل  م  ف ق  ه  ر  ُبف  ن ُهم  اللَُّه ب  اُلوا ُقُلوُبن ا ُغل ف  ب ل  ل ع  ق  و 

ا ك  ُهم  و  ع  ا م  م  ق  ل  د  ن د  اللَّه  ُمص  ن  ع  ت اب  م  اَءُهم  ك  ا ج  ل مَّ ُنون  و  م  ب ُل ُيؤ  ن  ق  ُنوا م 

ل ع   ه  ف  ُروا ب  ف  ُفوا ك  ر  ا ع  اَءُهم  م  ا ج  ل مَّ ُروا ف  ف  ين  ك  ل ى الَّذ  ُحون  ع  ت  ت ف  ل ى  اهّلل ن ُة ي س  ع 

ين   ر  اف  ل ي ن ا ﴿وقال  ﴾ال ب  ل  ع  ا ا نز  م  ُن ب  م  اُلوا ُنؤ  ا ا نز ل  اللَُّه ق  م  ُنوا ب  يل  ل ُهم  آم  ا ق  ا ذ  و 

ي ب ُفُرون  ب   ق  و  ُهو  ال ح  اَءُه و  ر  ا و  ُهم   م  ع  ا م  م  ا ل  ق  د   نأع حد كان يتوقّ أ ه فبلّ آ ﴾ُمص 

اهر والعلم الباهر من مذهبه وعلى نصديق ما هو عليه من ور الّظ يبون ذلك النّ 

ون ة يظنّ ة القشريّ سريّ ه منهم والباال  نّ أمين كانوا متوهّ  ةوفيّ المذهب فالّص و ينالدّ 

يعة وكذا من طائفة ة وسائر طوائف الشّ ة والواقفيّ سماعيليّ اال  ة ويديّ ه لهم والزّ نّ أ

كانوا  كلّ  ديانهل البتاب واال  أومن  يعرابين اال  الدّ  يانباع محي ةنّ السّ 

من  ةيدعون اهّلل على هذا ويذكرون العالمات والقرائن الحالية والمقاليّ 

من ين وقد سمعت الدّ  يلى محيا  خبار رؤسائهم ونسبوا أمذهبهم وكتبهم و

ين نطوى تّ لف والمأنين والسّ لى اال  ا  ة ذا بلغت المدّ ا  ه نّ أ صابالنّ  حدأ

 نّ ا  ث ورس ويستغنى عن البحالمدارس ويبطل الدّ  المجالس ونندرس

 ةبعد الفطحيّ دناهم دركا وشعورا أو همقلّ أوائف وضعف الّط أة عيليّ اسماال  

والد ألك من عون وقوع ذيتوقّ  كانوا ادق[]انباع عبداهّلل اال فطح بن جعفر الّص 

شرف قبل هذا بخمس جف اال  النّ في  يت منهم واحداأاهّلل وقد ر شاه خليل
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مقامه كان ينقل في  ظيرعالما حبيما عارفا مجربا قليل النّ  سنين كان رجال

و خلفه أخان  لى آقاا  لطان انقالب دولة السّ  بثار والعالئم على قربعض اال  

هار يل والنّ وكان ال يفارقه باللّ  يد حسين خوليه سيّ ا   ى مالبقليل من زمان حتّ 

ونقل جناب  اى  حسين ونجهآخوند ماّل  وشافهه جناب العالم بالمين

 د علندان ميرزا محمّ ان السّ الّسيّد
ّ
واحدا  نّ أ يد هادميرزا محمّ  خوهأو ينهر ي

ته ئمّ ألت عنه دينه وأقصى بالد الهند وسأفي  وسبناه ءكربالفي  جآء ببيتنا

مام  لىا  حدا بعد واحد اهم واوسمّ  ين لفبيّ  ل الم وعجّ السّ  عليه -المنتظر اال 

مام  لت عنأوس - اهّلل فرجه غائب قلت  مره قال هوأوكيفية عشر  يانالثّ اال 

 هور قالمات الّظ ه من مقدّ نّ أ يعهنا ظهر واحد ويدّ  نّ إندرون متى ظهوره فأ

 عليه -ره ظهو نّ أجدادنا أبلدننا والمنقول من آبائنا وفي  المعروف نّ ا   يالهند

 لى نلكا  اظر ها النّ يّ أنشدك باهّلل يا أالثة عشر انتهى الثّ  ئةالمافي  - المالسّ 

كلت البصائر عن الّذي  نورور اال  زهر والنّ البلمات هل المبدع هذا القمر اال  

ى بعد أحد وال رأسمع كماله وعى المدارك عن سطوع نور جماله ما  دراكا  

اهّلل العظيم ما لى مواله فوا  هه نه وبهاه ونوجّ زهده ونقواه وعبادي حدا فأة ئمّ اال  

 يعحدا من المخالف والمؤالف والقريب والبعيد يثبت عليه عيبا ويدّ أ سمعت

حاديث وخالف آن واال  نبر القرأالّذي  و المبدع هوأبل ومبروها  له ذنبا



  419-394صفحه  3ظهور الحق جلد  –طاهره  اثر جناب –( 2استدالليه ) رساله

 28   

 ةيعوخالف مذهب الشّ  )ع( البابين الّسيّديخ وعشر )ص( والشّ ي ثنة اال  ئمّ اال  

فواههم واهّلل متم أن يطفئوا نور اهّلل بأيين يريدون الملّ  مين بل ساير فرقوالمسل

ها المال  هل يّ أيا  ينصفونأهذا  ذا نقررإف ... لى قولها  البافرون  نوره ولو كره

واحد العين والبوسج وقصير القامة والمملو بطنه من دخان  جلمثل هذا الرّ 

ى خمسة وعشر سنة بخالف ما عليه لا  ة والمشتغل مويّ اال   وحةابت على الدّ والنّ 

 مامآية لال   ن يبونأالباب و الّسيّديبون قائما مقام  نأة يصلح بويّ شريعة النّ 

 بهو آية النّ الّذي 
ّ
آية ة وفات البماليّ هو آية هّلل الجامع لجميع الّص الّذي  ي

في  المون الملحدونا يقول الّظ ية آية فيبون آية هّلل سبحانه ونعالى عمّ اال  

الخ ... شار أحيانا بما أشار أقوله وفي  عاهلى مدّ ا  شار أا كبيرا كما سمائه علوّ أ

 هل الباظمين وميرزا محيط وماّل ألى ا  الباب  الّسيّدوكتب مراسيل بعد وفاة 

مر نا القائم باال  أها كلّ في  عىمراسلة لسليمان ميرزا شهزاده وادّ و حسن ووهر

وحسبه اس هذا نسبه لنّ اس والمحتجب عن لمس االنّ  بعد الغائب عن

صغره في  مرهأل وّ أحواله وأا صفانه ومّ أعائه ودّ ا  وصفانه وسمانه وذاك علمه و

 ثمّ  يه كبر نحت يد المحيط البرماننّ ا  الخلق و كثرألى كبره فمعلوم عند ا  

كتابه في  لى بعض مفاسد ما كتبا  اهّلل  شير بحولأا علمه فمّ أاستببر عليه و

رسلهما بريئون منه ومن أالبابين ومن  الّسيّديخ ووالشّ  ةيخيّ لى الشّ ا  مع انتسابه 
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الّذي  نصافبم هلا  شر بعُ  ينصفونأ المين ثمّ الّظ   لعنة اهّلل على القومال  ا  بعه انّ 

 بيذكر اهّلل والنّ 
ّ
عليه  -رؤيته ومعاشرنه كما قال  -اهّلل عليهم  ىصلّ  -ة ئمّ واال   ي

الّذي  مأية والخالفة بعد الخلفاء ح للبابيصل عاشر من يذكر اهّلل رؤيته - المالسّ 

انباع معاوية عند الجميع من مبغضيه و سفيان ية وبنميّ أ ييذكر رؤيته بن

 همقخالأعداء اهّلل وأاهّلل فيشاهدون صفات  ولياءأذين هم عدائه الّ أا مّ أيه ومحبّ 

ولياء أذين هم ا انباعه ومواليه الّ مّ أو ها فيه بال شك وال ريبوخدعهم كلّ 

ل وّ أ يوالد فالن وفأفالنا من  نّ أب فيقولون حين يذكرونه ويمدحونه يطانالشّ 

خالق عالما عادال صاحب اال   ن صارالقلب وقبيح العمل واال   يمر كان قساال  

بر له من المؤمن المن من رآه فعال الحسنة وهبذا والحاصل كلّ بة واال  يّ الّط 

وقتلة  - آلهو يهى اهّلل علصلّ  -د عداء آل محمّ أوالمنافق الموافق له يذكر 

طباعه  ر آبائه والمنافق يسر لخبثالحسين فالمؤمن يحزن عند مشاهدنه لتذكّ 

  ااعر عاشرل الشّ قا

 

