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خ ظهورالحقکتاب تاري

)۵(بخش پنجم  

تآليف

جناب ميرزا اسداللّه فاضل مازندراني

اهتمام و باز نويسيه ب

*عادل شفيع پور*
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در باره مؤلف کتاب

وي اسداللّه  و فرزند ميرزا محمود تاجر شيخيِ بارفروشي, زبان دان, خطّاط و  جناب فاضل مازندراني که نام

ميالدي) در شهر بابل (بارفروش سابق) مازندران تولّد يافت.  1880هجري قمري ( ١٢۹۸نويسنده بود. در تاريخ 

ه اي چون شيخ تحصيالت مقدماتي و تکميلي ايشان در همان شهر انجام گرفت. در آغاز جواني از فضالء برجست

اسمعيل ابن الحداد از دانشمندان شيخي مازندران استفاضه نمود و از همان اوقات از علماء بزرگ زمان خويش به 

شمار رفت.  در غالب معارف عصر چون فقه, ، اصول, ، کالم, ، فلسفه, ، تاريخ ، ادبيات  فارسي و عربي و منطق تبحر 

ي از أحبای طهران و مازندران و کوشش و سعي جناب عبدالحسين رفيعي يافت. بر اثرمعاشرت و مذاکره با برخ

اردستاني و زيارت آثار جمال ابهٰی, از جمله لوح مبارک بشارات مؤمن و مؤقن به أمر أعزّ ابهٰی گشت و قيام به 

ظم خراساني" نشر امر مبارک نمود. از طرف حضرت عبدالبهاء  مأمور مذاکره و ابالغ امر به آخوند  مالّ محمد کا

رهبر شيعيان آن زمان" گشت. به همراه ميرزا عبدالحسين رفيعي اردستاني عازم نجف و کربال گرديد, ولکن دراثر 

فتنه انگيزي و دشمني بدخواهان اسير و زنداني گشتند و مذاکرات با آن عالم مذکور تحقق نيافت. از جمله 

کانادا است که خود کتابي و ,، هندوستان, ، مصر،, امريکاخدمات جناب فاضل شرح اسفار تبليغي ايشان در ايران

مفصل است . جناب فاضل از جانب حضرت عبدالبهاء مامور تبليغ در امريکا گشتند و حتي هيکل مبارک عباي 

خود را به ايشان عنايت فرمودند تا به نيابه از طرف مبارک بر دوش نهاده و به تبليغ و انتشار امر مبارک پردازد و 

ناميدند. حضرت عبدالبهاء ايشان را در عرصهٴ»1مبلغ کامل «چون در اين امر مهم مؤيد و مؤفق گشت, ايشان را

جناب فاضل چنين  [همسر] افتخار خانمه ب ١٩١٩وحي مورخ ديسمبر االطهرالفدا در ل -حضرت عبدالبها ارواحنالرمسه -1

جز نشر نفحات  .خدمت جمال مبارك استه است و موفق ب مبلغ کاملميفرمايند: "... شكر كن خدا را كه حضرت فاضل 

كاخ ه ي بغير از ترتيل ايات بينات مقصدي نخواهد درختي در گلشن امكان غرس نموده كه شاخ رحمانه و بارزوئي ندارد

  ) ١۶صفحه م  - ١امرو خلق جلد ساند ...(رمالاعلي 
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خواندند. جناب فاضل در زمينه مطالعات آثار حضرت باب و حضرت  »2تألي ابوالفضائل «دانش و حکمت نيز 

ان خود بودند. از آثار مطبوع و مهم جناب فاضل: بهاءاللّه و تاريخ امربديع  سر آمد دانشمندان بهائي معاصر زم

تاريخ ظهورالحق،, اسراراآلثارخصوصي,، امروخلق, ،رهبران و رهروان بزرگ و دهها مقاالت منتشره در مجالّت 

ميالدي واقع گشت. ١۹۵۷بهائي در ايران و آمريکا را مي توان نام برد. صعود جناب فاضل در شهر خرمشهر به سال 

ايشان درگلستان جاويد  شهر اهواز است.و مرقد 

کتاب ظهورالحق بزرگترين اثر جناب فاضل مازندراني در نه مجلّد تأليف يافته است. مجلّدات اول, ،دوم، و سوم را 

به تاريخ عهد اعلٰی اختصاص دادند. جلد سوم اين کتاب در طهران انتشار يافت, ولکن تاريخ طبع آن تصريح 

. جلد سوم که متمم دو جلّد ديگر 3به طبع رسيده است   1942-1940ين کتاب در حدود سال نگرديده است. ا

است شرح احوال حروف حي و اصحاب حضرت باب و بيان محلّ و موقعيت اماکن متبرکه امر در عهد اعلي 

زيور طبع آراسته  که تاکنون به اما جلد اول و ذوماست. اين کتاب گنجينه اي از مطالب مهمه تاريخيه است. 

که اکنون يک نسخه  بهائي مطبوع گشت. -نگرديده است و فقط نسخ خطي آنها به صورت الکترونيکي در أچ

به زيور طبع [عادل شفيع پور]وسيله اين جانب  به H-Baha’iفايل در  Pdfخطی و نسخه تايپی آن به صورت 

آراسته گشته است. 

Royلهلم ( ياعزاز ايادي امراللّه جناب ري وه لوح حضرت عبدالبهاء ب -2 Wilhelmمندرج درنشر (ه ي

)Star of the West ٢۵۷صفحه  -ميالدی 1921-1922ازدهم ، ي) نجم باختر مجلّد .  

ملّـی روحانیمحفلبهخطابميالدی1943جوالي1مطابقبديع ١٠٠  ةشهرالرحم ۸ استخراج ار لوح مبارک مورخه -3

نمودنـد بـه آن مباشـرت کـه ارجمندجناباستدالليهوفاضلجنابتاريخکتابازجلديکطبعبنويس،ايران فرمودند: 

از مجموعه  ۴۷۸( صفحه حکومت است.  زيرا مخالف اوامر ,مابقي بايد توقيف گردد و طبع کتب و رسائل بالمره ممنوع ,زجائ

و هم چنين در سخن ناشر چاپ جديد جلد سوم آمده است  تواقيع مبارک حضرت ولی امراهللا خطاب به محفل ملّی ايران)

= آزردگان ( جناب رحمت اهللا ازردگـان ) و ط = طهـران . در    284مطبعه،  –ط ) به اين معنا می باشد م  -284–عبارت (م 

1942-1940سـالهای مطـابق شمسیهجری ١٣٢٠-١٣١۹ حدود سالهایدرراکتاباينطبع ٢۴۵ شمارهبهائی  پيام هٴمجل

ه است.نمودثبت
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ريخ عهد ابهٰی تخصيص دادند. مجلّدات چهارم و پنجم در باره حيات مجلّدات چهارم , پنجم و ششم را به تا

حضرت بهاءاللّه و جلد ششم در مورد حيات قدماء و شهداء و احباب عصر حضرت بهاءاللّه است. جلد چهارم در 

عربی وفارسیلسانبهامریآثارنشرلجنه-آلمان بهائیمطبوعاتمؤسسه ميالدی در آلمان به وسيله  ٢٠١١سال 

که تاکنون به زيور طبع آراسته نگرديده است و فقط نسخ خطي آنها به  چاپ و منتشر شد. اما جلد پنجم و ششم

فايل  Pdfکه اکنون يک نسخه خطی و نسخه تايپی آن به صورت  بهائي مطبوع گشت. -صورت الکترونيکي در أچ

آراسته گشته است. به زيور طبع [عادل شفيع پور]وسيله اين جانب  به H-Baha’iدر 

مجلّدات هفتم و هشتم به تاريخ عهد ميثاق تخصيص گشته. جلد هفتم در مورد حيات حضرت عبدالبهاء و حوادث 

[عادل شفيع وسيله اين جانب  به  H-Baha’iزمان ميثاق است که اکنون يک نسخه خطی و نسخه تايپی آن در 

مورد حيات قدماء و شهداء و احباب عهد ميثاق يعني حضرت به زيور طبع آراسته گشته است. مجلّد هشتم در پور]

 در طهران   مطبوعات امرئیمؤسسه به وسيله ١۹۷۵و  ١۹۷۴,عبدالبهاء است که در دو قسمت اول و دوم در سال 

به طبع رسيده است.

بديع  ١٠٠که تا سنه مجلّد نهم و خاتمه نيز در مورد عهد واليت حضرت ولي امراللّه و حوادث مربوط به آن است 

[عادل شفيع وسيله اين جانب  به H-Baha’iترقيم و نگارش يافت. اکنون يک نسخه خطی و نسخه تايپی آن در 

به زيور طبع آراسته گشته است. و جناب فاضل با نگارش تاريخ يک قرن بهائي به اتمام اين اثر همت  پور]

گماشت.

پس از وصول يکي از مجلّدات تاريخ ظهورالحق خطاب به  ١٩٣٨وريه ف ٢٦حضرت ولي امراللّه در ابالغيه مورخه 

آن رکن رکين أيهاالفاضل الجليل الشّهم النّبيل مجهودات عظيمه و اقدامات باهرهٴ «جناب فاضل ميفرمايند :

جامعه در موطن اصلي جمال احديه آني از ياد نرود. مال أعلي و سکان فردوس ابهٰی تمجيد نمايند و تهنيت 
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»4گويند. اين عبد ممنون و مستبشر و مزيد تأييد را دائماً ليالً و نهاراً از حضرت خفّي االلطاف متمنّي و ملتمس

.انتهئ

جلد بنام ظهورالحق بود كه فقط جلد سوم ان طبع  ٩هللا در ااز جمله خدمات مهمه ايشان تدوين تاريخ عمومي امر -4

كه ضمن وصول بخش چهارم كتاب تاريخ مذكور صادر شده در ١٩٣٨فوريه  ٢٦گرديده است . در ابالغيه مبارك مورخه 

پايان ان بخط مبارك چنين مرقوم است . قوله عز بيانه : ...ايهالفاضل الجليل الشهم النبيل مجهودات عظيمه و اقدامات باهره 

يد نمايند و تهنيت ابهٰی تمج جمال احديه آني از ياد نرود مالاعلي وسكان فردوسموطن اصليان ركن ركين جامعه در

)٢٣صفحه م  -١( امرو خلق جلد گويند.



- 6 -

سخنی چند با خوانندگان و مطالعه کنندگان گرامی مجلّدات ظهورالحق

عی شده است که با حداکثر دقت دوستان عزيز, همانطور که مالحظه می،فرمائيد در اين سری مجلّدات حداکثر س

تمام مطالب در درجه اول تايپ صحيح گردد و البته تمام مطالب حتی االمکان در موارد لزوم با حواشی و 

اضافات اصالح و اضافه گردد. و در اين کارتا آنجائی که مقدور بوده است سعی و اهتمام شده است. و البته بعضی 

بعضی از مجلّدات نيز بعضی از صفحات موجود نيست و البته تکميل و ترميم  از مجلّدات در شرف تکميل است و در

اين امر مهم به آينده موکول می شود. بايد به اطالع آن عزيزان و قارئين محترم برسانم که بزودی جلد پنجم و 

. منتشر می،شودچاپ وعربی وفارسیلسانبهامریآثارنشرلجنه-آلمان بهائیمطبوعاتمؤسسه هفتم بوسيله 

عربی چاپ وفارسیلسانبهامریآثارنشرلجنه-آلمان بهائیمطبوعاتمؤسسه جلّد سوم و چهارم نيز به وسيله 

منتشر شد. با توجه با اين سعی من در اين در طهران   مطبوعات امرئیمؤسسه به وسيله جلد هشتم نيز  و منتشر شد.

دات اول, دوم,ششم , و نهم کمال سعی و اهتمام را بنمايم تا انشااهللا تمام است که حتی االمکان در تکميل مجلّ

مجلّدات تکميل گردد. و البته جلد ششم نيز در شرف تايپ و تدوين کامپيوتری است. عزيزانی که مايل به مکاتبه 

] با اين جانب تماس حاصل نمايند.،TZH09@YAHOO.COMايميل [ با اين جانب می باشند می توانند باآدرس

ارادتمند : عادل شفيع پور  -با تقديم احترامات فائقه                                            
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خ ظهورالحقيکتاب تار

  ) ۵بخش پنجم (جلد 

در باره امر بهائی زمان حضرت بهاٌاللّه جلّ اسمه االٌعلی مدت مابين

الدیيم۱۸۹۲ - ۱۸۸۴

فيتأل

رزا أسداللّه (فاضل) مازندرانیيجناب م

هذا كنا ينْتابطُق لًعالْم بِكُيقِّح

ئيشَّالْ مهلَ ونبيجِتَسال ي هنَود نم نوعدي نيذالِّ و قحل ةًوعه دلَ

---  ۱صفحه  ---
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ازبخشهای

قنه گانه کتاب ظهورالح

استقاللۀدوران واقعاتيدرب

ؤم الفصليشروع از  ٰیامر اقدس ابه

شمسغروبوميتاعظمیهٴوارتفاع نفح

ن يا هٴو در فاتح ٰیاز افق أدنقتيحق

از ۀنبذ منا بهيز تيبخش ن

إفتتاحهٴيانات آلهيب

شود.می
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---  ۲صفحه  ---

بسمه المهيمن علی االٌسماٌ

توجهوا الی مشرق المصباح واستضائت منه افئدة الّذين انقطعوا عما سوی اللّه و قد اتی الفالح وظهر

وندائی بالعظَمة واالٌقتدار من فی فضله العزيز المنيع ان فی استوائی علی العرش فی السجن االٌعظم

قد اتّحد العالم  منيراللّه وسلطانه وتوجه اليه بقلب  قدرةالعالم الٌيات للمتفّرسين طوبی لمن تفكّر فی

لكربنا وإنّا فی فرح مبين  يتحرك فی كلّ االٌحيان قلمی االٌعلی علی الصّحيفةلضرنا ومطالع القدرة

ونَحكم ما نُريد واٌنا النّوراٌ علی شاٌن ما منعته قوة من علی االٌرض وال شوكة المعتدين نفعل ما نشاٌ

البرية بحيث ال تضطربكم شئونات الجبابرة انّه مع القدرة بينالمقتدر القدير  يا اهل البهاٌ كونوا مظاهر 

باٌن يعترض علی احد توكّلوا علی اللّه انّه يظهر امره كيف اراد وانّه لهو عباده الّراسخين  قُل ليس الٌحد

عرف عن العالمين كونوا مع هذه القدوة مصادر الخضوع ومظاهر الخشوع ليجدن منكم النّاسالغنّی

ذكّروهم بما عندكم من عاشروا مع االٌمم بالّروح والّريحان ثّمالتی بها تزين كلّ عارف بصير  یاخالق

نّزلناه بالحق وارسلناه اليك ليقرئّن العباد ويشربن هذا كتابانّه لهو المعلّم العليم الخبيرالحكمة والبيان 

.العالمينمنه كوثر رحمتی التی سبقت
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ايناوضاع داخلي هطائفهه وخارجي

معروف رضا بيك با عائله جليله در ادرنه بخانه نوعی كه در خاتمه بخش سابق نگاشتيم جمال ابهٰیه ب

وفا در خانه های ديگرواصحاب بااستقرار گرفته رايت استقالل امر اعظم را مرتفع فرمود  ومنتسبين

   --- ۳ صفحه  ---

ميالدی ۱۸۶۵ه ق _  ۱۲۸۳سال سال بيست وچهارم     واقعات 

مانند  صادره از قلم ابهٰیكه نام برديم قرار يافته شبانه روز طائف حول اراده الهيه شدند والواح مهمه

حبان در قی وغيرها پی درپی برای مشاهير مالتُّلوح ،لوح الّرضوان ،لوح الّروح ،سورة الحج ،سورة الّدم

ركان وجودشان را خاضع وساجد كلمات وآيات مقدسه امتطوت وعظَايران رسيده سعراق و

ميرزا اعظم) با لباس درويشی وميرزا آقا منير كاشانی وميرزا احمد وومالّ محمد زرندی (نبيل .ساخت

وغيرهم كه حسب االٌمر بسير وسفر در ايران وعراق برای ابالغ امر ابهی پرداختند اغلبجعفر يزدی

ه ومتوجمين ومتاٌخّرين مانند .ه نمودندبابيان را متنباز معاريف متقد هس وموعدرزا یمالّ صادق مقد

احمد حصاری وآقا محمد فاضل (نبيل ) ومالّفروغی(دی ومالّ ميرزا محمد و فرح آبادی احمد ازغن

جی نجف آبادی وسيد مهدی (اسم اللّه المهدی) دهالمقّربين)العابدين (زيناكبر) قائينی ومالّ زين



- 11 -

علی اصفهانی وغيرهم مخصوصاً منير (اسم بروجردی وآقا ميرزا حيدروآقا جمال (اسم اللّه الجمال )

اللّه) كاشی علَم هدايتكاشی ونبيل زرندی مذكور وباالٌخّص ميرزا آقا جان (خادماللّه المنيب )

وبراهين واضحه ا دالئلرد شبهات يحيائيين نگاشته برساله ها در اثبات امر ابهی وو .برافراشتند

منتشر  ،اعظم ثابت وروشن داشتهثار ثابته حضرت مبشّره آارات ماٌثوره از دوره اسالم وبوبشارات واش

عبارت از رساله اثباتيه آقا شيخ كاظم قزوينی چنانكه جمال ابهی در مواضعی از الواح نقل .ساختند

(سمندر)

__________________________________________________________

باقر هراتی شهيد در قلعه طبرسی كه در اصغر برادر ميرزا محمددر مشهد بودم كه اخبار فصل قطعی از ادرنه رسيد ومالّ علی

خوش تالوت ميكرد روزی در مجمع لوحی تالوت نمود كه درآن خطاب يا اهل حين مسامع احبا الواح وآيات بلحن بسيار

كسی كه در  اولابهی قرار گرفت وبعد تكبير دوستان اللّهه هنگام بشد وبرای تمييز اهل بهاٌ از اهل بيان از آنبابحبر أَالبهاٌ 

فروغی بود بعد ازآن همه بايشان تاٌسی نمودند ودر احيان مالقات وورود گفت مالّ ميرزا محمد ئبهأَ حين ورود بمحفل اللّه

.گفتند ئبهأَللّه أَبمحفل

)نبيل زرندی (

_______________________________

  --- ۴ صفحه  ---
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 أدر ابتداٌ با اين آيه كه از سم نوشته اللّه الواحیاثبات امرابن نبيل مرفوع در، "فرمودند قوله االٌعلی   

قل اللّهم إنّك انت الهان االٌلهين لتوتين ، "نازل شده استدالل نموده قوله عز ذكرهمشيت ظهور قبلم

انت وباب السموات قل اللّهم إنّك "،الی آخر ذلك"االٌلوهيه من تشاٌ ولتنزهن االٌلوهيه عمن تشاٌ 

با آنكه سلطان وجود باين ، "الی آخر "تشاٌلّربوبيه من تشاٌ ولتنزعن الربوبية عمنواالٌرض لتوتين ا

از بهر نفسی كه اراده فرمايد واخذ ميفرمايدرا وربوبيت صريحی فرموده كه عطا ميفرمايد الوهيت

ست براينكه الوهيت وربوبيت وكه اعلی مقاماتست اخذ فرمايد قادر نيهركه بخواهد خداوند قادريكه

يتوهمون تبديل فرمايد سبحان اللّه عما مرلوی را باسم خودرا نزع نمايد ويا اينكه حاز هيكلی قميص

در چه هوا طيران العباد فی قدرته فتعالی عما يصفون حال مشاهده نمائيد كه طير قدرت وعظَمت

اند واو يفعل ما قديررا چه معنی نمودهاند آيه انّه علی كلّشیمينمايد وناس درچه اماكن توقّف نموده

انديشاٌ وال يسئل عما شاٌ چه ادراك كرده

__________________________________________________________

هلين مجلس كه برای قضيمخالفت واعراض ازل افشا گشت جناب در مشهد بودم چون اخبار قطعی فصل از ادرنه رسيد در او

ازغندی در خانه او بود مرا امين رازش ديده چنين گفت موعوديكه نقطه بيان فرمود در ايامی كه جناب ميرزا احمدابا بديع 

قصيده عز ورقائيه ميباشد او بود هنوز ظاهر نشد وبهمين چشمم ميبينم كه نير جمالش آشكاراست وآنكس كه صاحبمبشّر

محتجب ميمانند چه نظر بمصلحتی باشدت ظهور خودرا مستور ازآن سلطاناست واهل بيان بسبب مرآت همان طلعت مقصود

تحقّقی ندارد مشهور ساخت ولذا پيش از ميقات بايد ازآن نفوس بودونمود ومرآت را كه وجود
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_________________________________

---  ۵صفحه  ---

توجه نمائيد ودانی بضمير منيری عباد از وهن بيوت بركن شديد متمسك شويد واز ظلمات جهل وناا

هم بصراط يقين كه شايد از سبيل وكاش اهل بيان در آيه مباركه كه ابن نبيل ذكر نموده تفكّر نمايند

خويش ميرزا يحيی را مخاطب ساخته چنين نوشت انتهی   ومالّ باقر حرف حی در رساله "5.درآيند

منين بيان را در ظلّ حرف حی قرار داد وتو كه اظهار وموحضرت رب اعلی كلّ مراياٌ وشهداٌ"، كه

امثال تو بايد تابع من باشند اينك من شهادت داده اعتراف مينمايم كه من مقام مرآتيت ميكنی و

فرمودند اللّه موعود در بيان ومنصوص در توقيع مشهور خطاب بمن ظاهر شد وچنانچه وعدهيظهره

وازآنسو ميرزا يحيی  ."گردیبايد در ظلّ من بوده باقبال وايمان فائز بلقايش فائز ومفتخر گشتم وتو

ازل نيز در ادرنه با عائله خود بخانه معروف باٌمراللّه مذكور انتقال كرده بمخالفت با امر ابهی 

وسيد محمد اصفهانی مخصوصاً يار ومدد كارش شده رايت وبرخی با او موافقت نمودند .برخواست

وبحكومت  .واوراق اعراض وافترا ببابيان عراق وايران همی نگاشتند.ان بلند ساختنداختالف وطغي

وسيد محمد در سفرش باسالمبول چنانكه  .تظلّم كرده ايقاد نار فتنه خواستندادرنه توسل جسته

ايران عراق وبه تهييج سفير ايران واولياٌ دولت عثمانی وتحريف افكار نائل شد وعده از بابيانآورديم

۱۶: صفحه ٧جلد -مائده اسماني  - 5
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واز  .مخلصين جمال ابهی قيام كردندنيز باٌنان تاٌسی نمودند وبمعارضت ومقاومت وقتل واعدام محبين

ودر اين بخش اشاره كرديم مالّ رجبعلی قهير ومالّ عليمحمد مشاهير بابيه ازليه بنوعيكه در بخش سابق

حاجی ، ميرزا محمد حسين متولّی قُمیی ومالّ هادی قزوين ،مالّ جعفر نراقی،مالّ جعفر كرمانی ،سراج

حاجی ميرزا احمد كاشی وغيرهم بمخالفت ومعاندت همت گماشتند  و ،دولت آبادیميرزا هادی

مكاتيبی چند مشحون از اعراض

__________________________________________________________

( نبيل زرندی).ديدم وفائز شدمنين روزی بودم الحمد للّهكه ال يسبقونه بالقول وهم باٌمره يعملون و من منتظر چ

________________________________

---  ۶صفحه  ---

ابهی در جواب واعتراض نزد ابهائيان ادرنه فرستاد وچنانكه چندی بعد لوحی مفصّل ومشهور از قلم

جواب اسئله واعتراضاتيكه ميرزا ظيمه دروبعداً رساله ع .اعتراضات مالّ علّی محمد سراج صدور يافت

سيد محمد اصفهانی از اسالمبول  أواغو أاغرمهدی قاضی شفتی اصفهانی بنوع مذكور در سابق حسب

وكتاب مستطاب  گردید. صادر ،فروش اصفهانی از احبا فرستادباٌدرنه نزد آقا محمد علی تنباكو

كتاب است وبنام بهیأَبدع أَری عظيم در اثبات امر فْد سآقا محمد علی ميباشمذكور كه ظاهراً از قول

.بعد از هالك فواد پاشا هالك شد ۱۲۸۶وميرزا مهدی مذكور در حدود سال  .يافتشهرت بديع
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ثّم اخذنا ، "كه درآن ايام از قلم ابهی صدور يافت در حقّش چنين مسطور گرديد فوادلوحودر

لی هل من رجوع قيل زبر وام البيان لما اتته السطوة من عندنا قالالمهدی الذی وجدناه العذاب فی ال

تركت المعروف فی الحياة الباطلة سحقاً لك يا ايها الكافر بالماٌب تلك الجحيم وسعرت لك النّيران

روح القدس وذابت االٌكباد قل هل لی من بصيص واليوم ليس لك من اللّه من واق انت الذی بك ناح

صاح صيحة فزع منها االٌجداث وهذان بقبضة االٌقتدار قيل ارجع تاٌتی بكلّ االٌ سباب اذاً قيل وربی لو

السقر فبئس سو الّدار قد اخذناه كما اخذنا قبله االٌحزاب تلك بهواهم تركناهاالی مقّر الطهر فی

هر فی الكتاب طوبی القللعنكبوت فاعتبروا يا اولی االٌلباب هذا الذی اعترض علی اللّه ونزلت له آيات

كتاب مذكور چنين  هٴقلم ابهی در بارودر لوحی صادر از  ".قرئه ويتفكّر فيه ان له حسن ماٌبلمن ي

االٌقدس االٌعظم االٌكبر االٌعز االٌجلّ االٌكرم االٌفرد االٌوحد بسم اللّه، "عز االٌعلیمسطوراست قوله االٌ

قبل علی عليك بهائی وذكری وثنائی طوبی لك بما حضرت الی العزيز المنيع  يا نبيلالمتعالی الممتنع

بی انصاف علی بعضی از ناس بسيارقوله تعالی ای نبيل قبل 

---  ۷صفحه  ---

ودر امر نقطه بی انصاف مشاهده ميشوند در حسن بجستانی مشاهده نما وقتی در عراق بين يدی حاضر

داشت وجواب بالمواجهة از لسان ه تلقاٌ وجه معروضاولی روح ماسواه فداه شبهاتی بر او وارد چنانچ

نقطه اولی نموده آنكه آنحضرت در جميع كتب منزله مظهر احديه استماع نمود از جمله اعتراضاتی بر
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نموده اند ومن يكی ازآن نفوس محسوبم وبنفس خود حروف حی را باوصاف ال يحصی وصف

اف نبوده ونيستم نفس اوصاف سبب ريب وشبهه او شده قابل اين اوصعارف ومشاهده مينمايم كه ابداً

است ولكن زوان بالتّبع سقايه ميشود وجميع اوصاف نقطهزارع مقصودش سقايه گندموغافل ازآنكه

واوصاف رحمن فائز شدهحسن وامثال او بالتّبع بماٌ بيان ،بيان راجع است باول من آمن وعده معدودات

كه ميفرمايد بسا از اعلی شجره اثبات كه در اينست ،بال وإالّ باٌسفل مقّر راجعاند واينمقام باقی تا اق

اوصاف  ،محسوب ميشوند االٌمر بيد اللّه انّه لهو الحكيم العليمظهور نير اعظم از ادنی شجره نفی

 كه آن نفوس بحسب ظاهر بكلمه بلی فائز شدند ولكن جميع را تصريحاً معلّقحضرت نظر باٌن بوده

اللّه الذی خلق ن راٌيته ذكّره من قبلی لعل تجده من الّراجعين الیإِ.ظهور اعظم فرموده اندن بايومنوط

تاللّه لو تنصف وتتفكّر فيما نزل فی البيان كلّ شی باٌمر من عنده انّه ولّی المقبلين  قل ان انصف يا عبد

ان وما نّزل فی البيان وحروفات آن از مظهر مخصوص ميفرمايند ببي.لتصيح باٌسمی وثنائی بين العالمين

رحمن محتجب

  ---  ۸صفحه  ---

ميالدی ۱۸۶۶ -ه . ق  ۱۲۸۳سال بيست وچهارم  واقعات سال 

نبوده هميشه در امر نقطه اولی هم مستقيمی، ايست ازآن رضوان حقيقنمايند چه كه كلّ بيان رقعه

.اليه انّه علی كلّ شی قديرطلع امره ويقّربهعسی الّه ان يعرفه م .مضطرب ومتزلزل مشاهده ميشد
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عارف باٌن شوند البته خودرا هالك اند كه اگرمخصوص در بيان بحروفات حی خطابات فرموده

.كه رائحه عدم رضا در حق ايشان استشمام گرددنمايند كه مبادا كلمه از مصدر الوهيت نازل شود

المحبوب سبيال  بر او الزم كتاب بديع را كه باٌسم يكی از الی بگو ای حسن تفكّر لتعرف لعل تجد

الخ "رب االٌرباب نازل شده بسيار مالحظه نمايد لعل يتّخذ المقصود لنفسه محبوباًاحباب از مطلع بيان

يحيی وميرزا .وبدينطريق قلم جمال ابهی ناچار بدفع اعتراضات معرضين بيان مشغول گرديد

برزبان وقلم راندند ال واعمال برشمرد وآنان نيز آنچه خواستند وتوانستندوهمدستان مذكورش را خص

ومقاومتشان اشد واصعب از حمالت واز ايجاد فتنه وفساد كوتاهی نكردند وبليات وارده از معارضت

وتعرضات با شيعيان ومحرك ومويد فتن

__________________________________________________________

امر ابهی طبق افكار بيانيين آن نانچه كتاب ايقان برای اثبات امر حضرت اعلی صدور يافت كتاب بديع برای اثباتچ

ه هر يومی دو ساعت بكتاب مذكور تكلّم نمود ودر سائر اوقات بيوم )۳( ايام صادر شد ولسان ابهی تقريباً در سه

وايران صادر روز رسائل والواح عديده در جواب عرايض اهل عراق آيات الهيه پرداخت وهرشبانهنزالإِهمه وم رمواُ

ديكه شبانه روز چند كاتب پيوسته نسخه ميكردند واز عهدهانجام بر نميامدند يكی از آنان ميرزا باقر گرديد بح

ت در تحرير شهرت داشت وشبانه روزی بيش از هزار بيت مينوشت ومدشيرازی بود كه در مابين اهل قلم سرعت

الواح بايران بتحرير و تسويد الواح اشتغال نمود چنانكه بعالوه آنچه در هر ماهی چند جلد ازشش ماه در ادرنه

.بيست مجلّه در مخزن بيادگار ماند ه ميرفت تقريباً ب
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زرندی)( مضمون كالم نبيل                                                                         

_______________________________

----  ۹فحه ص----

احمد حكيمبسيار گرديد ودرآن اوان هنوز مالّ جعفر نراقی ازلی در كاظمين اقامت داشت وميرزا

نموده اخبار واصله از ميرزا باشی رشتی امين االٌطباٌ وديگر بابيان مذكور مقيم عراق مراوده ومرابطه

هادی دولت آبادی در طريق حج مكّه وارد عراق وايران ميرساند وحاجی ميرزا يحيی را بايرانيان

تومان بيكی از تجار بغداد حواله كرد كه نزد ميرزا يحيی كاظمين شده ايامی با وی بسر برد ويكصد

.از وی خواهش نمود كه مبلغی از نقود تعيين گردد تا همه ساله ارسال داردوتوسط مالّ جعفر .بفرستد

كربال گذشت كه مكاتيب كثيره از ميرزا يحيی بعنوان جمعی از مشاهير بابيان كاظمين بغدادنوچندی

وبمالّ جعفر  .رسيداصفهان كرمان كاشان قزوين مازندران وغيرها مشحون از شكايت از جمال ابهی

واز  .رستادمسطوره بايران فدستور داد كه پسرش ميرزا مهدی را برای ابالغ مقاصد منظوره واوراق

مذكور تسليم آخوند نمود واعمال حاجی ميرزا خواست كه مبلغ دويست تومان برای مصاريف سفر

وزمام اختيار از كف داده خودسرانه بمقابله بمثل .مذكوره ازليان موجب هيجان سائر بابيه گرديد

ميرفت هدف گلوله احمد كاشی ازلی شبانه هنگاميكه بخانه خود پرداختند واز آنجمله حاجی ميرزا

ودر صحن مرقد كاظمين مدفون گشت ودر خالل احوال مذكوره از  .بغدادی شدناصر جوان شجاع
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درپی از طريق بابيه ازليه وتعديات مالّها واركان دولت ايران وتركيه عده كثيری از احبا پیتعرضات

برخی  .محضر ابهی گشتنديارتآذربايجان وتركيه وهم از عراق بسوی ادرنه همی شتافته فائز بز

فاش شد وعمال دولت ايران از اعطاٌ واين اخبار .اقامت جسته وغالباً مراجعت باوطان خود نمودند

الجرم احباب بعنوان حجاز ومصر وشام وبيروت اخذ .تذكره عبور بمسافرين ادرنه دست نگهداشتند

.تذكره مينمودند

---  ۱۰صفحه  ---

.شده ازآن نيز ممانعت كردند وبعداً دولتيان مطّلع

فتنه در آذربايجان وحبس وقتل جمعی از احباب در تبريز وزنجان

از شهادت و از بابيان اعراب كربالئی كه ذكری از او قبال نموديم وبعدلُسيد علی مشهور بسيد ع

رای از الواح كه بحضرت نقطه اولی از ارباب دعاوی شده جمعی باٌو ارادت ورزيدند ودر لوحی

تاللّه الحق قد اشرقت عن افق ":دعوت وهدايت او از قلم ابهی صدور يافت اين بيانات مسطوراست

الملك يومئذ للّه المقتدر المتعالی العلّی االٌبهی وهذا الجبين شمس رقم عليها من قلم اللّه العلّی االٌعلی

"يران وكذلك اشرق الحكماسفل النّ الشّيطان لينهزم مع جنوده الیسيف لو يضرب به علی ظهر الخ  .

اقامت جست ونزد اهالی بلد ادعای مقام واليت ودرجات معنويه وتصرفات باطنيهبتبريز رفته

ترويج بابيت وكرامات وخوارق عادات وعمل اكسير وقوه تسخير ارواح نموده جمعی را بفريفت و
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بيم وهراس واختفا وتفرقشان انگيخته موجبوتوهين بهائيت همی كرد ومردم را بمقاومت با احباب بر

خوانان مبارز خواسته همی گفت هركه گشت وهمهمه وغوغا برپا داشته در مجالس ومجامع وخبر

كنيم وآنكه از طرفين تاسه روز بعد از مباهله بيايد است بيايد تا دست يكديگررا گرفته مباهلهمدعی

از بابيان آنحدود با وی مرافقت كردند وسيد ابراهيم است وجمعی وهالك نشود در داعيه خود صادق

شرح احوالش را در بخشهای سابق آورديم دختر خويشرا بحباله نكاح وی درآورد خليل تبريزی كه

د مفوض بوهتری در ضمير ميگذراند وايالت آذربايجان درآن ايام بعهده عزيز خان سردار كلّموخيال

 ءرا نگاه ميداشت ودر اثناحكمرانی ميكرد وپاس احترام سيد مذكور ٴمشهواز جانب وی ميرزا قيروان ق

متقدمين ء الوفض ءمعموره نشابور كه از علمااين احوال شيخ احمد وشيخ خانی ومالّ علينقی از اهل

منجذبينبابيه واز شجعان

---  ۱۱صفحه  ---

مصطفی نراقی در حالیكه عزيمت ادرنه  منجذبين باٌنوار جمال ابهی بودند تبليغ كنان باتّفاق ميرزا

توقّف كردند واز بعضی احبای بلد وايامی .افشار وسپس باٌروميه درآمدنده زنجان بداشتند از طهران و

ته با شد ومتغير گشت وبصدد برآمد كه به تبريز رفشيخ سخت متاٌثّر .اوضاع مذكوره تبريزرا شنيدند

ه وآتش فتنه واضطراب را فرونشاند وچون ب .ظره ومدافعة نمايدمناو وهمرهانش مقابل شدلُسيد ع

وبا احبای بلد مالقات نموده قصد خودرا بميان نهاد  .تجارتسرائی منزل گزيدندتبريز وارد شدند در

وآرزوئی است وجز استيصال اينطائفه قصدرا منع كرده گفتند كه سيد مردی معاند ومفسدويوآنان
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آنان ممنوع نگشت وشفقت يا اقامه بينه وحجت ثمری حاصل نشود وشيخ بمنع واز مالطفت .ندارد

آندو متّفقاً بمحضر سيد شتافتند الجرم .وناچار شده صالح ديدند كه ميرزا مصطفی با او همراه باشد

سيد ابراهيم خليل نيز حضور داشت بمكالمه ومناظره اليكه جمعی با سيد بودند وآقاحوشيخ احمد در 

وبا براهين كافيه وحجج وافيه عقالً ونقالً خصوصاً از طريق بيان خصوص امر اقدس ابهی پرداخت در

را مدلّل ومبين ساخت وسيد با عصبيت واعراض تام برآشفتيظهره اللّه المحمودظهور موعود ومن

اهله شنيده بمبوكلماتی ناسزا نسبت بمقام اعز اقدس گفت وشيخ مسموعاتی را كه از قول وی راجع

سيد اعتراف واظهار قبول نمود وباهم برای  مباهله برخاستند وشيخ در حضور جمع  .حكايت كرد

ان كان سبيلی هذا سبيلك االٌعلی اللّهم "را بدست گرفته حركت داد واينكلمات خوانددست سيد

وسيد نيز  "الثة ايامالفاجر بسيف االٌنتقام الی ثوطريقی طريقك الواضح االٌوفی فاهلك هذا النّاعق

گواه گرفتند وشيخ وميرزا مصطفی بيرون آمدند وبا احباب بكلماتی تفوه نمود واهل مجلس را

گفتند وبا شيخ علينقی مذكور بمنزل خود در تجارتسرا مانده ديگر با احدی از مالقات كرده ما وقع را

مراوده ننمودند تا در نيمه شب دوم مباهله سيدايشان

---  ۱۲صفحه ---

وسيد  .وهالك شددر خانه اش واقع در محلّه مسمی بباال خيابان در بستر خوابش بدست انتقام مخنوق

اش او هستند وشب در خانهابراهيم خليل نزد حكمران شتافته بيان كرد كه قاتل شيخ احمد ورفقای

وبا او درآويختند با شال ومنازعه كشيد برای صحبت مذهبيه وارد شدند ودر مكالمه كار بمجادله
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عناد وخصميت مذهبيه ويرا هالك نمودند كمرش ويرا خفه كردند وبدر رفتند وفقط برای

گذاردند تا مرتكبين مذكوررا بسزا رساند وروز بعد ودادخواهی وتهييج كرده مبالغی نقود پيشكش

روز همگی  ۳د وتا سه ماٌمورين غالظ بتجسس از شيخ هرسو فرستاخبر واقعه شهرت يافت وحكمران

ولی آقا جواد قزوينی از تجار اينطائفه را دستگير كرده با ذلّت وخواری تمام وگشتند واورا نيافتند

مطالبه هياهوی انام بدار الحكومه كشيده بزجر وشكنجه گرفتند وشيخ احمد ودو رفيقش را ازاو

مشقّت وعذاب آقا جواد واو از حالنمودند واين خبر بسمع مالّ علينقی رسيد وشيخ را آگاه ساخت 

داشت بميرزا مصطفی سپرد كه باٌحباب سخت متاٌثّر شد وفی الحال تمامت آثار اين امررا كه باخود

وباٌصرار تمام بمالّ علينقی دستور داد كه بعزم زيارت برساند وتاٌكيد نمود كه از تبريز خارج شود

يا بخراسان عودت نموده بتبليغ مشغول باشد ولی مالّ فوراً رهسپار گردد ومحضر اقدس ابهی در ادرنه

الحكومه شتافتند تنها گذاشتن ويرا خارج از طريق وفا باٌو كرده از او جدا نشد ومتّفقاً بدارعلينقی

و حضور داشتند لُرفقای سيد عوچون وارد محضر حكمران شدند آقا سيد ابراهيم خليل وجمعی از

اظهار داشت كه شيخ احمد خراسانی منم ای برخاستند وپس از جلوسوهمگی بپاس احترام شيخ از ج

وجمعی در آنحال مشاهده واستماع نمودند كه يكی از آنان وبا سيد علی مناظره دينيه ومباهله كردم

له كرديم واز خدا خواستم كه هركه هميباشد وشاهداست كه چنين مباهمين آقا سيد ابراهيم حاضر

باطلی باشد تا ديگران بتبعيت از هالك گردد وآن دليل روز ۳ باطل است تا سه

---  ۱۳صفحه  ---
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اعراض نمايند وحكمران از باطل نكنند وعلی هذا آقا سيد ابراهيم وديگران بايد اكنون از تبعيت آنسيد

نراقی نيز طاقت نياورده خويش را بدار وهمه حضّار بصحت قول شيخ اعتراف نمودند وميرزا مصطفی

شيخ منم چون شنيدم از آقا جواد مطالبه كرديد اكنون كومه رساند واظهار داشت كه رفيق ديگرالح

در دار الحكومه نگهداشتند واز آقا جواد مبلغی نقود گرفته رها كردند آمدم وباٌمر حكمران هرسه را

وچنين اشتقهرمان حكمران تفصيل ما وقع را بعزيز خان سردار والی آذربايجان در طهران نگوميرزا

بودنشان شك وشبهه نوشت كه اگر در قاتل بودن شيخ احمد ودو رفيقش ترديدی باشد در بهائی

عريضه ميرزا محمد علی طبيب نيست ومنتظر ماند تا جواب از والی برسد وچون از بغل آنمظلومان

ين عريضه را نزد داد بدست آورد عمحضر ابهٰیزنجانی سابق الّذكر در بخشهای سابق را بايشان برای

اوليای دولت ارسال داشت ومنتظر ماند تا تكليف را معين حكمران زنجان فرستاد واو بطهران نزد

مظلومان صادر شود ولی عزيز خان ستخالص آناه بدان بود كه حكم بنمايند ودر طهران نزديك

ن چند تن بمجازات من با سعی ومشقّت بسيار تبريزرا امن نمودم واگر ايامتناع ورزيده گفت كه

همه روزه اشرار تبريز فساد وطغيان نمايندنرسند باز

__________________________________________________________

حضرت احمد خراسانی به نقل از بيانات حضرت غصن اعظم عبدالبها وچون جناب فاضل كامل وعالم نحرير شهير

شد وهم نغمه وهم آواز گشت بدرجه شور ووله ص بزرگوار همداستانشخذربايجان رسيد ميرزا مصطفی با آنآ

واهل تبريز بستيزه برخاستند فّراشان تجسس آن نفوس مباركه نمودند آقا ميرزااحاطه كه جهاراً بتبليغ پرداختند
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بيرون ريخت  كاله برداشت وزلفهامصطفی را يافتند عوانان گفتند ميرزا مصطفی زلف داشت يقين اين او نيست فوراً

بزرگواررا نهايت اذيت نمودند عاقبتوگفت ببينيد من خود او هستم پس اورا گرفته وآندو

_____________________________

---  ۱۴صفحه  ---

كردند خود ٴرا چون اقرار بعقيدهرا بشاه رساندند وفرمان صادر شد كه هرسهالجرم صورت واقعه

عزيز خان حكمران ز بشهادت رسانند وچون حكم مذكور بحاجی ميرزابكُشند وميرزا محمد علی را ني

واهالی زنجان رهين منّت ودر زنجان رسيد از آنجائيكه طبيب مزبور سيدی محترم واز خاندان معظّم

معالجه بعضی از زنان حرمش وصرف افطار صوم محبتش بی اختيار بودند تزويری نمود واورا بعنوان

حجره كه بارها با  وهمينكه طبيب وارد شد در همانر الحكومه دعوت كردرمضان وقت غروبی بدا

مور أآنهنگام دژخيمی را با معاونش م شب توقيف نمود ودرانست كرد تا نيمهؤوی مصاحبت وم

را بسته وقطع سرخی گسترده سرش را بر طشت بنوعی ببرند كه قطره داشت كه داخل حجره شده در

است بايد در نيمه شب چنان كُشته شود كه احدی مطّلع كم شاهیچراكه حخونی بر فرش نچكد

نظر طبيب بطشت افتاد چنين گفت اين طشت كوچك ومن چون باكی ندارم خونم نگردد وهمينكه

آنگاه پوستين خودرا بفراشباشی ولباس فاخررا بميرغضب بخشيد ووصيت نمود كه لباسبسياراست

لباس ويرا در روضه جدش امام حسين تبرك ساخت وبا همانحرير سفيد زيرينش را نگيرند چه كه 

بر فرشهای دار الحكومه دفن كنند وچنانكه گفت همينكه با خنجر بران ويرا سر بريدند قطره خونی
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بباغ دولتی برده مستحفظين راچكيد وحكمران چون نگريست بترسيد وبالجمله جسد طبيب شهيد

دند غوغا وشورشلی بلد چون مطلّع شگماشتند واها

__________________________________________________________

مصطفی رجا نمود كه من را پيش از فق اعلی شتافتند  در قتلگاه آقا ميرزاه أُجام شهادت لبريزرا در تبريز نوشيدند وب

ن الی االٌبد باقی زيرا توقيعات الواح مبارك ذكر بزرگواری آناجناب شيخ شهيد نمائيد تا شهادت اورا نبينم در

.بعد از شهادتشان از قلم اعلی ذكر مصيبتشان گشتمتعدده داشتند و

_______________________________

---  ۱۵صفحه  ---

غياب معاند كردند وحكمران بواسطه ميرزا ابوالقاسم مجتهد كه هميشه در حضور طبيب مناشع ودر

در بقعه مرقد پدر آرام نمود وجسد آنمظلوم را حسب وصيتش بوده مهيج فتنه گشت مردم را

واقع است  وچنانكه در بخش واالگهرش حاجی ميرزا معصوم دفن كردند كه در قرب كاروانسرايشان

در حجره يمنی از دو حجره فوقانيه دوم نگاشتيم حضرت نقطه اولی را هنگام عبور از زنجان

ونيز حكم مزبور در تبريز  .است جای ومقّر دادندسرابل باب كاروانكاروانسرای مذكور واقع در مقا

همان شب كه شهادت طبيب مذكور در زنجان واقع شد فرمان داد تا بميرزا قهرمان رسيد ودر صبح

نقی وميرزا مصطفی را گروهی از فّراشان ودژخيمان احاطه نموده باكوس ونفيريعلشيخ احمد ومالّ
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درآن هنگام بسن از مردم مختلط بميدان قتل حضرت نقطه اولی كشيدند وشيخ تماع انبوهی غفيرجوا

قربانگاه شتافت ودر مقتل بيست وپنج سالگی بود ولباس فاخر دربر داشت وبشّاش وشادمان سوی

نشستند وچون حكمران بدژخيمان دستور داد بترتيب عقب يكديگر با ادب وتذكّر روی بسوی ادرنه

آورند شايد توبه كرده مستخلص شود نخستدو رفيقش بمعرض قتلكه شيخ را بعد از 

__________________________________________________________

را يكديگر نشانده وهرسههرسه را در قره كُلّك دم مسجد استاد شاگرد بقطار پشت سربرخی باينعبارت نوشتند آن

بود در جلو شيخ احمد برزانو نشسته با كمال اطمينان وجب حيرت ناظرينسر بريدند وبرضا ومسرتی جان دادند كه م

سر او ميرزا مصطفی وپشت سر او درويش  ميرغضب ميخواست اول از عقب مشغول تالوت مناجات بود وپشت

 دست برزانوببرد قدری اورا تكان داد واو آرام نشد آقا شيخ احمد خم شده نگاهی بدو كرد درويشدرويش را سر

را سر بريدند وآنان چنان اطمينان گذاشت وميرغضب سرش را ببريد بعد آقا ميرزا مصطفی وسپس آقا شيخ احمد

ر برده دفن كردندباجسادشان را بقبرستان نوبودند كه حتّی ترس نكرده رنگشان نرفته بود وبعد

________________________________

---  ۱۶صفحه  ---

بقتل منم شيدند ولی شيخ سبقت جسته گفت اورا من بتبريز آوردم واولینقی را پيش كمالّ علي

بروی وی انداخته گفتند نقی خويش راوميرغضبان بميرزا مصطفی پرداختند در آنحال شيخ ومالّ علي

مرتفع شد  صوت ميرزا مصطفٰینسبت اين فتنه برآورده شد وتقدم او بقتل سزاوار نيست لكن
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مانند اولويت بشهادت ندارند چه سالها بان نموده گفت هيچ يك از ايندوومنجذبانه خطاب بميرغض

طريق محبتش سبقت گيرم الجرم دژخيمان سنگدل هرسه را در بلقاٌ محبوب الهی فائز بودم وبايد در

بخاك افكندند.يك آن با خنجر حنجر بريده

شابور)ي(نِشابورفتنه در نِ

قريه معموره شابور رسيد سيد رضا نام مالّینِه شار يافت وبوچون صيت واقعه مذكوره در ايران انت

شابور وتهييج نمود وبحكمران نِباتّفاق برادر خود سيد مهدی اهالی را بتعرض مومنين آنجا تحريك

مسلمين را بطريق ضاللت ميبرند واگر ممانعت خان قاجار شكايت برد كه بابيان قريهحاجی سليمان

را مظلومانوحكومت عده از فراشان وغالمان بفرستاد كه آنب همه بابی شوندومدافعت نشود عنقري

ند ومعاندين قريه از فراشان پذيرائی وميهمانی كرده تشويق نمودند كه شَكدستگير واسير كرده بشهر

شيخ  مصطفی وآقااينطائفه را بايد از جا بركَنيد وآنان شش تن را كه آقا شيخ عبداللّه وآقا شيخريشه

گرفته حبس كرده مقيد ومغلول لطفعلی ومالّ غالمحسين ومالّ محمد عطّار واستاد حسن سلمانی بودند

اشرار روزی يكبار محبوسين مذكوررا از محبس نمودند وسائر احبا گريخته مختفی ومتواری شدند و

نمودند كه ايشانرا بقتل با شمشيرهای مسلول چنين مينشاندند وميبيرون آورده روی بقبله مستعد قتل

بستند. پس از چند روز آنمظلومانرا در حاليكه بازوانشانرا محكمميرسانند وباالٌخره

__________________________________________________________
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ذيقعده بود  ۱۴نوروز اينسال روز پنجشنبه 

___________________________________

---  ۱۷صفحه  ---

شدت ضعف بستند پياده بسوی شهر بردند وفقط آقا شيخ لطفعلی را كه پيری هشتاد ساله بود واز

از معموره بدوستان خود وناتوانی پياده رفتن نتوانست سواره با خود همراه كردند واو در حين حركت

را نخواهم ديد ودر يكفرسخ معمورههوجمع مردم وداع كرده گفت ميدانم كه باری ديگر شما وقري

نمودند وبرزمين سوی قبله خوابيده جان تسليم كرد مانده بنشابور از ماٌمورين خواهش كرد اورا پياده

را گشودند ونعش آنمظلوم را با خود بشهر برده دفن نمودند واسری وماٌمورين بيم كرده بازوان اسری

هر اصرار داشتند كه چون شاه از طريق نشابور بمشهد مقيد ساختند واهالی شرا بمحبس حكومتی

چند رفت آنمظلمومان را در جلويش قربانی كنند ولی حكومت بحبس آنان اكتفا كرده بعد ازخواهد

استاد حسينعلی وآقا شيخ را رها نمود ودر شهر نشابور نيز مقارن آن واقعه دوتن از احبابرا كهروز همه

وآزار بسيار وارد ساخته آنگاه رها ده مدتی در حبس بداشتند وزجرمحمد تقی بودند دستگير كر

استخالص الی آخر الحياة دستخوش تعرضات نمودند ونفوس مذكوره از نشابور ومعموره پس از

وتعديات مردم واقع شدند.  
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فتنه در قائن

شكايت وسعايت از ذكورودر بيرجند قاين معاندين نائره فساد برافروختند وباٌمير قائن مير علم خان م

 پوتكه امير قصد دارد ويرا بدهاناحبا همی نمودند وخبر بحاجی آقا احمد از مومنين جانفشان رسيد

برجای بايستاد ومهيای قبول انواع جور وستم در را تهديد ونيز تشويق بر فرار كردند واوگذارد واو

كه كنئت بسته از مزرعه خوه ويرا كَحكومت برسرش ريختراه آئين راستی گرديد تا گماشتگان

عائله خود در آنجا اقامت جست بقريه سيرجاه كشيدند وبا عده از محض تحفّظ از شرور معاندين با

درويش بيرجند ودار الحكومه بردند ودر خانه محبوس كردند واحبای درخش وه بقريهنآاحبای 

روحانيت وانجذاب غريب در آنجمع هويدا بود نيز درآنجا بحبس بودند ودر ايام حبسعلی اكبر

---  ۱۸صفحه  ---

وپس از بصوت رفيع وآهنگ مليح الواح ومناجات همی خواندچنانكه حاجی عباسقلی (پير روحانی)

زدند وباز بحبس چند روز حاجی آقااحمد مذكوررا بحكم حكومت پاها بسته بفلكه بسته چوب بسيار

يكی از احباب بيرجند در احمد مدتی در خانهرخّص كرده وحاجی آقارا مبداشتند وباالٌخره همه

بحكومت خبر دادند كه عده از بستر خفت تا جراحات پاهايش التيام پذيرفت ومعاندين سرچاه

تن گماشته حكومت بدستگيريشان شتافته اينطائفه در جبال اطراف متواری ومختفی ميباشد وشصت

را گرفتار كردند ومالّ آقا مالّ علی اصغر ومالّ آقا بابار مدت چند يومدر اطراف پراكنده گشتند ود
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فرستادند ولی درآن ايام جمعی از تراكمه سر بطغيان كشيده بقتل وغارت بابارا نزد حكومت ببيرجند

پرداختند وفكر حكومت ومعاندين پريشان گشت ومالّ آقا بابا از تعرض مصون مانددرآن اطراف

اجعت كرد وسائرين از محبوسين سرچاهی ودرخشی نيز مستخلص شدندوسالماً مر

شهادت مالّ جعفر جاسبی وآقا نجفعلی زنجانی

حاجی مالّ محمد وعاظ واز مومنين دوره بيان وپسر خالهمالّ جعفر از اهل جاسب كاشان از علما و

مجمع انام باالی منبر عاشورای محرم در مجتهد بن حاجی مالّ احمد فاضل نراقی بود ودر روز

ومشهوداست ومردم بشوريدند ونزد بصراحت چنين گفت كه حسين شهيد اكنون رجعت نموده وحی

بكاشان طلبيد وفرمان داد بعد از فراغ از صالة مجتهد مذكور از وی شكايت نوشتند ومجتهد ويرا

ايد واو نيز بر منبر رفت ولی صريحتر از آنچه در ازاين عقيدت نمبجماعت بر منبر برآمده اظهار برائت

برداشته تبليغ امر ابدع ابهی نمود الجرم مالّ محمد حكم داد ويرا از منبر بپائينروز عاشورا گفت پرده

كشيدند ودست بسته تسليم حكومت نمودند وحكمران ويرا حبس كرد آنگاه بطهران  فرستاد

--- ۱۹صفحه  ---

بقية السيف ازدر طهران بشهادت رسيد وآقا نجفعلی از اصحاب حجت زنجانی وقرستاد ومالٌ جعفر 

ايام بغداد از جمال ابهی در رشادت ونصرتش را درشهداٌ بود وكيفيت استخالصش را در بخش دوم و

همراه با شخصی منافق شد كه با وی اظهار باالٌخره در سفرش از كاشان بطهرانبخش سابق آورديم و
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نزد سيد حسين كاشانی از علمای ساكن طهران شتافته فقت كرده قصد هالكش نمود ولدی الورودمرا

بابيان محاربين زنجان واز دليران اينطائفه در بغداد جوانی بسيار با قوت گفت آقا نجفعلی زنجانی از

منزلچندانكه جز در حال خواب دستگيريش ممكن نيست واكنون در كاروانسرائی تنها ميباشد

دولتی گزيده گرفتاريش آسان ميباشد ومالّی مزبور بحكومت خبر داده جمعی از فّراشان وغالمان

در  جوانيقين كرد آنرا احاطه كردند ومنافق مزبور در موقعی كهماٌمور شدند واطراف كاروانسرا

كه همراه داشت والواح وآثار  ءاشيارا گرفته وبا تمامتخوابست خبر داد باجتماع هجوم كرده وي

را دستگير وخواست بوسيله وی جمعی ديگر از احبابدار الحكومة بردند وحكمران عالٌ الّدوله بود

فارس محمد زرندی (مالّ محمد نبيل اعظم) كه سيار در بالد خراسان ونمايد واستفسار از محلّ اقامت

جواب داد كه نام من نجفعلیبود نمود واو

__________________________________________________________

در مالقات رضا قليخان افشار وقتی از انبار از پيش شمادربين راه پدر جان را با چشمهای پرآب ديدم گفت همان

شنيدم ميگفتند عجب پر دلی بود عالٌ الّدوله هرچه كرد بيرون آمدم از ميرغضبان كه از كشتن نجفعلی برگشتند

جوان ميداشتم ايران را بوسعتقبول نكرد وعالٌ الّدوله ميگفت اگر صد نفر مثل اينباٌو بدهد خدمت ونوكری

قديمش ميرساندم همه جا گريه كنان

____________________________

---  ۲۰صفحه  ---
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تواست از چنين كس اطّالعی ندارم حكمران پرسيد كه اين اسامی كه در مكاتيب بااست وزنجانی

بيايد وبگيرد د در جواب گفت كه درويشی در قُم اين مكاتيب را بمن داد كه خود از عقبكيستن

زيرا در طهران نبودم عالٌ الّدوله ومن جز همان رفيقی كه از كاشان بامن همراه شد احدی را نميشناسم

نشان  تا اشخاصی كه در مكاتيب نامبرده شدندفرمانداد كه اورا حبس كنند وشكنجه وعذاب نمايند

برسد واو چنين گفت اگر خدايتعالی مرا بعلم غيب آگاه نمايد دهد وگرنه تا فردا زير شكنجه بهالك

الّدوله را از شجاعت واستقامتش شگفت آمد وخواست ويرا رها كرده نزد خود خواهم نشان داد وعالٌ

واز شاه خبردار شدبر گزيند ولی او مطالبه مكاتيب همی كرد الجرم ويرا بحبس انداختند وبخدمتی

بپای قاپوق كشيدند حاجی مالّ علّی مجتهد كندی نيز حكم قتل وی رسيد لذا اورا با جمعی از فّراشان

لب بشكر وثنای الهی گشود شد واش هويداهمينكه بمشهد فدا رسيد آثار شادمانی واهتزار از چهره

حجله ه د داماد ميرسد داماد بچون عروس نزوسجده بجا آورده گفت در وطنم چنين مرسوم است كه

دار

__________________________________________________________

حركت كند كه كارش چاره چون بدكّان محمد پسر استاد شير علی زنجانی رسيدم بمن گفت محمد زرندی را بگو

در ميدان چهار سوق باٌو رسيدم از بس  ورند رفتمآميپذير نيست باٌو گفتم تو آقا نجفعلی را ديدی گفت چون شنيدم

فّراش زير بازوهای اورا گرفته بود وصدای يا ربی االٌبهی از او بگوش ميرسيد وهرچهاورا ضرب زده بودند دو نفر
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مينمود ومرا چند مرتبه ديد ونظررا ميزدند ندا بلندتر ميشد وبدكّان بابيهای غير معروف كه ميرسيد نظررا بجانب ديگر

:سجده كرد وقيام نموده گفت  اًچون بپای قاپوق بردند فوراو مرا ميشناسديگر نمود كه كسی نفهمد كهبطرف د

)جانب جان باختن بشتافتيم*******ما بها وخون بهارا يافتيم(

)زرندی نبيل(وتبليغ ميكرد كه سرش را بريدند

_______________________________

---  ۲۱صفحه  ---

را هامركب سواری عروس خلعت وانعام ميدهد اينك من ليره چند كه ذخيره كردم ميدهم ليره

بيرون آورده داد وسرش را بريدند .   

غاز نشر اين امر در بالد روسيهآ

مجاوره وغيرها از غين واحبا در ايران واقطاربواسطه مبلّ ودر عين واقعات شديده مذكوره امر ابهٰی

نبيل زرندی تنی چند از قبيل مالّ قفقازيه بواسطه دميه انتشار گرفت چنانكه در بالممالك اسال

آوردند ومتدرجاً بورود مبلّغين ديگر واحبای ايران ابوطالب واسكندر كاپيتان وغيرهما اقبال وايمان

م.ين احوال را در بخش الحق مينگاريفقاز مركزی مهم گرديد وتفصيل اقجميع دراين امر وارد شده

وضاع روحانيه ادرنه (ارض سر)ا
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اللّه سابق الّذكر كه خالی از مستاٌجر شد واز حيث امرباز بخانه۱۲۸۳جمال ابهی در اوائل شهر ذيقعده

ان رسيد انتقال فرمود واولی بود ومدت اجاره خانه رضا بيك نيز بپايوسعت عمارت وفضا انسب

استقرار جستند مجتمعاً بخانه ئيكه سابقا ميرزا يحيی منزل داشت ونزديك بخانه امراللّه بودواصحاب

خصوصاً در شبها چون پروانه طائف وآقا ميرزا موسی  كليم بخانه در محلّه ديگر قرار گرفت وهمگی

عنويه مينمود والواح بسيار خطاب بمعاريف افاضات محول انوار اقدس ابهی بودند ولسان وقلم اعلی

مالّ علی محمد سراج ه از آنجمله لوح مفصّل سابق الّذكر خطاب باينطائفه وغيرهم صدور يافت كه

از زائرين احباب وارد شده برخی مقيم وبعضی راجع گشتند چنانكه حاجی ساكن كربال بود وجمعی

اللّه يجان رسيده در خانه اقامت جستند وميرزا نصرحاجی جعفر وكربالئی تقی از آذرباعلی عسكر و

وميرزا رضا قلی تفرشی ورود يافته

---  ۲۲صفحه  ---

آقا ميرزا اصفهانی وعلّینيز آقا ميرزا حيدربخانه منزل گزيدند وآقا سيد اشرف زنجانی با خواهرش و

تاد عبد الكريم سلمان واسميان شيخوفود حاصل كردند ودر آنحسين شيرازی شرف ورود و

بغداد طلبيدند با زن آقا علّی وبرادرزنش آقا را ازاصفهانی وآقا علّی كاشانی كه جمال ابهی ايشان

ت نمودند وسيد محمد ودشده با قلبی گداخته از نار فراق عبغداده محمد حسن ماٌمور بمراجعت ب

قدامات سفير ه اقاد نيران فتنه نمود وبكه نگاشتيم اييحيی در اسالمبول بنوعياصفهانی از طرف ميرزا

بروز اجتماع احباب بيرون از مصلحت وقت بود وآثارافكار دولت عثمانی مشوش گرديد وايران
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انجاميد كه مالك خانه ماه بطول ۳در خانه مذكور تقريباً سه مقاصد ديده ميشد ومدت اقامت ابهٰی

را اجاره نموده در اوائل شهر صفر نه عزّت آقاناچار بفروش گرديد الجرم خانه ديگر معروف بخا

زيبا بود ودر قسمت اندرونی شش  ٴوعالی وبا منظرهءمذكوره جديد البنا ٴانتقال فرمودند وخانه ۱۲۸۴

خانه ظريف وغيره در طبقه تحتانيه ورفيع در طبقه فوقانيه وحوضحجره وسيع ونيز ايوانی بزرگ

له جهت اسبان وحياطی وسيع در قسمت بيرونی ونيز در جلوی خانه وطويوقهوهوحجرات متعدد

باغچه گلكاری واشجار ونظرانداز بشطّ آب وباغستانهای جنوبی بلد داشت وبرای ذهابعمارت

خانه بقرب واياب حكّام واعاظم وعلما وغيرهم موجبات آسايش فراهم گرديد وتمامت اصحاب در

ميرزا باقر واردين  ٴواز جملهاز بالد با احباب ميزيستند مذكور قرار گرفتند وزائرين واردين ٴخانه

چون از احوال باتّفاق آقا عبداللّه عرب وارد شد وكه شيرازی برادر يكی از زوجات ميرزا يحيی بود

وچنديكه در ادرنه بود بكتابت آيات وآثار  در رد او نوشت ٴرسالهواعمال ميرزا يحيی آگاه گشت

ا محمد اسماعيل وآقا نصراللّه            اخوانوديگر آقالهيه پرداخت

  ---۲۳ فحهص---

ميالدی ۱۸۶۷ - ه ق  ۱۲۸۴سال بيست وچهارم واقعات سال 

دهجی وارد شده اخوان خليل كاشی مدتی برای زيارت در ادرنه ماندند وبعد از چندی آقا سيد مهدی

وحاجی رضای كاشی آقا جمشيددر بيرونی عمارت مذكوره مسكونه جمال ابهی استقرار گرفت و
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مر در حسب األسه اسب كه برای جلوداری ]ءحرف البقا[ين عرب را آقا ميرزا موسی جواهریوحس

حد) وعائله شيرازی (عبداالٌمراغه وميرزا هادی درنه روانه داشت وآنان باتّفاق سياحأه بغداد خريد ب

 شهيد مسمٰیرا بنام آن مصطفٰیغير ميرزا ابن ص وجمال ابهٰیدرنه رسيدندبه اميرزا مصطفی شهيد 

ميرزا حسين مشكين قلم ورود نموده بخانه وآقا محمد جواد قزوينی مذكور وكردند ونيز نبيل زرندی

مذكوره اصحاب اقامت گزيدند وحاجی ابوالقاسم شيرازی از مصر رسيده چندی در جوارمسكونه

در آنخانه خود گاه گاهی بمجمع احبا جمال ابهٰیاصحاب در خانه مذكوره زيست وعنايت كبری وبا

مذكور ومسكونه مخصوص در قرب عمارت ٴبعد از چندی برای مشكين قلم خانهقدم ميگذاشتند و

آقا جمشيد نيز باوی وكتابت مشغول گشت ونبيل زرندیه خود اجاره فرمودند واو اقامت جسته ب

عليحده  ٴكليم با عائله اش بخانه موسٰیدند وآقا ميرزارا ديدار فرموواغصان آنان زيستند وجمال ابهٰی

بنوعيكه مذكور  قدم نهادند وميرزا يحيٰی چند بار جمال ابهٰیخانه نيزحوالی قرار يافتند ودر آندر آن

باتّفاق سيد محمد كه در اسالمبول بود همی مكاتيب رد واعراض بعراق وايران اش زيستهشد با عائله

سابق الّذكر در درآن ايام صدور يافته كه از آنجمله كتاب بديع لواح بسيار از قلم ابهٰیدادند وانشر

ولوح شهير خطاب بسلطان واب اعتراضات قاضی بود ونيز سور ملوك ومناجاتهای ايام صيام

ناصرالّدين پادشاه ايران

__________________________________________________________

.رج حمل در شب بيست وسوم ذيقعده واقع شدتحويل بب
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______________________________

  ---۲۴ فحهص---

ميالدی ۱۸۶۷ - ه ق  ۱۲۸۴سال بيست وپنجم واقعات سال 

احباب باينی صادر شده هنگام عصر در بيرونی خانه قدم ميزدند ببرخی از حاضرينندر عالم مع

نوشتيم لكن هنوز از قلم ر حمام چيزی جهت ناصرالّدين شاهعبارت خطابيه فرمودند كه ما امروز د

يعنی آنكه نوشته بِبرد وبدست شاه بدهد در ربه ميبنددگجاری نشده تا ببينيم كه اين زنگ را بگردن 

معروض داشت كه اگر كسی بِبرد كاری هم باٌو ندارند فرمودند آنحال آقا محمد علی اصفهانی چنين

عيبی دارد پس بعضی از احباب خواستار شدند كه آنكتاب الهی را بشاه برسانند وچه اگر داشته باشند

 ٴجمع عائلهجمله آنان درويش صدقعلی بود لكن در آنوقت قضا امضا نيافت وغصن اعظم كه دراز

زيبای خود الواح صادره از ابهی واصحاب مانند شمع درخشان بود وبنصرت قيام داشت غالباً با خطّ

در ايام سليمانيه را  ٴكه دو بيت از ابيات صادرهابهی را كتابت مينمود به مشكين قلم دستور دادقلم 

نوشت وآن را در باالی حجره مسكونه خود نصب فرمود تا هركه بخطّ نستعليق درشت بغايت اتقان

:استنفس خويش متذكّر گردد وآندو بيت اينوارد شود بسر آن اوراق

)ور نثار جان ودل داری بيا وهم بيار*********می هستت بدل اينجا مياگر خيال جان ه (

)ور نباشی مرد اين ره دورشو زحمت ميار***رسم ره اين است گر وصل بها داری طلب (
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مرعی داشتند ووجوه انام  تكريم وتعظيم را نسبت بمحضر ابهٰیوچنانكه آورديم واليان ادرنه غايت

امر بديع در كمال عزّت ظاهر وهويدا بود وميرزا يحيی وهمرهانش مردود وخاضع وخاشع گشتند

ومنفور ودور ميزيستند وخورشيد پاشا والی ادرنه چنانكه نگاشتيم اظهار كمال اخالصومطرود

مغرضين بمحضر ابهی وغصن اعظم مينمود وسعايت وتفتين مفسدين اندك اثری نميكرد ولی دسائس

مسكونه جمال ابهی ثير عميق در دولت عثمانی نمود ومالك خانه مذكورهومخالفين در اسالمبول تاٌ

وجاسوس خفی مقرر داشتند          چنانكه

---  ۲۵صفحه  ---

ركان ه أبواردين كرده خبرميشد ومالحظه جمعيت احباب و بيت كه در نيمه شبها گاهی واردنچنا

صباغ باتنی از احباب د بخارائی وآقا محمدعلیآقا جمشيسياح وورود مشكين قلم ودولت ميرساند و

فرستاد بدولتيان نوشت ونبيل را كه آقا ميرزا موسی جواهری از بغدادعراق عرب ونيز سه اسب

ايام چنين حكايت نمود در بيت عزّت آقا حينيكه با زرندی شمه از بيانات شفاهيه جمال ابهی را درآن

ما چون در ميان وزرای ايران مشهور بوديم  "، كه ميفرمودند شنيدملسان مباركجمعی مشرف بودم از 

دوستی ميكردند ولی خائف ازين بودند كه مبادا از دولت امر مخطری در باره ما ما اظهارهمه آنها با

نموده بود ما بودند قسم ياديابد حكومت طهران چون واقعه بدشت را شنيده بود كه جمعی باصدور

را خواهم كُشت وبخوانين اوحق او مطالبی شنيدم واغماض نمودم لكن اينمرتبه البتّه كه بارها در

وبمورد سياست آرند ولی حضرت شهرياری مازندران امری صادر كرده بود كه مارا دستگير نمايند
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با وجود رسانيده وگفته بود كه او چقدر بدولت ضرروفات نمود بعد نيز امير نظام در مجلس اعيان

است وقت خطرناكی بود واكثری از اعيان مرا ترغيب باٌن ين در كمال جالل در طهران ساكنا

را را واهی ميدانستم زيرا خدا ميخواست امر خودنمايم ومن جميع آنحرفهامينمودند كه بسمتی سفر

محال بود ارا ظاهر ننمايد آسيبی برمن وارد شود ودر بحبوحه باليوممكن نبود تا امر خودظاهر نمايد

بكلمات بديعه ناطق نموديمنظر بحكمت ربانيه لسان چند نفررا كه حفاظت ننمايد واز طرف ديگرهم

يكی ازآن نفوس جناب والتفات تمام نيابد تا توجه نفوس باطراف باشد وقبل از وقت احدی بر مركز

ار اسم وغيبت يحيی آن داشت ولكن مقصود ما از اشتهمنير بود كه كلماتش بر كلمات يحيی ترجيح

بيتی باشد كه مقصود الهی درآن مكنون ومراد حضرت اعلی هم از اشتهار بود كه توجه اهل بيان باين

وحروف حی را كه يكیرا مرآت فرمود بود ولی اواسم ازل همين

---  ۲۶صفحه  ---

يحيی فرمود بتربيت از آنها مالّ حسن بجستانی بود بر مرآت ترجيح داد ومعروفين اصحاب را امر

نوشت واورا ،حضور ميدروماهم سالها يحيی را بنوشتن كلمات اللّه وآيات اللّه مشغول كرديم و

سالگی بنای نوشتن گذاشت اما نموديم واز سن بيست،نوشت اصالح مي،كرديم واينكه مي،تشويق مي

ون آنكه ما اورا تعليم داده جناب منير بدهيچ وقت كلماتش از اغالط لفظی ومعنوی خالی نبود ولكن

داشت بوجود منير ،انصاف مي ٴنبود اگر يحيی ذرهباشيم كلمات بديعه نوشت ومحتاج اصالح هم

ديد كه كلمات او بدون تعليم وصرف قدرت است ونظر ،وادرنه ميچه ايام بغداد .حجت براو تمام بود
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مثل او شخصی ظاهر شود امررا باٌو  يحيی الزم بود كه اگر در ايام اووصيت حضرت اعلی بره ب

را مشاهده نمود وامررا تفويض نكرد كه سهل است ميرزا احمد پسر او فوق خودوتفويض نمايد

واه مقتضای وصيت حضرت اعلی به نموديم ب،را ظاهر نمياول وصّی نمود اگر ما امر خودراخود

وعمل ديگر او جيح دهد وامررا تفويض كندالزم بود كه اهل بيان را وصيت نمايد وكلمات غيررا تر

و ناميده چون ظاهر شد اه برا اول مومنبيان خود ٴيرتش را كور كرد اين بود كه نقطهكه چشم بص

ق ننمود كه سهل است بر شنوا نمود او تصديرارا بينا وكَرهاوآيات وبيناتش اموات را احيا وكورها

بيان هم چنان از سمع وبصر بی بهره شدند كه از اشراق چنان هلمنتهی قيام نمود چند نفر اٴ قطع سدره

نير اعظمی دور مانده

__________________________________________________________

حضرت اعلی بدو دادند بكرايه مير محمد شكاری شيرازی از بابيان عامی غيور بود وبا چند استر ومبلغی نقود كه

احباب ميپرداخت وبا مالّهای عراق چنان اقامه حجت وايران معاش ميكرد وحسب دستور بخدمتستوران در عراق 

اعتراف بر عجز خود نمودند وچنانكه گفتيم در ايام بغداد بمحضر ابهی ميرسيد وبرهان در امر بديع همی كرد كه

جستاً درآن چند سنه اقامتمالزمت موكب ابهی تا اسالمبول بود وبعدودر

___________________________________

---  ۲۷صفحه  ---
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خلق بيان آتی كهقول مره اوست ب ٴكلمهه بيان معلّق ب چنان نفسی معتكف شدند واز نفسی كه جميعه ب

"است اعراض نمودند انتهی .

____________مله باه____________

الفدا يا ايها روحی وجسمی لك "؛ يی عريضه مصدر بعنوانوباالٌخره چنانكه اشاره كرديم ميرزا يح

بوالی نگاشته شكايت از جمال ابهی نمود كه باٌو "العزيز قد جئناك ببضاعة مزجاة اوف لنا الكيل

را بجمال ابهی ارائه واستفسار كرد نميرساند ووالی عين خطّ اووعائله وهمرهانش مصاريف معاش

ه متاٌثّر گشتند واز كلمات وتعرضات فاضحه مكتوب برافروختند وجمال نگريستوجمال ابهی واحباب

نزد من بوالی پيام كردند كه اگر نه منظور اين شخص تعرض وآزار وهتك حرمت اخياراست درابهی

خواست كه در او والی ازحاضر شده آنچه را نگاشته بزبان آرد وگرد فتنه والقاٌ شبهه نگردد الجرم

حاضر شود واو جواب داد كه اين از برای ورود بمحضر ابهی مهيا گردد ووالی خود نيزوقت مقرری 

بمنزلش وارد نشود واو نيز در محضر ايشان نيايد قبيل تعلّق بر محال ميباشد چه كه جمال ابهی هرگز

معروض داشت لذا جامع سلطان سليم وروز جمعه ووقت ادإ صالة ووالی اين سخن را بجمال ابهی

ومير محمد شكاری شيرازی سابق الّذكر كه باٌدرنهه را معين فرمودندجمع

__________________________________________________________
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واز احوال چهارتن كه جست وچون واقعه گرفتاری شش تن از احباب در اسالمبول اتّفاق افتاد سعی وهمت نمود

استاد محمد علی سلمانی وآقا جمشيد بخارائی بيخبر بود ودر ع يافت ولی از احوالبعداً بگاليبولی فرستاده شدند اطّال

اند شدهوفغان كرد تا آنكه از احوال آن دو نيز اطّالع يافت كه بصحت وسالمت تبعيد بايراندربار عثمانی فرياد

.آنگاه بادرنه وبمحضر ابهی رسيد وموجب واقعه مباهله گرديد

__________________________________

---  ۲۸صفحه  ---

اگر در خود آمده اعراض وانحراف ميرزا يحيی وهمرازانش را نگريست باٌو وبسيد محمد گفت شما

مقابل نميشويد واظهار حق ايشانقوت وقدرتی می بينيد وميتوانيد در اينعرصه جوالن نمائيد چرا با

سلطان سليم ميرويم ايشان هم حاضر شوند گفت بجامع واه بوسيد محمد از قول ميرزا يحيی  نميكنيد

نان ننموده تنازل بمقابله ومناظره نميفرمايند ه آابهی اعتنا بتا مباهله كنيم وچون تصور كرد كه جمال

است قراراست طرفين در جامع سلطان سليم محاجه كنند وهركه حاضر نشود باطلاينرا شهرت داد كه

ايرانيان حيی بحسن آقا نام كه بر ايرانيان رياست داشت سپرد وجمعيتی ازاز قول ميرزا يومكتوبی

در  لذا جمال ابهٰیمترصّد تماشا در ساعت مقرره شدند وماجریرا مير محمد بمحضر ابهی رساند

بود ودربين طريق بانبوه ساعت مقرره بسوی جامع مذكور روانه شدند كه مير محمد در عقب

شاهدين از اهالی خائف ومندهش يات بديعه ناطق گشتند كهه آبمتعطّف وتماشائيان متلطّف و

گرمای روز بدينحال شتابانند وآقا محمد كاظم از ٴود گفتند آيا چه شد كه در بحبوحهومتحير شده باخ
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از عقب شتافت وچون بجامع رسيدند ونظر خطيب كه بحال ادإ خطبه بر اعاظم تجار تبريزی ناله كنان

مير ه ماشياً بمبين افتاد از ادإ خطبه باز ماند واشاره نمودند تا خطبه را بپايان برد آنگاهد بجمالمنبر بو

حضر الغالم تعالوا بحبال يا محمد اسرع الی المشركين وقُل لهم قد "؛محمد چنين خطاب فرمودند

ر محمد رفته پس از دقائقی ايستادند ومياقامة صالةه وخود ب "سحركم وعصّی ظنونكم يا مالٌ الكافرين

ميايند وسند كتبی ميخواهند كه بدست حسن آقا باشد چند مراجعت كرده معروض داشت كه فردا

پاس ه بعزيمت نمودند ووالی واُمرا وعلما واشراف نيز همراه شدند ووجمال ابهی بسوی تكيه مولويان

نكردند ره بتقدم فرمودند وايشان مبادرتعقب بودند وچند بار تلطّف باٌنان كرده اشااحترام قدمی چند

وبدينحال وارد تكيه شدند        وشيخ

--- ۲۹صفحه  ---

افندی وشيخ ودراويش كه مشغول ذكر بودند باز ايستادند ودر شهر شهرت يافت كه امروز شيخ

دت بخانه يات اللّه عوه آببجامع وتكيه رفته وخطيب وشيخ از خطبه وذكر باز ماندند آنگاه مترنّماً

بدو فرمودند كه ما حاضر شديم آقای مذكور عبور نمودهفرمودند ودربين طريق از دكّان حسن

)۳(ومهر حسين وعلّی صدور يافته كه سهومعرضين نيامدند ودرين خصوص لوحی بخطّ غصن اعظم

مور أرا م اهله واقع شود ونبيل زرندیحاضر گردند ومبروز مهلت دادند تا يحيی وسيد محمد بجامع

نان رساند ولی جرئت نكرده حاضر نشدند وصورت لوح ه آبرساند ونبيل داشتند كه لوح را بحسن آقا

:مذكور اين است
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)بسم اللّه الّرحمن الّرحيم (

اجمعين اٌالّ تعبدوا إالّ اللّه الملك العلّی هذا كتاب من هذا الغالم الی من علی االٌرض    

االٌلواح من لدن مقتدر قدير  وبعد قد سمعنا باٌن المعرضين مر فی كلّالعظيم  كذلك نزل االٌ

يدی الغالم قُل ان احضروا وال تكونّن من المتوقّفين  وجعلنا محلّ ارادوا ان يحضروا بين

الذی بناه احداً من السالطين وانّه سمی بالسليم فی ملكوت االٌسماٌ لو انتم الحضور بيت اللّه

لو يجتمع وقدرنا يوم اللّقاٌ يوم احدواالٌثنين وكان اللّه علی ما اقول شهيدا قلالعارفين من

معه جنود الغيب ثم علَّی من علی االٌرض الٌتاهم الغالم بنباٌ عظيم قل انّه لو تحرك يتحرك

م وبما المعرضين ثّم انصفوا فی امر الغالاهل المالٌ االٌعلی ثم حقائق العالمين اتّقوا اللّه يا مالٌ

وباينواقعه بر مير .اراد إالّ ما اراد ربكم العالم الحكيماٌتی به وال تكونّن من الظّالمين وانّه ما

اتمام حجت شده كذب وفساد اقوال واعمال يحيی وهمرازانش بيش از پيش فاش وعيانمحمد وغيره

گشت  واينواقعه مباهله در ماه شهريور مطابق اشهر جمشيدی

---  ۳۰حه صف ---

ايجاب عكّا حسبواقع شد وقلم ابهی در بسياری از الواح صادره ادرنه وحتّی بعداً در ۱۲۸۴االٌولی 

پرداخت ودر عده از الواح پايان گشتمصالح اين امر بذكر اقوال واعمالشان كه موجب احزان بي
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ل واقعات مذكوره اصحاب ادرنه تفاصيقويمه با اقامه دالئل وشواهد عظيمه ونيز در مكاتيب

احزان وارده قلم رحمن را از  6ای سلمان "؛قوله االٌعلٰیاز آنرا ثبت مينمائيم منهاٴ نبذهمسطوراست كه 

ضّر بمقامی رسيده مقّر عزّی را كه اگر جميع ماكان بر خوان نعمتش ذكر مقامات احديه منع نموده

م گردند ابداً كسیرا حرفی نه نسبت بخل از آنچه موجوداست متنعآخر ال آخر لهوالیحاضر شوند

را مالحظه کن رذالت و پست فطرتياند ما را قطع کرده باطراف نوشته که شهريهاند وباطراف داده

که برای

__________________________________________________________

سيد محمد ميگفت ما حقيقت را انم زيرا هميشهبنده عنايت فرمودند كه ببرم واز برای آنها بخوه لوح مبارك رابآن

بنده امر فرمودند كه تفصيل خروج از حرم تا رجوع از ه نميفرمايند ونيز ببهاٌاللّه ظاهر ميكنيم وجمال مبارك اقدامه ب

ارا بنظم آوردم بسليم را دريك مثنوی بنويسم وبالواح مبارك برای خود يحيی بفرستم وهمان آن تمامجامع سلطان

گفت به خدا قسم که صاحب این کالم را جز به  لوح باٌو رسانيدم ومالّ محمد سلماسی تبريزی چون لوح را ديد

ميروم بسيد محمد ميگويم كه يا بايد توهم از يحيی كاغذ پا بمهری بگيری صدق نتوان داد برخاست و ذکر نمود 

ننمائی رفت ومن در اف نمائی وديگر اظهار مباهلهكه در حاضر شدن تخلّف ننمايد ويا بر كذب خود اعتربياوری

ومياورم تا سه روز همه روزه من رفتم ومالّ دكّان نشستم چون مراجعت نمود گفت امشب كاغذ پا بمهری ميگيرم

ايم برای مباهله وايشان نيامدند ونيز مالّ نوشته اند كه ما بجامع حاضر شدهمحمد باٌنها بدگوئی ميكرد كه باطراف

)128-161( کل لوح صفحات: –)159-161.صص-چاپ مصر-مجموعھ الواح مباركھ (- 6
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د ويحیئتبريزی مثنوی را ديدمحمد محمابياتی كه تو يك هردو تا يك هفته چنين ده گريست وگفت اگر سي

.روز نوشته بنويسند آنوقت بايد اظهار خود نمايند

)بيل زرندین(

_______________________________

---  ۳۱صفحه  ---

اند با اينكه تو در جلب زخارف از ناس وافترای بجمال قدم اينگونه مفتريات باٌطراف نوشته وفرستاده

بچشم خود نديده وآنچه هست در بيرون قسمت اين قوم را ٴوديده كه ابداً اين عبد شهريه اينجا بوده

اند كه تضييع امر اللّه واخذ دينار اين قسم معمول داشتهفسی داده ميشود معذلك محضشده بهر ن

كه اول ضّری كه براين غالم وارد شده اين بود كه قبول شهريه از دولت نمودهقسم بجمال قدم ٴشنيده

اجرين صعب امر بر مهواگر اين نفوس همراه نبودند البتّه قبول نميكردم وتو مطّلع شده كه چه مقدار

ه لَنا عليه توكّلنا فی كلّ ما كتب اللّشده معذلك جميع شاكريم ودر قضای الهی راضی لن يصيبنا إالّ

مينمايند واز حق مينمايند وتكدی ميكنند ادعای ربوبيت مور واين قوم كه باطراف شكايت شهريهاأل

اندگروه نمودهنفوس كه متابعت اينن آنأمعرض ديگر در ش

__________________________________________________________
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در الواح های اوآخر_ مختصر آنچه درين پوسته مكتوب آقا سيد مهدی دهجی از ادرنه بخطّ خودش

توجه نموده وتبری از امر نموده است كه نفس خبيث در مدينه كبيره بردر هر خانه ونزد هر نفسمرقوم شده اين

حين شنيده نشده ذكر نموده وبجمال حق وامر نسبت داده تا يات ال يحصی كه از اول خلقت الیومفتريات وجعل

اند و دادهه امعروف ب ٴبرقرار كرده يعنی از همان شهريهخود وشجره اعراض در نزد دولت چهل تومان شهريه برای

دو نفس داديم وازآن كم نموديم واز را بايناند كه ازآن شهريه اين مبلغ وبعد اخبار بحضور اقدس جمال قدم داده

الذی ال إله إالّ هو كه اول ضّری كه وارد شد قبول شهريه از دولت بود قبل مكرر جمال قدم فرموده بودند كه واللّه

در دست نبود مشكل مبارك اينبود كه دارند وچون بهانه ٴمراه نبودند قبول نميشد كه ارادهنفوس معدود هواگر اين

.ود وحال بعد از بروز اين حركت مابقی شهريه را وارد فرمودندب

---  ۳۲صفحه  ---

قيوم ولن يجد خذهم زبانية القهر من لدن عزيز مقتدرأاُف لهم ولمن اتّبعهم فسوف يمالحظه كن 

گر العزيز المحبوب  ايضاً ودينفسهم من معين وال ناصر كذلك نزل بالحق من جبروت اللّه المهيمنأل

از تطهير ذنوب اين فجار خجلت برد جميع اند كه نزديك است اسم غفّاربافعال واعمالی ظاهر شده

منع مينمايند اظهاراً لتطويهم مثل آنكه در ما حرم فی كلّ اند واز صغار ناس ماكبائررا مرتكب شده

كه اگر بغير حجت هم  اند وبر نفس ظهور بعد كه در جميع الواح اللّه مرقوماالٌلواح تصرف نموده

اند ولكن شود نفسی سخن ناالئق ذكر ننمايد مع ظهور حجت باٌتمها واكمله بر قتلش فتوی دادهظاهر

وامثال ذلك اٌال لعنة اللّه عليهم وعلی در الواح ناريه خود مينويسند ال تاٌكلوا البصل وال تشربوا الّدخان

فبئس مثوی الظّالمين  ايضاً ای سلمان باليايم علی الظّاهر از قبل  النّارما ظهر منهم ويظهر وما مثواهم إالّ
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قتلم قيام بوده منحصر باين ايام مدان نفسی را كه در شهور وسنين بيد رحمت تربيت فرمودم بروبعد

طيور خودرا كه بطوطی مينامند نمود ايضاً نفسی را كه واللّه الذی ال إله إالّ هو مثل آنكه اهل هند

چون مشاهده نمود كه اينعبد در كمال ظهور ميدهند همان قسم تعليم نمودم وحفظش فرمودمتعليم 

ودراين ارض هم احدی متعرض نه از خلف ستر بيرون آمده بر بين عباد بوده وچيزی باٌو راجع نشده

صر خودرا خاسر يافت باٌفترا قلم برداشته ونوشت آنچه نوشت اگر آنجناب ببقتلم قيام نمودند وچون

درآن نسبتهائيكه باين عبد نهاده                 مالحظهحديد

---  ۳۳صفحه  ---

وساوس مالحظه فرمائيد كذبش را مثل آفتاب مشاهده كنيد وادراك نمائيد كه مقصودی از اين

غالم مسجون چه گذشته نداشته جز آنكه ناس را از منبع امر منع نمايد حال معلوم است كه بر اين

ند معذلك با علم باٌو وما فی وگواهكه آنچه اراده ميشد قادر براو بودم وجميع هم شاهدنفسی را 

آمده ومفترياتی باٌينعبد نسبت داده كه قلم حيا ميكند صدره باٌيادی قدرت حفظش نمودم حال بيرون

ا امر مطّلع ميشدند اگر حال بصری يافت شود ودر كلماتش نظر كند بماز ذكرش وايكاش كه از اصل

واحدی شود  ايضاً  هواللّه تعالی  اگر اينعبد بخواهد ذكر احزان وارده نمايد ممكن نههو عليه واقف

كه شما اخوی را مالقات راجز حق بر احصای آن قادر نه لن يصيبنا إالّ ما كتب اللّه لَنا  حمد خدا

و كه آنچه در امر او شنيديد ال إله إالّ هنموديد وبر وضع حركت وتفصيل او مطّلع شديد فواللّه الذی

جز ميرزا احمد كه اوهم خدمت شما رسيده وديگر يكی از جميع ازين عبد بوده واحدی مطّلع نه
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ودر اين ارض حاضر ومصلحت ذكر وانتشار اسم اورا ايندو ديده اند استاخوان كه بكليم معروف

بت لذا اسم او مذكور شد وچهبسيار معروف بوده واكثری از اهل مناصب بعداوت ثاچه كه اينعبد

چه مقدار در مقدار در وصفش ذكر وتحرير شده وكلّ باٌسم نقطه اولی مشهور واز اين مراتب گذشته

مواقع قضايا منهزم واينعبد تعليم وتربيت وحفظش جهد وسعی مبذول شد ودر موارد باليا مستور ودر

ار ظلم واعتساف تحمل نمودم فواللّه شبیمقدمابين اعدا مبتال وآنجناب استماع نموده اند كه چه

---  ۳۴صفحه  ---

استماع نموديد كه آسوده ومطمئّن نياسودم وكفی باللّه شهيدا البتّه اجتماع اهل عراق وعلمای عجم را

جميع را مخذول نمود وباين ارض چگونه بر عناد قيام نمودند تا آنكه بفضل اللّه دست قدرت الهی

را ساكن ديد در سر يكی از خدام بر قتلم ر نفس خود مطمئّن شد واين ارضون دچوارد شدم اخوی 

خادم نسبت داد بعد بعضی از مضطرب شد انكار نمود وبخود آنگماشت فلما اظهر اللّه خافية صدره

كه حال موجوداست وبعد اينعبد از كلّ خارج شد ومتوكّالً علی اللّه در بيت مكاتيب بخطّ او ظاهر شد

باينعبد ومعذلك نار غضبش ساكن نشد باٌطراف الواحی نوشته وفرستاده وآنچه خود عامل بودهساكن

است اگر چه اين نسبت داده چه كه از همج ارض رعاع مطمئّن است كه آنچه بگويد محقّق وثابت

به اند ازين عبد بوده معذلك بمحارمسئله را درست فهميده چنانچه اكثری اورا نديدهاند وآنچه شنيده

الذين اتّخذوهم الٌنفسهم اولياٌ من دون اللّه وهر ذی بصری اند فاٌف لهم وعلیبا جمال احديه برخاسته
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ومقام اورا ادراك مينمايد باری اموری مرتكب شدند كه هيچ نفسی ارتكاب از آنچه نوشته شاٌن

ننموده

__________________________________________________________

نام در راه دوست ايثار والی كه در فقره شهريه ذكر شده تفصيل اين است كه احبای حق جان ومال وتركتاجم

به را بدراهم معدوده بيع نمودند فواللّه فواللّه كه انسان وانفاق نمودند شيطان واٌصل شجره اعراض حق وما يتعلّق

بحق راجميع نسبتهاباری بعد ازآنكه  ؛ينويسند باطرافمچه عامل اند وچه  ،چه وقولشان چهمتحيراست كه فعلشان

اند وكمال تبری هم از حق نمودهداده اند والتجا بهر نفسی نموده واز خطوط غصن اللّه االٌعظم بمدعيان نموده

بمظهر ع والف وشين (سيد محمد) وح وس دادند وهمچنين باالٌخره حاصل آن شد كه مبلغ چهارده تومان شهريه

كه اندوف وج والم (شجره اعراض) وع دادند حال نوحه كنيد فواللّه بذلّتی قيام نمودهست وشش تومان بمطلع شبي

الواح شركيه كه باطراف مينويسند شبه آن در ابداع ظاهر نشده وچه مقدار امر اللّه ضايع شد اين فعلشان وحال در

چنين حق             از باطلظهار مينمايند اينيغنی اچه استغناها وچه ادعاهای المالحظه كنيد كه

_________________________________

  ---  ۳۵صفحه  ---

ساكن باشيد واز جميع جناب درظل سدره امرا اشكو بثّی وحزنی الی اللّه انشاٌاللّه اميدواريم كه آننّإِ

م داشتيد فجزاك اللّه خيراً حسنَاً مرقومنقطع والبهاٌ عليك وعلی من معك در فقره حاجی ميرزا احمد

قديرا  ايضاً ای مجيد تو ميدانی كه چه مقدار در علّو امر بجان ال يعقبه البداٌ وانّه كان علی كلّشی



- 51 -

كه امر بمقامی رسيد كه مالحظه نمودی وبعد اول محبتی كه باين مظلوم شده اين بودهايستادم تا آنكه

 ه كمال جهد نمودهاند وچون اشتهار يافتبر قتلم ايستاده ودر قطع شجرهاين غالم خارج منفرداً رباني

بعد قاصد گرفته بجميع اطرافعن الكلّ در بيت ديگر ساكن كه شايد نار غلّ وبغضا ساكن شود

نفسش بوده بسدره ال يعرف نسبت داده وحال نوشته كه كمر قتل مرا بستهاند وآنچه مرتكب شده ودر

آنكه تو ميدانی

__________________________________________________________

استغنا واستقاللش را جميع از باطل ممتاز ميشود ولكن احدی شاعر نه ورود جمال قدم در مدينه كبيره وسلطان

بلباسهائی كه البتّه شيطان پرده برين فعلش خواهد پوشيد وشنيدهاند واين فعل را ميشنوند ومعذلك متنبه نميشوند چه

مالحظه فرمائيد فصل مشهوداست معذلك متوهمين بوهم محجوب واز قبل خدمت جمال خواهد ذكر نمود حال

بدهيد كه شايد نار حرصشان استفسار نموده بودند كه باين دو نفس چه ميدادهايد پيغام فرمودند جميع را باٌنهاقدم

ميدادند كم نموده ومدتی بود كه جمال قدم اراده ينجابيفسرد وآتش طمع ساكن شود ووجه مذكوررا از آنچه با

واين شهريه را واگذارند علی الظّاهر بهانه بدست نبود حال كه اين فعل ظاهر شدداشتند كه بالمره جواب فرمايند

اول قبول نفوس همراه نبودند از مابقی را واگذار فرمودند تا بعد معلوم شود كه چه خواهد شد وواللّه اگر اين معدود

اول ضری كه بمن وارد شد اين بود كه قبول شهريه نمودم باری ای نميشد چنانچه مكرراً استماع شده كه ميفرمودند

ونام با را باطراف بنويسيد تا جميع احبای الهی مطّلع شوند بر رذالت وطمع اين قوم بی ننگمحبوب اين تفصيل

اطراف  فويل لهم وبما هم يعملون واللّه الزال ند باز اظهار تكدی ميكنند دراينكه هشت نفرند وآنقدر شهريه گرفتها

ولكن النّاس هم ال يفقهون وال يشعرون آنقدر معلوم آنحضرت بوده كه اموری حق از دونش ممتاز ومفصول بوده
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اند البتّه آنجناب اند كه بين آناست كه در صدد امری برآيند كه جميع را خائف نمودهبجمال قدم دادهنسبت

متوجهين باين جهت را منع صريح فرمايند كه كمال ضّر

______________________________

---  ۳۶صفحه  ---

تكليف ديده كه ناس را اخبار از امور كه اگر اينعبد اراده ضرش مينمود ابداً موجود نبود وچون نوشته او مالحظه شد

وله االٌعظم االٌعلی خطاباً داشته عباد از سبيل منير منحرف شوند  ومنها قكه مسطور نمايم كه مبادا از كلمات جعليه

باٌحد وردت عليه ما بكت عنه اذاً يخاطب قلم االٌمر اخيه ويقول ان يا اخی الذی فعلت باٌخيك ماال فعل احدليحي

واحفظناك عن نويدك فی كلّ االٌحيانعيون مالٌ البقاٌ علی غرفات عز منيراً وكنّا ان

__________________________________________________________

ارض صاد راجع نموده ضّر حاصل است وديگر آنكه مرقوم فرموده بوديد كه نوشتجاتی بخطّ خبيث مشرك كه از

فداه مرقوم بود بود وبخطّ حضرت اعلی روح ماسواه يكه نوشته  ازبيت بيرون آوردم كه مدفوناند واز جمله نوشته

را س از قبل اين عبد فانی تكبير برسانيد وبنويسيد كه مشركه باللّه اين مفترياتالی آخر القول بجناب آقا سيد ح

ازين ارض دستور العمل از مشرك باللّه باٌن بتعليم مظهر الشّين والفاٌ والعين ثّم الشّين واالٌلف والسين نوشته وهر يوم

فداه إله إالّ هو كه انقدر نوشته از لسان نقطه بيان روح من فی االٌمكان واالٌكوانود فواللّه الذی المشركه ارسال ميش

االن بخطّ نجس مشرك باللّه نزد اند كه احصا نميتوان كرد وهمان نوشته مجعوله كه آن خبيثه فرستادهجعل نموده

د ودر اطراف انتشار دهد بعد حاجی مذكور نبرده ونزد اينعبد كه برواست كه در سنه قبل بحاجی ابراهيم داداين عبد

نوشته همان نوشته را بپوسته نزد مشركه فرستاده وتعليمی نمودند كه باطراف همان قسم كهمانده وبعد صورت
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چه مقدار كه ومحيل اند ياليت احبا اللّه يعلمون وبنويسد وانتشار دهد فواللّه فواللّه مطلّع نيستيد كه چه مقدار مزور

اند چه معروض دارم كه بچه اموری كذبه نوشته اند وباٌسم اين وآن فرستادهدرين ارض ومدينه كبيره مكاتيب

اند كه مبادا قول اينعبد در اند بلی اينعبد كه چهارده سنه شب وروز با او معاشر بوده حال بالمره انكار كردهمرتكب

ونميدانند كه اصل امر چه بوده حال ادعای اطالع نموده وهر او اطّالع نداشتهافعالش مسموع شود وكسانی كه اصالًاز

بمدينه عامل واز جمله فعلی كه درين ايام از مظهر انعام ظاهر شده آنكه شش ماه رفتهيومی بكذبی ناطق وتزويری

هو كه قلم حيا ميكند از ذكر آن إله إالّ كبيره الٌجل زخارف نميدانيد كه چه رذالتها ارتكاب نموده واللّه الذی ال

جسته وبا اعدا كمال عبوديت نموده                         وآثار اللّهباری تا آنكه نزد كلّ تبری از حق

_______________________________

---  ۳۷صفحه  ---

ه اركان عرش عنعن ايادی الظّلم وانّك كنت بسيف البغضاٌ عن ورائی لتجد فرصة وتفعل ما تنعدم

وتستاٌنس بهن وتكون علی راحة مبيناً  قديماً   وكنا ان نرسل الی الّديار لتحضر بين يديك من القانتات

السرور وكذلك احصينا كلّشی فی ايام قد كان علی هئپئة وكنت ان تنقطع فی السر عن وجهی نفحات

به نفسك الی ان اجتمعت فی حولك عدة مشهودا وكنت ان تطلب منّی ما تسر اللّوح فی هيكل الّروح

من اإلماٌ

__________________________________________________________
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اطراف فرستادهه مذكور نمود كه آدم بوآثار اللّه كه از قلم غصن اللّه االٌعظم مرقوم بوده نموده وهمچنين نزد اعدا

اللّه وامره را بزخارف فانيه فروخته تفصيل را از قراريكه خدمت اند مخصوص بعضی فسادها تا آنكه باالٌخره نفس

ابدع مفصّالً بجناب مذكور بنويسيد ودر آخر بنويسيد فطوبی لك بما نزل فی شاٌنك كلماتآنجناب نوشته شده

ك النّسبة عن العزيز الوهاب وما منعتبديع بيانه جلّ كبريائه است ترانی كسرت سالسل االٌنساب فی سبيل اللّه المقتدر

إالّ عباد اللّه المقربين انتهی كلمات اللّه وديگر رسائلی نوشته وجلد كردهشاطی االٌحديه وهذا من كاٌس ما ذاق منها

باينكلمات تفوه نمايند اگر عنقريب باٌن ارض هم خواهد آمد فواللّه كلماتی نوشته كه طائفين حول ننگ دارند كه

اعلی نازل شده مالحظه نمائيد جميع اخبار بعدرا از آنچه شده رت از عراق از قلم اقدسلوحی كه يكسنه قبل از مهاج

مالحظه شد ای محبوب من جميع امور وارده در الواح اللّه از قبل نازل مثالً در سنه شدادوميشود مطّلع خواهيد

ايام شديده بود معذلك بعد از ظهور آن ذكر فرمائيد كه در كلّ الواح ذكرش نازل بشاٌنيكه دو سنه بود در اكثر الواح

اين بسی واضح است كه ذكر آن نشده مگر اينكه احبای الهی مطّلع شوند اكثری مضطرب ومتزلزل مشاهده شدند و

بر حب الهی واالّ در ايام محدثه بعد وبر صراط امر مستقيم مانند چه كه در ايام افتتان محبوبست استقامتباٌمورات

متعلّق است باٌفتتانهای ديگر چه كه معلوم نيست كه نفوس دعوی خلوص نمايند ولكن آن خلوص اطمينان كلّ

الهيه بوده ويا بسبب اسباب ظاهريهآنخلوص واقبال از جذبات

)ميرزا آقا جان خادم(

______________________________

---  ۳۸صفحه  ---
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لتُدخل بذك وعيشت بهن فی نفسك وفی السر ارسلت الی احبائك الواحاًوفيها ذكرت ذكر السجن

نا فی االٌسمين االٌعليين الذين كابغضائی فی قلب كلّ جاهل بغياً اذا جری النّهرين من العينين فی هذين

علمنا فعلك ومافی قلبك وسترنا ذلك بعد علمنا ازل االٌزال علی العدل فی حول العرش موقوفا وانّا

علی لوح االٌمكان بالسر السطر مرقوماً تاللّه يا اخی لو كان االٌمرلحكمة التی كانت من اصبع الّرحمن

__________________________________________________________

نيست در سنين توقّف وسكون مشرك باللّه وسيد محمد خبيث از قبل هم بوده مخصوص  اين اياملم وطغيان آنظ

كه بر جمال اللّه تعدی وارد آورد وبتلويحات در نوشتجات جمال قدم در عراق هر يوم وليل مترصّد بود  شجره كفر

وقتی ق اوهام عباد نشده بود ملتفت نميشدند ونميشدوعداوت وحسد خودرا ميداد چون خرخود بروز كُفر وشرك

وامر از كلّ مستور ميفرمودند مگر كه حضرت كليم عز شاٌنه با جناب خادم نزد او بروند وباٌشد حزن راجع نشوند

ارض  ميشدند .... مثالً همين زنيكه االن حرم محترمه او ميباشد ودرآنكسانيكه در حول بيت بودند باٌثار چيزی مطّلع

باشند نان افندی كه جمال قدم جلّ كبريائهدفعه اورا بسرايه حكومت فرستاد وشكايت نمود كه شيخدريك روز سه

عبد المجيد شيرازی است درآن ايام كه بما نميدهند وشهريه مارا نميدهند همان زن كه همشيره زاده جناب حاجی

خود گفته بود واز خود خارج تا آنكه روزی در محضر كبريا ومطرود سنه قبل از مهاجرت باشد بكلّی اورا مردود

وجناب طالق بدهيد وروانه اش كنيد بلكه قسم بذات اقدس محبوب تلويحاً حكم قتل اورا دادعرض نمود كه اورا

 بعد جمال قدم مانع شدند ونگذاردندحاجی عبدالمجيد ميخواستند اورا تمام نمايند نظر بميل ورضای آن مشرك باهللا

.حكماًاوراهم بايد ببريد وبردنداللّه گفت تا آنكه حكايت مهاجرت واقع شد حسداً لجمال

)سواد مكتوب سيد مهدی دهجی بخط خودش(
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______________________________

--- ۳۹صفحه  ---

كثيب سموات واالٌرض وخرجت عن بين العباد وسكنت علیبيدی لسترت وجهی عن كلّ من فی ال

الذين هم كفروا باللّه وحاربوا مع الحمراٌ عن ورٌآ قلزم الكبرياٌ لئالّ يبقی ذكری بين احبائی فكيف هوالٌ

كلّما اريد ان اخرج عن بين هوالٌ واصمت عن بدايع االٌلحان سلطانه وكانوا من قوم سو اخسرينا تاللّه

نفحات الّرحمن ياٌخذنی وروح القدس ينطقنی وروح البقاٌيحرك لسان البهاٌ ان هیا الّرضوان اذاًفی هذ

علی الفراش مع من تلقاٌ نفسی بل من لدن مقتدر قيوما ان يا اخی فكم من ليالی كنت مستريحاً

اً فكم من ايام عن اُفُق قدس منيرازواجك وانّی كنت بنفسی حافظاً لنفسك الی ان اشرقت شمس النّهار

كُنت فی العيش و

__________________________________________________________

حضرات مشركين را مالقات يومی از ايام در بيت اللّه بوديم مالحظه شد شخصی وارد بيرونی شد مذكور داشت كه

اعجام كه در اينورا تنباكوچی است گذاردند  در نزديكی ازنمودهام بعد از گفتگو قرار دادهاند ونوشته نوشته اند

مباهله ايشان هم نوشته مرقوم دارند ومهرهم بفرمايند كه در محلّی حاضر شويم تا آنكهوخواهش نموده اند كه

حضور داشته باشند جناب آقا ميرزا نمائيم تا بر هركس معلوم گردد حق از باطل چند نفوسی هم از خارج وداخل

فرمودند باٌنشخص كه مير محمد نامیاست كه در قبل جلودار ماسوه فداه كه تشريف داشتند محمد علی روح

فداه بوده نوشته الزم ندارد ما حاضريم برو بگو حاضر شوند مغلّين بعد رفتند بحضورحضرت اعلی روح ماسواه
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شف لقا بر كلّ ذرات كطلعت رحمن از بيت بيرون تشريف آوردندكبريائی تفصيل را ظاهراً عرض نمودند آن

االٌعلی آيات تكلّم ميفرمودند مخاطباً لمير محمد وآنكلمات فرمودند بقصد جامع سلطان سليم ودر بين راه بنداٌ اعلی

االٌصفياٌ ثّم يكی از احباب عيناً مرقوم است يا محمد خرج الّروح عن مقره وخرجت معه ارواحاين است كه در توقيع

اذاً فاشهد حقائق المرسلين انّك

_________________________________

---  ۴۰صفحه  ---

كنت فی سر الّسر فی وانّی كنت حاضراً فی مقابلة االٌعداٌ لئالّ يصبك الضّرٌآ من كلّ منكر عنيداًوانّك

اسم قديماً تاللّه بما جری من قلمك ضری لكی تجد وقتا لتفعل بی ما ينقطع به االٌرواح عن جسد كلّ

شقّت ستر حجب الكبرياٌ فی الجنّة الماٌوی وتشبكت اكباد خرت وجوه العظَمة علی رماد السواد وقد 

القصوی واضطربت افئدة كلّ فطن بصيراً الی ان سافرت معی فی هذا السفر الذی المقربين علی مقاعد

عنّی ما اٌذنتجرت مدامع اهل غرف الفردوس علی وجوه قدس لميعاً مع كلّما سئلت منّی واستبه

ان دخلت معی علی تلك تكلّمت احرف الٌنّی اطّلعت منك ماال اطّلع به احد من العالمين جميعاً الی

كلّ االٌياماالٌرض اذاً قمت علَّی في

__________________________________________________________

محمد رسول اللّه قد طلع عن اُفق فتح فيك هذا العلّی ثّماهل منظر االٌعلی فوق راٌسی ثّم فی قبضتی حجج النّبيين فا

لدی اللّه المقتدر القدير قل لو يجتمع كلّ من علی االٌرض من العلماٌ البيت بسلطان مبين واٌتاكم بكلّ االٌيات من
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كيم اٌنا الذی ال اخاف من الحثّم الملوك والسالطين انّنی الٌحضر تلقاٌ وجوههم وانطق باٌيات اللّه الملك العزيزوالعرفاٌ

خضعت االٌيات لوجهی وخشعت االٌحدات لنغماتی االٌبدع احد ولو يجتمع علَّی كلّ من فی السموات واالٌرضين قد

السموات بيضاٌ للعالمين وهی عصای لو نلقيها لتبتلع كل الخالئق اجمعين كلّما خلق بينالبديع هذا كفّی قد جعله اللّه

المشركين وقل قد جائكم الغالم ومعه جنود كقبضة من الطين  انّك انت يا محمد اذهب الی مالٌواالٌرض عند ربك 

ثّم عن ورائه قبائل مالٌ االٌعلی ثّم سكّان مدائن البقاٌ ثّم مالئكة المقربين قلالوحی واالٌلهام وتمشی قدامه ملكوت االٌمر

بين يدی اللّه بحبالك وععصيكم وما كان كلّ امر حكيم اذاً فاحضروا خافوا عن اللّه وال تتعرضوا علی الذی باٌمره قدر

الی بيت اللّه الذی بناه احد من الملوك وسمی                        بالسليمعندكم لو انتم من القادرين انّا نذهب

---۴۱ فحهص---

وانّك لو تنكر يشهد ی رماح تدبيركبل فيكلّ حيناً تاللّه با بقی من جسدی من محلّ إالّ وقد ورد علَّ

خافية نفسك واطّلع بها عباد الذين هاجروا بذلك قلم لسان صدق عليماً الی افتيت علَّی فلما اظهر اللّه

كنت فی نفسك علی غفلة عظيماً فلما شهدنا فعلك وما خرج من الی اللّه اذاً ارتفع ضجيجهم وانّك

اً من دون ناصر ومعينا حتّی لم يكن معی من يخدمنی او يخدم بينكم فرداً واحدفمك اذاً خرجنا عن

ما اسرحت فی الذين ارفع اللّه عنهم قلم االٌمر اذاً بكت علينا كلّ عين بصيراً وانّك بعد ذلكهوالٌ



- 59 -

ربه علی هيكل اسم عليا نفسك ثم انتشرت فی البالد فعلك باٌسمی ليدخل غلّی فی صدور من اراد

لمك ما يستحی ان يذكره قلموخرج من لسانك وق

__________________________________________________________

واتوقّف الی ان تغرب الشّمس فی مغربها لعل بالسليم واننّی وحده قد جئتكم من مطلع البقاٌ بنباٌ اللّه االٌعظم االعظيم

ولكن م بان اللّه حرم علی احبائه لقاٌ المشركين والمنافقينمن التّائبين ثّم اعليستحيين المعرضون فی انفسهم ويكونّن

بذلك عباد اللّه الغافلين والذينهم كفروا واشركوا انّا خرجنا عن البيت متوكّالً علی اللّه وناظراً الی شطر االٌمر لعل ينتبه

إالّ طغياناً سلين وما نريدهم لقاٌ اللّهياٌتيهم بصحائف القدس او بجنود الغيب او بحجج المراولئك لن يومنوا باللّه ولو

محمد فاعلم بان كلّ اسم نسبته الی نفسی قد استعلی فی المنيع  ان يا فی االٌلواح وهذا اللّوح العزيز وكفراً كذلك نزل

ق المنير المشرمن العالمين وانقطعت اليوم نسبته كلّ ذی نسبة إالّ من دخل فی ظلّ هذا الوجهملكوت االٌسماٌ لو انت

منّی وكان اللّه بريئاً منه انّا خلقنا كلّ االٌسماٌ كخلق ومن تمسك باٌسم من االٌسماٌ وكان غافالً عن موجدها انّه ليس

اتكلّم امام العارفين قُل انّی قد اظهرت للّه وخرجت للّه واتكلّم امام كلّ من علی االٌرض كماكلّشی ان انتم من

ان آثار الحق لمشهود كضياٌ الشّمس فعلی يشهد بما اقول لو انت من المدركين قلوجهك وال اخاف من احد و

وانوارها تاللّه

__________________________________

---  ۴۲صفحه  ---
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منك عباد الذينهم عن العالمين جميعاً وما فعلت ذلك إالّ باٌن ظننت فی نفسك بانّك كما تقول يسلّموا

يشهدن االٌمر بنفسه ولن يحجبهم حجبات الوهم تاللّه ال تطمئّن بذلك الٌن للّه عباد شاطی االٌمر بعيدا

رفيعا ذكّر فيما نزل من قبل انّك لو تبسط يدك لتقتلنی ما اٌنا ولن يمنعهم االٌشارات عن صراط قدس

ل يا اخی كما بسطت وما بسطنا بعد قدرتنا عليك وكان اللّه علی ذلك شهيداً قبباسط يدی الٌقتلك

تاللّه يا ستفنی انت ومن معك وترجع الی التّراب ويبقی الملك للّه ربك ورب الخالئق جميعاًتاللّه

عما انت عليه وتوجه اخی لم يكن فی قلبی بغضك وال بغض احد من الممكنات اسمع قولی ثّم ارجع

الی ربك بخشوع منيعاً

__________________________________________________________

العلّی العظيم قل ان يمشی الغالم انّه اظهر عن كلّ ذی بصر حديد هل تظّن باٌن دونه يقدر باٌن يقوم معه الفونفسه

المستقرين ان انقطع عن االٌسماٌ ثّم اكف بربك وال تكن من الجاهلين ان يمشی حقايق كلّشی ثم بسكونه يسكن عبادنا

من اخبر النّاس بهذا النّباٌ االٌقوم االٌسماٌ اولئك من عبدة االٌصنام لو انت من العارفين قل ان النّبیاعتكفوا علی الذين

الذين ضلّوا السبيل واالٌمام من قام امام وجهی بخضوع وخشوع مبين االٌقدم القايم والّرسول من بلّغ رساالتی الی

حفيظ ان الذين والوصی من وصّی النّاس بما امرناهم فی لوحاستحصن فی حصن واليتی المحكم المتين والولی من

العزيز الجميل ان كان كاٌحد من عبادی وكان ان يحضر اتّخذوا المشركين رباً الٌنفسهم واعترضوا به علی اللّه المقتدر

مقره حركته منواصيل وهبت عليه من شطر نفسه ارياح الهوی بما اكتسبت يداه الی ان تلقاٌ الوجه فی كلّ بكور

وان ربك لهو الحاكم علی ما يريد   وبعد ازآنكه واتركه فی اسفل السافلين انّا اشتهرنا اسمه بين العباد لحكمة من لدنّا
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بيشرم وحيا مظهر شين ميرزا يحيی مذكور داشت كه آن طلعت مبارك تشريف فرمای مير محمد رفت بدرخانه آن

او آمد گفت كه امروز باشد                  وقتشدند حضور همرسانيد زن جامع

___________________________

---  ۴۳فحه ص---

الفو ن علی االٌرض هل يغنيك فی شیالذی بيده وانّك لو تكون علی ما انت عليه ويسجدك كلّ م

للّه ربهم بقولك العباد علی انفس البهاٌ اذاً فارجع ثّم اتّخذ الی عرش ربك سبيالً ولو يعترض كلّ

ك ان انت بذلك خبيراً اذاً يبكی قلمی وعينی ويبغضونی فی انفسهم هل ينفعك ذلك فی امر ال فورب

انت بذلك عليماً دع الّدنيا وزخرفها عن ورائك وال يغرنك الّرياسة وكلّ من فی السموات واالٌرض ان

حرم القرب محروماً ومعذلك ما ثم اسلك سبل االٌنصاف وال تجعل نفسك عن عن ذكر ربك

نفسك الی ان كتبت الی حاكم البلد بالّذلّة التی ضيعت بها حرمتی وكذلك احصينااكتفيت فی

اعمالك فی لوح الذی ما غادر

__________________________________________________________

سبحان كه نخواهند ميگوئيم آنطلعت وقت ديگر چون حضرات معاندين پيش خود خيال نمودند كه ما حرفی

تاٌمل كشف لقا فرمودند لذا حضورهم نرسانيدند تشريف فرما شد بعد ازاينكه ديدند ايشان روح ماسواه فداه بدون

نوشته كه مذكور نموده بودند مرقوم داشتند وبيكی از احباب دادند كه بردار وبروپس بعد ازآنكه مراجعت فرمودند

وكيفيت را بمشركين بگو هر روزرا از ه نوشته را آورده ام در لوح منير قراٌ فرمودهاند دو روزرا برنزد آنعجم بگو ك
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وكفی باللّه شهيداً كه بعدرا ديگر خبری نشد آنكلمات مباركی كه در اين قرار گذاردند خبر بده فردا اشهد باللّه

الّرحمن الّرحيم هذا كتاب قوله جلّ كبريائه  بسم اللّه فرمودند ايناست كه قلمی ميدارم مالحظه بفرمائيدنوشته مرقوم

إالّ اللّه الملك العلّی العظيم  كذلك نزل االٌمر فی كلّ االٌلواح من هذا الغالم الی من علی االٌرض اجمعين ان ال تعبدوا

احضروا والتكونّن من قدير  وبعد قد سمعنا باٌن المعرضين ارادوا ان يحضروا بين يدی الغالم قل انمن لدن مقتدر

السالطين وانّه سمی بالسليم فی ملكوت االٌسماٌ لو انتم من المتوقّفين وجعلنا محلّ الحضور بيت اللّه الذی بناه احد من

يوم اللّقاٌ يوم االٌحد واالٌثنين وكان اللّه علی ما اقول شهيداًالعارفين وقدرنا

__________________________________

---  ۴۴صفحه ---

من عنه حرف من االٌعمال من كلّ صغير وكبيرا وانّك كنت ساتراً وجهك خلف الحجاب خوفاً

واعترضت علَّی بما نفسك فلما اظهرنا االٌمر وهبت روائح االٌطمينان واطمئنت خرجت عن خلف الستر

فقت فی االٌعراض مع الذی ذكيا ثم اتّكنت مقتدراً عليه ووردت علَّی ما تشبكّت عنه افئدة كلّ موقن

باٌذنيك ما اشتكيت به تلقاٌ الوجه ومعذلك لما وجدت لم تزل كنت تبغضه وهو يبغضك وسمعت منه