  مصحوب مبتسب من كلّ  فس بصحبته والنّ  خاثقة نحظى

 يبو طيبا من الّط أتن من النّ   ا نمّر به نتنا يح آخذة ممّ كالرّ 
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 حّ  حد والأرآه  ذاا  الّذي  يعة الخالص هووالشّ  ياففالمؤمن الّص  

سم ابع من اال  ه الحرف الرّ نّ  اهّلل ال  اّل ا   لها  ن ال أشهد أظاهره وباطنه يقول 

 نبدا اّل ا  خبث ال يخرج الّذي  نّ ال   ر معاويةذا الح  وجهه يتذكّ ا  ه نّ عظم ال  اال  

 ة  ر  ج  ش   نَّ ا  ﴿ عنه سبحانه خبرأر الجحيم وثمرانه كما انه يتذكّ ى شرب دخّ أور

ل   يم  ث  اال   امُ ع  ط   وم  ق  الزَّ  ال ُمه   الّسيّد وقد قال ﴾يم  م  الح   ي  ل  غ  ك   ون  ُط البُ ي ف   يل  غ  ي  ك 

وقد كنت حاضرا  - فداه يى اهّلل عليه وروحصلّ  -ام افادانه يّ أبعض في  الباب

مرشد  ينّ أ عىؤساء يدّ ة والرّ وفيّ هلها يطعن على الّص أوالمجلس مملّو من 

 - أقر اميّ بعض اال  في  ا عنده اسم الغليانيضأان وذكر خّ ورئيس وهو يشرب الدّ 

 الخ...  ﴾ين  ب  مُ  ان  خ  دُ ب   اءُ م  السَّ  ين  ا  ي   م  و  ي   ب  ق  ن  ار  ف  ﴿قوله نعالى  -فداه  يروح

اس المخالف والمؤالف ة وعنده من النّ كّ ام كان قاعدا على الدّ يّ اال   بعض يوف

على  يه يصغنّ أبعى ه ادّ نّ أليه كا  ماكن قرب اال  أفي  ياهّلل بحران وشيخ حنيف

يخ ان قال الشّ خّ نرك لشرب الدّ أ الّسيّدالباب قال موالنا  الّسيّد ظاهر ما يقول

ما كنت  - فداه يروح - الّسيّدبليف وقال بهذا التّ  يفنن نبلّ أ ظنّ أما كنت 

بة النّسليه با  قبال اال   لَّ ق  ا  عنه من القلب و   عرضأفبعد هذا  يمقالت ن نردّ أ ظنّ أ

صافه بهذه مناء مع انّ مقام اال   يعن يدّ أحد هل يجوز ال   اذإلى القبل فا  

في  العباد من رّب  - المالسّ  عليه -اد جّ ليه السّ ا  شار أحوال كما فات واال  الّص 
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ا شريح ي :يلشريح قاض - المعليه السّ  -مير المؤمنين أحيفة الباملة وقال الّص 

 ب النّ اّل ا  جلست مجلسا ال يقعد فيها 
ّ
 بالنّ  يووص ي

ّ
نقلت بالمعنى  يقو الشّ أ ي

 عل الّسيّد نّ أدعواه في  ومنشأ اشتباهه
ّ
حسن  عرض من ماّل أا لمّ  يالبرمان ي

 عل ين يعطأبى أالمزبور ف الّسيّدكان عند )ص(  الّسيّدووهر لساعة من مال 
ّ
 ي

 الّسيّدنناكر ونخالف شديد وكان  البينى وقع في خذه حتّ أ يف صرّ أهو و ضاالرّ 

 عل
ّ
 حسن كتب كتابة افتراء مر ماّل أن يفسد أراد أو شهود الوصاية من جملة ي

رة صو يكتب هذا لفالن وما عند - فداه يروح - الّسيّد نّ أالباب ب الّسيّدعلى 

 ذلك والمبتوب فيها هذه قال عل
ّ
ما في العالم في  كلّ  :المعليه السّ  - ي

ما  الحمد في البسملة وكلّ في  ما ما في القرآن في الحمد وكلّ  القرآن وكلّ 

علم  هقطه نوب واقف عليه نتأقطة نحت الباء ونا النّ أقطة وي البسملة في النّ ف

هذه  أقرمن هذا القبيل و يوالباق اى سّر مطلب رسيدهه وب اى برخورده

 اليقين ووقع بذلك االختالف البين للحّق ب المنتظرين الّط اّل خة عند الّط النّس

شخاص ركة اال  هذا من جملة البواعث على حصحاب وال  شتت بين االتّ و

مر هال لهذا اال  أ ين لم يبن البرمانا  ه ونّ إشيراز بقصد كرمان ف لىا  الماشين 

العلم  ةالع واستعالم لوقوفه على نقطعلى الحامل اطّ  ما يبون لهلبن ربّ 

ام رسالة يّ ذلك اال  في  يبعث البرمان الباب سيما من الّسيّدبنّص من 



  419-394صفحه  3ظهور الحق جلد  –طاهره  اثر جناب –( 2استدالليه ) رساله

 32   

وفيها  - فداه يروح - ابالب الّسيّدمختصرة على هجم كراسين على خدمة 

اقتضى  ذاا   شاء اهّلل نبتب من بعض متعقدانه نا  اعتقادانه وبعض المسائل 

 الّسيّدجابه أفما  بعدكالّذي  من يدل يا سيّ أه سنّ أالمقام ومن جملة المسائل 

خصوصا مثل  ائلما كان من شأنه رد السّ  الّسيّد نّ أا منهم ظنّ  - فداه يروح -

 عل الّسيّدقاله يقينا وكتب وقد  ينالعالم البرما
ّ
البرمان  لىا  هذه البلمات  ي

 لعفالنا اطّ  نّ ا  قال  يالمبان الفالنفي  الباب )ص( الّسيّد نّ أزايد ب يءمع ش

 باع ويجوزباالنّ  حّق أة وعند فالن قال فالن لفالن روحانيّ  نّ ا  نقطة العلم وعلى 

ال يقتضيه من هذا القبيل يطول بذكره البالم و بارات آخرعوخذ منه اال  

حيانا أشار أقصده من قوله و المرام هذافي  نا عليه من االختصارألما  المقام

مر الخلف القائم أظهروا أيراز من مقصدهم وولما رجع الماشين بالشّ الخ ... 

 د علنبعهم سيّ  مناءمقام اال  
ّ
 عبدالجليل واستغفر وجاء يوما عند ماّل  يكرمان ي

 حسن مر ماّل أفساد ك ال  ذل فعلت كلّ  ينّ أب بتقصيره قرّ أومنه  ا صدروناب عمّ 

ما فعلت وقد  لى اهّلل من كلّ ا  نوب أن بدا واال  أ يالفالن اعتقد علىنا ما أ اّل ا  و

لى ا  قلبه وكان هذا حاله  يالجليل وقوّ  عبدماّل  ئتمنها   سأيكان قرب على اال

ف شرّ نعداء ومر هرب خوفا من اال  قين لذلك اال  المصدّ  خذواأن يأرادوا أن أ

طرف في  عظم والجلوسر اال  يّ ة زادها اهّلل شرفا وحاز سعادة القعود مع النّ بّ بم
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 عل الّسيّدكربالء وهذا  لىا  المحمل ورجع ثانيا 
ّ
 الّسيّدكان محرر  يكرمان ي

ذلك في  حوالهأهديته جناب الخان و ليها  وقد بعث  - فداه يروح -الباب 

م لى باب اهّلل المقدّ ع ييفتر قل ما يصفهأحد أ الوقت كان معروفا عند كلّ 

وهو  ياصفهان د مصطفىاستأنس مع سيّ  - فداه يروح -وبعد غيبة الباب 

 مال الهند فح من ساويأخذ له فلو يبراهيم القزوينا   الّسيّدلى ا  معه معروف ليز

منهما  ظهر كلّ أفاق وتالف وانّ ئاوقع بينهما نزاع وشقاق وافترقا بعد  ]فحينئذ[

 ح اهّلل وجه ثالثهما وطرده بعد هذا من عنده كلّ خرين فعل المنبر قبّ اال   سرّ 

حد ا ال  ا ذكرت خفيّ ممّ  يءصار وال شمره ما أى صار من مخالف ومؤالف حتّ 

ن يطمئن ببالم أحد هل يجوز ال   ها المال  يّ أ ينصفونأا ذ  ا  مجاورين ف  ال من

و أ ي وصاّل ا  عاء مقام ال يقعد فيها على ادّ  يحاله ويجتر شخص واحد هذا

ذكرناها من كونه مشابها  يتفات المبرهة الّ الّص  النصاف بتلكمع ا يشق

حيث العمى ولبئر  بليس منحية وال  من حيث اللّ  ]بن أبي سفيان[ لمعاوية

 مطرود من وجه خاص من ان ولبلّ خّ عدن من جهة البطن المملو من الدّ 

 من مناال  هذا ب وال يبون النّسكراهة الوجه وقصر القامة وخباثة المولد و

و من أهذا المقام مثله في  امظهر   ية بحيث ال يبون للجهل البلّ امّ التّ  ةجهال

لوا من أمنها الغليان كما س يالمعاص فاهة واحتجاب المشاعر ببدورةالسّ 
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نا ما أ - فداه يروح -من حليته وحرمته قال  - ى اهّلل عليهصلّ  -يخ الباب الشّ 

ا وضعها فوق بيضاء فلمّ  بعصابة يعطونأو يدنوا منّ او حرام لبن أقول حالل أ

بمشاعر  ا شرب قال مستنف هبذا يفعلالقصبة وقال لشاربه اشرب فلمّ 

لجهالة نعوذ باهّلل ونستجير به فاهة واذا اجتمعتا معا وهما السّ ا  نسان فبيف اال  

  باهّلل العلاّل ا  ة حول وال قوّ  وال يقول هو حسبأو
ّ
رجال كثير  العظيم ونقل ي

  عللماّل منهم العالم العارف جناب ا
ّ
 خدمةفي  ان ذات يوم كنّ أ يالبرغان ي

ينا عنده منزل من منازل ما بين قم وطهران ونغذّ في  - س اهّلل روحهقدّ  -يخ الشّ 

 ظهارا  شار بالغليان وقال بعد أصنامبم وأين أنا وقال ليا  ه عام نوجّ رفع الّط  وبعد

 رادواأاز وشيرفي  ن التأم جماعة منهمألى ا  مناء عائه مقام اال  ه من ادّ تنبمس

دبر أ نظر ثمّ  ر ثمّ ر وقتل كيف قدّ رهم وقدّ ر مفبّ نفسهم االجالل واالعزاز ففبّ ال  

 دبرأوه عرض عن ربّ أفنفسه علما يؤثر في  ياسة واستأثر وظنّ رّ واستببر وطلب ال

...  زهر وباب القائم المنتظرياء اال  نور والّض ور اال  كبر والنّ كر اال  نا الذّ أقال و

  الخ

 

حوالهم أذين ذكرت بعض شخاص الّ ن الجماعة اال  مراده م قولأ

نقص وشين جناب  ا من كلّ وقائدهم المبرّ ّولهم أريفة فالشّ  ساميهمأجماال مع ا  
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د حسن  محمّ ماّل  خوهأو ي حسين خراسانآخوند ماّل  موالنا العارف بالمين

م بعة وجناب موالنا المبرّ جال السّ ذكور الرّ  يباقر وباقد  محمّ وابن خاله ماّل 

جناب آخوند  يمجد والعالم المسدد المولى الولاهد اال  والزّ  يد حسين يزدسيّ 

 د عل محمّ ماّل 
ّ
نفسهم رادوا ال  أقوله و ينبريز د باقر محمّ وماّل  يمازندران ي

 الخ ... االجالل واالعزاز 

 

ة جناب الخان ومرّ  نّ ن كذب صدق ال  ا  ن صدق كذب وا  هذا كالم 

ة مقاله يّ حقّ  بالحال والمقال على باريهم لىا  ائرين جال والسّ بهؤال ء الرّ  يستدلّ 

والورود على بلد مقامه رغما منه ال لجنابه وّ أهم قصدوا نّ أوصدق مرامه حيث 

في  ا كتب هذا المعنىكمّ  اهما يتمنّ في  موهعاه وسلّ ادّ في  قوههم قد صدّ نّ أ

ابقين السّ  نّ أخذا منه أ يضاأمن مراسيله وكتب مناديه الخؤار  مواضع متعددة

  علا جناب الماّل سيم
ّ
بعد هذا و ال على الفطرة المستقيمةوّ أقد سلبوا  ي

 مربهم على بطالن هذا اال   ة يستدلّ ومرّ الفطرة في  عوجاجحصل لهم اال  

 ث ببلّ ا من قولهم الغريق يتشبّ مّ أركان فما هنا د اال  بيان وشيالتّ  يالعال

حوال أ لىا  شارة ا اال  مّ أقولهم ال يبون للباذب من حافظة ومن  وأحشيش 

ة نيّ نيا الدّ الفخام وزهدهم من زخاريف الدّ  مناءاال  و عالمهذه العلماء اال  
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 - حسين آخوند ماّل  يعنأالباب  جناب باب نّ أالجملة فاعلم في  وزبرجها

 م اهّلل عليهسلّ  -ضا موالنا الرّ  مشهدفي  مرهأل وّ أفي  قد كان - مه اهّلل نعالىسلّ 

مينا لديه ويحول أعنده و وكان مؤنمناد قصير د محمّ رشد نالمذة سيّ أمن  -

 يذنأ حسين بالماّل  وقد سمعت مدح جناب يحبام والفتاوعليه بعض اال  

الحرمين وكان  يفة بينمعنا في السّ هذا من لسان ابن العالم القصير وكان 

يخ الباب )ص( بمحض نصديق نباره للشّ ا  مر مع هذا اال   ةيّ يحتمل حقّ 

في  رض اصفهان لحرصهأوبعد هذا نزل ب - مه اهّللسلّ  -باب الباب  جناب

صول واشتهر واال   عنحصيل الفروالعرفان واشتغل على  طلب العلم ومقامات

 يد نقد باقر وشيخ محمّ د محمّ سيّ  يسيما حاج مره عند العلماء والفحولأ

العلوم بيمناه ح لى مناه ونصفّ ا  بلوغه  وغيرهما من رؤساء سائر الفنون وبعد

بهى أالم وزكى السّ أمشرفها  على -رض الفرات أبراد زيارة المدفون أو

ريف ومحتده المنيف لى مسقط رأسه الشّ ا  خرج من اصفهان  - لواتالّص 

حاكم  قرابته وسمع هذا الخبر ين يجب له طاعة ومن كرام ذليستأذن ممّ 

 منعه من مسافرنه شوقا يخوند كما همر جناب اال  ألع عن واطّ  يواحنلك النّ 

خوند جناب اال   صرّ أما مصاهرنه كلّ بنته وا  با منه لخطبة خدمته ومصاحبته وطلل

جأ ى التّ ميل حاكمهم لمنعه وعقد معهده حتّ  لى مقصده اشتدّ ا   يعالسّ ي ف
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جوع من طواف زويج وشرط االرجاء بعد الرّ مر التّ ضا ال  بالرّ  خوندجناب اال  

وكان  - هارطراف النّ أيل وآناء اللّ في  ى اهّلل عليهمصلّ  - طهاربيوت آل اهّلل اال  

ى مدرس ريف والحضور علص من يده والمجاورة للقبر الشّ ه التخلّ همّ  كلّ 

ى صغاء خطابه حتّ ة ميله ال  جنابه وشدّ  لىا  اشتياقه  الباب المنيف لبثرة الّسيّد

شق أة وورد الفرات بالبدنيّ  اتذّ ة واللّ نيويّ قات الدّ نعلّ  منعه ذلك عن كلّ 

الحال لبن بتصفير الوجه  ير من هذاوسيع البال مع قدرنه بالسّ حوال وكان اال  

شراقات ا  استفاد من و نية بعد زيارنة لمواله القديمدة السّ ف بالسّ للجهال ونشرّ 

مان بما رهة من الزّ بب البريم والباب العظيم الّسيّدة بعد معرفة وامع الحسينيّ اللّ 

ن كان م ليه كلّ ا  يرجع  المذة كانب والتّ اّل ز من بين الّط نسان ونميّ ال يطيقه اال  