معه واخذته لنفسك معيناً تاللّه يا اخی لو تنصف لتبكی علی نفسك ثم فی قلبه بغض الغالم اتّحدت

فانظر التّائبين فی ام الكتاب مذكورا وتنوح فی ايامك الی ان يغفر اللّه لك ويجعلك منعلی نفسی

فی شی اذاً فانصف وال تكن الی اول الّدهر ان الذی قتل اخيه االٌكبر الذی سمی بهابيل هل نفعه ذلك

من جبروت االٌسماٌ الٌنّها قد خلقت باٌمر من عن صراط الصّدق بعيداً اياك ان ال يحجبك ما اعطيناك
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الشّيطانلمقتدرا عندنا وانّا كنّا علی كلّشی ايضاً بسم اللّه االٌقدس العلّی االٌعلی فاعلموا يا اهل البهاٌ بان

احبائی وفيها كتبوا ما اتّحد مع شيطان العجم وغدروا فی امر ربهم الّرحمن وكتبوا رسائله باٌسم احد من

االٌمراٌ واشتعلت نار الفتنةان بلغت الّرسائل الی ارادوا مما يضطرب منه الملل والّدول ثّم اجتالوا الی

__________________________________________________________

يتحرك معه جنود الغيب ثم اهل المالٌ قل لو يجتمع كلّ من علی االٌرض لياٌتيهم الغالم بنباٌ عظيم قل انّه لو يتحرك

انّه ن ثم انصفوا فی امر الغالم وبما اتی به وال تكونّن من الظّالمينيا مالٌ المعرضياالٌعلی ثّم حقائق العالمين   اتّقوا اللّه

انتهیما اراد به ربكم العالم الحكيم . ما اراد إالّ 

)قزوينی از ادرنه بخطّ خودش برای احبای قزوينمكتوب آقا جواد(

____________________________

---  ۴۵صفحه  ---

ابتالئه كتب الی شيطان والبالٌ وهاجت ارياح السطوة والقضاٌ واخذوا الشّيطان والذی معه من قبلنا وبعد

قال ال مهرب لك انّی بری منك اذاً ظهرت العجم انّی كنت معك فاحفظنی من هذه الفتنة الّدهماٌ انّه

قال الشّيطان لالٌنسان اكفو فلما  اللّه قال وقوله الحق اذشمس كلمة التی اشرقت عن اُفق محمد رسول

منك فانصفوا باللّه يا عباد الّرحمن فی امر الغالم كلّ ذی بصر وذی انصاف يشهدكفو قال انّی بری بان

بين ماسواه وشيدت اركان الغالم ما تمسك باٌحد فی امر اللّه وما استنصر عن نفس وبه ارتفع ذكر اللّه
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الّرحمن وهاجت نسائم السبحان عن يمين االٌيقان ومع تّبيان عن اُفق مشيهالّذكر والبيان والحت شمس ال

كلّ ذی ضغينة وبغضاً انكره المشركون واتّخذوا الشّيطان الٌنفسهم رباً فويل هذا االٌمر الذی ال ينكره إالّ

عجام جهرة االٌوبما هم يعملون والذی كان فی العراق من جنود الشّيطان انّه اتّخذ فی هنالك معلهم

المظلوم وان نصرتك اياه هو ذكرك وكفر باللّه المهيمن القيوم  انّك اسمع قولی وقُم علی نصرة هذا

لنفسك توكّل فی كلّ االٌمور علی اللّه انّه ينصر من يشاٌ ربك العزيز المنّان كذلك امرك الغالم حباً

امر االٌقدس االٌمنع االٌعلی  قد غدر شياطين البيان الیبسم اللّه ايضاًشی قديراًباٌمره وانّه علی كلّ

اللّه فی مملكته واخماد نار ربهم الّرحمن واجتالوا الی ان اشتعلت نار االٌفتتان وارادوا هنالك اطفاٌ نور

وقد وجدوا انفسهم من الخاسرين  ذلك هو الخسران اللّه بين بريته وقد رجع مكرهم اليهم اول مرة

لكّن الغالمالمبين و

---  ۴۶صفحه  ---

ينصروا الغالم انّا قد خرج عن مدينة السر واجتمع عنده حين الخروج قناصل تلك المدينة وارادوا ان

وانّه علی كلّ شی قدير انّك ال وجدناهم فی حب مبين فسوف يبعث اللّه من الملوك من ينصر امره

ان ربك ينصرك بالحق وانّه لهو المقتدر علی العالمين متحزن فی امرنا وامرك ثم اذكرنا فی كلّ االٌيا

جعلوا اهلی اساری من ارض الّزورٌآ ويكون الغالم فی ايدی الظّالمين ومع كلّما انت تعلم بان المشركين

راضياً بما فيما ورد علينا نكون علی فرح ال يعادله فرح من فی السموات واالٌرضين ويكونسمعت
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احباٌ ربك الغفور الّرحيم والحمد للّه فسوف تمر نسائم اللّذة وتغرد ورقاٌ السرور فی قلوب قضی اللّه لَنا

.رب العالمين

رض اقدسه اب آغاز برهم خوردگی اوضاع ومقدمات حركت ابهٰی

نشر وكه سيد محمد اصفهانی مقيم اسالمبول شد بترويج مقاصد خودكه نگاشتيم موقعيبنوعي

را كه در كالههييج عمال دولت عثمانی وسفير ايران پرداخت وآقا جان معروف بكجمفتريات وت

اذهان وايقاد نيران نمودند ار كرده قيام بالقاٌ وسوسه دريعثمانی صاحب منصب بود باخود  ٴخانهتوپ

 را با كلمات كفريه مخلوطه الواح الهيهای دولتيان افكندند وبرخی ازومكاتيب بی امضا بخانه

معاريف اهالی منتشر كردند وبوسائل متنوعه شهرت دادند وممزوج كرده بواسطه همدستان خود بين

سای بلغارستان وسفرای بعضی از دول اروپا ؤجمعيت فراهم كرده با ركه جمال ابهی چند هزار

جوم آوردهنمود وتهيه كامل برای تسخير اسالمبول ديده مستعداست كه در يوم معين همعاهدة سريه

وحسن عقيدت ءوتاٌويل كرده بمحبت بعضی ازسفرارا تحريف فتح نمايد وبيانات وواقعات

  ---۴۷ فحهص---

ميالدی ۱۸۶۸ - ه ق    ۱۲۸۵سال بيست وششم  واقعات سال
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ال دولت را كه بواسطهك جسته اذهان عماوضاع عقيدت وارادت برخی از اركان دوالّت را تمس

بازديد امور هراسان بودند مشوش ساختند وچون فواد پاشا صدراعظم برایداخله وخارجه خود 

ابهی وارادت جمعی از بلغارستان از اسالمبول سفر نموده عودت باٌدرنه كرده مقام عظمت جمال

وزير امور خارجه مطلب را بميان مهمين را نسبت بايشان دانست بنای مخاصمت گذاشت باعالی پاشا

كرده ويرا بهراس انداختند ومكاتيب ميرزا يحيی نيز د سلطان عبدالعزيز اظهار مقصودنهاد ومتّفقاً نز

سيد محمد اصفهانی ببابعالی همی رسيد لذا دولت عثمانی مصمم بر قلع مملّو از مطالب موحشه توسط

حكام استطائفه شدند وتدبير نمودند كه جمال ابهی را بشهر عكّا كه در ردائت آب وهوا ووقمع اين

دارند وعمر افندی مين باشی واستحصان معروف است قلعه بند نمايند واز مراوده ومراسله مطلقا ممنوع

فواد پاشا صدر اعظم جاری گرديد واٌو بسالی بعد ماٌمور گرديد وتمامت مفاسد وامور مذكوره باٌهتمام

اد كه در آغاز سجن پاريس هالك شد وجمال ابهی در لوح فودچار بيماری سختی شده عاقبت در

بيان احوال خسران مئال وی صادر نمودند خطاب باٌقا شيخ كاظم سمندر در قشله عسكريه عكّا در

ك ظ ناديناك عن وراٌ قلزم الكبرياٌ علی االٌرضهو االٌقدس االٌبهی، فرمودندقزوينی چنين

تكن من الذين اذا اوتوا ما ستقم علی امری والالحمراٌ من اُفق البالٌ انّه ال إله إالّ هو العزيز المحبوب  ا

بقهر من عنده انّه هو المقتدر القهار اعلَم ان الذين ارادوا كفروا باللّه رب االٌرباب سوف ياٌخذهم اللّه

كبيرهم بقدرة وسلطان فلما ری العذاب فّر الی باريس وتمسك بالحكماٌ قال حكموا علينا قد اخذ اللّه

رب علی فمه وقيل ال تحين مناص فلما التفت الی مالئكة القهر كانان ينعدم منعاصم ضهل من
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---  ۴۸صفحه  ---

اليوم ال تقبل الخوف قال عندی بيت من الّزخرف ولی قصر فی البقاٌ وتجری من تحته االٌنهار وقال

هم اُساری من دون بينة وال اللّه الذين جعلتمنك الفداٌ لو تاٌتی بما فی السر واالٌجهار انّا نسمع ضجيج آل

والذين يطوفون العرش فی العشّی واالٌشراق قد جائك قهر كتاب قد ناح من قبلك اهل الفردوس

كنت صدر النّاس وهذا منشوری قال خُذ لسانك ياايها الكافر بيوم التّناد قل ربك انّه لشديد المحال قال

 قد فتحت لكلمشرك باالٌيات اذاً نادته خزنة الهاويةمن مهلة الٌدعوا اهلی قال هيهات ياايها اهل لی

اليك اٌنَسيت ياايها المردود اذ كنت نمرود يا ايها المعرض عن المختار ابواب النّار ارجع اليها انّها تشتاق

التی اتی بها ذو االٌوتاد تاللّه بظلمك انشّق ستر الحرمة  الی قوله االٌفاق بظلمك محت االٌثار الظّلم

الی آخر نعزل الذی كان مثله وناٌخذ امرهم الذی يحكم علی العباد واٌنا العزيز الجبارالٌعلی سوفا

كه باٌطاعت از دولت متبوعه خود ونيز درآنموقع ميرزا حسينخان مشير الّدوله سفير ايران  بياناته العليا 

می نمود كه جمال ابهی شمرد وتدبير واقدام هپيوسته مترصّد ومنتهز فرصت بود موقع را غنيمت

محبوس كنند واينطائفه را از خاك عثمانی براندازند واصحاب را در دورتر وسخت ترين محلّی

وعراق ابالغ نمود كه دولت عثمانی از اينطائفه متوهم وخائف شده وبقونسولهای ايران مقيم مصر

ئوليتی بوجه من الوجوه نخواهد كرد واكنون هرچه باآحاد ايشان مجری داريد مسحمايت از ايشان

ومالذ برای وبناًٌ علی هذا در اسالمبول وادرنه وعراق ومصر گردباد فتنه وبال برخواست وملجاٌنيست

اينطائفه مفقود گشت وتمامت امور مذكوره نزد جمال ابهی عيان وهويدا بود
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--- ۴۹ فحهص---

امر عودت ين وزائرين احباب رابعضی از مهاجروباصحاب اشاراتی فرموده آگاه ومستعد ساختند و

.باٌوطان خود وغيرها دادند

كيفيت نشر اين امر در قطر مصر وحبس واسر وتبعيد احباب

باقدام ميرزا قونسول ايران مقيم قاهره مصر ميرزا حسنخان خوئی جاسوس سری دولت عثمانی بود و

پيوسته طرحی ميريخت تا از والحسينخان مشير الّدوله بمقام رسمی مذكور رسيد وبرای گردآوردن ام

واينموقع آغاز نشر امر ابهی در قطر مصر بود ايرانيان وغيرهم هرقدر ممكن شود استفاده مالی نمايد

ما وقع اين است كه چنانكه ذكر كرديم آقا سيد حسين وفرصت مغتنمی برای وی بدست آمد ومجمل

اين امر فيمابين ايرانيان برآمد وبعد از ايامی اقامت گزيده بصدد نشر كاشانی از اسالمبول بمصر رفته

چند بر اتّفاق افتاد كه يكی از اراذل آنان در بازار بتعصّب دين پرخاش وشنعت كرده لطمهچند چنين

ای برادر عزيز بناگوش وی نواخت واو با وجود قوت وقدرت عفو وصفح نموده بخنديد وچنين گفت

حبت محبوب برمن بسبازهم اگر خواهی بزن كه در طريق م

__________________________________________________________

فراموش شده باری اگرچه محبوب كه از تصور اقلّ از شعری از باليای آنعوالم كه هوش درايشانبطلعت مبارك آن

شطر شده فرمايش مبارك آنكه بر منع حركت عباد باين قلم امكان از عهده حرفی ازآن برنيايد ولكن چون امر منيع
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دوستان شطر فراق معروض دارد كه باآنكه نظر عنايت اللّه هميشه متوجه كلّ آنبعضی از امور اين ارض را بجهت

از ورود اين ارض اقدس بوده معذلك نظر باسباب ظاهره وشئونات ملكيه منع ميفرمايند محبوبا فدايت شوم بعدعباد

آنچه در لوح مالّح القدس نازل شده آنچه ظاهر شده كه كبريا باينكلمه اعلی ناطق كه وقول محضر اطهر ابهی لسان

خواهد شد وفرمودند كه هنوز بمقام استنشاق نرسيده اينفانی مضطرب ومتزلزل شده وآنچه ظاهر نشده البد ظاهر

ذكر آن ممكن نه وبعد اقلّ از شعری بر امور ظاهره مطّلع گرديده مالحظه شديحدی كه

______________________________

---۵۰ فحهص ---

تجار مصر گواراست ومارا امر بمحبت وعفو وغفران فرمودند وحاجی ابوالقاسم شيرازی از اعاظم

را بخانه خويش برده همينكه آنحال را مشاهده كرد بغايت متاٌثّر ومنقلب گشت وآقا سيد حسين

فراهم كرده كريمه خويش را ن آورد ومجلس عقد ونكاحباكمال خلوص تحقيق از امر نموده ايما

او سپرده بعزم زيارت محضر ابهی باٌدرنه بزوجيت وی داد وخانه وحجره وامور تجارت خودرا بدست

شتافت

__________________________________________________________

ميفرمايند كه تقرب براين سدرهايناست كه تلطّفاً بعبادكه همين اسباب ظاهره چقدر نفوس را محروم نموده ومينمايد 

سيد لئيم بانواع مكر وخدعه همه روزه صدمه وضّرشان وارد شده الهيه نجويند باری مجمل آنكه شجره جحيم وآن

از فعل مردود آن در ظاهر جسد عليل ودر باطن از سيوف بغضای مشركين آنی راحت نيستوميشود وهيكل مبارك
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تدبير ضّر اين سدره الهيه ميفرستند  ل از همه طرف دستشان كوتاه شده همه روزه باسالمبول اوراق ناريه نفسيه دروحا

الجحيم  اين مختصری از احوال مشركين واما محبين كه كلّ بجهت حب ولكن اللّه قطَع دابرهم ودمرهم فی بادية

رحمت كبری اريم ونصرت امرش را ميخواهيم همين قدر كه ازآنمينمائيم ورضای مباركش را منظور داللّه حركت

ونساٌ بعضی بهوا وبعضی برضا باين وفضل عظمی بجهت عدم حزن عباد منع شديد ديده نشده از هر شطری رجال

زور وقرض وارد آورده ومياورد وبعد از ورود نه لباس دارد ساحت ابهی توجه نموده واحدی وارد نشده مگرآنكه

كه دراين ارض است مخارج ميخواهد وبعداز رفتن خرجی راه هر نفسی بدين قسم واموراعت ديگر ومادامونه بض

نمی فرمايند اينكه شهريه اينجا بقسمی است كه از روزی كه شهريه قبول نفرموده اند حال هشت ماهاست كه قبول

اصحاب كه دراينجا هستند اكثری از شد ومجاورين دولتی واشخاص هم ميايند باينحالت وارد ميشوند كه عرض

باری نظر باين اسباب ظاهره فرمايش مبارك شده كه احدی باين شطر توجه ننمايد آنهارا هم شهريه عنايت ميفرمايند

چه كه بعضی سراً باٌذن مبارك وچه بسيار اين امور ظاهره وسختی وشدائد سبب هالك وجودات شده وميشودمگر

وساوس نفسانيه وفرمودند كه ذكر انقالبات اين راض گشوده اند پناه ميبرم بطلعت مقصود ازوبعضی جهراً لسان اعت

واقع خواهد شد از برای كلّ حتّی در طائفين حول ديگر چه عرض نمايم ارض كه در الواح شده البد تفصيل كبری

صدمات هطّالع جزئی بوقت ورود اين ارض وااز است كهحالت دارد خداوند ابهی شاهد حالكه اينعبد چه

______________________________

---  ۵۱صفحه  ---

نمود وآقا وچنانكه نگاشتيم چندی مجاور وطائف بوده باحالت اشتعال بمحبت وايمان عودت بوطن

باٌدرنه آمده چند ماهی در ميرزا حيدرعلی اصفهانی وآقا ميرزا حسين شيرازی كه از ايران بعزم زيارت
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ونشر امر بديع بقطر مصر رفته در منصوره عنايت اقامت كردند نيز حسب االٌمر برای تبليغجوار فضل و

وتبليغ قيام كردند وذهاب واياب ايرانيان در منزلشان مكرر اقامت گزيدند وبكتابت ونشر آيات مباركه

يات گشت وحاجی ابوالقاسم هردورا بخانه خود مقّر داده بنشر نفحات وآوصيت اين امر مشتهر

مساعدت نمود وبرخی از منافقين ايرانی كه جاسوس ميرزا حسنخان قونسول بودند اطّالعترغيب و

اموررا يافته بخانه حاجی بعنوان كسب معرفت وتحقيق از امر بديع ذهاب واياب كرده جزئيات

فرداً فرداً  ابهی ميكردندبقونسولخانه برده دستور گرفتند وايرانيان را كه ذهاب واياب وفحص از امر

را ترغيب بمالقات قونسول وآندومالقات وباشاره وايماٌ تهديد وتخويف نموده منصرف ساختند

ويرا مالقات كردند واو تظاهر محبت وميهمان وتبليغ وی نمودند وروزی باتّفاق يكديگر بقاهره رفته

احباب واقعات اين امر را بر وی بخواندند وچون از جمع نوازی نمود چنانكه برخی از الواح ابهی

باقدامات نمود ودر شب بيست ويكم رمضان آقا ميرزا حيدرعلی وآقا ميرزا اطّالع حاصل كرد شروع

حسن حكّاك را بضيافت خواند وهنگام سحر جمعی را امر كرده هجوم برده ايشانرا حسين ودرويش

.زنجير بردست وگردن وكند برپا نهاده حبس نمودندگرفته

__________________________________________________________

اند كه رحمانيه جالسبرصدمات طلعت مبارك ومشاهده آنهيكل اقدس كه مع همه اين باليا بيك سلطنتی برعرش

رای فتح اعظم دهجی كه درآن ايام از ادرنه بطلعات غيب اولين وآخرين متحير الخ  مكتوب بخطّ سيد مهدی

در ضمن نقل بيانات جمال ابهی كه در هنگام ارسال وی از ادرنه بمصر فرمودند نبيل زرندیتادند.باٌردستان فرس
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بعد از ما عنقريب روس را ازين شهرهم بيرون خواهند كرد كه اين اراضی محفوظ بماند لكنآورد فرمودند ماچنين

ميايد وهمين

______________________________

---  ۵۲صفحه  ---

كار واز گماشتگان قونسولخانه را بمنصوره فرستاد تا حاجی ابوالقاسم وهركه در حجرهوجمعی 

بداشتند وقونسول تجارتش بود دستگير وزنجير كرده بقاهره آوردند ودرخانه قونسول مقيد ومحبوس

خود وتابع شرع جديدی هستند نزد حكومت سعايت وشكايت نمود كه اينطائفه معتقد بربوبيت رئيس

است از عثمانيان يال مخالفت ومقاومت باسلطنت دارند چنانكه با ناصرالّدين شاه كردند وممكنوخ

باشند و حكومت مصر در بيم وانديشه افتاده موافقت كرد ومصريان وغيرهم جمع كثير با ايشان متّفق

ابراهيم فقط به آقا سيد حسين مذكور كه تابع دولت انگليس شد ووبر قونسول جمعی دستگير نمود

مشهور بود تعرض نكردند واز حاجی ابوالقاسم مذكور وتمامت آحاد ديگر اخذ كاشی كه بنام ارمنی

نموده اغلب را مستخلص ساخت وهريك را چون از محبس خارج ميشدند حكم داد كه بر مبالغ نقود

حيدرعلی ميرزامحاسن آقا ميرزا حيدرعلی آبدهن اندازند وفقط هفت نفر از ايشان يعنی آقا وچهره

وهاشم نراقی وحسن اصفهانی وميرزا حسين شيرازی وعبدالوهاب زنجانی وحاجی ابوالقاسم اصفهانی

نمود كه هشت روز در محبس كاشی وميرزا محمد طهرانی را پس از استنطاق تسليم ضبطيه مصری

ا پنجاه سوار مسلّح زنجير ارتباط داده بنگهداشتند آنگاه دستهايشان را از پشت بسته همه را بيك



- 73 -

مصر بود برده حبس كردند وبعداز چند روز بشهر بمحلّی كه هفت ساعت سر سواره دور از شهر

وباز بعداز پنج روز از محبس بيرون آورده بمحلّ سابق برده برگردانده بحبس ضبطيه نگهداشتند

ه ودستهايشان را در كند پانزده روز بيرون آوردند وهر دوتن را بيك زنجير بستحبس نمودند وبعد از

پاشا خديو محكم كرده پايشانرا بيك حلقه آهنين مقيد ساختند همگی را شبانه باٌعانت اسماعيلچوبی

حبس تبعيد كردند مصر بخرطوم سودان كه دو ماه بايستی ره نوردند با مشقّت وتعب بسيار برای

باٌدرنه رفت چندان بحبس خانه وحاجی ابوالقاسم شيرازی مذكوررا بدين تقصير كه بی اجازه وی

د اورا وحدود صدهزار تومان اموال ونقوخود نگهداشته ظلم وستم نمود كه باالٌخره جان تسليم كرد

كه نگاشتيمبنوعيسو قونسول ضبط نمود واز آن

  ---۵۳صفحه ---

مصر ل زرندی عازم قطر يحسب دستور ابهئ متفرق گشتند نب چون بعضی از اصحاب أدرنهنگاشتيم

ن و يامی مانده با بعضی از موافقيشد ا اردود اسرای مذکور به خرطوم يپس از تبعد و چند روزی يگرد

اعمالهٴکه به واسطرزا حسنخان قونسوليبرخی به عناد با او برخاستند و من مالقات نمود و يمخالف

حاد از آکه او را ماشتگمخفیجاسوسومفتّشداشته،راترسومبيکمالطائفهنايازخودهقسي

انه بفرستاد تا خقونسولغالمان و عوانان غالظ افت و تنی چند ازيل خبر يه آگاهی دهند از حال نبيباب

ول تجار ر محبوس نمودند و قونسيدند و با کند و زنجيی کشوهٴر کرده به خانيآن مظلوم را دستگ

د يمان جديدت و اياشت تا اقرار و اعتراف بر عقواد ليع کرده به مکالمه و مناظره با نبرانی را مجتميا
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سئواالت و شان صحبت و مناظره داشتياط با جمع ايم و احتيل بدون بيبشنوند و نبرا از لسانش 

معاشرت خارج شده ولی آنان از حدود اخالق حسنه و آداب  جواب گفته کيک ياعتراضاتشان را 

رازی به او اعتراض گفت اگر يد شد جوايرزا سيمله قان را مسخره گرفتند و از آن جميکتاب مستطاب ا

د باب يس

__________________________________________________________

ل يرزا حسنخان و تفضيم ل امور و ظلميک مثنوی در تفاضيارک فرمودند که به مصر بروم و وقتی جمال مب در چنان

د آن مظلومان از يکه شا و مصر رسانميخدممکن شود به خط خوش نوشته به سم و اگر يحال هفت اسرای سودان بنو

شان يدر مجلس اول به اام وارد شد ين نجار همان ايرزا حسير هم از راه بغداد با ميابند. جناب منينجات ظلم آن ظالم 

د از افق يائی جديرد هر روز بالا انتها ندايچه که بالن عالم بروديخوبست از اکه بلقاء فائز شد نيفرمودند انسان هم

چه مأموری به بنده فرمودند اگر هم به آن وند يکه مرخص نمار را پس از آن احضار فرمودند يد جناب منيد آيقضا پد

واستم تو از آن بال د احاطه خواهد نمود خيدست که بزودی ابتالئی جين نيرا مقصود ما ايواقع نشد محزون مباش ز

محفوظ بماند لکن  ن اراضیيرون خواهند کرد که اين شهر هم بيد ما را از اياز دست برآ د نصرتیيخارج باشی شا

ل زرندی )ي( نبرد. يگمیأدرنه را نيد و هميآب روس میيبعد از ما عنقر

_______________________________

---  ۵۴صفحه ---
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ديوان حافظ را ازكه اهل وطنش هستم مجذوب ومومن بخود نكرد ونبيل اين بيتبود چرا من را  قح

:شيرازی براو خواند

)اين چه بوالعجبی است ،ابوجهلزخاك مكّه -صهيب از شام  ،بالل از حبش ،حسن زبصره(

ذا بعد از داد كه نبيل از اتباع عثمانی است لتاآنكه آقاسيد حسين سابق الّذكر عريضه بشريف پاشا 

الحفظ فرستادند ودر حبسخانه خديوی در يكی از حجرات مناظرات مذكوره ويرا باسكندريه تحت

حجره فارس نامی طبيب از علمای مسيحی مصری برای ديونی كه فوقانيه محبوس نمودند كه درآن

مر نوع كمال از اين اواز علّت حبس وی جويا شد واو بصراحت و.در ذمه داشت محبوس بود

ايمان آورده با يكديگر مرافق وموانس گشتند ومدت حبس نبيل هشتاد ويك صحبت نمود لذا فارس

"وآويناه فی السجن واحداً وثمانين يوماً "چنانكه در لوحی خطاب بوی چنين مسطوراست .روز شد

شدند.آنگاه چنانكه مينگاريم از زندان مستخلص 

حبابأرِساُقتل وبغداد و ٴفتنه

شاه عزم زيارت يرزا بزرگخان قزوينی سابق الّذكر مجدداً قونسول ايران مقيم بغداد شد وناصرالدينم

بنوع اغراق بسمعش رسيد واز بقاع متبركه عراق نمود واز مجتهدين عراق خبر تجمع وقدرت بابيان

دراين بار مقبول بالد عراق خواست وتقاضايش دولت سلطان عبد العزيز اخراج آنان را از بغداد وساير

او اين سفير كبير ايران در اسالمبول بميرزا بزرگخان دستور داد وگرديد وميرزا حسينخان مشير الّدوله
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را باتّفاق شيخ عبدالحسين طهرانی معروف ايرانيانمانعی بقلع وقمع اينطائفه پرداخت وبار بدون هيچ

ساخت چه كه ضره بهانه برايشان فراهمفتوی برقتل اينطائفه دادند واوضاع حاجمع كرده حكم و

ومنتظر حصول اجازه شدند كه جمعيتی از هرسو باكمال نشاط وانبساط در بغداد وكاظمين گرد آمدند

الواحی كه پی درپی ميرسيد شامل نهی از توجه از محضر ابهی برسد وبرای زيارت باٌدرنه روند ولی

بدآنسو            وامر

---  ۵۵صفحه  ---

سگی در ر بمراعات حكمت ومتانت وعدم معارضه با اعدا بود ودر ضمن لوحی اشاره رفت كهوام

احبا لوح مذكوررا مطالعه را بعتبه ابهی متّكی كرده بر احبا حمله خواهد نمود وهمينكهبغداد خود

 بود برزبان گذشت كه ترسم من آن سگكردند حاجی حسن نام آشچی را كه در زمره محبين داخل

كه شيعی مذهب بود بموافقت خود واداشته وهمت باشم وبالجمله شيخ عبدالحسين وقونسول والی را

فراشباشی قونسولخانه را در مجمع احبا داخل كردند تا اظهار بر تزوير وافساد گماشتند وحسين نام

مكرر كرد  حسن مذكوررا موافق ومرافق ساخته ذهاب واياب در مجالس اينطائفهايمان نمود وحاجی

رسيد ومصادف با ايام رضوان گشت واحبا حسب اقدامات مخصوصه آقا ۱۲۸۵شهر محرم تا آنكه

پرداخته ديگران را در باغ عمر پاشا اجتماع نمودند وجوانان بخدمتسيد مهدی دهجی ادإ مراسم عيد

ز سنّی وشيعه برای فتنه مختلط ابتالوت الواح عيديه ونشيد سرور اشتعال جستند ودسته دسته از مردم

غيان آب دجله وخرابی جسر طرفتند وبعلّت وفساد ويا برای تماشا همی آمدند وصرف چای كرده
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جمعيت بدرجه شد كه نُه سماور بزرگ در مجلس كار رفت قايق تا باغ مذكور ميرسيدند وباقفّه و

كار زدند تا در روز ودستياری حاجی حسن منافق مذكور دست بواشرار بتحريك شيخ وقونسول

مقيم كاظمين در صحن مقبره متبركه احاطه كرده زدند واذيت وتوهين بسيار عاشورا دو تن از احبای

روزی بيش آوردند وخبر بجمعيت احبا در بغداد رسيد وبمراعاة احتياط متفرق شدند وهنوز چندوارد

مجتمع گشتند در قرب سول در بغدادنگذشت جمعی از اشرار كه از اطراف بموجب دستور شيخ وقون

شاطر حسين اردكانی را احاطه دكّان حاجی حسن آشچی مذكور آقا محمد اسماعيل مسگر كاشی و

خانه سرجسر حاضر ومنتظر شدند كه قهوهنموده ضرب وجرح بسيار آوردند وبيش از دويست تن در

د ولی جمعيت احباب در قسمت بيرونی ريخته بزنند وبكُشنهرگاه احبا دست بمدافعه وانتظام برآرند

خانه جمال ابهی مجتمع شده

---  ۵۶صفحه  ---

ودر خانه مانده مشورت كردند ومقرر شد كه اطاعت از دستور مذكور در الواح كرده مدافعه ننمايند

هنگام مغرب از شغليكه داشتند خارج نشوند تااينكه روز بسرآمد وآقا محمد باقر وحاجی علی يزدی

در حين عبور كبابفروشی يزدی بديشان چنين اغت يافته از دجله گذشته روی بمنزل خود ميرفتندفر

ايكه بر دوتن از ايشان وارد شده اند ودر باب قضيهخانه لب جسر مجتمعگفت بهائيان در قهوه

خانه نزديك كرده وبا حاجی حسن آشچی شتاب خويش را بقهوهمشورت مينمايند پس هردو با

همرهان باكتّاره های آخته رسيدند وآشچی بيدرنگ لطمه بر بناگوش آقا شدند كه با دوتن مصادف
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نواخته بدروغ و صدای بلند گفت بدين محمدی دشنام ميدهی وضرب بسيار براو واردمحمد باقر

عده كثيری ساختند واو بجلدی گريخت تا خبر باحباب رساند واعدا حاجی علی را احاطه كردند و

بود ربوده بقصد هالك لحه داشتند وبرخی ديگر هيزم ها از دكّه هيزم فروش كه درآن نزديكیاس

جمع كرده بر سر برای وبروی نواختند واو خودرا بجنب ديواری گرفت وعبارا بردست پيچيد

بديوار نشست ومدتی طويل بدينطريق محافظت نهاد واكثر چوب ها وقمه ها كه بروی فرود آوردند

رسيد وپنجتن فراش فرستاد كه حاجی علی را گرفتند می زدند تا نائب قونسول ايران باٌنجاويرا ه

درآنحال يكی از اشرار قمه را بلند كرد بقوت بر فرقش نواخت ولی وخواستند از مابين جمعيت ببرند

اصابت كرد وخون بسيار ريخت ونائب قونسول گمان كرد كه كارش ساخته شد قمه بپوست سر

يافتند گفت ببريد در خانه خودش بيندازيد ولذا اورا نزد خانه برده رفتند واحباب خبرراشهاوبف

آقا نام مينباشی نزد وحاجی فرج جراح حاضر شده زخم را دوخته مرهم نهاد وهمينكه صبح شد احمد

از ما  احباب آمده اظهار داشت كه والی باشما مساعدت مينمايد بدارالحكومه حاضر شويد وشكايت

وآقاقائنی )          وآقا ميرزا محمد علی قائينی (نبيل وقع كنيد ومالّ زين العابدين (زين المقربين)

---  ۵۷صفحه  ---

اعدا واشرار مهيا دادند كه جمعيتوآقا ميرزا مهدی كاشی وآقا ميرزا عبداللّه اصفهانی وغيرهم جواب

نفر از والی خواست تا عده صدالك مينمايند ومينباشیومرافقند وقطعاً بر مظلومين هجوم برده ه

زدند وچهارتن مضروب ومجروح عسكر وضبطيه باطبل وشيپور آمدند ودو طرف كوچه صف
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حاجی محمد حسين طبيب قزوينی وآقا مذكوررا بميان گرفتند وچند تن از معتمدين احباب مانند

داش صادق وغيرهم نيز همراه شدند وعسكر وضباط وميرزا عبداللّه وداش ابراهيم وداش محمد علی

ايشانرا بسر جسر رساندند وبرای اينكه دجله طغيان محتاج بقايق با شمشيرهای آخته وطبل وشيپور

محلّ ضبطيه چند لمحه توقّف دادند ودر همانحال ايرانيان كه در دكّان حاجی حسنبودند آنانرا در

ضاربين را بر مظلومين وارد آوردند واحمد آقا فرستاد كهمجتمع بودند هجوم آورده ضرب بسيار 

شدند محمود نام عرب مجازات كنند ولی آنان گريخته بدررفتند وبا صدای طبل وشيپور وارد قايق

ق با حكند نپذيرفته گفت را داخل قايق نمود واحمد آقا هرقدر سعی كرد كه اورا خارجخود

وهر حكمی كه در بارهشان جاری استقعه صحرای كربالقعه شان همان واااينمظلومان ميباشد و

وچون همه را بسرايه ايالتی رساندند هريك را ميشود ولو قتل باشد منهم بنهايت رضامندی قبول دارم

باستنطاق وبازپرسی از يك يك نمودند ونماينده قونسولگری شروعدر محلّی عليحده قرار دادند و

لومانرا از فارسی بعربی ترجمه ميكرد وآنچه خود ميخواست گفت آنمظايران حاضر بوده مطالب

ونسولگری ايران محاكمه شوندقداشت كه چون طرفين از اتباع دولت ايرانند بايد در وباالٌخره اظهار

آوردند كه بقونسولخانه واعضاٌ مجلس ايالتی پذيرفتند ولذا ضبطيه مظلومان را از دار االٌياله بيرون

قوانين دولتی اطّالع داشت وبا همرهانش رآنحال حاجی محمد حسين طبيب مذكور كه ازايران برند د

در خارج در

---  ۵۸صفحه  ---
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علی را واداشت در دار الحكومه منتظر بود ماوقع را از حاجی علی پرسيد واو بيان كرد طبيب حاجی

ی جديد واصل از اسالمبول جزائكه بمجلس قضائی دار الحكومه برگشت اظهار نمود كه مطابق قانون

رئيس مجلس چون مراجعه بقانون كرد وماده حكم در باره قتل وجرح بحكومت محلّ راجع ميباشد و

است وامر داد كه مظلومين را بقونسولخانه نبرند تا در مجلس را مطالعه نمود گفت بلی چنينمذكوره

حسين برئيس مجلس اظهار داشت كه ونيز حاجی علی بدستور حاجی محمد حكومتی محاكمه بشوند

است وهنگام ترجمه بدلخواه خود بيان ميكند لذادانيم و قونسول خود معارض با ماما عربی نمی

مجلس مجلس اجازه دهد تا حاجی محمد حسين طبيب كه فارسی وتركی وعربی نيكو ميداند در

اعضاٌ مجلس اجازه ض گردد وباشد واستماع مكالمات نمايد واگر مترجم بخطا ترجمه نمايد متعر

ترجمه مترجم را آشكار ساخت ند بار خطاٌچدادند وحاجی طبيب نيز در مجلس محاكمه حاضر شد و

او گفت من  ،ۀطبيب بدو گفت تو چه كارۀطب ساخته گفت تو چه كارخاواو برآشفت طبيب رام

دند وچنين گفتند كه اين وضاربين منكر عمل خود شترجمان دولتم طبيب گفت من هم ترجمان ملّتم

پرداخته عقل از سر واختيار ازكف دادند ودر مستی بنای بدگوئی بدين چندتن در ميخانه بشُرب مدام

ويكديگررا زدند وبرای شهادت بر مدعی پسر عطّار باشی را طلبيدند وجوان مذكوراسالم نهادند

رصاص وطپانچه ششلول پر از همينكه برای شهادت زور پا بمجلس گذاشت شال از كمرش باز شد

محاكمه آنجوان را برزمين افتاد وبداينطريق شهادت عمليه بر حقّانيت مظلومان حاصل گشت ومجلس

اظهار داشت كه اين جمع ايرانيند بحبس عسكريه فرستاد وحكم بحبس ظالمين داد ولی نائب قونسول
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د لذا ظالمين را بعنوان حبس بقونسولخانه قبول نمووالیوبايد در قونسولخانه ايران محبوس باشند و

بخانه احباب رفته بضرب وجفا ميپرداختند وشبی بخانه استاد علی اكبر وبردند ودر شبها آزاد ميشدند

نگذشت كه شهادت                            آقازنش زخم زدند وچند يومی  اورا باآشچی رفته

--- ۵۹صفحه  ---

در كمينش نشستند اتّفاق افتاد واو سقّای بيت جمال ابهی بود واشرار هنگام سحرآقا عبدالّرسول قمی 

براو بستند ودو تن بروی هجوم وچون مشك را از آب دجله پر كرده بباال آمده خواست ببيت رود راه

يكدستش را بريدند چنانكه بپوست آويخته وكرده باكارد وخنجر يازده زخم بر بدنش وارد آوردند

بيت رسانده كنار باغچه گذاشت وجنب مشك بيفتاد وجان و با همانحال مشك آب را تا بيرونیشد وا

والی رسيد ودستور داد كه جسد شهيدرا در خانه دفن نمايند واحبا قبول تسليم نمود واينواقعه بسمع

برای جميعاً مسلّح شده با غيرت وهيجان تمام جسدرا بكاظمين بردند ووالی خبر يافتهونكردند

رفته مراقب شدند واحبا محافظه از فتنه وفساد ضباط وعسكريه فرستاد كه از دورا دور بسمت كاظمين

كردند ودر آنحال عسكر دروازه كاظمين شهيد مظلومرا در مقبرهشان كه واقع در خارج بلد بود دفن

نمودند وعسكر نيز  شدند واحباب مراجعت باماكن خودرا احاطه كرده مانع از دخول وخروج عابرين

محمد حسين بحاجی علی دستور داده گفت نزد رئيس ديوان برگشتند وپس از اينواقعه حاجی

اينواقعه ظالم بوديم يا قونسول واعوانش وناچار جواب گويد كه شما حكومتی رفته بگو آيا ما در

بعيت دولت عثمانی آنگاه بگو پس اكنون از تبعيت حكومت ايران خارج شديم وبتمظلوم واقع شديد
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تبعيت آمديم وحاجی علی نيز چنين نمود ومجلس دستور داد كه عريضه بحكومت بدهند وتذكرهدر

قونسول و شيخ بخواهند واحباب مشورت كردند وقرار دادند كه همگی محض استخالص از شرور

ورت عرايض را نزد والی صوعبدالحسين تبعيت دولت عثمانی را قبول نمايند وافرادا عريضه دادند

نبودند شناخت وبا والی متّفق شد كه قونسول فرستاد وقونسول احاد احبارا كه تابع دولت عثمانی

بعنوان قتل وسرقت و

---  ۶۰صفحه  ---

نوشت ومقرر گشت وفراری بودن آنها بهانه گرفته بايران بفرستد ورسماً مكتوبی بعنوان مذكور بوالی

عرايض دادند رفته آنانرا دستگير تنی چند از ضبطيه بدرب خانه احبابی كهكه فراش قونسولخانه با 

يافته وزمام اختيار از دست داده برآشفتند ومجتمع كنند ولی آنان از دسيسه ومرافعه قونسول خبر

برخيزند ولو همه كُشته شوند درآن ميان مالّ زينالعابدين (زين المقربين) ومتّفق شده خواستند بانتقام

آبادی وحاجی محمد حسين طبيب قزوينی چنين صالح ديدند كه تلگراف بمحضر ابهی كردهجفن

بحق اجازت طلبند وچنين فرمودند ودر جوابشان تلگرافی بدين مضمون رسيد كه توكّل وتفويض

اط والی ناچار جمعی از ضبوكرده انتقام را بخدا واگذارند واركان دولت عثمانی از ما وقع خبر يافتند

حفظ وحمايت نگهداشتند وكثيری از احباب بفرستاد وتنی چند از معاريف احبارا بسرايه برده محض

ومهاجمين كوتاه گشت ولی در كربال شيخ حسن زنوزی متفرق ومختفی شدند ولذا دست معاندين

ند صاحب را اسير كرده با غل وزنجير برای طهران حركت دادونيز مالّ محمد حسن قزوينی وعسكر
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مالّ محمد حسن قزوينی از شدت زجر وعذاب ظالمين درگذشت ودو تن وچون ببغداد وارد كردند

زنجير بكرمانشاه كشيدند وشيخ حسن در سن هشتاد سالگی درآنجا از شدت مشقّتوديگررا با غلّ

تهاردی وعنا درگذشت وعسكر صاحب را بطهران رسانده بانبار انداختند ودرآنجا با شيخ ابوتراب اش

بزرگخان بصدد احبای بغداد بنوعی كه در بخش سابق آورديم بيك هفته درگذشتند ونيز ميرزا

فرستاد وحجت اقامه كرده اصرار نمود كه احبارا برآمده ترجمان قونسولگری ايران را بدار الحكومه

را ببرند وحاجی محمدوطهران نمايد تا همه را از ميان بردارند واموالشان تسليم گرفته روانه بايران

دوستی حسين طبيب مذكور بدار الحكومه ومجلس استنطاق احبا حاضر شد وبعنوان حميت ايران

واسالم پرستی وملّت پروری با ترجمان مقابلت                        كرده

---  ۶۱صفحه  ---

خودرا مسلم اين جماعتكرده احتجاج ومدافعه نمود براو غلبه يافته اورا زبون ساخت وبدو گفت 

جمعی را از اسالم خارج ميخوانند واحترام بحضرت محمد وقرآن مينمايند آيا ترا چه داعی شد كه

لَست مومنا قانون وضع كنی واينكه اين كنی وبر خالف نص قرآن  وال تقولوا لمن القی اليكم السالم

قرآن وال تسبوا الذين يدعون من دون اللّه  بمقتضای آيهموالی خود نميكنندگروه تبری از عقيده و

نيست واعضاٌ مجلس سخنان طبيب را پذيرفته واحباب را تسليم ميرزا بزرگخان ميباشد وترا حق سخنی

والتهاب ايران ندادند واو وشيخ عبدالحسين دراين بار نيز خائب وخاسر شدند والجرم بشدتقونسول

مستمر داشتند وسعی همت گماشتند ومخابره ومراسله بهرسوغضب بانواع حيل ودسائس برای احباب 
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بيم وانديشه خود رها وآسوده گردند نمودند كه ال اقلّ مركزيت اينطائفه از بغداد بركنده شود واز

اتباع ايران را با عائالتشان مهاجرت بموصل دهند وباالٌخره حكومت عثمانی موافقت كرد كه احبای

شدند واز طرف والی باٌحبا ابالغ گرديد وبعد از امهال چند روز نطريق راضیوقونسول وشيخ نيز بدي

بودند جمع مذكور بفروش رسيد آنانرا رجاالً ونساًٌ صغيراً وكبيراً كه تقريباً هفتاد تنكه اشياٌ واثاثيه

لعن های وهوی وطعن وباتّفاق بيست وپنج سوار ضبطيه باطبل وشيپور در حاليكه انبوه اراذل ناس

از اُسرا چنيناست حاجی عبداللّه ميكردند از بغداد خارج وروانه موصل نمودند ونام ونشان بعضی

ميرزا عبداللّه اصفهانی كه در بغداد تجارت پدرجان قزوينی وپسرش آقا لطف اللّه ونيز آقا

حمدعلی وبرادران آقا محمدصادق وداداش ابراهيم وآقا مخوردهفروشی داشت آقا محمد اصفهانی

آقا محمدرضا عريض وديگر آقا حيدرعلی وآقا محمدرضا صفار كاشی وآقا حبيب اللّه وعمويشان

وآقا محمد باقر

---  ۶۲صفحه  ---

محمدتقی وغير نجار كاشی با دو پسرش كه يكی آقا محمد حسين نام داشت واستاد علی اكبر نجار و

اش بودند وزين المقربين با آقا عائلهی ونيز طبيب مذكور بااز جمله اُسری حرم كاشيه با آقا ميرزا مهد

باديه پياده رفتند ودر طّی طريق از جهت فقدان آب محمد حسن بن رسول شهيد از عقب اسری از راه

رساندند ودر يوم ورود اسری شهرت يافت كه همگی را بقتل مشرف بهالك شدند تا خودرا بموصل

بمشاغل متنوعه اشتغال جستند وزين المقربين وغيره از وجوه اسری  گرفتهميرسانند وآنان اقامت
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۱۲۸۶ توجه ورسيدگی كردند ودر مدتی قليل همگی نزد اهالی معزّز ومحترم شدند تا آنگاهبديگران

نموده همه را كه مدت مدحت پاشا والی بغداد شده از موصل عبور كرد وحكم عدل در حق اسری

سيد مهدی دهجی بسمت خراسان مذكوره اجتماع بابيان در عراق متفرق شد آقاآزاد ساخت ودر فتنه 

ودكّانی بنام اينامر در كربال مفتوح ماند كه گريخت ومالّ جعفر نراقی را اسير كرده بطهران رساندند

.آقارحيم وپسرش مباشرت واشتغال داشتند

فتنه در اسالمبول

جمال ابهی از ادرنه باسالمبول رفته د در خدمتشان حسب اجازهمشكين قلم وسياح ونيز آقا جمشي        

محمد وهمرازانش پرداختند وماٌمور بودند كه پاس اقامت گزيدند وبدفع اقدامات ومفتريات سيد

مشكين قلم از جهت حسن خطّ وصنايع بديعه خطّاطی وسياح از حكمت واحتياط را نگهدارند ولی

ان متدرجاً نزد برخی از اعاظم ووكالٌ شهير دولت عثمانی عزّت بيوجهت قوت وفصاحت تقرير

وسفير ايران اصرار كرد كه با او باشند والجرم در سفارت مذكوره نيز همه روزه ذهابواحترام يافتند

بلهجه شديد واياب نمودند ودر مكالمه پاس حكمت را از دست دادند چنانكه مشكين قلم سخنی چند

اشت كه مراعات اين صندلی               بنمائيدگفت وسفير اظهار د

---  ۶۳صفحه  ---
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مانند يزيد ومعاويه راالّدين شاهاست ومشكين قلم ناصرصرالّدين شاهبنمائيد چه كه مقّر نماينده نا

بارتكاب چنين ظلمها مبادرت خوانده چنين خطاب نمود كه همين شاه وشما هستيد كه درين سنوات

بدست آمده بحيله وافساد كوشيدند از آندر شد ومعاندين مفسدين را فرصت وبهانهكرديد وسفير مك

وكالٌ انداختند مفاد های بعضی از بزرگان وخانهجماعت درجمله مكاتيبی مهيج وموحش بنام اين

را پشت پرده حاضر نميكنيم وسفير نيز برخی از دولتيان عثمانیآنكه ما جمعيت داريم وبيم از احدی

را باٌن واداشت كه سخنانی قريب بمضامين مذكوره گفتند وآنان بگوش خود قلم وسياحكرده مشكين

است وسخنانی چنين سخت ميگويد وسفير باٌنان چنين گفت مالحظه كنيد اين درويششنيدند و

را تشويق وترغيب بتفتينبطريق اولی سختترند ونيز آقا جان بيك وهمدستان سيد محمدوسائرين

دستگيری وفساد همی كرد ووعده داد كه حمايت ازايشان نمايد وبدينجهت حكومت عثمانی بصدد

را حاضر ساخت وچند تن مذكور برآمد وشبی مشير ضبطيه ماٌمور فرستاده هرسه

__________________________________________________________

نموده حمل حاصل شد ودر  تصرفيٰیران آمد ميرزا يحی از مازندران بطهوقرةالعين را كه با ٴاصفهانيه خادمه ٴقانته

پسری متولّد شد قا محمد نقش از بابيان سپرد وه آرا بيحيی ويقانته باصفهان گريخت وميرزا ۱۲۶۸سال  ٴاثر فتنه

باسالمبول از عراق بهٰیوقانته سنينی چند قرينه آقا محمد مذكور بود تا بعد از مهاجرت موكب انوراللّه نام كردند

بادرنه نزد ميرزا يحيی فرستاد واو دستور داد كه انته با آقا نوراللّه ببغداد آمده در بيت ابهی اقامت كرد ومكتوبیق

تقريباً مانده باختيار او باشد ودر ايامی كه نزد مالّ جعفر بودند آقا نور اللّه كهبخانه مالّ جعفر نراقی در كاظمين
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الحكما) واهالی كاظمين اندك اندك ل داشت در خادمه تصرف كرد وپسری تولّد يافت (حاجی مصباحشانزده سا

از نسب آقا نوراللّه واحوال واوضاع شان

_________________________________

---  ۶۴صفحه  ---

اتيبشان را ومكواستنطاق وتحقيقات نمود ويك نفر ازايشانرا بابعضی از ضبطيه بفرستاد وجميع اوراق

ومطّلع شدند كه چندتن را حبس كردندآوردند وهرچه گشتند عذر وبهانه نيافتند ومعذلك هرسه

را نيز گرفتار كنند چه كه درآن ايام ديگر از اصحاب ادرنه باسالمبول ميايند ومترصّد شدند كه آنان

وچون مصاريف همرهان جمال  اشياٌ بعزم اسالمبول روانه شدآقا عبدالغفّار از ادرنه برای فروش بعضی

حاصل بود امر فرمودند كه اسبهای سابق الّذكررا باسالمبول برده بفروشند ابهی بسيار واحتياج بنقود

باخود راچی وآقا درويش صدقعلی واستاد محمدعلی باتّفاق آقا عبدالغفّار اسبهاباقر قهوهوآقا محمد

گرفتار كرده بباب ن مذكور لدی الورود آنان رامدينه بفروش رسانند ومترصّديبردند كه در آن

واوراق تجسس كردند وفقط نسخ ضبطيه كشيدند واسبهارا ضبط نمودند وبرای دست آوردن مكاتيب

ضبطيه ازاو پرسيد كه اين اوراق چيست واومناجاتی كه نزد آقا محمد باقر بود يافتند مشير

__________________________________________________________
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واو بتعرض پرداخت نخست مطّلع شدند شيخ عبدالحسين طهرانی خبر يافت وميرزا بزرگخان قونسول ايران را آگاه

را سوار تخليه نموده آنگاه فراشان قونسولگری آخوندمالك خانه مسكونه مالّ جعفررا واداشت كه خانه را ازايشان

ن اورا احاطه كرده سب ولعن گفته سنگ وخاك همی ريختند ببغداد كشيدهتماشائيابر اُالغ بحاليكه جمعيت

تبعيد بايران وارسال بطهران كرد كه اسامی بقونسولخانه برد وقانته وآقا نوراللّه را نيز بردند وپس از ايامی چند تكی را

دختر موسوی زوجه مالّ مهدی بن ،ميرزا حسين بن آخوند ،ميرزا نوراللّه،قانته ،است آخوند مالّ جعفرايشان چنين

كاروانسرای ده سرباز ايشان را بطهران رساندند ودرمهدی و ،مذكوره وعلينقی بيگ ياور بادهباشیخادمهو ،آخوند

رسيد وآخوند وپسرش ميرزا حسين وميرزا پای قاپوق مسكن دادند تا دستور از ميرزا سعيد خان بمستوفی الممالك

دند وميرزانوراللّه را بانبار بر

_________________________________

---  ۶۵صفحه  ---

مشير نيز مسرور مناجات را بدست گرفته بالحن وآهنگ بديع خواند چنانكه بعضی از حاضرين متاٌثّر و

حفر بئر برای محبين كردند گشت ولی آنان را نزد رفقايشان محبوس نمودند ومعاندين مفسدين كه

كه رتبه قائم مقامی در توپخانه عثمانی فتادند وآقا جان بيك كج كاله مذكوربنوع سختتر بچاه ا

شده نشانهايش را گرفته ويرا حبس نمودند وچون داشت واساس فتنه بدست او برپا گشت گرفتار

ننمود وجواب گفت كه اينكار از من ساخته نيست واصرار نتيجه ير پيغام كرد حمايت طلبيد اعتنافبس

عثمانيه همانروز كه باقدامات مذكور مبادرت جستند در ادرنه نيز چنانكه ياٌ دولتنميدهد واول
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پاشا شروع بتعرض بجمال ابهی نمودند . فتنه ادرنه ومقدمات حركت جمال ابهی  خورشيدمينگاريم

 عقيدت وارادت داشتوالی ادرنه چنانكه قبالً نوشتيم از حقيقت اينامر مطّلع بود وبمحضرابهی حسن

خواهش وی مكرراً بخانهاش ودرايام اعياد تشرف حضور حاصل می نمود ودرشهر رمضان حسب

ميكرد وپيوسته از اعمال اركان دولت بضيافت رفتند واز مصاحبت غصن اعظم اظهار مسرت وافتخار

تحقيق ورسيدگی مرتكب چنين اعمال ناصواب عثمانی نكوهش نموده ميگفت افسوساست كه بدون

وهربار كه مكاتيب كاذبه راجع بقوتميشوند 

__________________________________________________________

العلماٌ توصيه از علمای عراق وميرزا زين العابدين امام جمعه وميرزا محمد باقر صدر العلماٌ بن سيد مرتضی صدر

۱۲۸۶ورديم قانته در سوم ربيع الثّانی سال بخش سوم آوغيرهم در باب نجات آخوند گرفتند ولی بنوعيكه در

ماه مذكور درگذشت ودر قبرستان سرقبر آقا دفن شدند وسيد مرتضی بمستوفی الممالكوآخوند در انبار در هشتم

.نوشت وميرزا حسين وميرزا نوراللّه را مستخلص كرد

__________________________________

---  ۶۶صفحه  ---

است تااينكه واشتباهد اينطائفه ميرسيد جواب مينگاشت كه تمامت اين نسبتها افتراواجتماع وسو قص

ناچار بايد بدست او جاری گردد واز ادرنه ميباشد ابهٰیدانست كه نيت وامر دولت به تبعيد جمال
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را وكيل ومختار ادرنه بيرون رود ومعاون خودوخجلت براو مستولی شده چاره جز اين نديد كه از

جمعيت ايرانيان ادرنه را چند بار تفحص نموده بشمار اخت ومعاون حسب حكم واصل از اسالمبولس

بسرايه حكومتی طلبيده اسامی نوشتند احباب احساس كردند كه منظوری آورد ودر هربار كه آنان را

هالك ا مخفياًهست وگمان داشتند ديگر بار عودت نميكنند بلكه متفرقاً نفی وتبعيد ويراجع باينطائفه

مكرراً فرمودند كه مضمونميشوند ولی از بيانات ابهی ممكن بود پی بما سيقع ببرند چه قريب اين

اللّه نمايد مرنماند كه تبليغ اخوبست احباب مسافرت كنند چرا همگی مسجون شوند وكسی برجای

نيز اسبان ما در اسالمبول بعضی از احاد جمعيت ووچون ابالغ امر دولت شد جواب چنين فرمودند كه

را در بازار بدهيم ومسافرت كنيم واسبان بفروش برسند تا ديون خودميباشد بايد آنان مستخلص شوند

عسكريه همه روزه برپا بود وقونسولهای دول كه بحضور ابهی مراوده داشتند حاضرواز آنگاه غوغای

را بازدارند فرمايند تا مداخله كرده حكومتشده همی اصرار وتاٌكيد ميكردند كه از آنان استمداد 

حكومت از مشاهده قونسولها وجمال ابهی قبول نفرموده جواب دادند كه امر ما با خداست وماٌمورين

دخول ممانعت ابهی را گرفته از خروج وسخت پريشان بودند تا آنكه يك روز تفتيشيه ضبطيه بيت

در سرايه مجتمع نمودند وجمال ابهی باٌحبای وارد ه بردهدكّان وغيركردند واحباب را از بازار و

را داخل در جمعيت ما نكنيد چه دستور داده چنين فرمودند كه شما خودومجاور در ايام اخير ادرنه

كه      معلوم

---  ۶۷صفحه  ---
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فتّاح مشهدی معلوم نيست باما چه خواهند كرد واز جمله آنان حاجی علی عسكر تبريزی وبرادرش

كاشی) با حاجی وحاجی جعفر وكربالئی تقی بودند ودر چنان حال حاجی محمداسماعيل (ذبيح

زيارت محضر ابهی وارد ادرنه شدند ميرزا علی اكبر نراقی سابق الّذكر وسيدی شيرازی از ايران بقصد

ظار ماندند پس بولی شتافتند ودرآنجا بانتگالیبندره وبموجب اشاره مباركه تشرف حضور نيافته ب

را شب تحقيق كرده اعتراف بعقيدت وايمان شنيدند وهمهاعضاٌ حكومت ادرنه از فرد فرد احباب

كرده حكم دادند كه مستعد ومهيای خروج شوند وچون بدينطريق نگهداشتند وصبح روز بعد رها

يات سفر اصحاب صدور يافت چند روزی بطول انجاميد تا اشياٌ وضروروحكم حركت جمال ابهی

واثاثيه وغيرهارا ناچار حراج كرده بقيمت نازل بفروختند چنانكه حاجی علی عسكرفراهم گشت

چند ماه تبريزی كه تجارت تنباكو داشت بنرخ ارزانی فروخت واز خريدارها سند گرفت كه بعد از

باب مانند آقا وعده از احنقودرا بپردازند ولی بعد از سفر تحصيل نقود ممكن نشد واز ميان رفت

ازدواج كردند چون در اينهنگام زوجات محمد علی جلودار وآقا محمد علی اصفهانی كه در ادرنه

بمرافقت نشدند واز جالٌ وطن تنفّر واستكراه اظهار داشتند ومتعلّقينشان كه از اينطائفه نبودند راضی

دولت اصحاب ادرنه فداكاری  دادند وبدين گونه برای عجلت وشتاب اولياٌناچار شده زنهارا طالق

بالتزام موكب ابهی حاضر شدند .    كرده عاشقانه

انتحار حاجی جعفر تبريزی
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وكربالئی تقی مذكور برادران حاجی حسن تبريزی از اصحاب منجذب بغداد حاجی جعفر

ع شرح احوال نموديم در ادرنه بخانی منزل گرفته وقدی بلند ورشيق وقلبی شجيكه در بخش سابق

وايمانی قوی ومتين وحالی پرشور وجذبه داشتند چون در جمعيت احباب داخل ومعروفورشيد

---  ۶۸صفحه  ---

ابهی نميروند نگشتند ايشانرا ضبطيه بسرايه نبرده متعرض نشدند وشهرت يافت كه در موكب جمال

ر شبی پيمانه تحمل حاجی تا دوبانهايت تاٌثّر از مفارقت در بيرونی بيت مبارك ذهاب واياب ميكردند

وضابطان در بيرونی غصن اعظم مجتمع بودند لبريز گشت ودر حاليكه اصحاب وماٌمورين حكومتی

سر بكوچه بيرون كرده حلقوم خودرا ببريد وصوت نزد پنجره حجره كه مشرف بخارج بود رفته

بشتافت وحاجی را با علی تنباكو فروش اصفهانی رسيد واش بسمع آقا محمدتنفّس عنيف حنجره

بيرون دويده فرياد بركشيد وغصن اعظم باجمعيت بسوی او رفتند حلقوم بريده غرقه بخون يافت

جراح وصدد معالجه برآمدند وحاجی بالكنت زبان وباشاره اصرار داشت كه وباضابطان عسكر بطلب

م بريده را بدست نميدادننمايد وقاضی ومحمد افندی نام جراح حاضر شدند واو حلقوقبول معالجه

تورا خواهيم پس جمال ابهی ببالينش آمده سرش را بدامن گرفته باو وعده فرمودند كه هركجا برويم

وقار وصبر وتمكين كرد تا وولن يخلف اللّه وعده خواندند لذا حاجی بنهايت قوت قلب ٴطلبيد وآيه

ثّر وانجذاب باو خطاب كرده چنين تاٌحلقومش را بخيه زدند ودرآن حال برادر مذكورش با حالت

واو نيز عزم انتحار داشت وبوعده الهی اميد گفت ای برادر تو رفتی اينك منهم از عقب ميرسم
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آنحال كه جمعيتی ببالين حاجی مجتمع بودند وجراح وسكون حاصل كرد واركان حكومت در

موده پرسيدند كی با شما چنين كرد از او سواالت وتحقيقات نرا بخيه زده متّصلحلقوم مقطوعش

پرسيدند چرا جواب داد چون دانستم كه از مرافقت شيخ افندی محروم كرد جواب داد خودم

را نميخواهم پرسيدند باچه بريدی گفت با تيغ سلمانی كه تازه خريدم وتجسس وزندگانی در فراق

را           نوشتند تيغ را يافتند وسوال وجواب بطريق مذكوررا مكرر كرده وهمهكرده

--- ۶۹صفحه  ---

بريده هارا شست شو كرده چنين گفت چون بتمامهنوشتند وجراح حلقوم حاجی را نيك بست وخون

ساكنين ادرنه وحجره خواباندند وبمعالجه ومداوا پرداختندنشده اميد شفا هست واورا در همان

واقعه طولی نكشيد تلگراف تند وبعد ازاينودولتيان از حالت عشق وفداكاری احباب غريق حيرت گش

مذكوررا خالص كنند تا در گاليبولی ملحق از اسالمبول رسيد كه قيمت اسبان را داده احباب محبوس

موكب ابهی شوند وبنا بر مهاجرت شد .هب

حركت موكب ابهی از ادرنه

چند تن ازرا حمل كرده باءاثاثيه واشياچون موعد شروع بحركت رسيد نخست چند عرابه آورده      

پس را باسيد محمد متّفقاً روانه نمودند ويحيی وعائله اشاحباب برای بندر گاليبولی فرستادند وميرزا

حركت موكب ابهی شد وعلی الصّباح عرابه های اسبی جهت سواری آوردند ديگر بنای ٴاز هفته
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متعلّقين سوار شدند ومقارن ظهر جمال ابهیرا جمع نمودند آنگاه اهل حرم ويحتاج سفروما ءواشيا

بصاحب برای سواری بيرون آمدند نخست بحاجی جعفر وكربالئی تقی مذكور اظهار مالطفت نموده

كه با غايت حزن برای خانه ومحمد افندی جراح توصيه در حقّشان فرمودند واهل محلّه وانبوه انام

شان را بوسيدهوداع حاضر شدند دامن

كريمعظيم_ گشت وارد در ادرنه آن ذلّآنكه با با وجود

در برش بودند سرها برزمين -سرزمينچون دوسالی ماند در آن

 مانند غالمهاهل بلد از خاص وعام _ تابع امرش بجمله

غايت شاد كامهياران ب ٴادرنه بهتر از دارالسالم_ جمله شد

هم گشت بازراه بغداد وعجم-جمال بی نيازاز جالل آن 

ستبجران شكست_ هركه مايل شد سوی شه رخت ه اعظمِسدباز 

رف طب شَبرطواف كوی آن قُبر ادرنه آمدند از هرطرف _

شان شد پر زكينباز از نو قلب_حاسدان چون باخبر گشتند ازاين

__________________________________
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---  ۷۰صفحه  ---

نمايان بود گويا ر عجيبی در ادرنهتأثُّهنگام حالت ت ايشان همی نمودند ودر آنسف از حركأاظهار ت

واقعه در يوم چهارشنبه بيست ودوم ثير كرده اينأآنچه مشاهده ميشد مفارقت عظمی تدر هوا وزمين و

 مدت اقامت در ادرنه چهار سال وهشت ماهواقع شد و ۱۸۶۸اُگوست  ۱۲مطابق  ۱۲۸۵ربيع الثّانی سال 

صاحب منصب نظامی عثمانی كه درجه  وحين حركت موكب ابهٰیوبيست ودو روز بطول انجاميد

مور شده تا گاليبولی همراه شدند واحباب سابق الّذكر در أنظاميان ميوزباشی داشت با عده از

آقا وبودند همگی را نيز برای تبعيد بگاليبولی آوردند واز آنان فقط استاد محمد علیاسالمبول حبس

مكاتيب تسليم پسر را از اسالمبول پياده باضبطيه بايران تبعيد كردند ودر سرحد ايران باجمشيد

بود حبس كرد وبعداز ايامی چند عليخان ماكوئی نمودند واو ايشانرا در محبسی كه مانند چاه عميقی

راه قبل از مطالعه حاكم يكی از عرض وباغالم دولتی تحت الحفظ برای تبريز وطهران فرستاده

خوی شتافت واستاد محمدعلی بتبريز رفت واز را مرخّص ورها كرد وجمشيد بسمتمكاتيب آنان

د اشرفآنجا بخمسه رسيد وچند يوم بعداز واقعهچنانكه مينگاريم بزنجان شهادت ابابصير وآقا سي

وارد شد آنگاه

__________________________________________________________

__
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آن سفير اعظم ملك عجم _ كه هميشه بود در فكر ستم

امر اللّه قيام ءكرد بر اطفا-باهزاران جد وجهد واهتمام 

شد بر اركان دولت كسی بيك _حرمت امر خدارا كرده شك

بدگمان جمال اللّه ابهٰیكرد دولت را بتزوير زبان _ با

ه درسر وخفابظاهر بلكنی–بعد ازآن كردند آغاز جفا 

هرطرف برظلم دست افراشتند _تاعيان شد آنچه دردل داشتند

سال ركه عرش ذات غيب اليزال _ مستقّر شد در ادرنه سچون

از سنين نوح رقب ها-هشتم دوم ربيع پر بال

نُه فلك برخويش لرزيدن گرفت _ ابر ظلمت نار باريدن گرفت

دسين سال درمالّح قانس_قبل چندشاهرا فرموده بود آنآنچه

درادرنه بود دائم دربروز -هم خبرهائی كزآن عالم فروز

خوردخورد_ مهرومه برحال اوغم ميكاين ادرنه زود برهم مي 

___________________________________

---  ۷۱صفحه  ---



- 97 -

محضر وببهمدان وكاشان واصفهان شتافت وسپس مراجعت كرده از طريق موصل خودرا بعكّا رساند

برای تبعيد ابهی ملحق شد وكذلك آقاجان كج كاله مذكوررا كه محرك ومهيج فتنه بود نيز

محاط باسواران عثمانی از بگاليبولی روانه كردند وبالجمله موكب جمال ابهی مقارن ظهر يوم مذكور

ر بود مسافت سه ساعت راه ازادرنه دوادرنه برای گاليبولی حركت نمود شب اول بمنزلی كه در

مذكوره ره نورديده بمنزل اوزون كپری رسيده اقامت رسيده زير خيام بيتوته فرمودند وروز بعد بنوع

وارد شده توقّف كردند وبدين نوع درروز پنجم بگاليبولی رسيدند نمودند وروز سوم بمنزل كاشانه

اشجار وپست وبلندی تا گاليبولی منازل راه آباد ومعمور ومشتمل بر جنگل وازادرنهوتمامت طريق

كه حاوی منزل كاشانه مذكور شروع صدور سورة الّرئيس از قلم ابهی شدودربسيار بود

يد قهريه مهيمنه بسلطان عبدالعزيز وانذار صريح بانقالب مملكت ودولت وخروج ادرنه ازخطابات

ملك

__________________________________________________________

للّه بيرون ميشود_ دوستانش جمله دلخون ميشوداز جمال ا

هردم ازشهری بشهری ميكشند-سوی بر وسوی بحرش ميكشند 

پرور رسيد_اين خبرها پرده ازرخ بركشيدچونكه آنروز ستم

ازدحام_ ناگهان بگرفت جمعی ازنظامرا بادور بيت اللّه
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راهرا بررويشان بستند نخست-قلب آل اهللا را خستند نخست

اهللا ازآن قوم جهول_بسته شد راه خروج وهمدخولتا زبيت

اصحاب هم گشتند قيددرهمان روز ازجفای اهل كيد_ جمله

ازغم محبوب دلخون آمدند-در سرايه جمله مسجون آمدند 

خبر _ كه چها آنشاه را آمد بسر_ جملگی از حالت شه بي 

خويشجمله در فكر هالك جان خويش_از فراق طلعت جانان 

ميشوند آن بيكسان يكسر تباه-ظالمان ديدند كز هجران شاه

الجرم آخر براين آمد قرار_ كز برای رفع خوف وانتظار 

گاه گاهی با نظام جندشان _ بردر درگاه شاه آرندشان 

تانيندازند خودرا در خطر-تا شوند از حالت شه باخبر 

سيران حزينپنج روزی بادوصد زاری قرين_ سر ببردند آن ا 

روز ششم فاش گرديد اين خبر _ شاه تنها ميرود سوی سفر

________________________________

---  ۷۲صفحه  ---
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7بسم االٌبهیوعزل وی ميباشد  وهی هذه  
القيوم انّه ينادی يارئيس اسمع نداٌ اللّه الملك المهيمن

قباحك وال نباح من فی حولك وال هی وال يمنعهبين االٌرض والسماٌ ويدعوا الخلق الی المنظر االٌب

وانّها ارق من نسيم الصّبا قد ظهرت علی هيئة جنود العالمين قد اشتعل العالم من كلمة ربك االٌبهی

المقبلين وفی باطنها ماٌ طهر اللّه به افئدة الذين اقبلوا اليه رحلوا عن ذكراالٌنسان  ماٌ احيی اللّه عباده

جمال اللّه المشرق المنير  ينظرونانزلنا منه علی القبور وهم قيام هم الی منظر اسمه العظيم وماسواه وقرب

الجنّة العليا وغرتك الّدنيا بحيث اعرضت عن يارئيس قد ارتكبت ما ينوح به محمد رسول اللّه فی

مع رئيس العجم  االٌعلی  سوف تجد نفسك فی خسران مبين  واتّحدتالوجه الذی بنوره استضاٌ المالٌ

فی ضری

__________________________________________________________

كس نميداند كجايش ميبرند ***منفرد اين ظالمان پر گزند

هم دل پرخون اصحابش دونيم ***هم گذاران زان شر واهل حريم

درسرای خارج شه هم بسی _ داشت بادل ناله وتاب وتبی

ان لبريز بود_همچه شمس از خطّه تبريز بودجام يكتن زانمي

١٠۵-١١۴صص. – ١جلد-آثار قلم اعلي  -1
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ليك آتش درزده برخشك وتر***تاجری معروف وشخصی معتبر

شير مردسه برادر هرسه تن ازعشق فرد_ اولی حاجی حسن آن

كه بسی مردانه نور عشق باخت _اندر آخر جان فدای دوست ساخت

كاواست ازاصحاب يكرنگ بها***دومی حاجی تقی باوفا

زآنها فزونتر آذرش _آنكه باشد نام حاجی جعفرش سومی

رشيدتيغ تيزی ازبغل بيرون كشيد_برگلو بنهاد وببريد آن

كه يكی اصحاب بگرفتش زپس***ونفسبود ازاو جانليك باقی

را بگرفت ازدستش وليك _ بود جوشان وخروشان همچه ديكتيغ

برسرش جمع آمدند اخيار ويار_ جملگی برحالتاو اشكبار

نعرهزن كايناست خالّق ديار***ليك او رو كرده سوی عرش يار 

بازهم ای سر تورا خواهم بريد***گفتی اندرپای اينشاه فريد

اومات بودند ازهمه احوال ***خلق حيرت داشتند ازحال او

بهر او خوردند صدگونه قسم ***چون چنين ديدند ارباب ستم

گلويت بخيه ومرهم زنندبر ***صبركن چندی مداوايت كنند
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______________________________

---  ۷۳صفحه  ---

هذا يوم فيه تنطق النّار فی بعد اذ جئتكم من مطلع العظمة والكبرياٌ باٌمر قرت عنه عيون المقربين تاللّه

ك العزيز من االٌشياٌ قام كليم االٌمر الٌصغاٌ ككلّ االٌشياٌ قد اتی محبوب العالمين وهذا كلّ شیلمة رب

القميص الذی لبسناه لضعفكم ليفديننی من فی السموات واالٌرض بانفسهم العليم انّا لو نخرج من

ظننت انّك بذلك وال يسمعه إالّ الذين انقطعوا عن كلّ الوجوه حباً للّه العزيز القدير  هلوربك يشهد

كنت من العارفين بل بما فعلت زاد ونفسه الحق لوتقدر ان تطفی النّار التی اوقدها اللّه فی االٌفاق ال 

كذلك قضی االٌمر وال يقوم عنه حكم من فی لهيبها واشتعالها سوف يحيط االٌرض ومن عليها

وما دونها وتخرج من يد الملك ويظهر الّزلزال ويرتفع السموات واالٌرضين سوف تبدل ارض السر

ف االٌمور بما ورداالٌقطار وتختلالعويل ويظهر الفساد فی

__________________________________________________________

گفتگواو بیبريمت سویتو_ميبعدازآن هرجا كه باشد شاه

اندكی از انقالبش آرميد***كه بوی وصل زين گفتن شنيدچون

چند روزی بعد شاه آنوجه بر_ ماند باحاجی تقی در ارض سر

ی نهاد _ چند ضبطيه همراهش فتاد تا گلويش رو ببهبود
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تابعكّا سالم آوردندشان***با برادر همسفر كردندشان

الغرض چون حاجی فرد فريد_ در ادرنه حنجر خودرا بريد 

الجرم راضی شدند ازخوف خويش _كان كون بی پناه سينه ريش

شاد باشند از لقاٌماه خويش***تاگليبول درپناه شاهخويش

گذاشتانه هرچه داشت_ جملگی را رايگان بيرونهركه دردكان وخ

نيست ماهارا بدنيا احتياج ***پس ندا كردند كای ياران حراج  

هريكی يك نفس را درپيش خواند***خانان بازماندوآنچه ازتاراج

بفروش وفرصت تاحد عتبقريه***كاين همه ماراست اسباب تعب 

اری نيامد در وصولليك دين***جملگی كردند اين منسی قبول

بود آمد خدمت شاه ملل***در ادرنه قونسول از كلّ دول

كار بر هرجا رسد ما حاضريم ***ما زدولتهای خود مستحضريم

جان منگر همه مبذول گردد***شاه گفتا نيست اين در شاٌن من

او بود كافی مرا حصن ومالذ ***من بجز تقی را نميدانم معاذ 

تها بپااميگوئيا گشته ق ***طرف صد كون نور  هرهفت روز از
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______________________________

---  ۷۴صفحه  ---

الكثيب فی الهضاب وتبكی علی هوالٌ االٌسراٌ من جنود الظّالمين ويتغير الحكم ويشتّد االٌمر بحيث ينوح

يم  يارئيس قد تجلينا عليك فی اضطراب عظوتری النّاس ءشيای الجبال ويجری الّدم من األاالٌشجار ف

وفی هذه البقعة المباركة انّك ما استشعرت بما اتّبعت هواك وكنت مرة فی جبل التيناٌ واخری فی الّزيتا

ثّم اذكر اذ اتی محمد باٌيات بينات من لدن عزيز عليم كان القوم ان يرجموه فیمن الغافلين انظر

ثّم الذين اتّبعوهم من ربك ورب آبائك االٌولين وانكره العلماٌالمراصد واالٌسواق وكفروا باٌيات اللّه 

كسری الذی ارسل اليه كتاباً االٌحزاب وكذلك ملوك االٌرض كما سمعت من قصص االٌولين ومنهم

بكلّشی عليم انّه استكبر علیاللّه ومزق اللوح بما اتّبع كريماً ودعاه الی اللّه ونهاه عن الشّرك ان ربك

فس والهوی اٌال انّهالنّ

__________________________________________________________

ره آماده شد _آنچه بر هركس بيايد داده شد روز هشتم ساز

خبر بودی زحالليك اهلش بي-شه پنجسالدر ادرنه بود آن

روم آمد شه ما ازحرم _ سر نهادندش خالئق در قدمهچون ب

م چون مير دشت _ از ربيع از آخر غرفه گذشتبا فغان وناله وغ
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اللّه برون _ يومئذ كلّ الينا راجعوناز ادرنه شد جمال

شصت وشش نفرجمله ياران بها درآن سفر _ بود عند اللّه

نه نفر اغصان واقمار بها_ سيزده تن هم زانوار بها 

اند ونساٌپس چهل باچاراز اصحاب را _ تسع وعشرينش رجال

رضا محكم زدندچونكه بيرون آمدند_ دست برحبلازادرنه 

روز وشب راندند بی آرامشان_ چون اسيران سوی ارض شامشان

ايام مخفی بود كار _ شد درآخر قصد ايشان آشكارليك آن

چند روزی ماند آنجا برقرار_بر گليبول چون رسيد آن شهريار

سيراری بنزد آنمأمو   انكه آنجا آمد ازشهر كبير_ شخصز 

دولت رقم _ آنچه سوزد از تنش لوح وقلماز رمأموداشت آن 

باسه كس _ دو برادر يك تن از خدام بسآنكه سررارمأمومير و

مرتعش از دولتیموسی وهارون وخاور منجلی _ شاه ودرويش

منفردشان سازد از اصحاب وآل _ تا چه باشد بعد ازآن اورا خيال

له را اندر سوی شهر كبيراهل بيت ودوستانش را اسير _ جم
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__________________________________

 ---  ۷۵فحه ص---

كان من الطّاغين انّا من اصحاب السعير هل فرعون استطاع ان يمنع اللّه عن سلطانه اذ بغی فی االٌرض و

ليحترق بها الخليل انّا اذ اوقد نمرود نار الشّرك اظهرنا الكليم من بيته رغماً الٌنفه انّا كنّا قادرين واذكر

ليطفی بذلك نوراللّه بين  بقهر مبين قل ان الظّالم قتل محبوب العالميننجيناه بالحق واخذنا نمرود

البالد ورفعنا ويمنع النّاس عن سلسبيل الحيوان فی ايام ربه العزيزالكريم قد اظهرنا االٌمر فیماسواه

االٌرض كلّها سوف يغلب ما اراد اللّه يحيی العالم ويتّحد من علیذكره بين الموحدين قل قد جاٌ الغالم ل

االٌمر علی لوح قويم دع ذكر الّرئيس ثّم اذكر االٌنيس وتری االٌرض جنّة االٌبهی كذلك رقم من قلم

انقطع عن الذين اشركوا وكانوا من الخاسرين وخرق االٌحجاب بحيث سمع الذی استاٌنس بحب اللّه و

نداٌ االٌبهی صوت خرقها تعالی اللّه الملك المقتدر العليم الحكيم  يا ايتها الورقاٌ اسمعیساهل الفردو

فی هذه اللّيلة التی فيها اجتمع علينا

__________________________________________________________

خبر اهل حرم _ مشتعل شد حالشان ازنار غم چون شنيدند اين

فداك _ خود بدست خويش كن مارا هالكای جانهااست بنا اينگر

غرق كن مارا بدريای فنا_ بعد ازآن زينجا گذركن ای سنا
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بی پروا شويم_ همچه ماهی غرق در دريا شويم ورنه حق تو كه

عزت اشك ريز_ كز نظر مارا نينداز ای عزيزجمله اغصان

غرق دريای حزنزانطرف احباب شد ازمرد وزن _اشك ريزان

زتو صوت فراق اصغا كنيم_خويشتنرا غرق در دريا كنيمگر 

زمين در انقالب _ جمله ذرات جهان در اضطراب جمله اركان

پس چسان شد قدرت حی قدير-كه چسان خواهد شدن ايندار وگير

مسلول نيستگر يد اللّه بسته ومغلول نيست _ سيف قهرش پس چرا

سم كرد اندر زيرلب چون شنيد اين ناله مارا وجه رب_ يك تب

كای ياران برآئيد از حزن_ زآنكه دستی نيست فوق دست منگفت

من شمارا ميبرم باخويشتن-رغم انف اين خسيسان زمن

ميدهم جمله را در فلك خود جا ميدهم _ درپناه خويش ماٌوی

خواند شه ماٌمور دولت را به پيش _ من مجاٌنيم درامر خويش 

چون وچرابرم با خويش بيويش را _ ميواهل خجمله ياران 

---  ۷۶صفحه  ---
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اللّه ونكون ضباط العسكريه ونكون علی فرح عظيم  ياليت يسفك دمائنا علی وجه االٌرض فی سبيل

االٌبدع البديع اعلم يا عبد انّا مطروحين علی الثّری هذا مرادی ومراد من ارادنی وصعد الی ملكوتی

المعاندين اخذ النّظام كلّ االٌبواب ومنعوا العباد عن الّدخول احباٌ اللّه بين ايدیاصبحنا ذات يوم وجدنا 

الظّالمين وتُرك احباٌ اللّه وآله من غير قوت فی اللّيلة االٌولی كذلك قضی علیوالخروج وكانوا من

اللّه اكبادهم بالنّار انّه الذين خلقت الّدنيا وما فيها الٌنفسهم اُف لهم وللّذين امروهم بالسو سوف يحرق

حنجره بيده حباً للّه هذا ماال سمعناه من قرون االٌولين اشد المنتقمين وفدی احد من االٌحباٌ نفسه وقطع

انّه بهذا الظّهور اظهاراً لقدرته انّه هو المقتدر القدير  والذی قطع حنجره فی العراقهذا ما اختصّه اللّه

اولئك اثّرت فيهم كلمة م وما ظهر منه كان حجة اللّه علی الخالئق اجمعينلمحبوب الشّهدٌآ وسلطانه

اللّه وذاقوا حالوة

__________________________________________________________

گفت آنكس حكم شاهانه شده _ جز رضا چيزی ندارد فائده

هرچه ميلم باشد آنرا ميكنم-شاه گفتا كه شه شاهان منم

لك من نه ازآب وگالست_ شاهم وپايتخت من شهردالستليك م

جمله شاهان پر كُبر وغرور_ پيش من كوچكترند از چشم مور

بار اين رسه _ من شبی دارم باين شامان همهوبهر نظم كار
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عاليا برهركس گشته كارشان_ بدتر ازگرگان شدة طورشان

عنقريب آيد ازآنها گرگتر_ملك آنهارا كند زير وزبر

هستم شهنشاه جزا_ ميدهم بر وفق هر فعلی سزازآنكه من

شهنشاه ملل ديد وشنيدچونكه آن ماٌمور اين بطش شديد _ از

بوسه زد برخاك پايش زاضطراب_ پس برون شد با هزاران ارتياب

زد همانساعت بدولت تلگراف _آنچه بشنيد از شه ما بيخالف_

وست ازوی برتراستحكم حكم ا-آمدش فی الغير ازدولت جواب

آنچه ميگويد همانكن ای فالن_ كه نشايد پنجه زد باارسالن

زمان ماٌمور سركش رام شد _ مدعای دوستان بركام شدآن

كرد والی همرهش درآن سفر-از ادرنه بود باشه يكنفر

شاهش كه بروالی بگو_ ظلم وبيداد عزيز آمد جور گوگفت آن

_________________________________

---  ۷۷صفحه  ---
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بوجه منير ولو الوجه الّذكر واخذتهم نفحات الوصال بحيث انقطعوا عمن علیاالٌرض كلّها واقبلوا الی

الغفور الّرحيم اخذهم جذب الجبار ظهر منهم ماال اذَن اللّه لهم ولكن عفا عنهم فضالً من عنده انّه هو

الی مقام المكاشفة والحضور بين يدی اللّه العزيز جوابحيث اخذ عن كفّهم زمام االٌختيار الی ان عر

الّديار واودع تحت كلّ شجر وحجر وديعة سوف يخرجها اللّه بالحق العليم قل قد خرج الغالم من هذه

وقضی االٌمر من لدن مربی حكيم  ال يقوم مع امره جنود السموات واالٌرضين وال كذلك اتی الحق

كنتم من لوك والسالطين  قل الباليا دهن لهذا المصباح وبها يزداد نوره انعما اراد كلّ الميمنعه

اللّه وظهوره بين العالمين طوبی العارفين قل ان االٌعراض من كلّ معرض مناد لهذا االٌمر وبه انتشر امر

السر فی  للّه موالكم العزيز القديم الی ان دخلتم ارضلكم بما هاجرتم من دياركم وطفتم البالد حباً

يوم فيه اشتعلت نار الظّلم

__________________________________________________________

اويب آيند وگيرند از دوسو_هم رومايلی هم عراق ازدستعنقر

بعد چندی چشم بگشا وببين -من نميگويم خداگويد چنين

در گليبول جام شه سرشار بود_ درطالطم همچه بحر نار بود

چنان برعرش قدرت متّكی_كه عدورا نيز دروی نی شكیآن

را بپيشكه درآرد جمله شاهان-كه چنين قدرت كند ظاهر زخويش
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راگه چنين مظلوم سازد خويشرا_گه بجای شهد نوشد نيش

مطلقا برروی خود نارد كه من_ ميتوانم كرد رفع اين محن

زبود نار طلعتش آفاق سو-الغرض شه درگليبول چند روز

در تغنّی در ترنّی روز وشب _ بر لحون ابدع ورقاٌ رب

كانچنان آيات در كلّ ديار_ از جمال اللّه نيامد آشكار

هرچه بروی بيشتر آمد حجر-حبذا از طرز اين ابهی شجر

هردو گردد برای او مسطر _ جلوهاش گردد ومادم بيشتر

از باليا سبز وخرمتر شود _از ثمارش جمله عالم پر شود

شاه _ باجميع همرهان پويد براهچون درآنجا شد معين آنكه

شدندآل واصحاب بها شادان شدند_ از پی ويرانی آبادان

بعدازآن آن هيكل تقديس ذات _ با مظاهرهای اسماٌ وصفات

)نبيل زرندی(واپور شد _ از رخش واپور غرق نور شد    جلوه گر از مشرق

___________________________________________

---  ۷۸ هحفص---
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ب الموحدين قلوا هناضطرب ی التّی لیلةالی ف انمعونعب غراب البين انتم شركاٌ فی مصائبی بما كنتم 

الفضل المتعالی بيتنا وخرجتم باٌمرنا تاللّه بكم ينبغی ان تفخر االٌرض علی الهواٌ يا مبذل هذادخلتم

ان ناٌويكم تحت جناح فضل ربكم لبقاٌ منعتم عن االٌوكار فی سبيل ربكم المختارالمنيع  يا اطيار ا

آنس بك ووجد منك عرفی وسمع منك ما يطهر به الّرحمن وابی العارفين يا ذبيحی الّروح لك ولمن

رات هذا لمحبوب فی شاطی البحر االٌعظم واستمع نداٌ كلّ الذافئدة القاصدين اشكر اللّه بما وردت

العالم وال يعرفون الذی يدعونه فی كلّ حين قد خسر الذين غفلوا عنه واعرضوا عنالعالم ويظلمه اهل

انّك لو ذاب قلبك فی الذی ينبغی لهم ان يفدوا باٌنفسهم فی سبيل احبائه وكيف جماله المشرق المنير

ونتكلّم معك بلسان القدرة والقوة بما تلقاٌالوجه فراق اللّه البهی ان لك عنده مقاماً عظيماً بل تكون قائماً

قل انّه لو يتكلّم بكلمة تكون احلی عن كلمات العالمين هذا يوم لو منعت عن استماعه آذان المخلصين

رسول اللّه لقال قد عرفناك يا مقصود المرسلين ولو ادركه الخليل ليضع وجهه علیادركه محمد

االٌرضين واشهدتنی ملكوت ن قلبی ياإله من فی السموات والتّراب خاضعاً الٌمر ربك ويقول قد اطمئّ

لو ادركه الكليم ليقول لك الحمد امرك وجبروت اقتدارك اشهد بظهورك اطمئنّت افئدة المقبلين

فی القوم وشاٌنهم وماخرج من افواههم وما اكتسبت بما اريتنی جمالك وجعلتنی من الّزائرين فكّر

المقدس البديع ان الذين ضيعوا االٌمر وتوجهوا الی الشّيطان اولئك لعنهمركايديهم فی هذا اليوم المبا

االٌشياٌ واولئك من اصحاب السعير

--- ۷۹صفحه  ---
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ماسمع ندائی تاللّه انّه محروم ان الذی سمع ندائی ال يوثّر فيه نداٌ العالمين والذی يوثّر فيه كالم غيری انّه

التحزن عما ورد عليك انّك حملت فی واقتداری وكانمن االٌخسرين عن ملكوتی وممالك عظمتی

خبير وكان معك فی المجالس والمحافل وسمع ماجری من حبی ماال حمله اكثر العباد ان ربك عليم و

ان هذا لفضل مبين سوف يبعث اللّه من الملوك من يعين اوليائه انّه معين قلمك فی ذكر ربك الّرحمن

اوليائه هذا حتم من لدن عزيز جميل نسئل اللّه ان يشرحعلی كلّشی من محيط ويلقی فی القلوب حب

الی نعاق من ندائك صدور عباده ويجعلك علَم الهداية فی بالده وينصر بك المستضعفين ال تلتفت

الق عما عرفت وراٌيت ثّم نعق والذی ينعق اكف بربك الغفور الكريم اقصص علی احبتی قصص الغالم

انّه معك رقيب يصلّی عليك المالٌ االٌعلی عليهم ما القينا اليك ان ربك يويدك فی كلّ االٌحوال

الطّائفات حول الشّجرة ويذكرنّك بذكر بديع ياقلم الوحی ويكبر عليك آل اللّه واهله من الورقات

ن دخل المدينة واستجار فی جوار رحمةالوجه فی اللّيلة الّدلماٌ ودار البالد الی اذكّر من حضر كتابه تلقاٌ

اللّه بذلك حزن الغالم ربه العزيز المنيع وبات فيها فی العشّی مرتقباً فضل ربه وفی االٌشراق خرج بامر

البيان من راحة الّرحمن واخذتك رائحة وكان اللّه علی ما اقول شهيداً طوبی لك بما اخذت راح

المسرعين الی شطر الفردوس مطلع آيات ربك كنت منالمحبوب بحيث انقطعت عن راحة نفسك و

المعانی من محيا ربه وعلّل من زالل هذا الخمر تاللّهالعزيز الفريد يا روحاً لمن شرب حمی

---  ۸۰صفحه  ---
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ورد عليك توكّل بها يطير الموحدون الی سماٌ العظمة واالٌجالل ويبدل الظّن باليقين ال تضطرب عما

البيان ثّم اذكر ربك انّه يكفيك عن العالمين المقتدر العليم الحكيم اسس اركان البيت من نيرعلی اللّه 

فيه رقمت اسرار ماكان سوف يذكر الموحدون هجرتكم قد كتب اللّه ذكركم فی اللّوح الذی

مالٌ االٌعلی انّه يريد من اراده وانّه ولّی المخلصين تاللّه ينظر الوورودكم وخروجكم فی سبيل اللّه

باصابعهم كذلك احاط بكم فضل ربكم ياليت القوم يعرفون ما غفلوا عنه فیويشيرن اليكم

__________________________________________________________

دولت عثمانی مداده إچندی قبل در مصر قريب دوازده نفر از احبای الهی را گرفته قونسول عجم ب

زنگبار باشد وباقی ديگررا ٴبحر سودان كه حبشهه بس دوازده نفررا سرگون نمودند باز مدتی حبعد

روانه عليه نمودند نزد سفير عجم اند ونوشتجات زيادی دست آوردهوجه كلّی گرفته رها كرده

حضرات مخوف نموده درين بينها باتّفاق ازجمله رساله ملوك وغير عجم بدولت عثمانی نموده

اند كه قائم ظاهر شده در ادرنه در بيوت جحيم نوشتهعليه كج كاله بی دين واهل شيطان رجيم در

كه شايد ضری بر جمال رب رحيم وارد آورند حضرات چون از انداوليای دولت عليه انداخته

عملِ كه ميباشد لذا بعضی از احبای الهی در عليه بودند گرفته كه اينها اطّالع نداشتندنويسنده

درين بين سفير عجم فرصت يافته آنچه در قوه داشت كرد وسه نفر ديگرهم در بعد مودندحبس ن

در ديگر اءكه بوده مع بعضی اشيس اسب برده بودند عليه بفروشند بجهت مخارج وقروضيأرسه

خواهند هم ازاطراف گير مياورندهم گرفتند حبس نمودند وهركسرادو ساعت مانده بعليه آنها

دولت ديد كه مراوده هم از اصحاب جمعی وارد شدند ومحلّ عبورهم عليه بوداين ايامگرفت ودر
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لذا مرتكب شد اين اموررا باری زياداست از اجتماع ترسيد چون سفير عجم هم دولت را ترسانيد

هم مالحظه نوشتجات رفت وآمد ويكیاست اين دو امررا دولت ديد يكی فقرههم ضبطاسبها

حرفهاهم در خارج بوده واستماع ميشود كه ه ملوك حال حضرات را دارند وبعضیخصوصی رسال

مع جمال قدم ببرند بحبشه زنگبار الی حال كه از دولت حكم خواهد شد كه حضرات اصحاب را

خبری نشده ولكن پيش ازاينها    خيال

__________________________________

---  ۸۱صفحه  ---

فی يوم فيه احاط يز الحميد اشكری اللّه بماايدك علی عرفانه وادخلك فی جوارهفی ايام اللّه العز

وارادوا ان يفرقوا بيننا فی شاطی البحر ان المشركون باٌهل اللّه واوليائه واخرجوهم من البيوت بظلم مبين

انّا خلقنا للفداٌ  قل لو تقطعون اركاننا لن يخرج حب اللّه من قلوبناربك عليم بما فی صدور المشركين

نفتخر علی العالمين .وبذلك

واقعات ايام اقامت در گاليبولی

كه معين شد در خانه والی نشين واقع در كنار بحر مارماراست وجمال ابهٰیگليبولی بلدی معمور و

رجال اصحاب نمودند وورود ونزول ودر حجرات فوقانيه باعائله خود وخانواده اصحاب اقامت

در خانی اقامت جستند كه خانه وگروهینيز در قسمت بيرونی آنمعی در حجرات تحتانيه وج
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سيد محمد ميرزا يحيی وكرده منزل دادند وآن واردرا در يومی قبل ازاُسرای سابق الّذكر اسالمبول

رفيق  نراقی با كردند وحاجی ذبيح كاشانی وآقا ميرزا علی اكبرآقا جان را در خانی ديگر مقّر مقررو

طول ه محضر ابهی رسيدند وايامی چند اقامت ابهی به نوبتی در حمام بمذكور وراهشان در خانه

مهيا شد وبرای بردن موكب ابهیفرمان دولتی از اسالمبول وارد وتا عمر افندی مين باشی باانجاميد

موسیيوزباشی امر سلطانی را معروض داشت كه جمال ابهی وآقا ميرزا 

__________________________________________________________

است ولكن غافل ازاينكه پريشانخيال دارند ميخواهند تقصيری ظاهراً وارد آورند باری خارج از حد دولت در سر

واليتش مغشوش خواهد شد اما از كجا ملتفت بشود اگرچه هر قدر بنای خدعه داشته باشد امور ظاهر دولتيش

است كه متحمل مظهر نفس آن شده .نمی نمايد كه اين از اثر قدرت الهيهاست ديگر فكراكثری مغشوش

)قزوين برای محمد جواد فرهادی فرستاده نقل از مكتوب بخطّ محمد جواد قزوينی كه ب(

_________________________________

---  ۸۲صفحه  ---

علی بعكّا روند ومشكين قلم وسياح وعبدالغفّار وآقا محمد محمد قلی ودرويش صدقكليم وآقا ميرزا 

واهل حرم ابهی وتمامت اصحاب از قبرص ببرند وديگران بماننده ب چی را با ميرزا يحيٰیه باقر قهو

ر باشی چنين فرمودند من شخصاً دراين اممينه بابهیضجه وفرياد آمدند وجماله استماع اين خبر ب
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اگر را بريد وبرای چنين امر يك تن از اصحاب سر خودادرنهسلطانی سخنی ندارم ولی ديديد در

است وجمال ابهی باشی گفت حكم شاهانهچنان كنند مين ٴناچار عدهدراينجا نيز چنين خواهند

تت خواهد سلطان برسان كه ادرنه وعراق از دسه كه بايد جميع همراه من باشند بفرمودند حكم اينست

حال را باسالمبول تلگراف نمود ودرآن باشی بيانات ابهٰیرا من نميگويم خدا ميگويد وميناينرفت

بغايت  ًءونساچند روز برای شايعات منتشره عموم احباب رجاالًدر آنيوزباشی عزم مراجعت كرد و

يكجا ميبرند ه ا برادران ببرا مابين اهالی شيوع يافت كه جمال ابهٰیپريشان بودند چه فيمحزون و

كشند نقل ميدهند وبعضی گفتند كه بايران ميمواضع اخریه وسائرين را از رجال ونساٌ متفرق كرده ب

 ٴای وداع پاسی ازشب گذشته در حجرهچون يوزباشی بروشهادت ميرساننده وبعضی نشر دادند كه ب

ه سف از ماوقع گفته تعذّر جست بأموده ترسيد واظهار ادب واخالص نمحضر ابهٰیه فوقانيه مذكور ب

نمودند صوت مرتفع برای سلطان پياموهيمنه آيات وبياناتی فرموده نصائح وانذاراتی باكمال اقتدار

خضوع اصغا نمود از كه عموم رجال ونساٌ احباب استماع ميكردند ويوزباشی صامت بوده در نهايت

امور مملكت منقلب شود واينواز دستت بدر رود کلسلطان كه بزودی مه جمله فرمودند بگو بآن

را خوب بود سلطان مجلسی فراهم ميكرد ومافرمايد ونيز فرمودندگويم بلكه خداوند ميرا من نمي

را اصغا ما برآنيم حجة وبينه ميخواست يك راست مانمود وبرای آنچهطلبيده تفحص وتجسس مي

يافت وحقيت مطالب ما براو واضح ومكشوف الف با ارادة اللّه ميمخكرد اگر امری دال برفساد يامي

داد وطبق هوای بعضی از مفسدين من دون حجت وبرهان              چنينبرما ميشد حكم وفرماننمي



- 117 -

---  ۸۳صفحه  ---

 را چنانچهداشت ويوزباشی تعهد نمود كه بيانات ومطالبچنين اذيت وزيان وظلم وعدوان روا نمي

تلگراف سلطانی باينهنگام طولی نكشيد كهسلطان واعضاٌ واركان رساند واز آنه شنيد وفهميد ب

ميل ورضای ايشان معمول مضمون رسيد كه جميع اهل حرم واصحاب در موكب ابهی باشند ومطابق

نيز چنين گفت مطمئن باشيد اصحابه آمده ابالغ كرد وب محضر ابهٰیه باشی بومجری گردد ومين

است مبلغ كرايه كشتی وسائر مخارج دولتی ثبترويد ولی چهار تن كه نامشان در دفترلّ متّفقاً ميك

ومختارند واگر مرافقت را اختيار نمايند فقط مصاريف نانشاناست وديگران آزادمنراهشان تماماً با

اين د وجمال ابهٰیخودشان ميباش ٴتی وسائر مخارج ومايحتاج در عهدهكرايه كشرا ميدهيم ولی قيمت

نيز رساند پس توجه بمسافرت شد وسيد محمد وآقا جان كج كاله رافرمودند كه خدا ميعبارت

گرفتند وعمرافندی همراه كردند واصحاب بانهايت سرور ونشاط ورقه واپور برای خود وهمرهانشان

صغار چگونه بارضا ونسوان وضابطی ديگر كه همراهش بود غايت شگفت داشتند كه جمع اصحاببا

را بكشتی برده وصبح يوم دوم االٌولی اشياٌوسرور بسوی حبس ميشتابند تادر عصر روز غره جمادی

بكشتيهای كوچك داخل وسوی واپور روانه شدند ودر سفينه ماه مذكور همگی باعمرافندی وضبطيه

بكشتی حاجی كاشانی ودو ديگر از احباب مالزم بودند ودرحين نزول ابهی آقا رضا شيرازی وتنی

حاضر بوده ودر غايت حزن وتاٌثّر مورد تلطّفات وعنايات ابهی شدند وجمال ابهیرفيقش در ساحل

بخودش بود لوح مذكور كه حاوی خطابات وعناياتباايشان وداع نموده بكشتی درآمدند وحاجی با
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ديگر را اذن جلوس وآنرضاباتّفاق همرهان بعزم ايران مراجعت كردند وجمال ابهی در كشتی آقا 

تاللّه انتم االّحقون مخاطب نمود ودمی دو تسلّی داده بخطابنه آدادند دريا متالطم بود ولسان ابهی ب

دارد كه واپور غرق شود وبال فاصلهبعد بنوع مزاح اينعبارت گفتند حال مزه

---  ۸۴صفحه  ---

اذكار گوناگون وبياناتو يحيطه كلّ االٌمواج وبااقتدار وهيمنه عظيم فرمودند هرگز غرق نميشود ولبا

اصحاب هريك قرار  ءنساوتكلّم نمودند تا كشتی بخاری بزرگ اطريشی رسيده داخل شدند ورجال

همه در سطحه زيستند وبرای جمال كريمه در حجرات مخصوصه بيارميدند واحباب ٴگرفتند وعائله

كرسيهای معتبر گذارده قرار يافتند واز جمله ودابهی در عرشه كشتی كه محلّی وسيع وخلوت ب

ايران باٌزمير با مالزمينش بودند ولی جمال ابهی با آنان ابداً تكلّم مسافرين درون كشتی قونسول ماٌمور

.نفرمودند

واقعات ايام مسافرت در دريا وورود باٌرض مقدس وعكّا

مرضی كه منير كاشانی از جهت شدتووروز بعد قبل از ظهر كشتی باٌزمير رسيده لنگر انداخت 

كشتی ده روز اقامت ومنير درآنجا وفات يافتدچار بود غصن اعظم بساحل برده بمريضخانه رساند و

ازآنجا حركت نمود صبح روز كرد وبعضی از اصحاب بشهر رفته اشياٌ الزمه خريدند وچون كشتی

ه رسيده اقامت كرد وبعضی از ضبطيم بساحل اسكندريونيز برخی از اصحاب برای خريد اشياٌ هسو
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ناظر بود وحين عبور در ساحل از كنار محبس كه نبيل الزمه بشهر رفتند ازآنجمله آقا محمد ابراهيم

را از روزنه پنجره نظر براو افتاد وندا كرد وآقا محمد ابراهيم بقرب گذشتند ونبيل ،زرندی محبوس بود

الحال عريضه ادمان گشتند وما وقع را برای نبيل بيان كرد واو فیشتافته از ديدار يكديگر شپنجره

ساعت ساز مسيحی از اهل تنظيم كرد وفارس سابق الّذكر عريضه نگاشت وبواسطه قسطنطين نام جوان

داشتند وقسطنطين در موقعی رسيد فارس دوستی داشت عريضه را برای محضر ابهی ارسالمصر كه با

اخالص او بامعذلك متوقّف شد تار از حركت مرتفع گشت وكشتیكه صوت كشتی برای اخبا

را تقديم داشت ودرآن موقع احدی از را بمحضر ابهی رساند وعرائضوعبوديت جالب انظار خود

فرمودند قلم بردار وبنويس وباٌعلی كاشی (خادم)وجمال ابهی بميرزا آقا جان .ضبطيه حاضر نبود

و  خادم.الصّوت لوحی صادر فرمودند

---  ۸۵صفحه  ---

را تاٌديه كرده خودوخادم نوشت وجواب مسائل ثالثه فارس را دادند وسوال اولش اين بود كه ديون

بتبليغ امرابهی يابد سوم آنكه بشهادت فائز از مطالبه مدعی طلبكار متمول خود آزاد شود دوم توفيق

عبارت فرياد اينه ون نزد نبيل وفارس رسيد بمرخّص شد وچگردد وقسطنطين لوح را تسليم گرفته

ابا المسيح وفارس از شدت عشق وآرزو ديدگانش را بوسيد وكشتی يك روز بركشيد كه واللّه راٌيت

زاده بود اسكندريه اقامت كرد وتنی چند از ايرانيان ساكن آن بلد نيز كه يكی ازآنان پيردر ساحل

ودر آنجا مسافرين ومشمول عنايت شدند .بحضور گشتند بكشتی آمده باكمال محبت وخضوع فائز
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واپور حركت و .بود انتقال دادندواپور ديگر كه نيز اطريشیه اراضی مقدسه را از واپور مذكور ب

.وشبانه ازآنجا حركت كرده روز بعد بيافا رسيد.لنگر انداخت ،پورتسعيد رسيدهه كرده صبح يوم بعد ب

چون .بعد در مقابل حيفا رسيده بايستاده روزیونيمه شب ازآنجا حركت كرد

__________________________________________________________

تاحصار شهر عكّا شد پديد _ كواست شهر محبس رب مجيد 

منفصل سازند ازشه در حزن-خواستند آنجا زياران چارتن

ندشو سوتنها روند _ مبتالی حبس در قبر تاكه آنها بيكس 

قلم _ باقر وغفّار غرق بحر غم حضرت سياح بامشكين

هرچه گويم وصفشان باشد قليل-هر يكی اندر محبت بی بديل

حسرت برونلك پرچند وچون _ كايد ازآن فُكه عازم شد شه بيچون

ها برداشتند ازاحتراقرا گذارد درفراق _ نالهوآن اسيران

بی نياز ذوالكرم بزاری در قدم _ كای قديرسر نهادندش

را زدل بيرون كنم جمالت زندگانی چون كنم _ چون خيالتبي 

منقلب شد قلبها از حالشان _ عرش چون بگريست بر احوالشان
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الغرض شه امرشان برصبر كرد_رفت وگريانشان لسان ابركرد

چونكه شد محروم ازديدار يار-عبد غفّار بهائی زان خيار

لك در دريا فكندرا از فُخويش–يابهائی گفت باصوت بلند

از غمش ناليد كلّ ماسوا-چون معلّق شد چو مرغ اندر هوا

كه فرامش شد بالهای دگر-چنان افروخت دردلها شررآن 

كه شد درقعر دريا واژگون _ خيل غواصان كشيدندش برونچون

حكايت يادگارعمری ازنو داد اورا كردگار _ ماند از وی اين

نقدرا با صدگزند _ شاه ولشگر وارد عكّا شدندالغرض آ 

___________________________________

---  ۸۶صفحه  ---

مقرر از طرف دولت عثمانی چنين بود كه از جمله اصحاب سياح ومشكين قلم وآقا عبداللّه (آقا 

ام ادرنه توسط سيد محمد ايدراش چنانكه خوديحيی وعائلهعبدالغفّار) وآقا محمد باقر اصفهانی را با

تبعيد كنند در صورتيكه با جمال ابهی نباشد راضیاصفهانی بدربار اسالمبول نوشت كه هرگاه اورا

تابی ثّر وبيألذا حالت ت .وعائله مكرمه بعكّا وارد سازند جمال ابهٰیاست بقبرص ببرند وسائرين را با

احبا از مفارقت ايشان كلّ ناظرين را بگريه وزاریوبيقراری  از مفارقت موكب ابهٰینفوس مذكوره
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ه رفتن بكشتيهای كوچك برایه هنگاميكه عائله مباركه واصحاب از واپور بيرون آمده ب .واداشت

قا آچهار يعنی آنبكشتی كوچك نزول فرمودند يكی از خره جمال ابهٰیساحل قرار گرفتند وباأل

دريا انداخت ه فوقانی ب ٴرا از سطحهخويش بهٰیاَأل ءرفيع يابها ندایعبداللّه قصد انتحار وفدا كرده با

مخاطباً له تقريباً  بود عودت نمود وجمال ابهٰیحيفا رفتهه حال عمرافندی كه در كشتی كوچك بدرآن

اشاره كردند  ،بر مسببين اين امور نفرين نمودهوچه واقع شد ومضمون فرمودند ببين چها ميكنيدبدين

وتحير وتمامت مسافرين از يهود ومسيحيين ومسلمين را تاٌثّر .وآقا عبدالغفّاررا بيرون بياريدكه برويد 

آورده لمحه سرازير آويختند تا فراگرفت وناخدايان كشتيها كوشيدند وآقا عبد الغفّاررا از دريا بيرون

حلقش داخل شده كه بآبي

__________________________________________________________

شاه جاللسال_وارد عكّا شد آنزِ ) ۱۲۸۵(رفهع در جمادی اولِ

بربها وآل او چون رو نمود-من چگويم كاندرآن روز ورود

آل واهل اللّه را همچون غنم _ ميشمردندی يكايك دمبدم

الغرض كردندشان دريك حصار_ برهمه بستند دررا استوار

ان بسوزج ياسالطين بقا نآز-قطع كردند آب ونانرا چند روز

سينه جای پيرهن بايد دريد _ در بال وسجن اين شاه فريد 



- 123 -

زانقالب مسكن وآب وهوا _ جمله افتادند يك دفعه زپا

جان شدندازمرض چون هيكل بي-ی عيان شدندگشه جملغير آن

تن_اولی بوالقاسم بيمار وسنمرض زيشان سهفوت شد ازآن 

...نوبود ازاهل عراق وشهر 

...است واسماعيل نامباقر روح -را از خداوند انام وين دوتن

فاسدندمسلمين در دفنشان مانع شدند_كاين جماعت كافرند و

...در قبور مسلمين_ جايشان نی

مكان كندند بهر آندو گوريك_باری اندر خارج اهل قبور

رهندتن هرسه شهيد اين كاين سه-هردوتن دريك محلّ مدفون شدند

....نداهللا ه_طيرنار مشعل وجه 

زاول خلق جهان چشمی نديد-الغرض حبسی باين شدت شديد

.دادبود معنی ايام شداد_كامده نازل درالواح ساين

)نبيل زرندیمثنوی(

______________________________
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---  ۸۷ حفهص---

تسلّی جمال ابهیهمگی چشمانی اشكبار وآهی آتشبار داشتند ورا باهمراهان كهبرآمد آنگاه وي

قرار گرفتند وبالجمله جمال ابهی وهمرهان بساحل حيفا .بردند سداده دلجوئی كردند برای قبر

دادند آنگاه همگی وارد لوساعتی چند توقّف كردند تاآنكه كشتی شراعی حاضر شد واشياٌ را نق

حركت سفينه حالت همرهان منقلب كشتی شده روی بعكّا رفتند وبااينكه دريا آرام بود از شدت

محبس شدند واين دريوم دوشنبه دوازدهم وارد منفی و ،گرديد ولی در كمال سرور بساحل رسيده

كه اراضی مقدسه وشهر  .دميالدی بو ۱۸۶۸اُگُست  ۳۱ه . ق مطابق  ۱۲۸۵شهر جمادی االٌولی سال 

اقدس ابهی واقع شد تا رايت استقالل شريعت بديعه عظمی تاريخی عكّا مقّر عظمت وافاضات جمال

درآنجا باٌوج ارتفاع رسد .

عسكريه ٴدر قشله وصف عكّا واقامت ابهٰی

عكّا شهری قديم وقلعه حصين وقويم واقع در ساحل بحرالّروم كه دوحصار قطور متداخل

آهنينش را علی غليظ وثقيل ۀوحيد ۀزيع برافراشته از سنگ گرداگرد آنرا احاطه داشت ودروارف

نفوس ممانعت ميكردند وسكنه از واز دخول وخروج .هنگام عشاٌ می بستند ،الصّباح نظاميان باز كرده

كوچه ها مدنيت حاضره ووخصال معرفت واعراب مسلم ومسيحی ويهود وغالباً عاری از آداب

ابنيه عموماً پست وكهنه وچركين ومخروب ودر شبها تاريكباريك ومعوج واك وپمعابر ناو
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بعيده از بلد از چاه عين الست آب ميگرفتند ويا از طريق وخالی ازآب مشروب بود چنانكه در مسافت

نامعمور بود بمسافتی يك ميل رفته ازآب معروف كابری حمل بردوش وبهجی كه راهی غير مسطح

مياوردند وتقريباً درطول نيمساعت آب بشهر ميرساندند وهوائی غير صحی وزمينويا بواسطه ستور

نمناك وحشرات پر آزار بسيار داشت چنانكه كثرت وشدت

---  ۸۸صفحه  ---

سوئی آن ضرب المثل بود ودروصف هوايش چنين ميگفتند كه اگر طيری درهوای عكّا از 8براغيث

جمال ابهی قبل از وهنوز ازمحيط خارج نشده برای ردائت هوا بيفتد وجان بسپاردبسوئی طيران نمايد 

والغنا من هذه االٌرض التی سميت ورود درآن بلد چنين درحقّش فرمودند  فسوف يخرجنا اولو الحكم

اٌ كاٌنّها دار مدن الّدنيا واقبحها صورة واردئها هواٌ وانتنها مبادرنه الی مدينة عكّا ومما يحكون انّها اخرب

يسمع من ارجائها إالّ صوت ترجيعه وارادوا ان يحبس الغالم فيها ويسدوا علی وجهناحكومة الصّدی ال

بل ساحل دريا در مقاوكوه كرمل ٴحيفا دردامنه ٴعنّا عرض الحياة الّدنيا  وبلده ويصدوا ءواب الّرخااب

از دريا فرورفته در خشكی كه  ٴاست وقطعهيم فرسخشان كمتر از نمابين ٴجنوبی عكّا قرار يافته وفاصله

عكّا كه در ايام تسلّط جزّار پاشا معروف  ٴعسكريه ٴقشلهاست دربين ميباشد واماخليج عكّاه معروف ب

ثيج ، براغ .ککَا يکيبُ  ] (ع ا) ک[=غوث رک . بيکيبَ  ] (ع ا) جِ  برغوث . جِ  برغورث ، بمعن]=براغيث-2
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باشی وسيعی بود وبركه آبی در وسط واشجار نخل وانجير داشت ومينبنا شد سربازخانه مرتفع

حكومت ه مذكور وارد كرده امر دولت را ابالغ ب ٴلدی الورود بقشلهوهمرهان را وضبطيه جمال ابهٰی

كه بايد مراقبت شود تا احدی بقشله داخل نشود وكسی با شيخ عجم وهمرهانش مالقاتنمودند

از نمايد وثير وتسخيرأفتارشان سحرآسا در قلوب وعقول تننمايد چه كه ضال ومضلّند وديدار وگ

برقرار بايد بماند ودر داخل از دارد واين حبس بر همين طريق موبد ورسولش به خدای غيب وايمان ب

حجرات متعدد خوب وايوان وتاالر قشله بجانب شمالی غربی عمارتی بود كه در قسمت فوقانی

تحتانی  ٴئله درآنجا قرار گرفتند ودر طبقهعابا بزرگ وبيرونی ومحالّت ديگرهم داشت جمال ابهٰی

اش اقامت جستند ونيز در جانب شمال قشله حجرات عائلهزا محمدقلی باعمارت مذكور آقا مير

امير وتحتانی داشت كه حاجی علّی عسكر با عائله اش وآقا محمد جواد ووسطانیمتعدد فوقانی و

شمال غربی چند                                        محلّی ٴجستند ودر زاويهسكونت

--- ۸۹صفحه  ---

محلّهای اش مسكن گزيدند ونيز در جانب جنوب ومشرقی بود كه آقا رضا شيرازی با عائلهمحلّ

اختيار ومنزل نمودند واغلب كليم وديگری را سائر احبا خوبی وسيع بود كه يكی را آقا ميرزا موسٰی

د كه برای شستشو بكار ميرفت واما سيمحلّها خالی ماند ودرجانب غربی حمام وسيع خوبی داشت

مورين وگماشتگان حكومت از جمع احباب خارج أممحمد اصفهانی وآقا جان كج كاله تبريزی را

رسنگی گمحلّ دادند ودرشب اول اقامت در قشله از جهت كرده درجائی ديگر بيرون از قشله
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خارج شدن  ٴوبد رائحه بود ومستحفظين اجازه چه آب حوض كهنهوتشنگی تعب ومشقّت شديده شد

عبدالهادی پاشا متصرف عكّا آوردند ولی  ٴگرچه مقداری برنج مطبوخ از خانهوردن ندادندوآب آو

غارنبوده اصحاب ونسوان خصوصاً صُمطبوع

__________________________________________________________

بچهار مقام را ميفرمايند ودر مقام سفر قبلی برای سياح افندی كه در كربال بود نازل وبيان ورود ٴذكر عكّا در سوره

اد كه عنقريب دهای نور مارا استقبال نمودند ومنادی روح ندا در ملَعوادی نبيل ميفرمايند وارد شديم كه باه چهارم ب

ناظر شنيدم كه را از محمد ابراهيمعالم داخل شوند وبنده چون در اسكندريه اسم عكّادر ظلّ اين اَمن علی االٌرض

است بايد همين عكّا باشد چون عدد عكّاٌرا با است در قلبم خطور نمود كه وادی نبيل كه در لوح سياحبر شامدر 

يكی است ودر مخمس عربی در وصف عكّا ذكر اين مطلب را كردم در سال ساب نمودم ديدم باعدد نبيلحهمزه 

ودر "وادی النّبيل يناديك ربك الجليل من"سطور بافتخار يكی از احبای عراق نازل كه اين آيه درآن مسوم لوحی

آمد وبر شاخه درختی كه در بيت بود نشست وسه مرتبه ارض سر در خانه مراديه فرمودند مرغی را هنگام سحر ديدم

وبعد ذكر بر شام را فرمودند كه ارض مقدس است ومحلّ معراج انبيا واصفيا وماراذكر نمود محمد آمد بال آمد

صحاب بگوئيد كه اين سفر مثل أهبن ارض ميبرند ودر گليبولی هم معلوم نبود خيال دولت چيست فرموده بودندآ هب

آنجا اعمال جميع انبيا مبعوث ميشود وجميع لوازم آتيه وجود در ،,هكاٰرند بجائی ميبره سفرهای سابق نيست مارا ب

بماند ا بهر سمتی كه مائل است برود واز امتحان محفوظميدان نيست از همين جمرد اينگردد هركسموجود مي

وإالّ بعد از اين بر رفتن

________________________________
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--- ۹۰صفحه  ---

ضبطيه برای خريد آنچه نتوانستند ازآن تناول نمايند ولی درصبح روز بعد چند نفررا اجازه دادند كه با

بهمين نوع فراهم شد ودرشبی ديگر از چند روز ديگر بايد بروند ولذا قوت آنروز وقوت هريك

تفتيش وتجسس احوال نمايند واز بيانات مباركه رسيدند كه ضاٌ حكومت تفتيشيه آمده بمحضر ابهٰیعا

اعاظم ودانشمندان شهيرند وتنی ازآنان چنين گفت تاكنون چنين استماع كرده دانستند كه ايشان از

تقی ی روزی گذشت برادران حاجی جعفر ومشهدنكرد وچون سه عكّا وروداشخاص بزرگواری در

نيز وارد عكّا شده بقشله درآمدند وحكومت برای هرفردی از مسجونين روزی سه تبريزی سابق الّذكر

.كول نميشدأها سياه وشور ونامطبوع بود وممقرر داشت ولی نانقرص نان

__________________________________________________________

آنچه دراين ارض از استقادرنخواهد بود ودرحين ورود بقشله عكّا ايستاده وفرموده بودند كه عجيب ارضی

اگرچه كشيدن يك نفس باشد وبرداشتن اصحاب بظهور رسد بدوام ملك وملكوت باقی وثابت ودائم خواهد بود

رمودند حتّی اين شاخه درخت را كه ميبينی افتاده افتاده بود فيكقدم شاخه درختی درآن حين نزديك قدم مبارك

ازين مذكور خواهد شد واز حق متعال بايد سوال نمود كه آنچه سزاوار ايام اللّه استذكرش در شرق وغرب

چندين سال قبل از ورود مبارك اصحاب بظهور رسد تاقابل بقا ودوام وذكر خير باشد يكی از عرفای كامل عكّا

شود ودر بلندترين اماكن ساكن شود خوشابحال نفوسيكه است موجود امم بعكّا واردكرد كه نزديكدائماً ذكر مي

بود بشتابند شيخ قاسم مفتی عكّا روزی از او پرسيد كه آيا من درآن يوم مبارك خواهمآنوقت را دريابند وبسوی او
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تو كه از احبا وانصار او اين پسر نگاهی كرد وگفت از اهل اين نفس احدی اعطايش را درك نخواهد كرد مگر

عكّا وارد شدند ومحمود افندی پسر همان مفتی مومن خواهد بود وهمان نوع شد كه در قشله اعلی وارفع امكنه

محمد حسبه از ازآن عارف آگاه موسوم بشيخ جمعی از اهل عكّا اين مطلب راگشت وعالوه از خود محمود افندی

ين بود كه باوجود منع شديد دولت بعضی از اهل عكّا فائزشدند وپسر شيخ مذكور در اهل طرابلس حكايت كنند ا

.مذكور احاديثی جمع نموده بودكرامات پدرش كتاب نوشته ودر خصوص مباركی عكّا همان مفتی

)نبيل زرندی (

كه برای آقا محمد جواد فرهادی (عموجان) بقزوين نوشت مقرری دولت در مكتوب آقا محمد جواد قزوينی

.هر نفری از مسجونين معادل پانصد دينار بودعثمانی برای

_______________________________

--- ۹۱صفحه  ---

قروشی قرار ها شهريه قليلی چنانچه برای بعضی چند پاره وبرای برخیوپس از چند يوم بجای نان

مريض شدند چه فصل وبراحباب تقسيم كردند وطولی نكشيد كه مسجونين گرفتار تب نوبهدادند و

ای مرطوب سنگين عكّا انسی هونيزخريف وموقع بروز امراض بود وآنان باچنان مشروب وماٌكول و

دچار گشتند وفقط غصن اعظم بستری نشد نداشتند ورجال ونساٌ وصغار وكبار بتب وبيماريهای سخت

ست وآقا هايشان را شُترتيب وتنظيم همی كرد ورختوبنفسه بپرستاری بيماران پرداخت غذا ودوا

د ومعذلك سه تن از اصحاب يعنی شيرازی معاونت ومساعدت نمودنكليم وآقا رضا قنّاد ميرزا موسٰی
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آبادی واستاد باقر وبرادرش استاد اسماعيل خياط كاشی را مرض شدت يافته آقا ابوالقاسم سلطان

از نمودند واجسادشان برجای ماند نه در نزد مسجونين مصروف تجهيز موجود بود ونه احدیوفات

را كرد تا اجسادقيمت نازل هراجه فرستاده ببازار ه ب ٴان اقدام كردند وغصن اعظم قاليچهملّت ودولتي

قبرستان خود مانع شدند ولذا در فن نموده برای دفن مهيا سازند ولی مسلمانان از دفن درسل وكَغُ

:اعظم خود چنين بيان فرمودندواقعه را غصنمحلّی خارج از قبرستان دفن نمودند و
9

جناب آقا "

دو نور مجسم شديد شدند طبيب ودوائی درميان نبود آن بمرضمحمد باقر وآقا محمد اسماعيل مبتال

ياران را بحسرت بيپايان انداختند آنصعود بجهان ابدی نمودند ودر يكشب دست درآغوش يكديگر

را خروج از صبح خواستيم تا جسد مطهرشان را برداريم عوانان گفتند شماشب جميع گريان بودند

تكلّف ا تسليم كنيد تا غسل وكفن ودفن نمائيم ولی مصاريف را شما بايدنه ايندو جنازه رقشله جائز

حبائه روحی ألزير پای جمال مبارك بود جمال مبارك ٴد از قضا چيزی موجود نبود سجادهنمائي

هشتاد وبعوانان بدهيد بصدوسجاده را از زير پای مبارك برداشتند وفرمودند بفروشيدآن ءالفدا

ه فروش رفت وتسليم ستمكاران شد ولیسجادقروش آن

--- ۹۲صفحه  ---

تذکرة الوفاء - 9
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ا را بمظلوم ودآن يدهاوکسلی نمودند ونه كفنی جز زمين را م را نه غُدو روح مجسظالمان آنآن

ان شملكوت ابهی باهم جسماست هچنانكه جانشان درالن قبرشان متّصل بهمآدفن نمودند كه لباس 

عنايت درحق ايندو برادر داشتند گراست جمال مبارك نهايتنيز در زير خاك دست درآغوش يكدي

انتهی  ."مذكور درالواح شدند قبرشان در عكّااستدر ايام حيات مشمول الطاف بوده وبعد از وفات

شبها برنج انجاميد وهمه روزه ديكی بزرگ از شوربا ودرومدت بيماری مسجونين چهارماه بطول

حالی ه جمله ميرزا جعفر بمقدار الزم ميداد وازآنه از بيماران بكاعظم بهريمطبوخ تهيه شده غصن

بالينش آوردند ه فَس تقريباً منقطع گشت كه چون طبيب را بكف آورده نَاز بيماری بيفتاد ودهن

را حيات بخشم وچنين گفت شما مرا ببالين مرده آورديد مگر من مسيحم كه مردهونبضش را گرفت

معروض داشت دعائی صادر فرموده  محضر ابهٰیه كليم شرح حال را ب موسٰیرفت وميرزا بيرون

اعظم خره غصنا بديع الحيات نام فرمودند وباألردادند وميرزا جعفر حيات تازه يافت واودستوری

مناجاتی در خود مريض شده بحالی سخت افتاد چنانكه موجب اضطراب همه گشت واز قلم ابهی

مناجات مذكور امر فرمودند كه همه احباب بخوانند وصورتافت وطلب صحت وعافيت صدور ي

لسياطك وعذابك ولكن حسن حالی ياالهی استحقّنی ءبسم اللّه الغافر    ولو ان سو است  اين

باسمك الذی جعلته سلطان  اسئلكعطوفتك ومواهبك يقتضی العفو علی عبادك والتلطّف الٌرقائك

كلّ ماال اراده ارادتك وانّك انت مكروه وعنواقتدارك عن كلّ بالٌ وبان تحفظنی بسلطانك  ءاالٌسما

آقاميرزا محمود كاشی وآقا حسين آقا وميرزا آقاجان وعائله وجمعی از مرضی مانند علی كلّشی قدير.
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اين مناجات پرداخته همگی شفا يافتند ومسجونين در تمامت مشقّات تالوته آقارضا وغيرهم ب

لرا باكمامذكوره

--- ۹۳صفحه  ---

والواح ومناجات ايمان واستقامت ومسرتی كه در محضر ابهی داشتند ايام وليالی را باذكار وآيات

بود بلكه غالباً از مقّر سجن خبر ميگذراندند ومرابطه مابين عراق وايران وغيرها با محضر ابهی مقطوع

بگستردند چنانكه ازليان اصفهان انتشار  محزنه هرسونداشتند وسخت پريشان شدند واعداٌ اخبار كذبه

خره بابوحشت واضطراب انداختند تا باأل رايافت وبهائيانغروب دادند كه شمس جمال ابهٰی

لفا مخابره نموده خبر بدست آوردند انگليس در ج ٴخانهتلگرافٴيكديگر مشورت كرده بواسطه

.طرف روی بشدت ميگذاشت حال مصائب وباليای وارده ازهرسود ودرعينآ وقلبشان بي

فتنه در آباده 

احبا كه چند سالیمعارضت باه تحريك وتهييج سيدی روضه خوان فتنه وهيجان به آباده بهٴ درقصب

اكبر ازاحباب بود درآنجا طلوع وقيام نمودند برخاست وحاجی قاضی ازعلمای متنفّذ قصبه استاد علی

گرديد وبصدد تعرض بسائر ه بدنش مجروح وغرق خونرا فرمان داد چندان چوب وتازيانه زدند ك

مذكور بشيراز نزد والی فارس منين برآمد ومعذلك سعايت وشكايت از استاد علی اكبرؤم

كشيده ولی جراحات پيشينش را ديده از معتمدالّدوله فرهاد ميرزا نوشت ووالی استادرا بشيراز
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بشيراز احضار نموده توقيف كرد واستادرا باتلطّف  آبادهمفتريات ومظالم مجتهد اطّالع يافت اورا از

.ومهربانی باز پس فرستاد

فتنه در نور

نمودند كه در صدد خروج بر دولت ومتنفّذين نور سعايت ازبستگان جمال ابهی واحبای تاكر ءعلما

ض ابهی نسبت دادند مبلغی از نقود برايش از ارميباشند وبحاجی ميرزا رضاقلی حكيم برادر جمال

مشغول است وشاه متعرض شده حكيم را دستگير كردهمقصود رسيد وبدعوت مردم بامر جديد

--- ۹۴صفحه  ---

ماٌموريت درانبار محبوس ساخت وماٌمورين غالظ بسركردگی طاهرخان پسر ميرزا خليل يالرودی

وطاهرخان عموعلی  غارت كردنديافته در زمستان سرد پراز برف بتاكر ريختند واشياٌ واموال اهالی را

پهلو نهاده سوزاند واصرار همی كرد كه لعن وسب برادرزن آقا ميرزا حسن برادر جمال ابهی را داغ بر

آتش زد وعده را بنام اينطائفه دستگير كرده تقريباً دوازده تن را نمايد وقريه داركالرا بدست خود

يگر از تاكر فراری ومتواری گشتند ومدتی در كشيدند وعده د ( در بند ) درزندان جنبدبطهران برده

حيات نمودند وزنان وكودكان تاكر در آب سرد ( امرار)مبدل بمشاغل سخت در گيالن امررالباس

بسربردند زاریهای عمارت پدری جمال ابهی نيمه شبها بدعا وعجز ورودخانه در مقابل خرابه
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لبشان كشيدند بنور برگشتند ومحبوسين طهران نيز وفراريان بعداز مدتی چون غالمان دولت دست از ط

.در انبار نفی باز گرديدآزاد شده بوطن عودت نمودند وحكيم بعداز انقضاٌ ماهی

تضييقات وبليات بهائيان دربالد خراسان

مصائب وارده ذكرواعظی در كوی جمال ابهی فاران ناميدند) وارد شد وبر منابر در ضمن وعظ و

ولعن امر بديع واينرا روزانهبراهل بيت نبو وسب ض وردای ت بتعرد ومهيپرداخت واهالی را مستع

رمضان در اثناٌ جوش وخروش وبر منبر عمامه شورش وفساد ساخت تا در روز بيست ويكم شهر

بركشيد ومردم را بقلع وقمع بهائيان برانگيخت وشورش عام برپا اسالماخويش برزمين افكنده فرياد وا

علی اكبر غرقارا كه مردی باعلم قوی دل وثابت قدم درامر بهائی بود گرفته بمسجدد وآقا ميرزاش

كشيدند وغرقارا درآن ضوضا وشور وغوغائی

__________________________________________________________

شدتحويل بحمل يكساعت ونيم بغروب مانده از روز شنبه ششّم ماه ذو الحجه واقع 

______________________________

  --- ۹۵ حفهص---

ميالدی ۱۸۶۹ -ه . ق  ۱۲۸۶واقعات سال  سال بيست وهفتم
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ونطقی عجيب برسر بود وهمينكه بمسجد داخل شد خودرا از دست مردم رها كرده بر منبر برآمد

بيرون آورده با آهنگ بغلفصيح در خصوص اين امر ادا كرد ودر خاتمه مقال لوحی از جمال ابهی از 

بپائين كشيدند وضرب بسيار وارد جذّاب وندای رفيع تالوت كرد ومردم هجوم كرده ويرا از منبر

مشهور باٌمانت وتقوی وايمان بجمال ابهی بود را كه مردیآوردند وفی الحال جمعی مالّ غالمرضا

دو مظلومرا كتك زنان ولعن گويان انداخته بمسجد آوردند وهرگرفتار كرده سر برهنه وشال بر گردن

رسيد باهرچه كه توانست ضربتی برايشان وارد آورد چندانكه يقين بر هالكشان ببازار بردند وهركه

ريخته اجسادشانرا بخانه كه معروف بغريب خانه بود انداخته رفتند وبخانه مالّ غالمرضاونمودند

آنگاه مردم متفرق شدند نروز تا وقت مغرب برپا بودرا بغارت بردند وشورش درآتمامت اثاثيه خانه

آمدند وهريك دست بگردن آنديگر ودر آنهنگام دو مظلوم مجروح مذكور در غريب خانه بهوش

تشويق وتشجيع برثبوت واستقامت نمودند وتنی انداخته روی همرا بوسيدند وتهنيت وتبريك گفتند

ربوده بخانه خود بردند وبمعالجه پرداختند وبعد از چندی ايشانرا چند از احباب خودرا بدآنجا رسانده

يافتند وبتظلّم در طبس نزد عمادالّدوله حكمران شتافته شكايت كردند وحكمرانهردو بهبودی

ولی اموال منهوبه را از ماٌمورينی بريشون فرستاد وچند تن از روساٌ اشراررا دستگير كرده محبوس نمود

عودت بطبس كردند اشرار مجدداً بنای مسترد دارد وهمينكه ماٌمورين جهت نقود تماما نتوانست

چندانكه هردو ناچار مهاجرت از وطن اختيار كردند توهين وتعرض نسبت بدو مظلوم مذكور نهادند
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سرگشته وسرگردان گشتند ودر بيرجند شحنه محل درويش علی اكبر وسربه بيابان واطراف وقراٌ نهاده

نزد مير علم خان امير وحكمران قائين برد واوتهاز احباب را گرف

--- ۹۶صفحه  ---

آثار والواح از آمظلوم همی نمود وچيزی بدست نياورد پس ماٌمور بخانه اس وآنكه مطالبهكربالئی عب

كند وماٌمور بعنوان مطالبه اثاثيه درويش درآنجا منزل داشت بفرستاد تا تجسس وتفحص از الواح

عباس خورجين درويش را تسليم وی كرده ولی ش جلب مال در ضمير بست وكربالئیدرويش نق

بيرون آورده مخفی نمود وماٌمور خورجين را نزد امير برد صندوقچه مخزن الواح را قبال از خورجين

زدند ومدت دوروز در چهار ميخ نگهداشتند وتمامت موهای سرش ودرويش را درشب چوب بسيار

درآنحال كه كربالئی حسين پهلوان موهای بلندش را بدست پيچيده ومعذلك را يك يك كندند

پی درپی تغنّی همی كرد ای قادر قدرت نماها قدرتی ها قدرتی سپس ويرا يك يك ميكند باين بيت

الحكومه قريه سرچاه سپردند كه درآنجا محبوس بماند ولذا درآنجا ويرا در چاهیبدست نائب

كسب اطّالع را برایش مدتی بيخبر ماندند باالٌخره برادرزنش مشية اللّهمحبوس نمودند وعائلها

آباد كه آنهنگام مقّر نموده بعلیبقائنات فرستادند وهمينكه مشية اللّه بسرچاه آمد اورا نيز دستگير

بسيار وارد ساختند ودر علیآباد چندان زجر وشكنجه حاكم بود كشيدند ودر اثناٌ راه ضرب واذيت

درگذشت ودر آنهنگام نوزده سال داشت وجسدشرا امير اجازه نداد ودند كه ازاينجهان پررنج وعنانم

كنند بلكه در ده فرست بخاك سپردند ودرويش علی اكبر مدتی در حبس بود كه در علیآباد دفن
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تا حاجی ميرزا ابراهيم شريعتمداری سردار كتباً از مير علم خان استخالص ويرا خواستوباالٌخره

بهائيان مالمستخلص شده بقوچان رفت ودرآنجا درگذشت ونيز اعدا واشرار بشرويه بقصد جان و

قبل ازين هنگام قبول امر قريه صغيره زيرك واقع در قرب قصبه مذكوره بقصد تعرض عده كه چندی

ی ازآنان ضرب وجفا وارد آوردند كه برخابهی كرده استقرار درايمان يافتند حمله بردند وچندان

مجروح ودرهم شكسته شده مدتی

--- ۹۷صفحه  ---

در بستر وتحت معالجه بسر بردند تاصحت يافتند .

شدائد ايام حبس در قشلهاوضاع و

عكّا وقشله شدند وارد تبريزی سابق الّذكر كه همراه موكب ابهٰی کسيد محمد اصفهانی وآقا جان بي

انی محبس فوق ٴدر حجرهرااز حكومت نمودند الجرم ايشان پس از چند روز درخواست تغيير محلّ

حكومت اطّالع ه احباب را شناخته ببلد بود مسكن دادند تا واردين از ٴحكومتی كه مواجه دروازه

عجام وخصوصاً أاوهام اهالی نسبت بوعقائد وگردد دهند وسد ابواب مراوده ومعاشرت جمال ابهٰی

غراض واصفهانی وتبريزی را ا ءنموده حكومت را باجراوموافقتمر بديع نيز مساعدت أهنسبت ب
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منظور مذكور پرداختند وافكار  ءدو با كمال عناد واهتمام باجراوآناعراض واعتراض كمك شدء بالقا

جمال طائفه از اين مختصر بايد قياس كرد كه در بدو ورودعكّا وحدودش را نسبت باينعموميه اهالی

كه تماشا كنند ولی همينه يافته بود انبوه مردم مجتمع شدند تا خدای اعجام راحسب شهرتی ك ابهٰی

خواندند تحية حاصل كرده را محمد رسول اللّهنظرشان بر تاج مبارك افتاد وجمله  ال إله إالّ اللّه

خصوص بالجمله حكومت بنهايت شدت همت در اينكردند ورا نيز ازين سخنان منعآنة مزاحم

مصاحبت ومعاشرت گشتند ودر ه تدريج ملتفت شده مائل به محترمين بلد بوی داشت ولی اعزّه مجر

مالقات وقشله آمده اوليه سجن طبيبی كه با همرهان برای وارسی احوال بيماران مذكور بهمان ايام

بلد  برای اهالیاوصاف عظمت مسجونين رامكالمه با غصن اعظم كرده وملتفت ومنجذب گرديد و

اخالق وعرفان وبيان ٴمالقات رسيده شيفتهه بيان داشت وبرخی ديگر نيز در خارج وداخل قشله ب

باشند دانشمندان كبار ميمقدار وگشتند وشهرت يافت كه واردين ومسجونين قشله از رجال عالی

هالی بيمناك دولت عثمانی را از معاشرت شان با ابرای اينكه سلطان عبدالعزيز واركان وجمال ابهٰی

بودند ومخصوصاً

--- ۹۸صفحه  ---

را در عكّا وبالد حدود بشدت منع كردند وتجسس وتفتيش ميكردند امر تبليغتبليغ امر بديع را در آن

غصن  ٴهدهرا بر عبستند وآنالمسلمين وسوريه حرام فرمودند وابواب مالقات خودرا برروی مردم

اش سمع وقوت بيان ومعاشرت حكيمهخصال ومناقب عظيمهاعظم واگذاشتند تا بمعارف عميمه و
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طريق مزبور پی بمقام ه ومطهر سازد ومردم خود بوهم وبيم طاريه پاكوقلب را از مفتريات منتشره و

حضرت گشته آندراندك زمانی طالب وعاشق مصاحبت باوعظمت امر برند ومعاريف عكّا ابهٰی

شرف  محضر ابهٰیه دت طلب واصرار توسط ايشان در قشله ببشابواب معاشرت مفتوح گرديد وبرخی

قومی كه غرور وتعصّب مذهبی وشيخ ميری (علی ميری) مفتی عكّا با آنجملهول يافتند از آنثُم

كند وحين عبور از بازار ومجمع از مصاحبت نميمنجذب وخاضع گرديد كه دلشديد داشت چنان

قشله ه بايشان ٴخراميد ونوبتی بواسطهشته با همرهانش ازعقب مياعظم را برخويش مقدم داانام غصن

گرديد واحمدافندی يافتند سواالتش را عرضه داشت وجواب شنيده قانع محضر ابهٰیه رفته تشرف ب

آنكه بمصر واسكندريه مسافرت بعدجراح كه مالزم عسكريه بود در سلوك با جماعت داخل شد و

وضو ه غصن اعظم در جامع عكّا مشغول باند كه روزیاب درآمد  آوردهمحفل احبه كرد درآنجا ب

لحن شديد پرسيد تو پسر ه قوت گرفته به را بايشانود از متعصّبين عكّا شتافت وبازویمبود وشيخ مح

اكرموا الضّيف ولو  ":نخواندی ونشنيدی كه رسول اكرم فرمودخدائی جواب گفتند تو ميگوئی آيا

قصد اضرار بقشله رساند وغصن اعظم ه را بباری ديگر خويشرفت وويخ خجل شدش"كان كافرا 

راجع گشت وبعد از چندی باز از نصائح واخالق بيان نمود وشيخ منصرف وٴرا تكريم كرده شمهوي

ايمان ه خواست ديد وشنيد وفائز ب کهنباردارند وآ محضرابهٰیه را باصرار نمود ويوقشله شتافته ب

بود بلدوپسرش ؟ ؟ ؟ ؟ كه از اقوياٌ جسور ونيز صالح افندی وحاجی علی مصری حصير باف دگردي

حرفه و صنعتی بياموزند يكهرعموم احبا كه ه ب وغصن اعظم حسب دستور جمال ابهٰی
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---  ۹۹صفحه  ---

محبت وحمايته نزد حاجی علی صنعت حصير بافی آموخت وغيرهم عرفان وايمان حاصل كرده ب

غصن اعظم مشاهدة علم وعظمته اختند وازآنجمله متصرف عكّا كه كُردی از پاشاوات شام بود بپرد

جماعتی از ومعاريف مسلمين ونيز ءكرد وشبی در محضرش جمعی از علما ارادت واخالص حاصل

محاوره ومناظره دينی گرم ٴمسيحيان بلد مجتمع بودند وهنگامهپروتستانت وگروهی از محترمين  ءعلما

 ءالم حمله نمودند وحاضرين از علمابراسشد ومسيحيان با دالئل قويه اثبات ديانت عيسويه كرده

بيانات غصن ثر  گشت وؤواين افتضاح برپاشا سخت مومعاريف مذكوره مسلمين عاجز ومتحير شدند

قشله فرستاده خواهش حضور نمود وايشان ه بخاطر آورد وكس باعظم را كه گاهی شنيده داشت

مذكور شدند وحضّار برخاسته تواضع كردند وپاشا تجاهل وتغافل از قبول فرموده وارد مجلس

موقع بود كه قدم رنجه فرموديد غصن اعظم ه معروض داشت چه عجب وخوش بحضورشان كرده

استماع نموده هريك را جوابی كافی وشافی دادند چنانكه همه مسائل طرفين رااز صرف قهوهبعد

حيرت نمودند كه تا كنون احدی اين مسائل غامضه را ظهارشان ونيز او فضل مبر عل افواعتراقرار

مسائلی از آنان لهيه توان خواند آنگاه ايشانموهبت آفقط را جوابی چنين محكم ومتين نگفت واين

 ی كه ناطقيطاسعد سخرهباال و متحير وساكت ماندندإظهار عجز کردند وپرسيدند كه همه درجواب 

ست که عکّاء بالنسبه ين شکّی نيدراكرده گفت و اعتراف و تمثل طريق اقرارزبردستی بود بدين

ذلک باشد ولی معو احسن می ٰیاز هر جهت اول شامر معتبر است ويت شام شهری کوچک و غيبوال
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ند عکّا ح مانين مسيآنکه دم و مرادش يبرو م که به شاميشوم راضی نمیيما که در عکّا نشو و نما کرد

ن موقع يگردد. در ال میير و تبدييالفت آبا و أجدادی ما مانع از تغن اسالم مانند شام است. ولی يو د

است ختم كالم قراركه بيان حقيقت حال شمان جواب را يحال افرمودندن يشان چنيغصن أعظم به ا

حضّاركنيم وپاشا وتمامت داده سخن را ختم مي

---  ۱۰۰صفحه  ---

سجن اعظم در ر خبر استقرار جمال ابهٰیگن شكر گذاری واظهار ممنونيت نمودند واز سوی ديازايشا

وغيرها رسيد وبرای طائفه در بالد ايران وعراقتوسط نبيل زرندی واحبای مصر وغيرهم بسمع اين

عكّا شتافتند وبا اينكه عزمه درك زيارت وتحصيل اطّالع وتوفيق برخدمت ونصرت پی درپی ب

را برای بودند بشجاعت وتدبير خويشومت مانع وسيد محمد وكج كاله مواجه دروازه ومترصّدحك

مذكوره دخول در بلد غالباً ميسر نميشد ناچار در خارج بلد مثول بقشله مهيا نمودند وچون بعلّت موانع

هار مالطفت بهی ازشباك حجره مالحظه نموده بادست خويش اظأميگرفتند وجمالمقابل قشله قرار

رانخست نبيل زرندی خودرا بعكّا رسانده وقت مغربی داخل شد وبجامع جزّار رفته شبميفرمودند

وباالٌخره بيتوته كرد وروزرا همی گشت وپی توسل بمالقات احباب متفكّر بوده بهرسو همی رفت

يكديگر واطّالع  ديداراز صرف ناهار در جامع مذكور با آقارضا قنّاد شيرازی تصادف كرد وازپس

الصّباح بعضی از احباب نزد وی را حسب مقرر درخان جوينی بماند وعلیاخبار مسرور شدند وشب

و (اصفهانی) كه سيد محمدزيرا و، رحكومتی نَرا رساندند كه در حوالی محبس رفته پيام جمال ابهٰی
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چند بنوع مذكور بسر برده چاره او ايامی وكج كاله مترصّدند وخبر بحكومت داده افساد ميكنند

ام ازآنسو بعضی ازضبطيه برای رفتن بحممحمد باجوئی نمود وروزی حول قشله ميگشت وسيد

نبيل زرندی هميشه منشاٌ فتنه وفساد مالّ محمد معروف بهحكومت داد كهبرا ديد وخبر گذشته وي

وفساد كرده فراری شد ونبيل دانست كه مصر افتاد واينك درزندان فتنه شده اخيراً درزندان حكومت

رسيد كه سيد محمد افروخته ميگردد وواقعه را بقشله پيام كرد وجواب ازمحضر ابهٰینائره فسادی

مالّ شخص ملبس بلباس سياحتدرسرای حكومتی ناله كشيده پيرهن دريده اظهار داشت كه اين

مرده حكومت راطائفه است واعمالی را برشمحمد زرندی معروف از اين

---  ۱۰۱صفحه  ---

درروز  مياپدستور داده شود واينباش تااز ظهر خارج شده درحوالی واطراف تهييج نمود ولذا بعد

ابهی برو وجمالعظم صالح دانستند كه در قدسأَ سوم قبل ازظهر بدو رسيد ونظر باينكه غصن

از احباب كه پيغام آورده ند واو بابعضیسو دادحركت بدانه مصاريف وغيرها برايش فرستادند وامر ب

سيد محمد كه مترصّد بود ويرا ديد حاضر بودند وداع نموده عزيمت نمود وچون بدروازه رسيد

دلی پر وپس از توقيف وبازخواست اخراج كردند الجرم باوبضبطيه خبر داد اورا گرفته بسرايه بردند

بعداز او ميرزا هادی شيرازی ومحمد جعفر تبريزی قدس قرار گرفت واز حرقت فرقت روانه شده در

تجارتی ازدولت ايران بقصد اقامت وتجارت برگشته درعكّا وارد شدند تذكرهملقّب بمنصور با

دولت ايران نزد دروازه بنوع مذكور خواستند آنانرا نيز ممانعت نمايند وايشان بوكيل قونسولوضبطيه
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كرد ولذا مقيم شده مسكن ونسول تذكره ايشان را ديده حمايتمصطفی مغبوق مراجعه كردند نائب ق

هادی مذكور بنام عبداالٌحد نزد احباب مشهور ودارالتّجاره اختيار نموده ومركز ورابطه شدند وميرزا

چهار ماه در قدس وبيت اللّحم وخليل الّرحمن بماند پيمانه گشت ونبيل مذكور پس از آنكه مدت

سجن اعظم شتافت ودر خارج عكّا روی بقشله همی طواف كرد وهنگامی  سویصبرش لبريز گشته

عيان مشغول گشت بادلی بريان مناجات نمود ناگهان باب شباك قلعه باز شد وجمال ابهیكه بنماز

ونمايان گرديد نبيل تقريباً نيمساعت

__________________________________________________________

وموفّق ببعضی خدمات صور ترك وعبداالٌحد شيرازی سنينی چند در عكّا بشراكت تجارت كردندمحمد جعفر من

معاشرت با ب أَدان دچار شدند ولی اندك اندك بواسطهومحروم ازرضای ابهی گشتند منصور بعاقبت عمال سو

.درگذشت ۱۲۹۹وخيمه درگذشت وبساط تجارت وعزّت عبداالٌحد برچيده شد واو در سال 

________________________________

---  ۱۰۲صفحه  ---

اشكبار بداينحال در سوز وگداز بود تا باب شباك بسته گشت وآفتاب غروب نمود واو با چشم

گفت نوعی برو بان ويرا شناخت وباشفقت ومالطفتعكّا رسيد خواست داخل شود دروازهبدروازه

بجای آورد وبيرون آمد وتصادف مع داخل شده نماز مغربكه آنسيد تورا نبيند ومبتال نسازد پس بجا
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وبخان جوينی كه مسكن ومستجر عبداالٌحد بود با عبداالٌحد نمود واشاره كرد تااز عقبش روان گشت

وعبداالٌحد بدو گفت كه غصن اعظم اطّالع فرمودند كه داخل شدند ومصافحه نمودند وقرار يافت

واستم بيايم وتورا تبديل لباس داده بشهر داخل كنم ولی جمال ميخنبيل در بيرون عكّااست لذا من

بحال خود واگذاريد وجعفر تبريزی الحال ببهانه فروش شال وارد قشله شده وشايد درابهی فرمود اورا

بغصن اعظم رساند وپس آنجا بماند وصبح روز بعد خبر نبيل را بواسطه احبا كه باضبطيه ببازار آمدند

ديگر كه بشارت قرب فتح باب سجن فر آمد ومناجاتی مفصّل صادر از قلم ابهی ولوحیاز ساعتی جع

نبيل آورد ودستوررا رساند كه تبديل لباس كرده در وورود احباب وتبديل شدت برخاٌ درآن بود برای

چهل شبانه روز بنوع مذكور درآنجا اقامت كرد عبداالٌحد وجعفر حجره عبداالٌحد بماند ومدت

ببازار ميرفتند ونبيل تنها بسر ميبرد تادر شب بمنزل ميامدند وگاهی بعضی ازوا دررا میبستندروزه

بحيفا آمده مقيم احباب از قشله پيام مياوردند وخليل منصور مسكر كاشی اول كسی از احباب بود كه

بمحضر ابهی  امينی احوال واردين راگشت وزائرين ومسافرين بهائی را پذيرائی همی كرد وبواسطه

.ابالغ مينمود

__________________________________________________________

جوابش نازل شده بود خبر در قدس ميرزا حسين طبيب اصفهانی را ديدم واز مردن ميرزا مهدی كه كتاب بديع در

داد بخاك برد.د محمد باٌو وعده سيداد كه ببدترين عذاب وامراض مبتال شد آرزوی رياستی كه

)نبيل زرندی (
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_______________________________

---  ۱۰۳صفحه  ---

واردين را بعنوان مس فروش بعكّا درآمده احوالودستوری كه ميرسيد مجری ميداشت وگاهی خود 

اسماعيل معمار كاشی كه مقيم خبر ميداد ومراسالت را گرفته بهرجا كه الزم بود ميفرستاد ونيز استاد

ومهماندوستی بود از طريق موصل رسيد طهران ومعمار شاهی شد ودر بذل وبخشش وخوشگذرانی

آداب كامله بايستاد وجمال ابهی در شباك باٌو متوجه شد امواجه شباك قشله بودر خارج حيفا (عكّا)

بعلّت ضعف چشم نديد ومدتی در نهايت عشق وبيقراری بانتظار ايستاد اوتلطّف وعنايت فرمود و

از مالحظه حال آن مومن مخلص متاٌثّر شده همگی گريستند وباالٌخره باٌرزوی لقا مقيموعائله ابهی

وحيفا در كوه كرمل حيفا درشبها اقامت جست وبخورده فروشی در عكّاآنحدود گرديده بغاری 

مذكور وپدرجان قزوينی مقيم را تهيه واداره كرد ونيز آقا اسداللّه برادر خليلوناصره امور معاش خود

قائن) باسوز وگدازی عاشقانه بعزم زيارت رسيد حيفا شدند ونيز آقا ميرزا محمد علی قائينی (نبيل

بزيارت نائل گشت وبورود عكّا نيز موفّق گرديد ومدتی در خارج ذكور مواجه شباك قشلهوبنوع م

گاهی نزديك شده ايام را بقناعت وآرزوی زيارت گذراند وعبداللّه نام مسيحی ازوبلد گاهی دور

ز مسيحيين اواو بی ستر وحجاب مابين مسلمينت آسمانی بشارت داد وكوملاهل سوريه را بظهور 

وانجيل استدالل  تكتاب توراروح القدس قيام كرده ولسان بنيان وبرهان گشود وبا ٴاعراب بقوه

وتهذيب اخالق واعمال موروثه  نفس امارهواستشهاد برحقيت اين امر نمود ونيز همت برجهاد با
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نست اعمال خره از شدت غليان غيرت برای اينكه نتواباألوطنان نهاد وكيشان وهمخوذه از همأوم

را انتحار كرد وميرزا محمد علی مذكور بقليل مقدسه بديعه نمايد خودتعاليمخويش را مطابق با

غصن اعظم بوی داد تبرك جسته سرمايه كرده امتعه دوره گردینقودی كه

---  ۱۰۴صفحه  ---

گرفت وپسرانش قامتدوره گردی درب خانه ها اشتغال جسته در ناصره اه ب بهٰیأءميد لقاه أبخريد وب

وبعلّت  زائرين كه از بالد بعيده آمدهآقا علی اكبر وآقا ميرزا احمد باتّفاق او بودند وبسا از واردين

نمودند وبالجمله سيد محمد وكج كاله بنوع مذكور مانع نشده مراجعت ءلقاه موانع مذكوره موفّق ب

را نيز وسوسه ونائب قونسول ايران مقيم عكّا بين عكّا وبهائيان گشتندورود زائرين وسبب قطع روابط

كه آقا عبدالّرسول زائر زنجانی ورفقايش را لدی الورود تعرض نمودهواداشتند چنانتعرضه كرده ب

بود وبمالقات فضل وكمالرا كه جوانی با سلقا گردد ونعيم افندی از اهل قبره نگذاردند كه فائز ب

آمد ودر قشله تشرف حضور عكّاه رجاً مومن شد وبعزم زيارت بمشكين قلم وهمرهانش متذكّر ومتد

كه رخصت عودت حاصل نمود يافت وشرح احوال ايشان را معروض داشت پس از ايامی چند

نائب قونسول مذكور خبر ه كاله دانسته بخود برد سيد محمد وكجومكاتيبی از غصن اعظم برايشان با

نعيم گرفت وسبب شد كه اورا تقريباً شش ماه در بيروت مكاتيب را از دادند واو دربين راه حيفا رفته

تعرضات نائب مذكور هرچند غصن اعظم اورا نصيحت كرد سودی نداد محبوس بداشتند ودر آغاز

وطنش برگشت وروز بروز در امور مالی وعظمت مقام ترقّی ه مدت مذكوره بونعيم افندی پس از
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مجلس اعيان منصوب داشتند  ءرا از اعضاانگليس افتاد ويبدست حكومت  سقبريافت وچون

يافتند عكّا آمده تشرف حضوره دو پسر خود بمبلغی خطير برايش معين نمودند وبعداً باوماهيانه

وچون ازاو پرسيدند واجازه گرفته پسرانش را باسالمبول برای تحصيل در مدارس عاليه فرستاد

خدا ه گفت كه اورا بمينه در جوابده خبری داريد ياكه موجب اذيت وحبس شما شازآن

تمامت عائله اش ازميان رفته ملك وواگذاشتيم وازاو خبری ندارم ولی نائب مذكور اندك زمانی

كرد آمده اظهار ندامت وتوبه  محضر ابهٰیه وبفقر وفاقه شده زراعتش منعدم وخود مريض ومبتالی ب

تعرضاتواصحاب در خالل

---  ۱۰۵ صفحه ---

ه بداده تعرضات وموانع مذكوره هرچند روزی از اعمال سيد محمد وكج كاله زمام صبررا ازدست

وچون از حد خدا واگذاريده شنيدند كه متعرض نشويد وبكردند وجواب ميشكايت مي ابهٰیمحضر

حضور يافتند و تشرفقشلهه ئی از احبا زائرين بشوند ودرعين حال نفوس مشهورهبگذرند اخذ مي

زيارت نائل گشتند حاجی شاه ه شده بكه درآن ايام واردامور خطيره صورت گرفته واز جمله نفوسي

امين) اردكانی وآقا شيخ علی يزدی وميرزا آقا بزرگ (محمد (امين البيان) منشادی وحاجی ابو الحسن

علی صباغ از اهل استاد محمدوحمد ابراهيم خياطناصر بغدادی وم(بديع) نيشابوری وحاجی عباس

شان در بخش الحق دو امين مذكور كه تفصيل احواليزد وغيرهم بودند و ٴتابعهقراشاه از قراٌ

اعظم عنوان حج وتجارت چون از ايران عزم ورود باٌرض مقصود وسجنه تجارتی ب ٴبا امتعهوريمآ مي
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مذكوره دخول قشله بعلّت موانععكّا شدند ونمودند طريق آذربايجان وخاك عثمانی را پيموده وارد 

نگاشتيم بواسطه بعضی احبا را بطرقيكهرا فروخته بهاحاجی ابوالحسن مال التّجارهميسر نگشت و

بگرمابه بلد ميروند او نيز بعنوان دستور فرمودند كه چون برای شستشوتقديم محضرابهی كرد و

زيارت كند ولی تقرب نجويد وحاجی از استماع پيام ووراستحمام بحمام در آمده محبوب را از د

بحمام رفت نخست در رختكن جمال ابهی را زيارت كرده حسب دستور مذكور با كمال سرور

درصحن حمام همينكه نظرش بهيكل مولی االٌنام افتاد كه لنگ وايمان ننمود ودستور اظهار شناسائی

ا خالی از اغيار نگريست زمام اختيار از دستش رفتبسته خضاب بحنا نمودند ومحلّ ربركمر

جمال ابهی وخواست بر اقدامشان افتاده بوسه زند ناگهان پايش بلغزيد وسرش بشكست در آنحال

وحاجی بهمين مقدار از بلحن ممزوج از مالطفت ومزاح تذكّر بوی فرمودند قرار ما وشما چنين نبود

وبالجمله بواسطه مسافرين زائرين مذكور اجعت بايران نمودزيارت ناچار اكتفا كرده حسب االٌمر مر

و  وغيرهم الواح

---  ۱۰۶صفحه  ---

قشله ومكاتب عديده صادر ازقلم ابهی وبعضی ازاصحاب درباب كيفيت مهاجرت ازادرنه واحوال

ی را باخود برئيس دولت عثمانباٌحباٌ عراق وايران رسيد ونيز نسخه از لوح فارسی حاوی خطابات قهريه
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:منها هذه    ،مذكوره را برای ارآئه نمونه ثبت ميداريمآوردند وما دراين مقام نبذه های متفرقه از الواح

10بسم اللّه العظمی بال نفاد

وا الغالم من االٌسماٌ واخرجاٌن ياعبد النّاظر الی اللّه فاعلم باٌن اتی القضاٌوامضی ما نزّل فی الواح مالك

الملل وظهر الفزع االٌكبر فی ذلك اليوم العظيم ارض السر بظلم مبين ولما خرجنا بكت علينا من كلّ

إالّ وقد اودعنا فيه سراً من اسرار اللّه المهيمن العزيز القدير وما مررنا علی شجر وحجر وارض ومدر

بينات لّ حين آيات وظهرت فی كلّ آنبالحق وان ربك لعليم وحكيم  وقد نزّلت فيكفسوف يظهر

انّا وجدنا اهل السموات فی استضائت منها وجوه اهل مالٌ االٌعلی تاللّه بها استجذبت افئدة المقربين

سبيل اللّه واما السرور بما راٌوا اشراق شمس سسرور مبين وحزن عظيم  اما الحزن بما ورد علينا فی

كذلك فصّلنا لك تفصيال عما ورد علينا من الغافلين وكنّا طائراً فی برياٌاالٌستقامة عن افق العظمة والك

الی ان وردنا فی شاطی البحر اذا استوی بحر االٌعظم علی الفلك وجرت علی البحرهواٌ االٌشتياق

الٌبن علينا فتی من اهل ااالٌبيض وسرنا الی ان بلغنا مقابل مدينة التی سميت باالٌسكندريه قد دخل علينا

اسقف النّصاری وجدنا منه رائحة رحمة ربك وحضر تلقاٌ الوجه بكتاب عربی مبين الذی كتبه احد من

العزيز العظيم

-۶١: صفحھ ١جلد -لئالئ الحكمة  10
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__________________________________________________________

__

.ذيحجه گذشته تحويل بحمل واقع شد ۱۸چهار ساعت وبيست دقيقه وسی ثانيه ازشب 

________________________________

---  ۱۰۷صفحه  ---

ربك واخذه وقد امرنا عبد الحاضر لدی العرش باٌن ارسل اليك صورة كتابه لتعرف كيف قلبه قدرة

االٌيام التی احاطتنا الباليا انّه اشتعل بنار باٌيدی الفضل وجعله منقطعاً عن العالمين فكّر ثّم انظر فی تلك

القضايا كاٌنّه خلق من كوثر رحمة ربك الغفور الّرحيم  ينبغی لكلّ منعته حبی وذكری علی شاٌن ما

الفتنة الّدهماٌ يكون ثابتاً فی حب مواله بحيث ال يمنعها مايظهر فی االٌبداع كما ما منعته هذهنفس باٌن

كر كلّ ما الحاكم علی ما يريد لو نذواسضاٌ فی ظلمتها كذلك كان ربك مقتدراً علی مايشاٌ وانّه لهو

فرح مبين وفی كلّ ماظهر لحكمة فسوف يظهرها اللّه بالحق ورد علينا لتحزن ولكن فاعلم باٌنّا نكون فی

الذی عذب منها الكوثر والسلسبيل قد ارسلنا اليك الواحاً ماذكر فيها اسم احدويحيی العالم بهذا الماٌ

كلّ واحد منها لمن تجد فی وجهه نضرة النّعيم ورب عليمفاعط ك بكلّشی

__________________________________________________________
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ايام از ذكر وبيان وخامه وبنان اينعبد فقير معروض ميدارد كه اگرچه تفصيل حركت از ارض سر وباليای وارده درآن

تصر عرض ميشود كه شبی از شبها ورب كلّشی ولكن حسب االٌمر مخاين عبد خارج است  لم يحصيها إالّ اللّه ربی

در فرمودند كه جناب اسم اللّه جمال بادو نفر همراه ايشان كه فاصد حرم مقصود بودندپنج ساعت گذشته امر

سبب چيست حسب االٌمر ماٌمور شد همانوقت از شب بروند مال بگيرند واز آن ارض خارج شوند اين بنده متحير كه

از حين خروج ايشان آمدند واستفسار احوالشان نمودند كه بعد از چند ساعت وحضرات علی الصّباح خارج شدند

را از تاجر وغيره كهمختصری ذكر شد در فتنه يوم بعد بغتتاً ساعت هشت جميع احباچه شدند وكجا رفتند جواب

يه گرفتند واز ضباط عسكردر سوق مشغول بودند جميع را گرفته بباب بردند وحبس نمودند واطراف بيت را بغتتاً

بايد بگاليبولی تشريف ببرند ديگر چه عرض باب شخصی آمد خدمت غصن اعظم معروض داشت كه حسب الحكم

در بيت بود باٌسم هراج بتاراج رفت وبعد در سركنم كه چه واقع شد بقسمی كه جميع آنچه

____________________________________

---  ۱۰۸صفحه  ---

الی ان بلغنا الی شاطی ياٌخذ كيف يشاٌ  قد اخرجنا الغافلون من ارض السر بظلم مبينبسم الذی يعطی و

ونزلت فی كلّ االٌحيان آيات ربك الّرحمن وبها البحر وركبا الفلك باٌمر اللّه الملك العلّی العظيم

الظّالمين واول من وردنا فی هذا السجن الكبير واخذ باب السجن جنود استجذبت افئدة الطّائفين الی ان

انّه لرجل امين  اللّه فی هذه االٌرض بابی الحسن وقد فاز باللّقاٌ مرة واحدة وسمع نغمات اللّهتوجه الی

ان ربك لهو العليم الخبير وعن ورائه قد قبل اللّه منه ما حمل الشّدائد فی سبيله ويحملها فی الّرجوع
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اكتسبت ايدی الظّالمين لكلّ قدر من اللّه امر عظيم كذلك نزّلنا دخل عباد وما فازوا بلقاٌ الغالم بما

علينا لتطّلع به وتسمع نداٌ هذا المظلوم من هذا الشّطر البعيد وتذكر ربك فی كلّعليك بعض ما ورد

وكانوا من الّراسخين  االٌحوال انّه مع عباده الّذاكرين  والبهاٌ علی عباده الذين استقاموا علی االٌمر

الحمد للّه رب العالمينو

__________________________________________________________

شود دوازده نفر كه در باٌصحاب ذكر نمودند كه هركه نخواهد در محلّ خود برود وبكسب وتجارت خود مشغول

ی قبول توقّف ننمود وجميع بروند باقی خود مختارند نفساند بايد در خدمتشانخدمت حضرت ابهی باٌدرنه وارد شده

گذشتند ومفارقت اختيار ننمودند مخصوص چند نفر تاجر بودند كه در سنه قبل واردازاشياٌ واسباب واوضاع خود

اسباب را بقيمت نازل ارض سر شده بودند كلّ از اسباب خود گذشته وضرر كلّی برآن نفوس وارد شد ومبلغی

وبجنود اجالل ملحق  معطّل نشدند از مال گذشتندجه تعلّل نمودند وايشانفروختند ونفوسی كه خريدند در دادن و

ل دول بحضور آمدند وبسيار سخنها بميان اسنلوله در شهر افتاد واكثری از قَوهم خودرا فدا نمود كهشدند ويك نفر

ر بخواهم تفصيل بيانات اگفرمودند كه اين سفر حتم است وبايد بروم  علی اللّه فيكلّ االٌمور توكّلی  باریآمد

بمحبت آمدند وتفصيل امررا كالً وطّراً بجميع دول نوشتند حضرت رامعروض دارم بطول خواهد انجاميد ولكن بسيار

عرض نفر از ارض سر بارض سجن توجه فرمودند ديگر چه ۷۲غريبی برپا شد باهفتاد ودوودر روز حركت غوغای

وديگر چه عرض كنم ازآيات بديعه د واللّه جميع مثل آنكه بعيش ميروندكنم كه در راه چه حالت خوشی دست دا

وبعد وارد گاليبولی شديم عمر افندی مين باشی مخصوص با كه در هرحين ظاهر وهويدا ميگشت  فياليت كنت معنا

شدند معروض داشت بايد بعكّا تشريف ببريدپنج نفر اون باشی وارد
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____________________________________

---  ۱۰۹صفحه  ---

مع سجين انفس فی حصن ان يا ايها النّاظر الی الوجه فاعلم باٌنّا وردنا   بسم اللّه االٌقدس المتعال

السر قطع احد حنجره عرضاً للفداٌ وفی حين العكّاٌ وانّها اخرب البالد كلّها وعند خروجنا من مدينة

البحر حزناً للفراق وظهر من فعلها فزع االٌكبر فی المقامين   فیالّدخول فی هذه االٌرض نبذ احد نفسه

ايضاً.العباد كيف يشاٌ ويقدس من اراد بفضله وانّه لهو العزيز المقتدر الوهابفسبحان من يقلب

بسم اللّه المهيمن علی االٌشياٌ

نفسان امسك الحسين يد الفضل واطرد الحسين يد يجانقد كان عند ربكم الّرحمن فی سجن آذربا 

مبشّری شاٌن من الشّوون وانّا نكون فی الحبس مع سبعين انفس من العدل مع ان له عنده محبوبی و

رضوا مع اللّه ومنهم انفس معدودات من الذين نبذوا ما عندهم من الّزخارف الّدنيا وماالذين هاجروا

العزيز المختار  نسئل اللّه باٌن االٌشتياق الی مقام ما منعهم الّدنيا عن لقاٌ ربهمبالفراق وطاروا فی هواٌ 

النّفس والهوی ليطوفوا فی حوله ويحركون باٌمره انّك يوفّقهم علی ما يحب ويرضی ويحفظ الكلّ عن

عنه  اذكره بروح وريحان انّه يحرسك عن جنود الشّيطان اياك ان تغفلال تغفل عن ذكر ربك ان

الّدنيا ويبقی الملك لربك العزيز المنّانفسوف تفنی
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__________________________________________________________

__

از حضور منع  راوچهار نفرلك ايستاد وبقايق تشريف آوردندبعد در واپور نمسه متوجه عكّا شديم قرب بمدينه فُ

ندی مذكور داشت كه ماٌموريم اين عمر اف، عبد الغفّارا محمد باقر وآقانمودند جناب سياح وجناب مشكين قلم وآق

عرشه را ازحضرات بناله آمدند بعد از چند دقيقه مفارقت جناب آقا عبد الغفّار خودببريم یسهار نفر را بقبرچ

م در قشله عسكريه منزل بعكّا وارد شديبعدكشتی ببحر انداخت  فيا روحاً من حبه وانقطاعه وتوكّله واستقامته  و

شام فرستاد آنهم باٌطفال داده شد وهوا در شدت حرارت وگرمی وآب شب ورود چيزی در حرم نبود پاشادادند و

وهستيم  مخالف ديگر معلوم است كه چه گذشته ولكن از فضل الهی در كمال روح وريحان بودهشور وغذاهای

فسوف ينصر اللّه عباده بالحق وانّه

__________________________________

---  ۱۱۰صفحه  ---

بسم اللّه الحاكم علی ما يشاٌايضاً 

علی وجوهنا ابواب الّدخول والخروج لذا امسكنا القلم فی قد منع القلم عن ذكر اسرار القدم وسدت 

ان اخذوا المراصد ويخبرون ويفترون علينا بمالم يروا الٌن الكالب من اهل البياظهار ما كُنز من االٌسرار

غيبة الحق اينما اذا يطّلعون ويعرفون انتم تمسكوا بما عندم من االٌثار وانّها غنية الخلق عندفكيف

الغافلين والحمد للّه المقتدر الباقی الشّافی تكونوا انّه معكم ان ابشروا بفضله ثّم اذكروه وال تكونّن من
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قلم اعلی     هوالمالك باالٌستحقاقاست    چنين ونبذه از لوح رئيس مذكور.العظيم االٌعظم

منيراست ای نفسی كه خودرا اعلی النّاس ديده وغالم الهی را كه چشم مالٌ اعلی باٌو روشن وميفرمايد

ز مظاهر كه الزال هريك اعی از تو وامثال نداشته ونخواهد داشت چهوقُادنی العباد شمرده  غالم ت

ه كه از عالم باقی بعرصهز سبحانيه ومطالع عاند وتجلّی فانی برای احيای اموات قدم گذاردهرحماني

را كه اصالح اهل عالم منوط ومربوط باٌن هياكل احديه بوده از اند امثال تو آن نفوس مقدسهفرموده

ف يقضِ نَحبك وتجِد نفسك فی خُسران اند   قد قَضی نَحبهم فسوومقصّر شمردهانداهل فساد دانسته

بزعم تو اين محيی عالم ومصلح آن مفسدعظيم

__________________________________________________________

__

هرچه در لوح قبل در تفصيل انقالب ارض سر مرقوم كلّ حاضر شدچنانچه مؤنی وعده و إنّه بکلشیئی علیم،

فدا شدند دو برادر جناب مرقوم شد البتّه ظاهر خواهد شد وسه نفر درين ارض غربت وسجنرت كه نصهم از آنچه

در يكشب فدا شدند از اول ابداع تاحال چنين امری واقع باقر واسماعيل عليهما رحمة اللّه وعنايته دست بگردن هم

حملهما طوبی لَهما والٌصالبٍ نمايند طیرانیر من طهرمتّحداً متّفقاً از ارض تيره بمقّر انشده كه دو برادر باين قسم

كنم چه كه السبيل مقطوع والقلم عرض ولرحم خرجا منه  تفصيل عناياتی كه درباره ايشان ظاهر شد حال نميتوانم

آباد باهمه اين باليا فی الحقيقه دركمال روح وريحان بوديم چه ممنوع وهمچنين جناب آقا ابوالقاسم از اهل سلطان



- 156 -

چونكه ولكن محزون از طرف احبای عراق چه كه از حضور دور بودند وببالی ديجور مبتال ولكنبلقا فائز بوديمكه 

للّه وفی اللّه بوده باٌسی نيست وحزنی نه .

)ميرزا آقا جان خادم (

____________________________

---  ۱۱۱صفحه  ---

قهر اند كه محلّ سياطر ومرضعات چه تقصير نمودهیومقصّر بوده جمعی از نسوان واطفال صغ

ه كلّ ضباط عسكريآنكه حبس بها حصن عكّا شده وبعد از وروداند  الی قوله االٌعلی  تاوغضب شده

نظام منزل دادند شب اول جميع از اكل را درقشلهرا احاطه نموده اناثاً وذكوراً صغيراً وكبيراً جميع

عسكريه اخذ نموده وكلّ را منع نمودند از خروج را ضباطوشُرب ممنوع شدند چه كه باب قشله

ه ميگذرد وكلّ در آب طلبيدند احدی اجابت ننمود چندايست كوكسی بفكر اين فُقرا نيفتاد حتی

رغيف نان باُسرا ميدهند واحدی قادر بر اكل  ۳دولت درهر شبانه روز سهواز خزانه......قشله محبوس

االٌرض والسماٌ لم اول دنيا تا حال چنين ظلمی ديده نشد وشنيده نگشت  فوالذی انطق البهاٌ بينآن نه از

واموالهم حباً للّه المقتدر العزيز القدير  حهم واجسادهميكُن لكُم شاٌن وال ذكر عند الذين انفقوا اروا

مملكت وسلطنت وعزّت ودولت شما ولو يشاٌ ليجعلكم هباٌ منبثّاً است ازكفّی از طين عند اللّه اعظم
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تتضرعون ولنالفساد بينكم ويختلف ممالككم اذاً تنوحون ويظهربقهر من عنده ووسوف ياٌخذكم

الی آخر البيانات  .ن معين وال نصيرتجِدوا الٌنفسكم م

رسالت وشهادت آقا بزرگ (بديع)

را در السيف قلعه طبرسی كه شرح حالش  نيشابوری از بقيةميرزا آقا بزرگ بن حاجی عبدالمجيد   

بسن هفتاد سالگی سرشار باده عشق وفداكاری برای زيارت وانجام خدمت وارد بخش سوم نگاشتيم

ودر ضمن ن اعظم ويرا در شبانه باخود بقشله برد تا بحضور در محضر ابهی نائل گشتشد وغصعكّا

برای ناصرالّدين شاه صدور بيانات كه خطاباً له ميفرمودند از لوح منيعی كه درادرنه اكماالً للحجة

يافت

  --- ۱۱۲ صفحه ---

ل کردیم و تاکنون نزد ما بدین مضمون بیان نمودند که لوحی برای ناصرالدین شاه در ادرنه ناز

حمل این أمانت را ننمود زیرا که حامل باید با دست خود آنرا به شاه موجود است و کسی جرئت 

دهد و قبول و تحمل شکنجه و عذابهای گوناگون نماید و زجر و مشقات وارده را تفصیل دادند و 

یات عذابها و أذّیتهای و جمال ابهئ مجدداً جزئآقا بزرگ التماس کرد که حامل آن لوح شود 

وارده را شرح و بیان فرمودند و إصرار آقا بزرگ برای بردن لوح بر زیادت شد پس با او چنین 

اندک صبر کن و آرام گیر تا با سکون و قرار موفق به  ،سفری ۀو خست ۀگفتند که تازه وارد شد
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مودند که در طول ن ودند و امرکرد که قبول فرمقراری کردگار گردی ولی او چنان البه وبيأنجام أمر 

خویش آگاه نسازد و با نفسی از أحباب مالقات و مکالمه  ۀطی طریق أحدی را از قصد و إراد

ننماید و هرگاه بیم و اضطرابی برایش دست داد همانجا بماند و قدم بیش ننهد که خداوند نفسی 

خاطر  ۀبر صفح ورهای مقدسه راو او دست گذارد ئخود را به موقع اجر ۀدیگرمبعوث فرماید و إراد

نقش نموده لوح را تسلیم گرفته پیاده روانه ایران گشت و بعد از مدت چهار ماه به طهران رسیده 

برای انجام مأموریت توقف کرد و با هیچ یک از احباب که به وی تصادف کردند سخن نگفته 

شکر به جای آورد شسته مناجات کرده مصاحبت ننمود و مکرراً او را مشاهده کردند که روی به عکّا ن

که انجام چنین خدمتی بدو محؤل گردید و با أحدی از آنان مواجهه و معارفه و مکالمه نکرد و 

در خصوص آداب رسول و حامل لوح مذکور صادر شده این است.ی که از قلم أبهئ تاانصورت بی

تعالئ اهللاهو

نان قلبه بطراز القوة و االطمیعن االمکان و یزّین نسئل اهللا بأن یبعث أحداً من عباده و ینقطعه 

العزیز یأخذ الکتاب بإذن ربه قوم وا اطلّع بما نزل لحضرة السلطان ين االمکان و اذبي نصر ربهلي

مسرعاً الئ مقر السلطان و اذا ورد مقر سریره ینزل فی الخان و ال یعاشر مع أحداً الوهاب و یمشی 

طالئعاذا ظهرت ویقوم علئ معبره الئ تجرج ذات یوم و 
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---  ۱۱۳صفحه ---

وينبغی ان طالئع السلطنة يرفع الكتاب بكمال الخضوع واالٌدب ويقول قدر ارسل من لدی المسجون

محلّ الفداٌ ويقول ای رب لك يكون علی شاٌن ان ياٌمر السلطان بالقتل ال يضطرب فی نفسه ويسرع الی

فی سبيلك فوعزّتك ال ابدل هذا الكاٌس بكووس ناصراً الٌمرك وقدرت لی الشّهادةالحمد بما جعلتنی 

بديل وال يعادلها الكوثر والسلسبيل وان تركه وما تعرض عليه يقول العالمين الٌنّك ما قدرت لها من

بغ رضيت برضائك وما قدرته لی فی سبيلك ولو انّی اردت ان تص یالعالمين انّربلك الحمد يا

وانت فی نفسكبدمی فی حبك ولكن ما اردته هو خير لی انّك تعلم مافی نفسی وال اعلم مااالٌرض

صيد وتنزّه اقامت گزيد لندوك برایگتا در روزی كه موكب شاهی بخارج شهر در العليم الخبير .

اشت در سفيدی دور سر پيچيده دسفيد طويل عربی دربر وعصابه نبيرون شتافت ودر حاليكه پيره

روی بعكّا بايستاد ولوح را برسر دست مرتفع صحرا بجائی مرتفع كه مواجه ومورد توجه شاهی بود

در حاليكه از شكار مراجعت كرد با دوربين نظر بر وی كه هارم شاه راچگرفت وقبل از ظهر روز 

مور ساخت واو رفت افتاد وآقا ابراهيم امين السلطان را برای تحقيق حال ماٌبغايت ادب ايستاده بود

دقائقی چند عودت كرده معروض داشت كه جوانی است از عكّا آمده واز جانب بهاٌاللّهوپس از

واقعه سال وهرچه نصيحت گفتم نپذيرفت وشاه را مابالغی دارد وميگويد بايد خود بدست شاه ده

ت ابهی كه از وعظمدر نياوران بنوعيكه در بخش سابق نگاشتيم بخاطر گذشت واز قدرت ۱۲۶۸
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وپس از اظهار حيرت وتعجب را مبعوث فرمودند لرزه براندام افتادسجن شديد عكّا چنين جوانی

داد كه جوان را حاضر كردند واو باوقار وشجاعتفرمان

---  ۱۱۴صفحه  ---

يا سلطان باٌواز بلند را بيان نمود وچنانكه در رساله شهيره مقاله سياح مذكوراستتامه ماٌموريت خود

تسليم داد آنگاه ويرا توقيف كردند ومقرر لوح را برای شاهقد جِئتك من سباٌ بنباٌ عظيم ناطق گشت و

را بوسيله او وهرچه خواهد قبول نمايند تا افراد اينطائفهشد كه سخن از در تطميع وتهديد گويند

های مقدسه را بيان كرده اظهار ولی او كيفيت تشرفش را بمحضر ابهی ودستوربشناسند وچنين كردند

لهيه آكه ابداً باكسی از احباب همراه نبودم واحدیرا مالقات نكردم وهمی سخن از عظمتداشت

ماجری را بشاه ان شاهی را ياٌس حاصل شدهگماشتگجمال ابهی ومقام عشق وايمان خود گفت تا 

برهنه كرده آهن تفتيده راگفتند واو دستور شكنجه وعقاب داد الجرم دژخيمان سفّاك بدنش 

او درآنحال را احاطه نمود ودرآتش را همی بر پشتش كشيدند چنانكه بوی ناخوش فضای خيمه

سبزه زمين مشغول گرديد ودژخيمان بغضب ورا خم نموده باريگاظهار رنج والَم نكرد بلكه خود

راست كشيدند چنانكه دود متقاطع از راست بچپ وچپ بآمده با آهنهای تفتيده بر سينه اش دو خط

ازاو نديده ونشنيدند الجرم رنج وعقاب  یگفتار واظهار رنج وآزاراش برخاست ولیاز سينه بی كينه

وعاقبت بشاه در حاليكه بصيد آهوان وميگساری بازنان وگلرخان مشغول بود بيرون از حساب دادند

داد صورتواهد شد وشاه فرمانكه ازين جوان قوی القلب فداكار خبری آشكار نخابالغ كردند
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تاچون بالبی داغ را باٌخر رسانند ودژخيمان چنان كردندفتوغرافی از وی گرفته عمل زجر وشكنجه و

ته جاويدان نزديك شد باورود بجهانخندان ويابهاٌ االٌبهی گويان بدقائق آخر زندگانی اينجهان و

وجسدش را در گودالی انداخته باخاك اندندتفنگ سرش را كوبيده نرم كرده اورا بمقام شهادت رس

سيد صادق مجتهد طباطبائی وحاجی مالّ علی مجتهد كنی وسنگ بينباشتند وشاه لوح ابهی را نزد آقا

بفرستاد

---  ۱۱۵صفحه  ---

مقابل سخنان تاجواب نويسند وايشان چندی نزد خود نگهداشته باالٌخره چنين جواب دادند كه در

ميرزا  نزد شده لوح را باسالمبولدم شمشير آبدار نيست وشاه از اقدام علما نااميدايشان جوابی غير 

باٌولياٌ دولت عثمانی ارائه داده موجبات مشقّات حسينخان مشيرالّدوله سفير كبير ايران بفرستاد تا

ن فراهم سازد ولی بواسطه لوح مذكور حجت برشاه ومجتهدين ايراوخطرات بر جمال ابهی را بيشتر

بنوع اجمال ملتفت گشت كه مقاصد امر ابهی جز مسائل دينيه نيست ومداخله در اموراتمام شد وشاه

مذكوره تا سلطنت ندارد وازين رو اندكی آسايش خاطر يافت وجمال ابهی پس از واقعه شهادت

خواندند وما نموده ويرا بديع مدتی مديد در اكثری از الواح صادره ذكر جميل آنجوان رشيد فدائی را

ونيز از الواحی ديگر كه ذكر بديع وواقعه مذكوره دراينجا نبذه قليله از بيانات مسطور در آنلوح

ای سلطان نسمات رحمت رحمن اين عبادرا حجته وتمت كلمته   درآنست ثبت ميداريم  قوله كملت

ر هعضی از علمای ظااحديه كشيده گواه عاشق صادق در آستين باشد ولكن بتقليب فرموده وبشطر
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ايكاش مليك زمان را نسبت به محرمان حرم رحمن وقاصدان كعبه عرفان مكدر نموده اندقلب انور

راٌی جهان آرای پادشاهی برآن قرار ميگرفت كه

__________________________________________________________

بسيف گذاردند اه چنين نوشت از وقتی كه اينها بنای خروجاش بشدرضمن مرقومه مشروحه ( کَنِی )حاجی مالّعلی

خود احقر ملّت وطريقت بدهند واست كه با سلطنت رواج اينهمه همت وقصد ايشان تصاحب دولت وسلطنت

اند اززمان خروج ايشان ازين محنت سوال كردهنوشته و؛ديدم ،استايشان سوال شده ِءدرجواب مسئله كه از بها

است اين در مقابل است زمانی كه شمشيرهای ما از غالف كشيده شود معلومنوشته در جواب، ن فرمايند وذلّت معي

.استاست وإالّ درمقابل رجال ملّت كشيدن قلمتراش از قلمدان كافی بلكه زياددولتاولياٌ

_________________________

---  ۱۱۶صفحه  ---

عبد اينضور حضرت سلطان اتيان حجت وبرهان مينموداينعبد با علمای عصر مجتمع ميشد ودر ح

سلطان واضح حاضر واز حق آمل كه چنين مجلسی فراهم آيد تا حقيقت امر در ساحت حضرت

الی آخر البيانات .    او علَّیوالئح گردد وبعد االٌمر بيدك واٌنا حاضر تلقاٌ سرير سلطنتك فاحكُم لی

بسمه المقتدر علی مايشاٌ  هذا كتاب نزل العزيز المتعال    نه بهاٌاللّهل جناب مجيد عليه وعلی اببقية اآل

االٌمكان قد مايلوح به وجه األمر بين االٌرضين والسموات  قل انّه لبيان اللّه لمن فیبالحق وفيه يذكر
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ان يا ان   امر ربكم العزيز المنّاشرقت من افقه شمس التبيان ورقم عليها من قلم الّرحمن السجن لمظهر

االٌجالل ليجذبك ذكر ربك الی مقام ال تاٌخذك ول ان استمع ما يقال من لسان العظمةبقية اآل

منه اضطربت القلوب وعمت االٌبصار  ثّم اعلم انّا لما اردنا خلق االٌحزان  بك اظهرنا االٌمر علی شاٌن

عصمناه م الوجه علی شاٌن كاد ان ينصعقوحده وتكلّمنا بكلمة اذاً اضطربت اركانه اماالبديع احضرناه

واالٌقتدار بحيث لو امرناه بسلطان من لدنّا ثّم شرعنا فی خلقه الی ان خلقناه ونفخنا فيه روح القدرة

القادر فلما تّم خلقه من كلمة ربك وخلقه من يسخّر من فی السموات واالٌرضين ان ربك لهو المقتدر

وتوجه الی مشهد الفداٌ بقدرة وسلطان واقبل علی شاٌن انقلب به اهل لوجهنسمة الّرحمن ابتسم تلقاٌ ا

ماشاٌ انّه لهو وسكّان مدائن االٌسماٌ اذاً ارتفع النّداٌ من شطر الكبرياٌ تبارك االٌبهی الذی خلقالمالٌ االٌعلی

العزيز الوهاب ياليت كنت حاضراً لدی العرش اذ تكلّم        معه

- --  ۱۱۷صفحه  ---

مشرق الوجه انار من معه لسان القدرة ماتطير به االٌرواح فلما اريناه ملكوت االٌمر وتجلجينا عليه من

االٌنقطاع لنصرة ربك مالك االٌبداع به قرت طار بقوادمنانوار ذاك االٌشراق قد اخذه االٌبتهاج علی شاٌ

حملت ذكره االٌلواح وعجزت عنه االٌقالم  هذا المقام الذی ما عيون النّصر وزين هياكل االٌمر تعالی

االٌيات به اهتّز روح الحيوان فی قلب االٌمكان ان اعرفوه يااولی االٌبصار  انّهاتحسب انّه مات ال ومنزل

اتحسبه كاٌحد من العباد ال لبالمنظر االٌعلی والّرفيق االٌبهی يدعو اهل االٌنشاٌ الی اللّه العزيز المستعان

اركان الظّلم واشرقت وجه النّصر من افق اد به اخذت الّزالزل كلّ القبائل واضطربتومالك االٌيج
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قد ارتقی الی مقام انقطعت عنه االٌذكار  به اظهرنا الصّيحة مرة االٌقتدار هل يصل اليه االٌسماٌ ال ومالكها

اخری علی

__________________________________________________________

__

چنانكه يحيی خان نزد شاه از دايت سال دوم سجن جناب بديع بقشله آمد واورا مانند كره نار مبعوث فرمودنددر ب

در يمين ويسار محاط بشاه گفت بهمان حالت كهوقار وصبر وعظمت وتحمل زجر وعقاب داغ را بيان كرد

است دست رد كه اگر رمقی ازاو باقیآوردند چون مشاهده نمود امر كرا برداشتند ونزدشبميرغضبها بود عكسش

وفات بدست يحيی خان سپارند تا معالجه كند وبهبودی حاصل شود ولی چون ببالينش رفتنداز زجرش برداشته

از غروب آفتاب در كوچه يافت كرده بود وتا چند يوم اردو واهالی را چنان اضطراب احاطه نمود كه نفسی بعد

بمحضر مبارك رسيد تا چند روز قلم اعلی در هر خبر شهادت باشهامتش نميشد وجميع مضطرب ومتحير وچون

است ودرلوح يكی از مينمودند وميفرمودند ذكر قربانی بديع ملح اذكار والواحلوحی كه نازل ذكر قربانی اورا

ويران  كه ايرانرا احاطه نمايد وچنان قحطی كه شدالهی نازل كه زوداست قحط وغال وانواع بال ايراناحبای

خزائن ازشدت گرسنگی بهالكت رسيدند را خوردند وارباب ثروت ووهزاران مادران ازشدت جوع فرزندان خود

)كالم نبيل زرندیمضمون(.احباب محفوظ ماندندواما

_________________________________

---  ۱۱۸صفحه  ---
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استقامة اسمنا البديع وسماٌ كذلك زينا سماٌ البيان بشمسشاٌن نادت الصّخرة الملك للّه المقتدر القهار  

يخاطبه القلم االٌعلی من شطر ربه االٌبهی عليك يافخر القدرة بذلك النّجم المشرق من افق االٌفاق اذاً

تبوثناٌ اهل الجبروت وثناٌ اهل الملكوت وثناٌ كلّ االٌشياٌ فی كلّ االٌحيان  قد كالشّهداٌ ذكر اللّه وثنائه

كذلك قضی االٌمر من اللّه لكلّ نفس ان يتوجه بوجهه الی شطر الطاٌ ويقول ما تكلّم به لسان الكبرياٌ

عنه ثّم ارض كذلك ياٌمرك سلطان لدن ربك عالم السر واالٌجهار لوفات منه شی فی خدمتك فاعف

رنا االٌمر فی الكتاب ان استقم علی ابن خدمة ابيه كذلك قداالٌمر انّه لهو العزيز العالّم انّا قدرنا لكلّ

علی شاٌن ال يمنعك نعاق الذين كفروا باللّه رب االٌرباب التری المشركين االّ االٌمر فی كلّ االٌحوال

االٌرض وال زماجيرهم االّ كطنين الّذباب هل يقوم مع امره من شی ال ونفسی الحق ولكنكخراطين

الّديار البهاٌ ه بشمس ذكر ربك والقلوب بنور وجهه المشرق علیالنّاس فی غفلة وارتياب نور الوجو

.عليك وعلی من معك وعلی الذين اقبلوا الی اللّه فی يوم التّناد

سورة الهيكل وسور الملوك

بسلطان عبدالعزيز وناصرالّدين شاه وعلماٌ واركان ملّتين جمال ابهی پس ازآنكه بنوع مذكور ابالغ امر واتمام حجت

فرمودند قصد آن نمودند كه نداٌ امر اللّه وظهور موعود امم وصلح اعظم را بتمامتم ببعضی از ملوك اخریوه

لذا سورةالهيكل وسور را بسعادت نشاٌتين هدايت ورهبری فرمايندعلی االٌرضارض رسانده منملوك وعلما وامراٌ

جمله خطاباتعظيمه ملوك ازقلم ابهی صدور يافت كه از آن
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---  ۱۱۹صفحه  ---

مفصّل خطاب است وچنانچه در بخش سابق اشاره كرديم لوحیمهيمنه بنائلئون سوم پادشاه فرانسه

وقونسول مذكور در اوآئل بوی درادرنه صدور يافت كه آنرا بواسطه قونسول معظّمش ارسال داشتند

ئون رساندم وجوابی نداد لذا را بناپلعظم ابالغ داشت كه نامهأَبهی بسجن عكّا نزد غصن أَورود جمال

تزعزع تخت امپراطوری وتبدل عزّتش بذلّت واخبار ازلوح ثانی صادر شد كه حاوی تهديد وانذار

مسيحيان بيروتی ساكن عكّا كه نزد غصن اعظم اظهار ارادت بود وقيصر كتافاكو از محترمين

ناپلئون فرستادند واو غرور  ازعربی بلغت فرانسه ترجمه نموده برایواخالص ميكرد لوح مذكوررا

وتنبه والتفاتی بروز نداد وهنوز چند سالی نگذشت كه در محاربه مشهوره مابين اوواستكبار ورزيده

تحقّق شكست خورده مغلوب واسير گشت وقيصر مذكور از مشاهده ۱۲۹۰پادشاه پروس بسال 

اصفهانی پيوسته راه ی سيد محمدانذارت مذكوره بزمانی اندك يقين بحقيت اين امر حاصل نمود ول

علم جفر حاصل ميكنند وبعلم مذكور را ميزد وچنين ميگفت كه ايشان اخبار واطّالع از طريقايمانش

قن بخواه كه بتو تعليم دهند اگر حتو ازايشانمودند ووعلم اكسير اين امررا برپا داشته مردم را تسخير

اند بقيصر بسخنانش فريب خورده اندك لغزش يافت ودر ت ودرحق نيسخلخل نميورزند زيرا ب

واقعه سيد محمد
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__________________________________________________________

__

گفت من منتظر آمدن مسيح اند كه چون لوح بناپلئون رسيد بی اعتنائی نمود وعباراتی باين مضمونچنين آورده

اظهار عدم احتياج بنبی ورسول كرد وجمال ابهی پس را شخص كامل خواندهومعتقد بپدر آسمانی نيستم وخويش

محضر شان جمعی از احبا حاضر بودند در غايت سطوت وهيمنه تقريباً چنين فرمود از استماع اين اخبار شبی كه در

س نموده آنگاه سلطان پاريعطی اعراض مينمايند چنانچهغفلت عباد بمقامی رسيد كه از زيادتی عطا از نفس مبلی

نشد وفرمودند ما دولت را باين دست باٌو عطا نموديم دست از آستين بركشيدند بنوعی كه بيش از كف دست ديده

كف دست مذكور گذارده فرمودند وبايندست هم اخذ نموديم ودر وقت ادإ كلمه اخذوبعد اصابع دست ديگررا بر

.بود ۱۲۸۸دست را جمع وقبض فرمودند واين بسال 

_______________________________

--- ۱۲۰حفه ص---

ميالدی ۱۸۷۰-ه .ق  ۱۲۸۷سال بيست وهشتم  واقعات سال 

قدم بخانهرفقايش كه مسطور خواهيم داشت متذكّر ومتنبه ونادم گشت وپس از وفاتش جمال ابهیو

بالكساندر سوم اش فرمودند واز جمله الواح ملوك لوحی خطاباش گذاشته ذكر غفران در باره

انّا سمعنا ماناديت به موالك "لوح چنين مرقوم ميباشدامپراطور روس صادر شد كه درضمن آيات آن
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قد نصرنی احد سفرائك اذ كنت فی السجن فی نجواك واجبناك بالحق ان ربك لهو العليم الحكيم

احد االّ هو اياك ان تبدل هذا مقاماً لم يحط به علم تحت السالسل واالٌغالل بذلك كتب اللّه لك

"لهو القادر علی ما يشاٌ يمحو ما اراد ويثبت وعنده علم كلّشی فی لوح حفيظ المقام العظيم ان ربك

الخ

__________________________________________________________

__

قد بلغنا  :"مسطوراستلوح مذكور چنين ويكتوريا ملكه انگليس صدور يافت ودرضمن بياناته ونيز لوحی خطاب ب

الظّهور البديع   وسمعنا انّك اودعت زمام المشاورة باٌيادی انّك منَعت بيع الغلمان واالٌماٌ هذا ماحكم به اللّه فی هذا

ن ولكصول ابنية االٌمور وتطمئّن قلوب من فی ظلّك من كلّ وضيع وشريفأالٌن فيها تستحكم الملّة نِعم ما عملت

كلّها هذا ما وعظوا به فی اللّوح من لدن ينبغی لهم باٌن يكونوا امناٌ بين العباد ويرون انفسهم وكالٌ لمن علی االٌرض

يااصحاب المجلس فی هناك وديار اخری تدبروا وتكلّموا فيما يصلح به العالم فی مامدبر حكيم     الی قوله االٌعلی

فاعترته االٌمراض باالٌسباب المختلفة العالم كهيكل االٌنسان انّه خلق صحيحاً كامالً له لو انتم من المتوسمين فانظروا

اٌ الغير الحاذقة الذين ركبوا مطية الهوی المتغايرة وما طابت نفسه فی يوم بل اشتدف االٌطبمرضه بما وقع تحت تصر

بطبيب             من الهائمين وان طاب عضو من اعضائه فی عصر من االٌعصاروكانوا

________________________________

---  ۱۲۱صفحه  ---
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نراه تحت ايدی بطبيب حاذق بقيت اعضائه االٌخری فيما به كان كذلك ينبئكم العليم الخبير واليوم

هذا االٌمر االٌوعر الخطير ان الذين اخذهم سكر خمر الغرور علی شاٌن ال يعرفون خير انفسم فكيف

باٌن ينتفع به اسماً كان او رسماً لذا ال يقدر برئه االّ الٌ فی صحته لم يكن مقصوده االمن هو سعی احد

جعله اللّه الّدرياق االٌعظم وسبب االٌتّم لصحته هو اتّحاد من علی االٌرض علیعلی قدر مقدور والذی

يق وما بعده د لعمری هذاامر واحد وشريعة واحدة هذا ال يمكن ابداً االّ بطبيب حاذق كامل مولهو الح

النّور من مشرق القدم منعه المتطببون االّ الضّالل المبين كلّما اتی ذاك الغيب االٌعظم واشرق ذاك

طاب مرضه وبقی فی سقمه الی حين انّهم لم يقدروا علی حفظه وصاروا سحاباً بينه وبين العالم لذا ما

رية منع عما اراد بما اكتسبت ايدی المتطببين فانظروا فی هذاالقدرة بين البوصحته والذی كان مظهر

قاموا عليه باٌسياف شاحذة االٌيام التی اتی جمال القدم واالٌسم االٌعظم لحياة العالم واتّحادهم انّهم

فی اخرب البالد مقام الذی انقطعت عن ذيله ايادی وارتكبوا ما فزع به روح االٌمين الی جعلوه مسجوناً

سحاباً مصلح العالم قالوا قد تحقّق انّه من المفسدين ... يا معشر االٌمراٌ لما صرتمالمقبلين اذا قيل لهم انّی

لعل تستريح به انفسكم ثّم لوجه الشّمس ومنعتموها عن االٌشراق ان اسمعوا ما ينصحكم به قلم االٌعلی

لصّلح انّه لهو القادر علی مايريد يا معشر الملوك انّا علی االفقراٌ والمساكين نسئل اللّه باٌن يويد الملوك

تزدادون مصارفكم وتحملونها علی الّرعيةنراكم فی كلّ سنة

---  ۱۲۲صفحه  ---
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طاقتهم وال تخربوهم ان هذا االّ ظلم عظيم  اتّقوا ذفرات المظلوم وعبراته وال تحملوا علی الّرعية فوق

لكم ما ينفعكم ان انتم من المتفرسين  تختارونه الٌنفسكم كذلك نبينلتعمير قصوركم ان اختاروا لهم ما 

به اللّه  واياكم ان تسلّموها باٌيدی السارقين بهم حكمانّهم خزائنكم اياكم ان تحكموا عليهم ماال

 وعليهم تستكبرون ان هذا الٌمر عجيب لما نبذتم الصّلح االٌكبر عن ورائكمتحكمون وتاٌكلون وتلعبون

به بهذا الصّلح االٌصغر لعل به تصلح اموركم والذين فی ظلّكم علی قدر يامعشر الملوكتمسكوا

ان قاوم احد منكم علی تسكن ارياح االٌختالف بينكم وتستريح الّرعية ومن حولكم ان انتم من العارفين

سلناه من قبل ذلك مرة اللّوح الذی اراالٌخر قوموا عليه ان هذا االّ عدل مبين كذلك وصّيناكم فی

ان يهرب احد فی ظلّكم ان احفظوه وال تسلّموه كذلك اخری ان اتّبعوا ما نزّل من لدن عزيز حكيم

خبير  اياكم ان تفعلوا كما فعل ملك االٌسالم اذ اتيناه باٌمر حكَم علينا يعظكم القلم االٌعلی من لدن عليم

تشاٌ ما وجدنا قت اكباد المقربين تحركهم ارياح الهوی كيفبالظّلم الذی به ناحت االٌشياٌ واحتروكالئه

ونبيل زرندی چنين نوشت الواح بيانه  . الی آخر بياناته عز وتعالی لهم من قرار اٌال انّهم من الهائمين

ريزه نوشته شود بشكل هيكل باٌحسن ملوك وسوره هيكل را امر فرمودند بخطّ بسيار

را در يمين ويسار وپاريس ولندناٌس وسور ملوك روسصورت وسوره هيكل را در ر

وچند آيه باقی ماند تا هيكل دريك دادندوصدر وسوره ملك ايران را در رجلين نوشته جا
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شد كه آيا هيكلی دريمين قدرت ازقلم صفحه تمام شود لذا آياتی ازين قبيل مضامين نازل

ن انالطّي ام هيكل الذی بنی مناعلی بنا شده بهتراست

---۱۲۳ص ---

ر هيكل دوبعد ازآن چند آيه هيكل باتمام رسيد وفرمودند كه اگر اين انصفوا يامالٌ المنصفينالطّين ان

تعمير نمايد نمينمود ولی از اثراللّه باٌنسرعت كه بايد آفاق را احاطهارض مقدسه بانتها نميرسيد امر

اسم اعظم در قلل مرتفع خواهد شد وفی الحقيقه واتمام اين هيكل روس در دربار عظمت خاضع وعلَم

دريك صفحه وهيكل با آن حسن خطّ آيتی بوده كه در كلّ درج آنهمه آيات كه معادل قرآن است

ورقه مقدسه وصفی آن يا اهل االٌمكان فاٌتوا بمثلی ان كنتم صادقيناست كه احيان باٌعلی النّداٌ منادی

درميان اسمين اعظمين درمنظر ابهی منصوب از وصف است ودر بعضی احيانمقدس

فتنه زنجان وشهادت ابا بصير وآقا سيد اشرف

اشرف جوانی ودر خالل احوال مذكوره فتنه زنجان برخاست كه مجملی از آن چنين است آقا سيد

حجت زنجانی بود غنی وجميل وصاحب عشيرت وحسب ونسب جليل كه والدش از شهداٌ اصحاب

واستفاضه از محضر ابهی نموده با بخش سابق اشاره كرديم باٌدرنه رفته ايامی تشرفچنانكه در 

انجذاب وعشق سرشار مراجعت بوطن نمود وآقا نادعلی كه نيز پدر واقاربش از شهداٌ اصحاب حجت 

كه مرافقت واتّحاد كرده بنشر امر ابهی در زنجان پرداختند والواحی بودند باوی بقوت واقتدار ايمانی
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قلبشان ادرنه وعكّا رسيد ونادعلی بنام ابابصير مسمی گرديد آتش عشق را بنوعی شديد دربرايشان از

بابصير بادالئل عقليه وأَبرافروخت و مجالس محاجه ومناظره با برخی از علما وغيرهم آراسته گشت

ی نمود چنانكه مردم از را مغلوب ومنكوب همونقليه اثبات امر محبوب ومناظرين از بابيه ومسلمين

ويرا از عميد الملك بن مجيد الّدوله حكمران خواستند تعصّب وعناد بجوش آمدند وعلما رفع

بخاطر آوردند واتّفاقاً مالّ آقای دربندی مجتهد معاند مذكور در بخش سابق وواقعات ايام حجت را

آذربايجان عازم طهران بود بزنجان وارد شد وواقعاتكه از

---  ۱۲۴فحه ص ---

زنجان باز تجمع بسمعش رسيد وفتوای قتل ابابصير وسيد اشرفرا داد ومفسدين تشهير نمودند كه بابيان

را ازجای بركنند وحاجی شعبان واتّحاد كردند تا عامه مسلمين خصوصاً اركان حكومت واساطين دين

ر كردند ومكرراً در محضر بصيررا گرفتانام كالنتر بلد محرك گشت وغوغا وشورش برخاست وابا

برايشان غالب آمد وبرای اطمينانشان ذكر مباهله بميان آورد علما حاضر نمودند واو حجت اقامه داشته

لعن كردند چون اعتنا ننمود ويرا بدار الحكومه كشيده دستهايش را در فلكه ووآنان ويرا تكليف سب

محبوس يرون آمد آنگاه اورا در خانه مالّباشیچندان چوب زدند كه خون از زير ناخنهايش بگذارده

د اشرف چنين پيام فرستاد كه برای حفظ وادارهاحباب زنجان خويش را نمودند واو در آنحال بسي

نخواهند كشيد والجرم سيد اشرف محافظت كن وفی الحال از شهر بيرون رو زيرا مردم دست از تو

از سه روز بسبزه ميدان كشيدند تا سر ببرند ودر ير را پسبباغ خود در خارج بلد انتقال نمود وابابص



- 173 -

وبر دو  چون دژخيم خواست دستش را بركتف بندد راضی نشدحاليكه اهالی بتماشا مجتمع شدند

بال بتالوت مناجات پرداخت وهمينكه تيغ بر حلقش بردند ابداً حركت زانوی ادب نشست وبا فراغت

مگر تازه جالّدی وآزموده نيستی وبا دست نشان داد تا تيغ  بدژخيم نموده گفتنكرد وخطاب شديد

برآمدند برجای قطعی از حلقومش گذاردند وسرش را بريدند وبيفتاد آنگاه بصدد سيد اشرفرا

مجبور كردند تا آنكه وحكمران از قتل وی احتراز جسته بسلطانيه رفت ومالّها فراشباشی حكومت را

خواستند اورا بگريزانند تا كشته نشود ووميرغضب ديگر بباغ وی ريختند منيرعلی نام با چندتن فراش

صورتش زد واورا بسبزه ميدان نزد جسد غرق بخون ابابصير واو نگريخت وداروغه ناچار شده لطمه بر

نجات بخشد ولی او جسدرا درآغوش گرفت وآرزوی لحوق بوی نمود راكشيد كه بترسد وخود

وانبوه

- --  ۱۲۵صفحه  ---

تنی از سادات وانام وفراشان ودژخيمان حاضر بودند وبشگفت اندر شدند ومبادرت بقتل وی نكردند

وبعد از لمحه بصوت رسا علما كه نسب وقرابت بدو داشت نزديك رفته عبای خودرا برسرش انداخت

او با دست ويرا از قتل نجات دهد ولی گفت سيد اشرف تبری كرد وبابی نيست وخواست بدين تدبير

ام اشرف) كه از مومنات جليلة القدر بود متوسل شدند (اشارت كرد كه تبری نكردم آنگاه بمادرش

بميدان فدا حاضر شد وهمينكه چشم مادر بفرزند افتاد گفت ای اشرف بكدام اوكه پسررا منع نمايد و

در ه عقب نمانی وپدرت راشدی كه ابابصير قبل ازتو فدا شود بشتاب خودرا باٌو رسان كغيرت راضی
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كلوخ برآن زن عالم باال نزد پدرش شرمنده نسازی ومردم چون اين را بديدند وشنيدند باسنگ و

كرد از جالّد التماس نمود كه رشيده هجوم بردند وسيد اشرف در حاليكه خودرا بخون ابابصير رنگين

شت اورا سر بريدند ومادر بيگانه شهيد داويرا بزودی ملحق سازد وبهمان كيفيت كه دست درآغوش

انبوه مردم چندان ميرغضبرا زدند كه يك وپسر مينگريست ولی اشك از چشمش جاری نشد

خواستند جسد آنسيد مظلوم را غسل داده دفن چشمش كورشد وجوانان بلد حميت وغيرت كرده

كنند

__________________________________________________________

__

بنام شيخ سلطان كربالئی صادر آقا سيد اشرف در مرة ثانيه كه با خواهرش در ادرنه بود شنيد كه لوحی ازقلم ابهی

البتّه بايد چنان فدائی در سبيل من مهيا نمائی كه تبديل شده درآن چنين فرمودند كه ندائی از سر خود شنيدم كه

غصان فدا شود بدون تغيير وتبديل چون سيد اشرف اين بشنيدميشد كه بايد يكی از اقبول نكند وچنان مستفاد

گفت كمررا محكم بستم كه برافروخته اذن رجوع خواست وبا خواهر بزنجان برگشت وابابصير اطّالع يافته چنين

ندا بتبليغ بركشيد وباالٌخره هردو دست درآغوش يك خودرا فدای غصن سازم تا آنفدا هدا شود وعالنيه در بازار

بود.۱۲۸۷ربيع االٌول ۲۳ماه بعداز شهادتشان صعود غصن اطهر واقع گشت كهگر بفردوس اعلی شتافتند وچنددي

)نبيل زرندی(

_________________________________
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---  ۱۲۶صفحه  ---

باالٌخره اهالی ويرا غسلوكفن ودفن  ومادرش ميخواست جسد پسررا باهمان لباس خونين مدفون سازد

ابابصير وآقا سيد اشرف واقع شد وصورت زيارتی برای ۱۲۸۷كردند واينواقعه در شهر محرم سال 

قلم ابهی صدور يافت .        وآقا ميرزا محمد علی طبيب شهيد سابق الّذكر مشتركاً از

شهادت محمد حسنخان كاشی

شاهزاده اسماعيل اشی از متمولين ومحترمين واعضاٌ حكومت باتّفاقونيز دراينسال محمد حسنخان ك

حاجی محمد كريم خان بود ميرزا ابن بهرام ميرزا عازم بروجرد شد وشاهزاده حكمران ازاتباع

ويرا بفلكه بسته ضرب بسيار شديد نمودند وعداوت دينيه ديرينه با اينطائفه داشت ودرآنجا حكم داد

.عالم بقاٌ رحلت نمودبحديكه آنمظلوم ب

واقعه فاجعه غصن اطهر

را در ليالی وايام غالباً صرف در احوال در قشله ساعات حياتشغصن اطهر سدره ابهی (ميرزا مهدی) 

انگيز با احبا كتابت الواح صادره بخطّ زيبايش مينمود وتفكّرات روحيه ومفاوضات ومراسالت روح

حرمان بعد وزاز مييافتند ولی از جهت مشقّات وبليات اصحاب واهترفتارشوعموماً از گفتار و

قلبی بريان وچشمی گريان ودر دعوات ومناجات آرزوی فدا وقربانی داشت تا آنكهاحباب پيوسته
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لقا فراهم رو موجبات آسايش ورخا وفتح بابماٌمولش مقبول شد وجان خويش را نثار نمود وبدين

غروب شب جمعه است كه در سن كمتر از بيست ودوسال هنگامنگرديد ومجملی از واقعه چني

قدم زده بفكر ومناجات بود درحاليكه بربام قشله)  ۱۸۷۰جون  ۲۲(  ۱۲۸۷بيست وچهارم ربيع االٌول 

باٌيوان قدام باب بيرونی كه جمال ابهی ناگهان از روزنه طاق كه در وسط بام جهت روشنائی بود

وغرقه خون     گشتاقامت ميفرمود بيفتاد 

---  ۱۲۷صفحه  ---

برای احبا بماند گشت وبيست ودوساعت باحال رضا بقضا وتوسل بمقام ابهی ومناجات فتح ابواب لقا

ا سختآنگاه بعالم بقا خراميد واين مصيبت بر عائلهثّر وگران شد جسدابهی واحبرا در قشله غُسل مو

تشييع حاضر شده بمقام نبی اللّه صالح برده بخاك د برایوكفن نمودند وجمعيتی از محترمين بل

.سپردند

__________________________________________________________

__

از خمر لقاچونكه درعكّا مكين شد شه دوسال _ جام اين غصن قدم شد مال مال _ آنچنان مست آمد

دمبدم نازل براومن روبرو _ وحی سبحان_ كه ندانستی سر از پا مطلقا _ روز وشب باوجه رح

._ ساعتی زين شغل اگر بودش فراغ _ زاشتياق افروختی همچون چراغ 
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_ بابها گرم مناجات وكالم _ميشدی مستانه بر باالی بام

.ميشدی وارد برآن وجه منير-اندرآن حالت اگر صد تيغ وتير

ثرمی نبودی هيچ ازخود باخبر_ تاكه ظاهر آيدش زآنها ا 

_ هم محرم هم صفر بگذشت ورفتكه از هشتاد وهفتبود اينسان تا

اولين _ اربع وعشرين شد وقد حان حينليل جمعه در ربيع

وعشرينش زسال _ نيمساعت چونكه بگذشت ز غروب_ آنزمان آنشمس افالك وصال _ اول اثنين 

د_ عاشقانه در حضور شاه ش للّه شدبی تاٌمل بربساط ا_ مست شد از باده رب الّربوب 

كه نويسد وحی سلطان بقا _ چونكه شه برطلعتش ديده گشود_ بوده هرشب آندمش وقت لقا 

گفت شه كای مهدی سرمست يار _ رو كه امشب باتو مارا نيست كار -_ سخت مستش ديد ازجام شهود 

ام آن غصن ابهای مجيدانجام شد _ رو ببام اكنون كه وقت بام شد _ شد بب_ باتو كاربار ما

نغمه قلبی پراميد _ بامناجات ودعا همراز شد _ آنقدر غرق نياز وراز شد_ بالبی پر 

آنروح سرد خوشخرام _ مشی ميفرمود در باالی بام_ مست ازجام لقا ميزد قدم_ باطرب 

انورش بر رويهم _ در لسان بانغمه هائيهاش _ آتشين ابيات ورقائيهاش_ ليك چشم 

بكلّ البسط خواند _ بركشيد آهی واشك ازديده راند _ كه شوم مبسوط باكلّ وجودتاكه مضمون _
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فتح بابدر قدومت خالی از گفت وشنود _ گردم از فيض شهادت فيض ياب _ تا شود بر دوستانت_

تامت اين خلعت تورا_ چون مناجاتش باين عنوان رسيد _ نغمه از لحن عليائی شنيد _ ای رسمای 

مرغ جانش پرزد ومجذوب شد-_ بس قبولی بس قبولی اندرا _ چون بگوشش نغمه محبوب شد

حمام _ آنكه محبوب بهارا عرش شد_ يك دريچه بود در باالی بام _ شد دراو ناگه معلّق چون 

مصرعش تارخ سال _ يا تعالی اللّه ازين جاه وجالل_ منبسط در بزمشان چون فرش شد _ شد همين يك 

_______________________________

---  ۱۲۸صفحه  ---

خروج جمال ابهی از قشله

بطول انجاميد وچون اعضاٌ حكومت عكّا مدت حبس جمال ابهی در قشله دوسال ودوماه وپنج روز  

عظمتشان بردند ومصائب مذكوره واقعه نيز تاٌثير نمود وهم اركان واعاظم بلدی تاحدی پی بمقامات

عساكر در عكّا مينمود وقشله را برای اقامتشان الزم داشت وبموجب امور ام دولت جمعدرآن اي

مذكوره
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__________________________________________________________

__

چون صداشد مرتفع اهل حرم_ مضطرب گشتند وپرسان الجرم_ كه چه بود وازچه آمد اين صدا

من بود وشد قربان من _ پرزنان شد جانب رضوان من _ مهدی ئزير لبشان گفت خالّق هد

چون بسر رفتندش انوار حريم _ شد بپا از هرطرف حشری عظيم _ آن يكی سويش برادر گودوان

بادا بال گردان هم_ وان يكی كای جان مادر امتحان _ آن يكی ناالن زجان كای جان عم _ جان من 

امسالها من طالب اين بودهرد اين حكايتها ثمر_ او همی ناظر برخشان چون قمر _ كه ندا 

استكاينجوانرا موسم دامادی_ بارضا اينراهرا پيمودهام_ شادمان باشيد وقت شادیاست

آنزمان برداشتندش از زمين_ بهر من حور شهادت عقد شد _ ليك مهرش بذل روح اهللا شد

كرش _ جايكه دادند اندر بسترش پي_ ليك فالغل در يسار ودر يمين _ مرتفع كردند چون حين 

اللّه لب گشاد _ گفت حق وعد بربه درجواب_ غصن اعظم بر قدوم اللّه فتاد _ در شفا در محضر

را جملهن _ برقضاٌ اللّه رضا آمد زجان _غصن اعظم چونكه بشنيد اين بيا-_ كانچه حق خواهد كه ان باشد صواب 

ين فرخنده خمر _ سرخوش ازاين خمر زانشان نام اوفرموده امر _ جمله نوشيدند زشه بر رضا

كز ديگرها برفزوده جام او_ خدمت محبوب عالم باادب_ سجده كرد وعرض كرد ای وجه رب_

كردی اما ازمن اين قربان قبول_داد شاهش مژده قرب وصول_ كافرين برطينت نورانيت_
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برسماوات وزمين ليل ونهار شاد تو مقبول شد قربانيت _ بايدت ازاين عنايت افتخار __

اعظمتشكركن محبوب خودرا باسرور _ كزتو ظاهر شد چنين اغصان نور_ باشد ازاين غصن وغصن_

بشكرت ذاكرم_ صدهزاران فخرها بر عالمت _ سجده كرده گفت كای رب شاكرم _ تا بقا دارم

تو مارا كافیاست_ دردو عالم ای خداوند جليل _ برسر ما باد اين ظلّ ظليل _ وجه ابهای

آريمت بر رب قدير_ هر مرض را طلعت شافیاست _ بعد ازآن گفتندش ايغصن خير _ حاضر

گفت محبوب روانم امر اوست_ ياكه شه حاضر شود بر بسترت _ سايه اندازد زرحمت برسرت

یساعتی _ از لقای خويش دادش راحت_ هرچه آن محبوب خواهد آن نيكواست _ شاه بربالينش آمد

نطق وبيان_بعد ازآن شد فتوی او تنها بماند_ عاشق ومعشوق باهم درعيان _ گفتگو كردند بی

وگشت طالع روز غم _ مطّلع گشتند ياران نيزهم_ سر آن از باده ابهی بماند_شب گذشت

كه شوند آگه جميع دوستان _ روز گرديد وتمامی اشكبار__ زانكه شب فرمان نداد آنشاه جان

هرطرف بوسه زنان بر مقدمش _ بس پريشانان چه زلف درهمش_د آن غصن حقرا دركنار_ آمدن

غصن يار_ جمله را آمر بصبر واصطبار _ عذر خواهان از همه كاٌيدوستان_ جمله _ ليك چندان همچه كلّ آن

بداريد اينزمان _ زانكه قادر نيستم من بر قعود _ در محبت عفو خواهيدم نمودمعذورم

ن حالی ببينندش ادب _ ايفدايت جمله مربوبات ربدر چني

________________________________
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---  ۱۲۹صفحه  ---

متعدد مستقّر از قشله خارج وآزاد وبمحلّها وخانه های ۱۲۸۷جمال ابهی وهمرهان درشهر رجب سال 

ه را بردارد بدهد وضبطيراشدند واز جانب دولت مقرر گرديد كه حكومت عكّا اجرت خانه ها

اقامت جستند واكثر اصحاب در ديگر مقابل درياكلخانه مه وجمال ابهی نخست درخانه مشهور ب

خانه ها

__________________________________________________________

__

در همانساعت كه آن مير عماٌ_ منهبط گرديد برارض ازسماٌ_ درحقيقت روحاو تسليم شد

هلت زشه تكريم شد_تاحريم اللّه كلّدوستان_نوگلی چينند ازآن بو گلستاناينقدر م

باتمام دردهای بی دوا _ باعظامی كامده ازهم سوا _ از جگر آن روح حق آهی نزد

وای برنا درد وهم آهی نكرد _ صبر كرد وبا تبسم همچه گُل_ مستعد شاهراه شاه كل

اله العالمين _ كز زبان من بگو برمهديمساعت آخر بفرمود اين چنين _ غصن اعظمرا 

وچونكای جمالت مايه دلشاديم _ آنچه ميخواهی بخواه ازمن كنون _ كه عطا خايمت بيچند

شفايت ميدهم_آنچه باشد خواهشت از كلّ باب _ هست درپيشم بكلّی مستجاب _ گر شفا خواهی
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همچه غنچه لب گشودبا تبسم _ تا ابد كوب لقايت ميدهم _ چونكه امراللّه را اصغا نمود_

كن ازمن بجانان كای عزيز _ می _ كای تو غصن اعظم ومحبوب من _ وی جمالت مطلب ومطلوب من _ عرض 

رجا_ كه نبيلترا رسانی برلقانخواهم ازتو جز تو هيچ چيز_ ليك دارم از عطايت يك

ر مهجور باهم مطلقاسلسبيل _ بردگ_ همره خان وعلی بعد النّبيل_ شاد وريانش كنی زين

مقبول داشت _ بهرش آيات وفا منزول داشت_ بعدازآن بگشای ابواب لقا _ شاه استدعاش را

هركه شد مشتاق من _ درچنين وقتی هم ای روح روان_ كای فدايت جمله عشّاق من_ وی نثارت

وصول  ساعت اثنين وعشرين از نزول پرزد آن ورقا برضوان_ می نخواهی جز سرور دوستان

ازپی تجهيز آن روح بقا _ هركه بر آنخيمه افتادش نظر -_ درميان قشله شد خيمه بپا

صدشررچون برون كردند زتن پيراهنش_ يك جهان گل رخ نمود از گلشنش _ خوش  -_ شعله ورشد ازدرونش

ازخون او ..... چون حسن آنشاه مارا ابن عم _ ديدآن پيراهن رنگين زدممنقّش گشته بود

زد برسر وديده نهاد_ صيحه زد زانسان كه بيهوش او فتاد _ چون بهوش آمد بگفتا بركفمدر برابر _

آمده خونين قميص يوسفم _ جانب كنعان نورش ميبرم _ سوی پير ناصبورش ميبرم

بابای غمينش ميبرم_ سوی پير پر حنينش ميبرم _ تاكه بوی يوسف خود بشنَود_ سوی

رود _ چون بشد تجهيز آن جسم بلور_ همچو گر موضوع در صندوق نور پرسان جانب كويش_ پرس

در يتيمروحيان وعرشيان وقدسيان_ ور زبودندش چو ياقوت در ميان _ چون برون شد از در آن
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قلزم خون او فتاد_ مرتفع شد غلغل اهل حريم _ غلغله برهفت گردون او فتاد _ مهر ومه بر

هست جائی كه اسم او صالح نبی_ پشت عكّا از شمالش جانبی _ 

_______________________________

---  ۱۳۰صفحه  ---

خان عمدان احبا در قرار گرفتند وآقا ميرزا موسی كليم وآقا ميرزا محمدقلی وعائله شان با برخی از

شد ايشان نيز درآنجا ووآمدمذكور سكنی گرفتند ومحلّ بيرونی غصن اعظمبخان جوينیمعروف 

قدم نهادند وخان مزبور كه محلّ اقامت رار يافت وجمال ابهی گاهی برای مالقات احبا بدآنجاق

زمينش خاك وگل بوده احبا چندان خاك وآب از ومجاورين وتوقّف زائرين احبا گرديد مخروب

مذكور كوچك وحقير ومرطوب خانه ملك وهموار گشت وخارج بلد آورده ريختند تا زمين سخت

ومقابل آنخانه واقعبخانه منصور  بخانه ديگر كه معروفب بود لذا پس از سه ماهومخرو

__________________________________________________________

__

جمله احباب از خورد وكبار_ با جنود ال يرای كردگار_ چون رسانيدند برآن مسكنش

اعتزاز _ درزمين آمد هويدا اهتزازمسقّر كردند اندر مكمنش _اندرآن حين از نشاط و
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چونكه غصن اللّه دراو مسكن گرفت _ از شعف چون مهد جنبيدن گرفت _ عصر جمعه وجه

مهدی وين ذليل _ مستقّر پيش علی بعد النّبيل _ در يكی از حجره های ناصره _ شد

ريفعيان اين اهتزاز نادره_ سه دقيقه زلزله اما خفيف _ مطّلع زان هر وضيع  وهرش

بعد ازآن آمد خبر ازهر طرف _ كه هماندم ارض جنبيد از شغف _ روز سوم چون بما

معلوم شد _ كشف برما اين سر مكتوم شد _ كه بفرموده اله العالمين _ بهر غصن

اللّه جنبيده زمين _ روز سوم از خروج اقدسش _ آمده ونشيده بودم از كسش _ ناصره

ن كز در درآمد يك عرب _ گفت در عكّا شده برپا قيامبا مهدی وبا اسم رب _ من مكي

يكتن ازاغصان شب افتاده زبام_ صاحب خط بوده وفضل وهنر_ درسنين ازغصناعظم خوردتر

نبيل زرندیعصر جمعه گشته پنهان زير خاك _ ارض لرزيد ودرآندم سيه خاك

__________________________________________________________

__

هفتصد وهفتاد وسه روز تمام _ شاه مارا بود در قشله مقام _ چون در آنجا ديدنيها

ديده شد _ چون ادرنه دفترش پيچيده شد _ گشت در بيت ملك شه را مقّر _ ليك كلّ

شاه در بيت ملك بودش مقاماصحاب در خان مستقّر _ شصت وشش روز آنمليك مستدام _ 
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عرش رحمن خانه منصور شد_ وسعت او بهرشه چون بود كمبحر قدرت بعد ازآن مسجور شد_ 

خانه ديگر براو گرديد منم _ آقا قلی هم درجوار بيت شاه _ كرد دران او مكانی

جايگاه _ متّصل بابيت شد از پشت بام _ زآمد وشد ميشود حاصل مرام_ ليك موسای كليم

نيكه ياران را هست جایآن نور حق _ آنكه دايم روشن از وی نور حق _ در همان خا

منزلی در زاويه دارد جدای _ هست يكدست حياطی مستقل _ موسی واهلش دراو دارد محلّ

نبيل زرندی

_________________________________

---۱۳۱هفحص ---

چهارمين محلّ ديگر نقل نمودند كه چون ماه بخانهسهاز د واز آنجا نيز تقريباً پسانتقال فرمودن

بخانه معروف بخانه عودینيز گرديد وپس از قليل زمانی از آنخانه رابعه معروفه باقامت ابهی بود 

اغنيا  با خواجه عبود مسيحی ازتجار بلد واز خواجه عودی مسيحی خماررفتند ومالك خانه مذكوره 

مابين اهالی معروف بخست واتّصال خانه ومنزل داشت وواعاظم شركت در مال واتّحاد در مذهب

 ءبناٌه دولت عثمانی جمال ابهی را از ادرنه حركت داد شروع بهنگام كهولی در آن ولئامت بود

شا يكی از بهجی نام باغ وسيع دلگشائی بود كه عبداللّه پابهجی نمود وقصری شهير در جنب باغ

غيرها وروسرتقال وهاد واشجار بسيار از قبيل ليمو وپعكّا در مسافت يك ميلی آن بلد بنا نحكمرانان



- 186 -

عودی از بناٌ ومقصود خواجه وسيع ساخت ۀوبركگلهای فراوان درآن كاشت وعمارتی بزرگ و

هوای طيب  بهجی دراش جنبمصرف نمود آنكه خود وعائله قريب ششهزار ليرهكاخ مزبور كه 

ميشنيدند كه خواجه عودی چنين زندگانی كنند ودر ايامی كه جمال ابهی واصحاب در قشله بودند

آنجا معمور ميگردد وچون اقدام باين عمل قصری مشهور در بالد سوريه ميسازد وعنقريب اطراف

عاقالنه  روشخواجه عبود مذكور خارج از طريق حزم ووصرف وتحمل صرف نقود باهظه در نظر

چند عائله از اقربای عودی موافقت نظر كرده هريك برای خود وبود شركت نجست ومداخلت نكرد

بنيه عكّا منظّم وزيبا ووسيع ودلگشا بود وهنگامی كه جماله أَساختند كه نسبت بدر جنب قصر خانه

ابهی از قشله خارج شده در خانه های ملنصُك ومور ورابمذكوره قصر وعمارت ه اقامت داشتندع

بنوع ايجار بجمال ابهی راخانه مسكونه مذكوره خوداتمام يافت وعودی عازم سكنای در قصر شد و

واگذاشت وآنخانه در عكّا

---  ۱۳۲صفحه  ---

وحجرات وسيع خانه وسيع وعالی بشمار ميرفت ودر بحبوحه معموره بلد واقع ومشتمل برسه طبقه

ميدانی بود كه در وسط آن چشمه حمام ومطبخ وانبار در خارج ومقابل عمارتمتعدد وايوان رفيع و

ابهی باعائله دراينعمارت سكنی مينمايند برای آبی ميجوشيد وهمينكه خواجه عبود دانست كه جمال

داشت باكمال سعی واهتمام مخالفت وممانعت كرد وكاری نفرتی كه از احوال واخالق ايرانيان

شد بود ببست ومحكم نمود واحتراز شديد اش متّصل وراه آمدكه بخانهجرم ابوابی راازپيش نبرد وال
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نكشيد كه بخطای خويش واقف گشت ومجاورت را موجب افتخار وسرافرازی جست ولی طولی

بتمام محبت همی كرد چندانكه خانه خويش را با آنخانه يكی نمود وغالباً خود وعائلهدانست وابراز

انجام ميداد وشد نمودند وهر خدمتی كه باٌو مفوض ميگشت بغايت خورسندیوع آمدمحبت وخش

ميكرد نسبت بجمال ابهی اينكه نسبت بوالّت امور وحكمرانان بلد در غايت جالل وتبختر رفتاروبا

 بخدمت ميايستاد وبالجمله خانه مذكوره مستقّرخاضع بود وغالباً ايشان ومنتسبين را مهمانی كرده خود

جمال ابهی چنانكه نگاشتيم حسب ميل وفرمان سلطانی با اينكهعرش وكرسی عظمت گرديد و

از رفتن بخارج بلد واز معاشرت با اهالی ونشر امر شده وابواب ممنوعمحكوم بحبس ابد در عكّا و

م اقامتبستند وتا سه سال از خانه خارج نشده بديدار احدی نرفتند ودر اوآخر ايامعاشرت عموميه را

استاد اسماعيل از وقوع حادثه غصن اطهر نفوس مخصوصه را اجازه ورود دادند وامثالدر قشله بعد

شرف حضور يافتند ومعاشرت معمار كاشی وشيخ محمود عراقی وعثمان افندی سلمانی وغيرهم علناً

هيم بانهايت عناد چنانكه عنقريب شرح ميدبا انام مفوض بغصن اعظم فرمودند وسيد محمد ورفقايش

جمال ابهی از قشله آزاد شده بخانه قرار گرفتند آندو نيز وبغضا تعرض وافساد همی نمودند وهنگاميكه

حكومتی عكّا آزاد شده خانه گرفتند وبنای معاشرت با اشراف ومحترمين بلد از حجره فوقانيه محبس

همت                       بوسوسه وافساد وافترا وبدگوئی پرداخته           گذاشته

  --- ۱۳۳ فحهص---
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ميالدی ۱۸۷۱ -ه . ق  ۱۲۸۸سال بيست ونهم واقعات سال 

نسبتاً رخا وآزادی هنگام كه بخانه عودی مذكور قرار يافتندهمت برآن نهادند معذلك كلّه در اين

ا بطلب هفت تن اُسرا مذكوررابهی جاسم مذكور بغدادی وهم آقا شيخعلی يزدیحاصل شده وجمال

يافته از واقعات خبر داده بمراسله با مركز راكه از مصر بخرطوم سودان تبعيد شدند بفرستاد تا آنان

هدايت كرد ورابطه ارض مقصود با احبا در بالد مختلفه باز شده مراسالت در اسكندريه كه مينگاريم

ی زيارت محضرابهی رهسپار گشتند والواح وغيرهما پی درپی سوی ارض مقدس برااز عراق وايران

صادر گرديد وچون آقا شيخعلی يزدی مذكور پس از عودت بايران وايصال الواح باٌحبابسيار

جعفرقلی ومالقات با اُسرای خرطوم با حاجی سيد جواد وآقا سيد مهدی دهجی يزدی وآقا ميرزا

اسكندريه مصر شد وآنان دكّه يد جواد مقيماروميه از مسافرين زائرين قرار شركت دادند وحاجی س

آقا شيخعلی وميرزا جعفرقلی بدوره گردی وخرازی در سويس تاٌسيس نمودند باوی تجارت نمودند

ارسال الواح ومراسالت باٌحبا از عكّا باٌسكندريه وبمبئی نيز مشغول گشتند وبدينطريق مركزی برای

نام منشی سفارت انگليس در طهران كه جوانی خوش نويس  وآقا محمد حسنوايران برقرار گرديد

انتعاش باٌحبا ميرساند وافراد اينطائفه خصوصاً فُضال ومقبلين از وصول الواح انتفاض وومخلص بود

ومعاندين از مالّها وغيرهم باٌشد بغضا يافته بنشر وتبليغ قائم ومتدرجاً نفوسی كثير درين امر وارد شدند

وعيال اينطائفه قيام نمودند.بقبض جان ومال فاق حكمرانان وعمال دولتبرخاسته باتّ
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تعمير بيت اعلی در شيراز

شهادت حضرت نقطه ض خانهنظر باينكه بعداز واقعهوبستگانشان اولی اشرار شيراز پی درپی متعر

اُخت امی خود كه حرم خال شهيد بودشدند وحرم اعلی درسالهای بعد با

---  ۱۳۴صفحه  ---

ترميم يافت لذا موانست جسته دربيت خال مذكور اقامت نمود وبيت اعلی احتياج بتعمير ومرافقت و

الّدين امر فرمودند كه بيت اش آقا ميرزا آقا نورجمال ابهی حسب عرض واستدعای حرم بخواهرزاده

تعمير بيت پرداخت وبا آقا ميرزا آقا برا طبق رضای وی تعمير نمايد تا دربيت سكونت گيرد الجرم

مراقبت نمود وپس از چند ماه تعمير باٌتمام رسيد وخانه استاد عبدالّرزاق معمار از احباب همه روزه

نيز خريداری كرده ملحق ببيت نمود وحرم دربيت سكونت وقرار مختصری درجانب شرقی بيت

بيت دراين تعمير تغيير كلّی يافت .گرفت ووضع وهيئت بنای

قتل احبابحبس وشيراز وه درنفت

را در شا قساوتشيراز كه دربخش دوم شمه ازبغضا وشيخ حسين ظالم ناظم الشّريعه از مجتهدين

پيوسته بمقاومت با امر بديع وتعرض اينطائفه قيام داشت حق حضرت نقطه اولی ذكر نموديم

افقت ميكرد وميرزا عليمحمد خان وزير فارس با او وامثالش موافقت ومروابوالحسن خان مشير الملك
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بيگی وكالنتر شيراز حمايت از احباب مينمود وميرزا آقا ركاب ساز از متقدمينبيگلرقوام الملك

كه برای إذا واضرارش مومنين را كه بتبليغ وهم بكتابت الواح وآيات اشتغال ميورزيد زنی ناموافق بود

مذكور رفته سعايت وشكايت ازشوهر ناظم الشّريعه پی بهانه ميگشت وبتحريك معاندين مفسدين نزد

ديم اين خدمت ميباشد مقيم خانه و نروزاست وشب ونمود كه كاتب آيات وكلمات اينطائفه

دارم واگر خواهيد مياورم والجرم ذهاب واياب بهائيان چنانچه مجلّدات بسيار از نوشته های اورا مهيا

متواصل وچندان ازين قبيل گفت كه شيخ ظالم انبوهی از طالّب  وهياهودرخانه ما متّصل است وبانگ

بفرستاد آوردن كتب وآثار امريهيافتن وومعممين وظالمين را برای دستگيری ميرزا آقا وعلوم دينيه

از مومناتوزنی  واحباب شيراز مطّلع شدند

--- ۱۳۵صفحه  ---

رسيدند چيزی از كتُب رد وهمينكه اشرار مذكور بخانهبخانه ميرزا آقا رفته تمامت آثار امريه را بدرب

از تغيظ وتشدد وسوال وجواب چندی وآثار نديدند وميرزا آقارا بخانه مجتهد ظالم كشيدند واو پس

جمال اقدس ابهی سخنان ناروا برزبان راند اولی واصرار همی كرد كه ميرزا آقا نسبت بحضرت نقطه

الحكومه فرستاد ومشير كه بحكمران در خصوص وی نوشت بدارنامه ا باولی محروم ماند وآنمظلوم ر

مذكور موقع بدست آورده اسماٌ عده از مشاهير احباب را نزد حكمران برشمرد الملك وزير فارس

بود مراد ميرزا حسام السلطنه سابق الّذكربر گرفتاريشان نمود وحكمران شاهزاده سلطانوترغيب

از پيش نرفت وجمعی ار آستين باال زد واز ميرزا عليمحمد خان قوام الملك كاریوبرای انجام اين ك
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اساميشان بدين تفصيل است ميرزا از معاريف احباب را گرفته بدار الحكومة آورده حبس كردند كه

، قرآقا ميرزا با ،مشهدی ابوالقاسم خراز ،كربالئی محمدهاشم قصّاب ،ميرزا محمد جعفر خياط ،نبی خياط

آقا  ،آقا مالّ عبداللّه فاضل زرقانی ،كربالئی حسنخان سروستانی ،بلوچمحمدخان ،حاجی ابوالحسن بزّاز

وساطت برخی ازاهالی ووپس از ايامی طويل همگی متدرجاً بموجب شفاعت و ،بكاٌمالّ عبداللّه

محمد جعفر خياط خری خالصی يافتند وفقط ميرزا ركاب ساز وميرزا نبی خياط ومشهدیأُوسائل

شبانه در محبس شانرا نگاشت وحكمران امر داد هرسه مظلوم رابرجای ماندند وشيخ ظالم فتوای قتل

كفن ودر قبرستان ورا تسليم عائله شان نمودند كه غسلخفه كردند وصبح روز بعد اجسادشان

ی اهالی بلد تا مدتی وقاحت كرده يافت ولمعروف بدارالسالم دفن نمودند وبدين طريق نائره فتنه انطفاٌ

وبرزن كف زدند وخواندند ودريوم اربعين شهادتشان طبق هااشعار هجويه در شاٌنشان گفته دركوی

را پراز شاخهای گوسفند

---  ۱۳۶صفحه  ---

وابيات وبچه سگ ها وارجاس نموده برسر گرفته باانبوهی از اخالط ناس دراسواق همی گرداند

خواستند وتوانستند از اعمال ه سرودند تا بقبرستان مذكور برده برقبرشان ريختند وآنچههجويه وقبيح

حكومت فارس معزول گشت ودر اعمال ونزيل وفسوق رزيل مرتكب شدند تا حسام السلطنه از

ميرزا آقای شهيد نيز متنبه وتائب گرديد وبتالفی شدائد مذكوره تخفيف حاصل شد وزوجه مذكوره
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را نقش وبر قبرش نصب نمود ولی اشرار آنشهيدواحوال آنوبرلوحه سنگی بزرگ نامبرخاست 

سنگ را نيز درهم شكستند .