ميزانا لفهم  معضله بالحبمة واالستدالل وصار شبال ويحلّ ا  عنده شبهة و

ون حوله ويطلبون يحوم ذينده ببنانه وبيانه ومن الّ مر سيّ جا ال  مثاله واقرانه ومروّ أ

مفهومهم عليه جناب ميرزا  ن معروفهم لديه ويعرضونءوفضله وطوله ويقر

د وسيّ  ينبريز حسين جوان ماّل  وجناب العالم بالمين يمد همدانعبدالّص 

عنده أ ان يقرك يالهرو يد نق محمّ ماّل  يقوجناب العالم التّ  يم دزفولبراهيا  

ئد وكان معتمدا من حيث الفهم الباب من كتاب شرح الفوا الّسيّدبعد وفات 

 العل الّسيّدو يجفحمد شبور النّ أسيما جناب شيخ  دراك عند البلّ واال  
ّ
 ي
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 عل الّسيّد
ّ
 عل  شيخعبدالخالق العليم وجناب العالم ماّل  جناب ماّل و شبر ي

ّ
 ي

طهر وجناب العالم الفطن اال   يحمد ازغندأميرزا  قيقوالعالم الدّ  يحوالنم

يخ بشير الشّ  - بال نظير - يلمعيخ اال  والشّ  ي جعفر كرمانشاهانماّل  يحاج

 - مه اهّلل نعالىسلّ  -كان و ذين يطول بذكرهم البالموغيرهم من الّ  يجفالنّ 

ى صبرهم علأنيا والدّ في  زهدهمأنقنهم فقها وأبطنهم علما وأهم فهما ودقّ أ

مر دينه ودنياه أ حد من المخالف والمؤالف منأالبالء وكان ال يشبو عند 

ليهم ا  شرت أسمائهم وأ ذين ذكرتمر مواله ومخالفا لهواه فهؤالء الّ وشاكر اال  

البعض و لتهمقافي  بعضا منهم مصدق له نّ إواحد واحد ف لوا من كلّ أاس

 يروح -الباب  الّسيّدر وكان خر متحيّ رسالته والبعض متردد واال  في  فمتوقّ 

ليه من جواب المراسيل ا   يجوبة المسائل وينهأل عليه من بعض يحوّ  - فداه

 هاحدأة جوبة والمسائل الجزئيّ الحضور غير اال  في  ة كونهمدّ في  كتابين وكتب

 على الباب العال سورة المباركة البوثر وعرضهما نفسيرفي 
ّ
 الّسيّدفيع والرّ  ي

حد ا ما لم ينطق ال  ا وعباران  ان  كلم - مه اهّللسلّ  -مدحه في  قالو ريف المنيعالشّ 

صرار ا  ن ب ماّل م بعض الّط ى نوهّ على المنبر حتّ  - اهّلل عليه ىصلّ  -سواه وهو 

مر باال   ه القائمنّ أنوصيفه وبيان مرنبته ومقامه ي ف - فداه يروح -الباب  الّسيّد

نتهم قام بيّ أرفع شبهتهم و - مه اهّللسلّ  -هو و ظهروه بعد وفانهأبعده )ص( كما 
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ته ته لذلك المقام وفقد جامعيّ هليّ أعدم  بانأى وة العظمن صفات البابيّ وبيّ 

داع  ولى بالرك اال  غيرة والببيرة والتّ لصفات البرام منها عدم صدور الّص 

لى ا  رسله أزمان واال   حيان منبعض اال  في  وموجب وهو قد شرب الغليان

لطنة اصفهان السّ  دارفي  داء وفعلاال  في  قامه مقامهأسالم وة اال  دعوة حجّ 

د د محمّ سيّ  العالم الّسيّدحضور في  البابين سيما الّسيّديخ ومر الشّ أظهار ا  من 

 رتحد قبله قد نحيّ أحد من بعده وما صدر من ما ال يمبن ال   يشتباقر الرّ 

 ة القلبجاعة وقوّ مبين والوقار والشّ ة من التّ صفانه البماليّ دراك ا  في  العقول

دة من صحابه يتزعزع القلوب المشيّ أه رقيق على لبنّ  شدّ أه زبر حديد بل نّ أك

قرار ا  مسندة ومن القلوب القاسية وخشب  ذلك المجلس الممهدة حوالأ ذكر

من  اس وهو ظاهرامن النّ  مال  ي مر له فسالم بالعى واشتباه اال  ال  ة احجّ 

ام يّ أة ثلى ثلا  الخلوة  يف - مه اهّللسلّ  -المحاالت ونحقيقه بعض المطالب منه 

شبهة الخلق وقرائته نسخة  يخ ورفعمر الشّ أظهار ا  لى المنبر وا  عود مره بالّص أ ثمّ 

دم قبوله وخروجه من عو رين لهم وموعدنه العطية والهدية لجنابهدليل المتحيّ 

المشهد وكفى فخرا  لى اصفهان منا  جوع طالع منه وطلبه الرّ ا  اصفهان بغير 

بعد  - له الفداءي ى اهّلل عليه وروحصلّ  -الباب  الّسيّدوشرفا لجنابه ما كتبه 

شبستى  ن قال صولت باطلألى ا  عين وقوع هذا الفتح المبين وكسر صولة اللّ 
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 جزاكم اهّلل خيرا اين عمل نو مقابل همٴه اعمال مردم است كن ثابت الجاش

 ال  ا   العالية معه ي معك ومن كان اهّلل معه فالمباد خاش كان اهّللال خائف وال

  ون  نُ ز  ح  ي   م   هُ ال  و   م  ه  ي  ل  ع   ف  و   خ  ال   اهّلل  اَءي  ل  و  ا   نَّ ا  

 

 بان باشد نوح كشتئ چه باك از موج بحر آنرا كه

 بان يوار امت را كه دارد چون نو پشتئچه غم د

 

المهر ن مرسوم بريف موجود اال  الشّ  خّط وال - فداه يروح - لى آخر كالمها  

ولى أالباب هذه الفقرات  الّسيّدشأنه ي قال فالّذي  ذا هلإالمنيف ف

وصفه في  ما قبل ما ذكرتفي  سمعتالّذي  و مثل الخانأة بعيّ صديق والتّ بالتّ 

 عل الّسيّدعاء بعض العبارات بشهادة بادّ 
ّ
بلسانه  قرّ أقد  وهو يالبرمان ي

 يمع كون ينّ أكربالء بفي  اى  حسين ونجهجناب الماّل  بحضور جماعة منهم

شرف من أحسن وأوارنباب المعصية من الببائر  يطشارب الخمر والاّل 

وما  - لعنه اهّلل -لى آخر كالمه ا  ة ئمّ نبروا الوالية وفضائل اال  أهم نّ ال   ةسريّ الباال  

يعة الشّ  بم هل انقلب مذهبنصفوا ربّ أاس ها النّ يّ أن فيا ينبرها اال   نأ ظنّ أ

 الخلق سدى مهملين يختار كلّ  يبليف وبقم ارنفع التّ أة والجماعة نّ لى السّ ا  
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عيا سلما وادّ أ ى ثمّ ت والعزّ ببر وعمر من عبدة الاّل  بوأ ليسأحد ما يشاء أ

صدرت الّذي  نّ أن بلى اال  ا  ة نّ هل السّ يعة ال  الشّ  كان ردّ  ماأخالفة رسول اهّلل 

ليس أدين اهّلل المعبود في  ياسةال يصلح للرّ  نوجب الحدودالّتي  منه الببيرة

سالم واال   - ى اهّلل عليه وآلهصلّ  -رسول اهّلل  اا وانبع  هما ناب  نّ أة بنّ هل السّ أجواب 

ا عليه شيعة عرضتم عمّ أالتزمتم بمقالة المخالفين و يجب ما قبله كيف وقد

ة الببرى والوساطة عيتم البابيّ وادّ  - بدينبد اال  أاهّلل  عليه سالم -مير المؤمنين أ

 -الملعونة  ؤيةة الميشومة والرّ ميّ ا   يعناء بننتيجة اللّ و شقياءى لساللة اال  العظم