فتنه در كاشان وقتل وغارت بهائيان

ميرزا معروف شد جوانی رشيد از خاندان بابی وپدر ومادر ميرزا نام ازاهل كاشان كه بنام شاه   

مين اينطائفه وخانه شان در كاشان واقع در جنب خانه حاجی مالّ مشاهير ومهوخواهر وكسانش كال از

شان افتاد وبرای نيل باينمقصودمجتهد نراقی بود ومالّی مذكور بفكر خريد وتصرف خانهمحمد

كشيد واستنطاق را جمعی از مريدان وگماشتگان فرستاد بمحضرشايشانرا تشهير بنام بابی كرد وميرزا

خانه برود ميرزا بدو گفت است وبايد ازاينالن وحكم كرده گفت اين پسر بابیوبازخواست نموده اع

بغلظت گفت ای بابی لعنتی فضولی مكن ا بشما رسيد ومجتهد فرياد بركشيد ای آقا آياچه ضرری ازم

بابيت برگردد ميرزا بجسارت گفت ازتغرير كنم تاوروی بمردم حاضر نموده گفت اين پسررا بايد

است وبشما ارتباط وحتّی دخالت دراين امور نيست منرچه باشد تكليف وجدانیعقيدت من ه

فلك كنيد ميرزا خواست بگريزد ولی مستخدمين وگماشتگان ومجتهد بغضب آمده گفت اين پسررا

چوب بسيار زده رها كردند چنانكه تقريباً ده روز بستری بوده ازجای مجتهد ويرا گرفته بفلك بسته

نتوانست برخيزد

---  ۱۳۷صفحه  ---
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چوب زده برخيزد ومادرش نزد مجتهد رفته پرسيد كه آيا چه خطائی مرتكب شديم كه پسرمرا چنين

هستی از محضر دور بحال مردن بربستر انداختی مجتهد بدو پرخاش كرده گفت ايملعونه توهم بابی

رزا ناچار مصمم بر طغيان چندانكه ميوگُم شو وازآن پس نيز پيوسته ظلم وجفای مجتهد بايشان رسيد

مردم برخواست وخسارت برهمه گونه از اهالی رسيد گرديده مسلّح شده بر رهزنی وانتقام از چنين

را شاهوشد ازاطراف كاشان مسدود گرديد وميرزاشدند وراه آمدوجمعی مسلّح در پيرامونش مجتمع

ل دولتی را گرفته قبض الوصول بنام حدت وعدتش بمقامی خطير رسيد ومناميرزا خواندند ومتدرجاً

وبمصرف عده خود بنوعی كه ميخواست ميرساند وبشاه چنين مينوشت كه آن برادر مكرمخود ميداد

معتمدالّدوله بطهران ماليات فالن محلّ را نگيرد چه باين جانب واصل شد ونوبتی ماليات فارس را كه

بسمع ناصرالّدين شاه رسيد فرستاد وچون خبرارسال داشت او قبض كرده قبض الوصول نزد شاه 

يا اعدام وی را ماٌمور دستگيری ومصطفی قليخان سرتيپ ايل عرب ساكن اطراف اصفهان وكاشان

چه خبر بسمعش رسيد كه چندين هزار بابی بااست بگيرندرا بااو مربوطنموده حكم داد كه هركه

ميشوند وسرتيپ مذكور با اردوی خود كاشانرا متصرف شاه ميرزا متّفق اند وعنقريب طهران را

وتفحص ازبابيان متّفق ومتعهد باشاه ميرزا برآمد ومعاندين مفسدين نام معسكر ومركز ساخته بتجسس

دينی القاسم را بردند وشيخ مذكور از اهل قريه مازگان تابع قمصر كاشان ومالّ ومرجعشيخ ابو

وتجليل مينمود وسرتيپ او كمال احترامميرزا ازينطائفه بود وشاهآنحدود واز زهاد وعباد ومتقدمين ا

وخانه واهالی قريه را تاراج كردند وشيخ را با را دستگيربا جمعيتش بقريه مذكور وخانه شيخ ريخته او
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الملك حكمران ده تسليم خانلرميرزا احتشام آوردند بكاشان كشيالواح وآثار كه در خانه اش بدست

چوب بسيار براو زدند وعوانان ودژخيمان پهلوهايش را بضرب لگد شكستندبحكم حاكمنمودند و

---  ۱۳۸صفحه  ---

وقد با محاسن سفيدو شيدند وشيخ درآن هنگام بسن و سال پیریواورا در محبس بغلّ وزنجير ك

بای آنجا باٌحخميده بود ودرزندان مشرف بهالك شد وازآنسو اردوی دولت مازگان وقمصررا چاپيده

ايامی درحبس نگهداشت مخصوصاً بستگان شيخ نهايت ظلم وجفا وارد آوردند وشيخ را حكمران

تاحكم قتل دهد واو مماطله ومسامحه آنگاه نزد حاجی مالّ محمد حجة االٌسالم نراقی مذكور فرستاد

می احباب بود نزد باكفايت ونفوذ ونيز محب وحاكرده فتوی نداد وميرزا عبداللّه قمصری كه مردی

اش بردند وآن پير دلخسته تن شكسته مدتی سخت كردند وبخانهحكمران شفاعت نمود وشيخ را رها

وتنگدستی بود ولی بانهايت ايمان واستقامت وشكر ورضا ميزيست وهنوز عليل وبستری دوچار فقر

نه بشاه خبر داد كه عيسی خان بن كاظم خان كاشی رئيس تلگرافخانه كاشان محرمامدتی نگذشت كه

جرائم قانع شد است وحكمران اورا دستگير كرده ولی باٌخذابوالقاسم مازگانی باشاه ميرزا مرتبطشيخ

را بقتل رسانده سرش را بطهران واورا رها نمود لذا طولی نكشيد كه شاه تلگرافا بحاكم امر داد شيخ

يرزا پرداخت وچند مقاتله بين فرقتين واقع مشاهبفرستد وازآنسو مصطفی قليخان بمقابلت ومقاتلت با

ميرزا كشته شدند وكاری ازپيش نبرد وشهرت وقدرت شاهشد وپسرعمو وچندتن ازاقربای سرتيپ

را برو خواندند واورا باوی مالقات كرده رسم وآئين امر ابدع ابهیمزداد گرديد ولی برخی ازاحباب
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ولت وانتقام ازملّت مخالف اين آئين ومضر بمقام داين رفتار مقاومت باكردند كهنصيحت ونكوهش

است واو الجرم اطاعت نموده دست ازمحاربه كشيد وبهمرهان خود گفت ديگربار مرتكبديناين

جای گذاشته اين اعمال نميشوم اينك هركس مرا ميخواهد بامن همراه بيايد وسنگر ومركز خودرا

جرئت يافته آنانرا رفت وجمعيت وی نيز متفرق شدند واردوی دولتی

---  ۱۳۹صفحه  ---

برگشتند تعاقب نمودند وروزی بعد مصطفی قليخان برای خود آرائی درعقب بتاخت وباٌو نرسيده

پی بريدند وبعضی را را بدست آورده بانواع عذاب وعقاب معذّب كردند دوتن راوعده ازهمرهان

نمودند ودر خالل اين احوال حبس رهاكشتند وبرخی را اسير بردند وچند تن را بعد از ضرب و

بودند ولی اورا بدست نياوردند چه كه او گماشتگان حكومت كاشان بصدد ودستگيری شيخ مازگانی

ومختفی بود واحبای قمصر برای احتفال پياده پس از استخالص از حبس سابق پيوسته متواری

واخالص انعقاد مييافت وشيخ تالوت كمال احتياط ولی پرشور ومحتاطانه نزدش ميرفتند ومحفلی در

وآرزوی شهادت در سبيل اين امر ميكرد بنوعی كه آحاد احبا از شدت انجذاب الواح وآيات مينمود

شيخ درطيران بودند وميرزا عبداللّه قمصری مذكور حكم شاهی وسعی حكومت را در گرفتاریگويا

حكومت برای ن ومختفی شد وماٌمورينباٌحبا خبر داد الجرم حسب ميل ايشان شيخ بكلّی پنها

دختر شيخ را شكنجه دستگيری شيخ بصدد اذيت وجفای احباب برآمدند ومردان وزنان خصوصاً

های انكه تنی از اهل مازگان را بوعدهوآزار همی كردند تا از شيخ خبری بدست آرند ونتوانستند تا
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اظهار داشت كه از طرف ميرزا عبداللّه قمصری احبا رفته مالی بفريفتند واو بتزوير وچرب زبانی نزد

شيخ است واز محلّ اختفای وی آگهی يافت واورا تسليم ماٌمورين حكومت مذكور حامل پيامی برای

بستند بغايت اذيت وشدت بر اسبی نشانده پاهايش را زير شكم مركب ودستهايش را ازپشتنمود تا

جمعه هنگام ظهر ويرا وبسجن انداختند آنگاه در روزالحكومه بردند دار سختی وجفا بكاشان ووبا

چهره نورانی وقلبی مملّو از برای شهادت حاضر كردند واو در آن سن شيخوخت وضعف ونقاهت

ايمان واطمينان

---  ۱۴۰صفحه  ---

خضوع مناجاتی باكمالوميرغضب آب طلبيده وضو ساخت ونماز از متشكّر داشت وولسانی ذاكر و

گفت شراب د واعتراف وشهادت بر عقائد حقّه گفت وآب آوردند كه بنوشد نياشاميدهبجای آور

تطميع كرده ماٌمور شهادت بهتر رفع عطش ميكند ودر همانحال كه در سجده بود يكی از ارازل كه

بخون بيفكنده احباب كاشان جسدرا قتل او نمودند سرش را از قفا بريده جدا كرد وجسدش را غرقه

خالل واقعه مذكوره كه بقتل وغارت احبا ميپرداختند زار قدمگاه سرپلّه دفن كردند ونيز دربرده در م

عديده درايام اشراق جمال ابهی از افق عراق مجاور بغداد واز مومنين آقا محمود صباغ را سنين

ن جانگرفتار كرده بازدحام انام بهرسو كشيدند واز كثرت ضرب وجفا در ميدان كاشامخلصين بود

مالّها بود اند كه حكمران كاشان چون واقعه مذكوره بدون اجازه وفقط بتحريكتسليم نمود آورده

كردند تا قاتل مستخلص گشت قاتل را دستگير نمود ولی سيد حسن وميرزا آقا از فقهای بلد شورش
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محمد خان معاون بخانه ميرزا حمله برد وومصطفی قليخان با جمعيتش از كاشان بقصد احبای نراق

اكبر كه شمه از احوالش را در بخش سابق نگاشتيم وارد الممالك كه اخو الّزوجه حاجی ميرزا علی

حاجی ميرزا علی اكبر مذكور وبرادرش آقا محمد مهدی وغيرهما ناچار شد واحبای معروف از قبيل

قا محمد جواد وآقا شدند وسرتيپ پس از دو روز شروع بتعرض نمود نخست آگريخته مختفی

نقد بعضی ديگررا دستگير كرد ولی حاجی ميرزا محمد خان از ايشان ضمانت كرده مبلغیونصراللّه

شمه از احوالشانرا بسرتيپ داده مستخلص نمود وحاجی ميرزا كمال الّدين وبرادرش آقا محمود كه نيز

كرد وطالب ومتجسس از حاجی در بخش چهارم آورديم بديدن سرتيپ رفتند واو ايشانرا توقيف

شاه ميرزا زبردست تر ميباشد وبحاجی ميرزا ميرزا علی اكبر بوده ميگفت از قراريكه شنيدم او از

اطمينان داده قرآن از بغل درآورده قسم ياد نمود كه محمد خان وپدر حاجی ميرزا علی اكبر

سخن صدق است پس چرا وچون ازاو پرسيدند كه اگر اين مقصودش فقط مشاهده حاجی است

بنيره فاضل نراقی اند گرفتار نمود در جواب گفت بابیآقايان مذكور نراق را كه

---  ۱۴۱صفحه  ---

مكتوبی بامضای واند ودين محمدرا ترك كرده اند بايد تنبيه شوند وبفكر حال ومئال خود باشندشده

نگهداشته منظوری جز مالقات كبرمضمون داد كه آنان را در گرو حاجی ميرزا علی اخود باين

كرده از حاجی خواستند كه بمالقات وی حاجی ندارد وپدر وبرادر ودائی همگی اطمينان حاصل

الجرم حاجی باتّفاق ايشان نزد سرتيپ رفت واو احترام حاضر شود تا سائر احباب را نيز رها نمايد



- 198 -

نگام عصر چون خواستند از محضر ناهار در نزد خود نگهداشت وهبجای آورده همه را برای صرف

را نگهداشت و باٌنان گفت برويد وحاجی امشب نيز مهمان من است ودرآنشب وی بيرون آيند حاجی

در بغداد مصاحبه طوالنی كرد وهمی از محلّ اختفای شاه ميرزا پرسيد واز ايام اقامت حاجیبا حاجی

عقيدت وايمان ت وعظمت ابهی وازدر جوار ابهی واز عقيدتش جويا شد وحاجی شرحی از جالل

را هم نزد بابيان ديگر خود بصراحت وفصاحت وشجاعت بيان كرد وسرتيپ حكم داد كه اين بابی

است واستدالل نمود كه اين سخن باشتباهحبس نمائيد زيرا همه دشمن شاه اند وحاجی هرقدر بيان

ه اش را بميان آورد واو چنين گفت ذكر قسم وعهد ناموما دشمن شاه نيستيم اعتنائی ننمود وحاجی

هستيد وبالجمله حاجی ميرزا علی اكبررا با حاجی ميرزا كمال الّدين درآنوقت نميدانستم شما بابی

آنچه زنجير كردند وروز بعد ببستگان حاجی چنين گفت اورا بايد بطهران فرستم تا شاهوآقا محمود

ودرخواست نمودند از تجار نامی بودند اصرارخواهد مجری دارد وپدر وخويشاوندان حاجی كه همه 

نمايند وحاجی مستخلص شود وهمينكه تا عاقبت قرار باين شد كه مبلغ بسياری از نقود تسليم سرتيپ

در شبی حاجی را رها كرده بدولت ميگويم كه قسم اكثر نقود بدست سرتيپ رسيد اظهار نمود كه

ه وحاجی محمد تقی وغيرهم از اهالی نراق درهم ودينار نصراللّگريخت ونيز از آقا محمد جواد وآقا

اقامت درآنقصبه شام وناهار وفرش ورخت خواب ولوازم اسبان وغيرها را از بيندوخت ودر مدت

گرفت ومبالغی هر روزه بنام حق الحفظ محبوسيناحباب

---  ۱۴۲صفحه  ---
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برانگيخت ومجمل رح حيله ريخته فتنهاخذ وجمع كرد تا شبی كه مقرر بود محبوسين را رها نمايد ط

از ارازل واشرار ببقعه امام زاده واقعه اينكه درپاس اول شب حسب تحريك وتهييج مالّی محلّ جمعی

قرآنی بخطّ كوفی كه نيم ذرع طول اثاثيه را آتش زدند وشاه سليمان درآمده دروپنجره ها وبرخی از

داشت درآتش نهادند وشهرت دادند كه بابيان مذهب وميناكاری ربع ذرع عرض وجلدیوسه

ميرزا علی اكبر كه جديداً از طهران آمدند مرتكب اين اعمال شدند وباٌمر مخصوصاً اخوان حاجی

رجال احباب را دستگير كنند الجرمپنجاه نفر مسلّحاً بخانه ها ريختند كه بابيان تازه واردسرتيپ

بدار الحكومه كشيدند وناله ی صغار وخوردساالن پرداختهفراری ومتواری گشتند وماٌمورين بدستگير

های احباب ضجه وناله وزاری درخانهوضجه مادران وخواهران مرتفع شد وتمامت شب مذكور

بند وقيد محبوسينرا سختر كردند وتاصبح منافقت نموده وبيقراری تاصبح امتداد يافت وباٌمر سرتيپ

را بمراقبت گرفتند مام زاده را آتش زدند ونيز راههای خروج از قصبهبقعه اهمهمه انداختنند كه بابيان

وپسر حاجی كسی از اينطائفه بطهران برای تظلّم نرود ودر تجسس سائر احباب مخصوصاً برادركه

غار وپسر حاجی در آناكبر برآمدند وآندو العالج بكوهی پناه برده درغار مخفی شدندميرزا علی

در عين خوف وخطر بامراعات كمال ران در مدت سه شبانه روز بسر برد وعموهولناك محاط بجانو

در تسكين نائره فتنه واستخالص حاجی همی كرد احتياط شبها بقصبه ذهاب واياب نمود وسعی وجهد

وآب



- 200 -

__________________________________________________________

__

بپاداش آنكه اسالفش در عرب كه ساكن اطراف اردستان اصفهان بودندمصطفی قليخان سهام السلطنه رئيس ايل 

تاٌمين قسمتی از ايران را بدست او سپرد واو باالٌخره محاربات خارجيه ايران شجاعت بظهور آوردند ناصرالّدين شاه

يك پسرش وپسرانش در مقاومت با اينطائفه وقتل وغارتشان سهامی از پدر داشتندودر طهران مرد ۱۳۰۶درسال 

مر بحقارت السلطنه آخر االٌانتظام الملك عاقبت درعين احتياج وحقارت مقتول شد وپسر ديگرش حسينخان سهام

.واحتياج مبتال گرديد

______________________________

---  ۱۴۳صفحه  ---

شته بخانه برگوآب وغذا ببرادرزاده ميرساند ودر شب چهارم عمو وبرادرزاده متّفقاً بباغات قصبه

قليخان خود اين خويش رسيدند وروزان وشبانی باضطراب وسختی گذراندند وسرتيپ مصطفی

حاجی ميرزا علی اكبر فسادرا برانگيخت ولی بظاهر نسبت بهيجان وشورش اهالی داد وباالٌخره

ان فرستاد فتنه انگيز با عده سوار بطهروبرادرش را بنام همكاران وهمرازان شاه ميرزا وبعنوان بابی

محترمه رشيده واز بستگان ميرزا جعفرخان وزير بود باتّفاق ومادر حاجی ميرزا علی اكبر كه بابيه

پی دادخواهی ونصرت واستخالص پسر وبرادر شوهر رهسپار طهران گشت پسرش آقا محمد مهدی

درا بطهران روزه خو ۳شده از حاجی مالّ محمد مجتهد مذكور توصيه گرفته سهنخست بكاشان وارد
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وبا برخی نسوان همدست شده بخانه عزّت الّدوله خواهر شاه رفته رحل اقامت انداخترساند

غيرت وتعديات وغارتهای مصطفی قليخانرا با شدت وگريه وزاری شرح داد وشاهزاده خانم را

متعلّقه باٌو چنين خرابی ويغما كردند وبواسطه نزد شاه رسانده  راوی خودبرافروخت كه چرا در قصبه

شاه سربرهنه كرده ناله وتظلّم نمود با كمال جسارت وفصاحت شرح احوال گفت وعزّت الّدوله نزد

كمال الّدين وآقا ميرزا محمود وحاجی ميرزا علی وازآنسو گماشتگان مصطفی قليخان حاجی ميرزا

وموافق اخباری كه  مجموعاً هفده تن بودند وارد طهران كردنداكبر وبرادرش وبرخی ديگررا كه

داده بود برای اعدام در كاروانسرای ميدان معروف بپای قاپوق وميدان اعدام مصطفی قليخان بشاه

ميرزا علی ونزول دادند وميرغضبان پی درپی نزد آنان ذهاب واياب همی كردند چندانكه حاجیورود

ايران را فراگرفت اهشاكبر متغير شده فرياد بركشيد گفت آيا اين چه ظلمی است كه دود سي

قبض واخذ شاه ميرزا برنيامد بنام مصطفی قليخان عرب چندتن رعايای صديق دولت را چون از عهده

وعاصی وقاتل وسارق نبوديم حال اگر قصد قتل بابی سركش باين خواری وذلّت نشانده ماكه طاغی

مارا داريد

---  ۱۴۴صفحه  ---

ايشان بانبار وعمويش با دستخطّ شاهی كه شامل امر بردن يكباره راحت كنيد ودر همان حال مادر

عزّت الّدوله مقصّر دولت برای فحص از چگونگی احوال بود رسيدند ومصطفی قليخان حسب حكم

عاقبت ببذل مال بسيار مستخلص واقع شده خودرا بقصبه شاه عبدالعظيم رسانده متحصّن گشت و
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حاجی ميرزا علی اكبر اورا بواسطه پشت كردن را كه مادر مالّ محمدرضا مالّی مفسد نراقگرديد و

نظر دادند معروف كرد بطهران كشيده حبس تحت مراقبه وفربه وغليظش در حضور شاه مالّ گوشتی

را بعد از مدت نُه ماه حبس در انبار بموجب دستخط شاهانه رها مذكوروبالجمله عموم محبوسين

.كردند

كرمان شهادت آقا ميرزا باقر در

كه با بيان وخطّ فصيح وزيبا تبليغ امر ابهی همی كرد آقا ميرزا باقر شيرازی از متقدمين مومنين    

معاريف احباب شيراز حسب الحكم حسام السلطنه والی فارس گرفتار وچنانكه نگاشتيم باجمعی از

د وزجر بسربرد وباالٌخره دار الحكومه بكند وغل افتاد مدت چهار ماه درحبس بقيشده در زنجيرخانه

كرمان بفلكه بسته چوب وافر زده رها ومحكوم بمهاجرت كردند لذا به نيريز واز آنجا بخاكويرا

مصاحبه دينيه وهدايت رفت وهمهجا نشر اين امر نمود تادر شهر كرمان اقامت جست وپيوسته با اهالی

اين امر يافتند وبعضی ديگر تعصّب بورهبری نمود وبرخی از اتباع حاجی محمد كريمخان تمايل

وی آگاه ساختند تا حكمران را تحريك وتهييج كردهوعناد ورزيدند وخان ابن خانرا ازرفتار وگفتار

__________________________________________________________

__
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گشتند تقريباً پنجاه نفر لياتحاجی محمد كريمخان اعلی اللّه مقامه درماه گذشته عازم زيارت وتقبيل عتبات عا

روان شدند در منزل مهرور بمرض اسهال مبتال وبفاصله چهل ازاخوان واهالی كرمام بهمراهی ايشان از راه بندر ودريا

است در مدرسه مرحوم ابراهيمخان مجلس فاتحه آنمرحوم مغفور طاب ثراه منعقد روزساعت برحمت ايزدی پيوسته

بازماندگان ايشان باوشرائط مهربانیرساند مجلس را برچيده بود ضور بهمان كرمان حسيم وكيل الملك حكمر

باٌقصی الغاية منظورداشته.

  )۱۲۸۸روزنامه ايران مورخه رمضان  (

________________________________

  --- ۱۴۵صفحه  ---

مدتی احبای اداشت كه اورا دستگير وحبس نموده بشهادت رساند وبعداز واقعه مذكوره تابراين و

كرمان درتحت تضييقات ومحروم از امنيت وآسايش بودند .

فتنه در زنجان

دين بمعارضت ومقاومت بهائيان جان عامه پرشور وطغيان حسب تحريك وتهييج روساٌودر زن

حاجی ايمان وآقا رسول قنّاد وآقا فتحعلی بودند ايشانرا كه از آنجملهبرآشفتند وحكمران چندتن از 

فرستاد تا بانبار انداختند ودر قيد وكند وزنجبر گران بداشتند دستگير كرده اسراٌ مغلوالً بطهران
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ماه بنوع مذكور محبوس نمودند تا بعلّت شدت مجاعه در مملكت وپريشانی وآنمظلومان چهارده

.لت وملّت مستخلص شده بوطن برگشتندامور دوانتظام

پيدايش غصنيان قزوين وزوالشان

تفصيل احوال عائله جمال ابهی ونيز در مطاوی ميرزا محمدعلی غصن اكبررا كه درين بخش ضمن 

مئالش رامياوريم از صغر سن بتربيت وتابش انوار ابهی بخشهای آتيه شرح احوال واعمال خسران

ه براسلوب آيات وآثار بنان درانشاٌ مكاتيب مموهه بعربيه وفارسيوسانحسب مصالح ضروريه وقت ل

يافت وچنانكه ميرزا يحيی تقليد از آثار اعلی كرد او نيز بسبك كلمات وآيات جماللهيه جريانآ

ابهی تقليد وحكاية ونسج وتلفيق همی نمود وبشاٌن مذكور حسب دستور مكاتيب وارده

__________________________________________________________

__

آنجمله جمعی كثير از مجاعه شديده مشهوره سرتاسر ايرانرا احاطه كرد وهزاران نفوس كه از ۱۲۸۸دراين سال 

بعزم زيارت بعراق رفت ودر يوم بيستم جمادی اعادی اين امر بودند طعمه هالك گشتند وناصرالّدين شاه نيز سفری

وی پسرش كامران ميرزا نائب السلطنه ماٌمور رسيدگی امور مملكت گشت ودر بيرون آمد ودر غياب الثّانيه از طهران

مراجعت ويكم شعبان بخانقين رسيدند وباالٌخره پس از زيارت كاظمين كربال نجف عسكريين وغيرهاروز بيست

بايران كرده ودر روز سه شنبه غّره ذيحجه بطهران ورود نمود .
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_______________________________

---  ۱۴۶صفحه  ---

ازاطراف را اجوبه نوشته وبرای بعضی ازشهدا صورت زياراتی نگاشت كه مصطلحات وتركيب

ميفرمودند كه كلمات ومبادی معارف بديعه ازآن نمايان بود وجمال ابهی ازين جهت تشويق وتاٌييد

بديعه حتی صغار بهتر از امثال افاضات عظمت وقدرت الهيه مشهود گردد واهل بيان ببينند كه درظلّ

نمود وصورت آثار قلميه ويرا احترام ومحافظت ميرزا يحيی مينويسند تا او شهرت نزد احباب حاصل

مينوشت حرز خود وكتيبه وزينت منزل قرار دادند ومتدرجاً نمودند وخطوطش را كه نيكو وزيبا

اظهار مقام وابراز درجه مخصوصه مينمود وبرخی ومفاهيمی بود كه اشعار ازدرطی عباراتش مضامين

وی صدور يافته تمسك جسته برای تشويقابهی كهبياناتفريفته شدند وبكلمات ووبدان معجب

ورا كه آثار عدم بلوغ وكودكی در الفاظمبالغاتی درشاٌنش شهرت دادند ومرقومات اووروايات

حاجید بصراحت وشدت ممانعت نكرد خصوصاًافكارش پيدا وعيان بود آيات خواندند واو خو

وی مراسله باعلی زرگر ونيز ميرزا عبداهللا وبستگانشان درقزوينحسن زرگر قزوينی وبرادرش آقا

رامستمر داشته اورا بلقب سلطان الّروح خواندند وقدم جسارت وعلّو

__________________________________________________________

__
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اوقات از ساحت اقدس الٌبهی   مجدداً عرض ميشود اگر از ساحت اقدس جويا باشيد الواحی اليحصی درينهوا

وبيانش عاجز وقاصراست والواح چند نيز از آقا ميرزا رسيد مع سواد رسائلی چند كه لسان امكان واكوان از شرح

اعراب نازل فرموده بودند ودستخطّی از آقا رسيد از آنجمله پنجاه ودو توقيع بجهتمحمدعلی روحی لحضرته الفدا

م وآن فقره جناب آقا ميرزا دارميرزا موسی روحنا له الفدا نيز رسيد كه بعضی از آن الزم شد سواد نموده ارسال

مصلحت بدانيد بدهيد واالّ فال چه كه يومی در ساحت قدس حاضر علی الواحی باٌعراب نوشته اند ارسال اگرمحمد

سلطنتی ثّم ونازل كه بنويس بجناب انّا انطقنا النّبيل قبل علی فی صغره ليشهدن النّاس قدرتین عظمتبودم از يمي

ناس فی البالد وكانوا من المفسدين باری ازعظمتی وكبريائی ولكن احبائی الجهالٌ اتّخذوه شريكاً لنفسی وفسدوا

فرمودند مالحظه نما كه ود فاحتفظ وكن من الحافظين ومجدداً احداث فتنه ميشمطمئن شويد الواح را برسانيد واگر

اند وچنيناند معذلك نوشتهبودهناس جاهل اند نفوسی كه تلقاٌ حضورچقدر

________________________________

---  ۱۴۷صفحه  ---

 كردند كه دربجائی گذاشتند كه ويرا ظهور مقام باطن جمال ابهی خواندند وفلسفه بدينطريق بيان

ظاهر شوند يكی درمقام اجراٌ لهيه برای بث معارف وتعاليم ربانيه دو هيكل كاملهريك از ادوار آ

تنفيذ در بواطن واقامه اسرار بنشيند وعده از احكام وتوسعه اداره امور ظاهره بايستد وديگری برجای

اد فرهادی وآقا شيخ مجتمع كردند واز طرفی ديگر آقا محمد جواحباب قزوين بدين طريق دور خود

ممانعتشان قيام نمودند ومناظره ومجادله های شديده بميان آمد چندانكه وكاظم سمندر بهدايت
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زجر كردند وچند سال طرفين از يكديگر قطع وفصل كرده مراودهبكرات قيام بضرب وغصنيه

فرمودند رف توجهننمودند واينواقعات موجب تكدر وحزن خاطر ابهی گشته مدتی از قزوينيان ص

آنكه حاجی محمد ابراهيموالواح وعناياتی در حقّشان صادر نشد تا

__________________________________________________________

__

لثناٌ نفسی بين العالمين واگر آنی از اند  قل انّه عبد من عبادی قد خلقناه بقدرتی وانطقناهوچنين سخنها انتشار داده

قل ياقوم ان ماسوائی خلق بقولی وانّه وامثاله من الذين انبتهم اللّه من امر منحرف شود معدوم صرف خواهد بودظلّ 

يكونّن ثابتاً علی امری وان ربك الشّجرة هم سحائب الّرحمة وغمائم الفضل وسرج الهداية وادالّئی بين البرية انهذه

نظيراً وال ندا وال مثاال كذلك اشرق الحكم وقضی االٌمر من لدی اللّه العلّی والما اتّخذ شريكاً وال شبيهاً وال وزيراً 

كه بعضی اختالف را انتهی  باری بعضی عقائد از اهل واحباب آن بلد شنيده شد سبحان اللّه چگونه است.العظيم

ت دوری ميجويند آخر ای مقدسه وافئده منيرهاسدوست ميدارند واز رضوان رضای الهی كه مقّر وآرامگاه قلوب

قلب موجود شد ديگر چه باعث است باين شاخ وآن شاخ پريدن واللّه تا قلب از احباب صمدانی اگر حب ابهائی در

زالل مقصود نخواهد هوائی وخيالی وارتفاعی وانخفاضی وحبی وبغضی رها نشود آسوده نخواهد گشت وازهر

گرده هوای  ،است متّكیكه مرفع هر ارتفاعیيد وبربساط حب الهیرا بگذارآشاميد ديگر مختاريد خيال ارتفاع

را خالصاً اثمار مرزوق شويد اينست ذكر اينذليل بعضی احبای آن بلدبجميعخودرا دررضای دوست فانی نمائيد تا

.عاًجميوال شكوراً والبهاٌ من سلطانه االٌبهی علی احبائهعرض شد وال اريد من احد جزاًء لوجه اللّه

است ازبغداد بقزوين خطاب باٌقا شيخ كاظم سمندر)(مكتوب آقا سيد مهدی دهجی
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_____________________________

---  ۱۴۸صفحه  ---

پرسيدند والواحی خليل قزوينی وغيره معروضه بمحضر ابهی نگاشته واز حال ومقام ميرزا محمد علی

مرقوم فرمودند وكاتبين هرا برای ميرزا محمدعلیشيئيت محضمهيمن صدور يافت ومقام فقر وال

امر دادند كه باٌحبای قزوين آنچه حضور وبرخی از مبلّغين مشهوررا حسب احاطه ومصلحت مكنونه

وكشف حقيقت بنوع اجمال نمودند وجمعيت درخصوص بيان احوال ونحو الزم ودرخور بود نوشتند

متفرق ومتالشی ومتذكّر ومتنبه شده از جهالت وغفلت مزبوره غصنّيه از زيارت الواح ومكاتيب

ا ماسئلت عن ابنی فاعلم  "،بيانات صادره درلوح خليل مذكور ايناستخويش نادم گشتند واز جملهوام

القيوم وياٌمرون ان يتبعون احكام اللّه وال يتجاوزون عما حدد فی البيان كتاب اللّه المهيمنان ابنائی

اللّه فی محكم آياته المبرم هم وانفس العباد بالمعروف وينهون عن المنكر ويشهدون بما شهدانفس

يحصی زمن االٌولين واالٌخرين وفيه كلّ علی اللّه المحتوم ويومنون بمن يظهره اللّه فی يوم الذی فيه

اعلموا باٌنّهم اوراق شجرة ولن يتعدوا عن شرعه المقدر المسطور اذاً فيعرضون ولن يختلفوا فی امر اللّه

قدرته وهو واثمارها الی قوله االٌعلی  والذی منهم يظهر بالفطرة ويجری اللّه من لسانه آياتالتّوحيد

وانّا كلّ باٌمره آمرون ونسئل اللّه باٌن ممن اختصّه اللّه علی امره انّه ما من إله إالّ هو له الخلق واالٌمر

فوادهم وافئدة الذينهم الی شطر اللّه هم فی كلّ حين يرضی به يوفّقهم علی طاعته ويرزقهم ما



- 209 -

جريراتهم ويجعلهم من الذين يتوارثون جنّة الفردوس من لدی اللّه العزيز يتوجهون ويتجاوز عن

المهيمن

واما من سمی بمحمد قبل علّی انّا انطقناه، "الخ  ودر لوحی ديگراست."القيوم 

باالٌخره درو"جهالٌ اتّخذوه رباً الٌنفسهم من دون اللّهلثنائی ولكن عبادی ال

حاجی ميرزا علی اكبر نراقی بعزم تشرف در عكّا وارد قزوين       وخانه ۱۲۸۸سال 

---  ۱۴۹صفحه  ---

وسمندر را وخانه آقا محمد جواد فرهادی شد وباحاجی حسن مالقات وتلطّف وتفقّد نمود وفرهادی

ابهی وبزرگواری تجديد معاشرت ومصاحبت داد ودرمجالس مكرره عظمت مقامباايشان مالقات و

تنبه حاصل ودر مجمع غصن اعظم شرح وبسط كرده نصيحت وموعظت همی نمودند چندانكه حاجی

برادرش آقا علی عريضه توبه وانابه عموم اعتراف نمود كه محلّ توجهی جز جمال ابهی نيست وبا

ميرزا علی اكبر مراجعت بايران كرد حضور نمودند وچون حاجیعرض ودرخواست اذن تشرف 

بعزم عكّا شتافت  ۱۲۸۸اش بسال بود پس با عائلهلوحی ازقلم ابهی برای وی آورد كه حاوی اجازه

دادند وبزن وهمرهانش باينعبارت خطاب كردند كه حاجی را اشرا قبول فرمودند واذن مراجعتوتوبه

اشرا حمل وهمينكه بسه منزلی آن بلد رسيدند حاجی درگذشت وجنازهدر سه منزلی قزوين بگذاريد

)۱۲۹۱بقزوين كردند 
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استدعای اش مقبول گشت وآنگاه برادرش آقا علی اجازت حضور طلبيده وفود بعكّا نمود وتوبه

يافت وبدين طريق فتنه مجاورت نموده سالها طائف حول ابهی ومشغول بخدمات شد تا درآنجا وفات

ومخفی گشت وما دراينمقام برخی از دانيه غصنيه برای ابد در مغرب فنا ونيستی معدوم وافكار

لوحی از هم اش را كه درجواب بعضی از احبا ونامهمكاتيب ميرزا محمد علی غصن اكبر ونيز تبری

ثبت ميداريم تا احوال وی باندازه روشنتر گرددبيانات جمال ابهی را درحق وی

__________________________________________________________

__

وتاٌويالت اينقول را درمكتوبی بخطّ محمد جواد قزوينی ازعكّا خطاب بمومنين قزوين مسطوراست شما بقول

بمحبوب يكتا بيك اشاره اصبع صد هزار مثل جناب ميفرمائيد واين عباد بچشم شهود درهر آن مالحظه مينمائيد قسم

فرمايد در ملك خلق ميشود فوحقّه درمجلس سركار آقا سر اللّه روحی فداه قادر لی روحی فداه اگر ارادهمحمد ع

بعين شهود مالحظه نمودهاند كلّتكلّم نيست چه رسد بحضور طلعت ابهی كسانيكه در اينورا حضور بهمرسانيدهبر

جواد قزوينی ازعكّا بقزوين برای آقا محمد جواد اند الزم باظهار نسبتها ونيز در مكتوبی ديگر كه بخطّ محمد

است واو قزوينيان راعموجان

_____________________________

---  ۱۵۰صفحه  ---
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هو االٌبدع فی لفرع االٌكبر   ۰۷۴۴۸۴_ ۱۴:۱۷۲جناب  هی هذه   صورت مكتوب غصن اكبراست، و

ويلهمها علی قلب من يشاٌ ت يصرفها كيف يشاٌملكوت االٌعلی فسبحان الذی بيده ملكوت ملك االٌيا

عيد ويبدء وانّه قد كان بكلّ شی قديرا وانّه لهو الذی یمن عباده وانّه ما من إله إالّ هو يبدء ويعيد ثّم

فيض فضله ومكرمته وانبت به االٌشجار وارسل الّريح لتربيتها حتی البسهن بلباسانزل الماٌ من سحاب

قل ياقوم   بكلّ امر قوياًوانّه قد كان زينت رووسهن بتاج االٌزهار واثمرت بثمرات منيعاً االٌوراق الی ان

جائت ميقات ثمری اذاً فارحموا علَّی وال تقطعونی تاللّه انّی لسدرة غرست فی الفردوس بيد الّرحمة وما

ی وال تقولوا هذا من وتقرئونها ال تعترضوا بی وال تفتروا علَّباسياف شرككم واذا تنظرون آياتی

قل ياقوم اياكم ان ال ان هذا االّ من عنداللّه نزلت باسمی من لسان صدق بديعاًمفتريات نفسه  ياقوم

مشرك مغروراً فواللّه تفتروا علّی وال تنسبونی بالكذب وال تقولوا بانّك تعلّمت وال تتّبعوا خطوات كلّ

مالٌ البيان قل يا وانّه قد كان علی كلّشی شهيداًهم اللّه لتبليغماانا عبد االّ من عباد اللّه الذين اختصّ

فاستحيوا عن اللّه

__________________________________________________________

__

اللّه حاضر بين يدیاحضار فرمودندتوصيه وتنبيه بتوجه بجمال ابهی وحده نمود چنين مسطوراست امروز مرا

چه بايد نمود اينفانی مملوك چيزی عرض فرمودند فالنی فكری نما ،كايت ازاهل قزوين فرمودندومشرف بودم ش

ازبرای حق شريك قراردادند باسمه ذكر آنجمله درباب حضرات كهنكرد بعضی بيانات لسان اللّه تفوه فرمود از
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او مسطور ميدارد اگرچه بعضی او در حضور میايستد جمال اللّه آيات نازل فرمودهكهفرمودند مگر نميبينند

اينطور نيست هرقدر هرنفسی را حامل هستند خوب مشی الهی را ناس نمیبينند واستماع نميكنندديگرهم ازاين فقره

فرمايشات شد اگر مذكور دارم كتابی نميشود زياد بخواهد بخواهش خودش حقی در مقابل حق بدارد هرگز ظهور

است همينقدر بايد برشما معلوم شده باشد كه اينعبد مملوك بهر نحوی قائل يترا همينقدر كفاخواهد شد سامعين

از اين همه زحمات واعتقاد داشته باشيد ازجهت بنده اليضّر والينفع است ولكن دلم برشما ميسوزد كه بعدميشويد

امروز همه هدربرود لذا از روی حب عرض شد ديگر مختاريد

__________________________________

---  ۱۵۱صفحه  ---

عبوديتی للذی فطرنی باٌمر بارئكم وال تفتروا وانّی قد اوتيت العلم صبياً ثّم ارحموا علّی ثّم اشهدوا علی

اياكم ان ال تتّبعوا هواكم وال تنسوا نصحی وهذا من لدنه وكونوا علی صراط الحق مستقيماً  قل ياقوم

اشهدوا كيف افتروا علّی مالٌ البيان وقالوا فی حقّی باٌن شاٌن ياقوم فنصحی عليكم ان انتم سميعا قل

وبيناته قل بلغ الی مقام يتلوها صبی قل اتعجبون من قدرة اللّه ان يلقی علی قلب صبی آياتهاالٌيات قد

هواهم  ياقوم ال تكونوا بمثلهم وال تتّبعوافموتوا بغيظكم بما نزلت آيات اللّه عن لسان عبد منيباً قل انتم

هذا الصّراط الذی قد كان علی الحق بالحق عظيما دعوا وال تسمعوا قولهم وكونوا مستقيماً علی

فيهم من القواعد ثّم اسلكوا سبل العرفان باللّه ومظهر نفسه وان يتوجه اليكمالمشركين وما عندهم وما

سنين اذا اقامنی ن ايامی ستةاحد من هوالٌ فاعرضوا عنه ثّم انظروا جمال قدس محبوبا ولما مضی م
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الفضل بينكم لتعرفوا قدرة ربكم وتكونّن الّروح ثّم نطق فی صدری باٌيات مبيناً وقد اختصّنی اللّه بهذا

انكرنی بعد الذی رفع اللّه عنّی قلم التّحديد وهذا لم يكن علی االٌمر مستقيماً ومن اهل البيان من

ناث وذكوراً ومعذلك مالٌ البيان ما امسكوا يد الظّم عنّی صبی من كلّ امخصوصا بنفسی بل لكلّ

ايها العبد بعد الذی دعوتهم الی محبوبی الذی كان عليا فی االٌسم وفی اللّوح عظيماً وانّك ياوكذّبونی

ما القی اللّه علی فوادی لذا الصّالح لما ذكرتنی فی كتابك والٌخی االٌكبر وسئلتنی باٌن القی عليك

اليك فی هذا االٌيام التی احاطتنا االٌحزان من عليك فی هذا الكتاب ما الهمنی الّروح وارسلتالقيت 

يوفّقك علیامره ويرزقك ثمرات االٌيمان من سدرة الّرحمن ويثبتك شطر قريب وبعيداً ونسئل اللّه باٌن

يام وتنشق االٌستار عنه كلّ مشرك شقياً ويرفعك الی مقام لن يحتجبك حجبات االٌعلی امر الذی يفّر

وراٌ  تخرج عن خلفها وتقوم بين العباد علی نصر ربك الذی تاللّه قد وقع فی سجن اشرك عنو

--- ۱۵۲ فحهص---

وطرحونا عن هذاالسجن مظلوما وان تعجبنا منك فی ذكرك هذا المسجون الٌن النّاس كلّهم نسونا

النّفس محجوبا  ای حبيب روح ومن كان فی ظلماتخلفهم باالٌعراض فسوف تشهدن من له عقبی الّ

نموده چه كه اليوم كلّ از حق معرض من اينعبد بسيار تعجب نمود كه آنجناب ذكر اين مسجون

اند وهم اقل من جوهر عنايت كبری مخصوص گشتهاند مگر قليلی كه بقميصوبدون او توجه نموده

است ولكن واللّه جمال غالم محجوب نمانيد اگرچه فتنه بزرگايام از االٌكسير باری اميدواريم از فتنه

است كه احدی قادر برانكار نه مگر بالمره ازحق معرض شود انشاٌاللّه الزال درمهيمنظهورهم بشاٌنی
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ايضاً صورت .علیظلّ ذوالجالل مع اهل وعيال ساكن باشيد اللّه اكبر من عبد ذكر اللّه العلّی محمد

نستعليق زيبا .    محمدعلی غصن اكبر بخطّ خود وورق مطرز بقلم شكستهتبرئه ميرزا 

امره وانطقه باٌياته وجعله من المحسنين هذا كتاب من لدن هذا الصّغير الذی ايده اللّه علیهواالٌبهی

وعرق وعظم وجسد وجسم وجلد وشعرات من براينكه شهادت ميدهد لسان وقلب ونفس وفواد ودم

شبهی از برايش نبوده وال يزال خواهد بود ووزير ونظير از وند واحدی كه لم يزل بودهاوست خداو

اش استقالل مقدس از مثل وامثال بوده نشناخته اورا احدی جز ذات مقدسبرايش نه والزال در علّو

ارباٌو نفسی مگر كينونت منزّهش وجميع مخلوقات باٌمراو مخلوق وكلّ موجودات ازامطوعارف نشده

آنكه نوشته آنجناب عنايتش موجود وانّه واحد فی ذاته وواحد فی صفاته وانّه لهو العلّی العظيم وبعد

الهی شامل شود واز شمال وقوف رسيد وبر مضمون كماهی حاصل شد انشاٌاللّه اميدواريم كه فضل

ينمايد ودوستان خودرا كه دررضوان قدس الهی ندا مبيمين اقبال كشاند بشنو ندای اين ورقاٌ منفيه را

مينمايد قسم بجمال قدم كه اينعبد خودرا درآن ساحت اقلّ از نمله        ببقعه مباركه احديه ابهی دعوت

دانسته

---  ۱۵۳صفحه  ---

خلق ميشود چگونه اش مظاهر الهيهدانسته واحقر از ذره مشاهده نموده مالك الملوكی كه بيك اراده

دانسته وميدانم ودر كلّ حين يزل خودرا مفقودعوی وجود نمود اين بنده لمميشود كه درآن ساحت د
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قلب پژمرده منع ننمايد وانّه فعال لمايشاٌ از سحاب مكرمت مستدعيم كه قطرت فيض فضلش را از اين

القدير وايكاش دوستان خدا دراين ارض حاضر ميشدند ومالحظه واليسئل عما شاٌ وانّه لهو المقتدر

الهی چه وارد شده قسم بيكتا خداوند قادر واحد كه دشمنان برقطع شجره ند كه برجمال مبينمينمود

پس چشم اند اليوم يوم نصرت براين امر اعز اعلیاند ومعذلك خودرا مظلوم دانستهقيام نمودهالهيه

ازقلم اللّه  بود چنانچهازعالم بپوشيد وبرنصرت حق اقدام نمائيد ونصرتش تبليغ امرش بوده وخواهد

حجاب يقين عبادی هستند كه را در خلفدرالواح ذكر شده وهميشه مذكور آن بود كه خداوند

درآن ارض ساكنيد ومعنی عيان آنست كه ايد كهايشانرا ازاهل عيان خيامند ومقصود شماها بوده

د در امور ودر از حجبات ظنّيه منزّه داريد وببصر خوگوش از كلمات وهميه مقدس نمائيد وقلب را

ايد حول سراج طواف همچه مفهوم ميشود كه شما شمس را گذاشتهظهور الهی مالحظه نمائيد حال

ايد در جحری عاكف شده ايد واز رضوان ابهی كه در قطب جنّت دور ماندهمينمائيد واز حرم اللّه

كه ر اللّه عن ذلك چهايد واستغفايد وبگياهی ازآن رضوان تقرب جستهازاو بعيد ماندهفردوس شده

صمديه از مايظهر اينعبد خودرا گياه هم نميدانم بلی چون در گلستان قدس صمدانی ساكنم لذا ارياح

برمن من هيچم وهمه او ال إله إالّ منّی در هبوب ومروراست ولكن اين از فضل اوست بمن نه فضل من

يد وانّه حق به وعن كلّ العالمين  ترا بپرسعلیرا بگذاريد وخدایهو ازين غالم بشنويد وعلی

ظلّی موطن امن نه آن ظلّ اللّه است كه عالم را حفظ فرمايد ايدوستان خدا هرحجر ياقوت نيست وهر

نبوده ونخواهد بود ازخدا ميخواهم كه آنجناب را برضوانوظلّ دونش محلّ امن
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---  ۱۵۴صفحه  ---

جز ذاتش معدوم بوده ابعين قلب وبصر مشاهده نمائيد كه تقدس لقا كشاند وبمقّر عز باقيه وارد فرمايد 

ماسوی اللّه منقطع شويد ودر عرفان وجز نفسش مفقود خواهد بود بشنويد ندای اين صغير الهیرا واز

ايامی است كه اهل مالٌ اعلی وحقائق كلّ اشياٌ درطواف جمال ذوالجالل بيمثال مستقيم باشيد اين ايام

اميدواريم شما خودرا ازاين فضل اكبر وعطيه اكبر محروم نسازيد قسم بجمال اللّهرضوان مشغولند انشاٌ

نمودم واين لوح كه مقصودم ازاين بيان جز حب شما نبوده ونخواهد بود وخالصاً لوجه اللّه ذكراللّه

منقطع گرديد يك نفس صاحب پارسی ذكر شد تا بمعنی آن كما هی مطّلع شويد واز دون محبوب

متعدده نيست خدا واحد بوده وقلب واحد ب بوده وخواهد بود ويك قلب قابل حمل هياكليك قل

بمقامش واقع شود يعنی بنفس حق وبعد اگر كلّ من دخل فی ودودستی در قلبی نگنجد بلی اگر حب

نار  شود باٌسی نبوده ونخواهد بود انشاٌاللّه اميدكه آنجناب ودوستان خدا ازظلّه اگر محبوب قلب واقع

وجمله عشقی برفروز، "ناراست كه لسان ذوالجالل فرمودالهی جميع حجبات را بسوزانند اينعشق

كمر خدمت واميدواريم كه كل   "پس قدم بردار واندر كوی عشّاقان گذار***هستيها بسوز   

 دوست مشغول گرديمبربنديم وبخدمت امر مستقيم بايستيم ودر مقّر واحد مجتمع گرديم وبذكر

شده كه چشم امكان نديده ديگر واينقدر معلوم آنجناب بوده كه ضّری برجمال قدم واين عباد وارد

وكان اللّه علی ذلك عليم وشهيد وهمچنين از خدا اگر ذكر نمايم البتّه افسرده شويد لذا مستور داشتم

د همچه نباشند كه بمقامی فائز فرمايد كه در امور بسمع اكتفا نكننميطلبم كه آنجناب ودوستان را
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مااند موقن شوند بلكه ببصر حديد در امور مشاهده نمايند اين است حق واقع ونمودههرچه استماع

وفی آخر القول اقول ياليت بعد الحق إالّ الضّالل جميع قانتين وقانتات را از قول اينعبد تكبير برسانيد

مد علیعبداللّه مح .قومی يعلمون

---  ۱۵۵صفحه  ---

"بسم اللّه االٌمنع االٌرفع االٌقدس االٌبهی  "،لوح ابهی

نداٌ اللّه ثّم اعمل بما تومر من لدن ربك وال تكن فی دين اللّه من الذينهم لماان يا ايها العبد اسمع  

اياك ان مة وكانوا فی شك وارتياباشرقت شمس الجمال عن افق الجالل اتّخذوا الٌنفسهم ظل

ويشهد بذلك كلّ ما نزّل تشرك بالذی كان لم يزل واحداً فی ذاته وما اتّخذ لنفسه شريكاً وال شبيها

ونسبه اللّه الی نفسه انّه لورقة من اوراق من قبل من لدن عزيز وهاب ان الذی سمی بمحمد قبل علی

عنه فی اقلّ من الحين فيوضات االٌمر ليصفر ويسقط علی التّراب  ان تلك الشّجرة تاللّه الحق لو ناٌخذ

سوای فی امر اللّه وتحب ان تكون من الذينهم يتّخذون فی كلّ حين رباً من دونی والهاياعبد هل تلعب

باب اذاً فاعتبروا يامالٌ االٌحومعبدوداً غيری ومحبوباً عن ورائی تاللّه قد زلّت اقدامهم واسودت وجوههم

من فی السموات واالٌرض وما اتّخذت لنفسی فاعلم باٌنّی وحده قد كنت محبوب كلّشی وإله كلّ

القبل واكون الی آخر الذی ال آخر له وانّك فاشهد بما شهد شريكاً فی الملك وكذلك كنت من قبل

ليتذكّر ا وانطقناه بثناٌ نفسناحجاب وانّا خلقنا االٌبن باٌمر من لدنّا وقدرة من عندنواللّه وال تكن فی مرية
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هم ويوقنّن بانّة لهو المقتدر علی كلّشیدن قدرة ربن يشاٌ بسلطان من عنده به اولی االٌلباب ويشهنطق مي

ما حضروا تلقاٌ العرش وما سمعوا نغمات اللّه وما اشرقت وان اليه يرجع حكم المبداٌ والمئاب  ان الذينهم

يتكلّمون باهواٌ انفسهم ويحتجبون باالٌوهام لن يغفرهم اللّه بعد رجوعهمعليهم انوار الجمال لو

---  ۱۵۶صفحه  ---

قاٌ العرش لحاضراً تاليه الٌنّهم ما اطّلعوا باٌصل االٌمر وكانوا فی ستر وحجاب ولكن انت يا عبد كنت

بذكری وكلّ ذی وكلّ ذی عز معزّز وراٌيت ببصرك وعرفت بقلبك باٌن كلّ ذی شمس سجاد لطلعتی

وكلّ ذی امر قد ظهر باٌمری تاللّه لو تفك بصرك ضياٌ مشرق بعنايتی وكلّ ذی نور يطوف فی حولی

كلّاالٌرباب كلّ االٌمواج التی تشهد من هذا البحر تذكر فی مقامها وعلّة لتشهد بان خرت لعظمة ربك

فاقبل تفسد فی االٌرض بعد اصالحها عناية هذا البحر الذی احاط الممكنات خف عن اللّه والظهورها

اللّه وغلّه واشركوا به بكلّك الی اللّه ثم اجتنب عن الّذئاب الذين خرجوا من ايكات النّفاق ببغض

العالمين وتستظلّ فی ظلّ هذا القباب ان يا عبد كذلك نعلّمك بالحق فضالً من لدنّا عليك لتنقطع عن

وال بنفسی نفس احد من الموجودات الٌن ماسوائی قد خلق  الممكناتال تقترن بذكری ذكرر احد من

اما شهدت كيف انفطر كلّ سماٌ وانشّق كلّ ارض وخسف كلّ قمر ومرت الجبال باٌشارة من اصبعی

من السحاب واما شهدت باٌن كلّ الوجود فانی عند ظهورات عزّی وكلّ ذی قدرة فی اضطرابكمر

السموات واالٌرض عن ورائهم اللّه هزواً وكن من الذين دعوا كلّ من فی خشيتی اتّق اللّه وال تتّخذ امر

واناب تُب الی اللّه وال تحزن الذين تجِد من واقبلوا الی هذا الوجه الذی ظهر بالحق بخضوع وخشوع



- 219 -

يديهم جناح الّذل خالصاً لوجهی وانّا عرفنا بانّك انت احزنت الذی قلوبهم نفحات حبی ثّم اخفض بين

عن ربه وعندنا علم السموات واالٌرض وعلم كلّ شی فی صحف وكتاب  ايقن باٌن لن يغرباحب اللّه

وكلّشی يحضر وكلّ علمنا من شی ال فی السموات وال فی االٌرض وال يحرك من ذر إالّ بعد امری

د بذلك عباد كان امر ربك ويشهحين تلقاٌ عرشی ويقضی ما فيه وله وورد عليه وظهر عنه كذلك

الذين انقطعوا

--- ۱۵۷صفحه  ---

باٌن تعاشر مع عن كلّالجهات وخرقوا بسلطنتی كلّ االٌحجاب  ان ياعبد انّا اجبناك من قبل وامرناك

الذينهم كفروا باللّه واشركوا االٌحباب بخضوع وخشوع وتذكّرهم بهذا المظلوم الذی قاموا عليه عباد

باللّه الذی خلق كلّشی باٌمر من عنده وان اليه يرجع كّرون فی انفسهمبجماله وحاربوا بنفسه لعل يتذ

امرناك باٌن تحرق حجبات االٌوهام وانك زدت فی بعض النّفوس ما زدت االٌمر فی يوم الحساب وانّا

روحك وذاتك عن كلّ ماسوائی ثّم ذكّر الناس بالموعظة الحسنة فی هذا الجمال واذاً طهر نفسك

الوهاب والبهاٌ ی علی عرش االٌحزان فی تلك االٌيام ولم يجد لنفسه ناصراً إالّ نفسه العزيزاستوالذی

النفوس رجفة واضطراب .      ای عليك وعلی من اتّبع امر مواله واستقّر اليه بعد الذی اخذت كلّ

لّه رفتار نما بكمال سلوك ومدارا با عباد الورحيم بشنو نغمات ابدع احلی را از مقّر حزن كبری

آثار حق ازتو ظاهر شود التجادل مع احد وذكّر النّاس بموعظة بانقطاع خالص حركت كن بشاٌنی كه

ان باٌخالقی الٌنّا ارفعنا حكم النّزاع والجدال واظهرنا االٌمر بقدرة واقتدار من غيروحكمة ان ياعبد تخلّق
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يعظك لسان ربك فی المحاربة والمجادلة كذلكيلتفت به احد من العالمين الٌن القدرة فی ارادتی ال

هرروزی وساعتی هرنفسی دررا همچه مدان كهمن جهة عرش الجالل لتكون من الموقنين  امر اللّه

للّه الحق وحده وال تكن من الذين يمشون بخواهد اظهار نمايد وادعا كند زينت ده نفست را بعبوديت

.عليكفی كلّ حين علی سبيل جديد والبهاٌ 

شدت افساد سيد محمد وكج كاله وعاقبت امرشان

سيد محمد وآقا جان بيك نيز پس از خروج جمال ابهی واصحاب از قشله بنوعی كه اشاره كرديم

آزادی يافته

---  ۱۵۸صفحه  ---

ه برنشردر خانهت تامالف وموالی شده بشدمفتريات سافله باهم سكنی گزيدند وبا دانی وعالی مو

غصن اعظم بنوعی قلوب كه معاشرت ومصاحبتوتكدير اذهان عامه پرداختند وبمقصود نرسيدند چه

وجهه تاٌثيری نداشت وبدينهيچه بمحترمين ومتنفّذين را جذب نمود كه سخنان كذبه امثال ايشان

ا ضعفا همرهان جمال ابهی شدند تا آنانرموجب بغض وغضبشان مزيد گرديد ومصمم بر معاشرت با

اخالق وعقايدشان بكارند وجمال ابهی را از ايشان متكدر باعمال ناروا واداشته بذر فاسد در زمين

سازند ونخست باميرزا رضاقلی تفريشی اُنس والف حاصل كرده متّحد ومتّفق وايشانرا منحرف ومنزجر

شی كه دربنوعی كه دربخش سابق آورديم بابرادرش ميرزا نصراللّه وآقا عظيم تفريشدند واو
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از شوهر معرض خدمتشان بود باٌدرنه ورود يافتند وخواهرشان كه يكی از زوجات ميرزا يحيی ازل بود

معاش اشتغال جسته ومتنفّر گشته با برادران زيست وآقا عظيم مذكور بكسب وتحصيل امور

حبا وخنزير داشته از نظر اتناول لحمزندگانيشان را اداره كرد وآنان مبادرت بشرب خمر و

فاش ومعلوم گشت وحجاب عفاف وحيا محضرابهی كتمان مينمودند ولی اندك اندك مستور مكتوم

شكم خواره از تناول اشياٌ ذميمه بركنار نشوند  دريده شد ويعضی چنين بعرض رسانده كه اين نفوس

غايت محزون رواست وجمال ابهی باين امور در امر بديع محلّل ووايرانيان ساكنين بلد گمان زينكه

ونهی صريح از ارتكاب فرمودند ونصيحت نمودند ولی ايشان دست از عمل خود شدند وآنانرا منع

وكدورت ابهی حاصل كرده بنای اعراض وافشای اغراض كرده برخی سخنان نستوده گفتندنكشيدند

كه بسمع ابهی رسيده

__________________________________________________________

برای خود نصراللّه چندی قبل مرحوم شد خدا بگذرد ازاو ولكن خواهش دارم از بعضی كه ديگر ازديگرآنكه ميرزا

 را قسم ميدهم هستند خداونددرست نمايند ميرزا رضا قلی وآقا فضل اللّه درحضور يعنی طائف دائی و عموی عملی

ان را. ت همهحفظ فرمايد ازشّر خواهشها خودش كهمنبسطه  رحمت بحق

)آقا محمدجواد فرهادی درقزوينضمن مكتوب بخط محمدجواد قزوينی برای(

___________________________________
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---  ۱۵۹صفحه  ---

یرديئی  گرفتار شده متاٌثّر ومحزون گشتند تاآنكه قريب بهنگام خروج ازادرنه ميرزا نصراللّه بداٌ س

درحق وی ذكر عفو شد در حرم داشتود وخواهرش آمدوفات نمود وچون اعراضش ظاهر نش

رضاقلی اصرار شد كه بايران وغفران فرمودند ودر هنگام خروج ازادرنه ازطرف جمال ابهی بميرزا

بن ميرزا نصراللّه ومستخدمشان عظيم باتّفاق برگردد ولی نشنيد وباخواهر مذكوره وميرزا فضل اللّه

در يكجا ساكن شدند وبيمالحظه ورعايت پاس احترام گشتندابهی وارد عكّا مقيم قشله موكب

يحيی مكرر بحالت مستی نوعيكه ظواهر وقيحه وروائح كريهه استعمال مسكر همی نمودند وزن ميرزا

ابهی داخل شد ومع كلّ ذلك برای مصالح وقتيه اغماض فرمودند ولی بغايت ازاو مشهود بود بحرم

وآقا اللّهجرئت جسارت بكالم واقدامی نيافتند وباالٌخره ميرزا فضل محزون ميشدند واصحابومتاٌثّر

موجب بغضای ايشان عظيم از اعمال مذكوره خجل شده احتراز ازايشان جسته پناه بحق بردند واين

خويش را از ميرزا يحيی بريدند همه گرديد وغلّی دردل مكتوم داشتند ومغرور ومتوقّع بودند كه چون

خالل احوال كدورت وماللشان مزيد گشت تا باالٌخره رعايت نسبت بايشان بشود ودرگونه استمالت و

محمد وآقا جان بيك پيوستند ومتّحداً بقلع وقمع شجره مباركه سيدباشان ظاهر شد ومقاصد مكنونه

ند وآيات بسياری كه باخود داشتند تحريف كرده تغيير داده عباراتی ازخود افزودقيام كردند وكلمات

وآنان بين مهيج وفتنه انگيز ونزد متعصّبين موجب خروج از تصور دين بود بدست مفسدين دادندكه

است واهالی را چنان اهل يقينعامه تشهير نمودند كه اعتقاد اينطائفه كفر مبين ومحو دين وعداٌ با
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فروختند وامساك طاق گشت وباٌتش غيرت براشورانده وبقدح وذم وعناد واداشتند كه طاقت احباب

كه شجره فسادرا ازبيخ وبن براندازند ولی منع فرمودند وامر زمام نتوانستند وازمحضرابهی اذن طلبيدند

بتسليم ورضا

---  ۱۶۰صفحه  ---

نگشودند وتفويض امور بيد مالك تقدير وقضا نمودند واصحاب هرچند عموماً اطاعت كرده دست

مبارك متبنّی برمصالح دند وبايكديگر چنين ميگفتند كه دستورولی برخی روحاً متاٌثّر ودرهيجان بو

را برگردن رضا وتسليم نهيم چه است وبجان ودل اطاعت كنيم وعواقب شديد آتيهغيبيه مكنونه

است مفسدين عنقريب آتشی برافروزند كه خود بنوعيكه از بيانات الهيه واز قرائن احوال مفهوم

اهالی عكّا بااحبا واقدامات معاندين مذكور باقصی درجه معاشرت وجمعی را بسوزند تاچون اوضاع

ابهی باب بيت را بريار واغيار بستند واصحابرا ازحضور منع نمودند جمالتيرگی وبيمناكی رسيد

عكّا فرمودند وما دراينجا نبذه قليله مقتبس از الواح صادره ازقلم ابهی كه دربيان اوضاعوعزلت اختيار

ميداريم منها محض نمونه ومزيد تبصّر ثبتاندين مذكور درهمان سنين مسطور گشت واعمال مع

صدور الذين يحكمون فی كم من عباد جاٌ وطردنا لدی الباب بما اوحی الشّيطان فی "قوله االٌعلی 

علينا واهل البهاٌبما اكتسبت ايدی اهل المدينة وبذلك بكت عين علّی ثّم عيون المخلصين مما ورد

الخبير ان الشّيطان قعد علی الرجيم اذا دخل نفر احداً مقّر يان وربك يشهد بذلك انّه لهو العليمالب
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ودر لوحی الحكومة فاسئل اللّه بان يبعث من يكفی شره انّه علی كلّشی قدير   المقصود يخبر باب

من الذين ظلموا ماورد عليه ان يامعشر االٌصفياٌ لم يرد البهاٌ من ای مصائبه يذكر لكم ايذكر لكمديگر

اكون جالساً فی السجن وقعد المرصدين او ماورد عليكم من حزب الشّيطان الذی كفر بربه الّرحمن انّی

دخل احد باب المدينة مقبالً الی اللّه اخبر رئيسه بها لذا منعت اللّذان بهما منعت السحاب ؟ ؟ ؟ ؟ واذا

اب كذلك يخبركم جمال القدم بعد الذی اخذته االٌحزان واذكر اذربهم العزيز الوهاالٌحباب عن شطر

دخل نبيل قبل علّی واراد ان يحضر تلقاٌ العرش اخذه الغافلون واخرجوه

---  ۱۶۱صفحه  ---

العزيز المنّان فی كلّ عن المدينة بذلك ناحت الورقاٌ وبكت االٌشياٌ وصفّرت وجوه الذين اقبلوا الی اللّه

مايكون وما قدكان اذا نرسل منهما ماال ورد علی احد من قبل عند ربك علميوم ورد علينا 

لذا منع ماٌالحيوان وغلقت ابواب اللّقاٌ علی الذين الواحاًيوسوسان فی الصّدور لياٌخذوا لواح اللّه واثره

فی  المستعان  يشاروران فی كلّ االٌحيان لسفك دمی بعدالذی حبسناتوجهوا الی وجه ربهم العزيز

ايديهما وايدی الذين اعرضوا عن الحجة وكفروا بالبرهان اذا دخال مقّر الحكومة السجن بما اكتسبت

انّا كفرنا باللّه واذا راٌيا احدا مثلهما قاال نحن من الذين اتّبعوابما نّزل فیقاال

واصحاب    .العالّمعزيزالبيان لتشهد كلّ الّذرات علی كذب هوالٌ ويلعنهم مالٌ االٌعلی ان ربك لهو ال

حدوث اصطكاك وانقالب كامل دراين هنگام بغايت متاٌثر ومتغير وخشمناك شدند ودواعی وبواعث
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كار معاندت ومقاومت را بدرجه افراط ومهيا گشت چه سيد محمد وآقا جان بيك وميرزا رضاقلی

واختيار ازدست دادند ودراثناٌ آن واقوال آنان زمام صبر رساندند واصحاب نيز درخشم وتغير ازاعمال

ابهی را كه دربخش سابق نام برديم اختالل احوال ازهمرهان موكباحوال حاجی ابراهيم كاشی

وعصيان پيش گرفت وآغاز تغيير وضع وسلوكش در اوايل ايام قشله بواسطه كارش شده طريق طغيان

ابهی گشت ومختصرش اينكه حجرهرفتار ناصوابی بروز كرد كه موجب تكدر خاطر جمالارتكاب

را كه محلّ بيرونی غصن اعظم واقع شده طلب نمود وخواست باعمال قوت سكنی گيردئیا

هنگام جمال ودرغايت جسارت وسوادب اثاثيه ايشان را بيرون ريخته بساط خويش بگسترد ودرهمان

اعظم افكنده متغير شدهابهی مشی كنان رسيدند ونظر براثاثيه غصن

---  ۱۶۲صفحه  ---

مطّلع خارج حجره افكنده چون احبارا كه دربنوع شدت وارتفاع صوت پرسيدند كه اين اشياٌ

اثاثيه غصن اعظم را وحضور داشتند امر فرمودند فی الحال بساط حاجی را ازحجره بيرون ريختند و

مقفل كردند ودرنهايت تغير حجره را بكستردند وايستادند تاعمل انجام گرفت آنگاه امر نمودند در

بعملی نمود كه احدی را يارای آن نيست چه فرمودند بحجره غصن اعظم تعدی كرد ومبادرت

خود راه نميدهند ولی غصن اعظم درغايت مالطفت را بمنزلميدانست كه هيچيك از احبا وي

تاٌديب وتنبيه درخودرا واين ذنب وخطائی عظيم بود وحاجی ازين ورعايتاند وباٌحدی شدت نميگفتند

خالل احوال مذكوره روزی نزد آقا ميرزا موسی كليم در باره بعضی از احبا كلمهدردانست وميبود تا



- 226 -

بدگوئی ناصوابی برزبان راند وكليم ويرا موعظت ونصيحت كرد ولی تاٌثيری حاصل نشد بلكه در

كه ايرانيان ميخواهند رده چنين گفتوهرزه درآئی شدت نخمود وبخانه مفتی عكّا شتافت وشكايت ك

وتغيری كه ازاعمال اين نفوس داشتند مرا ازخان بيرون كنند وچون مراجعت كرد اصحاب درحال تاٌثّر

ميرزا موسی كليم رسيده اورا از چنگالشان نجات داد ودر ويرا ضرب وتاٌديب كامل كردند چنانكه آقا

تنبه نيافت ودرغياب سخنان ناصواب همی گفت  محافظت كرد ولی حاجیحجره ديگری جای داده

حاجی خياط باشی كاشی ازهمرهان موكب ابهی كه نيز در بخش سابق نام برديم باومعلوم شد كه

است وملقی ومحرك اقوال واعمال مذكوره ميباشد لذا اصحاب مصمم بمجازاتشان گشتندهمراه

تودرآن ايام شهرت وبا در عكّا بود وماٌمورين دول

__________________________________________________________

__

بستند واصحاب را از را مالحظه فرمودند باب بيتدرآن ايام كه جمال مبارك چون فتنه سيد محمد وكج كاله

ال از سايهد دجآن سي وگاهی  جمال ممنوع گاهی دركرمل با اصحاب كهف يارحضور منع نمودند بنده نظر بكينه

آن معمار وگاهی در قاهره بانبيل قائن وپدرجان متواری وگاهی دركوه لبنان كه در قمهدر حيفا باخليل صفّار وذبيح

ميسرودم واز جمله اين غزل بود  نيست روز وشب آثار مرج ونيم عكّا نمودار آرميده درهر مكانی اشعار هجر وفراق

سومئل چشمم مكرر تر نشد ديار مرتبه ز دموع ساكسنگی درتمام گردآبهای بر شام

_______________________________
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---  ۱۶۳صفحه  ---

همانشب شرا قرنتينه ميگذاشتند ودو طاغی مذكور دردر هركس آثاری ميديدند ودر محلّ ومسكن

ماهی بگذشت گرفتار گشته بهالكت رسيدند واجسادشان در همانخان مخفياً مدفون گرديد وچون

تفتين وفساد بدست آوردند هتجرسوق وغيره نديدند وسيله كافيه را ديد محمد ورفقايش آندووس

تن بدين اسامی استاد بدست هفتدچار وقهرالهیه وبتمام همت بتهييج وعناد قيام كردند تاآنكه ب

حسين  خراط اصفهانی وآقا احمد كاشی بادوپسرشمحمد علّی سلمانی اصفهانی واستاد عبدالكريم

رعب محمد جعفر يزدی هالك شدند ودرآنواقعه زلزله وآشچی كاشی ووحسن ونيز آقا حسين

چوب وشمشير خاص وعام وحاكم وضباط وعساكر قيام كردند وباعظيم دراهالی افتاد وتماماً از

منزل اصحاب آوردند وهركه را ديدند رو بخانه وخانه عودی مذكور وبيت ابهیه وتفنگ رو ب

بسرايه حكومتی كشيدند وحكمران با اعضاٌ حكومت وعساكر نظام حول بيت را گرفتهتگير كردهدس

غلغله عظمی درانداختند لكن وقت عصر وهنگام

__________________________________________________________

__

تنهائيم را چون بحضرت كليم خبرسوم عبورم بناصره افتاد درعينی كه احدی از احباب درآنجا نبود ومريض شدم و

ونظم درستی نيست اگر تو بتوانی تقرب جوئی شايد كم كم معروض داشتند فرمودند كه در حدود عكّا وبا پيدا شده

وآسوده گردی ازين نويد قوت زانو يافتم ونزديك غروب خودرا بقلعه شفاعمرو باسباب غيبی داخل عكّا شوی
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حمله نمودند ودر رويا ديدم كه دوسگ قوی كه در زنجير بودند رها شده برمنودر جامع منزل نمودم رسانيدم

پيدا شدند ودوسگ را ريز ريز نمودند وبصدای خسته عرض نمودم يابهاٌاالٌبهی نجنی ناگاه جمعی باتيشه وتبر

دار شدم برخاستم كه مانع تو بودند الحمد للّه اخذ شدند چون بيدوسگودرآنحين يكی از خدام پيدا شده گفت اين

فرستادم بباغی كه منزل حاجی محمد افنان از احبا بود رسيدم رويارا نوشتم وبحضرت كليموبراه افتادم وچون

مهمان حضرت كليم بودم كه واقعه حاجی خانوعبداالٌحد را روانه فرمودند واو بنده را داخل عكّا نمود پنج روز در

ازسه روز درحق خياط باشی اينكلمه صادر شد قد رجعت للنيران نفس د وبعدابراهيم كاشی وخياط باشی روی نمو

انبيا ورسل استهزاٌ قبرها _ وال غفر الغفّار رمس لحدها  وفرمودند او نه تنها باطبع بود بلكه بجميعقدرحم اللّه تراب

ودر حق حاجی ابراهيم مفسدی ازميان شما رفت مينمود وباعث هرگونه فتنه وفساد ميشد شكر كنيد كه چنان

عكّا مدارا كرديم چون ازحد تجاوز كرد وباخياط باشی متّحد شد آن بود كه باٌتشاو ازايام عراق تافرمودند ما با

خياط سوخت وإالّ اخذ وهالك نميشد بعد از

________________

---  ۱۶۴صفحه  ---

سعيد بيك نكه بعداز يك ساعت از شبآنداشت تانزول آيات بود وغوغا قلم اعلی را ازحركت باز

بيرون آمدند وخواجه عبود كه از اركان دولت ومنفياً ساكن عكّا بود بمحضرابهی رسيده بعزم سرايه

وميرزا آقا جان وآقا محمد علی اصفهانی مذكور نيز همراه شد وغصن اعظم وآقا ميرزا محمد قلی

د وبعضی از ضباط تا سرايه مراقبت كردند ودرآن حال رفتنوآقا محمد جواد نيز باتّفاق ودر عقبشان

جالل وشجاعت ابهی نموده غريق بحر حيرت گشتند چنانكه يكتن ازايشان انبوه اهالی بلد تماشای
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احوال منجذب ومومن گرديد وهمينكه بسرايه قدم گذاشتند بحجره متصرف درآمده دربمشاهده آن

بعبارتی مبهوت وساكت مانده لب نگشودند فقط قائم مقام صدر جالل قرار گرفتند وحاضرين همگی

شوند ودر جواب او بدين مضمون پرسيد كه آيا اين صواب بود كه منتسبين بشما مرتكب چنين عملی

واقع شود بايد شمارا درجای آنان چنين فرمودند كه آيا چون از بعضی عساكر شما امری مغاير آداب

زبان دركام كرده آرام ماندند ديگر احدی يارایاستماع اين كالم مواخذه وتاٌديب نمود وآنان از

__________________________________________________________

__

ديديم كه شايد امری عظيمتر آن قضيه باب لقا مفتوح شد فرمودند ما بابرا بستيم كه آنگونه امور واقع نشود حال

ناپاك ديگر شد دوشب قبل ازآن فرمودند امشب  ۳سهبا گذشته واقعه هالكروی دهد پنجاه وچهار روز ازآن و

شديم وجهت همه آنلوح تالوت شد  واول آن اين بود  قدماج بحر البالد لوحی نازل شد كه ما بسيار محزون

اللّيل المظلم فلك اللّه المهيمن القيوم  ال تضطرب من االٌرياح  ان فالق االٌصباح معك فی هذاواحاطت االٌمواج

جمال مبارك وارد وپس ازآنكه آن سه نفر الّديجور  ازآن لوح معلوم شد كه واقعه واقع خواهد شد كه ضّر آن بر

اعمال آنها بمقامی رسيده بود كه هواٌ تراب آنهارا باٌمر رب االٌرباب اخذ معرض بقهر وعذاب الهی رسيدند فرمودند

از احبارا متّهم رد وآن در دوازدهم ذيقعده هنگام غروب بود هفت نفرودست انتقام حق آنهارا هالك كنمود

وغصن اعظم را هم شبانه بسرايه خواستند جمال نمودند ولی متصرف عكّا جميع احبارا بزنجير كرد وجمال قدم

سال  دهم ذيقعدهزباالخانه باالی ليمان تشريف داشتند وعصر روز پانمبارك يك شب درخان شاوردی  ودوشب در

رحمانی شدند وآن پاشا ببدترين حال معزول گشت .وارد حرم ۱۲۸۸
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______________________________

---  ۱۶۵صفحه  ---

قلی باايشان دريك جمال ابهی از آنحجره بحجره ديگر رفتند وآقا ميرزا محمديارای تكلّم نداشت و

وفقط حاجی علی عسكر وس شدندحجره وغصن اعظم در محبس وساير احباب كالّ در سرايه محب

الصّباح بسرايه رفته دق الباب نمودهچون دربيرون نبود گرفتار نشد وتمام شب آرام نيافت وعلی

__________________________________________________________

_

هواالٌبهی

ديمشكر حق كاين دردمندان واصل ديان شديم  _  در باليا مقتفی برهيكل رحمان ش

زان رحيق خاص كز وی جان جانان فرش كرد_ نوش جان كرديم وخود از پای تاسر جان شديم

شش شب وشش روز درحبس سرايه شاه مان  _  ساكن اندر غيب حق با روح وبا ريحان شديم

در نخستين روز وشب درپای زنجير گران  _  ليك همی سبحه ذو اللّه ابهی خوان شديم

د ذات اشراق كرد  _   چشم روشن ازجمال سدره واغصان شديمروز سيم سوی ما خورشي
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خواب درچشمان دانشش روز وشب پايان برد _  الجرم هر روز وهر شب ذاكر سبحان شديم

مجد حق روزی رسان ما شده هرصبح وشام   _  او مبارك ميزبان گرديد وما مهمان شديم

ن خراب پهلوی ليمان شديمچون شب هفتم بيايد هيجده تن با جدل   _     وارد خا

حجره دروی مكان ما بسی تاريك       _   ليك گويا كاندراو ما داخل رضوان شديم

ازانكه محبس خالی ازاغيار وكل درذكر يار _ شاكر شكر شكور وحامد شادا شديم

گرچه باب حجره مان مستد باشد روز وشب  _    ليك از ظلمت قرين چشمه حيوان شديم

شديم سخره و بازیچه طفالنرا كه باتقصير بيجرم وگناه  _   چون اسيران شكر يزدان 

منع از ابلیس از خنّاس از شیطان شدیم._ل سدره اغصان حقالدر ظ هللاشكر

شادمانیم ار تموجهای دریای بال ***** کاندر او از فضل رحمان لؤلؤ مرجان شدیم.

_______________________________الخ  ______________________________

كپی بقيه صفحه واضح نيست 

__________________________________

                  --- ۱۶۶ فحهص---
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نباشم باٌو ايد چرا در حبسبنداٌ بلند گفت درباز كنيد من يك تن ازآن جماعتم كه محبوس كرده

ضابط خبر دادند واورا نيز با ه بوالحاح نمود تاگفتند پی كارخود برو باتو كاری نداريم واو اصرار 

را سه وغصن اعظم وهمرهان مذكورشانابهیحيرت وتعجب بين احباب برده حبس كردند وجمال

مستخلص شدند وسائر احباب را رها نكردند وهمه شب بنوع مذكور نگهداشتند ودر روز سوم همگی

محلّ بخان شاوردی كه خانی وسيع ومحلّ توپخانه  آنگاه برای ضيقرا تا شش روز بسرايه نگهداشتند

را ممنوع سپردند ودر شب آن ورود همه را دريك حجره منزل داده آمد وشدبرده بدست توپچيها

ببازار وهفت تن محكومين را بمحبس انداختند چنانكه هرگاه يكی ازآنان برای خريد اشياٌداشتند

حتّی بيمين و ميامد توپچيان باوی بوده سختی ميكردند كه

__________________________________________________________

__

هفت تن چون آتش قهر الهی دردمی      _     سوختند آتش زدند از ريشه افكندند خصال

چهار شر از كل خبر ارضاٌ يك از ارض ما _  بردريدند آنسه كافر خرس وخنزير وشغال

د ميكند   _    فكّروا فی امرهم ثم العنوهم يا رجالاين جزای آنكه باموالی خود ب

خنزير خبيث در جهنّم شد هالك    _         گرديد وزبراو دو خرس از برك 

شيطان كبير بادو فاجر شده سكر_تاريخ وی از خود بپرسيدم گفت     
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)66۹طبيب  (آقا ميرزا محمد حسين۱۲۸۸ان قوم المنافقين فی الّدرك االٌسفل من الجحيم

__________________________________________________________

__

آن يكی دجال وديگر كج كاله_وآن رضا قلی غافل ازخدا_آنسه ملعون كارشان تزوير بود

برهالك طيرها تدبير بود _ بهر اطيار خدايم دور دين _ روز وشب بودند آنها دركمين

بگيرد جمله اطيار خدا _ مطّلع گشتند اطيارها كههمچه ميكردند نزد پادشاه _ كه 

نزد سيمرغ آمدندی دادخواه_ كای بها ايرب اطيار ضعيف _ حفظ كن مارا بتاٌييد لطيف

اذن فرما تابيك حمله هجوم _آوريم براين غرابان چوبوم _ اصلشان يكدم زعالم بركنيم

جهان باشيد مظلوم جفاآتش شراز برجانشان زنيم _ گفت آنشه من نميخواهم شما _ در

صبر آريد ولبوزيد بانشاط _ بينم اندر سوختشان انبساط _ سيفرا بربندگان كردم حرام

هم نزاع وهم جدال ازآنكرام_صبر كردند تاكه يكچندی گذشت_حوصله ازدست عشّاقان برفت

قلب حق ازفعل آنان محترق _ درمناجات ودعايش منطبق _ گفت يارب كزسيوف شاه منتقم

اشقان در سر شنيدند اين ندا  _  مستعد گشتند از بهر فداع

حق بباطن هفت تن را برگزيد _ بهر اين كار اين خداوند فريد
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___________________________

---  ۱۶۷صفحه  ---

مجازاتشان منتشر را مقفل مينمودند وهمه روزه اقوالی در خصوصجرهويسار نگاه نكنند وشبها درِ ح

ضبطيه باآنان مالقات مينمود وط ميرزا مجدالّدين بن آقای كليم كه صغير بود باتّفاقميگشت وفق

هايشان ميرفت ولی بعلّت واقعات مذكوره دلگرم بنويد واميد نجات ميكرد وبرای رسيدگی بخانه

ن عكّا چنان حالت عداوت وايذا يافتند كه حتّی مجدالّديرفقايش مردمونشريات كاذبه سيد محمد و

وآزار كردند وبيان واقعات مذكوره در عده ازالواح ومكاتيب صادره را هم درحين عبور سنگسار

دهجی  عكّا مسطوراست ونبذه از آنرا ثبت ميداريم  منها قوله االٌعلی  خطابا لسيد مهدیدرآن ايام از

وسلسبيل رحمة الّرحمن اسم اللّه  قد حضر ما جری من قلمك عنده جرت انهار الحيوان بين االٌمكان

كان داٌبيانك اختلط بظلم المحبوب بين العالمين وبه فاحت نفحات ؟ ؟ وتضوع عرفك علی االٌرض

بما اكتسبت  االٌيام التی فيها ؟ ؟ االٌحزانفی هذه وبذلك اشرقت كوكب السرور ودار كوب االٌبتهاج

ايدی الفاجرين طوبی لك ولكتابك

__________________________________________________________

__

متّحد گشتند آنان همچو شير _ بهر اطفاٌ سهتن گشتند دلير _آمدند ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
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ريز ريز كردند آن اجسامشان_ ريختند آالت از اندامشان_ هرطرف ؟ ؟ كردند هجوم 

نپس گرفتند جمله اطياررا_ حمل كردند زحمت بسياررا_ برمحبان خدا آن ناكسا 

حاضر آوردند آنشمس جهان _بادواغصان ويكی خادم خدا _ پس مكدر داشتند آنرب بها

غل زدند درنزد سلطان واقعه_ خواستند براهل حق پس واقعه_مطّلع گرديد چون سلطانشان

زوبقل حرمت كنيد آنشاهشان _ باكمال بندگی درنزد رب _ عرض كردند در ؟ ؟ ؟ ؟

)حاجی محمد اسماعيل ذبيح كاشانی(واضح نيست       كُپی بقيه صفحه

___________________________________

---  ۱۶۸صفحه  ---

نفسی تاللّه ان البهاٌ الذی كان حاكياً عما انت عليه فی امر ربك العلّی العظيم التحزن فيما ورد علی

القدير ولكن فانظر ثّم اذكر انّا نهينا الكلّ عن راليجزع عن الباليا انّه آنس بها فی سبيل اللّه المقتد

االٌلواح وكنت من العالمين قد بلغت الشّقاوة الی مقام نطق بغتة قلم سفك الّدماٌ بذلك يشهد كلّ

االٌعناق بالنّفاق النّداٌ بين االٌرض والسماٌ بعد الذی سدت علی وجهه ابواب اللّقاٌ قد طالتاالٌعلی باعلی

االٌشياٌ ولذا اخذنا زمام القهر بسلطان انتقامك يا مهلك العالمين فلما نزلت االٌيات اضطربتاين اسياف 

لك الحمد يامن فی قبضة قدرتك زمام العالمين  يا من عندنا ولكن رشح مارشح وظهر ماظهر قل

 امورات نهی نموديم بقسمی نار شقاوت مشتعل كه واردشد آنچهاسمی جميع ناس را از اينگونه
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آن نفوس خبيثه را تحت رداٌ حفظ محفوظ داشتيم ومعذلك آرام نگرفته واردشد درسنين معدودات

وفتنه ظاهر امر بمقامی رسيد كه ازكلّ عزلت گرفته وابواب معاشرت را سد نموديمدرهر يوم عنادی

تة واقع شده اگر بغقد اخذتهم زبانية القهر وجعلهم عبرة للعالمين مارحم الّرحمن ترب قبورهم واين امر

دخلی باحدی نداشته وندارد دست قدرت حق اخذ نمودهرا استماع نمائيد شهادت ميدهيد كهتفصيل

قد ظهرت القدرة المحضة من لدن مقتدر قدير الخ

__________________________________________________________

__

ر وصف آقا حسين آشچی بن آقاد ۱۲۷۱های مثنويش بسال نبيل زرندی دريكی از منظومه

محمد جواد كاشی كه احوالشان در مطاوی بخش سابق درآن مسطوراست چنين سرود :

ازحسين آنكه قرين بارخ دوست     _       كز ستم پابند زنجير باروست    

زانكه از صبح است تا وقت غروب    _      درد وزجر ومحنت ورنج وكروب    

د طبخ وغذا     _        بايدش رفتن بسجن بی فضاچونكه حاضر ميشو    

نيستش در انجمن عز حضور         _       تاكه وقت اكل آن شهيار نور    دمبدم   

____________________________
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  ۱۶۹صفحه  

م  .۱۸۷۱ ه. ق .  ۱۲۸۸ست و نهم واقعات سال يسال ب 

ات يان اآليالء مالک االمکان فی کلّ االحان فی ابت )۱ن مسطور است (يگر چنيدر لوحی د 

الراحة من فی االمکان نفسی لفضله الفداء و  ةةو المشقيفی االکوان قد قبل الشدة لرخاء البر

ن کفروا ية التی احاطت اآلفاق ما اصبح اال و احاطته ظلمات االشارات من الذيروحی لعنا

نادی يوم التناد و مرة يامراهللا مالک  ئ عما اراد فیيمنعه شيات و انّه يباهللا منزل اآل

دعوا الکلّ الی اهللا مالک الرقاب لو نذکر ماورد ين و يقير باصبح اليشين و طورا يبلسانهالمب

ن کفروا افتخروا بما عندهم من االلقاب ان ينفطر السماء و تخر الجبال ان الذينا ليعل

ف الحق و يواآلخر سمی نفسه بس االخرس نفسه بالقدوس وادعی فی نفسه ما ادعی الخّناس

طان قطع يوقنن الکلّ بانّه ذئب الشيقال انی انا الفاتح البالد قد بعث اهللا من ضرب علی فمه ل

ام عزّه و ظهوره بما وعده من کفر باهللا فالق االصباح ينتظر ايف الرحمن قد کان ان يمن س

اح يالعباد فلما هلکوا سرت ار نيع امره بييأخذ اهللا من اعرض عنه و قام علی تضيکذالک 

ع و فقعت ابواب السماء و امطر السحاب طوبی . يالرب

ده نجاتش ای خدای ذوالمنن ====دمبدم جان نوش آمد بتن«
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ق يند و صديکه همه اهل وفا ====ق يساز آزادش تو باشش تن رف 

لخ رشان . ايهمچه گل گشته غل و زنج ====رشان يچونکه خوانده دلبر ما ش

------------------------------------

ف الحق آقا جان مردود که ازل عراق را باو يد محمد اصفهانی مردود  سيقدوس افندی   س

شدچهتوۀمکتوبی بازل نوشت که وعد ،،,اوه د بآنچه موعود بود بيوعده داد و چون نرس

  ) ۲۵۱ -۲۵۲مائده آسمانی . جلد چهارم صفحات ( ) ۱( 

    ۱۷۰  فحهص

الدی يم ۱۸۷۱هجری قمری  ۱۲۸۸واقعات سال  

کفکم رب يامه و انقطع بکله عن کلّ الجهات قل اولم يطوبی لمن فاز بعرفان اهللا فی ا

ک االعظم الذی يمن علی االبداع انّک نور عليالسموات و االرض قد اتی بالحق باسمه المه

ز المختار . يربک العز اوقده مالک القدم ثم استقم علی االمر بسلطان
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نفسينآنکهواردهامورازديگرو:قولهمرقومچنينخادمازمفصّلیهٴز در مشروحيو ن 

ده يال اله االهو در ابداع شن الذیواهللاآنمثلکهشدندظاهرباعمالیسرافقدرواختهما

ن در يوم الديباهللا مالک  نشده و از آنها هم اهللا عما عملوا اعرضوا و اعترضوا الی ان کفروا

قرائه و ظهر منهم ما ناح به يقد استهزئوا برسل اهللا و س لهوا عنه مشغونالی بما يام و ليع ايجم

نی نبوده و ين به ديم ابدا متديز الکرين طافوا حول عرش ربک العزيسکان الفردوس و الذ

د الی ان رای النصر قهر ربه ستند و لکن در ارض سر سرا باعراض و اعتراض مشغول بودنين

رضاقلی و تاب م و بعد ارتقای حضرين الموت و عفراهللا ان ربک هو الغفور الرحيثاب ح

ن اگرچه نفاق باطنش معلوم بود و لکن نظر بسبقت يان ربک لهو التواب ذوالفضل المب

ةجهربعضیاغوایدروواردسجنباينآنکهتامی فرمودندسترفضلهٴرحمت و احاط

تحضروتشربواختهجهرةالخمرشربيافتمسجونومظلومراحقکهچهشدمشغول

ازاينوالمطلعينمنلتکونلحضرتکذکرتقدالمحبوبعلیوردکذالکالوجهلدی

ان و بغی و کفران بمنتهی يوده نعوذ باهللا من اعمالها االخری و چون طغباعمالشاناحسن

م و ذهبا و قاال ماالقاله اال ولون اب لهما يترکهما فی عذاب الجحده اطردهما اهللا و يرس

ه که نزدشان بوده بعضی هم مجعوال بآن . يات الهيولوفائهما آنچه آ
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  ۱۷۱صفحه   

فیسجههمضلّ«ولکناندنمودهبرپابزرگینهٴن بلد داده اند و فتيملحق نموده باهل ا 

»ايريدمعلیالحاکملهوانّهالباطلةالحيوة

فضلوکبریرحمتمعفرمائيدمشاهدهانددادهنسبتبحقرايعهٴ خودع اعمال شنيجم

خاسراخائبالذانشدمقبولنمودندعفوطلبآنچهکهاندنمودهطغيانچگونهالهیمحيط

س و اتباعش يهم مع آنکه آن نفوس از ابليطان متحد شده اند لعنة اهللا عليجع و حال به شرا

ب در ارض سر نوشته و باطراف فرستاده اند باری ای محبوب من به بعضی ظاهر يمکاتچه 

أخذهم بعد له ينسئل اهللا بان «ن معاند اند يو مرسل ءايع انبيشده اند که شبه آن ظاهر نه بجم

ات نازل نه و باب لقا يت آيگر آنکه مدتی بود که از سماء مشيو د»ر يز القديانّه لهو العز

ت مرتفع و يت جالس چند روزی است سحاب عنايو طلعت مقصود وحده در بمسدود 

ه ارسال خواهد شد لتقربها يعه از شطر الهيامطار رحمت نازل انشاء اهللا از بعدهم الواح من

گر در باب نفس مردوده بجناب آقا ين و دين و الحمدهللا رب العالميون العارفينک و عيع

ن يگر ازقبل ايمجملی نوشته شده مالحظه خواهند فرمود و د ه بهاء اهللا همين عليرزا حسيم

د يسيشان بنويل بايد و تفصين من اهل تاوفا رسانيد حسيرزا سيغ بجناب آقامير بليعبد تکب
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»و الروح و العزّ و القدس و البها علی حضرتک و من معکم من اهل البها «که مطلع باشند 

باد از جاد نهی عيحا از قلم مالک ايحا و تصريه تلويعربه و يدر اکثری از الواح منزله پارس

ر يز قدير در حکم محکم من لدن عزيد و تحذيد و تهديار تأکين شطر نازل و بسيتوجه با

د مخصوصا .  يشده آنجناب با

۱۷۲   

سال بيست و نهم

هجری.قمری. ۱۲۸۲واقعات سال 

چه که ضر کلّی دراو مشهود الخ.  نهی نمايند و نگذارند احدی توجه باين سمت نمايد 

نمائيم  ونيزمشروحه مفصّل را که بامضاء خادم دراين موقع صادرو منتشرشد بتمامها ثبت می

بسم ربنااالمنع االقدس االعزّاالبهٰی سبحانک يا من بک حقّق الذّات وهی هذه: 
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ت بالذات وتردی کينونة القدم برداء االسماء والصّفات من اسمک الظّاهرظهر

الظّهورات من اول الّذی ال آول له وباسمک الباطن استبطنت البطونات فی غيب 

الغيب بحيث ما ظهرمن قدم القدم ولن يظهرالی .؟.. الّذی ال آخرله بطلوع شمس 

جمالک االبهٰی طلع نير العالء من افق البداء مبشّراً لمن فی الهوت العماء ومأل 

درکها حقاأق اولی النهی ثم من يقلم االنشاء والذکر بيالبقاء واهل عوالم الّذی ال 

فی ناسوت االدنی بان هذالجمال االبهی والطّلعة االسنی قدظهربما هو مقدس عن 

دی يهی وتمجيحی وتنزيسی وتسبيذکری واشارتی وعرفانی وداللتی وتقد

اه وماهوفی جوهر جوهری وساذج ساذجی لدی ذکره يدی ايی وتفريدوتوح

ان کلّه ياتی لعرفانه التحتجبوا عن الّذی کان البيان بآين خلقتم فی البميوبهاه اذاً 

قدران يامن يحلقة خاتم فی اصبع ارادته وو.؟..لرضوان امره فسبحانک 

قدر يف يجری علی ثنائک قلم القدم فکيقدر ان يذکرک ذکراالعظم ولن يريشي

لدی باب فضلک کون احقرالخدام يحترح بذکرک هذا الفانی الّذی يع ان يستطيو

رشح من ابحرجودک الّذی تموج علی کلّ الموجودات يالّذی فتح علی االمم الّا 
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ات يتک الّتی تلجلجت علی من فی ملکوت االوليوطفح من طمطام عنا

اء بابدع االذکار بثناء نفسک يث فتحت السن کلّ االشيات حيواآلخر

المختاروارتفع النّداء من قلب صخرة الصّماء 

---  ۱۷۳صفحه ---

الهی اسئلك بهذه العناية يافی قعر البحار وما فی علی االٌطيار وباٌنّك انت اللّه رب مايری وماال يری اذاً

فی االٌنشاٌ باٌن ترسل حينئذ علی هذا الفانی نسمة التی احاطت كلّ االٌشياٌ وهذه الّرحمة التی سبقت من

ك التی بها اهتزّت عظام الّرميمة وقامت اجسام الميتة من نفحات بدعمن نسمات جود وهابيك ونفحة

الهداية بين اللّه الباقی الّدائم القديم الٌقوم بها علی ثناٌ احبتك وذكر الذيم جعلتهم انوارباٌنّك انت

من عندك الٌنّی ال اعلم شيئاً خلقك ومشاعل التّوحيد بين عبادك وبريتك وانطق ما يويدنی وتلهمنی

اياهم وذكری لديهم يكون خالصاً لوجهك ومطهراً العليم الخبير وانت تعلم ياالهی ان حبی وانّك انت

انّهم يطّلعون بمواقع االٌمور فی ايامك حق االٌطّالع ويعرفون ما هو عن مشاهدة غيرك انّی احب ياالهی

فی كلّ عالم من حق العرفان ليبقی بذلك كينوناتهم وحقائقهم وارواحهم وامثالهمالمستور عنهم

فضلك الٌنّهم وعوالمك عارفاً بحقّك ومطّلعاً بما ظهر من عندك وما اردت لهم فی سرادق عنايتك

عن منظرك االٌكبر وما توجهوا يا الهی لو يطّلعون بكلّ االٌمور ويحتجبون عن شی احتجبوا بقدر ذلك
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تخلق وظهرت او تظهر حيث ينطق ماخلقت واليك بتمام البصر وهذا لم يكن إالّ بتقديسه عن كلّ

علی كبر السموات واالٌرض ويتوجه بطرف طرفه اقل مما بذلك لسانك الحق المبين لو يكون البصر

ان ينظر الی هذا المقام االٌعلی علی ما ينبغی له من حق النّظر تعالی يضی علی جهة اخری لم يقدر

قد صعب علی هذا العبد فوق كلّيا الهی وتباهی تباهی ظهورك يامحبوبی تعالی امرك

---  ۱۷۴صفحه  ---

ابصر شٌیمن االٌختراع صعوبة باٌن يحتجب احد فی مثل تلك االٌيام التی ما راٌت عين االٌبداع شبهها وال

واحاطت السموات واالٌرض مثلها حيث ظهرت فيهابصرف جمالك وكافور طلعتك وساذج ربوبيتك

وكنز مخزون ورمز مصون واشرقت حيث طلع كلّ امر مكنونظهورات عنايتك وبروزات الطافك ب

اسمائك الحسنی وصفاتك العليا علی من فی شمس المعانی عن افق سماٌ البيان وتجلّيت بظهورات

يدخلوا هذا البساط الممتنع المنيع وهذا المقّر المتعالی الّرفيع االٌمكان واالٌكوان والذين يريدون ان

اشتهرت دسة عن ذكر اشارات القبل وكلمات التی اسسوها اولو الجهل الذينقلوبهم مقينبغی ان تكون

البساط االٌرفع االٌعلی مقاماً ال انفسهم بالعلم  والشعر  لك الحمد يا الهی بما جعلت للواردين فی هذا

قطة االٌنشاٌ كما نطق به مظهر وحيك ومطلع الهامك ونتناله طيور افئدة اهل البقاٌ وال حقائق من فی

وتكون اقوی من كلّ البيان وكذلك نزل فی قيوم الكتب والواح اخری مشيتك نطفة سنة ذلك الظّهور

الخلق الذی المقام االٌعلی علی شاٌن يتحير منه عقول اولی االٌلباب فما اعلی اعلی علّو هذافی ذكر هذا

ليق ان يكون هذا الخلق يخلقتهم من ساذج امرك وانشاٌتهم من جوهر فطرتك  اذاً يا الهی كيف
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الهی من قصر بعض االٌذان وغطاٌ االٌبصار وغشاوة البديع وهذا الصّنع االٌرفع الّرفيع ان تكون متحيراً يا

االٌعراش وانفطرت السموات وخرقت حجبات الخفايات بعض القلوب بحيث من ندائك اهتزّت

هك ومع كلّ ذلك ما انتبه الذينهم بتجلّی من اشراقات انوار وجواندكّت جبال حقائق الممكنات

تلقاٌ انّك تنادی فی كلّ االٌحيان باٌعلی النّداٌ فوق رووسهم وبكلّ اذن  وتكون قائماًعبادك وبريتك مع

عيونهم قد اخرجت لهم من جيب االٌرادة يد المشية وتقول

---  ۱۷۵صفحه  ---

قدرتی وملكوت علی الٌشراق عظمتی وجبروتبسلطان القوة والعظمة فيها هذه يداقتداری التی بسطتها 

علمی فيها فی يدی وانّها بيضاٌ سلطنتی وممالك قدمی واقاليم امری واطويت كلّها وما قدرت باحاطة

من انوار وجهی قد اعطی بفضلی وكرمی لمن يدخل من انوار وجهی وشعشاع من ضياٌ ماهيتی ومتالٌالٌ

ابحر النّور ذوات اولی الظّلمة والغرور فيا الهی قد خجل  تموجاتملكوتی وجبروتی وهم يذكرون عند

من اذكارهم وهم ال يخجلون يستحيی كلّ الممكنات من اقوالهم وهم ال يستحيون هلكلّ الوجود

يجری الذی انتبه من ندائك وقام بروح امرك وحی من نفس رحمانيتك وشرب عن كاٌس عنايتك

خلقك ال وجمالك سن الغافلين من بريتك والجاهلين منلسانه بذكر الهويات التی كانت فی ال

حفره السقر فی وجهه باٌمرك فيا الهی المختار إالّ الذی جعلت له السمع آية العذاب من عندك والبصر

عظمتك ولكن انّك تعلم باٌن النّار تلتهب من شعراتی بما قد اجترحت بتلك االٌذكار بين يدی سلطان

اطّلعوا باسرار امرك وخفيات مافی علمك وتركوا مقاماته العالية واقتفوا بمراتباسمع اقوال الذين ما
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قدرت لك من الّدانية كاٌنّهم نسوا ما نزّل من جبروت امرك قلت وقولك الحق يابن منظر االٌعلی

فارجع الی ماهو خير لك فی شجرة االٌبهی فواكه االٌصفی كيف اعرضت عنها ورضيت بالذی هو ادنی

الكتاب بعد الذی انّه نزل بالتّصريح من غير فق االٌعلی واری بعض منهم يا الهی احتجبوا بقول مناالٌ

بكلمة من عنده كلّما ذكر من الحجة والبرهان ثّم الّدليل واالٌيات التّلويح باٌن كلّ البيان ال يعادل

والعالمات لم يكن إالّ لهذا الظّهور االٌعظموالبينات

---  ۱۷۶صفحه  ---

لكلمتك كما بحيث ماذكرت فيه كلمة وماوجد فيه شی ومانطق بحرف إالّ ويكون آية الٌمرك وبرهاناً

بقوله من قوله ليكون حجة لنفسه تكلّم به لسان المشية من عندك كلّما خلق ويخلق يكون آية له خلق

حق فوعزّتك لو تغفرن البيان باذنك وقبولك قال وقوله اليوم ظهوره بل جعل ياالهی كلّ البيان معلّقا

من شی وان ال تقبلن البيان ومن فيه اليزيد فی ملكك من شی بل ان تقبل ومن فيه الينقص عن ملكك

قبل اذاً تلك االٌفئدة الميتة فی ظلّ ظالل محبتك وان ترده يفنی كاٌنّه لم يكن له ذكر منذلك تدخل

التوجه الی افق فضلك وافضالك ود باٌن تويد الكلّ علیاسئلك يا مالك الوجود ومليك الغيب والشّه

فی كتابك ليتمسكوا بجوهر ما فيه الٌن هذا مقصودك مقدساًمن اشارات القبل والبعد وتعرفهم مانزّلته

انزلته فی كتبك والواحك انّك انت المقتدر المهيمن المتعالی العزيز فيما نزل بالحق ومحبوبك فيما

نبوده لّه ابدی تو شاهد وگواهی كه اينعبد در جميع احيان واوقات جز طالب رضای توای الالحكيم

بوده وقلب بمصدر امر متوجه وانشاٌ اللّه بعنايت تو نخواهد بود هميشه اوقات چشم اينعبد بمنظر اكبر
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 تو معروض داشته كه شايد نفوس قابلهوآنچه ديده وعارف باٌن شده خالصاً لوجهك خدمت دوستان

احسان جاری شده بياشامند وبمطلع امر ومشرق وحی ازكوثر حيوان كه درايام ظهور اذ اصبع فضل و

را بر نطق اختيار نموده تاآنكه دراين ايام مشاهده شد كه صمتتوجه نمايند وچندی بود كه اينعبد

ار ضعيفهرا تيره از شطر نفوس غافله درحركت آمده وبيم آن رفت كه بعضی از ابصغبره تيره ظلمانيه

واقعه را لذا اينعبد متوكّالً عليك ومنقطعاً عما سواك برخود الزم شمرد كه بعضی از امورنمايد

خدمت احبای تو كه بربساط استقامت آرميدهاند واز رحيق عنايت نوشيدهاند

---  ۱۷۷صفحه  ---

فرمايد قسم طانيه حفظمعروض دارد كه شايد ضعفارا از ظلمت هواهای نفسانيه وشبهات انفس شي

اينعبد كجا قابل آنست كه بعظمت تو ای پروردگار كه دراينوقت جميع اعضا مرتعش واركان متزلزل

علَم هستی برافرازد وعدم صرف كلماتش مقبول آيد ويا بياناتش مذكور شود نيست بحت چگونه

جوداست وآن از اعظم همين مطالب اظهار وكجا تلقاٌ ظهور قدم اظهار وجود نمايد چه كه عرض

بشاطی قرب ولقا واقبال نفوس بقبلة من فی االٌرض خطيئات محسوب ولكن چون الٌجل تقرب عباد

غفران طلب عفو مينمايم مع آنكه اينعبد بيقين ميداند كه تو لم يزل از والسماٌ عرض ميشود لذا از بحر

وال يضرك اعراضهم هيچ وصفی عرفان واقبال ناس غنی بوده وهستی ال ينفعك اقبالهماذكار و

ذنب بساحت اقدست نرسد وهيچ ذكری ببساط احديتت درنيايد بلكه ذكر احديت درساحت اقدست

تطردها باسرها من صرف است وغفلت محض چه كه شرافت او بنسبتها اليك وكما ال بنسبتك اليها لو
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لی فعلك انّك انت المحمود فی عيقدر ان يمنعك فی ذلك ولو ترفعها كما رفت من يقدر ان يعترض

اظهرت وتظهر فوعزّتك يا الهی ال احب ان كلّ ما اردت وتريد وفی كلّ ماقلت وتقول وفی كلّما

ان اتكلّم إالّ بما امرتنی به يكون طرف كينونتی ناظراً الی افق اختار لنفسی إالّ ما اخترته لی وال اريد

المنبسطة المنتشرة فی االٌرض الٌقول انت الحاكم  احكامك لو تطوی بساط االٌذكاراوامرك ومشرق

باٌن امرك ولو تاٌمرنی بما ينكره من فی الملك الٌقول انت المطاع فی حكمك اسئلك اللّهمفی

انت المقتدر المتعالی المهيمن تجعلنی من الذين لم يتكلّموا إالّ باذنك ولم يتحركوا إالّ بارادتك انّك

عكّا چندی امر بسيار شديد بود وتفصيل آن ورود جمال قدم در سجنالقيوم  عرض ميشود حين 

درهمان ايام خدمت بعضی از دوستان

---  ۱۷۸صفحه  ---

لوحی از عرض شد تكرار آن الزم نيست جميع دركمال عسرت ومشتّت بودند تاآنكه يومی از ايام

واين سجن را بسجن اعظم شيت نازلمصدر امر نازل واينعبد تلقاٌ وجه تحرير مينمود آيه از سماٌ م

است كه باين اسم موسوم شد تا آنكه موسوم فرمودند اينعبد گمان نمود كه نظر باين شدائد وارده

ميفرمايند تفكّر نمائيد بچه سبب اين سجن را باعظم يومی از ايام آياتی نازل مضمون اين است كه

نعبد خودرا بسيار مضطرب ومتزلزل مشاهده نمود وحی رحمن ظاهر شد ايناميدم اين بيان كه از مطلع

علی اللّه ساكن بودم وبهيچ وجه برسوال جسارت ننمودم تاآنكه روزی ذكر محبتولكن متوكّل

آن لوح واقبال يكی از اهل مدينه تلقا عرش عرض شد لوحی مخصوص او ازسماٌ احديت نازل در
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تنزيل آنلوح اينعبد وآنلوح حال موجوداست بعدازمفصّالً امورات حادثه اين ارض را ذكر فرمودند 

احديه وارد ميشود تاآنكه يومی از دانست كه سبب اعظميت اين سجن باليای كليهايست كه بر جمال

وجدال برخاست مع آنكه خود او خاطی وظالم بود ايام يكی از همراهان بابعضی از اصحاب بنزاع

ريضه اظهار مظلوميت خود نمود درجواب او بلسان آنععريضه بساحت اقدس معروض داشت ودر

نازل وصورت آن اينست  هواللّه  عاشق را نزد معشوق اظهار هستی پارسی از سحاب حزن سبحانی

اگر خطوه ازاين سبيل تجاوز نمايد از عشّاق محسوب نه   نكند عشق نفس مرده وخودبينی جائز نه

پيشگاه از عاشقان اظهار صدمات وشدائد خودرا درنكند باز موش مرده شكار   بلی بعضی قبول

بوده نه ذكر نفس محبوب امكان نمودهاند ومقصود ازآن اشتغال بامحبوب را صفای حضرت مقصود

است بفهميد كه كه ميگويد وچه وهوی حال قاصدی از اعلی مقاصد عز مقصود نازل وبكلماتی ناطق

من اسرار ربك العلّی االٌعلی لفديتم انفسكم حباً للّه لكبرياٌميگويد تاللّه لو عرفتم وعلمتم ماوراٌ ستر ا

مالك

---  ۱۷۹صفحه  ---

آفاق بقصد االٌسماٌ  باری قاصد معهود حكايتی ذكر نموده كه وقتی در طور اشراق بوديم ومحبوب

 اين سفر وهجرت اگرچهجبلهاٌ بيرون تشريف بردند وبعجز تمام از مدعيان محبت رجا فرمود كه

بصورت سلطنت واقتدار مشهود اگربظاهر سهل وآسان است ولكن درباطن شديد وباب امتحان و

مبريد وزحمت برخود ندهيد وبگذاريد ولكن در معنی بمحنت واضطرار ال يحصی مكنون عرض خود
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آميز وشفقت انگيز بود تلويحاً وتصريحاً فرمودند تا بنفس خود هجرت نمايم آنچه كلمات محبت

بادعای آنكه زادی بجز رضای دوست نخواهيم ومقصودی جز وجه يفتاد اين بنده وجمعیمفيد ن

خود معتكف واز نصح ويقين دوست غافل عزم سفر نموديم وباطلعت محبوب محبوب نداريم بگمان

قدريكه باديه پيموديم نار حب مخمود وجمال شوق محجوب تاآنكه از آنمقام تجاوزهمسفر گشتيم

وارد جزيره خضراٌ را سيئات مشاهده نموديم وسيئات را عين حسنات شمرديم تا آنكه نموديم حسنات

بمراكب هوی دربيدای ظنون بعدشديم فلك الهی درآن ارض روحانی بوجودی امر مستوی گشت و

گاهی بحب وگاهی بغفلت ايام وليالی وواوهام درصبح وشام سائر بوديم گاهی مجتمع وگاهی متفرق

كوثر فم رحمن جاری ولكن عطش مفقود وانوار وجه از افق رديم سلسبيل بيان در كلّ احيان ازبسرميب

موجود هرروز بر وهم وگمان افزوديم واز توجه بحق كاستيم وبااين اجالل مشرق ولكن اقبال غير

مرضيه وشوونات غير الئقه چنان در غمرات غفلت وهوی غرق شديم كه از احوال خوداحوال غير

بعضی هم غفلت نموديم ودرجميع احوال طلعت محبوبرا باكمال شفقت ومالطفت مالحظه مينموديم

رديه مقبول شويم باالٌخره حق را از ما متحير كه اگر احاطه مليه الهيه موجود چگونه ميشود بااين افعال

غافل وخودرا

---١٨٠ صفحه---

الدی . يم ۱۸۷۱ هجری قمری . ۱۲۸۸ست و نهم . واقعات سال يسال ب
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عاقل و عالم شمردم غافل از آنکه رحمت کبری مانع است از هتک استاد و اگر خدمتی  

ر حضوازراکلّمجدداوفرمودندهجرتۀم اتبعناه بالمن واالذی و بعد از آن ارادينمود

ست و سبب چه مرة اخری يم که علتّ منع چيم و متنبه نگشتيمنع نمودند مستشعر نشد

م و يم تا آنکه وارد بارض اخری شديموديه ها پيم و با حضرت مقصود بادينمود هجرت

م تا آنکه آتش هوی غلبه يم و سرا بهوای نفس مشغول گشتيديک محلّ آرميبا دوست در 

همدرحياۀم و از کثرت لقا قدر وصال از نظر افتاده و پرديممنوع شد ٰينمود و از منظر ابه

اوهامرياحوظنونسهامازحينکلّدروايمنمودهحبسمحلیدررامحبوبحالو

غفلتايميافتهفريدشومسجونومحبوسکهچهنميداريمدريغقوهووسعبقدر

و ناظرند و از از او متمد در آن محلّ بااعلٰیمالءبهااهلجميعرامحلیرسيدهبمقامی

نا يل و اخسر آن عامل فنبائنا ما اثرت فم و باذلّ اعمايمبارک جهرة با قبح کلمات ناطق

ئ بذکری ذاکر يم نه شيم جفا ننمائيم و اقال اگر وفا ننموديکلمات اهللا و مع ذالک متنبه نشد

ق يقطع الطريت کنند که فضل خراسانی کان من اشقی العباد و يو نه بتوجهی مشغول حکا

ن آمنوا ان ية الم یان للذيقرء هذاآليلة فصغد الحداد اذا سمع احدا يانه عشق جاذبه و اتاها ل

ت اهللا يا رب آن رحمان فرجع وتاب و قصد بيتخشع قلوبهم تذکراهللا واثوقی قلبه فقال بلی 
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ن سنه الی ان صمد دوحه الی االفق االعلی عجب است که کلمة اهللا را يه تثئيالحرام و اقام ف

ض امکان بافق رحمن يروز از حضک يد و چنان مؤثر افتاد که در يکی از عباد شنياز لسان 

ا نغمات نفس رحمن را از لسان قدرت و يام متتابعا متواليالی و اين عباد در ليراجع شد و ا

ر ننموده که اقال بقبح افعال و اعمال و ظنون و اوهام ينقدر تأثيم و ايعظمت استماع نمود

ت . يم حکايحود مطلع شو

  ١٨١  صفحه

الدی يم ١٨٧١هجری قمری  ١٢٨٨ت سال ست و نهم  . واقعايسال ب

لن «هوش يان منقطع و بيان برجودی لسان منصعق و مدهوش و قلم از بيد بين مقام رسايب

 عرفنا انفسنا و اعمالنا ان لم نوفق علیيفتح ابصارنا و يبنا اال ما کتب اهللا لنا نسئل اهللا بان يصي

و بکشف علی وجوهنا حجبات المانقه  افلهننفسه سبحانه نوفق علی معرفة انفسنا المعرفة

ه بکلنا ية و ننقطع عمن فی االمکان و االکوان و نتوجه الياه عشروا بمن افق الفضل و العنانرل
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حفظ مشرق ياء و سفی کلّ صباح و م بةالنااهو و بنا الرحمن و نسئله بان نوفقنا علی التوبه و

قول ال اله ينا سواه و انّه بمبدئه و مثواه و ياشراق انوار وجهه عن رماح احبائه النه ما اراد مع

انتهی . اگرچه بعموم نازل شده ولکن فرمودند مخصوص است به نفوس معرضه که »اال اهللا 

ازۀند و بعد و ما فی سرهم ظاهر خواهد شد و از برای عدينمايحال در ظاهر ادعای حب م

محبتمدعيانازبعضیکهميدانندوتهدانسناسجميعبودمستوراوخودازوقرائتاحبا

مانعرحمانيهرحمتلکنوبودندمشغولناشايستهباعمالاخریمدنوعراقدررحمانيه

م توقف عراق سرا بشرب ايادرظالمنفسآنچنانچهبوداعمالکشفوحجابخرقاز

هی از سر بجهر تجاوز ام عراق گايگر مشغول بوده و در اواخر ايخمر و بعضی از اعمال د

ه يات الهينمودند مع آنکه متصال از مطلع آن حول سفر میينمود و معذالک طائفمی

ه نازل بود چنانچه در اکثری از الواح منزله مذکور است و از اعمال و افعال يحيکلمات نص

که  دانستندست ولکن همچه میيده نبوده و نيان در اول امر بر احدی پوشيبعضی از اهل ب

تعالی شأنه مأذون اند مع آنکه بساط اوامر حق مقدس  قن امور مقبول است و از جانب حيا

ه بوده و ساحت اقدسش منزّه از شئونات مکرهه ناالئقه و نفسه ير مرضيه غياز اعمال رد

ن توقف عراق . يالحق که در سن
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---  ۱۸۲صفحه ---

به اللّه نازل ات واضحه وصريحه درنهی عباد ازما حكموايام هجرت ليالً ونهاراً از سماٌ اراده آي

اللّه عارف شدند وعامل گشتند ونفحه ی ازعباد بما اراد به وباطراف ارسال ميشد تاآنكه الحمدللّه بعض

مرور نمود نظر بعدم اطّالع ناس از اوآمر الهيه تفضّالً لهم از لسان تقديس وتنزيه امريه الهيه مابين بريه

ا سلف نسئل اللّه ان يوفّقهم علی التّقديسهاحديوالتّنزيه والعمل بما اينكلمه استماع شد عفی اللّه عم

سراً باعمال شنيعه مشغول بودند واينعبد اُمروا به من لدن عليم خبير  باری نفس ظالم ورضاقلی الزال

عظم كه شايد متنبه چه در ارض سر وچه در سجن اوبكرات هردورا نصيحت مينمود چه در عراق

ابداً تاٌثيری ننمود ما تاٌثّرت فيه كلمات النّصيحة وبيانات الشّافية شوند واز خواب غفلت منتبه شوند

تاآنكه رضاقلی بابعضی از نصاری جهرة بشرب واعمال شنيعه مشغول گشت لذا طرده اللّهالمعلنة

يومی عريضه شد چندی ازميان گذشتبسلطانه وبا خبيثين هم يعنی سيد محمد وآقا جان متّصل 

عريضه اخری ولكن چون بساحت اقدس فرستاد مشعر بتوبه از خطيئات قبل وهمچنان چند يوم بعد

عرائض مقبول نيفتاد وبعضی اعمال ازاو ظاهر بكرات توبه نموده ونقض عهد وميثاق اللّه ازاو ظاهر لذا

گشته اينعبد فانی دوست نداشته كه ذكر نمايد شايد  كه شبه ومثل نداشته وسبب تضييع امراللّه بين عباد

الظّالمين ناشرات اعمال آن خبيث مردود را در ارض انتشار دهند اٌال لعنة اللّه علی القومكه مالئكه

يحصيه القلم والبيان ولكن الّرحمن ودراتّصال آن خبيث وخبيثين اشتعلت نار الفتنة والبغضاٌ علی شاٌن ال
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ذی بصری از طرد جمال قدم آن نفوس را غرق قميص هرانّه لهو المقتدر القديراخمدها واطفئها 

چه كه اعمال رضاقليخان وآقا جان خبيث وذنبه نزد كلّ واضح وتقديس وتنزيه استنشاق مينمايد

---  ۱۸۳صفحه  ---

ديس ذاته علی تقمشهوداست نسئل اللّه باٌن يفتح عيون النّاس ويعرفهم اعماله واحكامه جلّ وعزو

از انفس زكيه وابصر حديده وتنزيه نفسه وساذج امره اگرچه اكثری از ناس نائماند ولكن بعضی

الباطل ويعرفون من عرف كلّ امر ما تطمئن به قلوبهم بعنايت رحمانيه موجود  انّهم يميزون الحق عن

در بيت عاكف وامر بسد باب مكرمون  باری امر بمقامی رسيد كه جمال قدم ونفوسهم اٌال انّهم عباد

او شعبان فرمودند وبهيچوجه مالقات ازبرای احدی ممكن نه تاآنكه يومی از ايام در شهر رجبازكلّ

م ه عليه من كلّ بهاٌ ابهاه لدی قبل اكبر ابن اخ جناب آقائی اسم اللّه ۱۱۰مكتوبی از جناب آقا سيد 

للمخلصين ونقمة للمشركين از مطلع بيان رحمن مةالوجه جواب لوح امنع اقدس الذی جعله اللّه رح

اين ارض تغيير نمود ومعجزه تمام ظاهر ودرهر يوم در ازدياد نازل بعد ازتنزيل آن لوح مبارك افق

آيات عنايت از مطلع رحمت نازل بعداز استماع آن اين عبد مطمئن شد كه تاآنكه يومی ازايام

بوده بعضی از آيات آن لوح مبارك در شوق واشتياقغضب الهی مخصوص نفوس خبيثه الحمدللّه

ان كبريائهوصورت آنلوح مبارك اينست قوله جلّعشّاق بوده وبعضی در قهر واقهار اهل نفاق 

منه الشّوق واالٌشتياق ونزّلنا فيه ما يااسمی مهدی قد حضر الوجه ما انشاٌ ابن اخيك فی ثناٌ مواله وعرفنا
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مالك يوم التّالق طوبی لمن يقراٌ ويتفكّر فيما نزل من لدی ق فی حب اللّهيحدث به الشّعف واالٌحترا

.اللّه المقتدر القدير

بسم اللّه االٌقدم االٌعظم

لقائك يامحبوب العالمين قد تُرِك المقربون فی قد احترق المخلصون من نار الفراق اين تشعشع انوار  

العالمين قد تبلبل اجساد االٌصفياٌ علی ارض البعد  وصالك يامقصودظلمات الهجران اين اشراق صبح

يا جذّاب العالمين قد ارتفعت ايادی الّرجاٌ الی سماٌ الفضل والعطاٌاين بحر قربك

---  ۱۸۴صفحه  ---

تسخير قلم اين امطار كرمك يا مجيب العالمين قد قام المشركون باالٌعتساف فی كلّ االٌطراف اين

غياض سطوتك ياقهار ن قدارتفع نباح الكالب من كلّ الجهات اين غضنفرتقديرك يامسخّر العالمي

نار العالمين قد بلغت البلية الی الغاية اين العالمين قد اخذت البرودة كلّ البرية اين حرارة محبتك يا

د احاطت الظّلمة اكثر الخليقة اين انوار ضيائك ياضياٌ العالمين قظهورات فرجك يافرج العالمين قد

آيات عزّك بالنّفاق اين اسياف انتقامك يا مهلك العالمين قد بلغت الّذلّة الی النّهاية اينطالت االٌعناق

فرح العالمين قد ظهورك يايا عز العالمين قد اخذت االٌحزان مطلع اسمك الّرحمن اين سرور مظهر

االٌيات فی سبحات االٌشارات اين  تری مشرقاخذ الهم كلّ االٌمم اين اعالم ابتهاجك يابهجة العالمين

رعدة الظّماٌ من فی االٌنشاٌ اين فُرات عنايتك يارحمة العالمين اصبع قدرتك يا اقتدار العالمين قد اخذت
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اين فی االٌبداع اين مطالع االٌنقطاع يامولی العالمين تری المظلوم فريداً فی الغُربةقد اخذ الحرص من

وفائك ياوفاٌ العالمين قد عالمين قد تُرِكتُ وحدة فی ديار الغُربة اين مشارقجند سماٌ امرك ياسلطان ال

يا حياة العالمين قد احاطت وساوس اخذت سكرات الموت كلّ االٌفاق اين رشحات بحر حيوانك

العالمين قد تغير اكثر الوری من سكر الهوی اين مطالع الشّيطان من فی االٌمكان اين شهاب نارك يا نور

تری المظلوم فی حجاب الظّالم بين اهل الشّام اين اشراق انوار صباحك يا لتّقوی يامقصود العالمينا

الظّنون العالمين ترانی ممنوعاً عن البيان من اين تظهر نغماتك ياورقاٌ العالمين قد غشتمصباح

واالٌوهام اكثر االٌنام اين مطالع ايقانك ياسكينة العالمين قد

-- -  ۱۸۵صفحه  ---

االٌمكان اين غرق البهاٌ فی بحر البالٌ اين فلك نجاتك يامنجی العالمين تری مطلع آياتك فی ظلمات

والغيرة والوفاٌ اين شئونات غيرتك شمس افق عنايتك يا نوار العالمين قد خبت مصابيح الصّدق والصّفاٌ

حبك اذاً توقّف القلم يتفكّر فيما ورد عليها فی يامحرك العالمين هل تری من ينصر نفسك او

سدرة المنتهی من هبوب ارياح القضاٌ اين رايات نصرتك يامحبوب العالمين قد كسرت اغصان

الوجه فی غبار االٌفتراٌ اين ارياح رحمتك يارحمن العالمين قد تكدر ذيل يامنصور العالمين قد بقی

اكتسبت ايدی د ركد بحر العناية بمامن اولی التّدليس اين طراز تنزيهك يامزين العالمين قالتّقديس

االٌعداٌ اين مفتاح جودك يافتّاح البرية اين امواج فضلك يامراد العالمين قد غلق باب اللّقاٌ من ظلم

النّفاق اين جود سحاب جودك يا جواد العالمين قد تغبر العالمين قد اصفرت االٌوراق من سموم ارياح
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حات غفرانك ياغفّار العالمين قد نُسی الغالم فی ارض جدباٌ اين غيث اين نفاالٌكوان من غبار العصيان

ان استمع فضلك ياغياث العالمين ان ياقلم االٌعلی قد سمعنا ندائك االٌحلی من جبروت البقاٌسماٌ

بيانك يا مبين العالمين ولوال ماينطق به لسان الكبرياٌ يامظلوم العالمين لوال البرودة كيف تظهر حرارة

التجزع من االٌشرار قد خلقت لالٌصطبار ياصبر بلية كيف اشرقت شمس اصطبارك ياشعاع العالمينال

بين اهل النّفاق واشتياقك باللّه ياعشق العالمين بك ارتفع علَم العالمين مااحلی اشراقك من افق الميثاق

واشرقت شمس التّوحيد اعلی الجبال وتموج بحر االٌفضال يا ولَه العالمين بوحدتكاالٌستقالل علی

العزّة والبلية طراز هيكلك بغربتك زين وطن التّجريد ان اصطبر ياغريب العالمين قد جعلنا الّذلّة قميص

اإلغضاٌ ياستّار العالمين اذا راٌيت سيفاً اٌن اقبِل اذا لكيافخر العالمين تری القلوب ملئت من البغضاٌ و

مين اتنوح او انوح بل اصيح من قلّة ناصريك يامن بك ارتفع نوحفداٌ العالياطار سهم اٌن استقبِل

وانوار كلمتك النّوراٌ وقام العالمين قد سمعت ندائك يامحبوب االٌبهی اذاً انار وجه البهاٌ من حرارة البالٌ

اللّوح الذی العالمين ان ياعلّی قبل اكبر ان اشكُر اللّه بهذا بالوفاٌ فی مشهد الفداٌ ناظراً رضائك يا مقدر

ويتفكّرون فيه مظلوميتی وما انا فيه فی سبيل اللّه معبود العالمين لو يقروه العباد طّراًتجِد منه رائحة

ليضرم فی كلّ عرقٍ من عروقهم ناراً يشتعل منها العالمين

ميشود ۱۸۸كپی نشده خالی است لذا ادامه تايپ از صفحه  ۱۸۷و  ۱۸۶صفحات 

- -- ۱۸۸صفحه  ---
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از مقّر امر امری ظاهر اند مع آنكه واللّه المهيمن القيوم كه ابداً برحسب ظاهرنفوس را بقتل رسانيده

وميفرمودند ان الكلب ينبح والّذئب يعوی نشد والزال كلّ را از ارتكاب اين امورات نهی ميفرمودند

حبای الهی تفصيل مجلس حكومت من الصّابرين  باری يكی از اان اتركوهما وال تتعرضوا بهما وكونوا

ديار بعيده استفسار نمود اينعبد آنچه درنظر بود خدمت ايشان معروض داشت وحال را از اين عبد از

ليله اولی صالة عشاٌ اينورقه تكراراً ذكر ميشود تاجميع بريه ازبيانات الهيه درآن ليله مستفيض شونددر

بوده وجميع دركمال وحشت لس جمع كثيری مجتمعبود كه درمجلس پاشا تشريف بردند درآنمج

نفرمودند چه كه اهل مجلس بشوری واضطراب جمال قدم در صدر مجلس متّكئاً جالس وابداً تكلّم

غصن اعظم احدیرا همراه نبردند بعد ومكالمه بين خود مشغول بودند ودرآن مجلس جز حضرت

د چه كه حال ميخواهم حضرات آخرين ببريپاشا برخاسته معروض داشت كه درمحلّ ديگر تشريف

است تشريف بردند ودرآن مجلس غصنين موسومرا استنطاق لذا درمحلّ ديگر كه بمجلس اداره

محمد علی اصفهانی وآقا محمدجواد وآقا محمد حسين بن آقااعظمين وآقای آقا ميرزا محمد قلی  و

يه از ضباط وغيره والی ساعة سابقه درآن حاضر بوديم وبعضی از اهل سراحاجی علی عسكر تلقاٌ وجه

داشتند ومتّصالً باٌيات عظمت ناطق ازجمله باينعبد فرمودند كه درنظر هست آياتی كهمحفل تشريف

الّدائم العزيز بسمه الباقیليله قبل نازل وبعد باٌعلی البيان تالوت فرمودند وآن آيات اين است

القيوم  ان يامالّح ال تضطرب ان فالق مواج فلك اللّه المهيمنالعليم قد ماج بحر البالٌ واحاطت االٌ

االٌصباح معك فی هذه الظّلمة التی احاطت
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---  ۱۸۹صفحه  ---

باللّه ربك العالمين توكّل علی اللّه فی كلّ االٌحوال والتخف من هبوب عواصف البغضاٌ ان استعذ

الحكيم فی بحبوحة الظّلمة كان الوجه ده انّه لهو العليمالمقتدر العليم انّه يحفظ من يشاٌ بسلطان من عن

انّا فی تلك الحالة ندعو البرية الی اللّه وال يخوفنا اجتماع مشرقاً بضياٌ احاط من فی السموات واالٌرضين

باللّه اذ اتی باٌمر بديع قد سرق السارقون مانزّل لدی العرش واحضره لدی الذينالذينهم كفروا

تظّن انّك لی العباد كذلك فعل ذلك المشرك البعيد قل مت بغيظك ياايها الجاهل هليحكمون ع

بلغنا االٌمر بايادی الّرسل من تسبقنا ال واسمی الذی بيده فاحت نفحات الّروح علی كلّ صغير وكبير انّا

ان الخنّاس حضر بكتابی اعرضوا انّه ال يضره مكر الماكرين لدنّا انّا كنّا قادرين ثم نشرناه بايادی الذين

يهجمون علی مطلع االٌمر ويحتقر به شاٌن اللّه فی ماسواه كذلك سولت له نفسه بين النّاس وظّن بذلك

الّذكر عليه كلمة العذاب من لدن غالب محيط  قل بذلك يرفع امره وينتشر آياته ويعلو هذاوحقّت

هذا السبيل المستقيم انّا فدينا د ويسفكون دمائنا فیالذی به قدر كلّ امر حكيم  ياليت يجنون علينا العبا

من الباليا وعن ورائها قلم الذی به ثبت امر اللّه العزيز ماعندنا فی سبيل اللّه يشهد بذلك ما اٌنا فيه

يسمعون منتظراً يوم الذی فيه اری نفسی بين االٌحزاب من جنود الظّالمين تاللّه اذاًالحكيم قل انّی اكون

ما اراد وانّه هو القوی القدير  سمعوا من قبل ويرون ماال راٌت عيون الذين سبقوا انّه لهو الحاكم علیماال 

فی هذا الهواٌ الذی ما طارت فيه طيور العالمين كلّ ماقل ياايها الّذئب هل تقدر ان تطير مع الورقاٌ

---  ۱۹۰صفحه  ---
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فرح مبين قد اظهرنا ير تنوح الّذرات لضّرنا ونحن فیيرد علينا انّه رحمة لنا يشهد بذلك كلّ موقن بص

درآن احوال ابداً بماٌمورين اعتنا نفرمودند انتهی.السرور من افق االٌحزان انّه يفعل مايشاٌ ويحكم مايريد

وحضرت غصن اكبر روحی لهما الفداٌ وبعضی احبا كه در وجهة مبارك متوجه بحضرت غصن اعظم

قد اوحی اللّه تبارك وتعالی الی  بحر بيان رحمن مواج ازجمله فرمودندبعد خدمت حاضر بودند برده

الّذلّة فی بعض وحيه وعزّتی وجاللی الٌقلعن رجاٌ كلّ مومل يومل غيری والٌكسونه ثوببعض انبيائه

عبدی ومفتاحها بيدی مالی اری بين النّاس والٌبعدنّه عن فضلی وفرجی ايومل عبدی فی الشّدايد غيری

اجود كالّ اليس الجود والكرم لی اليس الّدنيا واالٌخرة معرضاً عنّی وقد اعطيته مالم يسئلنی افاٌن سئل فال

اهل السموات واالٌرض واعطيته مانقص ذلك من ملكی علی قدر جناح بيدی ولو ان كلّ واحد من

م وحی جبروت بوده  قد تعاطیاين بيانات كه اكثری در نظر نيست متّصالً از كوثر فوامثال   بعوضة

عرض كنم كه اقداح البيان من خمر ذكر ربك الّرحمن  آنچه بخاطر اينعبد ماند معروض داشته چه

بود كاٌن سلسبيل البيان درآن ليله مباركه آيات قدرت وعظمت وبيانات چه قسم جاری وسايل ونازل

المجلّل بالسر تجلّی علی من فی الغيب سرنزل علی من فی االٌمكان وبحر الكرم ترشّح علی االٌمم و

نمانده بعد درساعت سابعه يكی از ضباط آمده جمال قدم وغصنين والشّهود  بسيار از بيانات ابداً درنظر

را بردند در عريضه قبل ذكر شده كه جمال قدم وحضرت غصن ميرزا محمدقلیاعظمين وآقائی آقا

را در ليمان آقائی را در محلّ ديگر وحضرت غصن اعظماست ومحلّی كه جنب ليماناكبررا در

حديد اينعبد وسائر احبارا درنفس سرايه محلّ بسيار مظلم تحت حديد        حبستحت
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---  ۱۹۱صفحه  ---

فوق قبه مرتفعه كهرا تغيير دادند درحبس نمودند ودر ليله ثانيه تلگراف از والی آمد محلّ جمال قدم

وآقائی در حضور امنع اقدس ردند (وآنوقت چون صالة عشا بود) غصنين اعظمينليماناست تشريف ب

ساعت رابع از نهار بسرايه طلب نمودند وتوقّف در قبه سی وهشت ساعت ونيم بعد مجدد يوم خميس

عظمت باين كلمه ناطق اخذتم اصول انفسكم ونبذتم الٌجل سوال وجواب حين توجه بمجلس لسان

التفقهون اين آيه مكرر ازلسان عظمت جاری وبعداز ورود جمال قدم رائكم مالكماصول اللّه عن و

اند وجميع اهل معذرت خواستند كه ما مكلّف بتفحصيم چه كه سه نفر كُشته شدهپاشا واهل مجلس

ل باری سواهم اطّالع نداشتهخائف وهراسان لذا بايد بموجب قانون عمل شود گويا بيچاره ازقانونبلد

سواالت بشود ونوشته است كه اينوض داشتند كه موجب قانوناسم مبارك ووطن نمودند ومعر از

ال ينبغی ذكر االٌسم فانظروا فی فرمان گردد فرمودند انّه اظهر من الشّمس مجدداً سوال شد فرمودند

كل العظمة نمودند كه خود شما بفرمائيد  اذاً جلس هيالّدولة التی عندكم بعد بكمال ماليمت عرض

بلسان القدرة والقوة اسمی بهاٌ اللّه ومسكنی نور اذاً فاعرفوا ثّم توجه وجهمستوياً علی السرير ونطق

علی غصن سدرة الّربانية القدم الی المفتی وقال عزّ كبريائه   لو عرفتم الٌسمعناكم هدير ورقاٌ العظمة

من حضر من كلمة اللّه االٌبدی  وبعد مخاطباً الی هتليظهر ماقال  العبودية جوهرة كنهها الّربوبية فب

هذا االٌجتماع والسوال والجواب لو تريدون اعترف بما هو مقصودكم الكلّ فرمودند  ماالمقصود من

الٌنّی ما احب ان اكون فی الّدنيا علی قدر ساعة وازآيات سوره ملوك تالوتورجاٌ قلوبكم
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---  ۱۹۲صفحه  ---

قطعت الٌجلی وصُلب مله اين فقره مباركه  ما مررت علی شجر إالّ وخاطبه فوادی ياليتفرمودند واز ج

اركان الّرحمن ثّم بعد ذلك قام القيام عليك جسدی فی سبيل ربی وفی اثناٌ البيان قد اخذ االٌهتزاز

در  عن المجمع  باری عجائب روزی وعجائب وقتی بودوتوجه جمال الّرحمن الی محلّ آخر خارجا

اشراق نمود اظهار محبت نمودند فی الحقيقه اين عبد ازذكر بيانات بعضی از ناس شمس كلمة اللّه

:استصاحب مثنوی ذكر نموده مناسب اين مقام .رحمانی عاجزاست

گر زند برشب درآيد از شبی ********آن خطاباتی كه گفت آندم نبی 

می نتانم گفت باز آن اصطالح****روشن گردد آنشب چون صباح روز        

می چه گويد با رياحين يازحل********خود تو دانی كاٌفتاب اندر حمل        

می چه گويد با رياحين ياذقالميدانی كه آن آب زالل ********  هم تو        

فرستادند كه ببيت بعد پاشا باری اينعبد از ذكر بيانات الهيه واصطالحات ربانيه عاجز بوده وخواهد بود

رجوع بحبس اولیاست چه كه جمعی مراجعت فرمائيد ومعذرت خواست ازآنچه واقع شد فرمودند

حال اهل بلد در حركتاند نميتوان محبوسين محبوسند بعضی تلقاٌ وجه حاضر شده معروض داشتند كه

حين ساعت  بهتراست بعد مراجعت ببيت فرمودند وآنرا بيرون آورد چند يومی اگر توقّف شود

ابتدای خروج جمال قدم از حرم الی حين ورود شصت ونه احدی عشر يوم خميس بود مجمل آنكه
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سرايه ليله اولی پنج ساعت ونيم مجلس جنب ليمان هيجده ساعت ساعت ونيم منقضی شد توقّف در

ساعت ليمان سی وهشت ساعت ونيم ورود سرايه وتوقّف درآن مرة ثانيه هفت ونيم حبس قبه فوق

اختها للّه االٌمر من لدی اللّه المقتدر العليم الحكيم ديگرآنكه حجت نامی از اهل راٌ عليهكذلك قضی

اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اٌتُمن خان اين صفت        منافقين

ادامه تايپ ميشود ۱۹۵كپی نشده خالی است لذا از صفحه   ۱۹۴و  ۱۹۳صفحات  

--- ۱۹۵صفحه   ---

العظيم لو كلّ صغير وكبير طوبی لمن جعله طرازا هيكله ويل لمن جعل محروماً من هذا الفضل من

عزيز حكيم  انّا بلوناك ما كنت صاحب الكلمة ما نبذت كتاب اللّه وراٌ ظهرك اذ ارسل اليك من لدن

للّه الّدنيا وما عندك ويبقی الملك وجدناك علی ما ادعيت قُم وتدارك مافات عنك سوف تفنی

تقتصر االٌمور علی ماتهوی به هواك اتّق زفرات المظلوم ربك ورب آبائك االٌولين ال ينبغی لك ان

بما فعلت تختلف االٌمور فی مملكتك ويخرج الملك من كفّك جزاٌ ان احفظه من سهام الظالمين

نصرة باٌن تقوم علی بائل فی هناك إالّ فی خسران مبين وياٌخذ الّزالزل كلّ القعملك اذاً تجد نفسك

وسوف يزول إالّ باٌن االٌمر وتتّبع الّروح فی هذا السبيل المستقيم اغرك عزّك لعمری انّه ال يدومهذا

وانّك من الّراقدين انتهی   ومعلوم احبای تتمسك بهذا الحبل المتين قد نری الّذلّه تسعی عن ورائك

عه مخصوص بعضی از ملوك الٌتمام حجة اللّه نازل الواح منيالهی بوده درايام توقّف درارض سر
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پاريس كه درآن ايام راٌس ملوك بود لوحی نازل وسبب آنكه روزی تلقاٌ وارسال شد از جمله بملك

از بودم فرمودند بعداز دعوای روس وعثمانی ملك پاريس باٌعانت عثمانی برخاست وبعدعرش حاضر

روس از ميان آمدند وحكم مصالحه چنين شد بعد ملكنزاع وجدال وقتل وغارت جمعی از ملوك ب

باهانتت اهل مذهب ملك پاريس سوال نمود كه من وتو هردو اهل يك ملّت بوديم سبب چه بود كه

مگرآنكه نفوسی از رعيت خود واعانت غير مذهب قيام نمودی جواب نوشت كه سببی نداشت

وجميع را غرق كرديد ندای آن مظلومان مرا از ديدعثمانی را شما در بحر اسود بغتة برايشان هجوم نمو

خواب

---  ۱۹۶صفحه  ---

را امتحان اووبيدار نمود وباعانت برخاستم بعداز اتمام اين فقره فرمودند حال ما لوحی ميفرستيم

اورا درآنچه گفته وإالّ يظهر كذبه مينمائيم اگر باعانت مظلومين اهل بيان برخاست تصديق مينمائيم

شد خبری ازاو نرسيد مع آنكه وزيری از وزرای او كه سراً ادعی وقال لذا لوحی باٌو نازل وارسال فيما

بساحت اقدسی معروض داشته كه مخصوصاً لوح را بملك رساندم وتفصيل را هم اظهار حب مينمود

انی ثمعروض داشتم معذلك جوابی نرسيد اين بود كه بعداز عدم وصول جواب آن لوح لوحلساناً

بعد براو وارد شد نازل وبخطّ فرانسوی شخصی نوشته وارسال داشت حال مالحظه درلوح نمائيد آنچه

للمتفكّرين طوبی للمنصفين ازقبل تصريحاًمن غير تلويح درآن لوح نازل طوبی للقارئين طوبی

حجت نمائيد ومالحظه كنيد بعداز اكمال وهمچنين در خلق بديع وارسال آن بقدرت وعظمت تفكّر
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وخوف عجم را احاطه نمود اخبار اين امور وكالّ در الواح واظهار قدرت چگونه باليا از قحط وغالٌ

د نازل شده فواللّه الذی ال إله إالّ هو اگر نفوس درخلق بديع وارسال ولوح او وآنچه بعد واردمتعد

ميشود ولكن هن وواضحشده تفكّر نمايند جميع را كافیاست وبرهان الهی اظهر ازشمس بركلّ مبر

رحمانيه قسمتی نبرده ونخواهند كينونات جعليه بعوالم خود مشغوالند از انفاس سبحانيه وعرف آيات

اين اعالٌ كبری وظهور عظمی وآيات واضحات بعضی از برد إالّ من شاٌاللّه چنانچه مشاهده ميشود مع

ناع بوده وخواهند بود وابداً امری ازآن نفوس اند كه هميشه خلف قنمودهعباد متابعت نفوس را اختيار

چه فائده كه اينعبد فرصت ندارد وإالّ مظاهرظاهر نشده

---  ۱۹۷صفحه  ---

معروض ميداشت نسئل را ازآيات اللّه كه بالتّصريح من غير تاٌويل نازل شدهظاهر شده وميشود وكلّ

االٌوهام وما ذكر فی االٌسالف ان العجب فی ناللّه باٌن يويد العباد علی االٌنصاف ومحو ما عندهم م

رائحة المحبوب بين العالمين مثل آنكه بسيد محمد اصفهانی واقوال الذين اتّبعوا الّدفراٌبعد الذی تضوع

اگرچه وده والزال بفساد مشغول از حق امنع اقدس محتجب مانده انداز اصل امر مطّلع نباو كه ابداً

فواللّه هر ذی اسب اينمقام  كوری نگر عصاكش كوری دگر شود  فواللّهاست ولكن منقول عوام

رائحه اهل سجين يافته هر بصری وذی شمی كه يك مرتبه اورا ديده ازوجهش اثر جحيم واز نفسش

قدوس افندی گذاشت بگمان آنكه اسم روز بتدليس مشغول چون وارد سجن اعظم شديم اسمش را

اتّبعه وهمچنين آقاجان را رئيس المشركين سيف واهد شد ويل له ولمنبيمعنی سبب اعالی مسمی خ
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داد چنانچه مكتوب خود آقاجان االن موجوداست كه برئيس الحق ناميده وعراق را باٌو وعده

وعده كه داديد چند وقت ديگر ظاهر ميشود  باری دراين ارض نموده آنالمشركين نوشته واستغاثه

را عنقريب فتح ميكنم اٌال لعنة اللّه علیمن سيف الحقّم واكثر بالدذكر نموده كه نزد هر شخص

االٌقدس االٌعظم االٌعظم ان فی ابتالٌ الكاذبين  دراين مقام آياتی از سماٌ مشيه الهيه نازل قوله عز كبريائه

لمشقّة لراحة من فی االٌكوان قد قبل الشّدة لرخاٌ البرية وامالك االٌمكان فی كلّ االٌحيان الٌيات لمن فی

الفداٌ وروحی لعنايته التی احاطت االٌفاق  ما اصبح إالّ واحاطته ظلمات االٌشاراتاالٌمكان نفسی لفضله

مالك يوم التّناد مرة ينادی من الذين كفروا باللّه منزل االٌيات وانّه ال يمنعه شی عما اراد فی امر اللّه

الكلّ الی اللّه مالك الّرقاب لو نذكر ما ورد علينابطين ويدعوبلسانه المبين وطوراً يشير باصبع ال

---  ۱۹۸صفحه  ---

الذين كفروا افتخروا بما عندهم من االٌلقاب ان ماٌ وتخّر الجبال انی نفسه لتنفطر الساالٌخرس سم

ح البالد قد بعث بسيف الحق وقال انّی فاتبالقدوس وادعی فی نفسه ما ادعی الخنّاس واالٌخر سمی نفسه

بانّه ذنب الشّيطان قطع من سيف الّرحمن قد كان ان ينتظر ايام عزه اللّه من ضرب علی فمه ليوقنّن الكلّ

امره وعده من كفر باللّه فالق االٌصباح كذلك ياٌخذ اللّه من اعرض عنه وقام علی تضييعوظهوره بما

السحاب طوبی لمن فاز بعرفان اللّه حت ابواب السماٌ وامطربين العباد فلما هلكوا اسرت ارياح الّربيع وفت

اولَم يكفكم رب السموات واالٌرض انّه قداتی بالحق باسمه فی ايامه وانقطع بكلّه عن كلّ الجهات قل

انّك نور قلبك بمصباح االٌعظم الذی اوقده مالك القدم ثّم استقم علی االٌمر المهيمن علی العالمين
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آقاجان نزد او ربك المقتدر المختار  انتهی   شخصی در اينمدينه از علمای مدينه كبيره بودهبسلطان

فتوحات اكثر بالد بدست را ذكر نموده كه من سيف الحقّم عنقريبمراوده داشت نزد اوهم تفصيل

روح كلمه خوبی ذكر نموده كاٌن من خواهد شد آنشخص عالم جاهل اگرچه از سبيل حق بعيد بوده

فی قعود مع پاشای دايره برسمی نعش آقاجان القدس نطق علی لسانه چنانچه بعد از قتل مشركين

سيف الحقّم حال معلوم كه سيف الحق آن بود كه بر ملعون ميگفت منحاضر مذكور نمود اين

 رجوع مشركينداد باری الحمد للّه بعداز وقوع اين فقره وكمرش خورد وباٌسفل الجحيم مقرش

ليالً ونهاراً باريده بعداز آنكه درچند سنه رحمت ممنوع بود ناس بقحط باسفل الجحيم امطار رحمت

ومبتال  باری وقتی كه درادرنه بوديم همچنان آن خبيث بشخصی نوشته بود ازمتن مالحظهوغالٌ معذّب

شد يك فقره ازفقرات لوحی كه درعراق نازل شده سرقت نموده باسم خود

---  ۱۹۹صفحه  ---

ننمود كه نوشتند وآن فقره اينست چون شمس مشرقيم وچون قمر الئح وآن غافل پليد آنقدر ادراك

شمسی نمايد فواللّه عرصه سيمرغ جوالن كه ذياب نشده ونخواهد شد وظلمت را نميرسد كه دعوی

قلميه  نمود چنانچه بعض مجعوالتچون بعضی ناس را ضعيف واحمق ديد لذا بمفتريات نفسيه قيام

والقاری وبوساوس ودسائس مختلفه ناس را از رب النّاس اورا اخذ نموده وميخوانند قد خسر الكاتب

را شخصی درسوق مالقات نمود را گمراه نموده چنانچه اين بندهسابقه بعضیمنع مينمودند وباٌوهام

ن وتو نباشد واينعبد ازرا مالقات نمايم بشرط آنكه احدی جز مكه ساعتی ميخواهم تومذكور داشت
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ومعلوم شد كه با قبل اورا نديده بودم گفتم بسيار خوب وقتی معين شد وآمد بعضی ذكرها بميان آمد

را بشاٌنی ضحك عليه درين اثناٌ اينعبداند تو از شيعيانیمشرك باللّه مراوده دارد وذكر نمود بمن گفته

وده گفت سبب ضحك چيست گفتم ای نمنمود كه زمام صبر از دست رفت آن شخص تعجب

يا چه شاٌنی عند اند بچه نامی در ميروند وحصاة ريختهبيچاره فقير شيعيان شما كه در ديار ايران مثل

ميخواهی براثر آن متوهمين مردودين مشی نمائی آيا نديدی كه كلّ باطل اند كه تازه تواللّه داشته

القوم ع را باٌيادی خود شهيد كردند اٌال لعنة اللّه علیاند چنانچه حق منيصرف بودهودر ضاللت

كلمات منيعه كه از مصدری كلمه بسيار متفكّر شد بعد لوجه اللّه بعضی ازالظّالمين  بعداز القاٌ اين

خالی از استعداد نيست ازجمله مذكور داشتم امريه استماع نموده بودم باٌو القا نمودم مشاهده شد كه

واز اساس مذهب وملّت خود ميشمردند كدام يك صدق بود ازآنچه نزد شيعيان بودكه تو فكر كن 

اوهام وكلمات كذبه ببحر صدق وحكمت ربانيه وارد شوی آيا اين كه حال تو ميخواهی بر اثر آن

معنی قيامت را ادراك نموده بودند قال ال گفتم آيا ميزان را عارفشيعيان كه ميگوئی

---  ۲۰۰صفحه  ---

كذب بود د قال ال گفتم آيا حشر ونشررا فهميدند قال ال بعد مذكور داشتم كه خود شاهدی كلّشدن

مقابالً اليه ونطقت بما است بعد جلستُ مستوياًاند ازكجا دانستی كه صدقحال اينفقره كه بتو گفته

العزيز المحبوب قلت ما اُمرت به من لدی اللّه حفظت من آيات اللّه الملك المهيمن القيوم والقيت عليه

العظمة اذا استوی علی عرشه المهيمن علی كلّ شاهد ومشهود قال ياعبد اما سمعت مانطق به لسان
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الهوی ما عندكم من االٌوهام ثم اسمعوا ماينطق به لسان ربكم العالّم الی متی تتّبعونوقوله الحق دعوا

تاللّه هذا لظهور اللّه وآية من قبل من علمائكمقد اشرقت شمس الهدی ان اقبلوا اليها مقدسين عما ذكر 

يعرف بما عندكم من كلمات اهل الجدال تقربوا بطونه لما سواه ال يقاس بما ذكر فی ازل االٌزال وال

امرتم فی االٌلواح من لدی اللّه المقتدر العليم الخبير وقوله جلّ اليه بعيون نوراٌ ووجوه بيضاٌ كذلك

منه باسمی د قد نراك منغنساً فی غدير المحتجبين ومياه اوهام الغافلين ان اخرجمخاطباً الٌحكبريائه

إله إالّ اٌنا المقتدر المتعالی وسلطانی ثّم تغمس فی هذا البحر االٌعظم الذی ينطق كلّ قطرة منه ال

را ن اوهاماللّه ميگويم وخالصاً للّه ذكر مينمايم بريز ايالمهيمن العزيز الكريم  گفتم ای مرد لوجه

انی وازاين مقامات كثيفهمه صعود نما تا بپرهای رحمت رحمانی بسموات حكم ربمحدوده متوه

ازقبل است واين آيه مباركهوفائز شوی اليوم يوم قل اللّه ثم ذرهم فی خوضهم يلعبونخروج نمائی

سلطانهمخصوص اين يوم نازل شده چه كه دراين ظهور واضح ومبرهن گشت كه نفس حق وحد

بيان مقّر ومعترف است بركلّ وشريك وشبيه اخذ ننموده ونخواهد نمود اگرچه ازقبل اهل ملل باين

ميدادند وبعد دراين مقام آنچه بودند ولكن اكثر كاذب بودند چه كه هر روز شريكی ازبرای حق قرار

آيه كه عرض چيست گفتم عمل بهمين سزاوار بود اينعبد معروض داشت ذكر نمود اليوم تكليف

در فضای خوش بديع وارد شو تا خمر باقی از آيه كردم بگذار اين انفس موهومه كه اقوالشان را

رحمت                    رحمانی

  ---  ۲۰۱حفه ص---
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ازقبل وبعد رحمانیكه ميفرمايد بظهوری ثبت حكم البدع وان هذا لبديع السموات واالٌرض بياشامی

مامورند واين مختّص باين ظهور ناظر باش چه كه كلّ دراين ظهور اعظم باين بگذر بنفس ظهور بعين

نفس خبيثه بامثال اين اذكار از مختار منع ظهوراست وبعد ذكر نمودم كه بعضی از نفوس ضعيفه را آن

من شيعتی ومقصود ازاين عبارت معلوم قد ضلّ كلّ كتاب نمود چنانچه يحيی هم ببعضی مينويسد انت

مقام اذكار آن نفس خبيث ومقامی كه حضرت رب االٌرباب ال مشاهده كن كجااستكذّاب ح

برادر جميع اين الفاظ محدوده نااليقه قبل را بريز وبپرهای بديع درفضای ازبرای عباد خواسته   ای

 آنكه بعضیطائر شو تا بعنايت الهی از خمر بديع بياشامی وبسر اين امر بديع پی بری ديگرخوش بديع

وآن را بحق جلّ وعز انداند شكايت نمودهاز عباد از بعضی اعمال نفوس ضعيفه كه طائف حول

اظهار حقّيت واعالٌ اين امر كه عالمرا اند چنانچه شخصی ذكر نموده كه چگونه ميشود معنسبت داده

ری اين فقره ميدهند باعمال ناشايسته مشغول باشند بااحاطه نموده بعضی نفوس كه خودرا بحق نسبت

شعر كه مابين ناس مشهوراست نشنيده كه ميگويد   گر جمله كائنات ازغفلت آن غافالست گويا اين

دامن كبرياش ننشيند گرد   روزی درساحت عرش حاضر بودم   قد توجه الی وجه اللّهكافر گردد بر

حضرت ه دراصحابقال سمعت ان المخلصين فی خطر عظيم   ايعبد حاضر لدی العرش علمای ظاهر

صحابه نفوسی رسول اختالف نمودهاند كه آيا اسم صحابه برچه نفسی صادق است بعضی گفته اند

اللّه قيام نمودند وبعضی هستند كه در يك سنه او اكثر در خدمت آنحضرت بودند وبجهاد فی سبيل
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به محسوباست اگرچه مالقات كرد او از صحاگفتهاند كه هركس اقرار بر كلمه توحيد نمود ورسول را

اسم در باره نفوسی صادق است كه مخصوص حضرت مرة واحده بوده وبعضی گفته اند كه اين

رسول

---  ۲۰۲صفحه  ---

ودر سفر انداند نفوسی هستند كه عند حضرت موثق بودهاورا باين اسم خطاب فرمود وبعضی گفته

اللّه عليه وصحبه ولو اقلّ م وراٌی النّبی صلّیاند كلّ من اسلَوحضر حاضر ولكن اكثری از علما گفته

هزار نفر باحضرت بودند ويوم وفات حضرت در زمان انّه من الصّحابة ازين قرار درحجة الوداع چهل

بركلّ اين نفوس بقول اخير اسم صحابه صادق معذلك مدينه صدوبيست وچهارهزار نفر جمع شدند

اند وبمبداٌ فيوضات رحمانيه وارد شدهاند باری امثال يدهايقان نوشمعدودی بودند كه از زالل خمر

حق غفلت شده وميشود نسئل اللّه ان يويد الكلّ علی ما يحب ويرضی باری ايدوستاناين سخنان از

باوهام قبليه از شريعت الهيه رابسمع قناعت نكنيد وباٌوهام قبل دل نبنديد فواللّه اليوم نفوس خبيثه ضعفا

را وبارِجل مستقيم برصراط احديه قائم شويد حق دهاند بشنويد عرض اينعبد خادم لدی العرشمنع نمو

اعراض نمانده وجميع كتب الهيه مشعر ومدلّ برآن چنانچه چندی قبل بشاٌنی ظاهر كه احدی را مجال

ه دركه از ملل مختلفه بوده عريضه نموده ودرآن عريضه دو روايت معروض داشته كيكی ازدوستان

جزيرة قاف ويمنع كتب قديمه از لسان يونانی بلسان عربی ترجمه شده فقره اولی سيظهر الشّيطان فی

المقدسة منها تمر نسمة اللّه  انتهی  وقاف النّاس عن الّرحمن اذا حان ذلك الحين توجهوا الی االٌرض
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ی ميگويند وارض جميع تُرك قبرص را شيطان جزيره ساست واين مشهور است چنانچهقبرص

عرش واقع شده وفقره ثانی يظهر الحيات فی جزيرة المنسوبة اليه انّه مقدسه هم معلوم كه حال مقّر

شعر كالمعز كثير اللّحية ضيق الجبهة والصّدر اصفر العين والشّعر بظهره وبر كاالٌبل وبصدرهقصير القامة

الوادی المقدس ارض المحشر بقعة كل ثم اقبلوا الیاذا اتی ذلك الوقت تقربوا الی الكرمل ولو بالكل

البيضاٌ  انتهی  معلوم               بوده

---  ۲۰۳صفحه  ---

كه منسوببوده كه حيات اسم شيطان وحي است باوهاست ميفرمايند ظاهر ميشود شيطان در جزيره

تقربوا الی الكرمل ك الوقتاست وميفرمايد اذااتی ذلكه قبرص باشد چنانچه بجزيره شيطان معروف

باشد ثم اقبلوا الی الواد المقدس ارض وكرمل جبلی است مقابل عكّا ولو بالكلكل يعنی اگر چه بسينه

است چنانچه بين كلّ مشهود ودر كتب مذكور وكاش المحشر بقعة البيضاٌ اين سه لقب ارض عكّا

درآن سجن مشاهده مينمود  باری  كه مذكوراست بعين ظاهرنفسی بقبرص ميرفت وجميع اينصفات

اذكار نيست وامثال اين اذكار الٌجل تفصيل معرفه است كه اين بنده ذليل گمان ايعباد حق محتاج باين

يعرف إالّ كه امثال آن بعضی از خواب غفلت بيدار شوند وإالّ حق مقدس از ذكر اين وآن النموده

الی اماكنه فی عوالم ابداعه راجعه ماسواه مخلوق باٌمره وبنفسه وال ينعت إالّ بما نعت به ذاته لذات

اللّه معروض شده شفای قلوب واقع شود واختراعه اميدواريم كه عرائض اينعبد چون خالصاً لوجه

نمايند كه احدی را مجال اعراض واعتراض نماند وجميع ما ر تا كلّ بحب اللّه برشاٌنی قياموضياٌ صدو
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را الشی محض انگارند اذا اقول تُبت اليك يا الهی بما اجترحت فی ساحتك لونقاله المشركون او يقو

ونيز در بسلطانك وفضلك انّك انت اكرم االٌكرمين والحمد لك ياإله العالمين    خادم اللّهفاغفر لی

فرموده بودند كه جناب مشروحه ديگر كه بقلم خادم صدور يافت چنين مسطوراست     واينكه مرقوم

بودند اصل آن از بيروت پست در لندره طبع را فرستادهح م د مصطفی عليه بهاٌ اللّه سواد نامه بيروتم 

وكمال جهد نمود كه تلقاٌ وجه مشرف شود قبول نشد شده تفصيل آنكه بعضی از اهل اروپا آمده

هلتراب مقدمه الفداٌ بودند وبعد ببالد خود راجع شدايامی در خدمت غصن اعظم روحی

---  ۲۰۴صفحه  ---

انگليزی بوده عربی ها طبع شد دربيروت روزنامه لندره كه بلسانتفاصيل را ذكر نمودند ودر روزنامه

ذكر نمايد خوفاً من الّدولة چه كه ترجمه نمودند بعضی را طبع كرده اند وبعضی را جرئت ننموده كه

اند وهمچنين ازبروسيه ی وارده هم نوشتهاز باليااستدر روزنامه اصل كه االن نزد اينعبد موجود

نموده واظهار داشته اند كه چگونه دولت عليه بمقتضای آن امر روزنامه شده ودرآنجا هم تفصيل ذكر

در صدد اذيت برآمده كلّ نزد اين عبد موجوداست ولكن بعداز مقدمه جديد نفسقيام ننموده بلكه

درآنجا طبع ة بيروت فرستاده وآن بيچاره من غير اطّالعخبيثی ازاهل آن ارض مكتوبی بمدير منطبع

االٌمر وال يفقه دراين مقام آيه نموده اگرچه بزعم خود آنچه نوشته عداوت نوشته ولكن فی الحقيقه بلغ

من لدنّا انّا كنّا قادرين ثّم انشرناه بايدی الذين اعرضوا انّه مباركه مانزل انّا بلغنا االٌمر بايادی الّرسل

الماكرين قد تّم هذا البيان من نطق الّرحمن وكتبت علی امر حبيب ملك المنّان .اليضره مكر
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ارتفاع عظمت ابهی در عكّا

۱۲۸۹شهر رجب سنه  ۶

بايشان وچون مدتی بطريق مذكور ازحبس احباٌ عكّا درخان شاوردی گذشت وهيجان اهالی نسبت

ومتدرجاً كذب شايعات بودند تغيير وتبديل يافتندساكن گشت وسپاهيان وتوپچيانی كه مراقبشان 

وعطوفت آورده آنانرا ازرفتن واراجيف منتشره مكشوف ومعلوم گرديد ومستحفظين جديد رحم

ممانعت نكردند لذا درخان مذكور آزادی هايشان وازتشرف بمحضرابهی وهرجائيكه ميخواستندبخانه

توپچيان آبياری مينمودند وصاحبمنصبان وبرخی  كهحاصل شده باغچه گلكاری زيبا ترتيب دادند

حضور يافته بمصاحبه باايشان ميپرداختند وباخود بنوع تاٌسف ديگر هنگام عصرها بمحضر تناول چای

است واز سكونتشان آيا حكومت را ازحبس اينجماعت چه مقصود ومنظوریوتعجب ميگفتند كه

دراين خان باچنين

ميشود ۲۰۶لی است وادامه تايپ منتقل بصفحه كپی نشده خا ۲۰۵صفحه  

--- ۲۰۶ ۀصفح ---

تسليم را آوردهنيز درغايت ادب وخضوع مالقات نمود وكس فرستاد تمامت كلمات وآثار مذكور

متدرجاً واحبا نمودند وحسب خواهشش برخی ازآنهارا با خط خوش جهت وی استنساخ كردند
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ميشد درخارج عظم رسيد كه چون بباب محضرشان نزديكبدرجه ازمحبت واخالص نسبت بغصن ا

شان مهام امور را ازپا بيرون آورده بغايت ادب وخضوع مینشست وبی اذن وارادهعتبه كفش

آداب حقيقيه تربيت وحكومتی را جاری نميساخت وهمه روزه پسر خودرا بمحضرشان ميفرستاد تا

اند واحمد بيك توفيق بی عكّا اينطائفهحاكم حقيقی گيرد والجرم نزد اهالی بلد چنين شيوع يافت كه

شدت انجذاب واخالص پيوسته استدعا داشت كه ارادهشان كاری را انجام نميدهد واو ازجهت

نميدادند تاآنكه خواجه عبود سابق الّذكر را واسطه بحضور در محضرابهی مشرف گردد واجازه

زی هنگام عصر تشرف يافتند ودركمال خضوع حاصل كرد ورووشفيع ساخته اصرار نمود واذن

استماع واستخاره ساكت وصامت ننشست وچون خواجه ببرخی از خدام وادب باتحصيل اجازه برای

كرد كه قليان جهت او بياورند باشاره دست فهماند كه موافق ادب وروا نيست وواقف بر عتبه اشاره

امر را شنيد آنگاه معروض داشت كه اگر انجامقليل حضور داشته كلمات وبيانات مباركه زمانی

اگر در حال وخدمتی را رجوع فرمائيد ممنون ميشوم جمال ابهی فرمودند مارا حاجتی نيست ولی

بسياری ازآنان بی گناهكافّه منفيين ومحبوسين تفحص ورسيدگی كنيد عنداللّه محبوب است چه كه

باٌميد انتفاع تسامح وتعويق مينمايند واو ورين دولت فقطاند وبرخی مدت مقرره حبسشان بسرآمده ماٌم

يافته بدار الحكومه برگشت وفی الحال روساٌ محبس ودفاتر دست قبول وامتنان برسر نهاد واجازت

سبب حبس ومدت توقّف هريك تحقيق واستفسار كرد وهركه بی تقصير بود محبوسين را طلبيده از

مود وبعضی كه از مدتشان اندكی مانده                 بتوقيفاش سرآمد خارج نويا مدت مقرره
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---۲۰۷  ۀصفح---

ميالدی۱۸۷۲-ه. ق  ۱۲۸۹ام  واقعات سال ی،سسال   

كرد بتوقيف در بلد حكم داد واز برخی كفيل گرفت تادر امرشان رسيدگی شود واز حبس خارج

سپس فرمانداد درآمد وبنوع مذكور عمل نمود آنگاه پی تحقيق احوال حبسيان شديد نظامی بزندان

در اقامت داشت باتّفاق تنی اصرارخواهر ميرزا رضاقلی را در حاليكه اظهار عدم رضايت از خروج و

وبالجمله درآن ايام هر خار وخسی درعكّا از ماٌمورين لشگری دركشتی نشانده روانه قبرص نمود

حاضره مرتفع گرديد واخبار واقعات ببالد نائيه رسيده قلوب ازجلوی پای احبا برچيده وموانع وعوائق

از نشاط وانبساط ساخت وذهاب واياب مسافرين وزائرين ازايران وعراق ومصر آحاد اينطائفه را مملّو

بارض عكّا ميسور ونزول وارسال الواح بهرسو مكرر وموفورشد ومبلّغين وعلمای بهائیوغيرها

درپی وقوع م نشر امر بديع گشتند ولذا هيجان وشورش اعدا نيز پیدرغايت ايمان واشتعال سرگر

يافت .

در اردكان شهادت بعضی از احباب فتنه در اردكان يزد و

ميگرفتند جمعی از يزد يوم نهم ربيع االٌول حسب مرسوم شيعيان درايران كه جشن قتل خليفه ثانی

وهودج را بردوشها گرفته  درآن نشاندند ارازل هودجی آراسته سگائی چندرا عمامه برسر بسته
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احباب همی گشتند وآنچه از رفتار باجمعی غفير ازصغير وكبير وباچنگ ورباب درب خانه های

كردند ونسوان ورجال واطفال خوردسال ناچار در ووگفتار رذيل وناهنجار خواستند وتوانستند گفتند

ستند وجميع ارازل باٌنچه كردند قانع نشده اتّفاق درون محكم برا اززوايای خانهها مختفی شده درها

را يغما ونفوس را مقتول نمايند لذا ها درآمده اموالرا شكسته بخانهبرده ابوابنمودند كه هجوم عام

اموال واز ظهر همانروز بنوع مذكور حمله آورده ابواب بيوت را ازجای كندند ودرهم شكستندبعد

را كه پای فرار در صحاری مازاد آنرا آتش زدند ومعدودی از رجال ناتوانواثاثيه را بغارت بردند و

جمعی از مظلومان بواسطه حمايت اقوام وجبال نداشته برجای بودند گرفته قصد قتل نمودند ولی

واقارب خالصی يافتند وفقط برخی از ضعفای

---  ۲۰۸صفحه  ---

بود درميان انبوه مد را كه اضعف وسالخورده تربی پناه مورد جور وجفا شدند وازآنجمله آقا گُل مح

ناتوان بيفتاد ودرآن حال دوتن وعام گرفته هريك ضربتی وارد آوردند چندانكه پير مهربان مدهوش

آهنين مانند نعل ستوران هرون بی تمكين از ارباب عمائم پيش دويده باكفش خود كه مسمارهای

نواختند كه دنده ودندانهايش شكسته درهم ريخت داشت برسر واضالعش همی لگد زدند وبدهانش

آنگاه ريسمان بپايش بسته بسوی صحرا كشيدند ومحلّی را ويقين بطيران روحش ازقفص تن كردند

انداخته زير خاك پنهان ساختند وروزی ديگر جمعی از ارازل ناس حفر نموده جسدرا درآن گودال
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ا وبازارهای قصبه برزمين كشيدند وباالٌخره بيرون آورده درتمامت كوچه هجسدرا از تحت خاك

بينداختند واحباب در نيمه شب رفته جسدرا گرفته مخفيانه دفن كردندبصحرا برده

در اشتهاردوفتنه در اشتهارد قزوين 

اسماعيل مجتهد براينكه هركس اقرار ببابی بودن نمايد واجب قزوين بموجب فتوای حاجی مالّ محمد 

مالّ حسين نام از مالّهای متنفّذ آنجا مردم بصدد احبا برآمده شورش نموده تهييجالقتل است وبحسب 

ولی كردند كه جمعی را بقتل رسانند وآنان غالباً گريختند وبرخی خودرا مخفی بداشتندقصد آن

كه بخطر مشهدی محمد خليل درچنگ مهاجمين افتاد وچندان براو ضرب واذيت وارد آوردند

طهران شتافت ونيز قبت بمشقّت تمام خودرا از دستشان رها ساخته بی كفش وكاله تاهالك رسيد وعا

اسماعيل مذكور كشيدند كه اورا آقا محمد باقررا دستگير كرده لباسش را ربوده بمحكمه حاجی مالّ

شرا دردست پيچيده بی چادر در گيسوانآنحال مادر آنمظلوم را نيز گرفتهدربازخواست نمود و

تهديد قرار دادند ونيز آقا يوسف را گرفتار كرده وه مذكوره حاضر ساختند ومورد اعتراضمحكم

خواستند كه توبه وتبری نمايد چون اطاعت امرشان ننمود ويرا بسر تا يد بمحضر مزبور بردند واز او

ابوتراب شيخاز ظالمان بيرحم چندان تازيانه زدند كه ازهوش رفته بيفتاد ومالّ محمد بن بسته دوتن

شهيررا كه دربخش سوم شرح احوال آورديم در حاليكه              كتاب

---  ۲۰۹صفحه  ---
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ميالدی ۱۸۷۳ -ق  ۰ه  ۱۲۹۰سال سی ويكم واقعات سال 

ازاين كتاب ايقان بدستش بود گرفته بمحكمه مذكوره حاضر نمودند وشيخ با نهايت اخالص بحث

داشت تالوت كرد ب ايقان خواند ومقداری از مناجاتهای عربيه كه در حفظامر كرد ولغتی از كتا

چنين گفتند كه اين اعتقادات وبعضی از مالّهای منصف از استماع بيانات وكلمات مقدسه تغيير يافته

دين وآئين اسالم ندارد ولی حاجی مالّ محمد بالقطع وبال ريب منزّه ازهر نقص وعيباست ومخالفتی با

گفت وشيخ را تهديد كرد وبعناد وافساد برخاست تا عيل سخنانی ناسزا ودشنام وسب ولعناسما

شجاع مقتدر در مقابلش ايستادگی كرده اورا مجبور بانصراف از باالٌخره رضاخان ياور از احبای

 نموده برجايش نشاند. باليای احبا دركاشان وتبيلغ امر بشاه ومجتهدين ووقوعشورش واذيت احباب

شهيد بدست شاه درطهران  نظر باينكه لوح منيع صادر ازقلم ابهی بنوع مذكور سابقاً بواسطه بديعفتنه

از بيانات ودالالت مسطوره كما ايران رسيد ولی او وفقهاٌ طهران چنانكه بايد وشايد مطالعه نكرده

ظوره كه ارتفاع امر وبحسب ظاهر ثمره منينبغی نصيب نبردند وخون چنان جوان فداكار ريخته گشت

نشد وآقا جمال بروجردی سابق الّذكر ازعلما ومبلّغين بديع واستخالص از تعديات ظالمين بود حاصل

بزرگان دلير اينطائفه مانند مالّ محمد رضای يزدی وحاجی ميرزا علی اكبر شهير بهائی بابرخی ديگر از

بشاه ئين ابهی راآمياوريم برآن شدند كه ربخش الحق را مفصّالً دوغيرهم كه شرح احوالشاننراقی

ذبيح كاشانی در وعلما علناً ابالغ كرده طبق بيانات مسطوره در لوح استدالل حاجی محمد اسماعيل
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فتنه درشهر :ابيات آغاز نمود ضمن منظومه مثنوی خود شرح فتنه مذكوره كاشان وطهران را بدين

كس در اينعالم نديد كه مثالش _ری آمد پديد 

يكنفر از عاشقان حق پرست    _     آنكه بودی دائماً از عشق مست            

آنكه بودی متّصل محو جمال   _     طلعتی  چون او نيامد با كمال            

الخ .عشق عاشق كرد طغيان آنزمان   _    خواست تا تبليغ شه سازد عيان            

 ك ۲۱۰صفحه تايپ از صفحه ميشود ۲۱۱پی نشده خالی است ادامه

---  ۲۱۱صفحه ---

رفع ظلم باٌقا جمال ديگر از فقهای ساكن طهران اشتباه كرد وفوق معروضه بخطّ خويش نوشت كه

غنيمت شمرده بنای حيله نمايند ومشمولش هرچه باشد ادا كنند وامين السلطان ملتفت شد وموقع را

باٌو وبتمامت اينطائفه ابالغ نمود ودستخطّ آقا جمال رفته مالطفات شاهانه را نسبتوتزوير نهاد ونزد 

بايد همگی آسوده ومرفّه باشند نشان داد وآقا جمال فريب مجعولی ازشاه دال ومفيد اينكه آحاد

واميناورا تبليغ باٌمر بديع كرده ابواب عقائد ايمانيه را بر وجه او بگشود خورده مطمئن گشت چندانكه

سازد السلطان ازاحوال واشخاص اينطائفه مطّلع گشت وخواست نيرنگی ريخته همگیرا دستگير

كه متعلّق باوست جمع واظهار داشت كه چون عيد رضوان برسد تمامت احباٌ اينطائفه توانند در محلّی
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ا داده گفت ضيافت كرده وعده ونويدهشده مهمان شوند وآقا جمال را با مهاجرين متظلّمين كاشان

وچون عيد رضوان رسيد احبا با دلگرمی واطمينان كه آنچه ميخواهند بخواهند تا شاه مجری دارد

از آنسو بحكم محلّی از محلّه معروف بپای منار احتفال عيد گرفتند وعريضه تظلّم بشاه دادند ولی در

توقيف را در خانه امين السلطان نائب السلطنه پسر شاه كه معروف باٌقا بود آقا جمالكامران ميرزا

كه آقا جمال در نمودند وغالمان شاهی ماٌمور شده بمحلّ اجتماع احباب رفته چنين ابالغ كردند

او در حاليكه تب داشت بعزم وعمارت امين السلطان است وآقا ميرزا علی اكبر بروجردی را ميطلبد

آقا سيد نصراللّه كاشی نيز باتّفاق او كاشی وبنّایرفتن با غالمان از جای برخاست واستاد عبدالباقی 

مذكور برگشتند ومتظلّمين كاشی را طلبيند وسه تن از آنان آقا ساعتی نگذشت كه فراشانرفتند و

سيد رضی وآقا ميرعبدالباقی وآقا محمد جعفر مخمل باف تن بقضا داده رفتند وميرزا محمود نراقی

ات نمودند روی پنهان كردند ومحبوسين مذكور وسائرين چون استشمام رائحهای حبس وبلياز احب

تن واز آنجمله آقا شعبانعلی وآقا سيد آقا وآقا ۲۴كاشان كه قريب 

سيد مهدی بودند دچار مير پنجه قهر وغضب گشتند وباٌمر

---  ۲۱۲صفحه  ---

وهنگاميكه راقبت گماشتندنائب السلطنه آنانرا جدا جدا حبس كردند گروهی از مستحفظين را بم

كه شاه متظلّمين كاشانی فراشان دولتی بنوع مذكور بمحلّ جشن عيد رضوان وارد شده اظهار داشتند
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بود كه همه مظلومين متظلّمين احباب را خواسته تا رفع ظلم وتعديات وارده نمايد مقصودشان اين

تار نمايند ولی از آنجمع فقط عده مزبوره يابند گرفكاشانی ومساعدينشان وهركه را از اينطائفه دست

مالحظه واحتياط كردند وبرخی از طهران گريختند ودر حبس نيافتادند گرفتار شدند وگروه ديگر

آنحال عريضه بشاه نگاشته استدعا نمود كه برای تحقيق حقيقت امر انجمنی از علماوآقا جمال در

معروض دارد طرف شاه حضور داشته مسائل طرفين رامنعقد سازد تا با وی محاجه كنند وامينی از 

وشاه موافقت كرده بعد از وشاه حكميت نمايد وتعرضات علما وفقهارا نسبت باينطائفه مرتفع سازد

السلطان مذكوررا ماٌمور براين داشت كه هفت روز كه آن هفت محبوس بودند واستنطاق شدند امين

طهران در محضر خويش منعقد ساخت وآقا جمال در تهديندر عمارت عالٌ الّدوله انجمنی از مج

كرده عقائد ومسائل اينطائفه را روشن نمود وادلّه حقيت جلساتی چند با ايشان محاجه ومناظره

موعود ابهی را كامالً اظهار داشته تشكيكات واعتراضات را دفع كرد وحضرت مبشّر اعظم اعلی

ظهور معجزات وخوارق عادات قرار دادند وآقا جمال گفت علما حجت قاطعه را وباالٌخره هيئت

خلق حق امتحان حق را ندارد وامتحان شاٌن حق است وحجت بالغه كتاب وآيات ودالئلاگرچه

چون تلگرافاً تاه شما وشاه امضا نمائيدتآخالقيه وانفسيه ميباشد ولی محض اتمام حجت تعهد نوش

ايشان حاجی سيد حسين كاشی فرمايند بهانه ديگری نماند واز بمحضر ابهی معروض داريم واتيان

سپردند ولی بال فاصله عصبيت عداوت ابراز ومالّ محمد تقی كاشی وتنی از مالّهای مازندرانی نوشته
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باٌقا جمال وببهائيان كاشی كه مابين در وپنجره                دادند وعالٌ الّدوله چون چنين ديد خطاب

حجره

---  ۲۱۳صفحه  ---

خود كنيد حجره ايستاده بودند نموده گفت اين دستخطّ همايونی است اگر بابی هستيد رحم برحال

انداختند وغالمان وعوانان فی واگر نيستيد تبری نمائيد در جوابش همه سكوت اختيار كرده سر بزير

ورت كرده بشاه معروض متفرق گشت ولكن مشالفور مظلومان را از آنجا بدر بردند ومجلس علما

اصفهان وتبريز وغيرهما بشاه عرض نمودند كا بابيان ميخواهند داشتند وباتّفاق علمای بالد اخری از

ريشهخود فراهم كرده دين محمدی را ازميان ببرند والبتّه بايد آنان را كُشت وباينطريق رياست برای

در البتّه آنان را وشاه ترسيده جواب داد كهرا بركند وإالّ منجر بشورش عمومی ملّت ميگردد فساد

جرم عده مذكورين مدتی در حبس ه برافتد وعلما قبول كردند الانبار حبس ميكنم تا شهرت وآواز

.بودند تا شاه مرخّص ورها نمود

اوضاع عظمت ابهی در عكّا وصدور كتاب مستطاب اقدس

ورخاٌ بر وجوه با آغاز افتتاح آسايش وگشايش ه  ق در اواخر فصل شتاٌ درعكّا۱۲۹۰غُرة محرم سال 

درخانه عبود محلّ توالی اصحاب صفا وارباب وفا توام گشت ومستقّر عرش ابهی چنانكه نگاشتيم

ممالك واقوام متبوعه گرديد وخان جوين زيارات بهائيان زائرين وتشرف اجتماع مهاجرين ومسافرين
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واردين بود وآقا ميرزا موسی كليم با عائلهاش در جوار نمسكن مهاجرين ومحلّ نزول واقامت مسافري

داشتند وگاهی جمال ابهی تلطّفاً وتعطّفاً بمنزل مهاجرين ومسافرين وارد خان مذكور خانه ومسكن

مهاجرين ميشدند نوبتی مهمان آقا ميرزا موسی كليم ويك بار مهمان حاجی جعفر تبريزی ازوميهمان

وزائرين از احباب پی امين منشادی گشته آنانرا دلخوش وشادمان نمودندونيز مهمان حاجی شاه محمد

امين اردكانی بودند وبدينطريق درپی ميرسيدند از آنجمله حاجی مذكور وحاجی ميرزا ابوالحسن

ماه راه بيابان وكوه طی كردند تا خودرا بعكّا جمعی از خراسان ويزد وبغداد وموصل بعضی پياده شش

پی درپی صدور مييافت وبا خطّ زيبای ميرزا محمد علیدند والواح وآياتومحضر ابهی رسان

---  ۲۱۴صفحه  ---

نبيل زرندی در وغصن اكبر وآقا محمد جواد وآقا جان خادم وغيرهم نوشته برای احبا ارسال ميشد

بود  حاوی برخی از وقايع جاريهخان مذكور مقّر داشته قصائد ومدائح ومنظومه های تاريخيه كه

مومنين ميفرستاد از آنجمله در قصيده بدين مطلع سروده توسط مسافرين زائرين برای بسياری از آحاد

:وابيات آغاز نمود

بده ساقی می باقی كه وقت جوش مستان شد _ ببين كافاق سرتاسر گلستان درگلستان شد

روح وريحان شدبفيروزی محرم شد جهان سرسبز وخرم شد _ مجدد جمله عالم شد ربيع 

مبارك سال تسعين شد زمان عز وتمكين شد _ كه الملك للّه ابهی از فضل منّان شد
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عدد چون ملك وتسعين را بديدم متّفق جانم_ بوجد آمد زخوشحالی دلم ازشوق شادان شد

مبارك ماه وسال آمد دوام اتّصال آمد   _   ختام انفصال آمد شموس فضل تابان شد

پرور زمان سجن اعظم سر _ گرفتاری ومسجونی بدل برباغ وبستان شدشد ازآن مهرجان 

فصل وموسم آن شد الخزند ذرات امكانی زهرسو بانگ بشرايم _ كه برشادی مهيا شو كه

ونيز در منظومه كه بوصف مجلس ضيافت خواجه الياس مجاور عبود از جمال ابهی

:واصحاب سروده مطلع وابيات  اوليه چنين است

در فجر روحانی ای ساقيم _ بده ساغری زان می باقيم _ كه فصلی ازين برای مدام

نكردهاست ايجاد رب االٌنام _ شهنشاه جهان دركمال سرور _ بود استوايش بعرش ظهور

دريد همه پردههای گمان _ شده جنّت عدن دور زمان _ جمالش چنان پردههارا دريد

جلوه آن مليك قدم _ بشد لشگر نفی سوی عدمكه رنگ از رخ هر منافق پريد _ زيك 

جهان سربسر حرف اثبات شد _ شه ما بركرسی ذات شد _ چه زهره باٌسما چه حد ازصفات

كه گردد ديگر دور آنشاه ذات_همی خواهد آن منبع دلبری _كند جملهرا زين عاليق عری

رهم زدن با سروركه در جمله آفاق جمله جهات _ نبيند كسی جز تجالّی ذات_ بيك چشم ب
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باز باب حرمرسيدم بدرگاه خالّق نور_ برويم بشد 

---  ۲۱۵صفحه  ---

برويم بشد باز باب حرم _  شدم وارد بارگاه حرم _  بديدم چه جان خادم اللّه را

صدق وصفا مبشّر بمن رحمت شاه را _  بشد او مقدم منش در قفا _  معرج بمعراج

گذشتيم از كلّ احجاب نور _ هم ازعرش وكرسی رب غفور _ سوی وجه ذوالعرش بشتافتيم

تعالی عجب محفلی داشتيم _ نگشته هويدا امير حرم _ زانوار او خواست سوزد پرم

كه لطف الهی بجانم رسيد_ زنيران برضوان جانم كشيد_ چه بسم اللّه شاه شد استماع

اع _ بهرتار مويم هزاران درود _ بهر عرق واعضا هزاران سجودشدم اندرآن محفل امتن

كه رخسار رحمن نمودار شد _ درآندم ندانم چه دركار شد _ بديدم بعرش جمالش مكين

تعاليت يامبدع العالمين_ زبام دراين ورطه الالست الل_بيانم دراين عرصه كاالست كال

وصفات _ چنان مشعل عارض افروختهچگويم زبزمی كه سلطان ذات _ نشسته باعراش اسم 

كه موجود وايجادرا سوخته _ زهر تار مويش بصوت جلی _ بگوش آمده صوت الملك لی

بيك سمت ازامر ومنّان شه _ بمسند مكين گشته اغصان شه _ بيك سمت افنان وياران شه
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طنشسته زالطاف واحسان شه _ نخستين مهين نير انبساط _ مكين غصن اعظم بداندر بسا

__________________________________________________________

__

شكر كاز فضل كريم كارساز _ باز ابواب لقا گرديد باز_ موج زن شد باز دريای وصال

تشنگان خوردند ازعذب جمال_گرچه بعداز قتل شيطان پنج تا_بسته شد سوی بساط وصل راه

ازنو بهره ور_ فجر ماينعش از عهدم ربيعباز اشراق لقا شد پرده در_ عاشقان گشتند 

شمس وج الّه بياران شد لميع _ازحرم آن پادشاه كل زمان _باهزار اشراق آمد سوی خان

تافت اشراقش بسينای كليم _ عرش رحمن گشت سينای كليم _ مشرق االٌنوار شد خان جوين

ر شه دلخون بدندقبله ابرار شد خان جوين_دوستان كزدشمنان مسجون بدند_پنج مه ازهج

آخران يوم عدال همچو جان _ فضل شه شد شامل آندوستان _ جمله را ازحبس وز ليمان صال

شد ببزم وصل سلطان وال _ هفت تن زنجيری ليمان بدند _ پانزده تن حبسيان خان بدند

جمله آنروز ازعطای ذوالجالل _ بهرهور گشتند ازكوب جمال _ ظلم اهل ظلم ومنع مانعين

ن ننمود ازآنماٌمعين_زانكه هرچه خواهد آنشاه احد_كلّشاهان عاجزند ازمنع وردمنعشا

آزمودند اين سخنرا بارها_ جملهرا بگسيخت عود وتارها_ امر آنشاهان چو بيت عنكبوت
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شد عدم زين پادشاه باثبوت _ الغرض خان جوينی درطرب _ بود از ديدار شه يكروز وشب

نين فضلی نيايد آشكار_ كه شبیرا تاصباح آنذو الكرمزابتدای سجن اعظم هيچ بار_اينچ

سربرد باميل در غير حرم_ ياتعالی الّه ازاين فضل مديد _ كاز يمين رحمتش آمد پديد

_____________________________

---  ۲۱۶صفحه  ---

دگر آينه وجه خالّق نور _ بهی غصن اكبر بد اندر حضور _ دگر سدره طور سينا كليم

د روف آن وفّی كريم _ دگر آندو غصن منير لميع _ دومهر درخشان ضياٌ وبديعدگر ب

دگر مجد شاهنشه ذوالمنن _  دگر خادم كردگار زمن _  دگر ابن عم شه بی همال_ حسن

ديگر آن حبر رحمن جمال_ ديگر باقر آنعبد صبار حق_ دگرآن امين نجم سيار حق_ دگر

ن نبيلی كه كلب البهااست_ دگر خاجه ميزبان وفیبوالحسن آنكه زاهل وفااست_ديگرآ

كه حق فطرتش را نموده صفی _ چنين محفلی ديده آسمان _ اگر ديده باشد ندارم گمان

درآندم كه اين پای اشكسته مور_شرفياب گشتم ببزم حضور_ چهامر جلوسم شد ازذوالمنن

د اينجا زمام بيانبيان كردی آنشه زهرسو سخن _ كه تاشهسوار بيان وعيان _ گشاين
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كه راحت كه طالب بود مردمان _ نگرديده ايجاد دراينجهان_ ولی ظلّ من منبع راحتاست

مكين هركه شد فارغ ازعاهتاست_ چه ظلّالهی نه دنيا بود_ شكی نی كه فردوس اعلی بود

كه الخ ونيز در مثنوی ديگر.يقين جای راحت هميناست وبس_ جز اينجا جهانی غميناست وبس

:است درآنسال سروده اين ابيات

دست رحمت جمله درهارا گشود_-چون زپرده سال تسعين رخ نمود  

شاه جان بنشست برعرشزين محرم چون هويدا شد هالل_ 

محفل وصل لقارا ساز كرد _ در بروی جمله ياران بازكرد جالل

شد مطابق از شهنشاه انام _اول آنماه با بدو صيام

حبذا هرروز ازآنشهر نور _ بود انواع عنايت در ظهور 

استشد اشارت ساقی جانرا كرم_ گرچه اين مه جمله منسوب من_تاكه آمد يوم مبروك نهم

است_عزم دارم عنبرافشانی كنم_صائمانرا جود ومهمانی كنماست ومحبوب منليك اين تسع

را مبشّر باصفاد هرمنزلی_ اهل منزلخادم اللّه صبحرا باخوشدلی _ گشته چون جان وار

كاندر افطاری تو مهمان بها_ نيم ساعت چون بماند برغروب_ بردر درگاه شه شو باطروب
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رازاهل سجن اعظم حق هفت وده_سيزده نيز ازمهاجرهای شه _ يك بيك فرمود اين سی نفس

گوی ديدار غالم كه فالن وقت اندرآن درگه درا_جمله اينسی شده چوكان چوالم_ تا ربايد

طلعت ذات قدم اشراق كرد_ نظره راٌفت سوی مشتاق كرد_ كای گروه مهمانانم ادخلوا

من نعيم وجهی االٌبهی كلوا _ بی بيان وبی لسان وبی خطور_ خويش را ديدم دربزم حضور

حبذا يك محفلی آراسته _ كه ازاو فردوس اعلی كاسته _ رب اكرم برمقّر خود مكين

ازيسار وازيمين _ هريكی ناطق بالحان ودود_ حبذا نعم القضا نعم الورود اسم اعظمش

__________________________________________________________

عهد وميثاق ابهی شدند تفصيل احوال خسران مئال اغصان ومنتسبين كه در عهد حضرت غصن اللّه االٌعظم ناقض__

.الحق مياوريمدر خاتمه اين بخش ونيز در بخش 

___________________________________

---  ۲۱۷صفحه  ---

قدسا نعم بمكان نعم المكين_ نزّها نعم المعان نعم المعين_ناگهان آنخادم وجه سنا

بر مناجات سنائش شد نما_ نغمه سبحانك الّرب ساز كرد _ صدهزاران باب غيبی بازكرد
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وشانيد يارانرا سبق _ كوثر وتسنيم وسلسال بهاشد گه افطار وفرمان داد حق _ چای ن

شد روان زان نهر سيال بها_ سمت يمنی ساقی مجلس جواد _ كز سرش ظلّ عنايت كم مباد

البقا_ جمله را نوشاند ازچای لقاسمت يسری ساقيش مجد 

گرچه غائب بود ازآن فرخنده بزم-غصن اعظم آن امير بزم ورزم 

هردلیپرتو رويش زشرق  -یشته چون شمس علليك طالع گ

مقتدا_ ای همه ارواح پاخاكش فدا بود دربيرون سرا آن

خوش كمر بسته بامر يار خويش-باب راحت بسته بررخسار خويش 

نی شب ونی روز يكآنش فراغ_درشبان تيره روشن چون چراغ

تنير _ از شوون قدس آنمهر منير تا مگر يك طالب آيد مس

نيك وبدرا داده سوی خود صال -بالبرزده مردانه اكواب  

گر بگويم زحمت يكروز او _ برفروزد عالمی از سوز او 

ليك درسيمای آن بدر جالل _ هيچ گه مشهود نه يك چو مالل _ باكمال انبساط آن وجه رب
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روز وشب نوشد زصهبای لقب_ خاصه خلق نحس عكّای خراب _كه قرينشان نيست در روی تراب

وشمر وسنان _ درمقام ظلم دزديده عنان پيش هريك خولی 

داشتن هرروز وشب ازخود رضا _را بی مقتضئ اينچنين اشخاص 

بی شهودنايد ازكس جز ازآن غصن ودود_ دربيان اين قصّه نايد

ش اشتمام_ همعدد بودند بااسم الهاهل آنخوش محبس خو

بود محبس واقع اندرتحت عرش _ پرفروغ از نوريات بحت عرش

بزم آرام شد وكه امر خوردنی انجام شد_ دستها شستندچون 

ذات حق _ برتالوت كردن آيات حق  ابتدا كرد آن امين

همين بزم تو دال_ كاندراو گسترده شد خان جاللای بها حق 

يكی شد مصدر آيات توحق اغصانی كه هست ازذات تو_ هر 

مت _ حق آن افنان سبز وخرمت حق آن انوار عرش اعظ

آن ابهی دماٌ عاشقين _ كه براهت ريخت باشوق يقينحق 

كه بود باران در نيسان مبين -حق آن اسنی دموع طالبين 
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توحق اسم اعظم مكنون تو_ كه كس ادراكش نكرده دون 

حق آنانی كه باكلّ وجود _ عاملينندت باحكام وحدود_ حق صوم غصن اسنايت ضياٌ

درحضورلطاف بديع اللّه نور_ كاندراين بزم منيعتكه منزّه بوده از ريب وريا _ حق ا

دست ياران را گرفت از مرحمت _ كردشان جالس ببزم موهبت 

كه شدند ازجسم وازجان فانيت _ليمانيتحق حبس هفت تن 

---  ۲۱۸صفحه  ---

.حق حرمانشان ازين بزم لقاست _ كه بزوديشان ده از ليمان نجات

:اع واحوال محضر ابهی را چنين وصف نمودديگر اوضالخ ونيز در مثنوی

دست قدرت جمله درهارا گشود-چون مبارك وجه تسعين رو نمود  

رغم انف مشركين وظالمين _ ابر رحمت ازيسار واز يمين 

غيث فضل وجود باريدن گرفت _ سروهای روح باليدن گرفت _ بود چون اول سنه بدو صيام

صن اكبر آنسحاب روح بار_باهمه انوار وبااحباب ويارطائفانرا شد بصوم اللّه قيام_غ

روزه بگرفتند بايك جذب وشوق_ كه مكان والمكان پرشد زشوق
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كه بود عمر عزيزش درزمان-ضياٌاللّه آن فخر زمانتا

باهمه افنان كه در سن ويند_چون ظالل آنمهرجانرا درپیاند

روزه دار بودشان اينصوم خوش ازدل قرار_آمدند ازجان وازدل

دورزن شد ساغرافضال خوش-حبذا كزاول اينسال خوش

بود دور جانفزايش مستمر_ تاكه شد اثنين وعشرين صفر 

بود آن يوم نكو يوم الجمال_ حبذا زان يوم بيمثل محال

بر مقّر غصن اكبر كرد رو -خادم اللّه صبح آنروز نكو 

بها كای مكرم غصن مرغوب بها_ ای شئونت جمله محبوب

خواهم امروزم زلطف آئی معين_ درمقّر عرش رب العالمين

كاندر اين عيد عظيم امجدش -تابخواهيم از عطای بيحدش 

باز فرمايد برخ باب سرور_ طائفانرا بخشد ابواب سرور 

زانكه ازرضوان اول تابحال_ تسع كامل منقضی گشته زسال 

ود خونها درجگرشعله ور_ ليك جاری ببهجت ؟ ؟ ؟ انجمن ازشمع



- 296 -

آنشهنشاه وریسائل از فضلش شويم امسال را _ كز عنايت 

در حقيقت بخشد اذن عيدمان _ خود نمايد برفرح تاٌييدمان

ظاهر بجمله خشك تر_ كه بود ايام عيد ما دگرتاشود 

اللّه را بگرفت سخت باثبوت آنخادم آزاده سخت _ذيل غصن

امت قامتش ازجای شدقيدر اينمطلب باو همرای شد _ چون تا

همره خادم فروزان همچو گُل_ شد بعرش قرب خالّق كل

را بشه معروض داشتعرض خادم-رايت عز شفاعت برفراشت 

بازازنيازش در حضور بی نياز_ باب گنجينه عنايت گشته

باسرور ابتهاج وابتسام_ داد اذن عيد سلطان انام

در محضر رب خلقصف زد ان-درهمان لحظه جنود وحی حق

نازل آمد وحی باطبل علم _ خادم اللّه برگرفت آندم قلم

__________________________________________________________

__
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بروسيه وآلمان ناصر الّدين شاه در بيست ويكم صفر بعزم مسافرت باروپا از طهران بيرون آمد رو

كرده مراجعت بايران نمود ودر ا واطريش وعثمانی سفروبلژيك وانگلستان وفرانسه وسويس وايطالي

روز مسخ رجب وارد طهران شد

______________________________

---  ۲۱۹صفحه  ---

ميگويم كه برقی زين سحابهمچه غيث هاطل فصل ربيع_ گشت نازل آنزمان لوح منيع_من چه

اهر آر ونوبهاران صدهزاربردراند صدهزاران آفتاب _ رشحی ازباران اين خرم بهار_ ظ

عالم الفاظ تنگاست اين محل_ شتر نطق افتد اينجا دروحل_آنكه ازحرفين كاف ونون او

شد عيان كون ومكان بی گفتگو_ ازچنين لوح عظيم اعظمش _ تاچه دريا ظاهر آيد ازيمش

لوح رضوان چون پذيرفت اختتام_شد رحيق خاص ابهی بیختام_بحر بهجت موجزد درشرق وغرب

زآب بهجت شد جنود حزن غرق_خادم اللّه ازگل وگلدان وشمع_زينتی بخشيد برفرخنده جمع

نصب كرد اندرميان يكطرفه جار_كامد ازسيدجواد او يادگار_ازقضا آنروز خالی اززيان

عيد اعظم شد برای انبيان _ در ميان انبيان شد اختالف _ در رئيس مذهب پر انحراف
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_خواجه الياس آنكه شهرا هست جار_باشد ازنواب عيسیآنزمانعاقبت دادند اينگونه قرار

خانهاش گردد كليسا آنزمان_ نصب شد ناقوس سمتالّراس اب _انبيان را ساز شد برگ طرب

باوله ناقوسرا بنواختند _ رايت ابن اللّهی افراختند _ در بغل بگرفته تمثال مسيح

خالف _ دور بيت اب شدند اندريكنفر زان قوم بالفظ فصيح _ انبيان باابن يكسر بي

طواف _ طائف بيت الهی فوج فوج_ قوم عيسی ازحضيض وهمزاوج _محشری برپا شده آنصبح

وشام_ كاندراو گرديده مخفی صد قيام_ راكع وساجد همه عيسائيان _ درفنای بيت خالی

خرازگمان _مدتی زين پيشتر مردی شرير_ گفته ازقوم نصاری پرزفير_ كهمرا اين درد آ

ميكُشد_ كه زهرسو قوم يابی بی رشد_ قبله كرده خانه الياس را_ سجده آرندش بال چون

وچرا_ رغم انف آن شرير پر زفير شد كشيده درهمه عكّا صفير_ تانصاری برهمان بيت

مطاف روزوشب همسجده آرد هم طواف_ درچنين هنگام ازبهر حسود_ازضغينه دل بجز مردن

ن طرفه شب_ كه عجائب چيده شد بزم طرب_ جز مجاور كه همهچه سود يالها ياحبذا زآ

حاضر شده ازمهاجر نيز آنشب نو زده_ آمده زاطراف عكّا دردرون _ رغم انف مشركون

وكافرون عهدشان اين بود كز كين وحسد_ راه براهل بها آرند سد_دست قدرت پردهرا
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لّه انجمن _ آنشب ازآنسان دريد كهروان ازجسم بدخواهان پريد_ شد اطاق خادمال

امر بهای ذوالمنن _ هم مهاجر هم مجاور جمله جمع _ غصن اعظم اندرون مجمع چو شمع

غصن اكبر نيز باروی چو بدر_ گشت طالع اندرآن محفل زصدر_ از ضياٌ اللّه مجلس پر

زنور _ وز بديع اللّه روانها پر سرور

---  ۲۲۰صفحه  ---

ل پربلبل وپرانبساط _ شش جهت ازشاهد وشمع شرابهم بظاهر هم بباطن آن بساط _ پرگ

پرشده ياحبذا زين فتح باب _ بلبالن محو جمال گل شده _ هرگلی درنغمه چون بلبل شده

بهرانوار جمال آن حبيب_جمله گلها درندا چون عندليب _ خادم الّه چون زلوح روز عيد

ان بقربان دوزلف پرچمشبرجهان بگشوده ابواب اميد _ هان اشارت شد زغصن اعظمش _ ج

كه بنوشاند زصهبای طهور _ برهمه احباب واصحاب حضور_ هريكی را ساغری آن را كزاد

ازمفرح جام ابهائی بداد_بعدازآن مجدالبقا شد جلوه گر_ خواند ثلث اهل محبسرا بدر

كردشان واعد بعرش ذوالجالل_تادهد رهشان برضوان جمال_ چون شدند اندر فناِءالّه مكين

قد تجلّی الّه رب العالمين_شد جمال الّه فروزان بيحجاب_مشرق ازرويش هزاران آفتاب



- 300 -

مستوی بركرسی عز وجالل _ برمبارك تاركش تاج جمال _ ناری از خدين خود افروخته

كه قلوب عاشقانرا سوخته_از مسلسل گيسوان كافكنده دوش_برده ازفرق محبان عقل وهوش

_ ازجبينش صحو معلوم آمده _ از مشعشع انمل ياقوتيش ازدو لعلش محو موهوم آمده

خرق گشته پرده ماهوتيش _ دربرش ابها ردای كبريا _ تا رپوذش پر ندای كبريا

الی آخر االٌبيات . مرتفع زد ازيسار واز يمين _ نغمه هذا إله العالمين   

درامر الكتابشد كه امه ق صدور كتاب مستطاب اقدس ميبا۱۲۹۰واز جمله واقعات خطيره اينسال

صدور آن در لوحی كه ابدع ابهی ومرجع احكام وآداب وسرچشمه انتظامات آتيه دنيااست ودر شاٌن

اين ايام كتاب اقدس ازسماٌ ودر ،"سنه صادر شد چنين مسطوراستبخطّ وامضاٌ خادم اللّه درهمان

ه المهيمن القيوم وسبب آنكه درسنين آيات ربمقدس نازل طوبی لمن ينظر فيه ويتفكّر فيما نزل من

الهيه سوال نمودند ولكن قلم اعلی متوقّف درارض سر بلسان معدوده ازاطراف بعض مسائل دراحكام

ايام ولكن بطرفی ارسال نشد حسب االٌمر درمحلّ محفوظ بود تاآنكه درينپارسی مختصری نازل

الحان بلسان آيات اين كتاب بديع منيع نازل و سائلين بساحت اقدس حاضر لذا بابدعمجددا عرائض

---  ۲۲۱صفحه  ---
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بود بايشان چون جناب آقا ج م عليه بهاٌاللّه دراينجا تشريف داشتند آنچه حال مصلحت اظهار آن

باٌن فائز خواهند شد وبمقتضای عنايت فرمودند يعنی اذن فرمودند كه نسخه ازآن بردارند انشاٌاللّه

ولذی بصر يعرف مافيها ولذی قلب يطّلع د فرمود طوبی لذائقة تجد حالوتهاحكمت عمل خواهي

من عظمة مانزل فيها واالٌشارات المقنعة لشدة لشدة ظهورها برموزها واسرارها تاللّه يرقبه ظهر الغالم

وكتاب اقدس "وايضاً در لوحی ديگر چنين مسطوراست " ۱۲۹۰جمادی االٌول  ۱۵مورخه  ۶۶خادم 

االٌرض سلطانه ونفوذه واقتداره ی نازل شده كه كلّ را قبل از اقبال احاطه فرموده سوف يظهر فیبشاٌن

اين بسی واضح ومعلوم است "خادم مسطوراست ودرضمن لوحی بعنوان "ان ربك لهو العليم الخبير

نفوس مقبله  شد درسنين معدوده مستور بود تاآنكه جمعی ازازيوميكه كتاب اقدس از سماٌ مشيت نازل

الهی سوال نمودند لذا امر بارسال كتاب اقدس شد وفرمودند احدی حقوق موقنه از اطراف ازاحكام

قبل وامر مطالبه نكند واين فقره معلّق باقبال خود نفوس بوده تاآنكه سنين منقضی شد بسنهالهی را

نمايند وفی الحقيقه اينهم فضل ذازمصدر امر صادر كه هر نفسی بخواهد ادای حقوق اللّه نمايد ازاو اخ

وبركت الهی است طوبی لمن عمل بما اُمر به فی بزرگی است درباره عباد چه كه سبب تطهير ونعمت

حاكم عكّا پس از دوسال حكمرانی معزول گرديد وهمينكه وبالجمله احمد بيك توفيق "الكتاب

مه زده نقل مكان نمود تا تهيه لوازم وارد شد روی برج جنب مقّر ابهی خيشاكر بيك بنيابت حكومت

رفتند از كند وشب وروز شام ونهار وچای وقهوه برای او وهمرهان وهركه برسم وداع نزدشرفتن
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كه غصن اكبر بخطّ بيت ابهی فرستاده شد وبموجب خواهشش يك قطعه اسم اعظم (يابهاٌاالٌبهی )

بسيار جلی نوشت بوی دادند

--- ۲۲۲صفحه ---  

ميشود ۲۲۳صفحه ده خالی است ادامه تايپ ازكپی نش 

---۲۲۳صفحه  ---

ميالدی ۱۸۷۴ -ه ق  ۱۲۹۱سی ودوم  واقعات سال سال

دوستان وجان منتشر ساخت وباالٌخره بالد عديده مانند رنگون ومندلی وغيرهما مركز پر جمعيتی از

هندوستان ومشاهير احبای آنصيل اوضاع بالدنثاران اين امر گرديد وما شرح احوال جمال افندی وتف

.مملكت را دربخش الحق مينگاريم

ل آليه وخارجيه دولت عثمانيه ومكيفيت انقالبات داخ

وآغاز سلطنت سلطان احوال سلطان عبدالعزيز
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عبدالحميد ونيز كيفيت احوال معاندت ويا محبت 

ٰیعكّا باجمال ابهاشتمال حكّام

سلطان عزّت واقبال دولت ت عظمت جمال ابهی باٌوج شهرت رسيد ستارهدرآن اوآن كه صي

قسمت اروپای مملكت عثمانيه واستقالل طلبی عبدالعزيز متدرجاً باٌفول رفت چه كه انقالبات داخليه

والكساندر دوم امپراطور روس بامال وسپاه وذخائر حربيه ملل واقوام غربيه كمال شدت حاصل نمود

وبدينرو نيران جنگ مشتعل شد وسپاه دولت آل عثمان پی درپی شكست اٌنان همی كردمساعدت ب

متقاتل وروی باسالمبول همی شتافت وانبوه جنگ آوران روس وصرب وبلغار قطعه يافته پشت بجنود

قسطنطينيه غشته تصرف نمودند وتا قرب دروازه هایآ از قطعه گرفته ادرنه را بخون عثمانيان بيرا بعد

تحقّق يافت ودولت انگليس رسيدند ومصداق انذارات جمال ابهی درحق ادرنه واسالمبول لفظاً بلفظ

آگين عناور نمودند كه دولت عثمانيه سی مانع شد ونمايندگان دول عظيمه دربرلين مقرراتی فضيحت

زيره قبرص وصرب وبلغار از مملكتش جدا ومستقّل شدند وجمليون ليره غرامت بروسيه داد ورومان

باطوم وقارص را هم دولت روس قبض نمود ومدت انقالبات ومحاربات نيز بتصرف انگليس آمده

واقع شد وگردنكشان دولت۱۸۷۶وآغاز آن در اواخر ايام سلطان عبدالعزيز بسال مذكوره سه سال شد
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---  ۲۲۴صفحه  ---

درمقابل رات صادره ازقلم ابهیويرا پس از شانزده سال سلطنتش خلع وعزل نمودند ومصداق انذا

منصوب گشت آنچه مرتكب شد واقع گرديد وبرادرزادهاش سلطان مراد خامس برجای او بسلطنت

فتوای شيخ وپس از دوماه باكمال ياٌس ونوميدی خودرا هالك ساخت وسلطان مراد نيز حسب

منصوب گرديد ودر االٌسالم پس از سه ماه سلطنت مخلوع شد وبرادر كهترش عبدالحميد بسلطنت

احمد توفيق بيك عبدالّرحمن خالل ايام منقلبه مذكور اوضاع عكّا نيز دگرگون گشت وبعداز عزل

معاندين عكّا درايام حكومت سابق خائب پاشا واحد العين ازاهل گليبولی بحكمرانی منصوب آمد

ا وبغضا گذاشتند وپاشا موقع مرافقت وموافقتش بنا واجراٌ عدوخاسر شدند القائات سو در وی كرده با

جمع دينار ودرهم واخضاع غصن اعظم وارضاٌ عامه مردم برخاست وچون را مغتنم شمرده بقصد

بامتثال وی باكمال استغناٌ وعدم اعتناٌ سلوك ميفرمودند قلبا كدورت وكينه گرفتآنحضرت نسبت

وگواهی نامه دا همراز وهمدست شدچند بار بمالقاتشان رسيد وبظاهر ابراز دوستی نمود وسراً با اع

والی وسران وسروران عالی وبشهادت وامضاٌ جمعی از اهالی وبتصديق بعضی از اعضاٌ دائره حاكم

بايستی محبوس ومسجون باشند وبا احدی رساند مبنی براينكه بابيان عكّا بموجب فرمان سلطانی

عاظم بلد معاشر وماٌنوساند ودر غايت با وجوه وامعاشرت ومالقات نكند واينك اسماً محبوس ولی

بمداخله در امور مملكت اشتغال ورزيده باحدی اعتنا نمينمايند نفوذ ورياست بكسب وتجارت بلكه

وسوسه سيئه ومبالغه مغويه آكنده بدربار اسالمبول فرستاد وجواب رسيد كه بايد وعريضه بدين نمط از
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و ك مخالفت وانحرافی عمل كنند وابداً حق كسبكه فرمان سلطانی تصريح شد بدون اندنچنادر

تجارت وآميزش با عامه ندارند تاچه رسد بمعاشرت نفوس مهمه           ومبادرت

---  ۲۲۵صفحه  ---

بدين وسيله ومبادرت امور خطيره وحكمران صورت حكم را مكتوم نگهداشته بنای اقدامات نهاد تا

مفتی عكّا كه دوستی را بارازبدانچه كرد اعتنا ننمود لذا اينجمع مال ومنال نمايد وجون غصن اعظم 

موافق حكم دولت تمامت مكاسب ومتاجر باآنحضرت داشت درميان گذاشته اظهار كرد كه ميخواهم

منزل ممنوع سازم ومصمم شد كه روزی بعد غفلة با اينجماعت را بسته عباس افندی را از خروج از

های احبارا ببندد وغصن اعظم از تمام امور مطّلع بودند وبعضی دكّهآمده اعضاٌ دائره حكومت ببازار

نيز خبر ميرساندند وايشان بمحضر ابهی رفته ماجری را تماماً وكامالً معروض از نفوس مخصوصه

نگشايد واين وامر فرمودند كه تمامت احبارا آگاه كنند كه روز بعد احدی ببازار نرفته دكّانداشت

معاندين دائره حكومت ببازار آمده شهر رمضان واقع شد وپاشا چنانكه گفته بود باچند تن از واقعه در

كه چون ايام صيام است ديرتر از ايام ديگر بدكّان تمامت دكّانهای احباب را بسته ديد وتصور كرد

راٌفت بيك والی  بيارميده منتظر ماند ودرآنحال مفتی عكّا تلگرافی كه ازميايند لذا ساعتی در محلّی

بنام وی بدين مضمون رسيد كه عبدالّرحمن پاشا معزول واسعد افندی منصوب دامن عباسايالت شام

كردند افندی را ميبوسم در دست گرفته از محلّ مذكور ميگذشت ونظرش بحكمران افتاده تالقی

اعتباری حوادث زمان بیومفتی اظهار انضجار ومالل كرد وحاكم از كيفيت احوال پرسيد واو لغتی از 
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يكديگر جدا شده بمحال خود گفته صورت تلگراف را بدست حاكم داد تا مطالعه نمود آنگاه از

بين اهالی شهرت يافته ودر شگفت برگشتند وحكمران را ياٌس وباٌس فراگرفت وخبر عزلش ما

راف وتوسل شده       عكّا بمركز ايالت شام تلگوحيرت شده رايها گفتند بعضی بريقين بودند كه از

نوروز اينسنه درشهر صفر واقع شد

  --- ۲۲۶ فحهص---

ميالدی ۱۸۷۵ -ه ق  ۱۲۹۲سال سی وسوم    واقعات سال 

حتّی يكی ازاعضاٌ دائره حكومت بمحضر غصن اعضم رسيده چنين معروض داشت كه اينواقعه

نموديد در جواب بمركز ايالتفی الحقيقه خارق عادت جلوه نمود ولی ما گمان ميكنيم كه تلگراف 

اعلی معروض داشتيم وطلب نصرت فرمودند ال واللّه نه بجائی نوشتيم ونه تلگراف نموديم لكن بمالٌ

عكّا رفت واسعد افندی بنيابت حكومت وبرای نموديم وبالجمله عبدالّرحمن پاشا معزوالً مخذوالً از

كه مالحظه پاس خاطر اينطائفه را بنمايد ونزد توقيعه داشت تفتيش امور بعكّا آمد واز مركز ايالت

ماٌمور رسيدگی صحت مضبطه است وبنوع كامل واليق تجسس وتفحص مردم اظهار داشت كه فقط

يا كلمه كه مخالف آداب باشد ازاو بظهور نيامد وچند بار مستدعی تشرف خواهد نمود وحركتی

معاشرت نميفرمايند واو گفت چون در گرديد غصن اعظم جواب گفت كه با احدی بمحضر ابهی

واسطه راتصريح رفت كه ايشان درعكّا نيستند ناچارم كه تشرف حاصل كنم وخواجه عبودمضبطه
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رجای ساخته عاقبت مشرف بحضور گشت وباخضوع واخالص تمام دست ودامن ابهی را بوسيده

امی چند حكمرانی ميكرد بواسطهمعاندين اخالص وحمايتشدعای خير نموده مرخّص گرديد واي

عثمانی بحكمرانی جرئت وجسارت اظهار مخالفت نكردند تاآنكه فيضی پاشا از رجال بزرگ دولت

ناصرالّدين شاه بعراق عرب برای وتدبير امور عكّا آمد واو مردی مدبر وعاقل وكافی بود وموقعی كه

بغداد اقامت گرفت وتا اندازه از امر پذيرائی در زيارت بقاع متبركه رفت از طرف دولت عثمانی برای

حكمرانيش در عكّا مدرسه رشيده را بنا كرد ودر آوردن آب كابری برای بديع اطّالع يافت ودر ايام

وبليغ مبذول داشت ونيز مدارس ابتدائيه تاٌسيس نمود ودر انتظام امور همت گماشتعكّا جهدی

از ميكرد ودر مجالس ومحافل توصيف وتمجيدكمال محبت واخالص نسبت بمحضر ابهی اظهار 

بروند ولی مدت اينطائفه كرده مكرر گفت الزم نيست مختفی ومنزوی باشند هرجا بخواهند ميتوانند

پاشای حقّی بحكمرانی منصوب حكمرانيش بيش از يكماه ونيم نشده ويرا باسالمبول طلبيدند وابراهيم

وچندی حكمرانی گرديد او نيز بسيار اظهار اخالص مينمود

---  ۲۲۷صفحه  ---

وكمال محبت كرد وبعد ازاو مصطفی ضياٌ پاشا متصرف عكّا گرديد كه بسيار نجيب وسالم ووقور بود

واخالص باينطائفه داشت .       

ه در زنجاننفت
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صادره از ودر خالل احوال مذكوره بتوالی رجوع زائرين عكّا ببالد وقری وبتواتر وصول الواح

وتقرير وبيان از وصف ابهی واز جهت سير وگذار مروجين دانا وگويا سوز واشتعالی متعالی قلم

شد وهيجان بغض وكين در قلوب وعرفانی عديم النّظير در جامعه اينطائفه از هر كرانه آشكار

ی محمدتقی ميرزا ركن الّدوله حكمران باجمعمتعصّبين ومعاندين گردباد فتنه برانگيخت ودر زنجان

نمود وآقا ميرزا محمد تقی ابهری (ابن ابهر) كه با عمش آقا ميرزا از مالّها ومعاندان تعرض باينطائفه

بتبليغ مشغول بود وبرخی ديگررا دستگير كرده در طاش قلعه مقيد ومغلول ومحبوسعبد العظيم

رها نمود د گرفتهساخت وابهری را شش ماه درحبس نگهداشت وبالمئال از اغلب دراهم ودنانيری چن

االٌمر شاهی در انبار وسه تن را با قيد وبند تسليم سواران قسی دولتی كرده بطهران كشيدند وحسب

مقيد وگرفتار كردند .

فتنه در طهران

جوش وخروش درآمد آحاد اهل بها غالباً برای استقالليكه درظلّ آئين اقدس يافتند ۱۲۹۳وچون سال 

حسد وعصبيت معاندين بيش از ته منجذبانه قيام برامر تبليغ كردند ونيرانواتّحاد واعتماد ظاهر ساخ

يك سلسله از اضّطهادات وبليات بر پيش برافروخت وبدين علّت وعلل خارجيه موجوده ديگر

يافت چنانكه در غالب بالد ايران دچار حبس وقتل استقرار ۱۳۰۵اينحزب ازنو شروع شد كه تا سال 

غالباً از مركز طهران واصفهان برخاست چه كه شاه تقريباً امور مت شدائد مذكورهوغارت گشتند وتما
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باقتدار سه پسر ارشدش واگذاشت آذربايجان تخت حكومت مظفّرالّدين ميرزا داخله مملكت را

قرار گرفت  ومسعود ميرزا ظلّ السلطان در اصفهان تخت حكمرانیوليعهد

  --- ۲۲۸ فحهص---

ميالدی ۱۸۷۶ -ه ق  ۱۲۹۳واقعات سال   -هارم  سال سی وچ

مال ونظم سپاه تاٌسيس نموده در غالب اياالت مركزيه وجنوبيه فرمانروائی كرده با تمام قوی بجمع

وقائم مقام شاه در امور پايتخت وتاٌمين شوكت واستقالل خود پرداخت وكامران ميرزا نائب السلطنه

بين دوشاهزاده اخير بود وهريك در تاٌمين مخصوصاً ما واياالت شماليه گرديد وبرای رقابتی كه

داخله وخارجيه هريك بنوعی وجهتی استمداد ميجستند استقبال واستقالل خويش ميكوشيدند وبقوای

واقتدار خود ميخواستند افراد وجمعيتهای متمول ومقتدر واقع وشاهرا مجذوب تدبير وحسن سياست

اخته آنچه ميخواستند وميتوانستند معمول ميداشتند وبرای دستخوش اغراض سدر قلمرو خويش را

يكديگر ميكوشيدند ونائب السلطنه پيوسته اهميت اينطائفه را از جهت جمعيت وقدرتبرافكندن

خويش وسائل خاطرنشان شاه كرده اقدامات سريهشانرا برعليه وی همی ذكر نموده برای اجراٌ مقاصد

صادق طباطبائی دو مجتهد ت وتعصّب حاجی مالّ علی كندی وآقا سيدواسباب فراهم ميكرد واز عداو

استفاده ميكرد وظلّ السلطان ازشيخ اعظم پايتخت كه نهايت بغضا وعداوت نسبت باينطائفه داشتند

مجتهد وامام جمعه اصفهان فائده ميبرد ودرچنين محمد باقر وشيخ محمد تقی ومير محمد حسين
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مشاهير علما واهل بها كه شرح احوالش را دربخش الحق مياوريم در ل قائينی ازاحوال آقا محمد فاض

ميزيست وبرخی از محارم احباب مالقات واستفاضه ميكردند ومجتهدين مذكور طهران مخفيانه

پيدا كردن محلّ ومسكنش گماشتند تا ويرا گرفته باشد عقاب اعدام نمايند ولی فاضلجاسوس برای

كه در بالد ن ميداد ودسترسی براو نيافتند وحكم شاهی نيز درحق وی چنين بودتغيير محلّ ومسك

اثناٌ ميرزا محمدرضا واعظ معظّمه مانند طهران واصفهان ومشهد وغيرها نماند واعتزال جويد ودرآن

ه را نسبت باٌمر ابهی بدرجه رساند كتعرض وافتراعنود لدود همدانی درمسجد ملك التّجار بمنبر رفته

حاجی مالّ علی مجتهد كنی شاه بصدد دستگير كردن آقا محمد خاصّ عام بحركت آمدند وبتحريك

را بدست نياوردند واتّفاقاً در ذيقعده                   سالبرآمد واوفاضل قائينی نبيل اكبر

---  ۲۲۹صفحه  ---

شتافته باٌرض مقصود وعكّاسال مذكور حاجی محمد حسين طبيب قزوينی سابق الّذكر كه ازموصل 

امر بديع برافراخت چندی مثول در محضر ابهی يافت وبعزم تبليغ بايران آمد در طهران رايت نشر

از روح وريحان متوالياً منعقد پروشعله محبت وعشق روحانی درقلوب مومنين برافروخت واحتفاالت

رفته كامران ميرزا (آقا) بنوع مذكور  بخارج شهرگشت وآن ايام ناصرالّدين شاه برای صيد وشكار

طهران ومازندران وگيالن بود وبواسطه مخبران مخفی خبر يافت نائب السلطنه ووزير جنگ وحاكم

واجتماعاتشان خانه آقا محمدكريم ماهوت فروش ميباشد وماٌمورين پی دستگيری كه محلّ طبيب

طائفه بفرستاد وفضالٌ وجمعی ديگر از معاريف اينونيز آقا ميرزا ابوالفضل گلپايگانی از علماٌ طبيب
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طبيب وآقا ميرزا ابوالفضل وحاجی اتّفاق افتاد وعده كثير از قبيل ۱۲۹۳واينواقعه در غره ذيحجه 

مذكور وميرزا محمد حسين منجمباشی تفريشی محمد اسماعيل ذبيح وآقا محمد كريم اصفهانی

قمی وغيرهم را دستگير نمودند ونائب السلطنه خود بابعضی بوميرزا اشرف كنی وآقا سيد ابوطال

جواب مكرر ردوبدل گشت وهمی تجسس كرد تاديگران را نيز بدست وازايشان مواجه شده سوال

الفضل جوابش با آقا ميرزا ابوالفضل ازاو خواست كه تبری ولعن نمايد وآقا ميرزا ابووآرد ودر سوال

ولعن را ثابت ايمانش نسبت باين امر بود معذلك بطرق اسالميه حرمت سبهرچند آغاز اطّالع و

موقوف بداشت وحاجی محمد اعتدال كرد وباالٌخره نائب السلطنه ويرا در بيرونی عمارت خويش

كريم بازخواست كرد كه چرا فاضل قائينی را حسين را نيز در حجره ديگر توقيف نمود واز آقا محمد

عظام حكم بكفر وقتلش نمودند در منزل خود جا بداد كم بتبعيدش كرد ومجتهدينبااينكه دولت ح

واو متعذّر گشت كه از حكم

__________________________________________________________

در واقع شد وصفر سه ساعت وسیوهشت دقيقه وچهل ثانيه از روز گذشته ۲۳تحويل بحمل در روز دوشنبه 

.ن جشن دولتی برای سلطنت سی ساله ناصرالّدين شاهی گرفتندمملكت ايرا

______________________________

---  ۲۳۰صفحه  ---
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خانه ميرزا اطّالع نداشت پس نائب السلطنه ويرا درحبسخانه خود حبس كرد وديگران را غالباً در

سينخان مشير الّدوله وميرزا حعيسی وزير طهران توقيف واستنطاق نمود وبا منجمباشی مذكور ميرزا

بعنوان نمايندگی مخصوص ازطرف شاه بازپرس علی اصغر خان بن ميرزا ابراهيم امين السلطان

گرفته بردند وكامران ميرزا سعی كرد كه واقعه را خطير ووسيع واستفسار كردند واجوبه مقنعه تامه

حض اصرار او شش ماه مدت حبس از شكار برگشت ويرا توبيخ نمود ولی منمايد گويند شاه چون

بحريه وكرده وميرزا حسينخان مشير الّدوله كه قبالً صدر اعظم واينهنگام وزير امور خارجهانبار مقرر

شدائد حبس آزاد هم بود همت براستخالص سه شخص اول گماشت تا بعداز پنجماه وپنجروز تحمل

نقطه اولی بود جمع ولی وعيد مبعث حضرتشدند ودر روز استخالص سائرين كه پنجم جمادی االٌ

بسائر اقسام مملكت نيز رفت ودر فروغ احباب از مالقاتشان مسرور شدند ولهيب فتنه مذكوره طهران

دربخش سوم ضمن شرح احوال مالّ احمد حصاری وازغند وترشيز وغيرها از بالد خراسان بنوعيكه

دت حاجی عبدالمجيد در مشهد وآقا محمد وموجب شهانگاشتيم تعرضات عموميه برانگيخت

مصطفی در ترشيز گرديد

شهادت حاجی عبد المجيد نيشابوری

بديع شهيد سعيد سابق حاجی عبدالمجيد (ابا بديع ) از بقية السبف قلعه طبرسی والد ماجد آقا بزرگ

ئيس وكتاب مستطاب سوادی از سورة الّرالّذكر بعداز تشرف باٌرض عكّا واستفاده در محضر ابهی با
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اسالمبول عودت بايران كرده كما كان در مشهد خراسان اقدس وانجذاب وانقطاعی بی نظير از طريق

شهادت برای امر بديع كه در ضمير داشت رنّه در مابين يار واغيار اقامت جست وبا آرزو وگفتگوی

وتصرف خانه وامالكش  خواهرش كه تعصّب دينی ورزيده پيوسته خيال هالك اووبرادرانداخت و

در لباس نظر ميگذراندند وقت را غنيمت شمرده بمحضر شيخ محمد تقی بجنوردی مجتهد رفتهرا در

غمخواری برای دين اسالم ومذهب

  --- ۲۳۱ حفهص---

ميالدی ۱۸۷۷ -ه ق  ۱۲۹۴سال سی وپنجم  واقعات سال  

از واز خواص اصحاب مالّ حسين بشرويهجعفری سعايت وشكايت كرده چنين گفتند كه برادر ما 

بطهران نزد شاه شده كُشته انصار وی در وقايع قلعه مازندران بود وپسرش آقا بزرگ حامل يرليغ بهاٌاللّه

مال مردم را ببهائيت ميخواند ودرين ماه برگشت اينك خود تازه از عكّا مراجعت نموده بی پرده و

كه حفظ بيضه دين مبين آيا تكليف حجج اسالم نيست ه نداردرمضان كه شهر صيام اسالم است روز

برخی از طالّب علوم دينيه را ماٌمور داشت كه بتدبير وتزوير نزد حاجی فرمايند ومجتهد مزبور برآشفته

كه ما بسمع اقرار ببهائيت از لسانش بشنوند وآنان پس از مدتی قليل خبر آورده شهادت دادندراه يافته

اصفهانی (ذئب) وحاجی ر واعتراف از حاجی شنيديم ودرآن ايام شيخ محمد باقر مجتهدخود اقرا

مشهد بودند واوازه عقيدت وشهرت ميرزا محمود مجتهد بروجردی برای زيارت روضه رضويه مقيم
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و مجتهد مزبور با آنان وهم باشيخ حاجی را شنيده پی دست آوردن وسائل قتلش ميكوشيدند

خراسان شاهزاده محمد تقی ميرزا ركن الّدوله برادر شاه تهد مشهد متّفق شدند واز والیعبدالّرحيم مج

گشتند وشاه زاده مذكور جوانی حسن النّيه بسيط القلب ولی ضعيف النّفس حبس وقتل را خواستار

مشهد  نامیجهت قلّت تجربه وكفايتش از طرف شاه امور حكومتی بموتمن السلطنه از بهائيانبود واز

دستگير كرده اش  در خانهسپرده شد شاهزاده ناچار جمعی از ماٌمورين حكومتی را بفرستاد وحاجی را

محبوس بداشتند واينواقعه در شب بيست بارك حكومتی بردند ودر خانه ميرزا حسنخان فراشباشی

ی نداشت حكمران خود ميل واقدام در قتل حاجاتّفاق افتاد وشاهزاده ۱۲۹۴وششم شهر رمضان 

تا موجب سكوت مجتهدين گردد واو اطاعت ننمود الجرم واصرار كرد كه كلمه انكار برزبان آرد

وتسامح كرد وعاقبت مجتهدين مذكورحاجی را در حبس نگهداشته تعلّل

.چهارم ربيع االٌول نُه ساعت وسی وهفت دقيقه وسی وشش ثانيه از روز گذشته شدتحويل بحمل در روز سه شنبه

____________________________

---  ۲۳۲صفحه  ---

خصوصاً شيخ اصفهانی تلگراف شكايت بشاه نمودند وجواب تلگراف شاه باينمضمون رسيد
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مجری دارند كه هرگاه حاجی اقرار بعقيدت بهائيت نكند رها كنند وإالّ حكم شرع را درباره وی

ننمايد وخويشرا بيرون از خواهند اعتراف بعقيدهوشاهزاده برخی ازمحترمين را واداشت كه از حاجی ب

پنج روز كه درحبس بسربرد در روز بيست واينطائفه اظهار دارد وباالٌخره ويرا بعداز متجاوز از سی

گردنش بود از حبس بيرون آوردند واو بشّاش ومسرور ونهم شوال سال مذكور در حاليكه زنجير در

ا بتاالر حكومتی وارد شد ودر محضر حكمران جمعی كه از آنجمله تبوده اشعار تسليم ورضا ميخواند

بود حضور داشتند وموتمن السلطنه نيز حاضر بود پس شيخ اصفهانی روی شيخ اصفهانی مذكور

گفت اگر بهائی نيستی لعن كن واو جوابی نگفت وشيخ تكرار كالم كرد حاجی گفت بحاجی نموده

اسماً ورسول وانبيا ومالئكه براو لعن ميكنند شيخ گفت بايد لعن ميكنم كسی را كه خداومن سب

مشاهده كردی لعن كنی حاجی گفت همان است كه گفتم وشيخ پرسيد كه آيا از اسالم چه امر بدی

كه حقيقت اسالم ميباشد كه پيرو بهائيت شدی وحاجی گفت عقائد اهل بهارا شرح داده اثبات نمود

جز لعن نيست دراينموقع ن سخنان بيفائده بس است چارهوشيخ بحال غضب ودرشتی گفت اي

داده گفت كه من گفتم شاهزاده حكمران نيز بحاجی خطاب نموده گفت لعن كن واو جواب

حاكم شرع منم وقتل اورا بقانون برچگونه كسی لعن ميكنم پس شيخ بحال تغير بركن الّدوله گفت

گفت هيچ امری وسخنی كه دليل بركفر باشد مودهاسالم واجب ميدانم وموتمن السلطنه دخالت ن

شيخ با وی سخنی چند بنوع تشدد واعتراض گفت ووموجب قتل گردد ازحاجی شنيده ومعلوم نشد

خطاب بحاجی كرده گفت ميخوام حكم بقتلت دهم لعن كن وباالٌخره ركن الّدوله ناچار شده
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ی بگماشتگان وماٌمورين حكومتی نموده موقع شاهزاده حكمران رووحاجی بدو گفت مختاريد دراين

بلهجه        شديد

--- ۲۳۳صفحه  ---

ودژخيمان سر شديد چنين گفت ببريد وببريد پس حاجی را بيرون آورده بحاليكه محاط بفراشان بود

بعداً تغيير يافته ميدان ارك شد زنجيررا گرفته از ازدحام انام ممانعت ميكردند بميدان توپخانه كه

داشت وتوپچيان وسربازان ميزيستند ودر وسط دند وميدان مذكور در گرداگرد حجرات متعددكشي

شمال ميدان جائيكه بعداً در جلوش باغ ملّی تاٌسيس قريب شصت عرابه توپ منصوب بود ودرسمت

از جلوی حوض گذرانده بسمت جنوب جائيكه ايوان چوبی شد حوضی بزرگ داشت وحاجی را

بود برده نگاه داشتند وفراشان وميرغضبان احاطه كرده ويرا جلوی ايوان قرار گرفته برای باروت كوبی

بقبله نشاندند وقدری آب برای شرب دادند ودژخيم اسكندر بيدادگر بالباسی ارغوانیمذكور پشت

درطّی راه درحاليكه كارد كجی بكمرداشت درمقابل منتظر بايستاد وباز دراينموقع ونيز چند بار

خودرا بوی رسانده را بسوی مقتل مذكور مياوردند برخی از دوستان واقربايشيكه حاجیهنگام

حكمران پيام آورد كه اصرار والحاح همی كردند كه لعن كن وخالص شو وفراشباشی نيز ازطرف

شهادت بنشست آنگاه دژخيم عمامه لعن كن تاآزاد شوی واو بهيچ يك اعتنا نكرد ودراينجا مهيای

هايشرا محكم براندامش باقی ماند وشانهوقبايش برگرفت چنانكه فقط درخالق قلمكار وشال كمر

اشرا روی سنگ مرمری نهادند ومردم بريدهببست وخنجر ازكمر كشيده حلقومش بريد وحلقوم
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انام مقتول فوج فوج شتافتند ودژخيمان وفراشان وعامهبتماشایآن تاجر محترم متّقی هشتادوپنجساله

سخن رانده گفتند شگفت دراينحد ازسال كبر وبيم وخطر چندان خون زجانفشانی وقوت قلبشهمی ا

را بياغشت آنگاه جسدش را انبوهی از اشرار با وهن وجفای بسيار زمينازعروقش جاری شد كه

گردانده سپس درغسالخانه قرب حمام شاه مقابل مسجد سنّيها گذاشتند كه بستگانشدركوچه وبازار

__________________________________________________________

شهادت شيخ كاظم بشش ماه قبل از ۱۲۹۵تاريخ شهادت حاجی عبدالمجيد (ابابديع )را نبيل زرندی درسال 

احبای خراسان ازمعمرين وغيرهم طالخونچه اصفهانی كه عنقريب مينگاريم آورد وماحسب اقوال وآثار

من شیم والعلم عند منال يغرب عن علمهنگاشتي۱۲۹۴دراينسال

_______________________________

--- ۲۳۴ فحهص---

بدر مسجد مزبور برده دفن نمايند ولی دختر وشوهر دخترش آقا سيد ابومحمد طفلشانرا دربغل گرفته

آنكه هنوز پاسی از اول باته گريستند آهسته گريستند وجرئت مبادرت بكفن ودفن نكردند چهنشس

گروهی ازكودكان مجتمع بوده سنگ شب نگذشت وهوا تاريك بود وقطرات باران نيز ميباريد

در گوشه مجتمع ومتضجع منتظر وقوع شهادت ميزدند وممانعت ميكردند وازآنسو احبای مشهد كه
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عزيزاللّه جذّاب ازآل اسرائيل جديد االٌسالم تربت كه ميان آقاينكه خبر بشنيدند ازآنبودند هم

سفر عكّا بواسطه وی درزمره اهل بها داخل شد حسب مشورت دراسالمبول حين عودت حاجی از

شد ونزد اخوان زوجه حاجی رفته از واقعه آگهی داد ومتّفقاً شتافتند تا احباب بزی اكراد متلبس

در سردابی عيدگاه بسته نشده جسدرا بخارج بلد برده روبروی رباط بابا قدرت مقابل كاروانسراروازهد

زيارتی درحق وی دفن نمودند وچون خبر شهادت حاجی بمحضر ابهی درعكّا معروض شد صورت

صادر فرمودند .