وله مقامات  - مه اهّلل نعالىسلّ  -حد مواقعه أ واستأصلهم هذا - لعنهم اهّلل

ليس هنا مقام ذكر جميعها لطول  مشهورة وآيات معهودة وظالل ممدودة

ن خرج ألى ا  مره أوائل أي كرامات قد شاهدوها فوارق عادات والبالم وله خ

قربائه وقد ذكر أو ههل بشرويأل من أراد االطالع فليسأمن مسقط رأسه فمن 

جناب  قد سمعت من أنّيب يسمعيل سبزوارا  براهيم بن ميرزا ا  د ميرزا محمّ 

وبعضا من  يرى نفسأ أنّيالباب )ص( قال ك الّسيّد حسين قبل وفات الماّل 

مام  عسبرفي  دالّسيّ  صحابأ نصار وقال ومن جملة اال   - المعليه السّ  -اال 

ين أمن  يدرأ يراز ولبنّ باال  خذه امتنع عن أالقول وم هذا ألت من منشأس

 لا  وصل  صدر هذا وما موجبه وقد
ّ
بواسطة واحدة والحاصل  -مه اهّلل سلّ  -منه  ي
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وذكائه نه أشفي  يسرها ويبفأيستقصى بو هان يحصى كلّ أكثر من أفضائله  نّ أ

الّتي  من رأى كتاب يوسف ونفسير سورة البقرة وسائر البتب كلّ  نّ أوفطانته 

لى جناب باب الباب ا  بمثلها نسبها  و ورقةأيعجز الخالئق من االنيان بآية 

نيان ا   يالغير وليس من شأن ه مننّ أقوله بفي  قوهقون فقد صدّ ما المحقّ أال وّ أ

ل زمان وّ أهم من نّ أاعتقادهم مع ي قون فا المبطلون فبامّ أحاطة كنهها وا  مثلها و

من بعد  ين يأنأبمثله وال يقدر  حدأنى أة سنتين وازيد ما ن مدّ لى اال  ا  هور الّظ 

ه ليس كمثله نّ ليس مثله ال   هنّ أم ببعض الهذيان فهو يعلم من نبلّ  بدا وكلّ أ

مام  ه كالمنّ ال   يءش ليه ا  ن اوة اهّلل وسبيله مام آية اهّلل ودليله وحجّ ووصفه واال  اال 

ال الّتي  آيانه وعالمانه ومقامانه ميع البصير وكذاوهو السّ  يءليس كمثله ش

ى ظهر رضه حتّ أسمائه و مبان يعرفه بها من عرفه وبها مال   كلّ في  نعطيل لها

 والنا العل هو وكذا جناب ماّل ا  له ا  ن ال أ
ّ
  علماّل  آخوند ي

ّ
كان  يالبسطام ي

 ذر يبال   اسشبه النّ أباب وصدقهم بعد جناب باب الأاس وزهد النّ أ

ت الخضراء ما اظلّ  :هحقّ في  ى اهّللصلّ  -زمانه قال رسول اهّلل في ]الغفاري[ 

دق م بالّص يتبلّ  - مه اهّللسلّ  -وكان  ذر يبأصدق من أالغبراء  وما حملت

ا ه ما خلق اهّلل شيئا غيره وكان وفيّ نّ أحد كأمن  ييبال ما كان وينطق بالحّق 

رذل عنده من جناح البعوضة وكان أنيا ا والدّ كريما سخيّ  احليما حميما وليّ 
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 اكله جشبا ولبسه خشنا سخيّ أالحصى عنده سواء وكان  ينار معرهم والدّ الدّ 

في  ل نحصيلهوّ أفي  زاهدا ناسبا وقد كان ةجيّ السّ في  ادابع وجوّ الّط في 

هد فا بالزّ وكان معرو - ى اهّلل عليهمصلّ  -اهّلل  ة من آلئمّ جوار مواله ثامن اال  

مام  كفاء والورود على مشهدمثال واال  اال   بينفي  والورع ومتمايزا عليه  -اال 

 لقى اهّللأسوم المتعارفة اهرة والرّ العلوم الّظ  ى خلص من نحصيلحتّ  - المالسّ 

ن يخلق أجل من أاهّلل  نّ اس ال  يد النّ في  قلبه طلب مقام وعلم غير مافي 

ن لمنا هذا لغاية ما هو المعروف اال  عا لىا  لف عالم ألف أالخلق وينزله من 

ن ألى ا  رف القشر ومعرفة العوام الّص  اهرمن العلماء القشريين من العلم الّظ 

الورود على المتسمين بالعلم و العلماءفي  يرلى السّ ا  هذا في  رفبّ الجأه التّ 

جناب العالم البامل  ف بخدمةن نشرّ ألى ا  واحد بعد واحد  لب من كلّ والّط 

صدره في  ما قلبه وطلب دفعفي  ظهر له ماأو يجعفر كرمانشاهان ماّل  يحاج

هور وذكر الّط  اهرالّط  الّسيّديخ الباب ون له جناب العالم المذكور طريقة الشّ وبيّ 

ليهما ا  اشتاق  بعةوصافهما وما عليه شأنهما من مقامات المعرفة والمرانب السّ أ

يخ كلمات الشّ  اما منيّ أل منه لى وكره ونحّص ا  ير والّط  ه  م  ا  لى ا   يباشتياق الّص 

الباب  الّسيّدلقاء  ى غلب عليه حّب حتّ  - ى اهّلل عليهصلّ  - الّسيّدالباب وكتب 

سة رض المقدّ لى اال  ا   يضوس الرّ وهاجر من المشهد المقدّ  - فداه يروح -
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 العلو يالحسين
ّ
ستيذان من والديه ودعونهما على ما هو عليه من بعد اال   ي

ف على مجلس الحضور بعد القرب من حيح ونشرّ لّص االعتقاد والمذهب ا

عظم ر وكان يستفيد من رشحات الباب اال  المحبو ور والقبرشجرة الّط 

المقامات  وعرف من -م عليه وسلّ  ى اهّللصلّ  - قوموطفحات العماد اال  

زول عود والنّ الّص  يقوسفي  سرار العلوم المستودعةأوالمرانب العاليات من 

ة ما ال مدّ في  عراقخالق وطيب اال  ريقة وحسن اال  لّط خالق واسيما علم اال  

 اّل ا  الباب  الّسيّدما صدر من قلم  زمنة كثيره وكتب بيده كلّ أفي  يمبن لغيره

لصحبته ما  وطالبا الّسيّدصل وكان مالزما لخدمة خ المفقودة اال  النّسقليال من 

 د وقاّل ا  وقانه المخصوصة أفي  و محل بحث وكالم ووع أكان مجلس درس 

 ه كاننّ أارات وملتفتا للتلويحات والحاصل شكان حاضرا حافظا ومنتقال لال  

 يبقو ة معاة والعمليّ لوك العلميّ قوى وطريقة السّ هد والتّ جامعا للعلم والعمل والزّ 

ة سبع سنين نقريبا لمحض نحصيل المعرفة والعبادة سة مدّ رض المقدّ اال  في 

بوه أى جاء الباب حتّ  الّسيّدفارقة وطنه ما كان يصبر على مفي  والدأهل وأ وله

 - الّسيّدعطاه أر لمخالفتهما واستأذن من مواله وليذهبا به ولم يقد هوعمّ 

زيد أو أقل أو أهله بسنتين أعند  يوبق يذن له بالمشأا وز  ر  ح   - فداه يروح

عزم  كثر من هذا ثمّ أن يصبر على االفتراق أ الخناق وما قدر ام وضاق لهيّ أب
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ى ن نوفّ ألى ا  سة كان فيها احة المقدّ بة والسّ يّ رض الّط اال   لىا  جوع ثانيا الرّ 

قبل عام الّتي  نةالسّ  يواسدل عليه ثوب رضاه وف - عليهى اهّلل صلّ  -مواله 

قلبه وبناه وليائه وكان في ألطواف بيت اهّلل بعد زيارة  - مه اهّللسلّ  - الوفاة عزم

ن حد مأالع طّ ا  دون ب الحركة رادأى قرب الموسم وراجال حتّ  يالمش

ة وقال نريد مبّ  ييالليال من اللّ  -فداه  يروح -الباب  الّسيّدصحاب طلبه اال  

له حسن فقبّ أنة بقاؤك عندنا هذه السّ  ال نمش - فداه يروح -قال نعم قال 

ظهرت أما  أنّييحلف باهّلل ب - اهّلل مهسلّ  -ى وقع ما وقع وكان مره حتّ أم وسلّ 

هذا من  ليال ونهارا وكان يعدّ  ن يخدمهأالّذي  فيقهى لرحد حتّ ال   يمضمر قلب

صفانه  نّ أوالحاصل  - ى اهّلل عليهصلّ  -د الباب يّ جملة البرامات للسّ 

من  جلّ أن يوصف وأجلى من أخالقه المستحسنة أحواله الحسنة وأالمحسنة و

في  ختجل حول التّ ن يعد ويعرف من لم يره لم يدر وكان من الماشين بالرّ أ

خان الخانزاد نعييرا الهل في  - فداه يروح -)ص( وقال  الّسيّد آخر سفر

اعين حول الهودج  من هؤالء الماشين والسّ اّل ا   يرجاء ل صحابه الأ نيا منالدّ 

فرجل  ي حسن البجستانا جناب الماّل مّ أورب كل والشّ اال   يبم ففا همّ مّ أو

ات ب الذّ سلم وغضبه صلح وغيضه ضحك طيّ  حربه يصادق ومؤمن صاف

ه مقل غلبه المرجوحات ذاكر ربّ  م منر من الخطرات ومتألّ رة متأثّ طحسن الف
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غو العبادات كما يستغفر عن اللّ  اعات ويستر لصدورومبثر ذنبه يشبر لفعل الّط 