آغاز اقبال يهوديان ايران باين امر

يهوديان يم ودربخش الحق مفصّالً مينگاريم برخی ازآحادگرچه بنوعيكه دربخشهای سابق اشاره كرد

وحاجی الياهو ازاهل ايران امثال حكيم مسيح طهرانی ومالّالياهو وپسرش مالّاليعازار ازاهل همدان

حركت ملّت يهود ايران باين امر درسال كاشان قبال مقبل ويا مومن بامر بديع شدند ولی آغاز توجه و

است كه قوم مذكور ازابتداٌ مسلمانی ايرانيان تا قضيه اينوجزی از علّت وكيفيتاتّفاق افتاد وم۱۲۹۴

بديع پيوسته دستخوش تعرض وتعدی مسلمانان بوده دركمال ذلّت وحقارت ايام طلوع وانتشار امر

وجان ومال وعرض واعتبارشان هميشه درخطر بوده ببهانههای متنوعه ازايشان ميكُشتندميزيستند

حق الحمايه ازايشان الشان را بيغما ميبردند ومعذلك ساليانه شرعياً مبالغی ازدرهم ودينار بعنوانامو

ميگرفتند وتمامت آحادشانرا از كبير وصغير وذكور واناث
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---  ۲۳۵صفحه  ---

ايشان احتراز معاشرت واختالط با وكلّيه اشياٌ متعلّقه باٌنانرا نجس وپليد وغالباً غير قابل تطهير دانسته از

درحال رطوبت بااشياٌ متعلّقه باٌهل اسالم ميكردند بنوعی كه احدی ازايشان جرئت وجسارت تماسی

درجلوی لباسشان باشد وسوار براسب نشوند وعمارات رفيعه نداشتند وبرای نشانه بايستی وصله كهنه

نستند ودرجهايكه استقرار ايران ازجهت شدت تعصّب اهالی سكونت نتوانسازند ودر بسياری از بالد

ارزل واكثف محال قرار يافته محلّه بنام محلّه يهود درغايت حقارت وپليدی تاٌسيسجستند ناچار در

بيكديگر برای استمداد از يكديگر درمواقع حمالت مسلمين جدران خانه هارا سوراخ كردهكردند و

آنان نيز نسبت بمسلمانان بهمين تند وبالعكسراه دادند بالجمله از مسلمانان انتظاری جز شّر وضرر نداش

ومسشلمانان واشياٌ متعلّقه بايشان مخصوصاً ذبائح احوال بوده اگردست مييافتند مقابله بمثل مينمودند

ودرهمدان كه يكی از بزرگترين مراكز اجتماع يهود ومقبره استر وماست وپنيرشانرا نجس ميدانستند

اخيره بعضی از يهود بدست مسلمانان مقتول شده اموالی را كه  است درسنينمردخای مشهور درآنجا

وامساك مخصوص خود گرد آوردند بباد غارت رفت ودر غالب بالد ايران خصوصاً در با تالش

برايشان بماند خراسان عده بسياری ازايشان باالٌجبار خوفاً وطمعاً مسلمان شده نام جديد االٌسالمخاك

تصادفاً معاشرت يافتند وايشانرا چون در همدان بابرخی ازمحترمين اينطائفه وبالجمله باچنين احوال

وعارف بررموز واسرار كتب مقدسه خود مشاهده بری وعری از اخالق مسلمانان ونيز متدين ومتّقی

المللی وبشر دوستی وحقوق متساويه عمومی ولطف كالم وحسن كردند وسجايا ومزايا محبت بين
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را نگريستند وعقائد معتدله آنانرا مطالعه كردند بصدد تجسس وتحقيق ط وامتزاجشانمعاشرت واختال

برآمده آنرا موافق مواعيد وبشارات كتب خويش يافتند الجرم تصديق نمودهازآئين بديع

---  ۲۳۶صفحه  ---

احبای ساكن از ايمان آوردند نخست حكيم آقا جان ازاطبا وفضالی قوم باآقا محمد باقر نراقی تاجر

حاجی رحيم طبيب مشهور بلد تصادف مالقات ومعاشرت واطّالع ازاين امر يافت آنگاه پسرخالش

آقا حييم نام داشت فائز بايمان بطلب برخاست وهردو ايمان آوردند سپس پسرخاله حاجی رحيم كه

ان جمعيت ايشان وغيرهم متدرجاً درهمدچنانكه دربخش الحق بتفصيل مينگاريم باقداماتشد و

شده والواح كثيره ازقلم ابهی خطاب باٌنان صادر گرديد .كثيره از آل اسرائيل دراينطائفه داخل

رخا درعكّاارتفاع عظمت ابهی وطلوع حريت و

دگر گرچه سلطان عبدالحميد درآغاز جلوس بر سلطنت ازجهت مداخالت دول اروپا وطغيان احزاب

بمقام ونفوذ ابهی ثمانيه بود بيم واضطراب عظيم داشت ونسبتونقرازان وانقالباتی كه درمملكت ع

دستور داد كه دربالد عثمانيه مالحظه واحتياط ميكرد ويكی از محارم مخصوص خودرا بعكّا فرستاده

مقابل متعهد شد كه از هركس هرجا شكايت وتابعين اتباع آندولت تبليغ بهائی ممنوع باشد ودر

ابهی طلبد وباٌقوال معاندين ومغرضين اكتفا ننمايد واز ش آنرا از محضروسعايتی رسد تحقيق وتفتي

جمال ابهی در مملكت عثمانيه منع فرمودند وبجز معدودی از مخلصين حكيم واينرو تبليغ اين امررا
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با رعايت مقتضيات ومصالح حاضره مسائل ومقاصدرا بنوعی كه درخور بود بيان ميكردنددانا كه

داخليه تبليغ درآنمملكت ندادند ودر مواقعی كه درعكّا وحدود سوريه اختالفاتاحدیرا اجازه 

ميشد غصن اعظم بقوت مملكت رخ ميداد ويا علَم طغيان وعصيان از قبائل وعشائر ويا سپاهيان بلند

نموده رفع مشكالت ميفرمودند بيان ونفوذ وعظمت شخصيه وتدابير عظيمه خود حلّ وعقد مسائل

مجالس ومحافل تكرار نمود كه الزم نيست نگاشتيم مصطفی پاشا متصرف عكّا اينعبارت دروچنانچه 

چون نُه سال ونُه روز تمام ازسنين هجريه ازآغاز ورود ومنزوی باشند وهرجا بخواهند ميتوانند بروند

بعكّا گذشت كه درآن طول

  --- ۲۳۷ حفهص---

يالدیم ۱۸۷۸ -ه ق  ۱۲۹۵سال سی وششم   واقعات سال 

جاری جمال ابهی ازقلعه عكّا خارج نشده باهمه عالقه كه بمناظر طبيعيه وسبزه وگل وآبمدت     

معاند بود ودرانجام از واشجار داشتند حتّی نظر برسبزه نينداختند مفتی سابق الّذكر عكّا كه درآغاز

ان را گرفته قسم داد دستشيافت ومخلصين شد حسب تدبير ودستور غصن اعظم بمحضر ابهی مثول

جمال ابهی قبول ننموده فرمودند ای مفتی محترم وكه دمی ازعكّا بيرون آمده بتفرج باغ قدم نهند

اينجا بحكم دولت محبوسيم مفتی اظهار بنوع تعجب وانكار عرض چگونه از قلعه بيرون آيم ما در

تا مسئول وماٌمولش را قبول  را حبس توانند كرد وچندان اصرار نمودشماچگونهكرد كه كی و
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كروسه سوار شده با متصرف ومفتی بباغ نعمين كه غصن اعظم درخارج عكّا خريده ودرفرموده در

مدت دوسال بانواع اشجار واوراد آراسته مهيا كردند قدم گذاشتند

__________________________________________________________

بيل زرندی در وصف خروج موكب جمال ابهی از زندان عكّامنظومه مثنوی ن      

جمله ازسمت بستان صبح روشن-كه ايعاشق زخواب ناز برخيز**آمد عنبر آميزنسيم صبح 

توای بلبل چنان درخواب تازیبدورش بلبالن درنغمه سازی**  - خرامان شاه گل درطوف گلشن

كه از اول شهنشاه فريدت-بوب يگانه شو اندر ذكر مح -رضوانی ساز وبها آور دوگانه

مزين كن بنام دوست نامه ف كسر خامه **بياد يار برك -برای ذكر ومدحش آفريدت 

هزاران شكر چشمت گشت روشن -بهمراه نسيم صبحگاهی ** بده پيغام كای باغ الهی 

رسيدیبحمداللّه كه برمطلب  اگرچه انتظاریها كشيدی** -ازآن گل كزوی آقا تست روشن 

الف ودوصد ويكروز وشب چونسه-سلطان اجالل** بسرآمد ده ودو روز ونهسال نچه درعكّا بآ

جالل شهر نور ذوالجاللی صباح روشن يوم العدالی **  -بعكّا شاه ابهی ماند مسجون 

بروز كاف ودال ازجيم اول-كی دو خور زاد وبرمه بروز هيجده ازماه خورداد ** زيك مشرق ب

هواالٌبهی زنان پندار ودرشدزصحن بيت موسايش بدرشد ** -سال جمله عزيزآن ياراجملازين 
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ابهی شد روانهجمال اللّه-بروآمد شاه دركّروسه آراستميخواست ** نوعيكهاعظم آنچه غصن

بديد افتاد وسر برمحرمش سودعلی اكبر حسينی را كه موجود**  -منور ازرخش شد اهل خانه 

كه ای ياليت ما جای تو بوديم -والد وجد**همی برآن علی اكبر ندا زد حسين ارض طف با

شد از آنخانه بر كروسه نازل**غرض باصد عنايت شاه باذل-كه سر برمقدم آنشاه سوريم 

برآمد از همه ذرات عالم-چه دركروسه آنجانان مكين شد ** پراز بهجت سموات وزمين شد 

اوان شادی وفتح وظفر شد بحمد اللّه كه عهد سجن سرشد**-ندای شوق كای سلطان اعظم 

---  ۲۳۸صفحه  ---

افراشتند وسد واين سبب شد كه بعداً ايامی بقصر مزرعه وباغ جنينی وقصر عودی برای تفرج خيمه

مزين گشت وباری ابهی  بقدوماقامت در مابين حيطان رفيع قلعه عكّا بشكست واراضی سواحل دريا

شامل خطابات وبشارات نمودند ولوحی رفته دركوه كرمل ودير نزول وساعتی استراحت نيز بحيفا

معاندين ابداً اعتنا نميكرد ومكرراً در مجالس جليله بكوه كرمل صدور يافت وحاكم مذكور بكلمات

درطول مدت توقيفشان دراينمملكت هرگز نزد حكمرانان گفت عجب است كه احدی ازايرانيان

اش عكّا انتقال بحكومت طرابلس يافت پيوسته مكاتيب مخلصانهدند وچون از حكومتبشكايت نيام

يك از احبا لدی المالقات ابراز محبت واشتياق مينمود واخبار مذكورهبمحضر ابهی رسيده وبهر

__________________________________________________________
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شاهان را شكستی. پس آنگه شد بامر شاه اقدرچنان بركرسی تمكين نشستی. كه پشت پاد

بكروسه سواره غصن اكبر.پس آنگه شد درغصن انور حق. بكروسه روان چون نور مشرق

كه كروسه بصدعالم طرب ها.روانه شد باسم اللّه ابهی. روانه درامامش غصن اعظم

ريك كنارهروانه در يمينش مجد وخادم. كليم اللّه برتوسن سواره. روان باصد شعف د

شده كروسه باآن مجد اعظم. زدروازه برون زنسوان وحرم.باعلی صوت خود آندم ندا زد

كه برما چون تمام ذات خدا زد.هرآنكسرا رسيد آن نغمه درگوش.فتاد ازسكر او سرمست و

مدهوش.چه غصناللّه اعظم بحر تمهيد.جمال اللّهرا بيرون درديد.كيش ازخود شدی جانان

ندر تبسم آمد وگفت.كه چون سجن امر شد للّه اكبر.شد ازعكّا بدر شدشگفت.چه حال ا

كپی مابقی اين صفحه هيچ واضح نيست   قصر اكبر.        

____________________________

---  ۲۳۹صفحه  ---

 يافته احبا از فرحدر ايران وعراق ومصر وهند وقفقاز توسط مسافرين زائرين والواح ومكاتيب انتشار

آرزوی ديدار ممالك اروپا وتاٌسيس اوضاع واميد باليدند وناصرالّدين شاه وعده از درباريانش كه از

دست ازتعرض باينطائفه كشيدند ولی مغرضين از مجتهدين مدنيه آنجا دروطن خود بيصبر وقرار شدند
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اليدند چه كه دسترس آثار باغايت بغض وكين برآشفتند واز غم والَم همی نباستماع اخبار ومشاهده

نداشتند والجرم بقصد اهالك احبا برآغاليدندبمركز امر

__________________________________________________________

__

همه اشجار بستان ونعمين. همی ناطق كه آمد شاه دارين.چه آن باشوكت آندريای ذخّار

مجيد.كه بنگر سويم ايسلطان تجريدگذشتی ازكنار تلّ فخّار.ازآن تل مرتفع شد بانگ ت

توخود ناميده تلّ فخارم.ولی درديده اين خلق خوارم. بيك نظره زمن كن منع خواری

زاندر در حزن آزاد ميباش۰مرا بخش از عنايت افتخاری. شهش فرمود كای تل شاد ميباش

وسهخاصّ چنان سازم محلّ افتخارت.كه هر گلرا حسد باشد زنارت.بدين سو اهل آن كر

چه ذره درهوای شمس رقّاص. كه بستان الهی شد نمودار. برآمد نغمه از انهار واشجار

كه ذات كبريا آمد بشارت. بصد نور وضياٌ آمد بشارت. چه حوران قصور اينرا شنيدند

زخوشحالی زسر مهجر دويدند . دويدند از خيابانها بشادی . بحوران جنانهارا منادی

بشارت . دالرام ديار آمد بشارت . روان كروسه ابهی چه مستانكه ای عشّاق يارآمد 

كهتا ساكن شد اندر باب بستان.مقارن باطلوع شمس اشراق.زكروسه برون شد مهر آفاق
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ولی چون باغ اين خورشيدرا ديد.زغيرت روی آنخورشيد پوشيد.كهبااشراق آنخورشيد اعظم

رستان . قدم بنهاد با بهجت ببستاننيم محتاج مهر ماه عالم . باسم خود شه ابهی پ

گر دوقدس برپايش فتادند. بشكرانه زيارت برگشادند . كه شكر ايدوست بر فضل وعنايت

كه دراين باغ خوش ديدم بنايت.چنان گويم كه درآن صبحگاهی.چه واقع گشت درباغ الهی

درشنيدنبيان آن بود باخادم اللّه.كه بود وغرق بحرلی مع اللّه.كه او درديدن ومن 

شنيدن كی بود مانند ديدن . شنيدم شانگه آن بحر ذخّار. زبستان شد بسوی تلّ فخّار

شهنشاه قدم برتل قَدم زد. علمهای قدم برآن علم زد. بگفت ای تلّ قدسی اين تواست

شرف باشد بهفت وآسمانت . تو اول تلّ قدس بر شامی . كه از رجل بها با احتشامی

فتخاراست.جديدا جمله پيشت خاكساراست.اقل كوهها بودی توچون طورازايناست برسموات ا

كنون گشتی چنان دردهر مشهور. كه مقصود هزاران كوه قافی. گردد حق پرستان را مكافی

الهی شكر كه اين ايام ديدم  .  جهانرا اينچنين بر كام ديدم        

ا گلزار ديدمبباغت با همه انوار ديدم     .   زرويت باغ ر         

__________________________

  ---۲۴۰ حفهص---
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ميالدی ۱۸۷۹ -ه ق  ۱۲۹۶سال سی وهفتم    واقعات سال 

طالخونچه اصفهان وشهادت مالّ كاظمٴفتنه

اسالميه درقريه طالخونچه تابعه شهر ارباب عمائم ومراجع احكام شرعيهمالّ كاظم نام از

را هدايت باين امر نمود ومتعصّبين ومعاندين ميزيست وجمعيتیاصفهان درمحميت ديان بديع 

ذئب) سابق الّذكر پيوسته در صدد او برآمد وبرای بركندن او (خصوصاً محمد باقر مجتهد اصفهانی

تا درين سال سيد حسين مجتهد قريه كه رقابت وعداوت بامالّ كاظم داشت وامثالش همی كوشيد

ناظره علميه كرده مغلوب وخجل شد اهالی قريه را بضديت با ویمجلسی باهم مبرای آنكه در

ومتنفّذين محل بود اش سيد آقاجان كه از علماٌبشوراند تا هجوم آوردند ومالّ كاظم را با خواهرزاده

وضوضاٌ طالخونچه در ودراثر غوغاٌوبواسطه خالو مومن باين امر گشت دستگير كرده باصفهان بردند

شيخ محمدتقی نجفی (ابن ذئب ) شورش شد بتحريك شيخ محمد باقر (ذئب) وپسرش اصفهان نيز

را گرفتار نمودند وچون مالّ كاظم وسيد آقاجان را بدار وحاجی محمد هاشم وچند تن ديگر ازاحباب

محمد باقر وشيخ محمد تقی متّفقاً بمحضر حكمران شاهزاده مسعود ميرزا الحكومه حاضر كردند شيخ

مبشّر اعظم السلطان حاضر شدند ومالّ كاظم را طلبيده مكالمه وسوال وجواب كردند واو حضرتظلّ

واعتراف برايمان بامر بديع را بنام قائم موعود وجمال ابهی را بعنوان رجعت حسينی ياد كرده اقرار

مذكور سعی  السلطان بنيت كسر نفوذ مجتهدنمود الجرم شيخين فتوای بركفر وقتل او دادند وظلّ
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اصرار درسرعت قتل وهالكش داشتند واوخود نيز شتاب بسيار كه او تبری كرده خالص شود وآنان

ويرا تسليم ميرغضب كرده وماٌموری همراه برستاد تا شايد درشهادت داشت وعاقبت ظل السلطان

تبری كند ومستخلص شود

__________________________________________________________

ثانيه از شب تحويل بحمل شد شب پنجشنبه شانزدهم شهر ربيع االٌول پس از گذشتن سه ساعت وپانزده دقيقه ودو

باروپا از طهران خارج شد ودر ايام غيابش نيابت خودرا وناصرالّدين شاه در روز شنبه سنح شهر مذكور بعزم سفر

مراجعت ر واگذار كرد وبعد از سفر روسيه آلمان فرانسه واطريشنائب السلطنه امير كبيبپسرش كامران ميرزا (آقا)

.كرده در شهر شعبان وارد طهران گرديد

_______________________________

---  ۲۴۱صفحه  ---

وچون ولی او با دژخيم شتابان بمقتل رفت چندانكه قاتل بيرحم ازحال وی درتعجب وحيرت شد

وردا ولباده وشال كمر درآن قاپوق برپا بود مهيای فدا نمودند عمامهبميدان شاه در باالی سكوئی كه 

نشست وميرغضب سرش را ببريد وقبايش را كنده تا نموده برای ميرغضب گذاشت وآماده شهادت

جسد مطروح تاخته بطرفة العين اعضايشرا از وجسدش را بيفكند وانبوه اخالط انام هجوم برده اسب بر

ومابقیرا نفت وآتش زدند وباالٌخره استخوانها وآنچه ند وبعضی اعضارا بردنديكديگر جدا ساخت
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معروف بتكيه بكتاش است انداخته ديواری را برآنها افكنده مفقود ازجسد برجای ماند در خرابهئيكه

شيخ محمد باقر مجتهد مذكور اصرار داشت كه سيد آقاجان را نيز بقتل آورند ولیومختفی كردند و

ببازارها را چوب بسيار زده هردو گوشش را بريدند ودر بينی مهار كردهان فرمانداد سيدحكمر

انام نشان داده رها كردند گرداندند آنگاه بنجف آباد كه مجمع احباب بود كشيده در معابر ومظاهر

ين اهالی بواقعه مذكوره اخباری چنين فيماوواقع شد ودراثر فتنه ۱۲۹۶واينواقعه دربيستم صفر سال 

السلطان عزم برقتل عام ونفی وتبعيد ويغمای اموال اينطائفه دارد اصفهان اشتهار وانتشار يافت كه ظلّ

پريشان شده اخباررا نزد آقاميرزا محمدحسين وآقاميرزا محمدحسن (سلطان الشّهداوچون آحاد احبا

بودند نقل كردند مر بديع در آنحدودومحبوب الشّهدا ) كه از تجار وسادات متمول ومعظّم وعلمدار ا

شيرازی كه از علماٌ ومحترمين ايشان همی رد نمودند وعاقبت االٌمر توسط آقا محمد باقر مدرس

بدين مضمون نزد شاهزاده پيام كردند كه اهالی بلد وابواالّزوجه شاهزاده حكمران ومحب اين امر بود

 ومت بعضی اخبار شنيده ميشود بناًٌءز اعضاٌ دائره حكمضطرباند واازاين اعمال حكومت متوحش و

را دستگير كردهزاده مصمم است كه جمعی از كسبه وفقراعلی هذا اگر شاه

---  ۲۴۲صفحه  ---

بندگان خدا درامن اموالی زهيد ازايشان گرد آورد اينك ما يكبار آنچه مطلوبست تقديم مينمائيم تا

پيام بشنيد جواب داد كه نشريات آسوده باشد وظلّ السلطان چونباشند وخيال شاهزاده نيز راحت و

تنی از ارازل نميشود وفی الحال حكم نمود تامذكوره كذب صرف است وابداً بديگران تعرضی
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را برريسمانی آويخته همه روزه بردرب دكّان كاظم شهيداصفهان را كه قطعه از گوشت جسد مالّ

گوشش را بردرب قيصريه ميخكوب نمودند ويكشبانه روز تمام بر وخويش ميافراخت دستگير بران

آنگاه رها نمودند وبدين طريق همهمه ونشريات واضطراب دراصفهان قدری حال بداشتندهمان

يافت .    سكون وآرام

شهادت آقا ميرزا محمد حسن ( سلطان الشّهداٌ) وآقا ميرزا محمد حسين

ای اصفهانمحبوب الشّهداٌ) ومشقّات احب

فاجعه شهادت اخوين رحمانيين يعنی آقا ميرزا محمد سی وسه روز بعداز شهادت مالّ كاظم 

دراصفهان واقع شد ومجملی از مفصّل آنواقعه چنين است كه اخوين حسن وآقا ميرزا محمد حسين

ودند ودر كتبهایميرزاابراهيم نهری واز اجلّه سادات محترم وتجار معظّم ايران بمذكور پسران آقا

مفصّالً مينگاريم ويا سابق شرح احوال اين خانواده جليله ومقام آندو برادررا آورده ودر بخش الحق

دراصفهان برافراشتند اهالی كمال امتنان بصدد اشتهار كه در ايمان بامر بديع داشتند ورايت ابهی را

مام جمعه بدست آقا ميرزا محمد حسن مير محمد حسين املکیوتعلّق بايشان اظهار ميكردند وامور

امور ملكيش نمود ولی باالٌخره امام مبلغ هيجده  شملوتجليل امام ودر جمع سپرده بود ونهايت اهتمام

حادثه نرا اداٌ نميتوانست پس ازتخلّف آتومان مديون او شد وچون دين ثابت ومعلوم بوده هزار



- 331 -

بقصد جان آندو برای اجرای اغراض حاصل كرد مذكوره مالّ كاظم كه اوضاع اصفهان استعدادی

پيوسته آرزوی هالك ايشانرا در قلب تخلّف از ديون افتاد وشيخ محمد باقر مجتهد مذكور كهبرادر و 

داشت واز حمايت انام

---  ۲۴۳صفحه  ---

 مانسليرزاميهٴنداد و بواسطته فرصت را از دسمقتضی ديد را تا حدی مخالفت نميكرد نيز موقع

تصرف وصدر اخ الزوجه امام كه پيوسته نقشه قتل ميرزا محمد حسين وقيام برجای اومالمشهور بنائب

امام متّفق شد در امالك امام در ضمير بست ودرين هنگام بصدد اجرای اغراض مكنونه برآمد با

وتطاول باٌحاد مظلوم وتعرض وشاهزاده ظلّ السلطان حكمران را نيز بطمع قبض نقود واموال آنسيد

نوشتيم مصداق وقوع يافت واز تبعه امام جمعه است اينطائفه باخود موافق كردند واخبار واشتهار اينكه

االٌول كه عيد مولد النّبی ويوم مقرر وموعود برای قتل ميرزا بكار شد وچون در روز هفدهم ربيع

رآنمحضر پرجمعيت بهانه گرفته تشددكهترش آقا ميرزا اسماعيل بديدار امام رفتند دحسين با برادر

شتگان غالم وگماوپرخاش بنام دين وعقيدت ونيز تكفيرشان كرده كتم بغير حرف بايشان داد وبخدام

محمد حسن از ماجری آگاه شدم ولطم بدار الحكومه كشيدند كه آقا ميرزاخود سپرد هردورا با شت

حكمران پناه برد ومدرس بحمايت ووقايت وی قيام دهبخانه آقا محمد باقر مدرس اب الّزوجه شاهزا

كرد ولی



- 332 -

كُپی بقيه صفحه واضح نيست نميشود تايپ كرد

  --- ۲۴۴ فحهص---

وآقا ميرزا بزبان نيارد وحكمران از مقاومت وی درغضب شد اصرار كرد كه بايد تبری ولعن كنيد

خود لطمه وپنجه هزاده با دستمحمد حسن همی بنوع لطف وماليمت دفاع نمود وباالٌخره شا

واز وقوع واقعه مذكور عموم بصورتش زد وحكم داد تا هرسه را بمحبس بردند وباٌذيت وجفا گرفتند

 وفرار افتادند واز آنسو شاهزاده وامام بالاحباب اصفهان مضطرب وپريشان حال شده بخيال مهاجرت

ده باجبار حواله تلگرافی مبلغ ده هزار تومان پرداختند شاهزالوممانع باٌخذ نقود واموال سادات مظ

بزرگ افنان شيراز ازايشان گرفته مبلغ مذكوررا وصول نمود وافنان از قضايا مطّلعبعنوان حاجی ميرزا

فرمای شده بتجار پارسی هندوستان كه با آنسادات طرف تجارت بودند خبر داد وآنان بفرمان

درباب حفظ لی خود حمايت خواستند وفرمانفرما بشاههندوستان متظلّم شده از خطر خسارت ما

را مخفی داشته بسرعت سادات تلگراف كرد وشاه بظلّ السلطان تلگراف نمود ولی او تلگراف شاه

قتلشان رسيد ونيز جمعی از تجار اصفهان اقدام بقتل كرد وبعداً بشاه اظهار داشت كه تلگراف پس از

كردند كه باسادات مذكور معامالت تجارتی داريم وخطر شاهكه با ايشان دوست بودند تلگراف ب

ولی شاهزاده حكمران آنان را دستگير كرده بمحبس كشيده اجبار نمود تضييع اموال ما درپيش است

محاسبه خود نوشتند ونيز يكصد وپنجاه شتر متعلّق بمحبوسين مظلومين را ضبط كردهتا سند بتفريغ
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نمود وامام جمعه نيز نقود كثيره كه ازايشان نزد صرافان بود اخذ وجمع داغ نشانه مالكيت خود نهاده

ظالمين بخانه ايشان ريخته زنان گماشتگان خودرا برای غارت اموال مظلومان محبوس فرستاد و

بتجسس اشياٌ واموال پرداختند وآنچه يافتند وخواستند واطفال را دريك جا جمع واحاطه نمودند آنگاه

مذكوررا هفت روز در محبس نگهداشتند وجور وجفا نمودند وپس از فراغ جمله مظلومينبردند وبال

در روز هفتم امام جمعه وشيخ محمد باقراز امور مذكوره

__________________________________________________________

__

بحمل واقعشد يازدهساعت وسیونه دقيقه ازشب جمعه بيستوهفتم ربيعاالٌول گذشته تحويل

_____________________________

---  ۲۴۵صفحه  ---

نوشته مهر سائر متهدين اصفهان را نزد حكمران مجتمع كردند وحكم قتل سيدين حسنين مظلوم را

دنيويه واخرويه كرد پس بدستور وامضا نمودند وامام جمعه نزد شاهزاده تعهد والتزام هرنوع مسئوليت

نشسته منتظر بودند دژخيم خونريز باتيغ نحال كه مجتهدين مذكور در محضرشحكمران در هما

حسن آنگاه آقا ميرزا محمد حسين را سر ببريد واين واقعه بيدريغ بزندان رفت نخست آقا ميرزا محمد

 را ريسمان برپاواقع شد آنگاه هردو جسد ۱۲۹۶ربيع االٌول سال  ۲۳يوم دوشنبه در ساعتی قبل از زوال
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ميدان از زندان بيرون آورده كشان كشان بميدان شاه انداختند واجساد تا غروب آنروز دربستند

مدرسه چهار باغ مذكور مطروح بوده مردم بتماشا همی رفتند وبرخی ميگريستند سپس ببازارچه جنب

اشان باقر نام باجمعی از فربرده محفوظ بداشتند ودر ظلمت شب تنی از نوكرهايشان آقا محمد

شستشو داده آماده كفن كردند وقريب بسحر را در چشمه جنب بقعه امام زاده باقرحكومتی دو سيد

كه باهول وعجلت وخوف از تعرض شيخ باقر مجتهد وغيره بقبرستان تخت نوارد رساندند ودر آنحال

ون ساختند را درآنجا مدفوآماده از زير خاك نمايان شد واجسادحفر قبر ميكردند وقبر مهيا

احبای اصفهان هركه بزی نمود خطر ديد ميتوانست ازشهر خارج شود غروب مهاجرت ودراينواقعه از

وتقريباً سی نفر درنهايت بيم واحتياط از شهر بيرون رفتند واز آنجمله حاجی عبدالحسين پدر نمود

مدتی حكمران  وتااندپرداغ خارج شد از خطر محفوظ ماند ودر بين مشقّت سرما وعسره جسته

را از نسوان جليله حسن شهيدومجتهدين در پيشان بودند وشاهزاده حكمران مادرزن ميرزا محمد

آورديم طلبيد وآن مظلومه باتّفاق برادرش نزد شهيره اينطائفه بود وشرح احوالش نيز در بخش سوم

ولطيف مدافعانه شنيد  چند نسبت باين امر نمود وپاسخی متينوی حاضر شد پس سواالت وتعرضاتی

وپای خود مشت ولگد بسيار بر آنمحترمه زد خست وفاجعات مذكوره آحاد وبخشم آمده با دست

بالد ايران سخت منزجر ومتغير ساخت جناببهائيان در

---  ۲۴۶صفحه  ---
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ل نمود كه بدوفاضل قائينی كه آنهنگام دريزد بود حسب مشورت بابعضی از احباب بطهران رفته قصد

برای وی باينمضمون رسيد كه معظّمه اروپا تظلّم نمايد وباين عزم رهسپار تبريز شد ودرآنجا لوحی

اموررا بحق واگذارند الجرم فاضل منصرف شد احبا بايد تاٌسی بمركز امر كنند وصبررا پيشه كرده

قساوت وعداوت  استقامت ومظلوميت آندو سيد جليل القدر وازونيز واقعات مذكوره كه مشحون از

ومجتهدين مزبور بود تاٌثيرات بسيار شديد درارض مقدس عكّا نمود چنانكه وهرزه درائی حكمران

درصورت زيارات وآثار والواح كثير كه درشاٌن شهيدين مذكور وكلمات شديده كه درحقازمطالعه

سی وهشتم در روزقاتلين مزبور صدور يافت واضح وروشن ميگردد ازآنجمله لوح البرهان است كه 

در پاكتی عليحده گذاشته شهادتشان بطهران رسيد واحبا دو نسخه بخطّ زيبا نوشته شده هريك را

پست فرستادند وازبيانات صادره درلوح يكی را برای شيخ محمد باقر وديگررا برای امام جمعه با

رهان استدلّ علماٌ اليهود وافتوا به علی انصف باللّه باٌی ب"مذبور خطاباً للشّيخ ايناست    قوله االٌبهی

بكتاب حكم بين بالحق وباٌی حجة انكر الفريسيون وعلماٌ االٌصنام اذ اتی محمد رسول اللّهالّروح اذ اتی

وانّك استدلت اليوم بما استدلّ الحق والباطل بعدل اضاٌ بنوره ظلمات االٌرض وانجذبت قلوب العارفين

مصر الفضل فی هذا السجن العظيم انّك اقتديت العصر يشهد بذلك مالك به علماٌ الجهل فی ذاك

انّك نصرت الچدين ودفعت عن شريعة اللّه العليم الحكيم  ونفسه بهم بل سبقتهم فی الظّلم وظننت

ظلمك النّاموس االٌكبر وتصيح شريعة التی بها سرت نسمات العدل علی من فیالحق ينوح من
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ارتفع صرير القلم االٌعلی بين فاعلم ثم ايقن انّا فی اول يوم فيه   الی قوله االٌعلیالسموات واالٌرضين

االٌرض والسماٌ انفقنا ارواحنا

---  ۲۴۷صفحه  ---

اهل االٌنشاٌ والمالٌ االٌعلی يشهد واجسادنا وابنائنا واموالنا فی سبيل اللّه العلّی العظيم  ونفتخر بذلك بين

الی قوله االٌعلی  يا غافل ال تطمئّن بعزّك واقتدارك  ا فی هذا الصّراط المستقيمبذلك ما ورد علين

علی رووس الجبال سوف يدركها الّزوال من لدی اللّه الغنّی المتعال قد مثلك كمثل بقية اثر الشّمس

ودر خطاب بامام جمعه چنين"وعز امثالك وهذا ما حكم به من عنده ام االٌلواح اخذ عزّك

فرائص االٌولياٌ كذلك يا قلمی االٌعلی اذكر الّرقشاٌ التی بظلمها ناحت االٌشياٌ وارتعدت":مسطوراست

انصفی يا ايتها الّرقشاٌ باٌی جرم لذغت ابناٌ ياٌمرك مالك االٌشياٌ فی هذا المقام المحمود الی قوله االٌبهی

الّرسول ونهبت

__________________________________________________________

رقشا چند هزار تومان رقشا امام جمعه اصفهان متّحد گشترا وضعيتی يافت وباچون ذئب از سفك دم كاظم شهيد

نمايد باحاكم بلد هردو ساخته تا آنكه حسن مقروض سلطان الشّهدا بود ومنتظر چنان روزی كه آنقرض را پايمال

بهائی بزندان انداختند برادر ديگر كه اسماعيل نام داشت نيز با آنان بزندان مسلطان الشّهدارا با برادرش حسين بنا

كرد حضرت چون عاقبت را ديد حيات دنيوی را برخود ترجيح داد وچون ظلّ زاهل امر ببدگوئی وتبریرفت ولی

عصا زد وفرمان قتل  وبا غضب براٌسش چندسلطان الشّهداٌ فرمود تو بد ميگوئی بس است اينكلمه را ظلّ بهانه نمود
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جاری واينواقعه جانسوز سه روز قبل از نوروز وسی وسه روز بعداز داد تا چند سال قلم مبارك بذكر شهادتشان

وذئب پرجفا ودر بيست وسوم ربيع االٌول يوم صعود غصن اطهر بود كه قلم اعلی وعده اخذ رقشاٌشهادت كاظم بود

وبكمال ذلّت در قری سرگردان وبعد دستشان منطوی شد واخراج بلد گشتند فرمود آن بود كه زود بساط امامت در

مبتال گشتند وشدت عفونت بدرجه رسيد كه زن ودخترش از بامرضی كه جز باغضب الهی چنان امراض پيدا نشده

عداوت حاكم با آنان ذئب ويرا سرزنش نمودند تا باٌسفل راجع شدند وبدرجه همانرقشاٌ دوری ميجستند وكسان

سپردند واز قلم رحمن كرد كه حكم نمود احدی برجنازه رقشاٌ حاضر نشده وبا چند حمال اورا بردند وبخاكپيدا

اثر بقية الشّمس علی رووس الجبال سوف تدركه لك كمثلمثقبل ازآن خطاب بذئب لوحی نازل ودرآن ميفرمايند 

ی اللّه وتفّر الی قلل الجبال وتنوح وتصيحإالّ ان تتوب الالّزوال امراً من لدن غنّی المتعال

______________________________

--- ۲۴۸ حفهص---

ميالدی۱۸۸۰-ه ق  ۱۲۹۷سال سی وهشتم   واقعات سال 

عاد وثمود بصالح اموالهم اٌكَفَرت بالذی خلقك بامره كن فيكون قد فعلت بابناٌ الّرسول ماال فعلَت

نفحات العذاب كما اخذت فوماً ه مالك الوجود  الی قوله  سوف تاٌخذكوهود وال اليهود بروح اللّ

والشّهود  الی قوله قد قتلت الكبير ونهبت الصّغير هل قبلك انتظر يا ايها المشرك باللّه مالك الغيب

بالظّلم ال ونفسی كذلك يخبرك الخبير تاللّه ال يغنيك ما عندك وما جمعته تظّن انّك تاٌكل ما جمعته
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انّه يشهد بذلك ربك العليم قد قمت علی اطفاٌ نور االٌمر سوف تنخمد نارك امراً من عندهباالٌعتساف

هو المقتدر القدير ال تعجزه شئونات العالم يفعل مايشاٌ بسلطانه ويحكم مايريد

استقرار با استمرار عرش ابهی در قصر بهجی عكّا

قَدم بخارج حكمران مصطفی ضياٌ پاشا جمال ابهی بنوعی كه نگاشتيم حسب تقاضای مفتی عكّا ونيز

فرمودند تاآنكه دراينسال قلعه عكّا گذاشتند ودر عمارات وبساتين متعدده كم وبيش توقّف واقامت

سال با عائله درآن عمارت اقامت جستند بقصر بهجی كه قبال شرح داديم انتقال نمودند والی دوازده

وغصن اعظم با والده وخواهر وعائلهشان در آنجا مقيم يجار داشتهوعمارت عودی را درعكّا نيز باست

استفاضه ازايشان درآنعمارت ميشد وجماالبهی نيز گاهی درآنجا بودند وذهاب واياب بمالقات و

فرمودند وازين پس ذهاب واياب زائرين ازممالك متنوعه وصدور الواح متكثّره در اقامت وبيتوته می

ايجاز آورد را بنوعد ونبيل زرندی درمنظومه مثنوی كه سوانح ايام طلوع ابهیمتوالی ومتواتر شقصر

جالس كروسه خود صبحدم . شد از ورود وسجن محبوب االٌنام.چون بشد نُه سال ونُه روز تمام:چنين سرود

زدروازه برون شاه قدم

--- ۲۴۹صفحه  ---

جاری از وی نهر آب ن. بعدازآن هم قصری ازنقصان بریشد بسير بوستان ناعمين. دوستانش را منور گشت عي

رغم انف ظالمان قوم عاد.كه خدا بنيانشان برباد كابری . قصر عبداللّه پاشايش لقب . چند سالی شد مقّر عرش رب
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گاه امرتفع در وی خيام شاه بود . گاه باغ ناعمين غم زدا . گه جنينی جنّت بهجت فزداد.بر عكّا هرچند نزهتگاه بود

از قدوم شه بهی انجام شد . گاه كوه قصر خاص پاشای رفيع . گاه كوه كابری طور منيع . كه تبارك اللّه اورا نام شد

گاه يركا قصر مرزوق جوان .ابن شيخ وپيشوای در زمان . شاهرا يك چند غابسيه بيهمال . مشتعل از قبسه نور جمال

كوه كرمل م.گاه كرمل گاه حيفايش مكان.گه مكان باالی ديرش رايگانوآن بلد آباد از اكرام كريمسكن با حريم

كه لقب بهجی بدش شد عرش رب. هم ازقدوم شاه جان .بگذرانده فرق را ازفرقدان. بعد ازاينها قصر عودی طرب

شد ده  بيشتر درقصر بهجی مستقّر . آن مليك روح وسلطان قدر .بعكّا بيت عبود وداد . شد مقّر كرسی رب العباد

آمد از شه جان مشكبار وعطر ريز. تاكه نور امر سلطان قدر. آمد اندر ربع مسكون جلوه گر***ودو سال آنقصر عزيز

هندوچين ازامر حق روشن چو شمع.     -از الواح ربانی زدر. ملك روس وانگليس مند بر. اهل ايران درخيال قلع وقمع

هجوم اكراد وقتل وغارت احباب

فتنه طلوع وگردنكشی شيخ عبيد اللّه كُرد از قبيله عباس درناحيه همكاری اكراد ۱۲۹۷ سالودراين   

ايران درطعن عثمانی روی داد وتعصّبات وضديت مذهبيه موجب آنواقعه مولمه گرديد چه شيعيان

 وتشاهر نمودند وتعصّبولعن خُلَفا ونيز اصحاب وزوجات النّبی كه پيروشان شدند چندان تظاهر

دولتين را تحت رياست خود در آورد اكراد سنّی را برافروختند كه كردی مذكور اكراد سرحدنشين

گريزان شده بدو پيوست وانبوهی ازاكراد سنّی جبالغورد از قبيله منكور از حكومت ساوحمزه آقا كُ

مورات درعقبشان روان شدند وخونخوارانه درسر حدات ومعايران وعثمانی چون مور وملخ مسلّح
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كبيررا درو كردند كُشتند وسوختند عذاب وغارت نمودند وزن وصغيروآذربايجان ريخته مرد

ودراثر اينواقعه خسارت جانی

__________________________________________________________

.دوساعت ونيم از روز هشتم ربيع الثّانی گذشته تحويل بحمل واقع شد

___________________________________

---  ۲۵۰صفحه  ---

فساد بدشمن ومالی بسيار باٌحبای آذربايجان رسيد چه ازطرفی دشمنان بهانه بدست آورده آتش

است كه درسنين قبل كردند وموجب تعرض دولت ببرخی از احباب شدند واجمالی ازما وقع اين

درطهران بود وعزم مراجعت بوطن صائن قلعه اياميكه سرتيپ رضاقليخان افشار بن حاجی سليمانخان

اش وارد طهران شد با عائله أًميرزا محمود نراقی مهاجرونشر اين امر فيمابين اهل افشار نمود وتصادفاً

اش پس از حركت خان باٌفشار نامزد برای ابن مقصود شده با عائلهوحسب ميل خان واحبای طهران

بليغ برافراخت وبا بستگان خان وخوانين آنجا خصوصاً با حرم محترمهگرفته علَم ترفتند ودرآنجا قرار

مطالعه الواح آقا خوانده ميشد مذاكرات اين امر واجی سيد كاظم رشتی كه بنام دختركريمه حاش

الّدين ميرزا آبادی از طرف مظفّراللّه علیوآيات مستمر داشت وپس از چندی اتّفاقاً آقا ميرزا عنايت

ومنازعات واقعه درافشار از تبريز وارد بر والی آذربايجان برای رسيدگی باختالفاتوليعهد و
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گان اينطائفه نيز ورود كرده محفل شور واشتعال شناختهرضاقليخان شد وبرخی ديگر از مشاهير و

وحاجی سليمانخان كه از متعصّبين اتباع حاجی محمد كريمخان بود آراسته گشت وبتبليغ پرداختند

بوليعهد كه نيز از وپسرش رضاقليخان مذكوررا دربخش سوم آورديم خبر يافت وح احوال او نيزوشر

دارند بابيه درافشار قصد خروجشيخيه بشمار ميرفت شكايت وسعايت نمود كه رضاقليخان ومعتقدين

رفتن آقا بتبريز ون قلعه واحضار ميرزا عنايت اللّهیالجرم حكم وليعهد بحركت رضاقليخان از صائ

صادر گرديد ودراثناٌ احوال مذكوره ميرزا محمود بيلقون آقاج كه مركز اقامت حاجی سليمانخان بود

دشمنان اب ومياندوآب شروع شد وزه آقا دراطراف ساوجبالغ مكری دنبطغيان شيخ عبيد اللّه وحم

وخيل درشورش رضاقليخان خصوصاً پدرش حاجی سليمانخانرا وسيله بدست آمده اورا نزد وليعهد 

را دستگير كرده بقلعه اردبيل حبس نمودند ولذا امر شاهانه صادر شد اووطغيان مذكور بقلم آوردند

حاجی مالّ مهدی  آنهنگام در مياندوآب جمعی كثير ازاين طائفه مجتمع بوده وميرزا حسين بنونيز در

يزدی

---  ۲۵۱صفحه  ---

ميكرد وحاجی ان قيام داشت وميرزا ابوالقاسم ناظر حكومتشحاجی مالّ مهدی يزدی باٌداره روحانيه

عكّا بمالقات احبای آنجا شاه محمد (امين البيان) وحاجی ابوالحسن (حاجی امين) پس از عودت از

وارد شدند وبقتل وغارت پرداختند گرده ايامی چند گذراندند وناگهان اكراد مذكور چون سيالب بال

ز چهل تن از زن ومرد ديگر از آنواقعه ج چنانچه بعدمه هالك گشتنداحباب نيز درضمن عموم طع
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وحاجی ناظر دستگير اكراد شد وبعداً از چنگشان بمراغه گريخته جان احدی از اينطائفه برجای نماند

واز تجار احبای نراقی كه ساكن آنجا بودند جمعی مقتول گرديدند وبرخی كه ازآنبسالمت بدر برد

محمد هدف آقاجان شهير بود سروپای برهنه فرار كرده محفوظ ماندند وحاجی شاه جمله كربالئی

بين قتلی بيافتاد وچون گلوله شده مقتول گشت وحاجی ابوالحسن را گلوله برسران رسيده مغمی عليه

ونيزه پيچ كردند بوی تعرض نشده بعداً اكراد مهاجم رسيدند ومجروحين را سر وشكم بريده ودريده

معالجه نمود .  ی مجروح خويشرا تا تبريز رساند وبا پا

آغاز فتنه در طهران

قبل درنظر گرفت دائره نظميه وتاٌمينات بدانسانكه در ناصر الّدين شاه در سفرش باروپا بسال     

درطهران تاٌسيس نمايد وجاسوسان زبردست توانا برگمارد تا انقالبيين ممالك اروپا مقرراست

مانند سلطان عبدالعزيز پادشاه عثمانی والكساندر دوم امپراطوررا بدست آرد وخودطنتمخالفين سل

طلبان اتباع روسيه دستخوش مهاجمه احزاب طاغيه مملكت وعظماٌ دولت نگردد واز شرور جمهوری

بايران آورد بدين سمت الّدين افغانی محفوظ ماند ولذا كُنت دومنت فرت اطريشی راسيد جمال

گماشت ودرآنموقع كه فتنه شيخ نويسان بسيار برای اطّالع از احوال جاريهف داشت وخفيهموظّ

عبيداللّه مذكور برخاست مغرضين خبر دادند
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---  ۲۵۲صفحه  ---

ومواضعه دارند اند ومخابرهكه بهائيان اجتماعات سريه نموده اسلحه جمع كرده با شيخ كُردی موافق

با كمند از محاصره نمود ورا با سپاهيان پياده وسوارههای احبابخانهوكُنت مذكور شبانه اطراف 

حجرات محبوس كرده مردم پير ونورسان بی كودكان را درديوارها بال رفته باٌندرون ريختند زنان و

وتمامت محال محتمله را برای يافتن اسلحه تفتيش را دستگير كرده بمحبس انداختندتقصير چند

بدست آمده عده كثيری را نشان دادند وبچنگ پليس انداخته را بهانهغرض ومعاندنمودند ومردم م

بامداد پايسين نزديك هشتاد نفر مساكين مظلومين را با فتوای قتل از قبل گرفتار كردند چنانكه از

بنظميه كشيده محبوس ساختند وچون كُنت مردی اروپائی ونسبت بعقائد واحزاب ايرانمجتهدين

بود تفصيل احوال را بشاه معروض داشته چنين گفت كه پس از تفحص وتجسس كامل بيغرض

رعايای سالم صالح اسلحه وآالت قاتل در هيچيك از خانه ها نيافتم ومتّهمين محبوسين كال وطّراً از

ياورند فتوای قتل از طرف مالّها بنظميه مبی آزارند ومعاندين مغرضين پيوسته ازايشان دستگير كرده با

شان بصدها بلكه هزاراها رسد وموجب پريشانی نظم منوال بگذرد ممكن است عدهواگر حال باين

مصلحت خير دولت را درين ميدانم كه موافقت با مالّها نكرده شهر وتشويش افكار عامه گردد ومن

نانچه دول بلكه دست حكمرانی ونفوذشانرا درامور كشوری وسياسی مملكت چتعرض برعايا ننمايند

را استنطاق كنندقدرت وتاٌمين يافتند مقطوع سازد الجرم شاه دستور داد كه محبوسينواروپا كردند

دو روانه اگر فی الحقيقه بی تقصيراند محض پاس احتياط ومالحظه جانب مالّها آنانرا يك يك ودو
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تهای مختلفه رها شدند وايد ابوطالب قمی امكنند وبناٌ عليهذا همه محبوسين احباب ازمدتوقيف آقاسي

وآقا ميرزا ابوالفضل گلپايگانی مذكور كه شرح احوالشرا دربخش سوم آورديم چندی بطول انجاميد

مكالماتش باكُنت ونيز استخالصش بنوعيكه خود شرح كه ازجمله محبوسين بود كيفيت گرفتاری و

ان مروی نشسته باجمعی مصاحبه علميه خانه مدرسه خدرقهوهوتفصيل داد چنين واقع شد كه روزی

ودينيه ميكرد ناگهان

---  ۲۵۳صفحه  ---

سه تن ناشناس بالباس معمول وارد شده جشخصیش نشستند وپس از شُنب ديگر باٌو رب چای بواسطه

از قهوه خانه بيرون آمده باٌو اخبار كردند كه تنی درخارج قهوه خانه حاضر وجويای او ميباشد وبا وی

پس باتّفاق روانه شدند ودر اثناٌ طّی طريق رئيس آنان فتند كه كُنت رئيس نظميه مارا پی شما فرستادگ

است كه بابی شما مردی ازاهل علم وفضل ميباشيد وجای تاٌسفبوی توجهه خطاب كرده گفت

ما امر جواب گفت چون شدولت وحكومت ميخوانيد ميرزا باٌورا بمخالفت باشديد ودر انجمنها مردم

ام ولی شما حق مداخله دراحوال واعمال مرا نداريدشما همراه آمدهرا ابالغ كرديد بارئيس نظميه

وهمينكه نزد كُنت رسيد اشخاص ديگر كه حاضر بودند حسب دستور رئيس خارج شدند وجز

شك  اينمترجمش احدی برجای نماند وبميرزا گفت من مقصود ومنظور شما بهائيانرا ميدانم ودر

كتب احكام وتعاليم اين امررا وشبهه ندارم كه برای جميع ملل خاصّه ايرانيان خير ومفيد ميباشد ونيز

نمودند ميرزا باٌو گفت بهائيان از صميم قلب ام وموجود دارم ولی مالّها نزد شاه امررا مشتبهديده



- 345 -

تادر امور باديده بيطرفی مردمی دانا وبيغرض ومتمدن باشد آرزو دارند كه سررشته امور بدست

مسروريم كه دولت برای حفظ حقوق عموم وتاٌسيس حق وعدالت وملّت وانصاف بنگرند وازاين

عالم بيغرض را از اروپا خواست وآمدن امثال شما دراينمملكت سبب كمال پروری اشخاص عاقل

اند ع از مداخله درسياستوشما ميدانيد كه اينطائفه بموجب تعاليم حضرت بهاٌاللّه ممنومسرت مااست

ونوع رعايای صادق ومطيع دولت ودوست خيرخواه ملّت ميباشند وقصدی جزترويج خداپرستیو

ترفيع تمام بنی آدم ندارند دوستی ورفع تعصّبات ومحاربات از مابين اقوام ودول عالم وتاٌمين انتظام و

را تصديق كرد آنگاه  ماع نموده همهاستومقداری بسيار از آيات وبيانات ابهی را بيان كرد وكنت

واكنون از گفتار شما روشنتر گرديدن گفت مطالب مذكوره برمن معلوم بودچني

---  ۲۵۴صفحه  ---

ولی خوبست نوعی ومن معتقدم كه از اثر امر شما ايران وايرانيان عاقبت ترقّی كرده متمدن ميشوند

دولت مجبور باٌخذ وحبس شما نگردد واد بدست نيايدرا وسيله برای فتنه وفسرفتار كنيد كه آخوندها

مباين آسايش دولت وملّت ومخالف آئين وشريعت ميرزا گفت هيچيك از آنان هرگز گفتار ورفتاری

تعظيم وتجليل رسول وامام از ما نشنيدند ولی بصرف بغض ومغاير ترقّی وطن وسعادت انام ومنافی

جاد فساد مينمايند دراينصورت ما چه توانيم كرد آيا بهائيان انگيخته ايوعناد پيوسته دسائس ووساوس

تبديل ووجدانشان كه خير محض است بگذرند وانسانيت حقيقيه را حسب ميل مالّها تغييرواز آئين

نسبتهای شايعه از دهند كُنت گفت هرگز از اينطائفه خالف وخطائی خطير ياحقير بروز نكرد وتمامت



- 346 -

اينك خواهشم اين است كه در ی ناروای معاندين حسود وحقود انتشار يافتكذب وافترا وبهتانها

تا برای معاندين معتدين بهانه بدست نيايد اجتماعات وتبليغات خود مالحظه احتياط را از دست ندهيد

نزد رفقايش رفته مكالمات واقعه را تماماً بيان كرد ودرآن پس ميرزا مرخّص شده بقهوه خانه مذكور

فسادی بزرگ واضطهادی سترك برای اين طائفه از هركرانه ظهور وبروز داشت عالئم قرب بروزايام 

محرمانه برای در دائره نائب السلطنه كامران ميرزا با مراعات احتياط واستتار عقيده بودندوبرخی كه

تمامت آحاد اظهار كرد كه تا بعضی از اعاظم احبا خبر آورده گفتند نائب السلطنه بهمين صراحت

راحت واطمينان نيابم چه دولت ازين بابت در بهائيان را نشناسم واز مقاصدشان كامالً مطلّع نگردم

دلسوزی ورهنمائی اظهار داشتند كه معاريف بهائيان را خطری عظيم است وبرخی از حضّار بنوع

وبت نمائيد تا كرده تطميع بانعام وخلعت ويا زجر بشكنجه وعقماهمه ميشناسيم خوبست دستگير

نائب السلطنه جواب گفت كه مكرراً چنين كردم وبروز ندادند چنانچه حاجی تمامشانرا بدست آريد

اكبر شهيرزادی كه از بزرگان طائفه استمالّ علی

  --- ۲۵۵ حفهص---

ميالدی ۱۸۸۱ -ه ق  ۱۲۹۸سال سی ونهم  واقعات سال 

جواب گفت اده خواستم كه ديگران را نشان دهداحضار ومالطفت ومهربانی بسيار نمودم وعده ها د

اذيت داديم صبر ومن از حال وعقيدت خودم آگاهم واز نهان قلب ديگران بيخبرم وهرقدر زجر
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باالٌخره گفتم دندانهايش را بكشند وبر وتحمل كرد وفراشان وميرغضبان شكنجه وعذاب نمودند بروز

بيرون رفت بی اختيار چنين گفت دينم مقتضی است سرش بكوبند چون بيطاقت شد واز حال طبيعی

اينك هربالئی را كه خواهيد توانيد برمن وارد آريد لكن نخست كه بندگان خدارا بزحمت نيندازم

مروت وانصاف وآئين چنين ستَم وجفائی را روا ميدارد ومن خجالت كشيدم وبگوئيد كه كدام دين

يقينيه بر ميرزا ابوالفضل از استماع اين اخبار كه داللت بمحلّ سجنش فرستادم وبالجمله آقاواورا

همه روزه در انتظار فرصت حدوث انقالب واضطراب داشت از طهران مهاجرت ومسافرت نمود واحبا

بروز فتنه وفساد وظهور انواع بليات بسر ميبردند .

فتنه در يزد

متهای اصفهان خونسار گلپايگان كردستان قسشاهزاده مسعود ميرزا ظلّ السلطان سابق الّذكر درتمام

وكرمانشاهان وفارس ويزد حكمرانی داشت وحاجی معدل السلطنه عربستان لرستان وعراق وبروجرد

بحكومت يزد گماشت بعضی از مالّها تهييج وتحريك نمودند تا بتعرض بهائيان را كه از جانب خود

آقا باز وشاطر حسن وآقا علی اكبر پسرانپرداخت وشش تن را كه آقا محمد اسماعيل خآنحدود

يزدی وآقا عبدالحسين ميرزا ابراهيم خباز منشادی ونيز استاد حسين كفشدوز منشادی وآقا محمد باقر
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محبوس بداشت آنگاه همهرا بيك مشكی وآقا سيدمحمد علی هنزائی بودند دستگير كرده چندی

السلطان فرستاد وآقا سيد محمد علینزد ظلّهانزنجير بسته پياده همراه ماٌمورين سواره باصف

__________________________________________________________

طلوع آفتاب تحويل بحمل در روز يكشنبه نوزدهم ربيع الثّانی بعد از گذشتن هشت ساعت وهفده دقيقه وكسری از

.واقع شد

_______________________________

---  ۲۵۶صفحه  ---

فاطمه مذكوررا باآنكه در محبس دچار بيماری وضعف گشت سرزنجير اُسرا قرار دادند وخواهرش

همراه برادر واُسرا روانه بيگم كه در سن بيست وهفت سالگی بود وهنوز شوهر نداشت پياده پای برهنه

ه خود نهاده تا بغايت سنگين بود برشانشد ودرتمامت شصت فرسخ طول طريق ميخ طويل زنجيررا كه

الورود اُسرارا بحال مذكور نزد شاهزاده حكمران حاضر باصفهان گداخته وناالن رسيد وسواران لدی

ايشان دستور داد همگی را بمحبس انداختند وفاطمه بيگم درشبها از برادر كردند واو بعداز مكالمه با

ونظم خره چندان عرائض جانگداز نثرشد ودر روزها بزندان رفته نزد ايشان ميماند وباالٌواُسرا جدا

ضعف ومشقّت بحكمران نوشت كه قلبش را منعطف كرد وتمامت محبوسين مرخّص وآزاد شدند وبا

بسيار عودت بوطن نمودند . 
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فتنه در قوچان

 نبيل اكبر) وبا(شجاع الّدوله قوچانی حكمران مقتدر غيور قوچان بمالقات با آقا محمد فاضل قائينی

امرابهی اطّالع يافت دراينسال ميرزا عليمحمد بن مالّ صادق مقدس (ابن اصدق) از مناقب ومئارب

شده چند بار با وی مالقات وبا ادلّه وبراهين طريق حاجی ميرزا حيدر علی اصفهانی وارد قوچان ۱۲۹۸

اشتند ومنشی فاضلش وايامی درعمارتش ميهمان شبها مصاحبه روحانيه دمبين را اظهار واثبات نمود

نام را نيز منجذب باين امر كرد وباالٌخره بميل حكمران مجلس مهمی از مالّهای بلدميرزا حسين

نيز درضمن فراهم شد وحاجی مناظره ومحاجه كرده اكمال حجت واتمام نعمت نمود وحكمران خود

رزيدند وبا جمعی از اشرار ومحاوره تاٌييد سخنان حاجی همی كرد ولی هيئت مجتهدين با حاجی كينه

مجروح وخونين گشته درهم شكست ومشرف پابمنزل مسكونهاش ريخته اورا چندان زدند كه سر تا

مقتدر ماجری بشنيد وبشدت غضب وغيرت بهالك شد آنگاه از بلد اخراج كردند وحكمران
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از ارباب عمائم  بمدرسه دينيه ريختند وقريب چهل تنبرافراوخت وگماشتگان غالظ را فرمانداد

واصحاب وخائم مذكوره را

دستگير كرده بدار الحومه كشيده             همه را

 ۲۵۷صفحه  ادامه ميشود ۲۵۸مفقود لذا تايپ از صفحه

--- ۲۵۸ صفحه---

معاندان آگهی دادند شتافته اورا بحضور در دار الحكومه خواستند وچون بعضی از دوستان ويرا از فتنه

اينكه زوجه مومنه ويرا تحذير هميكرد باولی معاندان بار دوم وسوم تكرار عمل كردند ونپذيرفت 

موافقان باچرب زبانی ويرا باخود بردند ودركوچه بخانه ممنوع نشد وبيرون رفت ومعاندان درلباس

شيده بحلقش ريخته روی ولباسش را بيالودند وبدين بهانه نزد حكمران كدرآوردند ومشروب خمريه

آوردند كه مشروب خورده آبروی مالّها وروضه خوانان را برد وحاكم ويرا بفلكه كردهفرياد بر

عمارت چندان چوب بر پاهايش زدند كه ناخنها بريخت وبحالت نزع جان رسيد آنگاه ويرا بيرون

ن را در قبرستاگذاشتند واشرار واراذل جسدرا بدينسو وآنسو كشيدند تا درگذشت وجسد مظلوم

.خارج بلد زير خاك پنهان ساختند

فتنه در همدان
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رحيم وآقا وحكمران همدان بصدد تعرض وايذاٌ اينطائفه واخذ درهم ودينار برآمد وآقا محمد

حاجی محمدباقر (نبيل حسينعلی اصفهانی را چون عازم عكّا بودند گرفتار وحبس نمود وباالٌخره

دوازده تن از معاريف اينطائفه را كه لص ساخت ولی باالٌخرهمسافر) مبالغی نقود داد تا آندورا مستخ

(نبيل مسافر) عبدالحسين دينارآبادی آقا محمد باقر نراقی نام وشهرتشان چنين بود حاجی محمد باقر

آقا محمد باقر كرباس فروش آقا حسن اصفهانی آقا حسن آقا محمد هادی آقا سيد احمد نراقی

آقا محمد حسن پسر حاجی محمد ابراهيم معروف بين عوام بجبرائيل بابيه ابراهيم آقاحاجی محمد

وحبس نمود وسائر محمد اسماعيل خياط آقا محمد علی بلورفروش حصاری آقا محمد بهاری گرفتار

شد وحاجی خان نراقی بگريخت معروفين بوسائلی مصون مانند چنانكه آقا محمدجواد نراقی مختفی

بماٌمورين داده تا متعرض وی نشدند ومحبوسين آقا رفيعا از آل اسرائيل مبلغی وحاجی مهدی بن

كه تبرئه از عقيدت نمايند وخواستند شكنجه كنند وذكر مذكوررا در محبس بتهديد وزجر كشيدند

اعدام واهالك          درميان

  --- ۲۵۹ حفهص---

ميالدی ۱۸۸۲ -ه ق  ۱۲۹۹سال چهلّم  واقعات سال 

تظلّم كردند بود ولی باالٌخره مبالغی جرم همه مظلومين داده مستخلص شدند وچون بدولتدرميان 

استرداد نمودند .   وتلگراف مساعد درحقّشان بحكومت رسيد مبالغ جريمه مذكوررا نيز
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از عظمت واقتدار جمال ابهی ونفوذ غصن اعظم  ٴشمه

درعكّا

بغايت ادب لح بحكمرانی عكّا منصوب شد واو نيزبعداز مصطفی ضياٌ پاشا مذكور احمد افندی ص

ب واخالصش بيفزود بدرجهيكه چون غصن اعظم واحترام سلوك نمود ويوماً فيوماً برمقامات ح

اثر هوای عكّا ومشقّات شديده بعداز چندی سفری ببيروت برای معالجه از حال تب ونوازل كه در

وعظما دارائه مقامات عليا رفتند احمد وعلما عارض شد ونيز برای مالقات والی واركان حكومت

وصفا واخالص پيوسته مالزمت داشته انفكاك را جائز افندی مذكور كه درآنجا بود با كمال صدق

حكمرانی عكّا معزول شد وزيور پاشا از اهل اسالمبول منصوب گشت نميشمرد واو پس از چند سال

تاٌسيس وباغ بلدی عكّا وبعضی ابنيه ديگر بهمت اوومتعظّم وغيور وبی مداهنه بود كه مردی مقتدر

ودر نخستين مالقات با شد واعاظم بلد واركان حكومت غالباً بدون اجازه در محضرش وارد نميشدند

شان ببست ومتدرجاً بمقامی غصن اعظم چنان مجذوب وفريفته گشت كه دل بمصاحبت ومعاشرت

ايام او قضيه خواميها واقع شد كه رئيس آنطائفه رد ودررسيد كه فقط با ايشان معاشرت ومجالست ميك

بلدی ونافذ القول بود وايشان روزی بتفرح ونزهت بقصر بهجی رفتند واز منصور نام از اعضاٌ مجلس

پذيرائی شده چای وقهوه وقليان صرف كردند آنگاه در مقابلآنان
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__________________________________________________________

__

.تحويل بحمل در شب سه شنبه غره جمادی االٌولی واقع شد     

_______________________________

بود ۱۲۹۸سفر غصن اعظم ببيروت در اوائل سال       

________________________________

---  ۲۶۰صفحه  ---

ت شدند وشخص عربی راقصر زير سايه درختان صنوبر وكنار جوی آب نشسته مشغول لهويا

آنحال تنی از كه آب برای قصر ميبرد تعرض نمودند وبزدن گرفتند كه چرا از قربشان عبور كرد ودر

از لمحه متنبه وملتفت احباب نزدشان شتافت كه سقّای عرب را مستخلص كند اورا نيز زدند وپس

محضر ابهی ميباشند آگهی يافته قصر بشدند كه اعمالشان نتيجه وخيم خواهد داد وغصن اعظم كه در

كرده متعذّر گشتند كه اينعمل درحالت عدم اغماض نخواهند فرمود الجرم نزد احباب طلب عفو

بعكّا كردند برای بيم از غصن اعظم سبقت جسته بانگ اختيار والتفات واقع شد ولی چون مراجعت

بنای فتنه وفساد گذاشت وغصن  برما هجوم نمودند ومنصور مذكوربرآوردند كه بهائيان با شمشير

هاعظم حسب سجي كريمه شان قبالً با وی مدارا ميفرمودند ودراين بار چون غرور وغفلتش از حد



- 354 -

شد باٌو پيام كردند كه من بعد هرگز در دائره حكومت منصبی نخواهی يافت ومنصور معزولگذشت

غصن اعظم غول شد وهمگی نزدوهرقدر با اتباعش كوشيد ثمری نچيد وناچار بكسب صرافی مش

پاشا متجاوز از يكسال بود حاضر شده توبه وانابه وعجز ونياز نمودند وبالجمله ايام حكمرانی زيور

واندوه از مفارقت مينمود ودرعين احوال وچون از عكّا رفت عرائضش پيوسته ميرسيد واظهار اسف

۱۲۹۷ر از اغلب سنين ماضيه شد چه درسال سنين اخير بيشتمذكوره اجتماع احبای واردين عكّا درين

بمصر نمودهاند واحبای قاهره ومصر ناچار باٌرض مقصود شتافته درجوار ابهی دول اروپا هجوم وحمله

الحقيقه تاج واطمينان يافتند ودرلوحی صادر باٌمضاٌ خادم چنين مسطوراست       اسكندريه فیقرار

انگليس از اثواب امنيت مابين ممالك وديار از سطوت مدافع مدن اسالميه بود وبمثابه عروس بود

عاليها سافلها بظهور رسيد اهل وطن واطمينان وطراز عزّت وعمار عاری مشاهده شد در ده ساعت

دركمال ضعف واجنبيه بغايت قوی وغالب القدرة

---  ۲۶۱صفحه  ---

للعارفين الفائزين دراين اللّه فی الكتاب طوبی والغلبة للّه الفرد الخبير اين است تعبير ظهورات ما انزله

شد ولكن چون امورات پوسته منقلب ايام نامه مفصّلی درجواب دستخط آن محبوب روحانی نوشته

بكمال اختصار عرض شد واميداست كه آنهم از بعد است لذا ارسال آن در عهده تعويق ماند واينورقه

هجوم نمودهاند لذا اين ديار هم خالی از اغتشاش نيست  مصرارسال شود چون دول اجنبيه درسر

اسكندريه بودند جميع باين ارض راجع شدند آنچه داشتند معاموال ناس كلّبغارت احبای الهی كه در
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را اذا عمت طابت اسكندريه ومافيها خراب وسوخته ومنهوب ولكن عنايت حق دوستانالبليةرفت

۹۹شهر شوال المكرم سنة  ۱۵ال  الخ   خادم فی حفظ نمود نحمده فی كلّ االٌحو

فتنه در جاسب كاشان

جاسب بقُم شتافته نزد آقا سيد جواد اهالی قريه ۱۲۹۹در بيست وپنجم شهر جمادی االٌولی ازاينسال 

بهائيان شهير قريه مذكوره نمودند وشهادت دادند مجتهد سعايت وشكايت از ميرزا غالمرضا يكی از

مجتهد باعتضاد الّدوله محمدخان سپهساالر كه از جانب كامران اهالی را بهائی كرده كه جمعی از

حكومت قم داشت نوشت وحكمران ماٌمور بجاسب فرستاد ميرزا غالمرضارا با ميرزا نائب السلطنة

محمد جواد دستگير كرده بقم برده محبوس نمودند وآقا مير از بهائيان شهير جاسببرادرش آقا

بنائب ن شتافت وعرائض تظلّم بشاه رساند ودستخطّ شاهی برای خالصی دو برادر مذكوربطهرا

السلطنه صادر شد واو دستخطّ را برای اعتضاد الّدوله بفرستاد ولی

---  ۲۶۲صفحه  ---  

عباسقليخان سرتيپ از اطرافيانش كه غايت تعصّب وغرض نسبت باين امر داشت باعتضاد



- 356 -

نمود كه ترا رسوا جاسبی چندان بشاه ونائب السلطنه عريضه داده از تو شكوهالّدوله نوشت كه سيد 

اگر من اين دو برادررا رها كنم ساخت واعتضاد الّدوله متغير شد وبنائب السلطنه چنين نوشت كه

درطهران محبوس نسازيد درقم ديگر حكومت اهالی قم شورش مينمايند وشما اگر سيد جاسبی را

دو برادر محبوس هنگاميكه ديگر بار نزد وی برای استخالصازجرم نائب السلطنه آقا ميركرد النتوانم 

برد وعريضه مسترحمانه درقم رفت درمحبس خود محبوس نمود وآقا مير مدت نُه روز درحبس بسر

ائب حالت بيماری همه روزه بدرب خانه نبمادر نائب السللطنه نوشت تا اورا مستخلص نمودند وباز با

السلطنه رفته برای استخالص اخوين مذكور

بقم رفت آقا بعد درشهر صفر چون نائب السلطنه ۱۳۰۰كوشيد وامور بهمين طريق جاری بود تا بسالی 

السلطنه بعد از ورود بقم مير همراهش روانه شده در منازل راه همی خودرا بدو نشان داد ونائب

كرد وآقا مير نيز حضور يافت ونائب السلطنه در محبوس را حاضرباعتضاد الّدوله دستور داد تا دو برا

آيا شما از اينطائفهايد وهردو اقرار كردند وهر سوالی كه در از ميرزا غالمرضا وآقا مير جويا شد كه

جواب گفتند ونائب السلطنه تمجيد بسيار از آقا مير كرده بحاضرين گفت من اينخصوص نمود بخوبی

داد كه آقا افشاريش تعجب دارم درطهران از بس دنبال كرد من ناچار شدم آنگاه امراستقامت وپاز

كرده گفت انشاٌاللّه پس از وعدهمير ومحمد جواد آزاد باشند ومبلغی نيز بمحمد جواد انعام داد و

شود وبعد از مراجعتش بطهران چون عودت بطهران تلگراف ميكنم كه ميرزا غالمرضا هم مرخّص
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دراثناٌ گرفتاری احباب بنائب السلطنه تلگراف كرد بشرحی كه عنقريب مياوريم واقع شد آقا مير فتنه

كه وعده فرموديد بعد از

---  ۲۶۳صفحه  ---

غالمرضای بابی مراجعت بطهران ميرزا غالمرضارا مرخّص نمائيد واو باعتضاد الّدوله تلگراف كرد كه

التفاتی نميكرد ومدت ميدادندب السلطنه دراينخصوصئضی كه بنائجاسبی هرگز خالص نشود وعرا

.حبس ميرزا غالمرضا درقم متجاوز از شانزده ماه بطول انجاميد

ه در بشرويهنفت

بودند توهين وجريمه ميگشتند گهی در بشرويه خراسان پيوسته احباب مورد تعرض واذيت اعدا  

مخان را كه در رد برحضرت باب نوشت علی كريمعاندين عبارات كتاب ارشاد العوام حاجی محمد

طائفهرا تحقير وارد آوردند وبدينطريق بهائيان ازجور وجفايشان المنابر خواندند وهنگامی معاريف اين

باالٌخره انبوه اشرار بخانههای آنمظلومان هجوم نمودند ودرهای خانه روحانيه ازودمی راحت نيافتند

قائن ) را آتش جی ميرزا حسن رئيس وخانواده ميرزا محمد علی (نبيلمشاهير مومنات ونيز خانه حا

حسن بن كربالئی قاسم را زدند ودر كوی وبازار همی شتم وناسزا گفتند سب ولعن كردند ومحمد

بيحس گشت وقريب چهار ماه بيمار درخارج قصبه بچنگ آورده چندان زدند كه از تكلّم وامانده

مواقع مذكوره شدت ومشقّت چون احبا ل بدرود جهان گفت ودركلّوبستری شد وبعد از دوسا
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ارتكاب اعمال خود كرده ميگفتند اعمال وصدمات مذكوره شكايت بمراكز امور مينمودند اعدا انكار

ميرسد وبداينطريق از بی اعتنائی واستهزاٌ آنچه خواستند كردند وانتقام از ناحيه جنّيان باينطائفه

.نديدند ومجازات

فتنه در منشاد يزد

تحريك مالّها ومعاندين محلّ اشرار واراذل بتعرض وودر منشاد باغواٌ واغراٌ نواب رضوی يزد  

بصدد ضعفا وفقرا برآمدند انواع اذيت وجفا از شتم وضربباٌحباب برخاستند ودر آغاز

---  ۲۶۴صفحه  ---

آنمظلومان وند وبرخی از خانههارا آتش زدندوتوهين وتحقير وارد آوردند وخانههايشانرا غارت كرد

بشيراز وبوانات وميخ ناچار باطراف وبالد اخری متفرق شدند بعضی بكرمان ورفسنجان وبرخی

حسين ترك باسه تن ديگر باصفهان وجمعی باٌباده گريختند وچندتن بطهران شتافتند ازآنجمله حاجی

داده هر ستَم وجفائی را تحمل كردند واغنيا دررفتند وسائرين كه قدرت فرار نداشتند تن ببال 

كردند ناچار  تسليم نمودند وحاجی حسين مذكور با همرهانش ومتمكّنين آنچه اشرار واعدا مطالبه

ودادخواهی از ظلّ السلطان برآمدند روزی در معبر موكب جاللش ايستادند دراصفهان بصدد تظلّم

م دراز كرده فرياد وفغان نموده گفت داد وفرياد از ظلمنزديك رسيد حاجی دست تظلّچون شاهزاده

السلطان زمام اسب وجور اهل غرور واز بی اعتنائی حكمرانان كه بحال فقرا وضعفا توجهی ندارند ظلّ
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اختصار چنين گفت هشتاد سال از را كشيده بايستاد وگفت ای پيرمرد مگرچه واقع شده حاجی بنوع

معروفم چگونه ممكناست اين شهرت سلب گردد ه بنام بابی بين انامعمرم ميگذرد وسالها است ك

هستيم بفرمائيد مارا تماماً بيكبار مقتول سازند واالّ اسباب وهكذا سائر اهالی منشاد حال اگر كشتنی

تا بدعاگوئی دولت مشغول زندگانی خود باشيم وشاهزاده ويرا تسليت داده آسودگی فراهم سازند

رفتند كومه آئيد تا امور شمارا ترتيب دهم وروز بعد حاجی با همرهان بدارالحكومهبدارالحگفت فردا

خليل خان كه از وپساز مقداری مكالمات شكايت از نواب رضوی نمودند وشاهزاده فوراً بابراهيم

ميشود زمام حكومت يزد جانب او حكمران يزد بود باين مضمون تلگراف نمود كه چنين معلوم

گردند البتّه اهل منشادرا آسوده است وگرنه چرا رعيت متفرقشوند وباطراف فراریدردست ديگران

فرمانی نيزنمائيد وآنانكه تعدی نمودند تنبيه كنيد و

  --- ۲۶۵ فحهص---

بوی بدين مضمون نگاشت كه مظلومين منشادیرا از شرور وتعرضات معتدين مفسدين آسودهفرمانی

بابراهيم خليل وتاٌديب كنيد وحاجی حسين فرمان را گرفته بيزد برگشتنمائيد ومتعرضين را تنبيه و

نمود ومنع اكيد كرد كه احدی خان حكمران داد واو ناچار چندتن از متعرضين را مواخذه وتنبيه

معاندين گرديد وسيد ميرزا امام جماعت متعرض ايشان نشود ولی اين امور موجب شدت بغض وعناد

تير طپانچه خالی كرده فرياد وفغان بركشيد ت نيمه شبی برخاسته چندنيرنگ جديدی ريخ

انبوه شدند وامام بناله گفت سه تن از بابيان بقصد كشتن وهمسايگان مجتمع ومردم از نزديك ودور
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بقصد من انداخته رفتند واز اينرو عوام را دست آويزی پيدا شد وشروع من آمدند وچند تير گلوله

مانند حباب نمودند ودر آنميان ابراهيم نامی خاركَن بود كه درفقر وتفرد وبی پناهیبرابتعرض وهجوم

طريق معاش او نداشت وروزی دو بار خار جمع كرده بقريه مياورد وبحمامی ميفروخت وبدين

مدعی مركز قدرت وسلطه وعائلهاش ميگذشت واورا حال جذبه ايمانيه دست داده در حق خود

گرديد نخست انقطاع از ماسوی اللّه سه معجزه برای خود اظهار كرده بدان متمسكموعوده گرديد و

رو بنام سلطان ابراهيم معروف گشت وايامی قبل از دوم صبر وتحمل سوم استقامت وپافشاری وبدين

ترزجان كه مهدی نام داشت چندان چوب زد كه مشرف بهالك شد واقعه مذكوره ويرا كالنتر قريه

او بخانه بعضی از احباب رفته چند روزی اقامت كرده بهبودی حاصل نمود ومحلّی انداختندآنگاه ب

هفده در اينموقع ابراهيم مذكوررا اراذل واشرار منشاد دستگير كرده ازصبح الی غروب دربالجمله

تقريباً چهار محلّ نگهداشته همی چوب زدند وبی ماٌكول ومشروب در محلّی حبس نمودند وچون

اعت از شب گذشت پنج تنس

---  ۲۶۶صفحه  ---

وارد شده از مالّها سه تنشان پسران شيخ حسن سبزواری وچهارم پسر شيخ تقی مجتهد بودند بمحبس

كه يكتن بابی را در ذكر نمودند كه چون شب بيستويكّم رمضان واز ليالی احيااست وامروز شنيديم

اخرويه ميخواهيم اين بابی را تنبيه باعظم مثوباترهگذرها چوب زدند واكنون محبوساست برای نيل 

نواختند آنگاه دو قران بيك نفر داده گفتند اين بابی را وتاٌديب كنيم باچوب مقداری برسر وپهلويش
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كنيم وتشويق وترغيب بسيار نموده گفتند عملی اعظم مقاماً از اذيت بابيه آنچه توانی بزن تا تماشا

انداخته مامت كناهانش مغفور گردد وآنمظلومرا چوبی وافر زده مدهوشوهركس موفّق شود تنيست

ومقاومت با صفوف اعدا رفتند واو همينكه بحال خود آمد قوت قلب درخود ديده بنوعيكه استقامت

شدند وعلی رووس االٌشهاد تبليغ كرده تواند وازآن محلّ بيرون جست ومردم منشاد ازاو بوهم وهراس

هجوم برده دست بسته از منشاد بيزد برده در دار همی نمود وپس از مدتی براو اشتهار امر بديع

مجذوبانه ميگفت حمل بر جنون نموده رها كردند .  الحكومه حبس نمودند وچون سخنانی

شرح فتنه خطيره طهران

شهادت بديع  بعدازوچنانكه از واقعات سنويه گذشته مفهوم گرديد ناصرالّدين شاه پس از مطالعه لوح

مداخله نيارند وشيفته معارف ومقاصد اين را دانست كه بهائيان با دولتش معارضه ندارند ودر سياستش

از تعرضات كشيده بنفسه اقدام بضديت واذيت احباب نكرد دينيه خود هستند واز اينرو متدرجاً دست

افزون اينطائفه مزيد گشت وعوام شيعه مستمر بود وبمالحظه عدت وعدت روز ولكن تعرضات فقهاٌ

وتهييج همی كردند وشاه برای عدم رشد وقدرت واز جهت بيم وخوف از مقام خودرا تحريك

شاه اسالم خورسند فرمان بتعقيب ومجازات مظلومين ميداد تا مالٌها راضی شده عامه انام از تدين

وآرام باشند وبرای

  --- ۲۶۷ فحهص---
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ميالدی ۱۸۸۳ -ه ق  ۱۳۰۰قعات سال سال چهل ويكم  وا

وتاٌمينات را برياست انتظاماتاحتياط از طغيان گردنكشان وانقالبات داخليه كُنت مذكور اطريشی

وعدالت جو وبيغرض مشغول داشت واز واقعات جاريه روزانه مطّلع ميگشت وكُنت نيز مردی حق گو

چنانكه نوشتيم اطّالع داشته حمايت مينمود شان نيزنسبت باحزاب وعقائد ايرانيان بود واز بهائيان وآئين

سياست داخليه شاه ميكرد واز طرفی ديگر مابين دو شاهزاده ومعذلك ناچار والعالج تاٌسی از روش و

داخله مملكت اولين درجه اهميت را داشتند كار برقابت وحسادت ميرفت وبااينكهعظيم الشّاٌن كه در

واگذار شد ب نمايندگان دول معظّمه بشاهزاده معظّم مظفّرالّدين ميرزامقام واليت عظمی بتصوي

اميال متخالفه متقابله هريك هوی وهوس شاهی درقلب ودماغ خود ميپروراندند واينطائفه را حسب

جمعيت ونفوذ آنان را مهيب نشانداده با خود نوعی مخصوص نزد شاه جلوه ميدادند وكامران ميرزا

نموده تحت مراقبت خود نگاه داشت ودر مواقع مقتضيه تنی ومهمينشان روی مالطفتبعضی از اعاظم 

گر ميساخت تا بيش بابا مقام مقام تدبير وكفايت وعمق سياست خودرا جلوهچندرا دستگير كرده بشاه

مطمح نظر پدر تاجور شود وحكومت طهران ومضافاتش ونيز قم وگيالن ومازندران بدواز برادران

مهدی دهجی آقا سيد ۱۳۰۰ونائب السلطنه وسپهساالر كشور ايران بود ودر اول محرم سال سپرده 

لسان برخی از مخلصين كه يزدی اسم اللّه المهدی از ارض مقصود (عكّا) وارد قرب طهران شد واز

ويا بزرگان اينطائفه وارد طهران ميشود وگمدتی بانتظار ورودش بودند چنين شهرت يافت كه يكی از
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فرسخ باستقبال شتافتند وبا اعزاز واجالل تمام اورا وارد خياالت بزرگی درسر دارد وجمعيت تا چهار

منعقد گشت ودر افواهشان شهرت يافت كه خدمتی عظيم درنظر ندارد واو كردند ومجالس پی درپی

البين از دورابهی در عكّا وتعاليم والواح صادره واخبار جديده همی بيان كرد وطاز عظمت جمال

 ۲۶۸صفحه  تايپ از صفحه ۲۶۹كپی نشده خالی است ادامه

ميشود

--- ۲۶۹صفحه ---

گفت تمامت بخوبی مطّلعم وصندوقچه را در بگشود وفهرستی از اسامی قريب هزار نفر بيرون آورد

رد من مكررا بدين اسالم ندااين نفوس برمن ثابتاست كه ازاين طائفهاند ولی چه كنم كه شاه اعتنائی

نوبت تنی چندرا گرفته ايامی درمحبس نگهداشته باٌو نوشته قلع وقمع اين گروه را خواستم واو در هر

دراين باب سخن نگويم وآنچه از وی باصرار درخواست مرخّص كرد لذا من عهد كردم كه ديگر

تافتند ودر شكايت وسعايت آقا سيد صادق مجتهد طباطبائی مشهور شاقدام نمودند اثر نكرد الجرم نزد

مقال دادند وسيد مجتهد بهيجان آمد خصوصاً چون پرسيد كه بابيه درباره من چهاز بهائيان بسط

را درباره ميگويند ودو منافق مذكور جواب دادند كه شمارا دجال زمان خوانده مصداق قول مشهور

عمامه از سر بيفكند لطمه برسر ر شد كهشما معتقدند كه هر موی شما سازی ؟ ؟ چنان متغير ومتاٌثّ
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قلم برداشته مكتوبی مفصّل وموثّر وقاهر وسينه خويش نواخته لختی بر اسالم گريست وفی الحال

توسط دو منافق مذكور بفرستاد واكيداً قلع وقمع واستيصال بنائب السلطنه نگاشت وبا كتاب وفهرست

ه پس از مطالعه مكتوب ومالحظه فهرست وكتاب برای اغفال نائب السلطنواينطائفهرا خواستار گشت

احباب كه در دائره حكومتش بودند روی بمسلم كهنه فروش مذكور كرده پرسيد آيا توبرخی از

من خود رفتم بخانه شان رفتی يا آنكه ايشان بمسكن تو آمدند ويا تورا اجبار كردند جواب گفت كه

اين طائفه واحوال ی بوی نمود آنگاه درخلوت از عدت وعدتوشاهزاده بلحن شدت خطاب وعتاب

ادامه دهند وچون بهائيان خواهند سيد مهدی دهجی سواالتی كرد ودستور داد كه معاشرت با احبابرا

دستگير سازند واز آنسو احباب از ماوقع مطّلع شده رااجتماع نمايند خبر دهد تاماٌمورين بيكبار همه

بازداشتند وكربالئی محمد منافق مذكور هرچند طرح نيرنگ كرده آندو منافقدست از معاشرت با 

نعل باژگونه زد

--- ۲۷۰ صفحه---

خان پسر ميرزا ابراهيموخواست نوعی تفسير وتفهيم كرده آنانرا اغفال نمايد واستشهاد كرد كه ميرزا

حضور داشت احبا بسخنان ابوالحسن خان ايلچی ازمحترمين احباب درموقع گفتگوی بانائب السلطنه

مالّ رضای همدانی مذكور رفته داد وفغان كذبش اعتنا نكردند واو ماٌيوس از اجتماع ايشان شد ونزد

مجتهد بروند واز عدم اقدام نائب السلطنه شكايت كردند واو نمود ومتّفقاً شكايت به آقا سيد صادق

ر اقدام عاجل نكرده بهائيان را گرفتار ومقتولنوشته بتاٌكيد اظهار داشت كه اگمكتوبی مفصّل بشاه
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نزد نائب السلطنه كتوب رام نسازند عامه انام خود ازدحام كرده اينطائفه را قلع وقمع خواهند نمود و

ودستگيری آقا سيد مهدی نوميد بود فرستاد كه بشاه رساند ونائب السلطنه نيز از اجتماع اينطائفه

عموم اينطائفه صدور يافت واز آنسو مالّ رضا وسائر ن موكّد بدستگيریومكتوب را بشاه داد وفرما

معركه گير در منابر ومعابر انواع فساد وعقيدت واعتياد برذيلت روضه خوانهای شهير ونيز دراويش

داده ولعن همی كردند چنانچه عامه اهالی را بهيجان آوردند وشاهرا هم بيم بروزبداينطائفه نسبت

وهشتم ربيع فته منع اكيد كرد وجلوگيری نمود و كاری بهائيان شروع شد ودر صبح بيستانقالب گر

بخانه آخوند مالّ علی اكبر االٌول گماشتگان وغالمان دولتی با كربالئی محمد منافق مذكور ابتدا

زَم كرده اظهار داشت مشهدی باقر ديزی پشهميرزادی رفتند وكربالئی محمد تقدم جسته دق الباب

وداخل حجره گشتند وآخوند حاضر شده رسوم آداب بجای وهمينكه درِ خانه باز شد بی تاٌمل وارد

سوال نمود كه رب اعلی چه معنی دارد آخوند جوابی درآنخصوص نداد آورد وكربالئی محمد ازاو

برای وقتی برخاسته گفتند گويا وقت فارغ برای تبليغ وصحبت امری نداريد پس بماندوآندو از جای

ديده اش ديگر واز درب خانه خارج شدند وآخوند را درآنجا خواستند همينكه بدرب خانه رفت

بقهوه چی باشی وگماشتگان نائب السلطنه افتاد كه گفتند آقا شمارا

---  ۲۷۱صفحه  ---

ثناٌ كربالئی ودرآن اطلبيد آخوند گفت تاٌمل كنيد تا جوراب وپوستين وعبا بپوشم ماٌمورين اذن ندادند

د بدرون خانه وحجره رفته كتاب بيان فارسی وشرح سورهبقره ومقداری محمكوثر وشرح سوره
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را برداشت وبا آخوند نزد نائب السلطنه رساندند ازآيات وآثار بهائی وصورت فتوغرافيه سلطان الشّهدا

محسين منافق مذكور با ومكالمه مشغول گشت واز طرفی ديگر غالونائب السلطنه با وی ببازپرس

قزوين كه خانوادههای بسياری از احباب ميزيستند شتافتند وآقا ميرزا ماٌمورينی چند بمحلّه دروازه

واز آنجمله ابوالفضل گلپايگانی با آنچه از آثار امری وصور احباب كه درمنزلش بود بدست آوردند

را درآن جمع ديدند سيد مهدی دهجی صورت جمعی اصحاب متعلّق بايام ادرنه بود كه صورت آقا

وعمو حسين نجف آبادی وبابا ونيز مشهدی حسين عطّار قزوينی وبرادرش مشهدی باقر ديزی پز

تنباكوفروش جديد االٌيمان ومالٌ محمد عطّار حسن كاشی وآقا سيد علی كفّاش كاشی وآقا نصراللّه

وينیرا گرفتار كردند ونيز بطرف محلّه وحيدرعلی بيگ قزعرب وكربالئی جعفر خاتم ساز شيرازی

كه گروهی از عائالت احباب درآنجا سكونت داشتند وآقا ميرزا حبيب اللّه دروازه عبدالعظيم رفتند

دستگير وآقا مالّ احمد روضه خوان واستاد حسين نعلبند كاشی واستاد حسين دباغ كاشی رابن ذبيح

شباهنگ تخلّص وعده كثير ين العابدين جراح كاشانی شاعركردند ونيز ببازار شتافتند وآقا ميرزا ز

وميرزا مرتضی قالب تراش قمی وحاجی آقای ديگر از قبيل استاد اسداللّه آهنگر وكربالئی مهدی

نيز باٌزادی خود از حجره ميرزا زين العابدين باتّفاقشان حلوائی كاشی را گرفتند واستاد حسن كاشی

يگر از قبيل آقا عبدالكريم ماهوت فروش آقا ميرعلی كاشی آقا عبدالحسين دروانه شد وعده كثير

ميرزا مومن وآقا محمد حسين كاشی وغيرهم گرفتار شدند وتمامت نفوستاجر وآقا

---  ۲۷۲صفحه  ---
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شهميرزادی مذكوره را يك يك ورود وبدار الحكومه در موقعی كه نائب السلطنه با حاجی آخوند

عمارت مسكن دهند تا ود وارد كردند شاهزاده گفت همه را در ايوان واقع درجلویمشغول بصحبت ب

نهار شد ويك مجموعه غذا برايشان هريكرا كه بطلبد حاضر نمايند وهمينكه تمام قرار گرفتند وقت

ومكالمه شاهزاده با حاجی آخوند تا وقت آوردند بعضی خوردند وبرخی دست بسوی غذا نبردند

سائر احباب را طلبيد از يك يك سواالتی نمود وهيچ يك جاميد ودر آنهنگام شاهزادهغروب بطول ان

واز تبری احتراز جستند هريك بعذر وبهانه متمسك شدند كه موجب اقرار صريح بعقيده نكردند

وتبليغ امر ابهی گرديد ولعن وسب را مبغوض عنداللّه ومخالف حكم منصوص قرآنتنوير افكار

واذن سلوب سلوك نائب السلطنه چنين بود كه با هريك بماليمت ومالطفت تكلّم كردشمردند وا

پس برای تحقيقات جلوس درمحضر خود داد وچون تبری وبيزاری نميجستند با نهايت شفقت ميگفت

يك را برای شاهزاده شرح بايد بمانی يعنی درحبس باشی وكربالئی محمد بزّاز حاضر بوده يك

با آنان بپايان رسيد همه را حكم داد كه چون بداينطريق شناسائی ومكالمه ابتدائيهاحوال ميداد و

دادند وتوقيف آزاد كردند واما آنچه از صور احباب درحجره واقعه درخلف مقّر جلوس وی مقّر

 آوردند بمالّ باشی معلّم عربی وعباسقلی خان معلّم ومترجم خود سپردوكتب وآثار والواح كه برايش

جهت خوشنود واميدوار شدند كه كتب والواح بديعه بدست شاه وامناٌ دولت رسيدهواحباب ازين

از دولت متبوعه ميخوانند وبخوبی ميدانند كه اينطائفه ممنوع ازمداخله درسياسيات وماٌمور باطاعت

زين نمود چنانكه ميرزا خود هستند ونيز نفوسی كه تبری كردند بتحقير وشدت وغلظت سلوك
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خوانده گفت نسبت ببابيان بدهم العابدين جراح خويشتن را درويش ومريد ميرزا كوچك همدانی

ميگويم ونائب السلطنه             متغير

---  ۲۷۳صفحه  ---

خدعه وحيله متغير شده فحاشی وخطاب شديد كرده گفت گمان ميكنی من از احوال تو بيخبرم وراه

خائفين ومتزلزلين كه قبل ا ديگران درحجره مذكوره محبوس نمود وببعضی ازپيش گرفتی واورا نيز ب

ونسبتهای نااليق لب گشودند متغير شده باغضب از سوال وتفحص حال تبری كرده بد گفتند وباٌفترا

نواختند وباٌنان چنين گفت دراوقات آسايش واستفاده بهائی وشتم امر داد كه لطمی چند برفقايشان

را نيز توقيف نمود وتنگی بمردم نيك اعمال ستوده اخالق افترا ميزنيد وآناند ودر مواقع شدتثابتي

پرسيد بهائی از مكالمات وی را بامحبوسين مذكور برای ارائه نمونه ثبت ميداريم از يكی ٴشمهواينك

است كه بهائی ثابت معلوم ازينهستی گفت مسلم موقن باسالم وما انزله اللّه فی القرآنم شاهزاده گفت

وجازمی جواب داد عرض كردم مسلم وموقن باسالمم شاهزاده گفت لعن كن جواب گفت خدا لعن 

ولعنت كند ضالّ ومضلّ را شاهزاده گفت شخص كند كاذبان وظالمان ومفتريان بر خدا ورسول

ومفتری كن جواب گفت مالحظه فرموديد كه مدعی كاذب معلومی را كه تورا باسمش آوردند لعن

است ال تسبوا الذين يدعون من دون اللّه وايضاً ال تقولوا لمن القی اليكم علی اللّه را لعن كردم درقرآن

لعن لستَ مومناً شاهزاده گفت عمررا لعن كن جواب گفت خداوند درقرآن احدی را باسمالسالم

اند اين مرد چه كردهبينيد باموقع شاهزاده اظهار حيرت وتعجب كرده بحضّار گفت بنفرموده دراين
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گفت عرض كردم كه قرآن كه عمررا لعن نميكند وبدو گفت بميرزا ابوالفضل لعن كن جواب

را مسلم شناسم وخودشخصی را كه نميوشريعت اسالم لعن بر احدی را باسم اجازه نداد من چگونه

گفت من كتب استدالليهديگری از ايشان چنين داند واز علمای اسالم محسوب است لعن كنممي

---  ۲۷۴صفحه  ---

قرآنيه واحاديث شان واقف شدم وبتحقّق رساندم كه باٌياتطائفه را مطالعه كردم وبر حجج وادلّهاين

است نيز شبيه باٌيات قرآناست وآيات وكلماتشاناسالميه تمسك مينمايند وحججشان محكم ومتقن

وزندان تبری كنم ومورد مواخذه واستخالص از حبس اينك از خدا ميترسم كه برای حفظ جان

بفرمائيد ومقصودش توقيف وحبس بود ونيز خانهمهمانه وبازخواست الهی شوم وشاهزاده بدوگفت ب

مراجعت از زيارت ارض مقصود بطهران نمود برای مشهدی حسين قزوينی كه در قرب همان ايام

ن از درويشی خبر ظهور قائم ورجعت حسين را شنيده درقزويشاهزاده چنين قصّه كرده گفت كه من

وبرای تحقيق احوال مسافرت بعكّا نمودم ومدت چهار ماه مهمان شدم از امر جديد آگاه گشتم

بمالقات صاحب اين امر واصحابش رسيدم اشهد اللّه كه جز حقيقت ديانت نفهميدم وكراراً مراراً

مراجعت مردمی ومهربانی در حقّم بجای آوردند پس مخالف ومغاير انسانيت نديدم وغايتوامری

بيااليم ونزد خدا ووجدان بايران كردم وباين نام مشتهر شدم حال آيا سزاواراست زبان بكذب وافترا

از آيات قرآنيه خوانده وكيفيت خود در مدت العمر خجل وشرمسار باشم ودرضمن كلماتش برخی

كتبشان ذكر كرد وبالجمله مكالمه اوليه با افراد كوره درانحراف يهود ومسيحيان را از وعود مذ
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شب بطول انجاميد وبسرتيپ عباسقلی خان بعداً دستور كه مابين هر محبوسين تا دوساعت گذشته از

فراشی را گماشت تا با يكديگر تكلّم نمايند ومواضعه نكنند آنگاه خود بحجرهدوتن از ايشان

روزی شما ی بود درآمده بايشان اظهار مالطفت بسيار نموده گفت چندمذكوره كه محلّ توقيف همگ

اين ايام آنچه الزم داريد رويد ودرميهمان من هستيد آنگاه دركمال مسرت واطمينان بمنازل خود مي

برايشان رختخواب بقدر كفايت بياورند ودو برادر از ناظر بخواهيد ودستور داد كه فی الحال از بازار

قزوينی را باخود همراه كرده بسائرين گفت شما شام بخوريد هدی حسين ومشهدی باقرمذكور مش

وباٌندو دستور داد كه درقهوه خانهاش بمانند وخود رفت ودر نيمه شب وغذای ايندورا نگهداريد

هنگامی كه

---  ۲۷۵صفحه  ---

خدمتش ديگر پيشتمامت مستخدمين واعضاٌ دائرهاش بخواب رفتند وجز يكتن فراش خلوت وتنی 

وشمارا هم كسی نبود هردورا احضار نموده اذن جلوس داد وچنين اظهار كرد من بيخواب شدم

كه كسی نشنود حال آنچه بيخواب كردم اما چون ميخواستم سواالتی كنم بهتر آن بود هنگامی باشد

يشناسيد بگوئيد بحق مستخدمين دولتی موميپرسم راست بگوئيد وهركه از اينطائفه از طبقه نوكران

نخواهد شد بلكه بخودشان هم اظهار نخواهم داشت فقط خداوند قسم است كه باٌحدی اذيتی وارد

شهرياری هستند از آنخدمت برداشته كاری بهتر رجوع خواهيم نمود زيرا هركه از مقربان اعليحضرت

حسين باٌو چنين گفت كه آياطائفه بيم دارد وميخواهد از نزديكانش نباشند ومشهدی دولت از اين
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قبيل راست عرض كنم يا دروغ گويم شاهزاده گفت البتّه راست بگوئيد او گفت من احدی ازين

درين محضر اشخاص كه فرموديد نميشناسم شاهزاده گفت اگر درين موسم شدت برودت شتاٌ كه

دهيد بهتر ازآنست جالل وعطا برفرش نرم ودر هوای معتدل وگرم مستريحيد همكيشان خودرا نشان

اسرار كنيد مشهدی حسين كه درميان استخر پرآب منجمد وشكنجه وزجر بيحد هتك استار وكشف

بلكه بيشترهم هستيد وهيچ كس ازشما گفت من بخوبی ميدانم كه شما قادر يرقتل مانند من هزار نفر

ديد نميشناسم شاهزاده چنان كسانی را كه بيان فرمومواخذه نخواهد كرد ولی بحق خدا قسماست من

بدنترا باگزلك بكنند مشهدی حسين گفت بحضرت واال سخن گفت حكم ميدهم تمامت گوشتهای

االّ هركه را امر بفرمائيد اسم خواهم برد الحكم للّه الواحد القهار پس وراست اين بود كه عرض كردم

طائفه بفرض اينكه من از اين روی بمشهدی باقر نموده گفت تو بگو واو جواب چنين داد كهشاهزاده

باشم آيا ديزی پزرا با اُمرا واركان دولت چه مناسبت و

---  ۲۷۶صفحه  ---

برخاسته برای است وشاهزاده مقداری تفكّر وتاٌمل كرده بهر دو گفت برويد وخود نيزومعاشرتی

تناول كرده آمده شام خواب واستراحت بمنزل خويش رفت مشهدی حسين ومشهدی باقر نزد احباب

وسماور وچای حاضر شد  خوابيدند وچون صبح شد همگی از بستر برخاسته ادإ صالة نمودند

وباٌخوند حاجی مالّ علی اكبر گفت من درآنحال نائب السلطنه ورود نمود واز محبوسين احوال پرسيد

چای  ميپرسم وبمقّر خود رفته پس از صرفديگر با هيچ يك كاری ندارم آنچه خواهم ازشما
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سخن نمود وچنين گفت ايحاجی مالّ علی اكبر ديگر آخوندرا احضار كرده اذن جلوس داده آغاز

سخن گوئيم مقصود ما فقط اين است كه از احوال رعايا ونوكران محلّ انكار نيست اولی آنكه براستی

لت مالحظه كنيد اگر دولت روس ازحال رعايای خود مطّلع ميبود اوضاع دوخود مطّلع باشيم

منوال نميشد وحاجی مالّ علی اكبر دانست كه در واقع جای مالحظه وكتمان نيست ومملكتش بدين

ای استرفع سو تفاهم كرد وتبليغ امر ابهی نمود ولذا شرحی مفصّل داد كه خالصهاش چنينوبايد

د وهدايت ومفاسنواب واال مقصود ومنظور ازاين ظهور ايجاد امنيت وانتظام درعالم ورفع نواقص

سروكاری ندارد واساس اين امر وخداپرستی امماست وبا امور سياسيه مملكت وقيادت ورياست ملّت

ملكات وسجايا ميباشد وبرای تهذيب اخالق اعظم ايمان وعرفان خدا وتصديق بكلّ انبيا وتكميل

همين بود وهمان سيد اند ومقصود از بعثت كلّ انبيا كردهوتزكيه نفوس اين همه باليارا قبول وتحمل

شد برای محبت باٌنام جان خودرا فدا ساخت چنانكه باهمه انتظار كه سالها مظلوم كه از شيراز ظاهر

باشد با اينكه ظهورش داشتند فتوی بر قتلش دادند نائب السلطنه پرسيد چگونه قائم موعود تواندبرای

قائم بايد از شهر جابلقا

---  ۲۷۷صفحه  ---

يك وبا عالئم وآثار مخصوصه كه دركتب مسطوراست بيايد وترويج قرآن نمايد وهيچ ظهور كند

وآثار اكبر جواب گفت كه تمامت عالئمازامور مذكوره درحقّش تحقّق نيافت وحاجی مالّ علی

كار براين ملّت مسطوره در كتب واخبار هويدا گشت وصدق نمود ولی چنانكه بر ملل قبل مشتبه شد
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عالمات وآثار و بشارات ماٌثوره رفت وعلّت احتجاب ملل هميشه اين بود كه ميخواستندنيز باشتباه 

ومسيحين ومسلمين در يوم ظهور حضرت مسيح بمعنی ظاهر لفظ وقوع يابد واين هرگز نشد ويهود

محتجب گشتند اندكی تعمق فرمائيد كه در خبر وحضرت رسول وحضرت قائم همگی بهمين علّت

اهل الشّرق والغرب ودراوصاف قائم فرمودند عليه كمال موسی ظهرت راية الحق لعنهاماٌثوراست اذا 

فيذلّ اوليائه فی زمانه وتتهادی رووسهم كما تتهادی رووس التّرك والّديلم ووبهاٌ عيسی وصبر ايوب

نه فی والّريقتلون ويحرقون ويكونون خائفين وجلين مرعوبين تصبغ االٌرض من دمائهم ويغشوا الويل

مردم فهميده ومنتظرند واقع شود نسائهم اولئك اوليائی حقّاً اگر ظهور قائم با عالمات وآثاری كه اين

بدينگونه رفتار نمايند واما شهر جابلقای موهوم را كه را قدرت آن است براو لعن كند ويا با اوليائش

موشه ميخوانند ودرآثار اٌئمه اطهار كردند كه آنرا بلغت عبريشان شهرين علمای شيعی از اينرو اقتباس

پيوست حضرت واال قدری تفكّر فرمائيد درباره حضرت قائم خبر داده شدهاست يظهر بصحت نه

كما من بنی هاشم ذو كتاب جديد واحكام جديد يصنع كما صنع رسول اللّه يهدم ماكان قبلهصبی

را ماٌمور از جانب خوديران نفسی ظاهر شدههدم رسول اللّه امر الجاهلية حال اگر دريكی از بالد ا

البتّه پادشاه بمحض استماع پادشاه وحكمران مطاع مردم خواند وناس بعضی قبول واطاعت كنند

دارای تمامت آثار حكومت فرستاده واطّالع آسوده ننشسته باكمال سرعت وتاٌكيد حاكمی مخصوص

چهل سال بيرضای خداوندی دربين مردم كذب حاكم كاذبرا مبرهن ميسازد پس چگونه در مدت
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جانب خدا خواند وكثيری از مردم اطاعتش را فرض ظاهر شده خودرا همان قائم موعود وماٌمور از

شمردند ومعذلك خداوند حاكم

---  ۲۷۸صفحه  ---

عی كاذب مخصوص خود يعنی قائم ساكن جابلقارا با آثار مذكوره آشكار نساخت تا بطالن داعيهمد

آخوند جواب گفت هميشه گردد دراينمقام نائب السلطنه پرسيد چرا علما قبول نكردند حاجی معلوم

راهب وعبداللّه ابی علّت گمراهی مردم امثال قيافا وخناس وابوالحكم ملقّب باٌبوجهل ووليد وابو

آخر وباعث قتل انبيا واوليا شدند ودرباره علماٌ وموجب اعراضشان از حضرت مسيح ورسول اللّه

ذلك الّزمان شّر فقهاٌ تحت ظلّ السماٌ ولی معذلك اگر مومنين صدر اول الّزمان چنين ماٌثوراست فقهاٌ

قيل ظهوری ماهيگير وعشار وراعی وعمار بودند كه در حقّشان چنين درقرآن مذكوراست واذادر هر

السفهاٌ ولكن ال يعلمون ودر جای هم لهم آمنوا كما آمن النّاس قالوا اٌنومن كما آمن السفهاٌ اٌال انّهم

إالّ بشراً مثلنا وما نراك اتّبعك إالّ الذينهم اراذلنا بادی ديگر فقال المالٌ الذين كفروا من قومه ما نراك

علينا من فضل بل نظنّكم كاذبين  مومنين اين ظهور اغلب از علمای معروف مانندالّرای وما نری لكم

محمد رفيع آبادی حيی وحيد مالّ صادق ومالّ محمد باقر خراسانی ومالّ ميرزاحسين بشرويه آقا سيد ي

مالّ مهدی ومالّ رضای يزدی ومالّ وميرزا محمد علی وآقا محمدفاضل قائينی ومالّ عبدالخالق وحاجی

يوسف اردبيلی وامثالهم متجاوز از چهارصد محمد علی زنجانی ومالّ مهدی كندی با برادرش ومالّ

الذين هادوا ان زعمتم انّكم اولياٌ للّه من دون النّاس فتمنّوا الموت ر بودند كه مطابق بيان قرآن يا ايهانف
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حقيقی صادقين درراه خدا از جان ومال وعيال گذشتند وسائر علماٌ ظاهر كه عاری از علمان كنتم

ها الذين آمنوا قرآن وديانت وطالب وعابد رياست ومتطاول دراموال ملّت بودند خالف نصّ آيهيا اي

فتصبحوا علی ما فعلتم نادمين بی تاٌمل وتحقيق حكم ان جائكم فاسق بنباٌ فتبينوا ان تصيبوا قوماً بجهالة

مثل الذين حملوا التّوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بكفر وفتوای قتل دادند ومصداق

وة شدند نوعلماٌ السايشاندجاجلة االٌم لطنه پرسيد آيا معجزهائب الس

---  ۲۷۹صفحه  ---

بود چيست آخوند جواب گفت كه برهان ايشان هماناست كه برهان حضرت رسول بلكه كلّ انبيا

موسی وعيسی ويوسف ان فی قائمنا اربع عالمات من اربعة نبی ":اندومظاهر الهيه چنانكه خبر داده

ما قالوا فی حقّه والعالمة من يوسف الخوف واالٌنتظار والعالمة من عيسیومحمد اما العالمة من موسی 

يا خليفة اند ودر زيارت حضرت قائم فرموده مثل القرآنالسجن والتّقية والعالمة من محمد يظهر باٌثار

كدام كافر مشرك بمعجزه ايمان آورد ونسبت بسحر وشعبده ندارد انكار آياالّرحمن وشريك القرآن 

معجزه اظهار كردند باختيار خودشان بود نه بحسب ميل ناس واگر معجزه حجت بود برد انبيا اگرنكر

طالب امور ضد سائر انبيا فرض ميشد كه برای هرمعترضی معجزه اتيان نمايند ولوآنكه اشخاص متعدده

نقض درامر واغراٌ بجهل وونقيض باشند چه اگر برای بعضی اتيان كنند وبرای ديگران نكنند ظلم

نفوسی كه بعد از ايام صاحب ظهور رسالت ميشود وآيا نفوس كثيره كه در بالد بعيده هستند و

خودرا آيات قرار دادند كه باقی وبرقراراست بدينعالم ميايند چگونه مكلّف ميشوند ولهذا حجت
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ا عليك الكتاب ونيز اٌولَم يكفهم انّا انزلن":درقرآن استونسبتش بكلّ بشر مساوی ميباشد چنانكه

عليك بالحق فباٌی حديث بعداللّه وآياته يومنون ونيز وقال الذين ال يعلمون لوالتلك آيات اللّه نتلوها

قد بينا االٌيات لقوم يكلّمنا اللّه او تاٌتينا باية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم

بسورة من مثله وادعوا شهدائكم ان كنتم نا علی عبدنا فاٌتوايوقنون ونيز ان كنتم فی ريب مما نزّل

"بينات ما كان حجتهم إالّ ان قالوا ائتوا باٌبائنا ان كنتم صادقينصادقين  ايضاً واذا تُتلی عليهم آياتنا

عباسقلی خان سرتيپ گفت علماٌ ميگويند آيات شما ملفّق از كلمات قبالست حاجی درين موقع

ت درقرآن همين قول را نقل از كفّار درباره كلمات وآيات حضرت رسول چنينجواب گفآخوند

واذا تتلی عليهم آياتنا بينات قالوا قد سمعنا لو نشاٌ لقلنا":حكايت فرمود 

---  ۲۸۰صفحه  ---

لسان عربی مبين ايضاً ام اليه اعجمی وهذا بمثل هذا ان هذا إالّ اساطير االٌولين ونيز انّما يعلمه بشر ولسان الذی يلحدون

لتاركوا من مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون اللّه ان كنتم صادقين ونيز اٌئنّايقولون افَتراه قل فاٌتوا بعشر سور

كجا پيدا شد آخوند جواب داد كه عباسقلی خان پرسيد اينهمه معجزات كه گفتهاند پس از آلهتنا لشاعر مجنون

است وقالوا لن نومن لك حتّی تفجر لنا من االٌرض ينبوعاً او درقرآن چنين مسطورآنها نيست بلكهدرقرآن خبری از 

او تكون لك جنّة من نخيل وعنب فتفجر االٌنهار خاللها تفجيرا او تسقط السماٌ كمايكون لك بيت من زخرف

منزعمت علينا كسفا او تاٌتی باللّه والمالئكة قبيالً او ترقی الی السوه قل ماٌ ولن نولرقيك حتی تنزل علينا كتاباً نقر

جائی ديگراست وما منع النّاس ان تومنوا اذ جائهم الهدی االن قالوا ابعث إالّ بشرا رسوالً ودرسبحان ربی هل كنت
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الغيب الستكثرت من  كنت اعلمبشراً رسوالً ودرجای ديگراست قل ال املك لنفسی نفعاً وال ضّراً إالّ ماشاٌاللّه ولواللّه

يومنون ايضاً وال اقول لكم عندی خزائن اللّه وال اعلم الغيب وال اقول الخير وما مسنی السو ان اٌنا إالّ نذير وبشير لقوم

ديگراست واقسموا باهللا ان اتّبع إالّ ما يوحی الَّی هل يستوی االٌعمی والبصير اٌفَال تتفكّرون ودرمحلّیلكم انّی ملك

عند اللّه وما يشعركم انّها اذا جائت ال يومنون ايضاً وقالوا لوال ايمانهم لئن جائتهم آية ليومنّن بها قل انّما االٌياتجهد 

الذين كفروا لوال انزل اللّه من ربه قل ان اللّه قادر علی ان ينزل آية ولكن اكثرهم ال يعلمون ونيز ويقولنّزل عليه آية

پس شكّی درين نيست كه حجت درقرآن آيات اللّه اناب لّه يضلّ من يشاٌ ويهدی منآية من ربه قل ان ال

نيستيم وسلب قدرت از انبياٌ نميكنيم والبتّه معجزه داشتند ولی نه است نه معجزه وما منكر معجزه

وچون ناس بصيرت بخير وشّر خود نداشتند وبهوای نفسباٌختيار مردم

---  ۲۸۱صفحه  ---

انبيا ير بعضی اشياٌ ميكردند وماٌمولشان انجام نميپذيرفت تكذيب كرده درصدد اذيتخويش طلب 

استكبرتم ففريقاً كذّبتم وفرقاً ميامدند چنانچه درقرآن است اٌفَكُلّما جائكم رسول بما ال تهوی انفسكم

اق لوال انزل عليه الّرسول ياٌكل الطّعام ويمشی فی االٌسوتقتلون   ايضاً ويقولون الذين كفروا ما لهذا

جواب طلب مشركين چنين مذكوراست قل قد جائكم رسل من قبلی ملك فيكون معه نذيرا ودر

فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين  درين هنگام محمد ابراهيم خان معمارباشی بالبينات وبالذی قلتم

است علما كه مگرنه اين نائب السلطنه كه ملقّب بوزير نظام ووزير شهر طهران گرديد پرسيدخالوی

آورده تفسير كرديد حاجی گفتهاند معنی قرآن را احدی نميفهمد وشما اين همه آيات قرآنيه را شاهد
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داده وتمامت اوامر ونواهی الهيه را آخوند چنين گفت كتابی كه رسول اللّه حجت نبوت خود قرار

بعده قرار داد اگر مفهوم احدی  زمن خود ومنمجتمع درآن گفته ويگانه صحت هدايت ناس در

ميشوند وآيا اين همه احكام صوم وصالة وغسل وغيره را نگردد چگونه ناس مكلّف ومسئول وماٌخوذ

وحال آنكه آيه ولقد يسرنا القرآن للّذكر فهل من مذكّر در چند جای از اندعلما ازچه طريقی فهميده

ر شد مالحظه فرمائيد قريب صدسورهدر هزار بيت در حيض ونفاس وهفتاد هزار بيتاقتربت مكر

برای غسل وطهارت وشصت هزار بيت در استنجاد نجاست مالّها تصنيف كردند وچندين كتاب

تا مردم ناچار بتقليد احكام شكّيات نماز نوشتند وتجويد قرائت را از جمله واجبات صالة قرار دادند

مختلفه پيدا نميشد واگر تجسس درامر ينهمه آراٌشوند واالّ چون دين يكی وكتاب يكی بيش نيست ا

بتقليد از دستوران خود جز دين زردشت همه اديان را باطل دين حرام وتقليد علماٌ روا باشد مجوس نيز

بنام كتابیتبعيت از كهنه ومالّهای خود همه اهل اديان غير خودرا گمراه ميخوانند وميدانند ويهود نيز

زبان عبری نوشته انواع مفترياتخراقا يعنی قوی ب

---  ۲۸۲صفحه  ---

اند درحق مسيح نگاشتهاند ودركتاب مذكور وغيره نسبتهای كذبه بسيار بحضرت رسول داده

پيروان آنهارا ووهمچنين نصاری بتبعيت از كشيش وخليفه وپاپ جميع اديان جز دين خويش را باطل

چنانكه كتاب ميزان الحق شاهد نسبتهای فاسده دادند اهل جهنّم دانسته ودرحق حضرت رسول هزاران

اند بايد مصداق حديث وعلمائيكه مقلّد انامحاضراست بلی تقليد از علما فقط در فروع دين رواست
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لدينه حافظاً لنفسه مخالفاً لهواه مطيعاً الٌمر مواله فللعوام ان يقلّدوه واما من كان من العلماٌ صائناًماٌثور 

افتخار ين ارباب عمائم كه ذرعی چند از قماش ابيض بسر پيچيده خودرا بظواهری آراستهواباشند

مال خودرا واموال مردم را نموده بر منبر خود آرائی ميكنند مومن اند اما رياست ظاهره را حافظ اند

ای اكل امر مولی را وصدهزار مكر وحيله برنيز مال خويش ميشمارند ومطيع اند هوی را ومخالف اند

شرعيه ميگذارند وچون ذيل كالم باينمقام رسيد نائب السلطنه حيلهاموال انام نموده نام آنرا خدعه و

گفت ايحاجی مالّ علی اكبر نزديك است مرا بابی كنی حال بس است وبرای خطاب باٌخوند كرده

آورده ظهر فراش چایبرويد وآخوند نزد احباب رفته صرف غذا كردند وبعد از ادإ نماز صرف ناهار

نشست نائب السلطنه گفت آقا ميرزا ابوالفضل را خواستند واو نزد شاهزاده رفت واذن جلوس يافته

وضايع خواند ومعجزات انبيارا نيز را فاسدميرزا ابوالفضل حاجی مالّ علی اكبر جمع مالّهاگفت اي

ر برای اكل اموال انام كردند كه خدا ايشانرا بس حيله وتزويرد كرد آقا ميرزا ابوالفضل گفت اما علماٌ

باب معجزات انبيا هرگز مقصود جناب آخوند چنين نبود كه سلب قدرت از انبيا رسوا نمود واما در

السلطنه پرسيد بلكه منظورشان اين است كه انبيا معجزه را بينه وبرهان خويش قرار ندادند نائبكنند

وآيات دليل ظهور ايشان است ا ابوالفضل جواب داد جميع اخبارپس دليل حقيت ايشان چيست ميرز

اگر باور نداريد                         بفرمائيد

---  ۲۸۳صفحه  ---
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فرمائيد نائب بفرمائيد چند نفر از علما حاضر شوند تا باهم گفتگو كنيم وحضرت واال خود حكم قاطع

كه بابی شديد حال بعد ز همه علمااست ولی حيفالسلطنه گفت الحق مراتب علم وفضل شما بيش ا

معجزات كلّ انبيا بلكه مضاعف آنها از از همه اين مذاكرات آيا معجزه از ايشان ديده شد ميرزا گفت

باور كنيم شما چون اعتقاد بايشان داريد محض حب ايشان ديده شد نائب السلطنه گفت ازچه راهی

فت كدام معجزه كدام پيغمبررا منكرين او قبول كردند چنانكه گنسبت معجزه بايشان ميدهيد ميرزا

را هنود قبول ندارند ومعجزات حضرت موسی را هنود ومجوس منكرند واز ميدانيد معجزات زردشت

هنود و مجوس ويهود انكار دارند واز حضرت ختمی مئاب را هنود ومجوس ويهود حضرت عيسی را

وواضح است كه مردم چون پيغمبریرا بنبوت قبول نكنند هيچ يك نپذيرفتند واين معلومونصاری

اخبار سه هزار اشرا نيز قبول نخواهند كرد وبعالوه هرگاه اخبار بيست ساله صدق نباشدالبتّه معجزه

درين هنگام نائب السلطنه بدو سال يا دوهزار سال يا هزار وسيصد ساله بطريق اولی محلّ اعتبار نيست

دارم پس ميرزا ابوالفضل نزد احباب آمد رفقای خود برويد ومن كار الزمیگفت اكنون شما نزد 

مالّ علی اكبر وميرزا ابوالفضل هردورا طلبيد وباتّفاق نزد وشاهزاده درهنگام بعد از مغرب وعشا آخوند

شاهزاده بايشان گفت حال كه نزديك است مراهم مثل خودتان كنيد وی حاضر شدند پس ازجلوس

وحقيقت هركس از وزراٌ وصاحبمنصبان واُمرا ازين طائفه هستند بگوئيد قسم استیخوبست بنوع ر

نخواهيم كرد وبحقّه شاه ابداً باٌنان اذيت وضرری نخواهيم رساند بلكه واللّه بخودشان اظهاربحق خدا