ة ينسى جيّ ب السّ العريبة وطيّ  نوف ليّ ؤوه للمبروهات حليم ودود رحيم رأويت

باطنه يعرف من  الباطل ضويبغ يحب الحّق  ليهّ ا  حسن أساء له ويذكر من أمن 

درجته ال في  شرفهمأرنبته وفي  فهم الناسأعن باطنه  يظاهره وظاهره يحب

جلس معه مجلسا  من ا ال يعلم والحاصل كلّ ل عمّ أ بما يعلم وال يساّل ا  م يتبلّ 

جناب  ا وكذاما كتبته حقّ  قول صدقا ويعرف كلّ أما  و مجلسين يعلم كلّ أ

 د علميرزا محمّ  يموالنا الول
ّ
 فتى -ه ده اهّلل بمنّ يّ أ -ابن العالم المعروف  ي

مات جواد صبور فات وبالغ السّ يرة كامل الّص شاب نام البصيرة وحسن السّ 

القلب ثابت الجاش غير خائف وال في  يبل وقوّ الشّ في  شجاع وقور شبور

كه العواصف وال يمانه كالجبل ال نحرّ ا  في  مطمئن مر دينهأفي  خاش مستبصر

شأنه في  - ى اهّلل عليهصلّ  -ة اهّلل صف كفاه فخرا وشرفا قول بقيّ نزيله القوا

وعلى  ت على الجبال لتندكّ صبّ  ة لوصبر على بليّ  وقد يالقزوين يالفتى العرب

ظلمت أذا ا  المهالك وال يتزلزل  عن للحّق  يال يبال جال لتنفكّ ذكور الرّ 

اذل عارف ب نفصم بارا   نا  ن ظلم ويوصل لصاحبه وا  خيه والمسالك يرفق ال  

في  شبابه فقيه يف لويحات زاهدلى التّ ا  شارات وينتقل دل يطلع على اال  عا

 يءش دنى كلّ أ نيا عندهمتاع الدّ  نّ ا  نيا وراغب للعقبى ومقامه معرض عن الدّ 
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طالبا للمرانب  نقى منهأزهد وأن لى اال  ا  فواهّلل العظيم ما رأيت ابن عالم 

القلب ورحيب  باب رقيقن وبدو الشّ امية مع حداثة السّ العالية والمقامات السّ 

هم نّ أك بناء علماء العصر وزنه معهمألى ا  نظر ا   ين شئت صدق مقالتا  در والّص 

 سالم كان رئيسا لاللواطة اال  مين فها هو ابن حجّ الثّ  رّ ين مقابل الدّ كيس التّ 

 نّ إف يلطان وكذا ابن العالم البلباسبيه من السّ أهانة ظالم وصار سببا ال  اال  

د سماع وكذا ابن شيخ محمّ اال   صقاع وطرق كلّ اال   الن وفالن قد مال  قوله ف

ذناهم ولم يبتسب آبين العرب كبائر لم نسمع في  حدثأقد  يجفالنّ  حسن

قد كان مستأنسا  ءنازل كربال يد حسين اصفهانشيخ محمّ  يمناهم وكذا ابن

حفظه في  بوه مبدر العيشأبيه وقد كان أ بعد فوت يد مصطفى اصفهانلسيّ 

حوالهم أخطأت فرجت ألما  البلّ  ن نقول بلف أشئت  وهبذا زيد وعمر ولو

سمعت بغير مصاحبة ومرابطة  ما ماأكثر منهم وأطلعت عليهم وما سواهم أو

ن قلت إهران والقزوين فالّط   قليل سيما علماءاّل ا  البالد  فبنو علماء كلّ  ّذيمنئ

يعمى أليل  بحقول الّص أ أنّيقول وهب أعاء محض وافتراء صرف هذا ادّ 

الواردين  ابقينالجليل وسائر السّ  عبدياء وهبذا جناب ماّل اظرون عن الّض النّ 

زهد أ حوالهم نراهمأذا الحظت ا  ين تّ سنة السّ في  للماء المعين بعد غور الماء

موازنة  نعالى وعليك ّب ا للقاء الرّ هم ذكرا للموت وحبّ شدّ أعبدهم وأالخلق و
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 ابقينسائر السّ  نّ إبين فرار سيئات المقرّ اال بنات حس نّ إهل مرنبته فأمع  البلّ 

 ]البسطامي[ علال يقاس مع جناب الماّل 
ّ
الم سجن الّظ في  المحبوس ي

وهو ال يقاس مع  ]الماّل حسين[ الباب وجنابه ال يقاس مع جناب باب

كمل ما نحته أو كرمأواب اال بواب فخانم اال بواب العظام وهم مع خانم اال ب

حسين  كمل ما نحتهم وجناب باب الباب آخوند ماّل أواب العظام اال بو

  علهل االيجاد وجناب الماّل أه من كمل ما نحتأفضل وأ
ّ
]البسطامي[  ي

لى ما فوقه ا  النّسبة سافل ب حقين فبلّ شرف الاّل أابقين شرف الباقين والسّ أ

 يكمل ومن هذا اشتبه منادأكمل وأما نحته ف لىا  النّسبة ا بمّ أناقص و

 الماّل  نّ أعفاء والمساكين به على الّض ومدّ  يخؤار الوليان يرمانالب يفيانالسّ 

كمال  ن يبون مهيمنا على كلّ أليلزم  ه لو كان بابانّ حسين ما كان بابا ال  

 يءرسوم وال يبون فاقدا لش ببلّ  نوال وعارفا علم وقابال لبلّ  وعالما ببلّ 

الغليان ى شرب المرجوحات حتّ  نن والمندوبات وال مصدرا لظهورمن السّ 

مام ابقون الّ السّ  حيان وكذابعض اال  في  وافلونرك النّ  ة اهّلل بقيّ ذين مدحهم اال 

خبط عشواء والتجاء خرط القتاد  وقد خبط - ل فرجهى اهّلل عليه وعجّ صلّ  -

مانية على و الثّ أبعة المرانب السّ  ق بينكثيرا حيث ما فرّ  ضلّ أو بيد جزاء ضلّ 

ثانيا  يال والمعانوّ أالبيان  ما المعرفة يندرأ :لجابر - المعليه السّ  -قول قال 
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 جباء سابعاقباء سادسا والنّ خامسا والنّ  ركانمام رابعا واال  واال بواب ثالثا واال  

نبة عند ر يمرنبة المعان نّ إالفقهاء ف اكذخرى وألحاء مرنبة وعدد البعض الّص 

نبة ر يوالمعان يءليس كمثله ش ه مقامنّ البيان نقص محض بل عدم صرف ال  

سبة ا لى مامة بالنّ اال  و يلى المعانا  سبة واب نقص بالنّ المصادر واال ب يمعان

مام ركان بالنّ اال بواب واال   جباء ركان والنّ اال  ا لى  بةالنّسب ءقباوالنّ سبة ا لى اال 

ا لى  بةالنّسة بعيّ لحاء الرّ جباء والّص النّ ا لى  بةالنّسقباء والفقهاء بالنّ ا لى  بةالنّسب

اب العظام واال بمرنبة  هانّ ا  قابة ال شك النّ  نّ إل بات فالفقهاء نقص بحت وجه

جناب  نّ إقباء فالنّ  ة منة حملة العلوم الحقّ واب الجزئيّ اال بجابة رنبة والنّ 

ما هو حاو نّ ا   جباءلو فرض كونه من النّ  - مه اهّللسلّ  - حسين الماّل  يعنأالباب 