فه بيم اينست كه دولت ازاين طائفقط اگر مقرب پادشاهی است كار وشغلی بهتر باٌو خواهيم داد علّت
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بيخبر نماند كه غفلة چنانكه معروف است موجب دارد وميخواهد مانند امپراطور روس از رعايای خود

اينطائفه نيستيم شما چرا از شناساندن خودتان مضايقهقتل او شدند ما كه بصدد قتل واعدام

---  ۲۸۴صفحه  ---

قتل داريد وحاجی آخوند آغاز سخن كرده گفت ايحضرت واال اوالً اينكه فرموديد ما در صدد

قيام باٌخماد اين واستيصال اينطائفه نيستيم مالحظه فرمائيد چهل سال است دولت وملّت مقتدر ايران

 وحال بشما عرض ميكنم محالنور الهی نمودند وروز بروز اشتعالش بيشتر وشوكتش قويتر گشت

طهرانند بقتل آوريد قزوين وكاشان وقم است كه اين ندا وصدا بخوابد فرضاً آنچه ازاين طائفه در

وتمامت ايالت خراسان وزنجان وآذربايجان وگيالن واصفهان وعراق همدان وشيراز ويزد وكرمان

اهل بهارا در  از اينطائفه است وبالفرض هرگاه تمامت جمعيت كثيرهومازندران وسائر بالد ايران مملّو

ثمررا باعربستان ومصر وتركيه وقفقازيه وهند واروپ چه خواهيد كرد لذا مشقّت وسعی بیايران بقتل

تا مانند كمنيست ها نسبت تحمل نكنيد وبيقين بدانيد كه اينطائفه هرگز بخيال رياست وسلطنت نيستند

قصد سوئی داشتيم چون درهمه جا پادشاهی بامپراطور چنان رفتار كنند اگر ما نسبت باعليحضرت

ناچار مبادرت بعمل ميكرديم چنانكه از همين واقعه حتّی دراندرون شاهی ممكن است ازما باشند

اقدام كرد وآقا سيد صادق بشما نوشت در همانساعت اولی خبردار شديم حاليه هنگاميكه محمد بزّاز

ت دوره سابق نيز خود شما شديد زيرا چونمطمئن بوديم پنهان نشديم وموجب اقداماوچون از خود

اينگونه اقدامات بعيد تمامت بزرگان اين طائفه را كشتيد زمام كار بدست جهال افتاد واز مردم جاهل
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اگر سيد شيرازی را نميكشتند نيست نائب السلطنه تصديق كالم ويرا كرده گفت راست ميگوئيد

دانسته وپی برديد پس چرا بصدد اذيت اينطائفه خود كارها باينجا نميرسيد آخوند گفت با اينكه

ما ابداً خيال قتل اين طائفه را نداريم بلكه چنانكه مكرر گفتم برای هستيد شاهزاده گفت استغفر اللّه

مطمئن ومقاتالت ومحاربات كه قبال از بابيها بروز كرده سلب اطمينان دولت شده واز شمافتنه وفساد

شويد ودولت ميخواهد راهی ز ازاو اطمينان نداريد وشما نبايد ازين رهگذر مكدرنيست چنانكه شما ني

برای اطمينان فكر خود ونيز                  شما

---  ۲۸۵صفحه  ---

بدانيم ميرزا شما باز كند وچنانچه بكرات گفتم ميخواهيم خيال اين جماعت را نسبت بدولت كامالً

ما متعاليتر از خيال فساد كرر اندر مكرر عرض كرديم كه محبوبابوالفضل گفت ای نواب واال م

چنين فرمود از بحر وبر همه را بسالطين وانقالب وتحصيل رياست وسلطنتاست ودر مقامی از آثارش

ديگر فرمود ان تُقتلوا خير من ان تَقتلوا ودر محلّی ديگر كه مظهر قدرتاند واگذار نمودم ودر جائی

لخدمة االٌمم ونيز ليس الفخر لحبكم انفسكم بل لحب ابناٌ جنسكم ونيز ليس ئماًطوبی لمن اصبح قا

گذشته ازهمه لمن يحب الوطن بل لمن يحب العالم وايضاً عاشروا مع االٌديان بالّروح والّريحانالفخر

هرگاه ايشان قصد بياريد ومطالعه فرمائيد اينها آنچه از آثار كتبيه كه از قبل واين ايام بدست شما افتاد

شد چون سخن باينجا رسيد نائب السلطنه گفت بسيار رياست وسلطنت داشته باشند معلوم خواهد

خورده استراحت كنيد لذا ايشان بجمع محبوسين آمد وشام تناول خوب گفتيد ولی اكنون برويد شام
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واست وگفت از صبح رروز بعد چون صرف چای كردند شاهزاده باز هردورا خكرده خوابيدند ودر

خودتان بياريد وقدری بخوانيد وايشان نزد احباب آمده وبعضی آيات را بمحضر كلمات وآثار

گفت از بردند حاجی آخوند پرسيد كه از آثار طلعت اعلی بخوانيم يا از جمال ابهی شاهزادهشاهزاده

لی مذكور بود اعكلمات ايشان بخوانيد وحاجی شروع بخواندن كرد تا بجائی رسيد كه لفظ رب

گذشته ادعای الوهيت كرد حاجی درين مقام وزير نظام مذكور گفت ببينيد سيد شيرازی از قائميت

الوهيت نيست زيرا كه رب يكی از صفات آخوند جواب گفت كه ذكر لفظ ربوبيت مستلزم ادعای

ومردم بدون استحقاق آنهارا  وهاب عزيز رحمن غفور وغيرهااللّه ميباشد مانند رحيم كريم غفّار ستّار

رحيم بيرحم وكريم عاری از كرم وستّار خالی از ستراست بلكه اصالً از جاده اسماٌ خود قرار دادند

مينگرند اسم خارج اند واحدی برايشان اعتراض نميكند ولی در اينجا چون بديده غير درستیشريعت

ربوبيت را الوهيت ميخوانند واگر بنظر

---  ۲۸۶ صفحه ---

چنان تصفيه وتزكيه انصاف بنگرند خواهند ديد كه آنسيد بزرگوار مربی انام بود وچندين هزار نفوسرا

محمد علی بارفروشی بود كه هشت وتربيت نمود كه كلّ بصفات اللّه متّصف گشتند از آنجمله مالّ

وعده كثير از علمای معروف قُل هواللّه نوشت هزار بيت بسبك آيات درمعنی اللّه الصّمد وشرح بر

را فی سبيل اللّه فدا نمودند انصاف دهيد اگر نفسی ومال وعيالدست از رياست ظاهره كشيدند وجان

متدين نباشد ولی متّصف ببعضی از صفات اللّه گردد فی المثل جود وكرم از اوولو بدينی از اديان



- 384 -

نمايد پس كسيكه ازهر حيث متّصفمشاهده شود وخويش را كريم خواند آيا قرآن تكذيبش 

ادعای الوهيت بصفات اللّه است هرگاه يكی از صفات اللّه را بخودش نسبت دهد چگونه توان گفت

گيالن پرسيد چرا حضرت خاتم نمود دراين هنگام عبداللّه خان پيشخدمت باشی نائب السلطنه ووالی

درجواب گفت اسماٌ تمام انبيا صفات اللّه بود ضلالنّبيين خودرا بدين اسماٌ نناميد آقا ميرزا ابوالف

عبيد خاتم االٌنبيا فرمود در خطبه شقشقيه ندای انا حنّان انا وحضرت واليت مئاب كه خودرا عبدی از

از همه اين انا رحمن انا رحيم انا غفّار انا ستّار انا خالق السموات واالٌرض بركشيد گذشتهمنّان انا ديان

را باين نام خواند در خودمشان كه سيد عل محمد بود عددا با رب يكی است از اينروامور چون نا

گفت فی الحقيقه كلمات اينطائفه عجيب اينمقام نائب السلطنه روی بوزير نظام وسائر حضّار كرده

ميدهند پس از جای برخواسته گفت شما الحال جاذب است ومردم ذيحقاند  كه گوش بكلماتشان

ظهر اين روز مالّ رضامحمد آبادی يزدی از متقدمين وايشان نزد احباب آمدند وبعد ازبرويد 

دستار وعبای سفيد درمسجد شاه بشغل ترسل وتحرير مكاتب اشتغال واينطائفهرا كه با قامتی كشيده

لسلطنهباين نام اشتهار داشت غالمان وگماشتگان دولتی گرفتار كرده آوردند ونائب اونزد عامه انام

---  ۲۸۷صفحه  ---

واكرام نمود اورا احضار نموده اذن جلوس داد ومالّ محمد رضا نشست وبا تمامت حضّار اظهار ادب

در كدام عالم بود وزير نظام وبوزير نظام مذكور گفت گويا درظاهر بحضور شما رسيدم ولی نميدانم

ما مطمئن باشيد در هيچ عالمی از عوالم گفت شگفت خدا نكند در هيچ حشر من با تو باشد مالّ رضا
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متّحد جانهای شيران خداست پس نائب السلطنه ازاو پرسيد تو بابی بامن محشور نخواهيد شد زيرا كه

بلی بابی هستم وپنهان نميكنم ونهايت امتنان خواهم داشت اگر ريش سفيدم را هستی جواب گفت

عظمته فدا ن نااليق خودرا در راه حضرت بها جلّتقرمز كنيد وسالها بدين آروز بودم كه جابخونم

او جواب داد كه رضاقلی خان كنم نائب السلطنه گفت از خوانين هركس را از اينطائفه ميدانيد بگوئيد

را نميشناسم نائب السلطنه بفراشان گفت اين پسر سليمانخان صائن قلعه از اين طائفهاست ديگر كسی

كه در داخل عمارت مسكونه نائب السلطنه بود) وسيمی از تلگرافخانه  (فخانهرا ببريد بباال خانه تلگرا

بدآنجا فرستاد باٌنجا وصل كنند كه بهر جا خواهيم مخابره نمائيم ومالّ رضارا باين جهت تنهامركزی

وچون پاسی از شب كه مبادا سائر احباب محض مراعات وبجهت حكمت ويرا بكتمان وادارند

را متّفقاً احضار كرد وبمالّ رضا سلطنه حاجی آخوند وميرزا ابوالفضل ومالّ محمد رضاگذشت نائب ال

الواح را با دست گرفته بوسيد وباز نمود ومقداری گفت مقداری از كلمات جديده بخوان واو كتاب

چيست  السلطنه از حاجی آخوند پرسيد كه علّت اينهمه تاٌكيد درتبليغازآن با لحن بديع خواند ونائب

داد چونكه ايشان امروز مدعی حقانيت اند وحق خلق را دوست دارد وميخواهد همهآخوند جواب

مشقّات از جهال تحمل انام بدين حقيقی او كه اصل جنّت است وارد شوند چنانكه انبيا انواع بليات و

م بسوی خدا است علّت شوق وتقرب مردكرده دست از هدايت خلق بسوی خدا نكشيدند ونيز تبليغ

چه كه وظائف وشرائطی برای

---  ۲۸۸صفحه  ---
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بهدايت ديگران مبلّغين مقرر شد كه ناچار اوالً بايد خودرا تبليغ كرده تزكيه وتصفيه شوند آنگاه

اللّه متّصف نموده ترقّيات عاليه يابند پردازند واز اينرو قيام بتبليغ سبب ميشود كه مردم خودرا بصفات

ادعا دارند مالّ رضا گفت اين ايام ايام اللّه است واين ظهور پرسيد كه ايشان چه مقامی راشاهزاده 

آخوند فی الحال چنين گفت ايشاهزاده چنانكه ميدانيد در هر ملّتی صوفی است ظهور اللّه وحاجی

كه بعد از درضا صوفی اينطائفه است وغلّو نمود اما بنده عرض ميكنم چنانكه از قبل خبر دادنومالّ

گفت چگونه ايشان ظهور حضرت قائم رجعت حسين ميشود حال ظهور حسين ميشود نائب السلطنه

سال فاصله است وپدر ومادر چنين ادعا توانند وحال آنكه ميان ايشان وحضرت حسين هزارودويست

 رسول فرمود منم موسی وحال آنكهآنحضرت ووالدين ايشان جدااست حاجی آخوند گفت حضرت

بود وايشان از قريش وحضرت موسی از بنی ميان ايشان وحضرت موسی دو هزار وكسری سال فاصله

وحال آنكه ششصد سال وكسری مابينشان فاصله بود وايشان اسرائيل بود ونيز چگونه فرمود منم عيسی

م ابراهيم عيسی از روح القدس ومريم بودند ونيز فرمود منم آدم منم نوح مناز عبداللّه وآمنه وحضرت

پس معلوم آنكه والدينشان معلوم وتا چهل سال هم درميان خلق بودند واينگونه ادعا ننمودندوحال

انبيا داشتند كه قوت ميشود كه منظورشان محلّ وزمان وشوون جسدانيه نبود بلكه نظر بحقيقت

ضين وبرهانی كه تمامت السموات واالٌرفیوقدرت باطنيه واحاطه درجميع علوم اولين وآخرين وما

ومناجات است وهمی از حضرت ختمی مرتبت ظاهر خلق اتيان بمثل آن نتوانند يعنی آيات وخطب

چرا حضرت ساعت سازی يا آهن كوبی يا نجاری وغيرها شد اما همينكه گفتيم علوم نگويند
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وحانی                   شاٌن مخلوقين انبيااست وچون بروح ايمانی ونشاط رنميدانست چه كه علوم ظاهره

حيات

--- ۲۸۹فحه ص---

اگر بنظری حيات ابدی سرمدی عطا شوند قوت قوی وانشراح صدر يافته موفّق بعلوم وفنون گردند

راجع است زيرا قوانين دقيق بنگريم خواهيم ديد كه آنچه صنايع وعلوم ازمردم تراوش نمود بانبيا

وانتظامات ومراسم انسانيه را از انبيا قوق اجتماعيه وآدابمدنيه واوامر ونواهی شرعيه وحدود وح

مصون مانده در مهد امان قرار گرفت واز اسفل دركات آموختند تا جان ومالشان از تعرض يكديگر

درراه انسانيت وترقّی مدنيت پيش رفتند پس آنچه از مدارج ومعارج حيوانيت ووحشيت نجات يافته

بدون نجام دهند از آثار ونتائج ظهورات الهيه ميباشد واين بديهی است كهوكمال را اكشف وصنعت

مانند اهل ايران كه حصول مدنيت وامنيت فرصت تفكّر درصنايع واختراعات وانتظامات حاصل نگردد

صنايع نيافته گرفتار ظلم يكديگر چون مدنيت تامه را از كف دادند فرصت تفكّر در هيچ گونه از

كه ناس را تزكيه وتصفيه نموده بصفات اللّه متّصف مقصود ما از علم انبيا علم الهیاست گشتند ولی

مشبع وكامل در تحقيق اينكه حقيقت كلّ انبيا وما يقوم به النبوة سازد وبالجمله حاجی آخوند فصلی

ت شان از حيث زمان ومكان وساير عوارض حادثه ميباشد ذكر نمود وبوحدت حقيقيكی است وتغاير

حيث لون وعطر بدون مالحظه تخالف زمان ومكان بيان مقصود كرد وبشعر مشهور مثنویگل از

؛ رومی
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)تا شناسد شاه را در هر لباس *****ديده ميخواهم كه باشد شه شناس  (

موسس داشته تمثيل جست حديث انا كلّ النّبيين را فروخواند وحقيقت رجعت حسينی را بدين اساس

ملزم ومبهوت ومفخم گشته م رساند ونائب السلطنه وحاضرين از بيان معظّمشسخن را بانجا

بمنزل خودشان ومالّ محمد رضا بمقّر خود بگماشتگان خود گفت حاجی آخوند وآقا ميرزا ابوالفضل

كردند وروزی بعد پس از ادإ صالة وصرف چای باز برود وآنان رفته صرف شام نموده استراحت

نشستند از مالّ رضا پرسيد آنشخص راضار نمود چونهرسهرا متّفقاً اح

---  ۲۹۰صفحه  ---

گفت حضرت كه شما قائم ميدانيد آيا احكام قرآن را ترويج كرد ويا احكامی جديد آورد مالّ رضا

قوانين جديدهاند اوامر ورب اعلی وجمال ابهی هردو دارای مقام واليت مطلقه والبتّه صاحب احكام

آنچه خواست پرسيد ومالّ محمد رضا همه مودند شاهزاده از نماز وروزه وغسل وغيرهونواهی تازه فر

ميرزا ابوالفضل نموده گفت مگرنه حضرت رسول مكرراً ه برا بتمام وكمال بيان كرد وشاهزاده روی

واب داد وحاللنا حالل الی يوم القيامة وحرامنا حرام الی يوم القيامة ميرزا جفرمودند انا خاتم النّبيين

وچون مراد از اوالً مفسر اين حديث حديثی ديگراست كه فرمودند اذا قام القائم قامت القيامةگفت

نيز تعقيد واغالقی ندارد واما يوم القيامة بمفاد اينحديث يوم قائم ميباشد مفهوم احاديث مذكور

رسول صادق است  آدم بود درحق حضرتدرخصوص كلمه خاتم النّبيين چنانكه اوليت كه با
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فرمود كنت نبيا واالدم بين الماٌ والطّين اگر بفرمايد آخريت هم درباره ايشان صحيح است وآنكسيكه

اينرو جناب واليتمئاب در زيارت حضرت ختمی مرتبت فرمود الخاتم لما منم خاتم نيز بجاست واز

ودر لی هم بدان نهج بايست بيايدلما استقبل سابق كه معلوم ومشخّص است وناچار مستقبسبق والفاتح

خود نمود چنين گفت اينمقام نائب السلطنه سواالت راجعه بمسائل اين امررا بريده آغاز منظور اصلی

مطمئن باشيم چه بايد كرد ايشان حال اگر ما بخواهيم باهم صلح كنيم بنوعيكه طرفين از يكديگر

باره دولت ابداً نظر وقصد وغرضی نداريم ومعذلك جواب دادند كه چنانكه مشروحاً مفصّالً گفتم در

بفرمائيد تا معمول داريم شاهزاده گفت دولت دوچيز از شما آنچه موجب اطمينان شما ميشود

كه تازه از عكّا آمد واينطائفه چنين باو گرويده فريفته شدند كه غوغا ميخواهد يكی حضور شخصی

وتضييقاتی كه ا بما بشناسانيد واگر چه شما برای بلياتبرانگيخت ديگر آنكه بهائيان طهران روآشوب

قبالً از دولت ديده ايد در قبول

---  ۲۹۱صفحه  ---

وحضرت اميرالمومنين اين دوامر تاٌمل وترديد ميكنيد ولی من كه پسر شاه ونائب السلطنه ام بسر شاه

بكشتن ممنوع وتمام نميشويد بلكه  شماقسم ياد ميكنم ابداً قصد كشتن واذيت نداريم چه ميدانيم كه

وشما هردو آسوده شويد آقا ميرزا ابوالفضل اذن تكلّم مقصود اينست كه قانونی مرتّب كنيم كه دولت

آنزمان كه حضرت بهاٌاللّه دربغداد اقامت داشتند تا حال كه نزديك سی خواسته چنين گفت اوالً از

فقط اينطائفه مشهود نشد وهرچه ستم وجفا ديدند درهيچ جای ايران مقاومت ومحاربتی ازسال است
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است كه بدولت التجا وشكايت نمودند چه كه اطاعت دولت برآنان واجب وفرض است واين كافی

از حيطه امكان دولت مطّلع شده اطمينان حاصل نمايد واما بهائيان طهران ضبط وحصرشان خارج

وازدياد ميباشد ونيز بسياری هستند كه فيوم در ترقّیميباشد چه كه اين امر قلبی واعتقادی است ويوم 

عائله شان از حال همديگر خبر ندارند وشناختن آنان بنوع ايمان خودرا بنوعی كتمان ميكنند كه اعضاٌ

ممكن نيست وبنوع شكنجه وعذاب نيز ميسر نخواهد شد زيرا افراد سالمت وماليمت برای دولت

مايند وبرادرشانرا كه ميشناسند بدست نميدهند وبرای دولت اينگونهوزجررا تحمل ميناينطائفه عذاب

مستضعفين چند از اينطائفه را اقدام نتيجه نداده بلكه موجب تنبه وبيداری انام ونشر بهائيت ميشود واگر

ازاين گونه اشخاص مجتنب ومحترزند شكنجه وعذاب گيرد چونكه مهمين ومحترمين قوم پيوسته

اشخاصی كه با اينطائفه معاشرت برای كسب وكار هائيان بدست نيايد وممكن استافراد حقيقی ب

اضطراب وانقالب وسلب اطمينان وراحت عامه گردد لذا اولی وغيره داشتند گرفتار شوند واين سبب

مقصود صرف نظر نمايد واما درخصوص آنشخص كه تازه از عكّا وارد شد اين است كه دولت ازين

اند كه حضرت واال طالب ديدنش هستند ومقصودی جز تجسس وتفحصبدالبتّه اگر

---  ۲۹۲صفحه  ---

سه مجلس مالقات شدهاست كه حاضر شود شاهزاده گفت بلی اگر بيايد ودو يااش اينوظيفه

اگر طرفين نوشته بسپاريم كه سبب اطمينان گردد بسيار الزم ومفيداست حاجی آخوند گفت

رضا گفت هنوز است كه حضرت واال فرمودند ولی از شهر رفتند مالّهمين درطهران برقرار باشند
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كه درشهر پيچيده شد نيامدند نرفتند ودرشب قبل بخانه دامادم مهمان بودند ولی برای همين گفتگو

وآنچه را ايشان امضا گذارند احدی ترديدی واگر كسی نزد ايشان معروض دارد بی مضائقه ميايند

بارهم با اعليحضرت پادشاهی مالقات كنند اولی وانسب فت البتّه اگر بيايند ويكنكند شاهزاده گ

مالّ رضا رفته دراينخصوص شور كنيد ومن نيز بمحضر شاهی ميروم ميباشد اينك شما بباالخانه مقّر

تلگرافخانه مذكور رفتند وصرف ناهار كردند مالّ رضا بايشان گفت ازمن ديگر الجرم هرسه بباالخانه

مكالمات هركس تكليف خودرا بهتر ميداند شما تكليفی داريد ومن تكليفی ديگر ومقدارینشنويد

پنج از شب گذشته را طلبيد وتا ساعتمتفرقه كردند وپاسی از شب گذشته نائب السلطنه هرسه

السلطنه گفت برويد باالخانه صحبت داشتند ومقداری از آيات وكلمات بديعه خوانده شد ونائب

رضا گفت آقا حكماً بايد بيايند واالّ بر شور دقيق كنيد وهرسه باز درباالخانه مشورت كردند مالّو

ابوالفضل هم گفت اگرچه عهد اين گروه محلّ اعتبار احباب صدمه بسيار وارد ميايد آقا ميرزا

وقوع بليات اند اگر ايشان نيايند احتمال انديشه واضطراب وبيم عظيمواطمينان نيست ولی چون غريق

را طلبيده پرسيد كه نتيجه مشورت چه شد هرسه گفتند وعلی الصّباح شاهزاده هرسهاستومخاطرات

من اعتنا بيايد بهتراست وشاهزاده بمالّ رضا گفت پس برويد وبياوريد واو جواب داد كه بسخناگر

نخواهد كرد شاهزاده از ميرزا ابوالفضل خواست واو نيز جواب گفت كه قول

---  ۲۹۳صفحه  ---
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شما او گفت من نيز موثّر نيست فقط بموجب كالم حاجی آخوند شايد بيايند وشاهزاده باٌخوند گفت

بموجب قول من نيايد شانرا بعهده نميگيرم چه ممكن است از طهران رفته وياميروم ولی آمدن

دا وكالم اللّه وبحق نمائيد بحق خرا مطمئنشاهزاده گفت من بشما اطمينان ميدهم شماهم ايشان

است آخوند گفت پس واطمينان طرفينرسول كه احدی را بايشان تعرض نيست ومقصود مالقات

گفت مهر كنيد شاهزاده گفت بخطّ خودم بنويسيد وشاهزاده بمضمون مذكور نوشته داد آخوند

اوالد رسول اللّه چون الحال ميروم وسيدی بزرگوار از نوشتم ديگر چه احتياج بمهراست آخوند گفت

هرگاه صدمه بايشان وارد شد من نزد خدا وخلق مسئول وماٌخوذ نباشم آورده بدست شما ميدهم بس

داده اين سند پسر شاه مطمئن شدم نائب السلطنه خنديده مكتوب را مهر كرده باٌخوندوبگويم بموجب

حاصل كنم كه چون ما اطمينانگفت اينك از من مطمئن شديد اما بگوئيد تابدانم كه من چگونه ازش

فقط حسب تكليف وامر شما ميروم ازاينجا رفتيد بموجب وعده وفا كرده برميگرديد آخوند گفت من

السلطنه وعباسقليخان وكُنت دومونت فوت رئيس نظميه اگر اطمينان نداريد نفرستيد در اينموقع نائب

ه باٌخوند گفت اينان رفتن شمارا وی سخنی چند گفتند وشاهزادبلغت فرانسه درخصوص رفتن

آخوند جواب داد چون وفای بعهد از وظائف ايمانيه است ودر خود نمی بينند مصلحت نميدانند و

وآخوند مثل خود گمان بردند ولی من خواهم برگشت نائب السلطنه گفت الحكم للّه برويدمراهم

ما وقع را بيان داشت وخود مهدی نوشته تمامبخانه خود آمده مكتوبی توسط يكی از نسوان باٌقا سيد 
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پيام فرستاد كه باشيد تا بيايم وپاسی از در وقت عصر نزد نائب السلطنه برگشت واو حضور شاه بوده

شب گذشته بيامد وحاجی

---  ۲۹۴صفحه  ---

ئب يانه ناآخوند باٌو گفت مكتوب نزد آقا فرستادم وهنوز جوابی نرسيد كه بدانم درطهران هستند

باٌو آزادی داده گفت بخانه والسلطنه گفت ايحاجی مالّ علی اكبر آفرين مرحبا ثّم آفرين ثّم مرحبا

وآخوند نزد احباب رفته مقداری صحبت نموده خود برويد ولی همه روزه در وقت عصر باينجا بيائيد

درخانه شما مالقات مهدی عرض نمود جواب رسيد كه امشب بخانه خود رفت ورقعه ديگر باٌقا سيد

شيخ ابوالقاسم عطّار كه عائله مشكين قلم را از اصفهان بعكّا رسانده شده قراری ميدهيم ودرهمانروز

منافق مذكور كرده بطهران وارد شد وبا احباب طهران معاشر بود در معبر كربالئی محمد بزّازمراجعت

اورا مخاطب داشته پرسيد لطنه حاضر كردندوغالمان دولتی ميگذشت اورا ديده گرفته نزد نائب الس

پرسيد چه ديدی گفت آنچه آرزو شيخ ابوالقاسم توئی گفت بلی پرسيد كجا رفتی گفت بزيارت

دليل آفتاب ضياٌ اوست شاهزاده خنديد وگفت داشتم وخواستم پرسيد دليل حقّانيت چه دارند گفت

اهزاده پيام فرستاد جواب داد كه امروز كار وقت عصر نزد شاوراهم نزد رفقايش ببريد وحاجی آخوند

باشد بعصر فردا وآخوند نزد احباب رفته مقداری جويای احوال شد آنگاه دارم ومالقات ممكن نيست

وواقعات بخانه خود نمود وساعتی از شب گذشته آقا سيد مهدی باٌنجا رفته از تمامت احوالمراجعت

امشب برای همين آمدم فتن نزد نائب السلطنه حاضرم واستحضار يافت وبحاجی آخوند گفت برای ر
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ميدانم معذلك ميروم آخوند گفت آخوند گفت بعهد وخطّ اين گروه اعتمادی نيست او گفت من

ودرباره من سخنانی گويند او گفت برشما حرجی اولی آنكه با احباب شور كنم مبادا وهنی وارد شود

ع احباب برای شور بيرون از مصالح وقت ميباشد آخوند واجتمانيست ومن خود بميل ورضا ميروم

ميكنم وروزی بعد با احباب مشورت نمود برخی تصويب كردند وجمعی گفت بايك يك مشورت

واقعه برما مستور وصواب وخطا بر افكار ماگفتند اسرار اين

---  ۲۹۵صفحه  ---

مصلحت اينك حسب شور نيز است آنگاه اقوال وآراٌ را بوی گفت واو اظهار نمود كهپوشيده

دكّه كفش دوزيش گرفته نزد را ازدررفتن ميباشد وبعد از ظهر همين روز فراشها آقا سيد اسداللّه قمی

طائفه هستی جواب گفت من مردی سياح ايننائب السلطنه حاضر كردند ازاو پرسيد كه تو از

د كه با اين طائفه هم معاشرت داری معاشرت ميكنم پرسيودرويشم وبا اهل هر عقيده وهر طائفه

اگر از اين طائفه نيستی سب ولعن كن گفت من از ايشان بدی جواب گفت بلی اظهار داشت كه

شانرا شنيدم همه صحيح وفصيح عالمند وبسياری از كلمات ومطالبنديدم بلكه بهترين طوائف

يز جز كلمات چيزی چگونه بد گويم وحال اينكه از حضرت رسول ناست دراينصورتوجذّاب

واگر روايات معجزات مناط باشد از ايشان نيز روايات بيشمار در باب ديگر اكنون بدست نيست

شاهزاده باٌمورين گفت حال اين را نزد سائرين ببريد وحاجی آخوند بوقت عصر نزداممعجزه شنيده

با دستگير ات لسانی شمانائب السلطنه آمد مقداری صحبت كردند آخوند باٌو گفت فرمايشات ومالطف
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فراشها بی اطّالع من چنين كردن آقا سيد اسداللّه وحال آنكه از ما نيست منافات دارد شاهزاده گفت

آقا سيد مهدی بيايد وهمه يكبار مرخّص است كهاقدام كردند وچون اورا جهراً آوردند بهتر اين

از شب گذشته باتّفاق ميائيم وآخوند  شب درساعت دوشوند حال بگوئيد چه شدند آخوند گفت فردا

كرد وبخانه خويش رفت ودرشب فردا كه پنجم شهر ربيع الثّانی نزد سائر احباب رفته احوال پرسی

شب آقا سيد مهدی وحاجی مالّ علی اكبر متّفقاً وارد منزل نائب السلطنه شدند بود دوساعت گذشته از

وعبداللّه م صحبت كردند پس شاهزاده با عباسقلی خانحجره خلوتی كه مقرر داشت نشسته باهودر

نترسيديد وباينجا آمديد دو ايستادند وباٌقا سيد مهدی گفت آياخان آمد وبكمال احترام نشست وآن

او گفت حباً الٌهل العالم وفی سبيل اللّه شرفياب

---  ۲۹۶صفحه  ---

بسيار از داريم وشاهزاده تمجيد وتوصيفحضور شديم تا برشما معلوم گردد كه خيال فساد ونزاع ن

اقدس وجمال ابهی طائفه كرده الحق وفا وجرئت شما نادر وبينظير ميباشد پس از احوال ارضاين

مطلب جواب گفت وسخن سواالت بسيار كرد وآقا سيد مهدی با رعايت مصالح وقت ومناسبت

گفت مگر شما باٌحاديث ما عقيده نهبجائی منجر شد كه آقا سيد مهدی حديثی خواند نائب السلط

داريم بلكه جان درراه آنها فدا ميكنيم وحامل وعامل داريد واو گفت نه تنها بقرآن واحاديث اعتقاد

ايمان باٌصول ديانت را اجباری وتعبدی ميدانند وتمام همشان در فروع قرآن ما هستيم نه علمای كه

ده دركتب فقهيه انباشتند وخود باٌنها عمل نميكننددليل وفائده استنباط كركه بياحكامی است
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سوال وبعناوين مجعوله شرعيه دست تطاول باٌموال وعيال مردم دراز مينمايند وباٌحدی حق

در قرآن واخبار ظهور اعظموبازخواست از عقايد واعمال خود نميدهند وبعالوه بشارات واخبار اين

پرسيد با بابيه چه كرديد گفتم بديدار آقا سيد صادق رفتم مملّو ومشحون است شاهزاده گفت امروز

را ازهمه آقا سيد مهدی گفت شما ايشانرا گرفتم گفت آنچه بدست ميايد بقتل رسانيدچند تنی

ايشانرا تحمل ميكنيد گفت ناچاريم چه دولت دشمنی مردم بهتر ميشناسيد چرا تا ايندرجه تحكّمات

شب تا ساعت پنج گذشته تسلّط ونفوذ يافتند واكنون چاره نيست وآنآغاز اعظم ازآنان ندارد ولی از

انجاميد وبعداز صرف شام شاهزاده بعباسقليخان سرتيپ گفت خودت فانوس از شب صحبت بطول

آقارا با حاجی مالّ علی اكبر بمنزلشان برسان وآقا سيد مهدی گفت امشب وقت گذشتكشيده جناب

اند بهتر اينكه توته كنيم شاهزاده گفت چون همه دوستان شما منتظر ومضطرباولی اينكه همين جا بي

شاهزاده گفت چون برويد آخوند گفت پس خود حامل فانوس ميشويم وسرتيپ زحمت نكشند

قراول دوره بدون اسم شب بعد از                         ساعت

---  ۲۹۷صفحه  ---

وكفشهای آقا سرتيپ اسم شب دارند اولی آنكه همراه باشندساعت مقرره مانع از ذهاب واياب اند و

در بدرقه نمود وبعداز عذر سيد مهدی وحاجی آخوند را عبداللّه خان جلو گذاشت وشاهزاده تا درب

چند مجلس مالقات شود وسخن را بپايان بسيار گفت جناب آقا حال مرا نيم بابی كرديد اولی آنكه

معين فرمائيد بجناب آخوند خبر دهيد باتّفاق ير حاضرم هر وقترسانيم آقا سيد مهدی گفت حق
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روز درهنگام عصر باينجا آئيد همينكه فرصت شد خبر مشرف بحضور ميشويم شاهزاده گفت همه

كشيده تا درب خانه حاجی آخوند رساند وايشان از سرتيپ معذرت ميكنم آنگاه عباسقليخان فانوس

ر روز بعد حاجی آخوند بمنزل شاهزاده ونزد احباب رفته پيام فرستادرفتند وعصخواهی نموده بخانه

مالقات با شاهزاده پيام كرد كه امشب وقت فراغت ندارم وباين نوع تا چهار روز گذشت وآخوند را

احباب با وی مالقات شاهزاده حاصل نشده بعداز مالقات احباب بخانه خود برگشت ودرآنمدت احاد

باظهار محبت وتعهدات قاجاريه شادمانی از ماوقع نمودند واو پيوسته ميگفتوصحبت كرده اظهار 

كرده قسمها خوردند ودرپايان كار تخلّف نمودند مگر اعتماد نبايد كرد مكررا درآغاز با احبا خدعه

آنسو شاهزاده خود هر روز يك بار بحجره احباب درآمده دلجوئی كرده خداوند تفضّلی فرمايد واز

وملول نباشيد يقينا همين دو ياسه روز آزاد ميشويد وبعضی از كودكان احباب را كهفت محزونميگ

انعام ميكرد تا در ام وامور اخری بحجره احباب ميرفتند بهريك پنج قران يا يك تومانیبرای ابالغ پ

حاجی گفت اكبر نزد شاهزاده رسيد بعصر روز دهم ربيع الثّانی حسب المعمول چون حاجی مالّ علی

آمدند ولی شاهزاده مالقات نكرد چنين پيام فرستاد كه امشب جناب آقا بيايند واو بخانه رفته باتّفاق

مشورت داريم شما در باالخانه تلگرفخانه نزدامشب چون با سفرای دول

---  ۲۹۸صفحه  ---

اعليحضرت امروزكرد كه مالّ رضا وآقا ميرزا ابوالفضل بمانيد فردا مالقات شود وصبح فردا چنين پيام

گفت چون حاجی مالّ علی پادشاهی بكن ميروند وبعد از دو روز خواهند آمد ومعذرت بسيار جسته
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باشيد وتشويش نكنيد آقا سيد مهدی وآقا سيد صادق اصرار دارند اولی اينست كه چندی دراينجا

اگر بكشند شهيد فی سبيل اللّهيم قلب ما آسوده است چه گفت اگر مطمئن نبوديم چرا باٌينجا ميامديم

چشم پوشيده راضی بقضاٌاللّه شديم باليشرا بجان خريدار وفدا كردن واگر نكشند شاكريم از ماسوی

محبوب ميدانيم نه از بستن محزون ونه از رستن مسرور ميشويم اين سرِ ما وآن جانرا موجب ديدار

آنچه مصلحت مملكت خود ميدانيد معمول شما ما حاضريم در دادن وشما قادريد در گرفتنشمشير

ابداً بخيال تعرض داريد نائب السلطنه چون اين بشنيد گفت همان است كه مكرراً اظهار داشتم دولت

سخنهای مالها است وشاهزاده بطبقه پائين رفته بوزير نظام وغيره گفت واللّه شما نيست اينهم برای سد

نديدم و نشنيدم گويا جان درنزدشان بقدر خردلی قيمت ماعتتر بمرگ ازين جمن طائفه مشتاق

ندارد درآن اثناٌ ميرزا عبدالوهاب خان نصير الّدوله وآقا علی امين حضور آمدند شاهزاده همين 

ايشان اظهار داشته چنين گفت چه كنم كه دولت قدر نميشناسد خدمتی كردم كه كس حكايت را بر

ر وكراست كه با تدبير بدست آوردم واگر دولت يكطائفهس اينبحال نكرد اين شخص ثانی رئيتا

خالفی نميكند گروه جسارت اقدام برخرج ميكرد ميسر نميشد وتا حبس دولت است احدی از اين

ميرزا ابراهيم خان نوه روزی ديگر كس فرستادوآنان نيز توصيف وتمجيد همی از خدماتش نمودند و

وی بود حاضر كردند واز او پرسيد ا كه يكی از پيشخدمتان مخصوصميرزا ابوالحسن خان ايلچی ر

بابی نميشناسم و اطّالعی ندارم شاهزاده دستور داد كه آيا توهم ازين طائفه بابيه هستی جواب گفت

هيمامذكور حاضر شد واز او استفسار احوال ميرزا ابركدخدا يعنی كربالئی محمد بزّاز
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          موجود ۲۹۹صفحه  تايپ از صفحه ميشود ۳۰۰نيست ادامه

--- ۳۰۰صفحه ---

وچنانچه ودرآغاز بدستور وی مالّ محمد رضارا حاضر كردند ونشست وازاو سواالت بسياری نمودند

جمال ابهی در مدت طبيعت وی بود بصراحت بيان وهريك را جواب داد تا سخنش بداينجا رسيد كه

صادر مينمايد ومعتمد الّدوله با قرآن از لسان وقلم معجزبيانش چهار ساعت هزار بيت آيات مانند

واستهزاٌ سخن مالّ محمد رضارا چند بار تكرار كرد كه نهايت غرور علم وجاه ومال ونسب وبنوع تكبر

مثل قرآن از لسان وقلم معجزبيان خود نازل مينمايد ودراينموقع آقا درچهار ساعت هزار بيت آيات

را وارد ساختند نشست وشروع بسخن كرده خطاب بمعتمد الّدوله نموده گفت آيا ميرزا ابوالفضل

حضرت نواب واال شاهزاده كبير از چيست اين محقّق است كه كالم خدارا عالمت ونشانتعجب

واثر عالمتاست كه آنرا از كالم خلق ممتاز سازد وجدا نمايد درهر كالم كه آنوشاهد وبيناتی

باشد ولو عالمت را نداشتهشاهده شود ولو يك سطر باشد حجت است واگر آنوخاصّيت وثمر م

وقلم جاری شود ويا بتاٌنّی هرقدر فصيح وبليغ وبديع االٌسلوب ومليح باشد وخواه بهر سرعتی از لسان

كالم خدارا از كالم بشر بچه عالمت وتفكّر صدور يابد معتمد الّدوله گفت بلی صحيح است وشما

مسئله برحضرت قانون مناظره ايضاح وبيان اينيد وجدا ميكنيد ميرزا ابوالفضل گفت حسبتميز ميده

رب العزّة چنين فرمود ان كنتم فی ريب مما نزّلنا علی حضرت رسول بوحیاجلّ اشرف ميباشد زيرا 

كلمه من  وبا اينكه بشهادت مثله وادعوا شهدائكم من دون اللّه ان كنتم صادقينعبدنا فاٌتوا بسورة من
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واال اللّه مفهوم ومعلوم است كه مراد از شهدا كيست ومقصود از مماثلت چيست بمحضر حضرتدون

كه فی المثل عرضه داشته ميپرسم كه اگر مقصود مماثلت ومشابهت در شوون كالم عربی  ميباشد

نصب مانند بصيراً در حالت آواخر كالم بواو ونون مانند يعلمون وياذنون مانند صادقين والف تنوينی

وامثال ذلك تمام شود

---  ۳۰۱صفحه  ---

فصاحت پس برهر عربی دان اتيان مانند آن سهل وآسان وكتب ومقاالت وقصائد عربيه باكمال

واقع نشده بامثال وبالغت بسيار وفروان است كه در اوآخر جمالتشان اگر يعلمون صادقين وبصيرا

ونشانيهای ديگری بدست داريد كه گر برای كالم اللّه عالماتإعظاماً وإجالالً اختتام پذيرفت وا

متمنّی هستم بيان فرمائيد وروشن وواضح كنيد مماثلت ومشابهت بدون آنها تمام نشود ملتمس و

انجاميد ومعتمد الّدوله مانند طير هراسان وگريزان همی از شاخه ودراينمقام مناظره فيمابينشان بطول

الطه نمايد وعجزش ظاهر نشود وباالٌخره ميرزا باٌو گفت خوب است جمعی ازشايد مغبشاخه پريد كه

همه هستيم ونائب مشاهير مجتهدين را حاضر ومجتمع سازيد تا باهم مناظره كنيم وبدانيد كه اعلم از

درقلوب حاضرين تاٌثير نمايد سخن را مغلوب ديد واحتمال ميداد كه بيان ميرزاالسلطنه چون عم اكرم

ميرزا ابوالفضل خواهش دارم درين مسائل با ن آورده بميرزا خطاب كرده گفت ای جناب آقابميا

قصد مجادله ندارند وميخواهند ازين امر اطّالع يابند وبا اعمام كرام بماليمت صحبت كنيد زيرا كه

يان هند حسن خط وانشاٌ مراسالت ميرزا كه برای مانكچی صاحب نماينده پارسمعتمد الّدوله لغتی از
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ميرزا توصيف وامرا نوشته تمجيد نمود ومعتمد الّدوله نيز مقداری از علم وفضل وقوت انشاٌبوزراٌ

حمد وشكر بگيرد وميرزا كرده تاٌسف خورد كه ممكن بود برای ترسل وانشاٌ حقوق بسيار از دولت

است وآنچه را اعتقاد قمجاهد درراه حوخدارا بجای آورد كه موفّق وفائز بايمان حقيقی وطالب 

واز ماسوی بيزار ومستغنی گرديده واظهار داشت كه نموده با دليل وبرهان ميباشد وبحق توسل جسته

عقيده را برمن ثابت كند تا برگردم دراينموقع شيخ ابوالقاسم بسيار مائل ومشتاقم كسی بطالن اين

ص آداب واحوال جمال ابهی نمود واو ومعتمد الّدوله از وی سواالتی درخصومذكوررا حاضر كردند

اموررا كما ينبغی ويليق حتّی وضع لباس وفرش منزل وآدابتمامت

---  ۳۰۲صفحه  ---

مينمايند وشيخ اكل وشرب چای را وصف كرد معتمد الّدوله پرسيد آيا مردم عكّا اعتنا واحترام

ومعاريف عكّا نسبت یشرحی دركيفيت خضوع وخشوع والت وحكّام واركان حكومت وقاضی ومفت

عكّا عزم زيارت جمال ابهی نموده بغصن اعظم بيان داشته گفت درهفته اقالّ يكبار غصن اعظم از شهر

مينمايند وپاشای معظّم واركان محترم وعلمای ممجد مسافت قرب نيم فرسخ تا قصر بهجی پياده طی

ميروند وباٌداب وخضوع ال يوصف هوا باتّفاق ايشان پياده ببهجی وبزرگان بلد نيز درعين گرمی

ميجويند وخويشتن را اليق ومستحق درك حضور محترم ميشمارند واز سخنان بمحضر ابهی تشرف

حضّار خصوصاً معتمد الّدوله غريق حيرت وتعجب شدند ومجلس را سكوت عميقی شيخ تمامت

الّدوله با لحنی نمود ومعتمد وميرزا ابوالفضل بيانی درباب حجيت قدرت ونفوذ مظاهر الهيهفراگرفت
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حجت عصرند ميرزا پرسيد كه اگر آميخته بتعجب وغضب اسم جمال ابهی را برده پرسيد آيا ايشان

خواند معتمد الحجة لساخت االٌرض باٌهلهارا حديث ماٌثور لوالايشان نباشند پس حجت عصر كيست و

ب عقيدت ومدارك دينيه اختالف است گفت علمارا در شعاند ميرزاالّدوله گفت علَما حجت

قائميت نيستند ودر حجت عصر اختالف وتعدد نشايد ومقام الهام ووهيچيك مدعی مقام الهام

دواللّه بايد ومن خود يكی از علماٌ زمان هستم ومعتمد الّدوله ونائب السلطنه هرومبعوثيت من جانب

بن الحسن ميرزا درخصوص عقيده عامه بحيات محمداش نمودند وتصديق واعتراف بمقامات علميه

بيان كرد ومعتمد الّدوله واقامتش در شهر جابلقا وغيره بسط مقال داده آنرا مخالف رای حكما وعقال

تمسك جويد الجرم بمسئله خاتم النّبيين ری موهومات در جغرافيا داشته نتوانست بشهخود تاٌليف

موضوع سخن را تغيير داد وميرزا تمامت امور م تمسك كردهومعجزات ونيز عالمات ظهور قائ

داده وشمه از الواح ابهی صادره درحق خودرا خواند مذكوررا حل كرده جوابهای مقنع ومسكت

ومعتمد الّدوله

---  ۳۰۳صفحه  ---

حيان كلّ االٌوهو هذا ان قلمی االٌعلی فیسخن از جمله كه در برخی از بيانات مذكوره مسطوراست 

إالّ من شاٌ ربك المهيمن يجول فی مضمار الموعظة والبيان ولكن اهل االٌمكان يسمعون وال يعلمون

كلمه يجول نمايد وميرزا استعاره  وكنايه بليغه را بميان آورد وخواست تنقيد ادبی واعتراض برالقيوم 

متتابعه در نفوذ امرش بپايان سخن را بقدرت وعظمت ابهی وتاٌييدات ودر جمله مذكوره شرح داد 
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موقع فرهاد ميرزا از شدت غرور وحسد وكينه نتوانست خودداری كند وسخنی نااليقرساند دراين

صورتيكه با خودم حقّش مينمائيد دربرزبان راند وچنين گفت شما كه را ميپرستيد وچه ادعاها در

بوی جواب گفت كه چون ت كالمبازی شطرنج كرده شراب خورد وميرزا با مراعات ادب وماليم

سخنان مورد قبول ندارد چنانكه در قرآن است اند امثال اينبهمه انبيا ازين قبيل تهمت زده افترا گفته

وبفرض اينكه صدق باشد شما مطّلعيد كه حضرت موسی قبل  يستهزئونما ياٌتيهم من رسول إالّ كانوا

قلتها اذاً واٌنا من الضّالين چنين مسطوراست  نمود ودر قرآن از قول آنحضرتاز بعثت قتل نفس

وحضرت عيسی در مجلسمنكم لما جئتكم فوهب لی ربی حكما وجعلنی من المرسلين ففررت

ياليتنی متّ مهمانی آب را شراب كرده تناول نمود وكذلك در قرآن از قول مريم چنين مذكوراست

هارون ماكان ابوك امر سو وما كانت مسطور يا اُختقبل هذا وكُنت نسياً منسيا وخطاب قوم باٌو چنين 

برقافله وسرقت وغارت ماٌمور نمود وفرهاد ميرزا وحضرت رسول اصحاب خودرا بهجوم اُمك بغيا

بحث نمايد كه مالّ رضا سخنش را قطع نموده با صراحت بيان كه ميخواست تكرار سخن كرده ادامه

اند كافر وملعون است ديگری هم يشان شراب خوردهگفت هركس بگويد امخصوص او بود چنين

گفت ومن باٌو صريحاً گفتم تو خود اقرار واعتراف بفسق خود نمودی وفسقت ثابت بمن اين سخن

شد

---  ۳۰۴صفحه  ---
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كتب وشهادت فاسق فاجر درحق ديگری مسموع نيست تاچه رسد نسبت بظهور اللّه وموعود جميع

در وساختول صاعقه داشت جميع خاموش ومدهوشين بيان حكم نززبر صمدانيه وا-وصحف و

اختيار در تاالر قدم چهره فرهاد ميرزا آثار سخط وغضب نمودار گشت چنانكه از جای برخاسته بی

وسائرين رفتند وميرزا ابوالفضل با مالّ رضا زد ونائب السلطنه نيز برای اطفاٌ فتنه برخواسته با عمين

كردند وفرهاد ميرزا معتمد الّدوله اعتياد بعبادت واشتداد قساوت نيز بمقّر خود عودت وشيخ ابوالقاسم

داشت ودر مقّرهای حكمرانيش بسا اتّفاق افتاد كه چون ميخواست مشغول باقامه صالةرا باهم تواٌم

وم شد ومحكفريضه شود گماشتگان حكومتی مقصّری را حاضر كردند واو امر بقتل داده مشغول بنماز

بنزدش آوردند وگاهی چون را در حضورش سر بريدند ودر حاليكه ادعيه در تعقيب نماز ميخواند سر

ببرند يا طناب بيندازند يا شكم پاره كنند استخاره از او ميپرسيدند كه مقصّررا چه نوع بقتل برسانند سر

ماز باٌشاره حكم قتل ميداد ميامد جاری ميكرد وبسا در اثناٌ اشتغال بنمينمود وهر نوع را كه خوب

طريق مناظره السلطنه وديگران نيز در اجراٌ اعمال قساوت نادر النّظير بودند وبالجمله بدينوحسام

وشب مستمر شد واخيراً در ومحاجه اكابر شاهزادگان واعاظم اركان دولت با محبوسين مذكور روز

اقتراح معجزات را باٌدلّه منقوله از كتب مجلسی منتهی بطلب معجزه وخوارق عادات گرديد واحباب

ومعجزه عموميه را قيام واستقامت ونفوذ امر وشريعت وتربيت مقدسه رد كردند وحجة باقيه را كتاب

ملتزم شد كه آنان متّحد ودر تعيين معجزه متّفق شوند وتلگرافاً يا كتباً از شمردند ومالّ محمد رضا

السلطنه التزام نپذيرفت از اعتقاد خود برگردد واورا بقتل آرند ونائبابهی بخواهند واگر انجام محضر
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گفت كه با چنين التزام وتعهد مالّ مالّ رضارا برای ميرزا ابوالفضل گفته راٌی اورا خواست واو جواب

مناظره در حجره مذكوره خانه نائب السلطنه كه مقّر رضا برای چه مسامحه مينمائيد ويكی از مجالس

يرزام

---  ۳۰۵صفحه  ---

ومعين نظام ونصر ابوالفضل وحاجی مالّ علی اكبر ومالّ محمد رضا بود واقع شد وايشان با سهام الّدوله

مذكور اين بود كه كلمه از ايشان الملك ووزير نظام خال نائب السلطنه گفتگو كردند ومنظور جمع

ی نتوانستند بهانه بدست آرند وجمع مذكور غالباً ولگرفته بهانه نموده حمل بر سو قصد وفساد نمايند

فتنه وفساد وقلع وقمع بهائيان همی نمودند از جمله مقرر داشتند كه در انجمن شده مشورت در تاٌسيس

كنند كه تشنه ايران حكّام  وماٌمورين سالم وبی آزاررا معزول نموده بجايشان حكمرانانی معينسرتاسر

علمائيكه با ايشان دشمن اند غايت علمائی كه تعرض ندارند بی اعتنائی شود وباخون بهائيانند ونيز ب

شده عامه انام را بدرندگی نسبت باينطائفه وادارند واز اينرو تعظيم وتجليل نمايند تا اُمرا وعلما متّفق

بهائيان بودالّذكررا از حكومت خراسان معزول وحسام السلطنه را كه دشمن بيرحم ركن الّدوله سابق

نفر از برجايش منصوب داشتند گويند او درمجلس شورای دولتی فرياد بركشيده گفت تا دويست

باشد محال است اينگروه را اهالی وطن بنام بهائی كشته نشوند كه يكی فقط در آنميان بواقع بهائی

يت با شاه دادند وگفتند كرده باينطائفه نسبت ضدنابود توانيم نمود ونيز نزد شاه انواع سعايت وحيله

ذكر اطاعت از دولت شده برای اغفال ماست وهر وقت بخواهد اينكه در بعضی كلمات صاحب امر
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چندانكه شاه را متوحش ومضطرب ساخته بقلع وقمع اينطائفه واداشتند واز حكمی ديگر خواهد داد

ود فتوی داد كه عوامعظام طهران فتوی خواست حاجی مالّ علی كندی كه اعلم وارئس بمجتهدين

مبلّغين ومولّفين تقصير ندارند وارتدادشان موجب قتل نيست زيرا كه امر برايشان مشتبه شد ولی

اكيد كرده از حبس آزاد نمايند وبسياری از وعلمايشانرا بايد دست وزبان بريد وعوام را توبيخ وتهديد

باطبائی نوشت كه كلّ را از كوچك آقا سيد صادق طعلمای ديگر نيز بهمين طريق نوشتند ولی

وبزرگ وعامی وعالم

---  ۳۰۶ ---

سال چهل و يکم

هجری قمری.   ۱۳۰۰واقعات سال

بايد بقتل رسانند وزنان را ازشهری به شهرديگربرده آزاد سازند وشوهر دهند وچون تبری ازحقيقت 

ند تا به عقيدت واحکام اسالم تربيت نمايند اطفال صغارشان را بدستشان سپارند وگرنه نزد امينی بسپار

مريض وبستری گشت وبه هرکس نزد وی به عيادت رفت چنين   شوند و او پس از دادن حکم مذکور
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گفت: شاهد باشيد عهد کردم چون حالم چندان بهترشود که بتوانم از بسترحرکت کنم به حبس خانه 

شاه مطالعات مفصّل ومالحظات گوناگون  رفته تمامت بهائيان را با دست خود بهالکت برسانم. ولی

مذکورما بين معتمد  ۀکرده راضی به قتل بهائيان نشد وحکم به حبس ايشان داد و روزی بعد از مناظر

يک ازبيست وپنج تن احباب محبوس    ملّا رضا  عکّاس آوردند و يک الدوله با ميرزا ابوالفضل و

نويسند تاپای   را ام فرستاد که هريک احوال خود راعکس برداشتند وهنگام عصر نائب السلطنه پي

هر يک مختصراحوال خود را نوشته دادند و روزی بعد دوتن   عکسش چسبانده نزدشاه ببرند ولذا 

مستنطق حاضرشدند و نخست به باالخانهٴ مذکورنزدآقا سيد مهدی رفته سؤاالت کردند وجوابهای 

حسب کالم جدم که فرمود استرذهبک وذهابک  ايشان را نوشتند درخصوص مذهب  گفتند من به

ومذهبک عمل ميکنم وچون ازآغاز نائل به سياحت بودم به عکا نيز رفته حضور ايشان رسيدم وچون 

از احوال عرض مقصود پرسيدند موافق حکمت جواب داد آنگاه ازاوپرسيدند آيا بدميگوئی جواب 

شايسته  ی استفتاءکردم فرمودند درهرجهت لعنشيراز ميرزاحسن و حاجی مرتضی داد من ازمرحوم شيخ

نيست آنگاه ازحاجی ملّا(علی)اکبروآقاميرزاابوالفضل پرسيدند وايشان جواب گفتند که ما مجاهديم 

گوئيم  نمائيم وچون هنوز بطالن اين مذهب برما معلوم نيست بد نمی ودرهرجاجويا شده استفسارمی

نام وموطن گفت مذهب من بهائيست وشهادت دراين راه  وهمينکه از ملّارضا جويا شدند پس از بيان

دشمارم واگرچنين کني را عين وصول به مطلوب می
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۳۰۷  تايپ ميشود ۳۰۸مفقود لذا از صفحه ادامه

--- ۳۰۸صفحه---

آنچه نوشتم تغيير وتبديل داد وهرقدر احباب اصرار كردند كه آنچه ما ميگوئيم بنويس جواب گفت

نزد شاه برد ودر ا وطبق مصالح ميباشد وصورت مكالمات را پای عكس چسباندهعين گفته شم

اينكه آقا سيد صادق طباطبائی مذكور همانروز حكم شد كه تمامت مظلومين را باٌنبار ببرند ولی برای

ناگهانی وی چنين شد كه در پنجم ربيع الثّانی احتراقی در درگذشت در آنروز نبردند وكيفيت وفات

گرديد روزی بعد حرقت نزول نموده مرض نقرس در پاها ظهور نمود وروز ش پيدا گشته بستریقلب

مرا بدماغ صعود كرده توليد خوف وبيم گرديد وپيوسته فرياد بركشيده ميگفت ايوای بابياندوازدهم

مرا دارند اينطائفه قصد قتل ام نمودند وعريضه نزد نائب السلطنه فرستاد كهكُشتند ايوای قطعه قطعه

ماٌمور كرد ودر شانزدهم نقرس متحول روانه ووشاهزاده چند دسته مستحفظين نظامی برای حفظ وی

وحسب امر دولت سه شبانه روز دكّان وبازار شهررا بسته بشفاقلوس گرديده ازين جهان درگذشت

ود حمل كرده اش بلج كه خانهگروز هجدهم جنازه را از محلّه سنومراسم عزاداری بجای آوردند

پره زده پر از گل وبيرون شهر پر از برف بود اغلب علما واُمرا وتجار اطراف عماریدرحاليكه راهها
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وبداينطريق تا داشتند كه بلغت خويش در جلو جنازه نوحه گری كردندرا برآنگروهی از يهود

ادق پنجاه تن فراشان قرمز صبقصبه شاهزاده عبدالعظيم برده دفن كردند وروزی بعد از وفات سيد

درميان گرفته هريك نفررا دوتن فراشان از دو پوش ماٌمور شدند آن بيست وپنج تن احباب مظلوم را

است رساندند ودر نائب السلطنه تا دم سبزه ميدان كه انبار شاهیطرف پنجه درپنجه انداخته از منزل

ولی غيار همه در گمان داشتند كه برای قتل ميبرندتماشائيان مجتمع بودند واحباب وامعبر وگذر انبوه

پس از واقعه ناگهانی سيد صادق

---  ۳۰۹صفحه  ---

بيگ را تسليم محمد ابراهيموهم احاطه كرد وحكم حبس ابد صادر نمود لذا همهرا بيم وشاه

ه درشهر راجع همهميوزباشی كه انبار سپرده باٌو بود نمودند وقبض رسيد گرفتند ودر تمامت آنروز

بانوعی از سكينه ووقار ميرفتند مظلومان همراه فراشانباينطائفه وعدم خوف وهراسشان پيچيد چه آن

السلطنه  از آغاز حبس احباب درخانه نائببالجملهگاه قوی ومقتدری دارند وكه مشهود بود تكيه

اش كه صاحبقران ميرزا نام كسالهينيز يك پسرزن شاه ومذكوردوابتداٌ ايامتقريباً يك ماه شد ودر

مظلومان بزندان وكند وزنجير گران افتاد در خيالشان گذشت كه وهمينكه نظر آنداشت فوت شدند

دباغ كاشی در مقامی مظلومانه واردند كه شهداٌ اوليه وجمال ابهی مقّر داشتند واستاد حسيناينك

در خارج باشيم مانند غريب ی ما اينجااست وهرقدراصلباحالت انقطاع وتاٌثّر برزبان آورد كه خانه

خودرا اوالً باآب حوض انبار تنظيف خواهيم بود وآقا محمد جعفر خاتم ساز شيرازی كفش پای
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است وهميشه گفت كه انبار جای پاكان ونيكانوتطهير نمود فراشی از وی جهت پرسيد واو جواب

آلوده وارد شويم پس فراشان زنجير گران آوردند آقا سيد كفش مقّر انبيا واوليا بوده وخوب نيست با

اكبر وآقا ميرزا ابوالفضل ومالّ رضارا بيك زنجير كشيدند وبيست تن ديگررا مهدی وحاجی مالّ علی

ويك پای ده نفر بيك زنجير بستند وآقا ميرزا ابراهيم خان را عليحده دريك زنجير نهادندده نفر

در دو كند سنگين مقفل كردند وبيست چهارتن مذكوررا دو قسمت كرده را در خليلی نهاده هريك

گذشت محمد حسينخان گهر دست وپا محكم بستند وچون پاسی از شبطويل وبزنجير مشهور قره

واز يوزباشی ابراهيم بيگ مستحفظ انبار حاجب الّدوله بن محمد رحيمخان عالٌ الّدوله وارد انبار شد

بيان نمود تا چون نوبت باحباب رسيد وپرسيد كه اينان وال كرد واو يك يك رااحوال محبوسين را س

آقا سيد مهدی كرده گفت ای مردم من ماٌمورم اند واو روی بهگفت بابيهكيستند محمد ابراهيم بيگ

برای حبس در انبار بمن ميسپارند خواهوهركس را

---  ۳۱۰صفحه  ---

زنجير ميباشد نه اسباب وار بايد كند وزنجير نمايم در انبار البتّه كندهپيغمبر يا پسر پيغمبر باشد ناچ

بحقّيد خودرا از حبس نجات دهيد آقا سيد مهمانی وچون ماٌمورم معذورم واگر شما راست ميگوئيد و

وامام موسی كاظم خودرا از چنگ اعدا وحبس خالص مهدی گفت چرا حضرت عيسی وامام حسين

ومعذور بوديد چه در مكّه چه در كربال وغير آندو آنچه كرديد هميشه ماٌمورنكردند وامثال شما 

مراكز خود داشتيد پس حاجب الّدوله بيوزباشی گفت آنشالّق را بيار  واو حسب امری بود كه از
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داد قدری وزن نموده گفت اين سبك است درد مياورد يوزباشی گفت محكم ميزنيم آورده بدستش

وبدو ست يوزباشی داده رفت ويوزباشی دستور داد صندلی آوردند خود بنشستتازيانه را بدحاجب

شيرازی نموده گفت ای تن فراشان قسی القلب گفت تازيانه برداشته بيائيد وتوجه باٌقا محمد جعفر

وسفله واوباشاست وبفراشان امر داد اورا بدكيش انبار جای صافان وپاكان نيست بلكه محلّ دزد قالّش

وشدت ويرا باتازيانه بزدن گرفتند وچون پايش بكنده انه بزنند ودو سخت دل بتمام قوتتازي

نميتوانست سر خويشرا روی كنده گذارده تحمل واستقامت نمود وگردنش درزنجير بود وحركت

وتظلّم نگشود تا قريب بپانصد تازيانه زدند ويوزباشی متغير شده سپندآسا از جایچنانكه لب بتكلّم

كُلُفت ست تازيانه ازدست فراش بگرفت وآقامحمد جعفررامخاطب ساخته گفت ای بابی يوستج

تازيانه برپشت آنمظلوم استقامت بمن ميفروشی حال برتو معلوم ميدارم وباتمام قوتش قريب سيصد

بياسود پس خطاب باستاد حسين دباغ غريب نواخت وصدائی از وی نشنيد دستش ازكار افتاد ودمی

فراشان بزنيد غذای اصلی شماهم شالّق ميباشد ايده گفت چون خانه اصلی شما اينجااست البتّهكر

براو وارد آوردند وصدائی از او نشنيدند باز يوزباشی بخشم آمد وقريب چهارصد تازيانه بنوع مذكور

و

---  ۳۱۱صفحه  ---

را مخاطب يد مهدی يوزباشیوبا دستش قريب صد تازيانه برآنمظلوم نواخت دراين هنگام آقا س

خسته شديد ساخته گفت اين مظلومان تقصيری نكردند كه مستوجب ضرب وتعذيب باشند وشما
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آقا سيد مهدی گفت قدری استراحت كنيد واو باكمال غلظت جواب داد تمامت تقصير با تواست

اشی گفت تو بفكر وشاكرم يوزباست وآنچه ميخواهی باينان وارد آری برمن وارد ساز راضیچنين

را كردم وقتی كه باينجا آمدم فكر خودمخود باش نوبت توهم ميرسد آقا سيد مهدی گفت من همان

اللّه شروع كنيد مهيا وحاضرم بزنيد آنچه ميخواهيد دراينوبدون فكر نزد نائب السلطنه نرفتم حال بسم

حاجب الّدوله چه گفت وإالّ من  ونشسته گفت من تقصيری ندارم شنيديدمقام يوزباشی خجلت كشيد

قليان آقا سيد مهدی گفت ما عذر شمار وحاجب الّدوله هردورا قبول داريم پس يوزباشیراضی نيستم

بند صالة ومناجات كشيد ورفت وشب را محبوسين با غل وكند بسر بردند وصبح بيدار شده درقيد و

اكبر وآقا محمد حاجی مالّ علیز خانهمنوال گذشت وغذای ناهار وشام اخواندند ودو روز بدين

داشتند ميرسيد وبرای مصاريف الزمه ديگر نيز كريم عطّار ونيز از خانه بعضی محبوسين كه استطاعت

آوردند ودر روز بعد كه نوزدهم ربيع الثّانی بود ميرزا ابراهيم خان را از خانه حاجی وعطّار مبلغی نقد

حبيب اللّه رخّص وآزاد كردند ودر روز بيست ودوم كربالئی مهدی وآقانصراللّه تنباكوفروش مبا آقا

حيدرعلی بيك قزوينی را مرخّص واستاد حسن بنّاٌ واستاد حسين دباغ وآقا محمد جعفر شيرازی وآقا

زنجيرشان را سبكتر كردند وگمان ميرفت نمودند وسائر محبوسين هريك يك تومان بيوزباشی دادند

روز ديگر باز همان زنجير اول را آورده بگردنشان مستخلص شوند ولی پس از چهاركه همه بتدريج 

كردند كه اعليحضرت شاه عزيمت سفر مشهد داردگذاشتند وعلّت را چنين ذكر

---  ۳۱۲صفحه  ---
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هفدهم زنجير سبك درراه الزم است ولی علّت وسبب فتنه وآشوب غريب جديدی بود كه در روز

موافق رضايشان رفتار كه موجب هنگامه وفساد مذكور شدند چون ديدند كه دولتظهور نمود وكساني

نيرنگی بكار بردند كه رعيت را از شان مشتعلتر گشتنكرد واز فوت آقا سيد صادق نيز آتش كينه

های علماٌ انداختند وشبانه چند مكتوب درب خانهدولت متنفّر ودولت را از ملّت بدگمان نمايند

است بايد مبلغ مذكوررا فردا در فالن برای جهاد فی سبيل اللّه الزمدند كه فالن مبلغ از نقودوابالغ كر

مكاتيب بدست نائب السلطنه رسيد وجمعی از درين طريق بمصرف رسانيم وآنمكان گذاريد تا

نزد او بردند از فراشان را ببازار فرستاد واستاد اسداللّه آهنگر وآقا محمد كريم عطّاررا گرفتهالمان وغ

كه ما ابداً اطّالعی از مكاتيب ايشان پرسيد كه اين مكاتيب خطّ كيست وايشان سوگند ياد كردند

ايشانرا بانبار انداخت وعباسقليخان سرتيپ بانبار درآمده وامور مذكوره نداريم وبعد از تهديدات بسيار

اٌ كه قريب پانصد نفر بود با صاحب خطوط را مطالبه كرد وفهرست اسمآندورا بشكنجه گرفته

داده گفتند بايد همه را باسم ورسمصندوقچه آقا ميرزا ابوالفضل گرفته بودند نشانعكسهائی كه از

آنگاه صورت اسماٌ بيان كنيد وبدست دهيد وايشان بعضی را منكر شده برخی را باٌجمال وابهام گفتند

كه تمامت اين اشخاص بابی اند اب چنين گفتوعكسهارا نزد مالّ رضا بردند وسوال كردند او جو

ادرنه را نزد آقا سيد مهدی برده گفتند اسماٌ ولی درپای سماور ونزد قاب پلو سپس عكس جمعيتی

واو جواب داد كه اين عمل مخالف ادب واحترام است ومن هريك را در باالی عكسشان بنويسد

دش رسيد تبسم كرد وعباسقلی خان سبب بيان نمود وچون بعكس خونخواهم كرد ونام هريك را
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گفت كه خودم هستم آنگاه از سائر عكسهای متعلّق باٌحباب طهران پرسيد واو پرسيد واو جواب

جواب

كه من اهل اين شهر نيستم واين اشخاص را                              نميشناسم

---  ۳۱۳صفحه  ---

داشت كه در محبوسين را بزير زمين انبار برد وگماننميشناسم سپس يوزباشی حسب االٌمر تمامت 

تنشان درآوردند وزيرزمين را بقتل مياورند ولذا عبا وباالپوش بعضی را ازهمانشب يا روز بعد همگی

را در خارج محبس از رطوبت ونم مذكور گل والی ورطوبت بود ويوزباشی نميگذاشت كه لباسشان

اگر لباس شما نمناك باشد چه خواهد شد و روز باقی اگرخشك نمايند وبايشان همی گفت درين د

انقطاع ومسرت گذراندند وبعداز سه روز ازحوض مظلومين شب وروزرا بدانمشقّت در عينوآن

ده ذرع فاصله داشت راهی بزيرزمين بازشد وآب جوشيده انبار مملّو وسط انبار كه تا خود انبار تقريباً

ين را بيرون آورده درحياط انبار درآفتاب اسباب قيد وبندشان را ناچار محبوسازآب شد ويوزباشی

وآقا ساخت ولذا لباس خودرا خشك كرده آسوده شدند وروزی بعد از دستگيری استاد اسداللّهمهيا

حيدرعلی اخوين او محمد كريم استاد محمد قلی خياط داماد حاجی آخوند ونيز آقا عبدالعظيم آقا

باٌداره پوليسيه بردند وبعد از يكشب رازی فروش ترك را در بازار گرفتار كردهوهم ميرزا عليجان خ

كرده دستگير ونزد نائب السلطنه كشيدند وچون ازاين امر پرسيد ديگر پنج تن را كه از اينطائفه اشتباه
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ميلش بود گفتند وخالص شدند ولی بچهار تن احباب مذكور هرقدر اصرار انكار كردند وآنچه

لذا هر چهار يكشب در اداره نظام توقيف شدند وروزی بعد داماد واخوين حاجی د نگفتندكردن

از پنج روز پدر پير را بانبار نائب السلطنه بردند وميرزا عليجان را در اداره نظام نگهداشتند وپسآخوند

كه تقريباً سه ماه بود كرده برای پسر خود آنجوان نزد نائب السلطنه رفته باقدامش افتاد گريه والتماس

وآنجوان بعداز هشت روز از حبس رهائی يافت ويوزباشی بايمان بديع فائز گشت امر آزادی گرفت

شانرا رد كرده قبول معذرت خواست ولیولباساز قتل احباب ماٌيوس شد

---  ۳۱۴صفحه  ---

اينطائفه هرسو پی دستگيری در طهران غوغا وهمهمه برپا بود چه عمال اداره نظميه وغالمان حكومتی

ميرزا ظلّ السلطان كه بنوع را يابند گرفتار نمايند ودرآن احوال مسعودجويا وپويا شدند تا هركه

وحكمران چندين ايالت مملكت بود در شورای مذكور شاهزاده اكبر ودر درجه اولی متنفّذ ومقتدر

كسانی دشمن دشمن شاه نيستند بلكه آن اليقين بهائياندولتی چنين اظهار داشت كه علی القطع و

ومن بتحقيق رساندم كه اينگروه مردمی ستمكش ومظلوم ميباشند شاهند كه متعرض ايشان ميشوند

طائفه ابداً دولتی ندارند وخود بحضور شاه چند بار عرض نمود كه اذيت باينوابداً سركاری با امور

ايشانتن ازبتحريك ميرزا حسين امام جمعه سه مصالح دولت ومملكت نيست ومن دراصفهانموافق

واهل اينكه خودم تقصير كار نبودم زنم هالك شد وضرر وخسارت كلّی بمن رسيدرا كُشتم وبا

مرض وسخت اصفهان برمن شوريدند بنوعی كه جانم بمعرض تلف رسيد وامام جمعه خود ببدترين
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الحقيقه براه ضاللت بحالشان واگذارد اگر فیرا ترين الَم از جهان رفت اولی اينكه دولت ايشان

مخالفت ومعارضت روا نيست وگذشته وباطالند از ميان رفته نيست ميشوند واگر بجاده حق وصوابند

را صاحب مال وثروت می بينند اخذ مينمايند هركهازين امور الحال درين شهر بابی نميگيرند بلكه

طائفه علی هذا شاه حكم نمود كه ديگر متعرض اين ًءست وبناٌاواين اعمال موجب فناٌ رعيت بيچاره

اند بس است ولی اظهار واصرار ظلّ السلطان وصدور امر شاهی موجب نشوند وآنقدر كه گرفته

السلطنه گرديد وهمت برادامه حبس محبوسين نهاد ونيز از جمله اموريكه سبب رفعمضادت نائب

بود واو برای مراد ميرزا حسام السلطنه مذكورواقعه هالك سلطانتعرض دولت نسبت باحباب گشت 

ومحضر نائب السلطنه اقامه كردند مغلوبيتش درمقابل ادلّه وبراهينی كه ميرزا ابوالفضل وغيره در مجمع

برافروخته در شورای دولتی بمقابل اظهارات ظلّ وسخنانی كه از مالّ رضا شنيد بغايت حقد وكينه

بحمايت           السلطان 

---  ۳۱۵صفحه  ---

خراسان بحمايت ظلّ السلطان سخنانی شديد گفت وعهد نمود كه چون بمقّر حكمرانی خود ومشهد

مقتول ساخت ازقتل رسيد همچنانكه درشيراز ميرزا آقا ركاب ساز ودوتن ديگررا بنوع سابق الّذكر

واز نائب السلطنه صورت اسماٌ ر وقصور نكندحدود ذره فتوواسر وانواع اذيت بعموم بهائيان آن

اين سخن را تكرار نمود كه اگر خدا بمن ادامه بهائيان خراسان را گرفت وغالباً در مجالس ومحافل

از حدودرا از وجود اينطائفه مصفّی خواهم كرد ولی پسآنعمر دهد درين سفرم بخراسان تمامت
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م ربيع الثّانی قولنج گرفته نزديك بهالك رسيد اطباٌ دربيست وسوپوشيدن خلعت حكمرانی خراسان

شده بمعالجه پرداختند درهنگام صبح زبانش گويا وحالش بهتر شد ولی درد پهلو دربالينش مجتمع

جروز ادامه يافت تا درشب بيست وهشتم مرض شدت كرد ومدهوش شد وهمينكه بحال وپنداشت

وباتوسل بهمه فراوانی باٌطبای ايرانی واروپائی بذل نمود صدقه بسيار بسادات وفقرا داده انعامآمد

جمادی االٌولی غش كرد وسائل مذكور يوماً فيوماً مرض شديد وقوايش ضعيف شد تا درشب چهارم

شاه شتافته واقعه را خبر داد وشاه يكی از واطرافيانش گمان نمودند كه جان سپرد ونائب السلطنه نزد

بكمك بادكش پی درپی وتزريق با سوزن وتيغ كشيدن راانه فرستاد وياطبای مخصوص خودرا شب

شال كشميری وصد تومان نقد دادند وبفقرا بذل مال بسيار بريدن بهوش آوردند وبطبيب يكطاقه

غشی عميقتر شده قريب بموت رسيد بنوعی كه اسباب تجهيز از قبيل كردند تا درصبح ششم دچار

های ثمينی بانواع وسائل مذكوره ويرا بهوش آوردند واغلب اندوخته كردند وبازعماری وغيره حاضر

وغيره كه درطول ايام حكمرانيش از مردم گرفته جمع نمود در مدت بيماريش صرف معالجهوغيره

اشرا با كمال تجليل تا گرديد وباالٌخره درصبح هفتم بعالم ديگر ومقّر اصلی خود انتقال يافت وجنازه

م بردهقصبه عبدالعظي

---  ۳۱۶صفحه  ---

روز همه ازآنجا بمشهد خراسان فرستادند ومجلس عزاداری وسوگواری درمسجد شاه گذاشتند وسه

السلطان ودر روز سوم ظلّوزراٌ وامراٌ وعلما وعظماٌ حاضر شده صرف قهوه وقليان وناهار نمودند
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او استاد اسداللّه وآقا محمد كريم  از فوتازطرف شاه رفته مجلس را برچيد وبالجمله چند روز بعد

مرخّص وآزاد شدند وباقی محبوسين مذكور درانبار باقی بدخالت ووساطت وشفاعت حاجی مالّباشی

بهائيات دلير كه درطول مدت حبس مظلومان همت برساندن خوراك وپوشاك ماندند وعده از نسوان

خودرا ی نمودند بقوت وهمت تمام اقداماتواخبار وغيرها گماشته سعی دراستخالصشان همونقديه

محمدقلی وهم مادر آقا ادامه دادند وآنان مادر وزوجه حاجی مالّ علی اكبر ونيز خواهرش زوجه استاد

مالّ علی اكبر وخاله آقا محمد زوجه آقا حيدر علی برادر حاجیمحمد كريم عطّار (هدهد) و

وزوجه آقا مالّ محمد عطّار وغيرها بودند زا محمد علیصندوقدار صاحب ديوان وزوجه آقا مير

محمد كريم كه مخصوصاً برای استخالص آقا سيد مهدی ميان خدمات واقدامات مادر آقاودرآن

كبر سن وضعف بنيه درحاليكه تازه از بستر بيماری برخواست محرك بكار برد امتياز داشت وبا وجود

اخود باينجا وآنجا برد ومكررا بسفارت انگليس رفته سفيررا پی شد وآنانرا بسائر نسوان همی

درپی تظلّم آقا سيد مهدی برانگيختند ونيز عريضه بشاه همی دادند وبديوانخانه عدليه پیاستخالص

كردند وباالٌخره دريوم بيست وچهارم جمادی االٌولی هنگاميكه شاه ببدرقه لطان تا قصبهظلّ الس

مذكور درمعبر كوكبه شاهی ايستادند چون مراجعت بشهر مينمود ده تن از زنان عبدالعظيم رفت

علی اكبر عريضه سردست بلند كرده نزديك وهمينكه موكب شاه نزديك رسيد خواهر حاجی مالّ

كه اورا دور كنند نتوانستند وچوبی چند براو نواختند فراشان سواره جلو شتافت وهرقدر سعی كردند
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كردند كه بكناری رود ميسر نشد عاقبت باپشت كتّاره بشدت زدند دند سعی واصراروپوليسها رسي

وچادرشرا دريدند

---  ۳۱۷صفحه  ---

ازشما كسی را واو باهمه اين احوال خويشرا بكالسكه شاه نزديك رساند وعريضه داد شاه پرسيد مگر

تنها يكنفر درانبار شاهی از منكشتند جواب گفت از بليات وشدائد چه تفصيل وهم مختصر آنكه 

نگهداشته بدو گفت نزد شاطرباشی برو وجواب وسه نفر درانبار نائب السلطنه محبوساند شاه عريضه را

رفت جواب شنيد كه نزد نائب السلطنه برويد الجرم روزی بعد را بگير واو دو روز بعد نزد شاطرباشی

نيز بعباسقلی خان دادند وآنان را واسطه كردند وعريضه نيزطبيب نائب السلطنه ونقودی باٌقا سيد رضی

محمدقلی وآقا بنائب السلطنه نوشتند لذا دريوم بيست ونهم جمادی االٌولی نائب السلطنه استاد

اينطائفه حتّی با حاجی مالّ علی اكبر عبدالعظيم وآقا حيدر علی را احضار التزام گرفت كه با احدی از

اثناٌ اين احوال دوتن از مبلّغين شهير آقا ميرزا حيدرعلی يشانرا مرخّص ورها نمود ودرمراوده نكند وا

اصفهانی در عشر اخير جمادی االٌولی بطهران وارد شدند واينطائفه مضطرب گشتند وآقا ميرزا اسداللّه

يرزا مجاسوسان خبر يافته آنان را نيز گرفتار مينمودند الجرم پس از ايامی چند حاجیچه كه

مازندران رفته بعداز حيدرعلی باصفهان عودت كرده رهسپار شيراز گشت وآقا ميرزا اسداللّه بحدود

بين سيد فتح اللّه بن سيد علی چندی بطهران برگشت وتوقّف ننموده باصفهان مراجعت كرد درآن

يضه بديوانخانه عدليه كرد سيد فتح اللّه عركفشدوز كاشی بشاه عريضه داد وشاه رجوع بديوانخانه
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مشير الّدوله پرسيد عريضه از كيست گفت از مناست پرسيد تو برده بيحيی خان مشير الّدوله داد

اينجسارت همه اعضاٌ ديوانخانه درشگفت شدند وباالٌخره هنگاميكه شاه كيستی گفت بچه بابی واز

تح اللّه مذكور با يونسمراجعت كرده بعشرت آباد كه قريب دروازه شهر بود رسيد فازسلطنت آباد

ابن مشهدی حسين قزوينی كه هردو صغير بودند بميان جاده رفته مشغول ببازی گشتند

---  ۳۱۸صفحه  ---

را بيرون را ندانسته متعرض نشدند وچون موكب شاهی رسيد غفلة عرائضوفراشان وغالمان قصدشان

دائی آبدار گفت عريضه خوش آمده باٌقا آورده تقديم كردند شاه را ازاين جسارت وتدبيرشان بسيار

درشهر نزد آقا دائی مذكور رفتند شاه بنايب اين دورا بيار ودستور داد كه درشهر جواب بگيرند وآندو

مرخّص نمايد واطفال مذكور باٌقا دائی التماس كرده گفتند كه السلطنه دستخط كرد كه پدرانشان را

سلطنه مرخّص نكرد الجرم آقا دائی خود دستخط را نزد نائب نمود ولی نائب الشاه چند بار دستخط

السلطنه فرستاده اظهار داشت كه شاه مرا ماٌمور نمود كه اين دونفررا مرخّص كنيد لذا نائبالسلطنه

مرخّص كنم جواب گفتند كه رابانبار فرستاد وآندورا حاضر كردند وبايشان گفت بد بگوئيد تا شما

است وهركه حالل خدارا كذّاب وظالميم كه شخصاً بد نميگوئيم ولی برهركهما در روز اول گفت

باٌو نائب السلطنه گفت اين تزوير نزد من حرام وحرام خدارا حالل كرد لعنت بلكه صدهزار لعنت

گفت ايحضرت واال ديگر جای سخنی باقی نگذاشتند شاهزاده بفروش نميرود نصير الّدوله حاضر بود

حالل وحرام اين شخص را حالل وحرام خدا ميدانند وصادق ومظلومش نيستيد اينها گفت شما ملتفت
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است ديگر چه اعتراضی داريد واگر كذب است گفت اگر اين سخن راستميخوانند مشهدی حسين

است لعن كرديم نائب السلطنه گفت يكنفر فراش هردورا نزد ميرزا عبدالّرحيم ما بر هركه دروغگو

مذكور رسه مرحوم محمد حسينخان مروی برد تا فتوی وحكم بيارند وهردو نزد مالّیجماعت مدامام

وفراش هردورا با همان كلمات را تكرار نمودند واو عريضه بشاه نوشت كه ايندو نفر بابی نيستند

مرخّصی هردو صادر شد وبداينطريق عريضه مالّ بعشرت آباد نزد آقا دائی برد واو بشاه رساند وحكم

خانه خود شدند ومدت حبسشان سه ماه ويك روز دو تن در روز بيست ونهم جمادی الثّانيه واردآن

بطول انجاميد

---  ۳۱۹صفحه  ---

احمد روضه خوان وعائله محبوسين ديگر نيز عريضه بشاه همی دادند ودر روز چهارم رجب آقا ميرزا

بيوزباشی زندانبان ميدادند تا مبلغی نقودمرخّص شد وسائرين درانبار ماندند وهرچند روزی يكبار 

همان زنجير سنگين را اعاده ميداد وآقا سيد زنجيری سبك وزن بگردنشان مينهاد وباز عذری آورده

زنجير ودر شبها هريك درزنجير جداگانه بودند وآقا ميرزا مهدی وحاجی مالّ علی اكبر روزها بی

ردن داشتند ونسوان مومنات همه روزه بدرب انبار رفته گبتنهائی زنجيری بابوالفضل ومالّ رضا هريك

سيد يوزباشی اذن مالقات نميداد ناچار مراجعت ميكردند وگاهی مبلغی نقود داده نزد آقاگاهی

درآن ايام اينكه مهدی وغيره رسيده مطالب خودرا اظهار كرده عودت مينمودند واز واقعات طهران

استخالص محبوسين كوشيد وبواسطه ائيان يهود همدان پيوسته برایفروش از بآقا سليمان تاجر شال
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يوم هشتم جمادی الثّانيه اورا نيز دستگير كرده يهوديان بوزير امور خارجه عريضه داد وفراشباشی

سليمان مبلغ پنج تومان داده مرخّص وآزاد شد ونيز درميان يكشب درحبس وزنجير نگهداشتند وآقا

مكتوبی از طهماسب قليخان سوادكوهی بن خليل خان بود شاه ويرا از ی اكبراوراق حاجی مالّ عل

خانه امين سلطان طلبيد واو دوتن سوار فرستاده طهماسب قليخانرا بطهران آوردند ودرمحمد ابراهيم

جواب داد كه اطّالعی يكشب با كمال احترام توقيف كردند وهرچه از او راجع باين امور جويا شدند

خان سرهنگ فوج سوادكوه سپرد كه را بنصراللّهقوله ندارم وصبح روز بعد امين السلطان ويدرين م

حال بسربرد وتا چون امين اشتباه گردد وبايندر طهران آزاد باشد ولی بواليت خود نرود تا رفع

سوان رفتن بواليت يافته مرخّص گشت ودرخالل احوال مذكوره نالسلطان بيمار وببستر دچار شد اذن

پی درپی بوسائل متنوعه عريضه باٌركان دولتبهائيات چنانكه نگاشتيم

---  ۳۲۰صفحه  ---

در ديوانخانه عدليه داده بمشير الّدوله وزير اعظم عدليه مكرراً دادخواهی وشكايت بردند روزی بتظلّم

شير الّدوله گفت شما خود بابیها هستيم مرفتند مشير الّدوله پرسيد شما كيستيد جواب گفتند ما زنهای

نيستند وحال اقرار مينمائيد ومن شايد برای شما اقدام نافعی درعريضه نوشتيد كه شوهران ما از اينطائفه

اينگونه اعتراف واقرار نكنيد چه كه مصلحت شما نيست وروزی زوجه ميرزا بكنم ولكن بجائی ديگر

واو اصرار كرد القات نمايد ومستحفظين مانع شدندالعابدين جراح بدرب انبار رفته تا ميرزارا مزين

تظلّم نمود مشير الّدوله جواب داد كه عاقبت چوبی چند براو نواختند وروزی بعد نزد مشير الّوله رفته
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ووزير جنگ عرض كردم ايشان وعده فرمودند كه مالّ محمد من بنواب واال نائب السلطنه امير كبير

رخّص كنند وروز بيست وششم رجب نائب السلطنه مالّ محمد وميرزا زين موميرزا زين العابدين را

خواسته بنهايت تغير وتشدد گفت شما مرخّصيد اما بايد درين شهر نمانيد درب دكّانالعابدين را

دو روز كه اند ماٌذونيد كه باز كنيد وآندو پس از چهار ماه االّوحجره شمارا هم كه مهر كرده

روز دو شنبه پنجم آنكه دربردند مراجعت بخانه خود نمودند وباقی درحبس بودند تادرحبس بسر 

انبار مالّ محمد رضارا ببهانه شعبان شاه بعزم مشهد ازطهران خارج شد ويوزباشی ابراهيم مستحفظ

ه بر بدن زد واو با وجود كبر سن وضعف بنياينكه با سائر محبوسين مكالمه كرد قريب سيصد تازيانه

مرتضی قمی را قريب صد تازيانه نواخت او نيز لب نگشود وآقا تظلّم بلكه تكلّم نكرد ونيز آقا ميرزا

چند تازيانه زد ومقداری تغير وتشدد كرده رفت واز آنسو پدر ميرزا مرتضی شيخ شيخ ابوالقاسم را نيز

داشت واسطه قرار رم شاهی راهاسداللّه اعمی را كه خواجه بود وبرای بيان مسائل فتوائيه شرعيه درح

السلطنه دستخطّ كرد كه اينداده توسط يكی از حرمها چهار عريضه بحضور شاه رساند وشاه بنائب

بتعلّل وتسامح بی اثر گذاشت ودر دستخطّ جوان قمی را مرخّص نمائيد وسه دستخط را نائب السلطنه

چهارم شاه چنين نوشت

---  ۳۲۱صفحه  ---

را مرخّص ورها ه حكماً مرخّص نمايد واو از دماوند بوزير نظام نگاشت وميرزا مرتضینائب السلطن

يازده نفر برجای ماندند وشش تن نمودند وباالٌخره در اواخر شعبان از محبوسين احباب طهران درانبار
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بودند  بشرحی كه عنقريب مياوريم با آنان محبوساز احباب مازندران ونيز سه تن از اغيار مازندرانی

همه روزه بانبار رفته شام وناهار ميبردند واز احوالشان اطّالع مييافتند ونسوان بهائيات بنوعی كه نوشتيم

برايشان باجی شهميرزاديه از مومنات برای اطّالع احوال محبوسين مازندران وبردن غذاوسوسن

اقربايشان نزد را ازورخت شستن ورخت نو بردن همه روزه بانبار رفته مراجعت ميكرد وخويش

از خويشاوندانشان ميباشد واحباب زندانبانان شناساند چندانكه برخی از محبوسين را نيز گمان رفت كه

والده آقا محمد كريم عطّار خودرا خواهر آقا سيد حتّی از بالد دور رخت دوخته برايشان فرستادند و

ناهار درب انبار ميرفت ايرادی نگيرند وهمه احوال پرسی وبردن شام ومهدی خواند تا هروقت برای

الّزوجه حاجی مالّ علی اكبر وغيرها كه گفتيم بدرب انبار رفته جويای احوال شدهروزه با ام

مالّ علی اكبر برميگشتند وشام برايشان ميبردند وباقی روزرا برای استخالص آقا سيد مهدی وحاجی

رشوه دادند كه زنجير حاجی مالّ ينمودند وباالٌخره چندانوسائر محبوسين چاره جسته عريضه ارسال م

را هم سبكتر كردند علی اكبر وآقا ميرزا ابوالفضل وآقا مالّ رضارا برداشتند وزنجير ديگران

كه بيكس بودند از خانه آقا محمد كريم ميرفت ومصاريف اسماللّه وبرخی ديگر ازمحبوسين

ريف فرستادند ووالده آقا محمد كريم وكسان مذكور حاجی مالّ مصاومعذلك احبا از بسياری از بالد

سيد نيزمتعلّقين ديگر محبوسين عريضه بديوانخانه عدليه بمشير الّدوله داده استخالص آقاعلی اكبر و

زير نام هريك عذر مهدی وديگران استدعا كردند واو شرحی بنائب السلطنه نوشت ونائب السلطنه
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ير نام آقا سيد مهدی نوشت كه دربابی بودن اينوبهانه آورد وز

سيد

  --- ۳۲۲ فحهص---

السلطنه -شبهه نيست وخالصی اورا مصلحت دولت وملّت نميدانم وجون مشير الّدوله از نائبسيد  

شاه دستخط كرد وض ديوانخانه بحضور شاه استخالص محبوسين را خواستنااميد شد درضمن عرائ

در باب اينطائفه داده خواهد شد مطمئن كه انشاٌاللّه بعداز مراجعت از مشهد وورود بطهران قرار كلّی

اكبر عريضه نيز بنائب السلطنه نوشته استدعای مرخّصی باشند زوجه وام الّزوجه حاجی مالّ علی

اش السلطنه باٌم الّزوجه وی گفت حاجی مالّ علی اكبر كافر ودخترت بخانهودند ونائبآخوندرا نم

كافردارتر از دامادم احدی نديدم اگر اواو جواب گفت من ديناست بديگری شوهر ده وحرام

محمد ابراهيم است پس دينداری درعالم نيست دوخترم ازاو چند طفل صغير دارد وسپس چون آقا

سلّ درگذشت شاه شغل ومنصب وی لسلطان دراثناٌ سفر شاه بخراسان درقريه مهر سبزوار بمرضامين ا

لقب امين الملكی را بپسر كوچكترش برگذار وحتّی لقب امين سلطانی را باٌمين الملك پسرش داد

رض بشاه نگاشته وعريضه نيز بامين السلطان جديد جوان عنمود زوجه حاجی مالّ علی اكبر عريضه

اش نهاده توسط استخالص آخوند كرد وعريضه بشاه را درجوف عريضهنمود وتظلّم واستدعای

مقدس نمود بعداز چندی امين السلطان مكتوبی باٌمين الّدوله نوشت ودستخط شاهی پست روانه مشهد

كرد كه شما خطاب بنائب السلطنه كه حاجی مالّ علی اكبررا از حبس رها نمايد ارسال داشته مرقومرا
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مستخلص سازيد تا آسوده خود خود دستخط را نزد نائب السلطنه ببريد وحاجی مالّ علی اكبررا البتّه

السلطنه عذر پيش آورد كه اين اشخاص باهم اش بدعاگوئی شاه مشغول باشند ومعذلك نائبوعائله

رود شاه همه بيكبار از حبس بيرون آزاد گردند وانشاٌاللّه بعد از ودستگير شدند وبايد متّفقاً مرخّص و

محبوسين بالجمله بموجب اقدامات مذكوره بعداز مراجعت شاه از سفر مشهد متدرجاً تمامتميايند و

خالصی ورهائی يافتند وآقا سيد مهدی موخّر از كلّ                خالص

---  ۳۲۳صفحه  ---

انجاميد ت حبس وی بيست ودو ماه بطولواقع گرديد ومد ۱۳۰۲خالص شد كه در اوآخر شهر صفر 

كسی را بمالقاتشان راه ودرشش ماه اول پيوسته اخبار موحشه اقدام دولت بقتلشان ميرسيد وغالباً

منشايتش درايجاد فتنه عموميه برای ونميدادند واحوال واقعه مذبوره طهران كه ما آنرا برای عظمت

ازالواح وآثار صادره ازارض مقصود ذكر شده ریبهائيان ايران بدين تفصيل نگاشتيم دربسيا

اكبر چنين مسطوراست ياعلی عليك بهائی وعنايتی آنچه وازآنجمله درلوحی خطاب بحاجی مالّ علی

وارد شد نزد مظلوم مذكور انّه معك يشهد ويری وهو السميع البصير برتو درفتنه ارض طاٌ ازاحزان

منتهای اند وشرذمه مغلّين بر اخماد نار محبت رب العالمينمودهاطفاٌ نور الهی قيام نمعشر غافلين بر

واز ظلمش چه اثر يافت آيا فرعون چه ربح برد واز اعمالش چه ثمر ديداندجد وجهدرا مبذول داشته

وتربيت الهی كليمرا دربيت او تربيت نمود باتمام همت برسفك دماٌ اطفال قيام نمود عاقبت يد قدرت

است در شفقت حق جالله وظلم اعدا تفكّر نما سی ودو سنه او د اراده الهی بركلّ غالبوظاهر فرمو
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نزاع وجدال وفساد منع نموديم سحاب قضا امطار بال برايشان ريخت معذلك ازيد حزب اللّه را از

كلمات سخيفه شنيدند وجواب نگفتند كمال ذلّترا ديدند واعتراض ننمودند كُشته شدندصبر نمودند

وشفقت ايد صبر وسكون وحلمرا ديدهنكُشتند معذلك خلق بی انصاف دست برنداشتنند اسم اللّهو

وبر ضرش قيام نمودهاند اندومحبت ووقار ايشانرا اكثری ديدهاند ميدانند معذلك اورا مفسد قلم داده

كه پوشيد مخصوص دراين ظهور ايناست شاٌن خلق حق از ظلم ظالمان چشم نپوشيده ونخواهد

وطائفان حولش تفكّر نما قد اخذهم اللّه اخذ عزيز هريك از ظالمين را جزا داده در رئيس روم از قبل

مقتدر چه كه من غير جهة

---  ۳۲۴صفحه  ---

كه بصادق آل اللّهرا بسجن اعظم فرستاد وهمچنين در رقشاٌ وذئب تفكّر نمائيد كاذب ارض طارا

دانائی بالمره محروماند شعور نيامده اند واز بحر آگاهی ومعروف مالحظه كنيد معذلك خلق غافل ب

خدمت امر قائم قسم بافتاب افق سماٌ معانی هر برآنجناب بايد درجميع احوال باٌفق اعلی ناظر باشيد و

لدی اللّه مخزون ومكنون اين گلپارههای عالم كه بجنود وصفوف نَفَسی كه ازشما درسبيل الهی برآيد

بمالقات آب قليلی ازهم بريزند بيك تب شعله نار غرور بيفسرد وآتش حرص يندوظلم فخر مينما

مطمئنّه گردد فسبحان اللّه معذلك متنبه نشده ونميشوند من غير جهة قصد نفوس راسخهوهوی منطفی

سجن را جنّت دانستهاند نمودهاند اولياٌ الهی را من دون جرم وگناه اخذ وحبس كردهاند لعمراللّه

ايشان وارد شده آنچه وارد شده را از آيات عدل شمردهاند چه كه درسبيل حضرت محبوب بروظلم
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انّه من اهل الفردوس االٌعلی فی كتاب االٌسماٌ طوبی لمن يحبهم ويذكرهم ويخدمهم ويتقرب اليهم

يشهد بذلك مظلوم االٌفاق الذی ينطق

الذين ما ذلّتم اشارات القوم عليك وعلی من معك وعلی فی السجن انّه ال إله إالّ اٌنا العليم الحكيم البهاٌ

ونيز در لوحی ديگر كه درجواب  ۱۳۰۱ شهر رجب سنه۲۹عن صراطی المستقيم انتهی  خ ادم فی 

وطلب اجازه تشّرف بعكّا صدور يافت خطاباً عريضه حاجی آخوند مذكور بعد ازاستخالصش ازحبس

يها المسجون فی سبيلی ان استمع ندائی انّه نذكرك فی احاطة يا اهو النّاصر القديرله چنن مرقوم   

فی االٌشطار انّه اخرجكم من السجن ليعلم الغافلون انّهم غير معجزیاللّه انّه يبشرهماالٌحزان من كلّ

هذا الحين بعذاب اليم ال تحزن من الذين كفروا واعرضوا سوف يرون ما قدر لهم من

لدن

--- ۳۲۵ حفهص---

من غير ناصر مقتدر قدير لعمراللّه ال ينفعهم حنينهم وبكائهم سوف يجدون انفسهم فی عذاب اللّهلدن 

وخيولهم ونحن استنصرنا عليهم باللّه مومعين   ان الغافلين استنصروا علينا بجنودهم وصفوفهم وسيوفه

وقرئه من كان حاضراً لدی العرش اجبناك باٌيات ال القوی الغالب المقتدر القدير قد حضر كتابك

هذا الكتاب المبين قد ورد عليكم فی سبيلی ماناح به قلمی وصاح من تعادلها مافی العالم يشهد بذلك

المقربين بروا وشكروا فی الباٌساٌ والضّراٌ اٌال انّهم منالعظيم   طوبی لك وللّذين صطاف حول عرشی
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منه المقربون عرف البقاٌ كذلك عند اللّه رب العالمين انّا ذكرناك والذين سجنوا من قبل بذكر يجد

كتابی بقوة من عندی انّه يويدكم ويقربكم انّه هو الغفور خذ .قضی االٌمر من لدی اللّه العليم الحكيم

يا ابناٌ سلطان موجود مالقات واقع نشده بلی هنگامی بقلم خادم چنين مسطور است ودرلوحی حيم  الّر

بحسام السلطنه دربند شميران قبل از ظهور منظر اكبر واقع شاهزادگان عظام از جمله مراد ميرزا كهكه

مده حضور مباركرا ادراك بار بدربند آملقّب وفرهاد ميرزا وامام قلی ميرزا كه بعماد الّدوله ملقّب دو

واما فريدون ميرزا كه بفرمانفرما ملقّب بود يكبار جمال قدم نمودند مع سيف الّدوله پسر ظلّ السلطان

كه در جوار ساكن بود من دون آن آنچه گفتهاند كذب بعضی از ذوی القربی با بمنزل او رفته چه

مراوده داشتند وبعضی هم بامروات بعضی مشغولايشان

__________________________________________________________

__

درين ارض امور جديده احداث ودر بعضی از مكاتيب وارده از ارض مقصود درآن ايام چنين مسطوراست   اين ايام

ا حين ربانيه عمل ميشود  ايضاً درحين انقالب ارض طا تشده لذا در اذن توقّف نمودند وبعدهم بمقتضيات حكمت

آمده از هر چيزی تفحص مينمايندازين ارض گفتگو بميان

___________________________________

---  ۳۲۶صفحه  ---
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وابهی مشاهده بودند سبحان اللّه اگر قول آن نفوس را تصديق نمائيم ظهور امر اعظم واكبر واعلی

قبل فی الحقيقه انسان بی بصر وبی وا منميشود وبر جميع حجت بالغه كامل وتمام  باری يقولون ما قال

صفات موصوف باشند بمثابه قبور فراعنه بوده انصاف حكم معدوم براو شده وميشود امرائيكه باين

ازآن ارض وقوله عز بيانه    ۱۳۰۲ذيحجه سنه  ۲۹خادم فی وهستند ظاهر مكمل وباطن غير آن الخ

يرت شد نواب واال معتمد الّدوله فرهاد ميرزا درباره كه فی الحقيقه سبب حكلمه بسمع مظلوم رسيد

آنچه فرموده آنچه ذكرش محبوب نه اين مظلوم با ايشان وامثال بسيار كم مالقات نمودهمسجون

اولی عصر يومی وكره درنظراست دوبار در مرغ محلّه شميران كه مقّر مظلوم بود تشريف آوردند كره

ايشان عالم وآگاهاند نبايد دند ونزديك مغرب مراجعت فرمودندثانيه يوم جمعه صبح تشريف آور

كلمات را امام وجه از قبل اين مظلوم مذكور بغير حق تكلّم نمايند اگر نفسی خدمت ايشان رسيد اين

حضرتك راٌيتنی من قبل كاٌحد من النّاس لو تتوجه اليوم ترانی دارد   هوالعليم الخبير   يابن الملك

من اظهره وبنار ال تدری نفس من اشعلها ولكن المظلوم يدری ويعرف ويقول اظهرته احدبنور لم يدر 

الوعد ومكلّم الطّور ينطق ارادة اللّه رب العالمين واوقدتها يد القدرة يسمع من زفيرها تاللّه قد اتیيد

ربی وكنت راقداً كنت ساتراً امری اظهرنی فی سدرة الظّهور والقوم اكثرهم من الغافلين يا امير قد

سمعت من كلّ الجهات يا ايها النّاطق فی السدرة طوبی الٌرض ايقظتنی نسمة اللّه فلما رفعت راٌسی

فازت بندائك ولوجه توجه اليك قُم وقُل يا مالٌ االٌرض ليست افكاری تشرف بقدومك ولنفس

فيما                امشی فی طرفكم اذكروا ما وعدتم به                 افكاركم وال
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---  ۳۲۷صفحه  ---

عندی بل من لدن فی ما نزّل من قبل وفی كتابی المبين اذا قُمت ونطقت بما اُمرت به ليس هذا من

وهذا النّباٌ الكريم لحضرتك ان مقتدر قدير اسئل من حضرتك العدل واالٌنصاف فی هذا النّباٌ العظيم

الّرووس وتشبكت الّصدور وذابت االٌكباد وانصعق اٌ ونصبتتسئل االٌمر الذی فی سبيله سفكت الّدم

ن شاٌ اللّه ربواين لوح را العالمين ليس االٌمر بيدی بل بيده انّه هو القوی الغالب القديرالعباد إالّ م

باٌو گفتند ماٌموريم برای شما وبهائيان درايران بمعتمد الّدوله مذكور رساندند وباحترام تسليم گرفت

مخالف ادب بر زبان نياورد وچون اجازه گرفته از كلمهبخوانيم داد وخواندند متعجب ومتفكّر شد و

كرده استدعای دعای خير درحق خود نمود وبعداً احدی از محضرش برخاستند اظهار خضوع وادب

امر نشنيد ومسموع شد كه در مجلسی مهم حضور داشت وسخن در وی كلمه سوئی درخصوص اين

وقال رجل مومن من آل فرعون يكتم ايمانه اتقتُلونآمد واو اين آيه از قرآنرا  صوص اين امر بميانخ

كذبه وان يك صادقاً يصبكم رجالً ان يقول ربی اللّه وقد جائكم بالبينات من ربكم ان يك كاذباً فعليه

گفت اين قبيل اموررا تكذيب فروخوانده بعض الذی يعدكم ان اللّه ال يهدی من هو مسرف كذّاب

نيز در ايامی كه حكومت فارس داشت درشيراز بواسطه وانكار ننمائيد وتفويض بخدا كنيد واو قبالً

بدستش رسيد ومطالعه نمود وچنين گفت كتابی بدين حالوت واتقان بعضی از احباب كتاب ايقان

را درباره كريم رة الّزقوم طعام االٌثيمان شجكنون نوشته نشد ومخصوصاًتبيين تاوباين اسلوب مطبوع

ستايش ميكرد ورا همی وصف كريم فی االٌسم عزيز بين االٌنعام واثيم فی الكتابكرمانی وعبارت 
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اينواقعه مذكوره طهران قبالً وبعداً را از شرور مالّها واعدا محافظه نمود وعلی هذا بجز ازطائفهواين

ازاو مقاومت ومعارضتی ديده نشد

فتنه در سروستان فارس وشيراز

شورش وفساد طالبانشد اهل تعصّب وعناد وچون اخبار فتنه مذكوره طهران ببالد ايران منتشر

بتعرض

---  ۳۲۸صفحه  ---

قوم بود اينمظلومان دست گشودند از آنجمله درسروستان فارس كه مركز جمعی از شجعان ودليران

ديده بناٌ حمله وهجوم را وقت وتحصيل وسائل را داشتند موقع را مناسب واعدا پيوسته انتظار اقتضاٌ

بمنازعت ومجادلت كشيد واخبار واقعه گذاشتند واحباب مدافعت نمودند وكار از محاوره ومشاجره

حسين ميرزا جالل الّدوله بن ظلّ السلطان از جانب بحكومت شيراز رسيد وحكمرانی فارس با سلطان

صاحبديوان پيشكاری ويرا داشت وماٌموری عليخان نام برای تحقيق ا فتحعلی خانپدرش بود وميرز

بسروستان فرستادند كه دستخوش القائات كذبه وتطميع وتهييج اهالی گشت واخبار احوال از شيراز

تن از را موافق ميلشان بحكوت ابالغ نمود وحكم صادر شد كه مظلومين را بشيراز ببرند وچهارواقعه

سليمان وغالمعلی خان ودليران وفدائيان اينطائفه كربالئی حسنخان وكربالئی صادق ومشهدی بزرگان

ديوان حاضر كردند واو بعد از سوال را مغلوالً بردند ولدی الورود درباغ ايالتی شيراز نزد صاحب
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 فلك حاضر نموده سه تن اول را بفلك بستهووجوابی چند حكم داد تا گماشتگان ايالتی چوب

جوانی دلير وجسور وفدائی اين امر ودخترزاده كربالئی چوب زدند وچون نوبت بغالمعلی خان كه

صادق مذكور بود رسيد باٌتش غيرت برافروخت وهمينكه پاهايش حسنخان وهم از خويشان كربالئی

كردند برآشفت ونسبت بحكمران كلماتی سخت باينمضمون گفت كه خود تحقيق را بفلك بسته بلند

وما وطمع وغرض ورزی ماٌمورين را دانستی وعالماً عامداً باذيت مظلومين پرداختیده برائتكر

وآميختهروشن وواضح ساختی كه سجيت وعقيدت امثال شما با جور وستم بر بندگان خدا سرشته

ند طاغين وسارقين شرير كاست الجرم ويرا بقوت وشدت تمام زدند آنگاه هر جهاررا بمحبس برده با

بندگی بجمال ابهی بود كه برجلد ووزنجير نمودند وغالمعلی خان چنان شيفته وسرمست از محبت

هريك از بازوانش مصراعی ازين بيت را برنگ

---  ۳۲۹صفحه  ---

چپ ازرق نقر كرده داشت چنانكه در بازوی راستش مصراع طلعت بها جلوه ميكند ودر بازوی

بدانست وروزی مسافتی دور ديدهرا خيره ميكرد وصاحبديوان مصراع جلوهاش مرا زنده ميكند از

زدند وبانكلمات خيراخير دستور داد ويرا بازنجير بمحضرش آوردند وحكم نمود آستينهايشرا باال

بدقّت مالحظه فرمائيد خواهيد نگريسته گفت اينها چيست كه بردست خود كوبيده او جواب داد

خان با آهنگی رفيع وتغنّی بديع ت بگو چيست وغالمعلیفهميد كه چيست  صاحبديوان گفت خود

از حال شيفته گی وجسارتش اظهار تعجب بيترا خوانده گفت اين نام محبوب مناست وصاحبديوان
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مينمائی واو درجواب چنين گفت هرگاه نموده گفت نميترسی وباين وضوح وصراحت اظهار

يوان حكم نمود ويرا گوش بريدند ودركوی صاحبدوميترسيدم اين كلمات بر بازوان نميكوبيدم

محبس بغل وكند كشيدند تا پس از چندی حاكم فارس تغيير كرد وبرزن گرداندند وباز با رفقايش در

از پنجسال مباشرتش در اعمال حكومتی معزول گشت ومحبوسين مظلوم باقدام وصاحبديوان نيز بعد

سروستان رفتند .خان قوام الملك از حبس مستخلّص شده بمحمد رضا

فتنه درآباده فارس

معاندين ومفسدين اجتماع نموده تنی از وودر آباده فارس جمعی غيور وجسور از اينطائفه ميزيستند 

كشيدند ومالّ فرمانداد تا مظلوم را چوب فراوان زده ايشانرا دستگير كرده بمحضر يكی از مالّها

ب گردآمده مهيای قصاص واستخالص گشتند ولی دليران بيتاب احبابمحبس انداختند وگروهی از

بشنيد وبترسيد ونخجير اسيررا احضار وعذر خواهی بسيار كرده چنين گفت عملی مالّی مذبور خبر

اينك مستدعيم ازمن ظاهر شد نه منبعث از عداوت بلكه برای مصلحت شما واخماد نيران اعدا بودكه

خود گرفته بشوون زندگانی متفرق سازی وراه خانهنزد گروه خود شتافته نصيحت آغازی وهمه را 

ومشاغل

---  ۳۳۰صفحه  ---

خويش پردازيد الجرم بدينطريق آتش افروخته منطفی گرديد .  
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فتنه در يزد 

اقدامات ميرزا ودر يزد ايامی كه ظلّ السلطان بنوع مذكور درطهران بود مالّ ها مكاتيب شكايت از

علی كندی مجتهد مشهور كه چندی درآنحدود تبليغ ميكرد نزد حاجی مالّعليمحمد ورقاٌ شهير 

دعوت وهدايت وعلی مالٌ االٌشهاد با علماٌ طهران فرستاده اظهار داشتند كه مردمی كثيررا باٌمر بهائی

او ندهد ما خود با كزلگ آمه جامه زندگيش را ازهم بدريم محاجه ومناظره نمود واگر شاه امر بقتل

نزد شاه فرستاد واو ظلّ السلطان را طلبيده گفت بال درنگ تلگرافاً دستور ده رامذكور نامه ها ومجتهد

خليل شخصرا بگيرند وآنچه مصلحت مملكتاست درحقّش مجری دارند لذا ظلّالسلطان بابراهيماين

گرفته ورقاٌ را خان سابق الّذكر كه از جانب وی حكومت يزد داشت چنين تلگراف كرد كه ميرزا

كرده دستور دهم وحاكم درمنزل فراشباشی توقيف نموده بدست وی بسپار تا باصفهان مراجعت

توقيف نمود تاآنكه ظلّ السلطان بمركز مذكور ميرزا ورقارا در توابع يزد دستگير ساخته بنوع مزبور

كرده محبوس  خليل خان طلبيد ومغلوالً باصفهان واردحكمرانيش اصفهان رفت وورقارا از ابراهيم

محضر خود احضار وشخصاً تحقيق كرد وورقاٌباقتضاٌمصالح وقت جواب نمودند وظلّ السلطان ويرا در

با چنانكه ضمن واقعه طهران آورديم باٌميد نيل آمال ومقاصد ساميه خود درآن ايامالسلطانداد وظلّ

ذئب)را (حمد باقر مجتهداينطائفه حسن سلوك مينمود وبرای خالصی ورقاٌ اقدام كرده شيخ م

فرستاد كه ميرزا واداشت كهبشاه عريضه نموده استخالص ويرا خواست وخود نيز باينمضمون عريضه
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بهتان وافترا بود وتعرض ورقا مردی شاعر وطبيب وسياحاست وآنچه معاندينش خبر دادند صرف

زادی ورقا نداد واو شاه حكم باٌوآزار بوی مخالف عدالت وبی موجب وعلّتی است ولی معذلك

چندی دراصفهان محبوس بماند وبا اسفنديار

---  ۳۳۱صفحه  ---

آنكه پس از خان بختياری كه نيز درحبس بود مصاحب شده ويرا مومن ومنجذب باين امر نمود تا

چندی حكم استخالصش از شاه رسيد وآزاد گرديد .

ه اصفهان وحدوث فتنهدامر بهائی درسنشر 

شعله تبليغ ان چند تن از سادات وشعرا وادبا وغيرهم كه فائز بايمان بديع شدندده اصفهسدر

قريه از مشاهده د علی وامام جمعهآن احوال بهيجان آمده اهالیرا برافروختند وبحر العلوم ومير سي

وركن الملك نائب الحكومه ظلّ السلطان تهييج نمودند وبشيخ محمد باقر(ذئب)مجتهد اصفهان

گرفتاری احباب وارد سه ده شدند وپنجتن از معاريف ايت كردند وچند تن فراشان حكومتی برایشك

محمود نير وآقا سيد اسماعيل سينا وآقا ميرزا محمد نعيم وآقا سيد يعنی آقا محمد تقی وآقا سيد

ودرانبار ان كشيدندكنزا را دستگير كرده چوب وافر زدند وكتفها بسته مقيداً راجالً باصفهمحمد كنت

را يغما وتاراج اشياوحكومتی بغلّ وكند انداختند ودرب خانه هايشانرا درسه ده سوزانده اموال

ومعاندين اصرار درقتلشان همی نمودند ومظلومين محبوسين مذكور چندی درحبس اصفهان بسربردند
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وت نه پيوست زنجير از گردنشان عقيدتشان بثبكردند ولی ركنالملك اقدام ننمود وبعنوان اينكه بطالن

امتداد يافت چنْانكه ايشان  ۱۳۰۴شورش وفتنه سه ده تا بسال برداشته آزاد ومستخلص ساخت ورشته

نتوانسته مهاجرت بطهران كردند ومالّها زنان بعضی از ايشان را بتشويق وتكليف ديگر اقامت دروطن

ر وسينا مينگاريم .دادند چنانكه در بخش الحق ضمن احوال نعيم ونيشوهر

فتنه درگيالن وحبس وشهادت بهائيان

باينطائفه درطهران اقدام بتعرض دربالديكه قلمرو كامران ميرزا نائب السلطنه درخالل تعرضاتش 

پيشخدمت عاليش عبد اللّه خان معروف بوالی كه از جانب وی حكمرانيش بود نيز نمود ازآنجمله

.حكمران گيالن بود

---  ۳۳۲صفحه  ---

از طهران  ۱۳۰۰با تعليم ودستور مخصوص برای دستگيری اينطائفه درعشر آخر شهر ربيع الثّانی  

مازندران گيالن وعودت بمركز حكمرانی خود كرد وتلگرافی از شاه خطاب بوی بدينطريق رسيد كه

د از ورود اقدام بلد وچند روزی بعجنگلگاه وشكارگاه مناست اينطائفه ضالّه يا حبس ابد يا اخراج

حكومتی واشرار ومفسدين را فرصت بدست آمده بحبس وقيد بهائيان رشت وتوابع نمود وگماشتگان

آستين باال زدند ونخست حاجی نصير قزوينی از بقية السيف پی غارت خانه ودكاكين منتسبين باين امر

آقا علی ونيز ميرزا  احوالش دربخش سوم نگاشته گرديد وبا پسر ارشدشقلعه طبرسی كه وصف
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وميرزا مهدی ومالّ مجيد ومالّ يوسفعلی وميرزا باقر بصّار وبرادرانش حاجی ميرزا علیحسين هدی

هايشان بمحبس وميرزا علی اصغر وبرخی ديگر از معاريف اينطائفه را از حجره تجارت وشغل وخانه

وكربالئی بابا وآقا محمد ليبحكومتی كشيده كنده وغل نمودند ودر الهيجان ميرزا علی اشرف عند

بر گردن وبازوان انداخته پاهايشانرا زير تقی ونيز آقا محمد صادق قزوينی را دستگير كرده زنجير

بعضی قصبه وقرای واقعه دراثناٌ راه ظلم وستم بر اسيران شكم مركب بسته بسوی رشت آوردند واهالی

ومرد وصغير وكبير در بازار ومعابر برای تماشا ورود برشت نيز انبوه زن بيگناه وارد كردند وحين

دست وزبان بسو ادب گشوده خار وخاشاك بر سرشان همی ريختنند ووالی محترمين وايستاده

بخت مترفّهين بلدرا دعوت كرده هريك بمناسبت شان خود بر صندلی ونيم تخت شادمان وخوش

واستهزاٌ آنان را نيز د ووالی بعد از سخريهنشستند درچنان حال مظلومان را وارد بارگاه جالل ساختن

مذكور بچهل ويكنفر رسيد وروزی درانبار حبس نمود وعده مجموع محبوسين رشت بعالوه چهارتن

قمی از احباب بباب محبس رفته دراهمی چند ديگر آقا سيد عبداللّه بروجردی وحاجی سيد خليل

شدند وبرادران دينی خودرا زيرغل وزنجير وكند  داخلبزندانبان دادند وبنام تماشای محبوسين

مشاهده نمودند وزنجيررا بوسيده

---  ۳۳۳صفحه  ---

برگردن نهادند وخطاب بمستحفظ كرده گفتند ما راضی بمشقّت وجستجوی گماشتگان حكومتی

نزد  نه ومستحفظنشده باپای خود وبحال اختيار ورضا آمديم اينك مارا بجوار برادران در كند وزنجير
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وتحير شدند وآندو چون والی شتافته ماجری بيان نمود واو وجميع اهل مجلس غريق بحر تعجب

گفتند كه آنچه بر برادران ما وارد شود بحضور آمدند وسوال وجوابی چند رد وبدل شد باالٌخره چنين

خودرا عريضه بكند وغل كشيدند ووالی شرح فتوحات برما نيز بايد وارد گردد پس هردورا درمحبس

مظلومان بدست آورد بطهران نزد نائب السلطنه فرستاد واو درمجلس كرده بامبالغی از نقود كه ازاموال

اركان واعاظم دولت تمجيد بسيار از حق خدمگذاری والی نمود ومكتوبش را بشاه ومحضر خود نزد

كند دی پير بود وطاقتواوهم اظهار مالطفت بسيار بوالی كرد وبالجمله حاجی نصير كه مرداده

وحسب حكم يوم از حبس بجهان باقی عروج نمود ۹وزنجير ومشقّات محبس را نداشت پس از نُه

نهاده بيرون از محبس كشيدند والی چهار حمال جسد آنمظلوم را از كنده وزنجير گرفته بر تخته پاره

هر بيكار ومجتمع در رهگذرها افتاد واهالی شوبخانهاش بردند وچون اينواقعه در روز جمعه اتّفاق

زدند وخاك انباشتند ودرخانه ريخته جسدرا مشله كردند بودند اطراف جنازه اجتماع نموده سنگ

خانه مستاٌجره مسكونه حاجی شهيد مانع شد ولذا جسدرا بيرون بلد وخواستند بسوزانند ولی مالك

اك چاه را پر كردند وسائر كه دربدن داشت در چاهی انداخته باسنگ وخبرده با همان لباس

زندان تاريك پليد با انواع مشقّات وتضييقات استقامت كرده روزان وشبان بسر بردندمحبوسين در

باختناق وبااينكه همه سخت پيوسته بكند وزنجير بودند واز سختی غل كه در گردن داشتند مشرف

دژخيمان بزندان رفته فرياد ورخيزندشدند وهنگام خفتن وبرخاستن بايستی همه بيكبار بيفتند ويا ب

اعدام شويد مگر اينكه بخانه امام جمعه رفته بركشيدند كه وصيت نامه بنويسيد چه روزی ديگر همه
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وچون مناجاتی صادر ازقلم ابهی برای استخالصشان رسيد كه بر تبری كنيد ثبات واستقامت ورزيدند

قرطاسی الجوردی

---  ۳۳۴صفحه  ---

خالصی دردل شب باستعانت از روشنی چراغ نفطی كم روشنائی خوانده مناجات وطلب نوشته بود

برخی ازآشنايان وكردند وباٌوج رضا وتسليم مسرور وشادمان گشتند وچندی ايام براينمنوال گذشت

ودختر والی بيمار شد والی ومردم نيك فطرت اقدام درخالصيشان نمودند وتاچون ماه رمضان رسيد

نمايد ودخترش شفا يافت لذا چهار تنرا كه هرگاه صحت يابد محبوسين بابيه را مرخّصنذر كرد 

امام جمعه كه مردی حكيم وعارف وشاعر بود وبا مرخّص ورها نمود وآقا مير سيد محمد علی

علی (ارباب) بن حاجی شهيد مذكوررا از حكومت طلبيده درمحضر اينطائفه ابراز مالطفت مينمود آقا

تجليل ومدح كرده درحقّش چنين گفت مردی باٌيندرجه از ديانت وامانت معيت خود از ویپر ج

وعبادت درين بلد نشان ندارم بجز اين هركس هرچه گويد محلّ اعتنا نيست ومن انواروخداپرستی

مستخلص ساخت حقيقت اسالم را درسيمای با تقوای ايشان كما ينبغی ويليق ميبينم وبدينطريق ويرا

مستخلص شدند چنانكه االٌخره بشفاعت او وبرخی ديگر از اخيار وهم باٌخذ درهم ودينار همگیوب

وبعد از استخالص محتاج بقوت خود بعضی ازايشان هرچه از متاع دنيوی ذخيره داشتند بوالی دادند

ا اشرف عندليب وآقا سيد مهدی اصفهانی وآقوعيالشان گشتند وفقط پنج تن از محبوسين آقا علی

ماندند كه درطول مدت مديده متدرجاً مرخّص وآزاد گشتند سيد عبداللّه بروجردی ودوتن ديگر باقی
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تقريباً دوسال شد وفقط آقا محمد صادق قزوينی را مدت بيست ودوماه ومدت حبس عندليب

ودر محبس جان سپرد وجسدشرا بيرون كشيده درقبرستان دفن كردند ومستخلصيندرحبس گذشت

عباس ميرزا غالباًامر بجالٌ وطن دادند وعدهازآنان بسوی عشق آباد پناه بردند . فتنه درقزويننيز را

حاكم قزوين شد ومالّها معرضين ملك آراٌ برادر ناصر الّدين شاه ازجانب كامران ميرزا نائب السلطنه

آن اثناٌ كاظم نام خواهر بعموم احباب آمدند ودرمعارضين از اهالی بهيجان ودر صدد تعرض وطغيان

زاده مالّ علی             جناب

---  ۳۳۵صفحه  ---

از شيخ جناب معروف بفاريابی كه بغايت معاند ومبغض بود بدار الحكومه رفته شكايت وسعايت

وجسدش را مفقود كاظم سمندر شهير بدينطريق نمود كه خالويم جناب را مخفيانه بقتل رسانده

تعرض اعدا فاضل قائينی را درآن وقت حسب مئال انديشی احباب واحتياط ازساخت وجناب مذكور 

الموتی رساند ودرآنجا توقّف داشت گماشتگان كه متوقّف درقزوين بود بالموت نزد آقا محمد علی

ريختند وآنچه دسترسشان واقع شد بردند وسمندررا دستگير حكومتی بخانه آقا شيخ كاظم سمندر

وفرمانداد كه بايد مالّ علی را نشان دهد وبدست ايشان سپارد وسمندر اظهار وردندكرده نزد حاكم آ

مبلغ نمود وباالٌخره بعداز آنكه گفت وشنيدهائی مابين او وحكمران واقع شد التزام سپردهبيخبری

كه حكومت بيست وسه تومان ناچار باعضاٌ دائره حكومت داده مرخّص وآزاد گشت ودرين واقعه

مخفی وپنهان شدند فتاری احباب برآمد تقريباً چهار روز دست از شغل وكسب خود كشيدهبصدد گر
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احباب وبسالت جمعی از ومعذلك معرضين ومفسدين دامن باٌتش فساد همی زدند ولی بتدبيرات

اهالی با اسلحه وحاضر برای خوانين ايالت كه برخی مومن وبعضی محب بودند وخويش را نزد

مساعدت نمودند اهالی را بيم گرفته اندك اندك ند وبرخی از ارامنه ساكن قزوين نيزمدافعه نشانداد

نگرديد جزآنكه محمد تقی نامی ازاينطائفه را سيد مجتهد درخانه برجای نشستند وحادثه مولمه واقع

ده كه تبری نمايد واو استقامت كرد لذا باٌمر مجتهد آنمظلوم را ضرب شديد كرخويش سخت گرفته

محاسنش را كندند ونيز بعضی از معاريف احباب مانند فاضل قائينی ومالّ علی مذكورشعرات

وغيرهما ازشهر خارج شده چندی مختفی گشتند  .      