 ما اللنسبةألحاء وّص الفقهاء والا لى  بةالنّسرنبته وكامل بفي  يتللبماالت الّ 

ابقون لو فرض كونهم من الفقهاء ولو ال نفر قباء فناقص البته وكذا السّ النّ ا لى 

 ة العيّ لحاء الرّ الّص ا لى  بةالنّسين فبمالهم بالدّ في  هوافرقة ليتفقّ  من كلّ 

بتة بها ال غير حوال يختص نلك الرّ أرنبة منها صفات و جباء البرام فلبلّ النّ 

هدى من اهّلل وال  رض العلوم بغيرأفي  يالمبحث ومش خالط يذالّ  فغلط

فواه أن يطفئ نور اهّلل بأ عطفه ليضل عن سبيل اهّلل ويريد يكتاب منير ثان

كمل ما نحتهم وباب أواب اال بمتم نوره ولو كره المشركون ف المبطلين واهّلل
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ما في  كمل ما نحتهم ومن ارنابأابقون المهاجرون كمل ما نحته والسّ أالباب 

 يفجئن يوليئك آبائأدق وسالبا بالّص  للحّق  ن كان طالباا  قلت فليختبر 

نميز صفات المرانب في  مرن اشتبه اال  ا  ا يا جرير المجامع وذا جمعتنا  بمثلهم 

ى اهّلل صلّ  -البابين  الّسيّديخ وشخاص فعليك ببتب الشّ حوال اال  أومعرفة 

 يمن البيان والمعان ربعيخ الباب ببيان مرانب اال  وقد استوفى الشّ  - عليهما

الباب )ص( ببيان  الّسيّدل نفسير الجامعة الببيرة ووّ أفي  مامواب واال  اال بو

حف  ي كتاب شرح القصيدة فقد نزندق من لمفي  جباءقباء والنّ مرانب النّ 

اال مال ا لى  المطالب للبلوغفي  غمض عن الحّق أالمرانب وندمدم من 

 ل  قُ ﴿ار ومصداق لقوله نعالى ين الفجّ من المعاند ]حينئذ[ ه حنّ إف والمآرب

الواردين  ابقينفهذه صفات السّ  ﴾ار  النَّ  اب  ح  ص  ا   ن  م   ك  نَّ ا  ف   يال  ل  ق   ك  ر  ف  بُ ب   ع  تَّ م  ن  

لو  طويل ناشدنبم باهّللفصيل يوجب التّ التّ  نّ إالجملة ففي  من شيرازبدار اال  

هم بل نفسأالهم وصفانهم وسمانهم هل يهلبون وأشخاصا هذا اأكان 

وطنه في  ن ورفعةأواحد منها ذو ش كلّ  نّ أالجالل والمرنبة مع  فوس لطلبالنّ 

حد المشاهد أفي  جناب باب الباب يقعد نّ أ اهّلل لو نصفوا بينبم وبينأ

ؤساء القشريين حد من الرّ أما كان مثل أرس والبحث ويظهر العلم ويشتغل بالدّ 

 ما يخطر بالبال بل يظهررنبتهم ربّ مقامهم وما لى  بةالنّسابقين بوكذا سائر السّ 
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جحاف بهت زور وصاف والبلم االاال   ما ذكر من كلّ  نّ إلسان المقال ففي 

 إنّيالمتحان فكذبته شواهد ا ما ليس فيه يعمن يدّ  قول كلّ أوكالم وزاف و

كثر ما كان أاس بل اضمرت النّ  ةباهّلل العظيم ما كتبت شيئا خافيا عن درك عامّ 

يطان شارك في نطفته الشّ  من ينبذبنن ا  اس الوسواس وخنّ ظاهرا خوفا من ال

نس والجان اال   هل البصائر منأحمن ولياء الرّ أق بحمد اهّلل عند مصدّ  يلبنّ 

المتعال لما يقع  معرفة ذكر اهّللا لى  جالحد ببيفية وصول هؤالء الرّ ألع ولو اطّ 

 نانه ليهلك منبي في قلبه شبهة وال في صدره ريبة لبن اهّلل رفع بنيانه وسدد

 من ح ينة ويحيهلك عن بيّ 
ّ
 ماربّ و قوله بعد نفصيل طويل ا لى ... نة عن بيّ  ي

 م هذهم ونعلّ باب اهّلل المقدّ  الّسيّدخذ من أه قد نّ أذهان بيخطر ببعض اال  

ف قد نشرّ  - فداه يى اهّلل عليه وروحصلّ  -كبر كر اال  الذّ  نّ ا  ا العلوم منه قلن

في  شهرأحدى عشر شهرا ثمانية ا  لمشاهد ا كلّ في  يسة وبقالمقدّ  رضأب

في  ة بقائهمدّ  يوف )ع(ة ئمّ خدمة سائر اال  في  شهرأوثلثة  )ع(جوار الحسين 

و أله وّ أا مّ أة ام مرّ يّ أو ثلثة أيومين  رس كلّ الدّ  كان يحضر على مجلس ءكربال

وقات نلك اال  في  من يتبلّ أالباب  الّسيّد خره ومع هذا ما سمعنا منآ وأوسطه 

درس وال موعظة منذ  يفات منّ  سمائها فواهّلل ماأذكرت الّتي  هذه العلوممن 

باعد قارب وال التّ بدا علم التّ أ يوم وفانه )ص( وما سمعت منها لى  عشر سنين
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ن أحد اهّلل هل يمبن ال   نصف بينك وبينأوال من غيره وعلى فرض ذاك 

ف فيها فيها ويصنّ  فة القليلة نلك العلوم الجليلة ويتصرّ هذه المدّ في  ليتحّص 

المستنيرة بنور باب اهّلل  باّل هل العلم والّص ى سؤاال وجوابا ال  كتابا ويتصدّ 

 اّل ا  جابه وأن إيهتف بالعمل ف العلم نّ ا عمله فبعلمه ال  مّ أبوا عنده وم ونرّ المقدّ 

د العلم فالعمل معه وكذا وج ينماأة فبوبيّ ة جوهرة كنهها الرّ فارنحل والعبوديّ 

ن يطير بجناح أال يقدر  يرالّط  نّ أائر كما الك السّ جناحان للسّ  همانّ العبس ال  

 ن يصلأالمعرفة ال يقدر  رض العلوم وهواءأفي  واحد كذا العارف المدّف 

عى من ادّ  رجات العاليات بالعلم وحده فبلّ المقامات ويحيط بالدّ ا لى 

ذا ا  هذا المقام  يالعمل فباذب وكذلك العبس فففي  العلم وهو متهاون

 فعلى ...قوله بعد شرح ونفصيل ا لى  معهالعمل مقرون  نّ أالعلم فعلم  تثب

ولياء أان ويّ يران من اهّلل الملك الدّ عنة والنّ الخان عليه اللّ  هذا بطل كالم

سور وقابل به كتاب  بهم كتابا ذا ف  لَّ ا  و   - جمعينأليهم اهّلل ع ىصلّ  -حمن الرّ 

لهم  ف  لَّ ا  ليه كتاب جديد و  ا  وحى أه نّ ا   المجيد وفرقانه الحميد وقال اهّلل

 -بدين بد اال  أعليهم صلوات اهّلل  -مين سول اال  آل الرّ  صحيفة عارض بها زبور

 آخر كالمها لى  - ينعليه صلوات المصلّ  -المؤمنين  ميرأف خطبا قابل بها لّ أو

ُنوا ا  ﴿نعالى  ه قد غفل عن قولهنّ أك -لعنه اهّلل  - ... ين  آم  ا الَّذ  ن  ن تَُّقوا ي ا ا ي ه 



  419-394صفحه  3ظهور الحق جلد  –طاهره  اثر جناب –( 2استدالليه ) رساله

 53   

ر  ل ُبم  و   ف  ي غ  ُبم  و   ان 
ي ئ نُبم  س  ر  ع  ُيب ف  ان ا و  ق  ل  ل ُبم  ُفر  ع  ل   اهّللُ اللَّه  ي ج  ض  ُذو ال ف 

يم   ظ  م  ﴿ وعن قوله سبحانه ﴾ال ع  ن ا ي و  ب د  ل ى ع  ل ن ا ع  ا ا نز  م  اللَّه  و  ن ُتم  ب  ا ن  ُكنُتم  آم 

ى ا م  ال ت ق  ق ان  ي و  ان  و  ال ُفر  ع  م  ير   اهّللُل ج  ٍء ق د 
 
ي ل ى ُكل  ش  ذا اطلق ا  لجمع يوم ا ﴾ع 

وبالعرض من باب حقيقة ثانيا  ات يوم القيمة وعلى غيرهال وبالذّ وّ أيراد بها 

صغرى على قسمين قيمة  ن قلنا بحقيقة والقيمةا  و االشتراك أبعد حقيقة 

 - ل اهّلل فرجهعجّ  )ص( -غرى يوم القائم ا الّص مّ أوقيمة كبرى الببرى معلومة و

كما هو  ةالجمع كن فيومه يومادع لتبليغ هذا الرّ ه الّص نّ ابع ال  كن الرّ ومشهد الرّ 

ويوم  )ع(الباب  يخح به الشّ يروز وال يلزم اجتماعها كما صرّ يوم عاشورا ويوم النّ 

 نّ أ ظنّ أما عير والسّ في  ة وفريقالجنّ في  يضا الفتراق الفريقين فريقأالفرق 

 يعة يوم الجمع ومحل جمع الجوامع ومحلخان ينبركون مشهد الشّ جناب ال

يوم الجمع هو الفرقان في  ازلظهور العالمات وبروز اال يات فالفرقان النّ 

القرآن المعروف الشتماله عليه  واطالقه علىابع كن الرّ يعة والرّ مر الشّ ال   ازلالنّ 

ا  ك  ي  ل  ع   ل  زَّ ن  ﴿أويل والباطن وعن قوله نعالى التّ ي ف م  ا ل  ق  د  ق  ُمص  ال ح  ت اب  ب  ال ب 

ا ن ز ل   ي ه  و  يل   اة  ر  و  التَّ ب ي ن  ي د  ن ج  اال  ق ان   و  ا ن ز ل  ال ُفر  لنَّاس  و  ى ل  ب ُل ُهد  ن  ق   لخا... ﴾م 

نزلت كالمه أو كالمراد من الفرقان هو البتاب فقد افتريت بربّ  نّ أقلت ن ا  

ه غيره فقد ثبت نّ أن قلت ا  ر من غير وجه وبراعن الفصاحة والبالغة للقول بالتّ 
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البتاب هو المجمل منه والفرقان هو  :قول الصادق )ع( امّ أالمطلوب و

ا لى  بةالنّسالوقت حيث ما كان الفرقان ظاهرا وب ذلكا لى  بةالنّسب المفصل

شخاص ذو حاالت باعتبار اال  القرآن  نّ ال   ائل حيث ما كان عارفاحال السّ 

ت اب ا ﴿اهّلل  كما قال نعالى ابه كلّ ه متشنّ ا  ل وّ ثلث اال   يث  ك  د  ن  ال ح  س  ن زَّل  ا ح 

ن ُه ُجُلودُ  ر  م  ع  ش   ن ق 
 
ي ث ان  ا م  ه  اب  بَُّهم   ُمت ش  ن  ر  و  ش  ين  ي خ   بةالنّسب هذا الخ...  ﴾الَّذ 

خبر اهّلل سبحانه عنهم أعن اال خرة كما  عرضواأنبروا الوالية وأذين الّ ا لى 

ين  ال  ﴿دق مه الّص وكال بقوله الحّق  ب ي ن  الَّذ  ل ن ا ب ي ن ك  و  ع  ا ت  ال ُقر آن  ج  ر  ا ق  ا ذ  و 

اب ا  ج  ة  ح  ر  ُنون  باال خ  م  هُ ا ور  تُ س  م  ُيؤ  ق  نَّة  ا ن  ي ف  م  ا ك  ه  ل ى ُقُلوب  ل ن ا ع  ع  ج  م  و  ه  ان  ي آذ  ف  وُه و 

ا ق ر  عضه متشابه وبعضه ب انيةباطنا الثّ  فال يفهمون منه شيئا ال ظاهرا وال ﴾و 

ات  ُهنَّ ا م  ال  ﴿مفصلة محبم كما قال نعالى  ب م  ن ُه آي ات  ُمح  ُر م  ا خ  ت اب  و  ب 

ات   ه  اب  اهر على الّظ  ذين خمدوا وانجمدوا واقتصرواالّ ا لى  بةالنّسوهذا ب ﴾ُمت ش 

ق د  ﴿قوله في  ليهم سبحانها  شار أوالقشر كما  ت و  ي اس  ث ل  الَّذ  ث ُلُهم  ك م  ام   ﴾ن ار 

م  ق اُموا﴿ ل ي ه  ل م  ع  ا ا ظ  ا ذ  يه  و  ا ف  و  ش  اَء ل ُهم  م  ا ا ض   محبم الثةالثّ  الخ...  ﴾ُكلَّم 

م  ﴿ه ومفصل جله كما قال سبحانه كلّ  ن  الرَّح  يل  م  ل ت  ن نز  ت اب  ُفص  يم  ك  ن  الرَّح 

ل ُمون   م  ي ع  و  ق  يًّا ل  ب  ر  آن ا ع  فادة الجمع المضاف ا  انه لشأن جميع آي ييعن ﴾آي اُنُه ُقر 

ل  نعالى  العموم وقوله ت  آي اُنُه ُثمَّ ُفص  م  ب  ت اب  ا ح  ير  ﴿ك  ب  يم  خ  ب  ن  ل ُدن  ح   ﴾ت  م 
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سباب ووصلوا وخرقوا اال   حجابذين رقوا اال  الّ  شخاصاال  ا لى  بةالنّسهذا ب

 بوابها كماألبيوت من الباب ودخلوا ا زوا البيت منبمقام فصل الخطاب وميّ 

ا﴿قال نعالى  ه  ن  ُظُهور  ا ن  ن ا ُنوا ال ُبُيوت  م  ر  ب  ا ُنوا  ل ي س  ال ب  ى و  ن  انَّق  رَّ م  نَّ ال ب  ل ب  و 

ا ه  اب  ن  ا ب و  ور وبيت س مواقع النّ فرّ التّ  ربابأم ووسّ صحاب التّ أ ﴾ال ُبُيوت  م 

 ات  م  لُ ي الظ  ف   هُ لُ ث  م   ن  م  ك   اس  ي النَّ ف   ه  ب   يش  م  ا ي  ور  نُ  هُ ا ل  ن  ل  ع  ج  ﴿ فمنأهور الّظ 

مام  فقول ﴾اه  ن  م   ج  ار  خ  ب   س  ي  ل   ولى وال اال   انية الالحالة الثّ ا لى  بةالنّسب )ع(اال 

محبم  هالثة كلّ الحالة الثّ  يه مجمل وفولى كلّ اال  الحالة في  نّ الثة ال  الثّ 

 ملينعون مقام العارفين الباذين يدّ كالمنا مع الّ  نّ إفريق فمفصل فال معنى للتّ 

الثة فيلزم ما قلنا نبة الثّ صحاب الرّ أنفسهم من أويحسبون البالغين الواصلين و

 اّل ا  الفصاحة والبالغة في  يادة ونقصانبرار والعبث والزّ وورد ما ذكرنا من التّ 

رشاد ا  آخر في  كما )ع(فال كالم معه وغفل عن قوله  يعوام قشر ينّ أن يقول أ

رآن نعليم القفي  و العلماءأاس ى النّ صعب ما يبون علأ نّ أمعناه  المفيد

الينبوع في  كما )ع(وعن قوله  يرديد منّ والتّ  أليف فيه التّ  يخالفه نّ الجديد ال  

 :يخ الباب )ص( وغيرهماكتاب غيبة البحار وغيبة الشّ و والبصائر واالكمال

ديدة وقضاء جديد على العرب ة جمر جديد وكتاب جديد وسنّ أالقائم ب ييأن

مام  موالنا القائم على غير طالقا   شديد في  د بن الحسن )ع( كثيرمحمّ اال 
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 قوله )ع( على يا بجيالن وفائم بخراسان وقائم منّ خبار منها يقوم القاال  

ذلك البتاب  نّ أيمآء با  ة والقواعد المعروفة هل العربيّ ال   يالعرب شديد يعن

 م د للحديث المقدّ أليف وهو مؤيّ خالف ما عندهم من التّ  على

 

 ان  ح  ب  سُ ﴿ ﴾يد  ه  ش   و  هُ و   ع  م  ى السَّ ق  ل  ا  ﴿ سديد وفهم  من كان ذا همقد ف

 ﴾ين  م  ال  الع   ب  ر   هّلل  دُ م  الح  و   ين  ل  س  ر  ى المُ ل  ع   م  ال  س  و  ﴿ ﴾ون  فُ ص  ا ي  مَّ ع   اهّلل 

 