وقتل بهائيانفتنه در مازندران وغارت وحبس

اٌمور حكومت نوری سهام الّدوله را مونيز كامران ميرزا نائب السلطنه از جانب خود ميرزا ابراهيم 

.بشهر بارفروش كردورود ۱۳۰۰در ماه جمادی الثّانيه مازندران ودستگيری احباب آنحدود نمود واو

---  ۳۳۶صفحه  ---

صورت اسماٌ وپس از چند روز بحاجی مالّ اسماعيل حجة االٌسالم گفت از طائفه بابيه يقين داريد

احدی نيست چه درسنين رين شهر ازين طائفهبدهيد تا گرفتار كنم ومجتهد بوی چنين جواب داد د

همينكه از مجتهد مذكور نوميد گشت اوليه حكومت وقت همه را كُشتند خانهايشانرا آتش زدند و

مطلوب خودرا از وی خواست وشريعتمدار قريب سيصد توجه باٌقا ميرزا فضل اللّه شريعتمدار نموده
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سماٌرا بحجة االٌسالم ارائه داشت وحاجی مذكور حكمران صورت انفر از شهر واطراف صورت داد و

نموده گفت شريعتمدار از طريق عداوت اين مردم را متّهم كرد ومن ضامنم اگر ورقه را گرفته پاره

تلگراف كنيد باشند بهركجا كه شما يا دولت بطلبيد روانه نمايم وشما بال تاٌمل ضمانت نامه مرابابی

خواهم بود وحكمران مزبور دی ازين افراد ظاهر شود من مواخذ دولتمن ضامن ايشانم وهرگاه فسا

اسامی بهائيان ساری وتوابع را ناچار پذيرفت وبساری رفت ودرآنجا از آقا ولی كالنتر صورت

جمعی را صورت كرد ودرآن مجلس آقا ميرزا خواست واو از بهائيان مشهور قريه ارطی وماه فروزك

داشته اظهار نمود كه موافق قول آقا ولی تمامت اهالی وعثمانی حضورمهدی كارپرداز دولت روس 

است كه مبنی بر غرض ميباشد وحكمران چون اين سخنان بشنيد مازندران بابی اند واين واضح

وبعداز چند روز باٌشرف رفت واخبار مذكوره بسمع بهائيان بارفروش صورت اسامی را پاره كرد

دند كه فتنه مانند طهران وغيره در وطنشان نخواهد شد ولی سهامرسيده وگمان بروساری واطراف

بيگی را با محمد الّدوله حكمران بعد چند روزی ديگر از اشرف بساری آمد وشبانه مظفّر ميرزا ديوان

چهارصد نفر سوار كُرد ساريلو ماٌمور حسنخان بن ميرزا مسيح وميرزا عيسی خان وآقا ولی كالنتر با

وصول دستوری باشند وعليخان نوری تفنگدارباشی او ل اطراف مهيا وپنهان ومنتظرداشت كه بجنگ

بهائيان توابع را طبق صورت مذكوره اسير نمايند وحين االٌقتضاٌ نيرنگ موثّری ريخت تا بيزحمت

ودهماٌمور دارند وآن نيرنگ چنين بود كه عليخان لباس تجارت               دربر نمسواران مذكوررا نيز

---  ۳۳۷صفحه  ---
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الثّانيه وارد جمادی۲۱دربر نموده بند براسبی نهاده با دو سواری ديگر بماه فروزك وقت غروب روز

رفت ودر خانه مذكوره پياده شد شد واز اهل قريه خانه آقا سيد آقا بزرگ كدخدارا پرسيد وبدانسو

آقا سيد بزرگ كجا تشريف دارند وآقا پرسيد كه وآقا سيد آقا بزرگ حضور يافت واو باين عبارت

درنگ بتحيت ورسم بهائيان اللّه ابهی گفته دستها بگردنش سيد آقا بزرگ گفت من هستم پس بال

بوسيد ومن قربان وتصدقت همی شوم وبدروغ اظهارر داشت كه من از حلقه كرده گونه هايش را

ه سركار سهام الّدوله حاكم مازندران شد ازاست درتبريز تجارت دارم واين هنگام كافنانم ومدتی

محاسبه با مردم جهت خويشاوندی مرا تفنگدارباشی خود معين كرد ودستور داد كه بطهران رفته قطع

بدون خوف مراوده بسيار خواهم نموده مراجعت كنم وبنصب مذكور برقرار باشم وانشاٌاللّه بعدازين

وبهائيان ساده دل باور كردند ودراثناٌ سخنان بسيار گفتكرد وازين قبيل كلمات چاپلوسی فريبنده 

را كه همراه من است بدهيد يكی از بندگان خدا سوار شود ونيز خود بيكی از ايشان گفت اين اسب

آقا بزرگ اندكی كهنه بود عبائی نو از مفرش خود بيرون آورده باٌو هديه كرد چون عبای آقا سيد

مراجعت ثمن ز قبول ورزيد ولی او چندان اصرار داشته متعهد شد كه درسيد آقا بزرگ امتناع اوآقا

آنگاه گفت مدتی است عبارا از وی بگيرد تا قبول نمود وتا قريب بموقع صرف شام صحبت كردند

من نميتوانم بخوانم ومالّ عليجان نيز آيات نخواندم بياوريد تالوت كنيم آقا سيد آقا بزرگ گفت

تالوت مينمودند عليخان گفت من ميخوانم وآقا سيد آقا ند وگر نه تشريف آوردهانكسار مزاج دار

بديعه آورده نزد وی گذاشت ومقداری از آيات خوانده صرف شام بزرگ صندوقچه آيات وآثار



- 445 -

الصّباح برخاسته گفت خوب نيست دراينجا آمده خدمت جناب عليجان مشرف كرده خوابيد وعلی

صبح را در منزل ايشان صرف كنيم اينست چاینشوم وبهتر

ادامه  ۳۴۰كپی نشده خالی است لذا از صفحه  ۳۳۹و  ۳۳۸صفحات  

تايپ ميشود

--- ۳۴۰صفحه ---

شما زنی خديجه آنكس را كه چنين اعتقاد دارد وهمچنين باٌنكه چنين نسبت بما ميدهد مگر در ميانه

ومردم جاهل وكاذب ومتعصّب بما اسماٌ داشتيميا سكينه يا رقيه نام نيست ماهم از بدو والدت چنين 

نيز دادند آنكه نامش اسداللّهاست اسداللّه الغالب تهمت ها زدند وامثال اين نسبت هارا بمردمان ما

وآنكه علیاست علّی بن ابیطالب وهركه محمداست محمد رسول اللّه وعيسیرا عيسی روح اللّه 

وهر جوانی را علی اكبر وهر وجيهی را يوسف وآنكه را حضرت عباس دلير رشيديميخوانند هر

مالّ عليجان وبيماراست امام زينالعابدين وحتّی برخی را جبرائيل گفتند وحكمران توجه بزوجهعليل

توئی خاتون جواب گفت كه خواهر آقا سيد بزرگ مذكور وبلقب علويه مشهور بود نموده پرسيد

صحرای محشر ميدانی جواب گفت رسيد تو خويش را خاتونمادرم نامم را خاتون نهاد حكمران پ

افتخار ولی از ذريه ايشان هستم واگر بدين استغفراللّه من اگر كنيز خاتون محشر محسوب شوم زهی

يقين حاصل كردم ودرآنحال دست بر سر دخترك صغيرش گذاشته يقين نداشتم امروز كه بدينحالم
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ردان ما گناه كارند از زنان چه عصيانی ظاهر شد كه اسير بگمان شما مچنين گفت ايحكمران اگر

بزنجير شوند وهرگاه زنان عصيانی كردند اين اطفال صغار در همه اديان معصوم وبیگناه ومقيد

متاٌثّر شده بيكديگر همی ميباشند وهر بادين ويا بيدين برحالشان ترحم مينمايد وحضّار از سخنانش

بشما زدند برويد آزاد ومرخّصيد واز آنسو است كهفت همه اين امور تهمتنگريستند وسهام الّدوله گ

مالحظه كردند از بيم سواران وغارتگران حاصل زراعت وما اهالی ماه فروزك چون اوضاع جاريه را

مختفی كرده پراكنده شدند واهالی قرای ديگر باٌن اشياٌ راه يافته همه ويملك خودرا درجنگل متفرق

را بردند وبعد از چند روز كه غالمان حكومتی درجستجوی احباب بهرسو ميشتافتند قلندریرا بسرقت

يافتند كه در كوچه ها قدم ميزد ومجذوبانه

تايپ ادامه  ۳۴۳موجود نيست لذا از صفحه  ۳۴۲و  ۳۴۱صفحات  

ميشود

--- ۳۴۳صفحه ---

حاجی ن همی كوشيدند وخواهربيست وشش روز درآنجا محبوس بودند واحباب طهران برای راحتشا

نموده آنچه از غذا ودوا مالّ علی اكبر مذكور همه روزه بانبار نزد مالّ عليجان رفته تفحص احوالشان

كامران ميرزا خودرا در سمنان بموكب الزم ميشد فراهم مينمود واز آنسو سهام الّدوله هم بدستور

عروض داشته اظهار نمود كه اگر پنجروز شمه مهمايونی رساند واز حسن تدبير وشجاعت خود
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ماه فروزك تاٌخير ميشد قطعاً دوسال سرباز وسوار وتوپخانه دراقدامات مذكوره واخذ رئيس بابيان

آنعاصی ميگشتند وشاه گفت پس از تحقيق قضيه وثبوت عصيان وطغيان مالّ دولتی مشغول گرفتاری

وروز شعبان نائب السلطنه بطهران مراجت نمود است ويرا بجزا رسانند هفدهمچنانچه الزمعليجان

واو جوابی نگفت چهار شنبه بيست ويكم مالّ عليجان را طلبيده گفت دربابی بودن تو شكّی نيست

ولقب حجة االٌسالمی مرخّص نائب السلطنه متغير شده گفت تبری كن تا تورا باخلعت ومستمری

عليجان چنين جواب داد كه من آن نيستم كه دهند مالّكرده آنچه از تو وسائرين غارت كردند پس ب

دستور داد اورا بانبار برگرداندند وبشاه در دامغان چنين تلگراف دين را بدينار بفروشم ونائب السلطنه

بابيه مازندران را با نُه نفر ديگر آوردند وآنچه سعی كردم بد نگفت شاه جوابكرد كه رئيس

خواهر حاجی مالّ علی حكم كند مجری داريد ودرعصر روز چهارشنبه تلگراف كرد كه آنچه جناب

آئيد وروز پنجشنبه حاجی آخوند نزد مالّ عليجان رفت او گفت امروز وفردا روزی سه بار نزد ما

علی رفت وما وقع را بيان كرده بيست ودوم شعبان هنگام ظهر نائب السلطنه بمالقات حاجی مالّ

گفت چون اقرار دارد وشماهم اظهار علم ميكنيد ز نشان داد مجتهد مذكورصورت تلگراف شاه را ني

مانده همانروز نائب السلطنه دستور قتل داد وميرغضب با قتلش واجباست لذا درسه ساعت بغروب

نائب بانبار نائب السلطنه رفته ويرا بيرونچندتن فراشان ويك نفر

---  ۳۴۴صفحه  ---
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كُشته شدن منتهی شد اما سپردند اگر بد بگوئی تورا نكُشيم جواب داد كهآورده گفتند حكم بقتل تو 

مجری داريد پس ويرا از راه امل مناست چونكه ممكناست زبان بنااليق بيااليم آنچه بشما حكم شد

طويل با بنيه ضعيف نحيف زنجير گران درگردن بازار بميدان معروف بپای قاپوق بردند ودرطی طريق

گرفتند وبا سرعت وبشاشت وچهره افروخته بميدان فدا ضبان دوطرف زنجيررا بدستداشت وميرغ

ونائب گفت وشنيد ميكرد كه موجب حيرت دوست ودشمن شد وجمعی ميشتافت ودم بدم با فراش

تماشائی وغيرهم از مشاهده آن حال متنبه ومتفكّر شدند وفائز باقبال وايمان باينازاسرائيليان وپارسيان

در راه اگر پشيمان ن گشتند ودربين راه دونفر باٌنمظلوم رسيده گفتند نائب السلطنه سپرد از هرجاآئي

است تا بمقتل مذكور رسيد واز شده بد بگوئيد شمارا مرخّص وآزاد كنيم جوابداد آنچه گفتم همان

نقد  ومناجات مشغول گشت ومبالغیميرغضب مهلت خواسته آب طلبيده وضو گرفته بتالوت آيات

نمائيد باز نائب بدو گفت بد بگو تا شمارا بميرغضب داده اشاره كرد كه بدآنچه ماٌموريد عمل

اشاره كرد كه محاالست لذا در همان حال مناجات مرخّص نمائيم چون بحال مناجات بود بدست

غرقه بخونش بينداخت وانبوه مردم تماشائی هجوم برده دژخيم حنجرش با خنجر قطع كرد وجسد

چون خبر قتلش را بنائب السلطنه رساندند دستور داد كه محبوسين واك وآبدهن همی براٌو ريختندخ

استاد آقا سيد آقا بزرگ آقا مير خليل آقا سيد حسين آقا مير عبداللة آقا مير حسينهمرهان آنشهيد

صوص وی بانبار شاهی برده مخنوراللّه را با سه تن غير بهائی آقا زكريا محمد تقی آقا آقا گل ازانبار

مالّ عليجان خبر يافتند وخواهر حاجی مالّ علی بكند وغل نهادند واز آنسو بهائيان طهران از شهادت
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پنجشنبه بپايدار رفته خويش را بروی بدن آغشته بخون اكبر با سوسن باجی مذكور درهمان عصر

يدند ومردم اخالط هجوم بايشان كنان از خون حلقومش بروی خود مالآنمظلوم غريب افكنده شيون

وفراشان مستحفظ ايشان را از روی جسد كشيده دور كردند وشدت بسيار كرده سنگسار نمودند

نمودند

---  ۳۴۵صفحه  ---

حاجی آخوند يكتومان وآندو شجيعه مومنه ناچار بمراجعت گشتند وباز فردا بپای دار شتافتند وخواهر

طريق جسد آنشهيد سه شب وروز اشرار زياده سو ادب كنند وبدينبفراش داد كه نگذارند مردم 

كردند تا در يوم سوم شهادت سوسن باجی رفته درميدان افتاده وآفتاب براو تابيد ومردم ستم وجفا

وفراش با او همراه شد كه مردم اذيتی نرسانند ومصاريف يك تومان بفراش داد وجسدرا برداشت

بخلف كاروانسرای گلی اول قبرستان دروازه عبدالعظيم دفن كردند رادغسل وكفن داد آنگاه جس

كثرت اثر سنگ وكارد وغيره پاره پاره بود وگوشت رانها قطع شده واز سينه تا پهلووبدن آنشهيد از

قبر آن سوراخ شد وبدانحال در زير خاك مستور گرديد وبعداً در عشر اول شوال سوسن باجی

واقعات ونهاد كه محلّش مفقود نشود وچون خبر شهادت آنمظلوم غريب شهيدرا ساخته نشان

عاليان مصدر مذكوره بمحضرابهی درعكّا معروض گرديد صورت زيارتی فرستادند كه باينكلمات

تحيرت منها المالٌ االٌعلی وناح اهل ميباشد هذا ما نزل للعلّی االٌعلی الذی استشهد فی ارض الطّاٌ بشهادة

انفقوا مالهم وبهم فی سبيل اللّه مالك االٌرضين والسموات   لعليا وللحروفات العاليات الذينالجنّة ا
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سال محبوس انبار بودند واستاد نوراللّه سلمانی در زير كند وزنجير درگذشت وازوباقی اُسری تا دو

ايمان باٌمر سقلم ابهی درحق وی ذكر شهادت درلوحی صدور يافت ومحمد تقی نام از آنان در محب

ابهی آورد وبا سائرين مرخّص شده بوطن برگشتند .

اين امر فائز بعرفان آغاز نفوذ اين امر فيما بين زردشتيان  گرچه برخی از آحاد زردشتيان درسنين اوليه

پارسی مقيم كاشانرا كه در دور وايمان گشتند چنانچه دربخش سوم شرح ايمان مهربان بهمن تاجر

نماينده پارسيان هند چون بايران ميامد دربغداد اقبال كرد نگاشتيم ونيز مانكچی صاحبحضرت مبشّر 

بمحضرابهی رسيده ارتباط والتفات

---  ۳۴۶صفحه  ---

تاريخ مالّ حاصل نمود ولی نفوذ واجتماع وفعاليتی درآنان مشهود نگشت تاآنكه چندی قبل ازين

قدرت مالی ووسعت اطّالع باوتوابع يزد فائز بايمان گشتبهرام اخترخاوری ساكن قريه مريم آباد از 

شاه  ۱۳۰۰امر پرداخت ودرين تاريخ دينی ومعروفيت درحسن واعمال يزدان پرستان بتبليغ اين

ين نيز ايمان آورد وشروع نفوذ ونشر اين امر مابسياوخش مهربان از شناخته گان پارسيان اطراف يزد

ر ودائم گرديد .اپارسيان آنحدود شد وبين احبپارسی واسالمی مراوده درمحافل ومجامع مستم

بزرگان قريه قريه امزاجرو همدان   ونيز دراينسال داودقلی بيگ علی اللّهی وميرزا گل محمد از

طالب بيگ وكربالئی امزاجرو همدان بداللت محمود بيگ بيوك آبادی داخل درين امر شد آنگاه
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برای اين امر در قريه مذكوره قبول نمودند ومتدرجاً جمعيت ومركزيتنصراللّه سپس عباس بيگ 

واقدام كردند آنانرا از دخول درحمام عمومی حاصل شد واهالی تعصّب ورزيده بمخالفت احباب قيام

برسر ورويشان درحين عبور ومرور انداختند ولی باالٌخره منع نمودند وبسب ولعن پرداخته آبدهن

مذكوره قرار گرفت .  امر در قريهقدرت وجمعيت 

آغاز بناٌ شهر عشق آباد وتجمع بهائيان درخاك روسيه

وموقعشاستآبادبر جائيكه اكنون شهر عشقچون دولت روس تركمنستان را تصرف نمود 

مستقيم خيابانهاید كند كه مطابق بالد متمدنه غرباقتضای بنای شهر داشت خواست بلدی بنيا

پس زمين را نقشه بندی وابنيه ثمينه رفيعه داشته مركزی برای حكومت شرقيه شان گردد هندسی

باعطاٌ قطعه از زمين بنوعی سهل مهندسی كردند واعالن دادند كه هركه خواهد دولت با وی مساعدت

ستم كشيده بدآنجا رفته خانه وآبادانی نمودند بهائيان ومفيد مينمايد ومردم ايران در روسيه از هر سو

ايران

  ---  ۳۴۷ حفهص---

ميالدی ۱۸۸۴ -ه ق  ۱۳۰۱سال چهل ويكم   واقعات سال 
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توجه نظر باينكه محلّ آسايش وآزادی درعمل بعقيده خود يابند ونيز نظر بكسب وتجارت عطف

ا بطريق روسيه عازم عكّحاجی ميرزا حسن افنان كبير چون از يزد ۱۲۹۹بدآنسو نمودند ودر آغاز سال 

امالك درآنجا نمود واين سبب شد كه شد همينكه بمرو رسيد واوضاع عشق آباد بشنيد قصد خريد

ونيز برای خود امالكی خريد ودرآن ايام هنوز خطّ حاجی عبدالحسين يزدی بعشق آباد رفته برای او

ی كرد واز ميرزا حسن از باكو تا باطوم را درمدت چهل شبانه روز طّآهن قفقاز تاٌسيس نشد وحاجی

وارد ارض مقصود شده بحضور درمحضرابهی مشرف گرديد واين را بهائيان بفال طريق اسالمبول

گرفته موقع را مغتنم شمرده بر مهاجرت بعشق آباد وآسايش در قلمرو حكومت روسيهنيك

ارض واستخالص از تضييقات مالّها وحكومت ايران وتاٌسيس امرابهی درآنحدود دل نهادند واز

اكبر واستاد محمد مقصود نيز اشاره وامر دراينخصوص رسيد وافنان يزد مصمم شدند كه استاد علی

دكاكين وكاروانسرا بسازند وچون درهمان رضای بنّارا از طريق خراسان بعشق آباد فرستاده خانه ها و

.چنانكه بتفصيل آورديم ۱۳۰۰ايام بسال 

اق دولت وعلما وروساٌ ملّت درعموم بالدفتنه وتضييقات واضطهادات عموميه باتّف

شد ونيز حاجی ايران برای اينطائفه برخاست وگرفتاری ورقا دريزد وتبعيد وحبسش دراصفهان واقع

باصفهان ويزد رفت باافنان وميرزا حيدر علی اصفهانی بنوعيكه نگاشتيم درنگ در طهران نتوانست

عموم برای رفع مضايق احبا درايران وبنوع ومحترمين احبای يزد درخصوص استخالص محبوسين
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كه جمعی از احبا پناه بدولت روسيه برده از ظلم مشورت كردند وآقا سيد احمد افنان باينصدد شد

كنند وآقا ميرزا اسداللّه اصفهانی را از طهران باصفهان برای وتعرضات ناصرالّدين شاه شكايت

هی كرده اجازت طلبيدند ومنع صريح رسيدچون تلگراف بمحضرابمشورت خواستند ولی

---  ۳۴۸صفحه  ---

عشق آباد شدند افنان مذكور منصرف از اقدام گشت وباالٌخره استاد علی اكبر واستاد محمد رضا وارد

ديگر رسيدند وبرای شروع واز عقبشان حاجی عبدالّرسول يزدی وآقا محمد رضا اصفهانی ومعدودی

وتجارتسرائی عالی برپا كردند وآنشهر جديد عه زمينی از حكومت خواستندببناٌ وبنياد موسسات قط

بسيار از هرسو رو آوردند وسكونت وعمارت وتجارت گرفتند بسرعت تامه ترقّی وتوسعه يافته مردم

بهائيان درآنجا مزداد شد ودار التّجاره ها وابنيه وعمارات چند بنا كردند وپس از دوسال جمعيت

اراضی بسيار كبير وآقا سيد احمد وحاجی سيد مهدی وحاجی ميرزا محمد علی از افنان افنانخصوصاً

عزم بناٌ معبدی نمودند مطابق دستور واصل از جمال ابهی ۱۳۰۵خريداری نمودند وباالٌخره درسال 

ميرزا محمود از يزد بعشق آباد آمدند وحاجی ميرزا محمد تقی وكيل الّدوله روس با نجلش حاجی

ششصد منات خريدند وبنائی نهادند واحبا درنهايت حريت كه قطعه وسيعه از اعظم نام تركمان بمبلغو

ميكشيدند در اسحار حاضر شده بتالوت مناجات واذكار پرداختند وآنزمين آرزوی آنرا درايران

بديع مثل امراعظم واولين مشرق االٌذكار رسمی بهائی گرديد ونام عشق آباد درايران ممعروف بزمين

است وبردامنه خراسانرا در انظار نشان داد وآنشهر اولين بالد از خاك تركمانيه روسيه ازطرف
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وچنانكه مينگاريم بهائيان مهاجر شمالی جبالی واقع شده كه فاصل مابين خراسان وآنمملكت ميباشد

نه وتركمانان بحسن اخالق خصوصاً نزد روس وارامبعشق آباد در اندك زمانی فيما بين سائر اهالی

ومشهور ومعزّز ومحترم گشتند وجمعی در بخارا وسمرقند وغيره وديانت وامانت درمعامالت معروف

شرقيه روسيه برای تجارت اقامت گرفتند وميدان تبليغ درآنحدود باز شد بنوعی كهاز بالد تركستان

وبامساعدت اولياٌ روسيه غ وتاٌليف پرداختآقا ميرزا ابوالفضل بعشق آباد وبعداً بسمرقند رفته بتبلي

طهران صالح ندانستند وباالٌخره فاضل قائينی بصدد ايجاد مطبعه وروزنامه شد ولی اولياٌ اين امر در

بعشق آباد رفت

---  ۳۴۹صفحه  ---

وبرای تبليغ مقيم بخارا گرديد .      

فتنه در اشتهارد

وغليان آوردند ه اهالی را بعداوت ومخاصمت با بهائيان بهيجاندراشتهارد قزوين مالّها اتّفاق كرد

آتش زده بخانه ريخته وشورش عمومی شده برآن بيچارگان هجوم نمودند گروهیرا ابواب خانه

بعذاب وعقاب گرفتند واموال ضرب وآزار كردند وبرخی را كه درچاهها پنهان شدند بيرون كشيده

دادخواهی كردند ولی مالّهای ظالم نيز جمعی از ظلومان بطهران شتافتهواشياٌرا بغارت بردند وعده از م

محضر نائب السلطنه ووزير نظام با طرفين سوال وجواب شد اهالی را باخود بطهران آوردند ودر
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محمد بن شيخ ابوتراب شهير مظلوميت خودرا مبين ومبرهن داشتند ونتيجه وبهائيان خصوصاً شيخ

توقيف ستمديدگان امر عودت بوطن يافتند وعده از جائرين چند روزی درطهراناين شد كه وثمره

نرسيده برگشتند الجرم وسپس رها وآزاد گشتند ومالّها باٌرزوی قلع وقمع اينطائفه كه دردل داشتند

در گرمابههای عمومی منع كردند تعرضات خودرا درمحلّ ادامه دادند چنانكه مظلومانرا ازدخول

افر رساندند سر بشكستند وموقعی ديگر بر جسد كی از ايشانرا درحمام يافته ضرب واذيتونوبتی ي

وغيره نرم كردند وباالٌخره چندان جفا وستم وارد آوردند ميتی از اينطائفه تاخته سرشرا باسنگ

بديار ديگر گشتند ولی بهرجا قدم گذاشتند آتش فساد وعناد كههمگی مجبور بفرار ومهاجرت

ملجاٌ ودادرسی نيافتند تاآنكه متدرجاً بوسائل متنوعه مسكن وماٌمن حاصل ان افروخته شد وبرايش

كردند .

فتنه در نامق وحصار خراسان وقتل وغارت بهائيان

مالّ احمد معلّم از       

قريه حصار از توابع تربت حيدريه وترشيز خراسان وهم برادرش مالّ علی كهعلمای

  --- ۳۵۰ فحهص---

ميالدی ۱۸۸۵ -ه ق  ۱۳۰۲سال چهل ودوم     واقعات سال 
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يررا مهتدی ساختند ثككه هردو از متقدمين بابيه ومبلّغين امرابهی بودند ودر قريه حصار ونامق جمعی

دربخش سوم ضمن شرح احوالشان ودو قريه مذكور از مراكز اينطائفه شناخته گشت بنوعی كه

وكربالئی ابوالقاسم مالّی حصار با حالتی مالّهای محلّ واقع شدند آورديم مورد حسادت ومعاندت

ومقاومت كوشيد ودرمقابل علم وعرفان وذوق وبيان مالّ افروخته از غضب وعناد پيوسته بمخاصمت

۱۳۰۱معذلك در تفتين وتهييج اهالی دمی آرام ننشست وباالٌخره درسال احمد تاب مقاومت نياورد و

ن بمهر وامضاٌ اهالی حصار راجع بضالل واضالل معلّم وبهائيان قريه تنظيم مشحوصورت استشهادی

منبرش نزد مالّهای تربت حيدريه فرستاد وازآنان حكمی صادر نمود كه معلّم را از مسجد وكرده

نشست ومعاشرتش ممنوع دارند وچنين كردند ومعلّم ناچار دست از مرجعيت خود كشيده درخانه

انام وانبوه عوام در مشاهد باب شد ومتدرجاً بتهييج وتفتين مالّی مذكور ارازلمحصور با جمع اح

نسبت بمعلّم برخاستند واين نخستين حوادث ومعابر بتعرض اينطائفه پرداختند وبسقط گفتن وتوهين

گران آمد ودوتن از جوانان بهائی بمركز حكومت درتربت ومولمه آنجا بود وبر احباب سخت ناگوار

كه مردی بيغرض وسالم بود بنائب خود درحصار حكم داد كه جلوگيری فته تظلّم كردند وحاكمشتا

نمايد واين اقدام موجب مزيد هيجان عوام گرديد وجوانان را لدی المراجعت بحصاراز شرارت اشرار

ند نصيحت گفتاستهزاٌ وضرب نمودند وهم سه تن از احبارا كه بوساطت واصالح ذات البين پيشرفته

نزد حاكم بيان داشتند وشكايت از بشتم ولتم گرفتند ودو جوان مذكور باز بتربت شتافته تفصيل احوال

حكمران برای رفع تعدی اشرار صادر شد ولی جور وجفای اعدا كردند ومجدداً حكمی از طرف
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ت وشرارت داشت مانع از اجرای حكم گشته واتباعش بر جساركربالئی ابوالقاسم با نفوذ وقدرتی كه

در كوی وبرزن رفته هركس از بهائيان مظلوم يافتند                     توهينافزودند وبا حالت اجتماع

---  ۳۵۱صفحه  ---

وبضرب وآزار توهين كردند وسب ودشنام گفتند زدند وآزردند ودر خانه معلّم همی سنگ انداختند

فضل اللّه پسر مالّ علی برادرش نامق خبر داد تا مالّ واردين ومراجعين پرداختند والجرم معلّم باٌحبای

وحمايت بحصار آمدند وشبها درخانه اش كشيك كه دامادش بود ونيز ميرزا سيد علی برای وقايت

جسارت فراتر گذاشته برآن شدند كه مجتمعاً بخانه هجوم داده ويرا محافظت كردند ومعاندين قدم

اللّه وخامت حال را باٌحبای نامق اطّالع داد وده نفر ازايشان  ومالّ فضلكرده هرسه را بقتل آرند

بمرافقت پسر آمده معلّم را باخود بنامق برده بخانه برادرش مالّ علی رساندند ومعلّم ازآنجابحصار

بخانه ميرزا زين العابدين برادرش مالّ نعمت اللّه ونيز ابوالقاسم بصوب ترشيز حركت كرد ودرمغان

وميرزا جالينوس حكيم وميرزا زمان از روسای د اقامت جست وميرزا زين العابدين مذكوردادماد خو

خراسان ميرزا عبدالوهاب خان شيرازی آصف الّدوله محلّ را بامرابهی مهتدی ساخت وبوالی

وجفای مالّی حصار واهالی پرآزار نگاشته بمشهد فرستاد وازآنسو مشروحی شكايت وتظلّم ازجور

از حركت معلّم خبر يافتند بخانه اش هجوم برده مستخدمش را ضرب شديد ون اشراردرحصار چ

وآثارش را كه بخطّ وی بود بدست نياوردند ومقارن اينواقعات دوتن از بهائيان حصارنمودند والواح

بغضا آقا سيد حيدر وجهانگير بعزم تشرف بمحضرابهی درعكّا عزيمت سفر كردند وبراشتداد
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امريه را يافتند وسيد رار واعدا بيفزود ومستخدم معلّم را مجدداً گرفته بعضی آثار وكتبوعصبيت اش

ميكرد گرفته مورد تهديد وبازخواست قرار محمد بلبل دادماد معلّم را كه خانواده اش را سرپرستی

م است تسليم اينكه آنچه از كتب وآثار امريه درخانه معلّدادند وازاو سه چيز مطالبه كردند نخست

بهلنه لعن كند ثالثاً از امر تبری جويد وسيد محمد مذكور با آنان مداهنه كرد وبديننمايد ثانياً بمعلّم

در حالی كه هوا بشدت منقلب كه كتب وآثاررا از خانه معلّم بياورد از نزد ايشان خارج شد وبال تاٌمل

بوده باران ميباريد

---  ۳۵۲صفحه  ---

شده ما وقع را گريخت واز طريقی مخفی بنامق شتافت وبخانه مالّ علی برادر معلّم واردبسوی كوه 

وازآنجا بتربت مهاجرت كرد بيان كرد آنگاه بمغان رفته شرح ماجری را برای معلّم حكايت نمود

ات ديگر از احباب آنجا نيز بعلّت شدت بليودرعقب فرار آقا سيد محمد بلبل مذكور از حصار قسمتی

خود منزوی وبرخی درمنازل امن وسالم مختفی گشتند متواری وپراكنده شدند وجمعی در خانهای

چندبار دچار اشرار شده مورد ضرب وزجر شديد گرديد وعاقبت ومالّ حميد اللّه پسر نورس معلّم

حسن ريختند تامالّ علی درنامق پناه جست ونيز جمعی از اشرار شبانه بخانه مالّ ناچار بخانه عم خود

وبی آزار بود اورا بقتل آرند واو از دری ديگر گريخته بمنزل حاجی ميرزا حسن نام كه مردی سالم

داماد كربالئی ابوالقاسم مالّی ملتجی گشت وپسران حاجی مذكور اشراررا متفرق نمودند واما درنامق

قتدر بود وزمينه فتنه وفسادرا مستعد داشت مالّی ممعاند مذكور حصاری كه خود نيز مالّ ابوالقاسم نام
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العلی بيگ از روساٌ اعدا عامه اهالی را تهييج نمود وعبد العلی بيگ كرده باتّفاق مصطفی قلی وعبد

خود باين آرزو بود كه كربالئی اسماعيل كدخدای نامق را كه از اينطائفه بود بزمين زدهمذكور

نمودند ونخست حكم ل مساعدت كرده فتنه عموميه برپاكدخدا شود وبا مالّ ابوالقاسم مزبور كما

ندارند چه كافر ونجس ميباشند واتّفاقاً صادر كردند كه برادران معلّم حق حضور در اجتماعات محليه

ازاهالی نامق بديدار خويشاوندان حصاری خود آمدند ايام عيد نوروز رسيد وحسب الّرسم جمعی

ا دادند وسپس وارخاٌ زمام وبسط كالم در ردامرابهی وسقط وافترا واظهار بغض وعدا نسبت باحب

مالّی معادی حصاری مذكور باپسر قهارش مسمی بعبدالقهار وقرب شصت تن كربالئی ابوالقاسم

برای بازديد بنامق رفتند وپسر عبدالعلی بيگ مذكور آنان را پذيره شده تجليل نمودازحصاريان

العلی بيگ اد احبا تحريض كرد وتمامت جمعيت مذكوره بتحريك عبدوبرسب ولعن وتعرض باٌح

مزبور در جوار خانه مالّ بمسجد مجتمع شدند وفرياد وفغان بركشيدند وعزم شورش نمودند ومسجد

ابوالقاسم برادر معلّم بود                  وبهائيان

---  ۳۵۳صفحه  ---

علی اصرار كردند كه معاندين شورشيان را شنيدند ونزد مالّوبهائيان درآنخانه اجتماع داشتند وسخنان 

جويد ولی او تن بشهادت داده ذكر سوار شده نزد نائب الحكومه رفته شرح احوال گويد وراه عالج

صباغ تربتی درمسجد مزبور بمنبر رفته مردم را بقتل تسليم ورضا همی نمود ودرآنحال محمد علی نام

اشرار از مسجد بيرون آمده بعزم قتل اينطائفه دركوچهها شتافتند وهركس از وهبهائيان تهييج كرد وانب
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ومورد را يافتند بمسجد آورده نزد مالّ برای لعن وتبری برپا داشتند وآنان اطاعت نكردندمظلومان

وآقا سيد حسن ضرب وجفا گشتند واحوال بدين طريق چند ساعتی گذشت تا آقائی ومالّ محمد علی

ومشت ولكد همی زدند مالّ محمد بيگ را دستگير واسير ساخته آوردند با سنگ وچوبقندی و

ومالّ فضل اللّه بن مالّ علی ومالّ خليل ودرهم كوفتند چنانكه آه وحنين واستغاثه واٌنينشان مرتفع گشت

قت شده از خانه علی با محمد علی نام از احباب متاٌثّر وبيطااللّه ومالّ اسد اللّه خواهرزاده های مالّ

جلوگيری از شرارت قدم جالدت پيش گذاشتند وقريب شصت تن از حصاريان بيرون آمده برای

نامقيان با چوب واسلحه بسويشان هجوم بردند وآنچهار با كمال شجاعت وجسارت وچهل تن از

سخت نمودند وجمعيت اشرار با چوب از عهدهشان برنيامده سنگباران نمودند وچند سنگمقاومت

خودرا برای فرار عقب برسر مالّ فضل اللّه اصابت كرد چنانكه دوسه بار برزمين افتاد وناچار شده

روساٌ اشرار نزديك رفت كه اورا كشيد وبديوار كوتاهی پناه برد ودرآنحال اسحق وكيل يكی از

بزمين افتاد  گذاشت وچوبی چنان بر وی نواخت كهدستگير نمايد مالّ خليل اللّه بمدافعه قدم پيش

بطرف كوه فرار كردند واشرار بتعاقبشان شتافتند ودست نيافتند ومالّ ومالّ خليل ومالّ فضل اللّه هردو

از محمد علی نيز خودرا كناری كشيده در قريه مختفی گشتند وچهار سوار وچهل پيادهاسداللّه و

اشرار برای دستگيری مالّ فضل اللّه ومالّ خليل بكوه

---  ۳۵۴صفحه  ---
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وهنگامه گرم دويدند وبمقصودنرسيدند ونيز درهنگاميكه بنوع مذكور چهارتن مزبور مدافعه مينمودند

دور ويرا احاطه كرده سخت بود خبر بمالّ ابوالقاسم برادر معلّم رسيده از خانه بيرون آمد واشرار

ت وخيز ميكرد ضرب حفظ برادر جسمكسور ومجروح نمودند وبمادر مالّ خليل اللّه نيز كه برای

هجوم برده مالّ ابوالقاسم را بخانه مالّ علی انتقال شديد وارد ساختند وباالٌخره جمعی از نسوان مومنات

وخواهررا بسته دربستر خوابانيد ودرآنحال اشرار بيرون خانه اجتماع دادند ومالّ علی زخمهای برادر

مردم بيغرض وخيرخواه ايشان را منصرف دررا شكسته داخل شوند لكن برخی از نموده خواستند

خليل عودت ودرآنروز هنگامه فساد بهمين مقدار باٌخر رسيد ودر نيمه شب مالّ فضل اللّه ومالّساختند

يكديگر از قريه خارج شدند ولی بقريه كرده نزد مالّ علی آمدند واو دستور داد كه فی الحال متعاقب

فضل اللّه خويشرا بكوه سرخ رساند وبمنزل مير كردند ومالّ بعلّت مه وباران يكديگررا دركوه گُم

مردی بيغرض وخيرخواه بود وارد شد واو مهربانی نمود وقضايارا علی نام از سادات وروساٌ محترم كه

وما كرد واو اقدامی در رفع غائله ننمود واما مالّ خليل اللّه بمغان نزد معلّم شتافتبنائب الحكومه پيام

پيغام دادند كه حكايت كرد وحصاريان مذكور كه در نامق بودند روزی ديگر باٌقوام خودوقع را 

لذا بهر سرعت كه ممكناست بهائيان سرالحق وكيل را شكستند واين ننگ وعار برشما خواهد ماند

خود برآمده فرياد بركشيدند كه هركه در اجتماع نموده بانتقام برخيزيد وآنان برپشت بام خانه های

سقف خانه را برسرش منهدم كرده اورا بقتل ميرسانيم انه بماند وبقتل وغارت بهائيان برنخيزدخ

بال درنگ قريب صدتن از اشرار باچوب وبيل وكلنگ واسلحه وادوات واموالشرا بغارت ميبريم الجرم
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 آفتاب از حصار بيرون شتافتند وهنوز نيم ساعت از شب نگذشت كه وارد نامقجنگ هنگام غروب

وبخويشاوندان خود ملحق گشته با فرياد وفغان نيزه وسنان برافراختندشدند

---  ۳۵۵صفحه  ---

شدند وبسوی وبخانه مالّ علی تاختند وچون درِ خانه بسته بود يكطرف ديواررا خراب كرده داخل

نواخت داشت بر مظلوم حجره مالّ علی شتافتند واورا احاطه نمودند وبی تاٌمل هركس هرچه بدست

درآمده جان تسليم نمود پس ودرآنميان يكی با كلنگ پهلويش را درهم شكست چنانكه از پای

نواختند كه يقين بهالكش نمودند وخواستند بسوی مالّ ابوالقاسم كه دربستر بود تاختند وضربتی چند

ند واز اشياٌ بعلّت ممانعت بعضی منصرف شده بغارت پرداختهردو جسدرا از بام خانه بزير اندازند و

اليق وقابل ديدند بيغما بردند وبقيه را درهم شكسته برزمين ريختند ورفتند واينواثاثيه خانه آنچه را

ابوالقاسم با اطفال واقعه درشب ششم نوروز اينسال واقع شد ودر اثناٌ آنهنگامه زوجه مالّ علی ومالّ

كاه مخفی شدند واشرار با چراغ بدآنجا ه درانبارصغار معلّم ومالّ ابوالقاسم پناه بخانه همسايه برد

ديدند وبحال مظلومان رحم آورده بهمرهان نگفتند شتافتند ودوتن از ايشان كه در جلو بودند

های احباب برای احتياط از اطّالع اشرار در صندوقی مختفی وكودك صغير معلّم تا چندی در خانه

معاند حصاری مذكور زنان قريه حصاررا مجتمع كرده بخانه ابوالقاسم مالّی بود ونيز خواهر كربالئی

را نيافتند هجوم بردند وچون خانواده معلّم درآنحين بخانه سيد سليمان پنهان بودند كسیمعلّم

اورا با قساوت شديده زجر وظروف خانه را شكسته بخانه سيد حيدر از احباب دويدند وزن ودختران
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غايت بغض وعناد موی سر كندند وزينت خواهر زوجه معلّم بود ازوضرب نمودند وزنش را كه 

بردند وظروف واثاثيه خانه را درهم شكسته پايمال وزيورشانرا از دست وگردن بيرون كشيده بيغما

مذكور از نامق بمحلّ خويش معاودت نمودند ودربين راه مالّ حسين كردند وروزی ديگر حصاريان

ثار والواح را كه بخطّ معلّم با او بود گرفتندديده آنام از احباب را

---  ۳۵۶صفحه  ---

بحصار رفتند وبسی شادمان شدند چه كه اسناد ومدارك برای مقاومت با معلّم بدست آوردند وچون

نموده خواستند اورا بقتل پی گرفتاری باقی احباب دركوچهها همی گشتند ومالّ محمدعلی را گرفتار

نمود واورا از چنگ ظالمين بدين بهانه ی نام كه مردی بيغرض وسالم بود ممانعتآرند لكن مالّ مرتض

بهائيان ديگر در خانه های مردم بی آزار چندی پناهنده ربود كه در خانه خود برده توبه دهد و

حكومت واظهار شكايت برايشان ميسر نبود مگر بعضی ازايشان كه قبالً ومختفی ماندند وذهاب نزد

وچندتن برخی از مردم بی آزار مانند مالّ زين العابدين نامقی كه با بهائيان دوست بودونيز گريختند

رفت وماجری را ازايشان را بخانه خود پنهان ومحفوظ داشت شبانه دربرف وباران شديد بترشيز

اعت همه از اهل سنّت وجمبحاكم اطّالع داد وحكومت رحمة اللّه خان نامی را با دوازده سوار كه

اللّه ببالين نعش خونين مالّ علی شهيد بودند بنامق فرستاد وسواران مذكور وقت عصر رسيدند ورحمت

زار زار گريست وبستگان شهيدرا دستور داد تا جسدرا كه هنوز بی غسل وكفن افتاده بود حاضر شد

صله چهارده روز ومالّ فضل اللّه ومالّ يوسفعلی وسيد حسن قندی بفابرای دفن بردند وشيخ عباس
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رساندند ورحمت اللّه خان با سوارانش شب درنامق استراحت كرد وروزی ديگر روساٌجسدرا بمشهد

ومباشرت درآن اشرار عبدالعلی بيگ وعباسعلی بيگ ومصطفی قلی ومالّ محمد هادی را كه دخالت

عزام داشتند وكربالئی بمشهد ااعمال داشتند دستگير كرده باخود نزد حكومت ترشيز برد واز آنجا

ونامق را باخود متّفق كرده برای ابوالقاسم مالّی معاند حصاری قريب شصت تن از اهل حصار

وبرای تقويت صحت اعمال ومدعای خويش استخالص توقيف شدگان مذكور عزيمت مشهد نمود

كتب وآثار غارت شده

---  ۳۵۷صفحه  ---

بمشهد رفت ودر خانه تربت باخود همراه برد وازآنسو معلّم نيزمعلّم را با صورت استشهاد وفتوی علماٌ 

آشفته بود كه چرا اقوامش جسد برادر يناز معاريف احبا سكنی نمود واز  حاجی محمد ترك (شهيد)

نكردند وروساٌ اشرار مذكور مدت دوماه درحبس ماندند شهيدش را بمشهد نقل دادند ودر نامق دفن

محول گرديد وكربالئی ابوالقاسم واعوانش موقع را مغتنم شمرده كتب ام شرحتا آنكه امرشان بحكّ

ومالّهای در محضر علما ارائه دادند وبهائی بودن معلّم ومالّ علی شهيد را اثبات خواستندوآثار معلّم را

رد فقط قتلی بازخواست نتوان كمشهد فتوی علماٌ تربت را تاٌييد نمودند وگفتند مرتكبين را بجرم چنين

حبيب گفتند بايد برای حلّ وفصل اينمسئله معلّم سيددوتن از علماٌ مشهد ميرزا سيد احمد بجنوردی و

بهائيان غير معروف تنی درآنمحضر حاضر بوده ازايشان اجازه ازحضور يابد وازاو تحقيق شود و

ر همينكه نشست آورد واو لدی الورود درمحضر ميرزا سيد احمد مذكوخواسته رفت ومعلّم را
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سخنان توهين آميز وخالف ادب نسبت بوی گفتند واعتنائی بديشان ننمود ومجتهد حصاريان ونامقيان

عقل را ساكت كرده بامعلّم بمكالمه ومحاوره پرداخت وپس از اندكی سوال وجواب همی برآنان

نسبت بخود نوعلم واحاطهاش در شعب علوم آفرين گفت وحصاريان چون چنين ديدند بعضی سخنا

ومعلّم را برای حفظ مجتهد برزبان راندند ومجتهد حكم داد همگی از محضرش بيرون راندند

مستشار دفتر از بهائيان معروف رفته وصونش ممانعت از خروج نمود وسپس بوی اجازت داد كه بخانه

ند بشدت نگران بودند واز محلّش درآنشب بيخبر ماندتاصبح بسر برد واحبای اهل حصار كه درمشهد

يافتند واو ببرادرش مالّ ابوالقاسم ونيز بميرزا فضل اللّه دستور كه شدند تاآنكه روزی ديگر اورا

كردند وخود مدت شش ماه درمشهد توقّف نمود آنگاه مسافرتی باطراف كرد بحصار مراجعت

حكومت درحق خود گرفته بحصار عودت نمود .وتوصيه از

  ---  ۳۵۸ فحهص---

ميالدی    ۱۸۸۶ -ه ق  ۱۳۰۳چهل وسوم   واقعات سال  سال

بواسطهنند ساری قمش چپوقلو ميرزا كندیدرقرای تابعه همدان ما ۱۳۰۳ودرسال درتوابع همدان

كندی كرم بيگ نائب هاديخان حسين آبادی اين امر نشر يافت وعده كثيری بهائی شدند ودر ميرزا

قريه برای اسكات عدا واقع گرديد وشيرعلی بيگ نائبمنجذب ومشهور شده مورد تعرضات ا

عيه قريه چپوقلو رشمتصدی اموروتسكين اهالی ويرا با تنی ديگر از احباب نزد مالّ مهدی جناب
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وی مسائل شرعيه اسالميه پرسيد واو همه را بخوبی فرستاد تا كفر وايمانش را بسنجد ومالّ مهدی از

شهادت بر اسالميت او داد وكرم بيگ چون مالّ مهدی را مردی رقهجواب گفت ومالّ مهدی در و

درخصوص اين امر صحبت نمود وحسب خواهش وی كتاب ايقان داد ومالّ سالم وبی آزار ديد با وی

بديع گشت وباين نام شهرت يافت واهالی از مراجعات شرعيه باٌو دست نگهداشتند مهدی فائز بايمان

اد ومالك قريه روزی ويرا بخلوت طلبيده چنين گفت اگر آنچه مردمدر سختی معاش افتاوو

روی واگر دربارهات شهرت دادند صدقاست اقامت تو دراينقريه ميسر نميشود وبايد بمحلّی ديگر

كنی تا تمام مقرری كذباست اولی آنكه بمحضر شرع حاضر شوی وبدانطريق كه دستور دهند تبری

بهمدان رفت وبمعلّمی دربعضی نو بتو روی آرند ومالّ مهدی ناچار درحقّت دائر شود واهالی از

مدارس پرداخته اقامت نمود وصاحب مكنت وثروت گرديد .

برخی از واقعات عكّا وعظمت جمال اقدس ابهی

شام حين عبور شيخ يوسف مفتی متعظّم مقتدر متمول وشخص اول ناصره كه والّت وپاشاهای ايالت

بعكّا وارد شد ودر مجلسی با ضرتش ميخواستند واو باٌحدی اعتنا نداشت نوبتیبلد مذكور وفود بح

علم وقوت بيان وحالوت اخالق گرديد غصن اعظم تصادف مالقات ومكالمات يافته منجذب وسعت

مواصله اظهار نموده رجا كرد كه ايامی چند در ناصره وچون بناصره برگشت مراسله تكرار واشتياق

خاصّ هديه اخالص بفرستاد كه بميرزا ضياٌ اهللا                    بخشيدندرند واشهبیوعمارتش بسر بب
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---  ۳۵۹صفحه  ---

برای بخشيدند واو مركب سواری خويش قرار داد وباالٌخره دعوتش مقرون باٌجابت شد وآنحضرت

ز در موكبش روان نياقامت ايامی چند عزيمت ناصره فرمود واغصان ومفتی عكّا وتنی چند از اهالی

لوازم ضيافت مهيا كرد وبرای گشتند وشيخ يوسف الی مسافت فرسنگی بلد سوار ماٌمور خدمت مع

با منتسبينش واعاظم اهالی شهر تا يكفرسخی استقبال دسته دسته از بزرگان بلدرا روانه نمود وخود

اظم بلد محلّ وفود كردند محضرشان برای فضال واعپذيره شدند ودر مدتی كه بعمارتش اقامت

نمودند وبعداز چندی شيخ بعكّا آمد ومهمان آنحضرت شد واستفاده گشت تاآنكه مراجعت بعكّا

واركان حكومت پی مالقات ذهاب واياب كردند وبا همرهانش درخانه وعلما واعاظم ملّت واعضاٌ

كه گهی درعمارت تعلّق باينطائفه داشت بيتوته واقامت واستراحت نمود چنانهای متعدد كه همه

ام وليالیمسكونهدرآنجا نزول ايشان كه با والده وشقيقه وعائله ميزيستند وجمال ابهی گاهی از اي

مذكوره كه محلّ احباب بود واقامت مينمودند بسربرد ووقتی از شبانه روزرا درخانه مجاور عمارت

هنگامی از روز وشب را درخانه ديگر كرد ووقبالً جمال ابهی ايامی درآنجا ماندند صرف شام يا نهار

عبدالّرحيم يزدی بود ميزيست واين واقعه كه حكايت از كه جنب عمارت مذكوره ومسكونه حاجی

وعظمت واقتدار جمال ابهی داشت وبرای ديگران درعكّا ميسر نميگشت رفاهيت احوال ووسعت امور

دفاً دولت درهمان ايام خانه حكومت حسد وعصبيت مخالفين ومعاندين گشت وتصاموجب وقود نار

حكمران عكّارا كه عمارتی واسع بود بطائفه شاذليه فروخت وآنان از جهت اقامت زيور پاشانشين
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تكيه خود قرار دادند سابق الّذكر تصرف نكردند وهمينكه او معزول شده برفت عمارت مذكوره را

چنانكه قبالً نگاشتيم درايام قشله ندی نيزوحكمرانی جديد كه كُردی از پاشاوات شام بود وچ

مسكونه آنحضرت اجاره واقامت نمود ودر همان حكمرانی در عكّا وارد وخانهرا در جنب عمارت

بيروت بعكّا آمد ودر خانه مستاٌجره مذكوره ورود نمودايام حاجی ناشد پاشا والی شام از

---  ۳۶۰صفحه  ---

گفتند كه ندين مفسدين بنای سعايت وفسادرا نهاده نزد وی چنينوجای بر حكمران ضيق شد ومعا

دارند وحكمران را بمضيقه اينطائفه خانههای متعدد دارند وجمعی از واردين خودرا برفاهيت نگه

در قلب حكمران اثر كرد وصريحاً ميگذارند واولی آنكه جانب حكومت را ملحوظ آرند وسوسه

الزم است وبرخی از اعضاٌ دائره حكومت نزد آنحضرت ای اقامت والیاظهار نمود كه خانه ايشان بر

كرده چنين فرمودند تا خانه ديگر جسته انتقال كنيم ودرآن ايام معروض داشت وايشان اظهار قبول

شديدتر ورقه عليا) بيمار وبستری بود واطبا آمد وشد ميكردند وآثار ضعف روز بروز(والده شان

نمود ومفسدين معاندين را ل پاشای كُرد همه روزه كس فرستاد مطالبه تغيير خانهگشت ودر چنين حا

كه مردی نيك نفس بود شرح واقعه موقع بدست آمده ايقاد نيران فساد هميكردند وچون بوالی

الزم نيست تا آنكه جمال ابهی بعكّا آمده اقامت معروض افتاد چنين گفت كه برای من خانه ديگر

بقا صعود نمود وبرای تشييع جنازه جمعی كثير از بلد از مسلمين الده غصناعظم بملكوتفرمودند وو

انبوه اهالی حاضر شدند ودرحاليكه قاريان قرآن در جلو جنازه ومحصّلين مدرسه باومسيحيين وهم
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 احاطه داشتند برولحنی حزين باٌبيات عربيه ترجيع ميكردند وآل واغصان وافنان اطراف جنازه را

بخانه از ميان رفت ومعذلك سردست برده بخاك سپردند ووالی نيز ببيروت برگشت وموضوع احتياج

مفسدين دست نكشيدند

__________________________________________________________

ر وكامرانی بود ولی هوبعد هر پاشائی كه درعكّا حسن سلوك مرعی داشت زمان حكومتش طوالنی ومورد بركت

يك روز غصن اعظم نزد مفتی هشت والی را متصرفی كه ببغضا قيام نمود بزودی دست قدرت نكونسارش كرد

بشام معزول شدند وبعضی بزودی وفات يافتند مگر همان عزيز پاشا كه شمردند كه همه بعداز سفر بعكّا ومراجعت

آمد وبخدمت ودو مرتبه بعزم زيارت بعكّامشرف شده بود وبعد ازآن ترقّی كرده والی بيروت شد در ارض ادرنه

بعكّا آمد در مراجعت از واليت بر الشّام حضرت غصن اعظم رسيد واينمطلبرا جميع سكنه عكّا ميدانند كه هر والی

)نبيل زرندی (معزول شد           

________________________________

---  ۳۶۱صفحه  ---

الجرم ويرا  را خالی نموده بتصرفش دادنداشای كُرد اصرار درتصرف خانه همی كرد تاآنكه خانهوپ

وآنحضرت مقاومت گمان رسيد كه هر نوع تعدی بخواهد تواند وبقصد مدخل بنای تعرض نهاد

رد ولی داده هر روزه وهنی وارد كنفرمود ولی آمدوشد با اهالی را ترك نمود وپاشا تعرضات را ادامه
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طولی نكشيد كه اسعد افندی حكمران ناصره از خيانتهای مالی واختالساتش آگاه شد وبوالی نگاشت 

حكومت عكّا ورئيس تجارت كه اظهار دوستی صوری ميكرد ودراثناٌ آن احوال تنی از اعضاٌ دائره

پاشا حالش بيخبرند آمده چنين معروض داشت كه رفع كدورت وچنين گمان داشت كه از حقيقت

ملزم كردم كه ازين پس تعرض وتعدی ننمايد واكنون اندك مساعدت مالی نموده اورا بنوع دلخواه

چه كنيم كه مردم بيوفای حقوق نشناس را نظر جز باٌمور دنيويه نيست وآنحضرتباٌو ضروراست

ر متاٌثّر شده بسياپرسيدند حال چه بايد كرد گفت مبلغی قليل از نقود بدهيد كه برايش ببرم وايشان

نگفتی والحال ميفرستم وبال تاٌمل از بدينعبارت فرمودند بسيار خوب اينكه چندان مهم نبود چرا زودتر

آورده بدعا پرداختند واو منتظر برای وصول مبلغ جای برخواسته وضو گرفته دو ركعت نماز بجای

رمودند فرستاديم پرسيد باكه برخاستند وسوال كرد كه چه شد فنقود بنشست تا از دعا فارغ شده

برويد مطّلع ميشويد واو برخاست ورفت وهمينكه نزد پاشا رسيد تلگرافی از فرستاديد فرمودند شما

بدينمضمون آمد كه پاشا ومرافقينش معزولند مفتّش ميرسد ولذا غريق بهت وحيرت گشتهبيروت

گفت متحيرم كه را نقل نموده چنينهمی سبحان اللّه گفت وپاشا از علّت استفسار كرد واو ما جری 

سجيه ايشانرا ميدانم دراين امور چگونه از تمامت حقيقت واقع اطّالع دارند وپاشا اظهار داشت من

مينمايد ومكتوبی درپوزش از اعمال خود وتوبه وانابه بحسب ظاهر مداخله نميكنند ولی دعايشان تاٌثير

اغ آمد وچون درمنزل نبودند باٌقا محمدرضا گفت كه سواره بدرب ببمحضرشان فرستاد وروزی بعد

قبول از طرف من خواهش
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  ---  ۳۶۲ فحهص---

از احباب توبه وانابه عرض كنيد ودرهمان چند روزه محاسبی مفتّش باٌتّفاق احمد فائق افندیقبول   

ی سكونت ودرمحلّماٌمور تفتيش اعمال پاشا شدند وخواستند بحضور آنحضرت برسند اذن نيافتند

واين مزيد عبرت وحيرت مردم جسته همه روزه باستنطاق پاشا ورفقايش وتفتيش امور مالی پرداختند

تجسس ازين امور شد وتمامت وگشت كه چگونهاست شخصی از خود اينطائفه ماٌمور تحقيق

خود انابه نموده دعای آنحضرت را درحق ومعاندين مفسدين رسم پوزش وافتقار پيش آورده توبه

اش را بسرپرستی ايشان واگذاشته ببيروت رفت وعائلهخواستار شدند ومدير تحريرات حكومتی زن

شتافتند كه رفع تقصير از خود كنند ودرآنجا دانستند كه بی وهمچنين برخی ديگر بمركز ايالت

رموده كاری نتوانند كرد وعرائض فرستاده توبه وانابه همی كردند وعنايت فعنايت والتفات ايشان

مجازات مستخلص فرمودند ولی پاشا ومدير تحريرات معزول ومخذول شدند وآنحضرت آنانرا از

ا ببيروت فرستاد وآنان همگی اظهارعائلهانفعال مديررا سرپرستی نموده بهمراهی دوتن از احب

سال آمده قريب دوواختجال از الطاف وبزرگواری ايشان همی نمودند سپس احمد پاشا ابان بعكّا

كمال مراعات واخالص حكمرانی كرد وچون در بيروت ويرا توصيه بحسن سلوك وآداب نمودند

از بيروت دركشتی مخصوص بحيفا اظهار كرد ودرايام حكمرانيش حاجی ناشد پاشا والی ايالت باز

خلوص نموده استدعا كرد كه وآمد وآنحضرت پی مالقاتش بكشتی رفت والی اظهار محبت
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كه دعای خير وطلب توفيق درحقّش اتش را بمحضرابهی معروض دارند وخواهش كننداخالص وتحي

هنگام كمياب بود با دست خود بنصوحی بيك فرمايند وبحجره داخل شده خربوزه ممتازی كه درآن

ق وی دعای خير فرمودند وبعداز برای تقديم بمحضرابهی داد واو بواسطهمفتی رساند وجماالبهی درح

عكّا شد كه والدش درسنين ادرنه بحضور غصن اعظم رسيد واظهار افندی متصرف چندی عارف

خلوص ومودت

  ---  ۳۶۳ حفهص---

ميالدی ۱۸۸۷ - ه ق  ۱۳۰۴سال چهل وچهارم   واقعات سال 

بهجی بحيفا رفته بسيار ميكرد ودرايام حكومت او جمال ابهی با عائله واغصان محض تغيير هوا از قصر

ابهی درمدينه منوره عكّا وقصر اقامت فرمودند وبدين طريق سنين اخيره اشراق جمال تقريب سه ماه

محلّ توجه دوست ودشمن گرديد وباهمه بهجی ميگذشت وعظمت وقدرت وجاللتشان درآنحدود

ومعاندت متعصّبين دولت وملّت احدی از مخالفت بيم ووهم سلطان عبد المجيد ونيز حسادت

فرداً وجمعاً از ممالك ايران وعراق وروسيه وتركيه ومصر وزائرين بهائی ومعاندت سودی نبرد

بعكّا همی شتافتند وجمعيت مهاجرين مجاورين در عكّا وحيفا ساكن بوده طائف وهندوستان متعاقباً

اقامت نوزده ابهی ميگشتند واز مشاهير مجاورين طائفين مشكين قلم سابق الّذكر بود كه پس ازحول

عبدالغفّار گريخته بعكّا قبرص بعكّا برگشت واز همرهانش سياح در همانجا درگذشت وآقا سال در
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المقربين ونبيل زرندی وغيرهم بودند كه آمد وديگر از مشاهير طائفين ميرزا آقاجان خادم وزين

دان بايران رسيد واحبا بعمل ب ۱۳۰۴ولوح صالة درسال .احوالشانرا مفصّالً دربخش الحق مياوريم

بار اللّه ابهی درشبانه روز اكتفا ميكردند والواح  )۹۵( وپنجمذكور بذكر نود پرداختند وقبل از تاريخ

ضَالٌ فُصادره ازقلم ابهی بفارسی وعربی پی درپی رسيده در ممالك مذكوره منتشر ميشد ومهمه

ر قزوين وحاجی ميرزا دمبلّغين مانند ميرزا علی محمد ورقا در آذربايجان آقا شيخ كاظم سمندر

ومالّ محمد فاضل (نبيل اكبر) قائينی محمد تقی ابهری در زنجان وحاجی مالّ علی اكبر شهميرزادی

ابوالفضل گلپايگانی وآقا ميرزا اسداللّه وحاجی ميرزا وآقا جمال بروجردی در طهران وآقا ميرزا

د فروغی در خراسان وميرزا علی علی محمد (ابن اصدق) وميرزا محموحيدرعلی دراصفهان وميرزا

در گيالن وآقا سيد محمد رضا در مازندران وغيرهم بنوع اقامت وسفر دربالد ايراناشرف عندليب

هرسو علَم هدايت وتبليغ برافراشتند ورسائلی در

---  ۳۶۴صفحه  ---

جمع كثيری اثبات امر ابدع ابهی ودفع شبهات معارضين نشر دادند ودرهمدان وطهران وكاشان ويزد

والواح كثيره خطاب بايشان از ارض از آل اسرائيل وپارسيان دراين امر درآمده يوماً فيوماً مزداد شدند

بادكوبه وبمبئی ورنگون ومندله ومصر دمبدم قوت مقصود از عكّا همی رسيد ومركزيت عشق آباد و

عظمت وعزّت ووفرت فيض  ومبلّغين وغيرهمرا ازجهت شدتيافت الجرم بعضی از مشاهير طائفين

بسر افتاد واز حدود خود تخطّی كرده آغاز بلندپروازی نهادند چنانكه در وافادت تكبر وغرور متدرجاً
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ضمن احوالشان وهم دربخش هفتم هريك را بموقع مينگاريم واز آنجمله ميرزا آقا جانبخش الحق

نمودند واين حبا بيكديگر نقل وحكايتخادم بود كه بعضی اقوال واحوال ناستوده از وی تراديده وا

ايام اوائل ادرنه الی موجب كدورت شديده خاطر ابهی گشت واجمال ما وقع چنيناست كه چون از

جواب مينوشت وبا عبارات بليغ وعميق اواخر عكّا مرقومات وسواالت احبارا خادم حسب دستور ابهی

ودالئل متقنه تزيين ميكرد ودر طّی مقال جواب هر  بديعهآميخته بفارسی وعربی مشتمل بر مناجاتهای

مبارك مينگاشت وبرخی از احبا گمان بردند كه الفاظ ومعانی الواح مذكوره سوالی را نقل از بيان

كردند واو آنچه از زبان جمال ابهی نقل نمود از خود اوست وبرای وی مقامی بس رفيع تصورباستثناٌ

نمودند كه تمامت عبارات الواح آنكه جمال ابهی همه را متذكّر داشته آگاهنيز رد نكرد وقبول نمود تا

مبارك بود وخادم جز كتابت ورقم نصيبی نداشت مذكوره من الف البداية الی ياٌ النّهاية بامأل

در اعتراف بطريق مذكور گرفته نسخ متعدده كرده برای وحضرت غصن اعظم از وی مكتوبی بخطّش

ولی جمال ابهی تا آخر االٌيام از خادم مكدر بوده ميل بمشاهده سيمايش د فرستادندمعاريف احبای بال

بمحضر ابهی وهنگاميكه دربستر ناتوانی قرار داشتند بنوعيكه مينگاريم غصن اعظم خادم رانكردند

برد واو خودرا بر اقدام مباركه انداخت وتوبه

---  ۳۶۵صفحه  ---

از اينرو وسجيه محبت وشفقت وعفو كه درطينتش بود ازاو شفاعتواستغفار كرد وغصن اعظم با 

وارده نيز افزود ظاهراً مورد صفح واغماض عما مضی قرار گرفت ودر عين حال مصائب وشدائد
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بعالم بقا  ۱۳۰۴ميرزا موسی كليم بسال ونيز آقا ۱۳۰۳وچنانكه نگاشتيم درعكّا والده غصن اعظم بسال 

ومعاندين برای قلع وقمع اينطائفه همی كوشيدند مذكوره همه جا متعصّبينخراميدند ودر بالد 

روسيه كه اين امر بكمال سرعت وقوت انتشار يافت آثار هيجان وخصوصاً در بالد ايران وبالد شرقيه

مالّها واضح ونمايان شد ودر ايران برای جنبش سياست داخليه وخارجيه وطغيان مردم وخصوصاً

وريت طلبان آثار فساد عيان گرديد .      جمهوطغيان

ه در اشتهارد قزويننفت

استمرار اشتهارد قزوين بنوعی كه مسطور گشت پی درپی تعرضات وتعديات برای اينطائفهدر

بردند زدند دستگير كردند داشت واهالی بفتوای فقهاٌ ومجتهدين بر احبای آنجا تعرض كرده هجوم

پنجاه تن ازآن بيچارگان از اشتهارد ردند وتقريباً سی خانه خراب نمودند وقريبواموال بغارت ب

بطهران شتافته عرضحال بدربار شاهی دادند .

ازفتنه در شير

الّدوله-فارس شاهزاده اويس ميرزا احتشام والیدرشيراز مقدمه فتنه خطيره شروع شد ولی بهمت

__________________________________________________________

__
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چنين مسطوراست ۱۳۰۵در خطّ محمد جواد قزوينی از عكّا مورخ شهر ذيحجه 

چون مقتطف دراين ايام در مصر طبع ميشود لذا حسب االٌمر نوشته شده كه يك نسخه

شركت نموده كه در اسبوع وشهری كه طبع ميشود باسم جناب ميرزا محمودخان مدير فرهنگ

واو پانزده روزاست فائزاست . ۶۶۹جناب آقا مالّ علی اكبر عليه  روانه نمايد

____________________________

۳۶۶

سال چهل وپنجم

هجری.قمری. ۱۳۰۵واقعات سال 

بی اثرماند ومجملی ازآن چنين است که محمد قاسم خان بيضائی از مشاهير متقدمين اين 

بازن خودخدمات خارج وداخل خانه را انجام  طائفه را مستخدمی حاجی مرشد نام بودکه

نمودند و به اين جهت خان وخانم که اخالص  داد و اظهار ايمان به اين امرهم می می
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۱۳۰۵وصفاء قلب درايمان داشتند اطمينان يافته محرم امور خود قراردادند تا انکه درسال 

واح را نيزگمان به خزينهٴو ال مستخدمه دستبردی به صندوق واثاثيه شان زده مضبطهٴ آثار

جواهر صوريه برد و بعد ازکشف چون به خالف مأمولش يافت ازخانه بيرون انداخت 

حاجی سيدعلی اکبر فال حصيری مجتهد متنفّذ شيراز که اهل خانهٴ ۀاتفاقاً زنی ازمرد

مذکوره را به نام بهائی می شناخت از کوچه گذشت و صندوقچه راگرفته کتب و اورارق 

تويه را مالحظه کرده دانست که متعلق به اين طائفه است وبه شتاب نزد مجتهد مح

مذکوربرد ومجتهد همه را مطالعه کرده صورت عريضه را يافت که محمد قاسم خان به 

امضاء خود و زنش با اسامی چهل تن ازذکورواناث برای ارسال به محضر ابهی تهيه کرد 

ا نمود ودرمسجد وکيل که امامت جماعت ووعظ وبسيار مسرورگشت وعزم تعرض به احب

داشت اهالی شهر را خواست وما وقع را به عرض وطول شرح داده محرک ومهيج شد که 

به خانه قاسم خان ريزند و از قتل وغارت چيزی فرونگذارند واين خبرشهرت يافت و بسمع 

ز خان رسيد وبی تامل به صندوقخانه خودرفت و جای صندوقچه جواهر و ني

آيات وآ ثار را خالی ديد و دانست که کار زن حاجی مرشد است  واز او  صندوقچه

بازخواست نموده به اقرار آورد که صندوقچه جواهررا درمحلی ازخانه پنهان کرده 



- 478 -

صندوقچه آثاررا بيرون به کوچه انداخت و خان نزد شاهزاده حکمران رفته ماوقع را بيان 

زاده از وی نهايت امتنان حاصل کرده در صدد تالفی وابراز نمود واتفاقاً درهمان ايام شاه

خدمتی بود چه خان تمول وعظمتی داشته پيوسته ازجانب والت فارس به حکمرانی توابع 

شد وچندی قبل از آن حکومت بهبهان داشت وچون معزول شد عودت به  منسوب می

رفت  شيراز کرد شاهزاده مذکور به خانه وی برسم مالقا ت

--- ۳۶۷صفحه  ---

خويش ترتيب جمله قليان طال كه در بهبهان برایرفت واو احترام وتجليل شايان بعمل آورد از آن

داشت خان دانست كه كرد حاضر نمود وشاهزاده قليان را پسنديده همی نظر كرده توصيف وتحسين

لغی از مسكوك از متعلّقات آن ومباشاهزاده طالب قليان است وساعتی بعداز خروجش قليان را با

ميخواست درمقابل اكرام وانعامی نمايد ودر عقبش روانه كرد ولذا حكمران بغايت ممنون بوده

گفت ابداً مضطرب مباش وهرگاه از رفتن بخانه خود بيم داری اينموقع چون قضيه را استماع كرد بدو

نيران خواهم كرد وخان  بمان واصالح اين مفسده بعهده مناست وبسرعت اطفاٌدر ارك دار الحكومه

ماٌمور اش مضطرب نشوند بخانه رفت وحكمران چندتن سرباز برای حفظ خانه ویاينكه عائلهبرای

طائفه ضالّه بدست كرد آنگاه كس نزد مجتهد فرستاده پيام نمود كه شنيدم اسناد محكمی از اين

يد تا بمشورت يكديگر بدآنچه شوآورديد اولی ايناست كه خود با آنچه جستيد بدار الحكومه حاضر
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وصندوقچه را با تمامت محتويات حتّی ورقه درخور اسالميتاست عمل كنيم ومجتهد بسيار مسرور شد

وشاهزاده اظهار احترام بسيار ووعده اقدامات بيشمار كرد عريضه مذكوره برداشته بدار الحكومه رفت

ی گذار تا محتويات را بدقّت رسيدگیباٌو گفت صندوقچه را برجاوچون مجتهد خواست برگردد

__________________________________________________________

اين چند يوم .چنين مسطوراست ۱۳۰۵ صفر ۲۴ومكتوب ؟ ؟ ؟ كه مشتمل اسمش در ايام اقامتش درهمدان برای طهران مورخ 

مود احوال آن اين است كه چندی قبل از مالّی يهود كه مردی است وخداوند حفظ فربغتةًصدمه غريبی برای جناب نعيمی روی داد

بود اين چند يوم خانه جناب آقا اسحاق مبغض عنود مبلغ پنجاه تومان جريمه گرفته شد واو در خيال تالفی وتدارك اين وجهبغايت

عداوت پاكار محلّ كه هردو با احباب در كمالتومان واين فقره را مالّی يهود باتّفاق وآقا يوسف خريدند از اهل اسالم مبلغ هشتصد

گرو گذاشتند وخانه خريدند كه برخانه اهل اسالم اند درحكومت مشتبه كاری نمودند كه آقا اسحاق وآقا يوسف تاج توراة را

.آقا يوسف را گرفته بردند بحكومت وچوب بسياری زدندسراندازاست پريشب بدون خبر هردو

___________________________

  ---  ۳۶۸ حفهص---

ميالدی ۱۸۸۸ - ه ق  ۱۳۰۵سال چهل وپنجم   واقعات سال 

تمامت محتويات باٌو نمايم ومجتهد بخانه خود رفت وشاهزاده بال فاصله خان را طلبيد وصندوقچه را با

دستور داد كه اگر سيد كلمه سوئی داد وتجسس كردند ودانستند كه چيزی مفقود نشد آنگاه بوی

كمال امتنان از تدبير وقدرت حكمران با ما گفت احتياط نكن وجواب سخت بگو وخان بابش
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جمع شدند واز زيارت الواح وآثار شادمان گشتند صندوقچه بخانه رفت وعائلهاش دور صندوقچه

نزد خان فرستاده اظهار كرد كه اسناد ضاللت تو بالتّمام نزد وروزی بعد مجتهد مذكور پيغامی سخت

خالصی از قتل نخواهی يافت چز اينكه امروز وقت عصر با جمعيتی از علما ومفری برایمناست 

در مسجد وكيل حاضرم وبا حاليكه چكمه پر از ريگ بگردن انداخته بيك دست قرآن ومومنين

كنی را بلند كرده وبردست ديگر شمشير گرفته وپای برهنه حاضر شوی ودرمحضر جمع توبهشريف

تو وجمعی كه در از گناه تو درگذرم وگرنه حكم شرع درباره تو مجری ميشود خونوبد بگوئی تا 

خان برای حسن اخالق وورقه نوشته بحكم خودم ريخته گردد وخانه ات منهدم وويران شود

اجازت گرفته بدين نوع برای وماليمتی كه درنهادش بود جواب نگفت ولی ميرزا يوسفخان دامادش

ابن زياداست برای حر رياحی واگر در درجه ه پيام شما برای خان بعينه پياممجتهد جواب فرستاد ك

بر گردن وقرآن وشمشير بدست برای توبه وانابه طلب كنی اما نه تو ابن زياد هستی ميتوانی مرا چكمه

ونه من حر وچون جواب مذكور بسيد رسيدابن زيادی

__________________________________________________________

ومراتب اشتباهكاری اعدا ومبلغ دويست تومان جريمه نمودند صبح بضمانت جناب وكيل الّدوله مستخلص شدند

مد ظلّه العالی معروض داشتند عدل حضرت اجلّ شامل وبی تقصيری خودرا بحضور بندگان حضرت اجلّ امجد امير

قبض دويست تومان را بايشان رد فرمودند وبجناب آقا اسحاق  فرمودند خالصه امروزحال ايشان شد ووعده التفات
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بهر حال بحمداللّه خير گذشت وعده خلعت مرحمت فرمودند قباله خانه ابتياعی ايشان هم باٌمضای دولتی رسيدهم

خداوند قادر وتوانا خود پناه بيكسان استبيچاره احباب محلّ غرض ومعاندت كلّ ملل شده اند

_____________________________

---  ۳۶۹صفحه  ---

داشت از غضب برافروخت وبشتاب نزد حكمران رفته راجع باقداماتی كه وعده داده بود صحبت

وشاهزاده بطريق مداهنه اجراٌ عمل را به فردا انداخت وچون روز بعد بدارالحكومه رفت ماٌمورين باٌو 

روز سوم بهانه آوردند كه شاهزاده بخارج د ودرچنين گفتند كه حضرت واال كسالت دارند فردا بيائي

جواب نداد آنگاه سيد دانست كه شاهزاده با وی موافق اوبلد رفت سيد مكتوبی بحكمران نوشت و

بمالقات رساند وشاهزاده درآغاز بماليمت تكلّم كرد وسيد مطالبه رانيست وبعداز روزی چند خود

ی نزد من بماند تا بدقّت تمام مطالعه كنم دراينموقع سيد چنينزاده گفت چند يومصندوقچه نمود شاه

وگفت چون برای من شكّی درين نيست كه قاسم خان بابیاست تكليف شرعی با خودم ميباشد

ملل مختلف حكمران بخشم آمد وبا وی تغير وتشدد كرده گفت اگر دليل اين است كه هركس كتب

پس بنا بقول شما بايد يهود تورات وانجيل ودساتير درمنزل دارم دارد منسوب باٌنان شود من نيز كتاب

اگر از حد خود تجاوز كنی وموجب استيا مسيحی پاگير باشم وبحال غضب گفت بحقّه شاه قسم

سيد بخانه خود برگشت وتمارض نموده بيرون انقالب شوی تورا از بلد اخراج خواهم كرد الجرم

بيرون آمد ابداً سخنی دراين خصوص نگفت ولی پيوسته بصدد از خانهنيامد وپس از ايامی چند كه 
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بود تا پس از چندی جمعی را بفرستاد وآقا مرتضی سردستانی را از دكّان تعرض وتعدی باينطائفه

وسپس با نهايت جور وجفا كشيده بمحضرش حاضر نمودند وفرمانداد اورا چوبی وافر زدندصباغيش

وفتوی صادر شود فرستاد وپيام كرد كه درحبس باشد تا تكليف شرعی مبيننزد شاهزاده حكمران ب

زنجير خانه خويش نگهدارد وحكمران آنمظلومرا تسليم محمد رضا خان قوام الملك نمود تا در

محرك گرفتاريش بود زنش را بدون طالقآنگاه سيد علی مشير السادات شيرازی شرير وعنود كه

__________________________________________________________

مالّهای قصبه شده سپس در قصبه سيرگرمسير فارس متولّد شد وتحصيلش نزد ۱۲۵۶حاجی سيد علی اكبر در سال 

باجتهاد گشته متدرجاً محلّ رجوعات اهالی بشيراز رفته نزد مالّهای آن در تحصيالت فقه وصول كرده معروف

د .ومتنفّذ شديد درآنجا ش

___________________________

  ---  ۳۷۰ حفهص---

ميالدی ۱۸۸۹ - ه  ق  ۱۳۰۶سال چهل وششم   واقعات سال 

بدون طالق عقد كرده تصرف نمود وپس ازايامی چند بتحريك وی كربالئی حسنخان وكربالئی

نزد شاهزاده صادق سردستانيرا دستگير كرده نزد مجتهد مزبور بردند واو پس ازاذيت وجفا آنانرا
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چند روزی مشهدی شكر اللّه حكمران فرستاد وشاهزاده ايشانرا چوبی وافر زده حبس كرد ونيز پس از

نحاس را دستگير وحبس نمودند

شهادت ميرزا اشرف در اصفهان

استقرار جسته تبليغ ميكرد وشاهزاده مسعود ميرزا ظلّ ميرزا اشرف از علما ومبلّغين اخيراً دراصفهان 

ريهاش ياٌس يافته كينه لطان حكمران چنانكهالساشاره كرديم از همراهی اينطائفه نسبت بمقاصد س

وحاجی سياح كه بفكر سلطنت او وصدارت امين الّدوله بود سفر بعكّا كرده ابالغدردل گرفت

ادا گرفت كه مبمقاصد وتعهدات اورا درمحضر ابهی نموده جواب ياٌس آورد وبعالوه اين ويرا بيم

باين امر دهند ومستعد شد كه بوسيله برای همراهی چند كه با ورقاٌ وغيره از اينطائفه كرد ويرا نسبت

برخی از مستخدمين نزديك وی بواسطه آقا ميرزا اشرف بهائی دست آويزی متعرض احبا شود واتّفاقاً

اشرف گرفتند طلبيده با شكنجهواقعه آگهی يافت وآنان را با كتابی كه از ميرزا شدند وشاهزاده ازين

احباب ساده دل وآزار اقرار واعتراف گرفت واز فراشباشی ميرزا اشرف را خواست واو با يكی از

آشنا بود وبعنوان اينكه اطّالعات

__________________________________________________________

االٌبهی كه از مالقات شما  ۶۶۹بجناب حيدر قبل علی عليه فرمودند بنويس  ۱۳۰۶در خطّ محمد جواد قزوينی مورخ 

نشود ومعاشرت با او جهراً بهيچوجه صالح نه چه با س ی در صورتی واقع گردد احدی از داخل وخارج بايد آگاه
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عليه من كلّ بهاٌ ابهاه شد وسبب وقوع  ۱۱۰طا بود كه علّت شهادت شهيد كه همين معاشرت او با اولياٌ درارض

خطوطی ذكر رشت ومازندران گرديد انتهی  وفرمودند كه از س هم قطع مراتب ننمايند ودر هرطا واری درگرفت

بهيچوجه نبايد ازاو مطمئن شوند درحق اوليای در باب ظلّ ۱۳۰۷حكومتی باشد محو كنيد انتهی  ونيز در خطّ مورخ 

.استالهی مانند حيه خوش خطّ وخال

---  ۳۷۱صفحه  ---

ودر ساعت امر تكميل كند ازاو خواست كه با ميرزا اشرف صحبت كند وقرار مالقاتشرا دادند دراين

بود وپسر  ۱۳۰۶نهم شهر صفر مقرره ويرا مالقات ودستگير كرده نزد ظلّ السلطان بردند واين در يوم

جتهد اصفهان محمد تقی نجفی (ابن الذئب) مشيخ االٌسالم آباده كه آن وقت دراصفهان بود نزد شيخ

وتبليغات او درآباده اظهر من الشّمساست ومجتهد مذكور شتافت وگفت كه بابی بودن ميرزا اشرف

احوال ميرزا اشرف نمود وشاهزاده امر نمود اورا حاضر كردند بمحضر حكمران وارد شده ذكر

حضور داشت  وشاهزاده عباسقليخان كه بسيار فاضل ومحترم ودرعقيدت شيخيه بودومكالمه نمودند

نجفی از ميرزا اشرف عقيدتش را پرسيد واو شرحی از توحيد ونبوت حضرت محمد وحجيتوآقا

آقا نجفی ازاو قرآن وامامت اٌئمه اثنی عشر بيان كرد وشاهزاده وآقا نجفی اورا تحسين گفتند وآن

ب ولعن شد وآيت ال ومنع از سخواست كه تبری ولعن نمايد واو بيان كرد كه در شريعت اسالم نهی

خواند وآقا نجفی اصرار كرد كه بعالوه قولی تبری هم تقولوا لمن القی اليكم السالم لست مومناً را بر
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مرخّص وآزاد شوی وميرزا اشرف گفت خداوند لسانرا برای ذكر خير الزم است وبايد بد بگوئی تا

دی كرد واو نيز بلحن شديد گفت كه من همبذكر شّر آلوده كرد وآقا نجفی باٌو تنآفريد نبايد آنرا

تسبوا الذين يدعون من باين اندازه ها از مسائل دينيه مستحضرم وهرگز مخالفت قرآن نميكنم وآيه وال

مذهب غيبت محمد بن الحسن دون اللّه را خواند تا اينكه آقا نجفی گفت كه از ضروريات

وجمعی از شهود زود حاضر شده شهادت ميباشدالعسكریاست وچون شما منكريد قتل شما واجب 

بر بهائيت او

__________________________________________________________

آنحضرت نازل كه از افق هر خطاب بحاجی ميرزا حيدر علی  جزوه باسم ۱۳۰۶در خطّ محمد جواد قزوينی مورخ 

اشراقات است اول در كلمه اول از فردوس اعلی ميفرمايد بككلمهاش شموس معانی وبيان مشرق هنوز تمام نشد س

اراد پس از تمام وفائز بودم لسان عظمت قرائت نمود چهار پنج فقره اورا بيان فرمودند انشاٌاللّهباری يومی از ايام

ارسال ميشود .

_______________________________

---  ۳۷۲صفحه  ---

واصرار كرد كه ا عشريه دادند وهرقدر شاهزاده عباسقلی ميرزا نصيحتوخروجش از مذهب شيعه اثن

وتغير از مجلس برخاسته بيرون رفت اسراع درقتل اينمظلوم نكنيد نشنيدند والجرم باحالت نهايت تاٌثّر
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فائز بايمان بديع گشت درين هنگام آقای نجفی ظلّ وهمين امور سبب شد كه بتحری حقيقت برخاسته

كفر او ثابتاست اگر اقدام بقتلش نشود طالّب مدارس دينيه را مخاطب ساخته گفت چونالسلطان

ميكنند وظلّ السلطان بميرزا اشرف اصرار كرد كه لعن كن وبرو ميرزا اشرف ميريزند واورا قطعه قطعه

ايد آنچه تكليف خود دانستم گفتم وآقای نجفی گفت ايحضرت واال ديگر چرا معطّلگفت من

شاه برده اده رمضان ميرغضب را ندا كرده ميرزا اشرف را تسليم او نمود ورمضان ويرا بميدانوشاهز

برده گفتند كه اينواقعه مصلوب ساخت وهمينكه ويرا بصالّبه زدند صليب بشكست وبظلّ السلطان خبر

حكم وركاكت نسبت بدين ادا كرده ودليل بر عدم ميمنت اين حادثه ميباشد واو سخنی چند بزشتی

اشرف آقا نجفی با جماعت طالّب رسيدند سخت بصليب داد وبالجمله پس از شهادت آقا ميرزا

آنگاه عامه انام باٌن پيشوايان اقتدا جستند وآنچه وجسد بخاك افتادهرا چند لكد نواخته گذشتند

قعه در پشت زده سوزاندند واستخوانهای درهم شكسته را برده در خرابه واخواستند وارد آوردند آتش

بعداز گودالی ريختند وديوار بر روی آن خراب كردند واين واقعه شهادت ميرزا اشرف كهمطبخ در

بسياری از الواح صفر سال مذكور واقع شد ودر ۱۷چند روز ايام حبسش بود در يوم چهار شنبه 

احاست وهو هذا   السلطان وحاجی سيمسطور گرديد ازآنجمله در لوحی ذكر ميرزا اشرف شهيد وظلّ

بهائی نامه جناب سياح بعب حاضر نوشته ودرآن نامه اظهار هو المويد العليم الحكيم  يا حيدر عليك

نموده جوابی باو نوشته وارسال شد از حق ميطلبيم اورا مطهر سازد از افكار كلّتبری از اذكار قبل

انت مظلومينمفسد غدار وكلّ ظالم مكّار مع ادعای آن شخص بر اع
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  ---  ۳۷۳ فحهص---

ميالدی ۱۸۹۰ - ه ق  ۱۳۰۷سال چهل وهفتم  واقعات سال 

اگر جميع عالم چون نيت فاسدش مقبول نيفتاد بقهر برخاست وحضرت اشرف را شهيد نمود لعمر اللّه

شجره نمايد سبحان اللّه از قساوت آن بر ضّر اينمظلوم قيام نمايند با اهل فساد همراهی ننموده ونمی

قل انّا قلنا من قبل ليست افكاری افكاركم وال امشی فی زقّوم آنجناب افكارش را دانسته وميدانيد

وهر فعلی از افعال رائحه فساد ونزاع وجدال استشمام شود اهل بها ازآن طرقكم از هر امری از امور

نخواهد نمود عدم با ديگران وفامنزّه ومبرا نفسی كه با پدر وبرادر اراده ضّر نمايد البتّه مقدس و

قلبش نار بغضاٌ مشتعل در حضور سياح تصديق مظلوم همزات نفسانيهاش را بر عداوت قيام نموده ودر

تطمئّن منه طهر ذيل فوادك من سو اعماله وافكاره ونياته گفتم امثال آن نفس وفا نداشته وندارند ال

از شجر ظلم ير حساب  باری حال از قرار نوشته او بفضل اللّه ومنّهانّه يرزق من يشاٌ بغوتوكّل علی اللّه

چه كه از اول ايام باما محبت وفساد خودرا فارغ وآزاد نموده لذا رضايش را طالبم كه مكدر نباشد

 ان يوفّقه علی خدمة االٌمر بالحكمة والبيان ويجعله خالصاًداشته وما اورا دوست داشته وداريم نسئل اللّه

بحبله انّه هو المقتدر العزيز الفضّال .     لوجه اللّه ومتمسكا

نشر امر در اطراف همدان
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آقامحمد مجاز ودرين سال در قريه الله چين از توابع همدان كربالئی علی اكبر ومحمد ميرزا سلطان

وره بسيار شد . واقعه درقريه مذككه شعر نيز ميگفت ايمان باين امر آوردند ومتدرجاً جمعيت احباب

درشيراز شاهزاده اويس ميرزا حكمران حسب شهادت برخی ازبهائيان درشيراز چنانكه مسطور شد

كربالئی حسنخان سروستانی  ۱۳۰۵مئال حصيری بسال حكم واقدام حاجی سيد علی اكبر مجتهد

وكربالئی صادق وآقا مرتضی را محبوس

---  ۳۷۴صفحه  ---

مظلوم را راين سال حكم قتل كربالئی حسنخان را نوشت وحكمران شبانه آننمود ومجتهد مذكور د

دفن كردند ولی بهائيان مسموم نمود وعلی الصّباح جسدش را باهمان لباس كه دربر داشت بخارج بلد

آورده در نمدی پيچيده بسردستان نقل سردستانی قبررا پيدا كرده شبانه جسدرا از زير خاك بيرون

وگماشتگان حكومت پس از چهار ماه كربالئی صادق چه همانشهيد غريب دفن نمودنددادند ودر باغ

بلد مدفون ساختند ومحلّ قبر آنشهيد مظلوم را چنان نمودند را نيز هالك كرده بنوع مذكور درخارج

كه معلوم احباب نشد .

فتنه در قائن

سيد غالمرضا از طالّب مدارس دينيه هدر قريه سرچاه از قائن برای مظلومان بدينطريق فتنه برخاست ك 

بسرقت برد وفيمابين طالّب بيرجند تشهير نمود وقيل وقال بيرجند كتاب ايقان از خانه مالّ حسن بهائی
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خبر بسمع امير علم خان حكمران رسيد وخواست كتابرا بدست آرد ولی ميرزا در ميانشان افتاد چنانكه

كرد وبحكم حاكم ماٌمورينی چند خانه مالّ حسن را بتفتيشاز دست طالّب ربوده مخفی قوشيدخان

چون از وی كتاب گرفتند وكتاب نيافتند واورا باتنی چند از بهائيان بدار الحكومه كشيدند وحكمران

باٌنحال بی خوراك نگهداشتند را مطالبه كرد واو تحاشی نمود حكم داد ويرا بردرختی بستند ويكشب

ومالّ محمد حسين را نيز بدار الحكومه برده گاه دو برادرش مالّ علی اصغروچند بار بشدت زدند آن

جدا حبس نمودند وباالٌخره مير علم خان از ايشان التزام بنوع مذكور بستند وسپس هرسه را جدا

اسامی بهائيان قائن را بالتّمام بدست دهند ويا اينكه مبلغی گزاف از نقود گرفت كه با صورت تفصيلی

يك از دو شرط آنانرا رها نمود ودر مدت سيزده روز كه آزاد بودند عمل بهيچنمايند وباينتاٌديه

شان برآمد ومالّ علی شرط مذكور نتوانستند ومتحيراً بسر بردند والجرم حكمران بصدد دستگيری

 بخشت كشی مجبور نمود ومالّاصغررا مدت دوازده روز بكند وزنجير مقيد داشت ومالّ حسن را

مالّ آقا بابارا گرفتار كرده با دو محبوس محمد حسين چون مريض وبستری بود مصون وآزاد ماند ولی

مذكور بزندان انداخت

---  ۳۷۵صفحه  ---

استخالصيشان رسيد تاآنكه در نتيجه تظلّمات متواليه بهائيان باٌوليای دولت در مشهد وطهران حكم

وهمگی را رها كرد وامير علم ن را مفصّالً چوبكاری نمودومير علم خان سخت متغير شد ومالّ حس

درين بخش وبخش گذشته ونيز در بخش ششم خان حاكم مزبور قائن كه اعمالش بابهائيان متدرجاً
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ازين جهان درگذشت وپسرش  ۱۳۰۸باالٌخره بسالی ديگر ضمن شرح احوال بهائيان قائن مذكور است

انی قائنات نشست وبعداز او امير ابراهيم خان امير فائن شد بحكمرامير اسماعيل خان شوكت الملك

مذكور واحفادش هرچند در قلمرو حكمفرمائی خود راضی بشورش مردم بنام بهائی وامير علم خان

بسياستمداری ولی در مواقع تحريكات علما وبروز طغيان عوام جنبه مخالفين را مراعات كردهنميشدند

وجلب نقود وضرب وحبس ميكردند . تعرض باينطائفه مينمودند

شهادت حاجی محمد رضا در عشق آباد وعدالت كستری دولت بهيه روسيه

قاتلين فاجعه شهادت حاجی محمد رضا اصفهانی در عشق آباد ومجازات ۱۳۰۷وهم دراينسال 

ريخ اين امر مهم در تاومحركين از طرف دولت روسيه واقع شد كه از جهاتی چند حائز مقامی بسيار

را كه در واقعه مذكوره مطّلع وحاضر بود ميباشد  وما عين عبارت استاد علی اكبر معمار يزدی شهيد

از ارض  ۱۳۰۶مينمائيم وهو هذا  در دوم ماه ذيقعده سنه وبتفصيل تمام نوشت دراينجا نقل وثبت

الٌعظم درآن پاكت بود يك مقصود پاكتی بنام حقيررسيد شش لوح از بيانات جمال قدم جلّ اسمه ا

از فانی بود ويك لوح باسم جناب حاجی محمد رضا وچهار لوح ديگر باسم چهار نفر ديگرلوح باسم

احباب اول آن احباب بود ودر لوح جناب حاجی بياناتی ميفرمايند كه مدلّ است بر شهادت يكی از

واقع شدرجب ۲۹درشب  ۱۳۰۷لوح مبارك عربی وبعد _  تحويل حمل اينسنه 

---  ۳۷۶صفحه  ---
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بار شكر فارسی وختم آن لوح بعربی در اينمقام آنچه مقصوداست ذكر ميشود قوله تعالی  صدهزار

كه حوادث عالم اورا از مقصود عالميان را كه شمارا برخدمت امر مويد فرمود طوبی از برای نفسی

باٌفتاب حقيقت هيچ عمل عنداللّه مستور نه محبت اولياٌ منع نكرد بتمام همت بر خدمت قيام نمود قسم

ومسطور اين ايام مجدد درمدينه عشّاق حادثه رخ داده ان كلّ مكشوف وجزای آن از قلم قدم مذكور

العزيز ولذع مطلع عناية مواله فاسئالللّه ان يويد اوليائه علی الصّبر الجميل واالٌصطبارالثّعبان فاغر فاه

وينور وجهك ويطول ر بوده وهستی نسئل اللّه ان يقوی جسدك ويطمئن قلبكالبديع الزال مذكو

مرة بعد مرة وكرة بعد كرة من لدن غفور املك انّه هو السامع المجيب والمقتدر القدير البهاٌ عليك

رسيد كه جناب حاجی محمد رضا احباب را در زمين اعظم رحيم انتهی  واين لوح مبارك در يومی

مبارك وآن پنج لوح ديگر درمحضر احباب تالوت شد جميع احباب متحير كرده بود اين لوحمعافی 

هنوز حادثه رخ نداده كه حق جلّ جالله ازبرای احباب طلب صبر واصطبار ميفرمايندكه درعشق آباد

فرمودند هركس بگمان خويش ذكری نمود جناب آقا ميرزا ابوالفضل درآن محضر تشريف داشتند

ولذع مطلع عناية مواله كاشف اً حادثهموحش عجيبی ظاهر خواهد شد وكلمه ان الثّعبان فاغر فاهمحقّق

بكه باشد واين امر چون محقّق الوقوعاست ميشبرشهادت يكنفر ازاحباباست تا يار كه را خواهد و

واح هم چه وقت اثر بيانات مبارك ظاهر شود درسائر البلفظ ماضی ذكر شده بايد مترصّد بود كه

برين مطلب است مشهود ومعلوم بود منجمله درلوح حقير بياناتیاست اشارات وتلويحاتی كه مشعر

ارجمند چون مختصراست همان لوح مبارك بتمامه مرقوم ميشود   قوله تبارك مدلّ برين مقصد
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فزت بلوح الح قد هو السامع العليم الخبير    يا علی قبل اكبر ذكرت در منظر اكبر بوده وهستوتعالی

من افقه نير عناية ربك الكريم  چندی قبل لوح امنع اقدس

---  ۳۷۷صفحه  ---

مستوره درآيات مخصوص آنجناب مع الواح منزله ارسال شد از حق ميطلبيم عباد خودرا از بحر معانی

بشارت ده  بعنايت والطاف حقومحروم نفرمايد واز صراط واضح مبين منع ننمايد اوليارا تكبير برسان

مباشيد قسم بانوار وجه الهی كه از افق اعلی بگو از نار فتنه وفساد قلوب عباد مشتعل شده محزون

كلمة اللّه بوده وهست عنقريب كلّ بفناٌ راجع ويری المقربون مشرق والئحاست اين امورات سبب اعإل

ار شكور  نظر العالمين  البهاٌ الّالئح من افق سماٌ رحمتی االٌمر كلّه للّه ربعليك وعلی كلّ صب

بما قيل من قبل منزله كلّ را از اقرار واعتراف باين امر امام وجوه منع نمودم للكلّ ان يتمسكوابحكمت

ارباب بصيرت معلوم ومحقّق شد كه التّقية دينی ودين آبائی   خالصه بعداز وصول الواح مذكوره بر

شهادت رسائی قضائيكه عطا نمايد براند  حاجی ا انجامكاٌس بال در بزم اهل وال در دوران است ت

من لبريز شده چنانچه اين حكايت درلوح من مذكوراست وذكر ميفرمودند بال شبهه اين جام از برای

رجای شهادت مينمود جناب حاجی آنی ازين خيال فارغ نبودند كه چه سكوت جمال قدم درحين

از افق از افق آشكار شد   ماه محرمی كه نمود ۱۳۰۷محرم سنه  نائل ميشود تااينكه ماهوقت باٌمال خود

وعرق حميت وتعصّب هالل  چون ناخنی كه غمزده آاليدش بخون   ايام طغيان اهل فساد فرا رسيد

داده وصيت نامچه دريوم نهم اهل تحديد وتقليد نباض شد جناب حاجی هم كارهای خودرا ترتيب
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م مذكور نوشته مهيم ا ازبرای اشاميدن انجام شدمحرحقير وجناب آقا ميرزا  ۱۳۰۷دريوم دوازدهم محر

بوديم دوساعت قبل از ظهر جناب آقا خيراللّه وارد شد ذكر نمود ابوالفضل درحمام حضرات افنان

رضارا حضرات اشرار دروسط بازار شهيد نمودند فوراً از حمام لباس پوشيده كه جناب حاجی محمد

ديم دركوچه وبازار مالحظه شد اين خلق چون جرار منتشر بهرطرف ميروند وهرآمبيرون

---  ۳۷۸صفحه  ---

ديگر زنده كدام ذكری مينمايند يكی ميگويد امام رضای بابی هارا كُشتند ديگری ميگويد سه روز

سايرين  ميگويند بايد كارميشود بعضی بسب ولعن مشغوالند بعضی بهمرسيده مباركباد ميگويند بعضی

وقايع معلوماست مخصوص اهل سوق كه را تمام نمود ديگر حاالت اين ناس خدانشناس درامثال اين

باين قراراست كه عرض ميشود جناب حاجی اكثر اهل فسوقاند كيفيت شهادت حاجی محمد رضا

مراجعت  بخارا ارسال نمايند گرفته از بازار بسمت منزلببازار تشريف برده چند شيشه گنه گنه جهت

كه اجاره همان دكاكين مذكوررا جناب حاجی ميگرفتند نزديك قهوه هائیمينموده از مقابل دكّان

خونخوار اصفهانی كه همه اوقات محلّ ارازل والواطاست بغتةً دونفر از اتراك چون گُرگخانه خانی

سار وسينه وپشت وپهلو ويبا خنجرهای آبدار بيرون آمده برآنمظلوم جان نثار حمله نمودند از يمين

وشادی مينمودند وباٌن دو پهلوان شجاع زخم های كاری ميزنند وخلق بازار جمع شده تماشا مينمودند

سی ساله با پيرمرد هفتادساله بی حربه مقاومت نمايند تحسين وآفرين مينمودند زيرا كه جوانهای

ی بيطاقت شده برزمين افتاد وجان كمی سن براٌو غالب آيند جناب حاجمنتهی شجاعتاست كه با اين
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جمال تسليم مينمايد وبزبان حال االن قد حصحص الحق ميگويد وباٌين شهادت تفسير بياناترا بجانان

مواله واضح وآشكار نمود ابهی مينمايد كه درلوح ميفرمايد  ان الثّعبان فاغر فاه ولذع مطلع عناية

قلبك را از تحمل آن زخمهای كاری ثابت جسدك ويطمئنوتلويح كلمه مباركه نسئل اللّه ان يقوی 

آنجسد مبارك وارد آورده بودند كه يك زخم از ومبرهن نمود زيرا كه سی ودو زخم كاری بر

آنكه پهلورا شكافته بودند بقسمی كه جگر وسپرز نمايان بود آنزخمها برای شهادت كافی بود مثل

اری اشاره يقوی جسدك ويطمئن قلبك مشهوداست كه را پاره پاره كرده  بسينه را شكافته شكم

مقام است وهكذا معنی يطول املك وينور وجهك                          براهلاشاره باين

--- ۳۷۹صفحه  ---

چقدر مثمر ثمر براهل بصر عيان كه باندك زمان بتمام قطعات ارض اين خبر منتشر شد واين شهادت

جسارت مردم بودند وآندو پليس حاضر شده برسر آن جسد ايستاده مانع ازباری درآن حين چند نفر 

خونهای خنجررا پاك نموده ميخوردند وخيال نفر قاتل هم با خنجرهای خون آلوده ايستاده وبا دهان

ميروند علی بيگ قديم اوف كه درآن ايام رئيس پليس بود درعقب فرار دارند ولكن بطور تاٌنّی ووقار

صدا كرده اين دو نفررا درفايطون باخود نشانيده وعده خالصی ونجات بايشان دادهفايطونآنها رفته 

ميفرستند كه مبادا از بسمت پليسيه ميبرد واز پليسيه ايشانرا بغرنات ميبرند وجمعی از پليس هم ببازار

ايسته بولوله وهلهله وكلمات ناشجهال فسادی ظاهر شود لكن خلق اطراف جسد ازدحام نموده

ازدحام وهجوم عام ورزالت عوام كاالٌنعام مشغولند وآنچه ميخواهند جسدرا ازآن مقام بردارند
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پيش آمده مردم را بتهديد وتحذير وسو مئال اين افعال مانعاست جناب مشهدی علی حيدر شيروانی

بود حركت داده بكاروانسرای هشت كه محلّ سكنای جناب شهيد ترسانيده آنجسدرا ازآن محلّ

محكم بستند باز خلق از جهات ديگر ببام برآمده بسب ولعن مشغول بودند آوردند درب كاروانسرارا

نمايند مطهررا كفن نمودند ودر تابوت گذاردند لكن متحير كه چه وقت بردارند ودركجا دفنآنجسد

ی دور از معموره بمقامكه از شّر معاندين محفوظ ماند قرار براين شد كه درنصف شب اورا برداشته

حاجی محمد سبزواری ودونفر دفن نمايند نصف شب آنجسدرا بارابه حمل نمودند جناب كربالئی

سمت راه ايران حوالی چشمه عزيزاللّة ديگر مع چهار نفر سالدات ازشهر بيرون آمده باالی آسياب

ربالئی حاجی محمد ديگری مفقود مينمايند مدتی سوای كمحلّی حفر نموده دفن مينمايند وآثار قبررا

از شهادت در محلّی احباب مجتمع شده درخصوص قتل جناب حاجیآنمحلّ را نميدانست يوم بعد

---  ۳۸۰صفحه  ---

زيرا مشورت نمودند كه تكليف چيست عاقبت برين راٌی متّفق شدند كه بحكومت مزاحم نشوند

فساد واهل عناد را مينمايد لكن حزبعملی كه واقع شده مطّلعاست آنچه مقتضی قانوناست خود اج

تمام نمائيم برخی ذكر راباهم مشورت نمودند كه حال چون باين عمل دست زده ايم بايد كار

امر معروف اند بقتل رسانيم بعضی چهارده مينمايند كه بايد بطور اجماع بيرون رفته نفوسی كه باين

وده كه حتماً بايد مقتول شوند وسه نفرهم جهت منتخب نمنفس را معين مينمايند باالٌخره سه نفررا

مينمايند كه خود آنها مائل بودند وباهم قرار ميدهند كه فردا بعداز ظهر ببازاراجرا نمودن اينعمل معين
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ميخواهند مقتول رفته بوعده خود وفا مينمائيم روز ديگر طرف عصر ببازار ميايند وآنسه نفررا كه

اردبيلی وحقير علی اكبر بنّاٌ سف ميالنی وجناب آقا ميرزا عبدالكريمنمايند جناب آقا مشهدی يو

جمعيت احباب را مالحظه مينمايند وايشانرا متّحد يزدی اكثر احباب درآنحين در بازار بودند چون

از خيال خود منصرف ميگردند چون احباب اراده آنان را فهميدند متّفق مشاهده ميكنند خائف شده

شده مجدد مشورت نمودند راٌی صواب اين شد كه واقعه قتل جناب شهيد وكيفيت عدر محلّی مجتم

نزد جناب جنرال بعد واسامی محركين كه منشاٌ اين فساد بوده اند عريضه نمايند وبهيئت اجتماعيوم

خانه جناب جنرال قمراوف حاضر قمراوف روند فوراً عريضه را مفصّالً عرض نموده باتّفاق درب

اطّالع داده فوراً تشريف فرما شده عريضه كه پانزده دوساعت بعداز غروب بود جنرال را دربان شدند

عرض شده بود تقديم نمودند مالحظه فرموده اظهارنفر امضا نموده باسم جماعت

__________________________________________________________

شمارا فهميدم ولی بمن گفت من درين هفت سال كامالً حسن اخالققمراوف والی مملكت خوارزم باٌنجمع احباب 

ومدلّل كردند كه باٌئمه شيعه معتقد ميباشند آنگاه بدستور گفتند كه شما باٌئمه دينشان بد گفتيد واحباب برايش ثابت

ودكاكين حلّ هانوزده نفر تقديم نمودند ووالی برئيس نظميه نفتالوف فرمانداد كه اطراف موالی عريضه بامضاٌ

ومحركين فرار نكنند ودر احباب را مستحفظ مسلّح گماشت وشهررا تحت حراست ومراقبت گرفت تا مرتكبين

همانشب چهار نفر

________________________________
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---  ۳۸۱صفحه  ---

انه های درب خعطف ومهربانی فرمودند واطمينان دادند فوراً حكومت بلد نفطاتوفرا طلبيده فرمودند

نمايند وبماها فرمودند احباب را مستحفظ بگذراند ودر كوچه وبازار قراول آنچه هست مضاعف

شديم وماها حسب دستور چند روز با آسوده باشيد درست خواهد شد ومرخّص فرمودند بمنازل راجع

واقتدار حاصل شد وشعله شرارت اشرار از شوكت حربه مخفی بوده احتياط ميكرديم تاآنكه اطمينان

اكرم عريضه را نزد پركردر فرستاد وپركردر مالحظه كرده حكومت عادله منطفی شد وجناب جنرال

مستنطق بنای تحقيق وتفتيش گذارد وتمام نفوس را كه درعريضه اسم آنها نزد مستنطق ارسال نمود و

ال نموده مرقومچه از شاهد وچه مدعی تمام را متدرجاً طلبيده باايشان جواب وسوذكر شده بود

نفوس از مينمود هريك از نفوس را جزوی عليحده مرقوم نموده بود قريب دوماه مدت استنطاق

طرفين طول كشيد ودرين ظرف مدت كه استنطاق

__________________________________________________________

يك نفر ازعلمايشان كه روضه وكبار تجار ايرانیتن از اشراررا دستگير نمودند ودرضمن معلوم شد كه سه نفر از 

وعده ترقيات ملكی دادند لهذا آن چهاررا نيز دستگير كرده وخوان وواعظ بود محرك فتنه بودند وبقاتلين پول

بهر وسيله در اثنائی بود كه محكمه تشكيل شد وقاتلين ونيز طرفين را استنطاق ميكردند واعدادرحبس انداختند واين

استدعا كرد كه قاضی عظيم شبث شدند حتی بشاه وعلمای نجف تلگراف كردند ولی قمراوف از امپراطورمت

لقب جليل وسرگرده بزرگ عساكر روسيه وبسيار عسكری بفرستد لذا نشانويسكی رئيس قضات حربيه كه صاحب
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م وارد شدند ومردم از همه جا بلغت روسيه سول ميگويند باچهار قاضی عظيعالم وفاضل وكامل وعاقل بود وآنرا

كسانی كه آمدند وعساكر روسيه شهررا احاطه داشتند  مضمون كالم آقاميرزا ابوالفضل گلپايگانیبرای تماشا

جناب آقا _ ۲مشهدی ابراهيم _ ۱ميشود عريضه را باسم امضا نموده ودر سر اقرار كرده اند از قراریاست كه عرض

آقا _ ۷حقير علی اكبر _ ۶مشهدی ابراهيم _ ۵آقا مشهدی يوسف _ ۴ يرزا عبدالكريمجناب آقا م_ ۳ميرزا ابوالفضل 

مشهدی محمد علی_ ۱۲ميرزا مهدی رشتی _ ۱۱مشهدی علی رشتی _۱۰ميرزا ابوالقاسم _ ۹ ارباب_ ۸حسنعلی 

ر آقا محمد جعف_ ۱۶ استاد محمد رضا_ ۱۵علی اكبر داماد مشهدی يوسف _ ۱۴مشهدی حسين تبريزی _ ۱۳

آقا _ ۲۰آقا ميرزا حيدر علی اسكوئی _ ۱۹ جناب آقا علی اصغر رشتی_ ۱۸مالّ يوسفعلی رشتی _ ۱۷اسكوئی 

مشهدی علی اصغر حمزه يوسف ميالنی

_________________________________

---  ۳۸۲صفحه  ---

وس نمودند محبمينمود حضرات مفسدين را بتدريج اخذ نموده بقرنات ميفرستادند تا اينكه همه را

تقصيرات هركدام را معين مستنطق هم صورت استنطاقات را نزد پركردر ارسال مينمايد پركردرهم

پطرسبورگ اطّالع داده خواهش مينمايد كه نموده خدمت جنرال قمراوف ارسال مينمايد جنرال هم به

ی جهت رسيدگی معين نمايند از تفليس سود وايانسود بزرگی جهت قطع اين نزاع واجرای حكم آن

قاعده آن سود اين است كه مدت گفتگو ومحاكمه بايد بيست وقضاوت اين مطلب تعيين ميشود كه

شبانه روز هر شبانه روزی هشت ساعت وبعدهم احدی حق قبول نكردن وچهار ساعت عالوه نشود سه
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ی آن سود باجمعی از دادن ندارد االٌمر قضی بماكان تستقضيان  بعداز فليل مدتويا بجای ديگر عريضه

گرفت وارد عشق آباد شدند از ورودشان قلق واضطراب قلوب اصحاب فساد واهل عنادرا فرااجزاٌ

پليسيه پليس پاوليقه احباب هم درميان خوف ورجا بودند كه آيا انجام كار چه شود بعداز چند يوم از

عمل بمن داده اند كه بايد بهركس اين خبر داد ومذكور نمود كه از پليسيه هشتاد پاوليقه درخصوص

بايد كلّ دروايانی  ۹شهود وغيره كه فردا ساعت نه بدهم از بابی ومسلمان وارامنه ويهود وروس از

باشند يوم بعد متوكّالً علی اللّه عازم بمحضر سود شديم لكن كلوب درخدمت سود برستائيل حاضر

فی حكمت ذكر شود وإالّ بر كلّ احباب يقين بود وهنی وارد آيد ويا كلمه مناقلوب متوحش كه مبادا

بود اللّه غالب بوده وخواهند بود فانی دروقت خروج از بيت بعزم محلّ سود قرآنی حاضركه جند

انّا لننصر رسلنا والذين ازآن تفائل زده كتاب اللّه را گشودم درسر صفحه اين آيه مباركه مرقوم بود

الذين ظلموا معذرتهم ولهم اللّعنة ولهم سو الّدار وم يقوم االٌشهاد وال ينفعآمنوا فی هذه الحياة الّدنيا وي

وهركس درآن محضر حاضر بود ميداند كه مصداق آيه مباركه جميع وانتم كه نصرت الهی با مااست

از قيام اشهاد از ملّت اسالم ونصاری ويهود وبابی واز عذر وعجز ظالمين كهدرآن محلّ آشكار بود

كه سو الّدار تند خودرا از تقصير خالص نمايند لكن معذرت آنها پذيرفته نشد ودر آخر سبيرميخواس

باشد از برای ايشان مقرر ومعين شد                      خالصه

---  ۳۸۳صفحه  ---
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خالصه بمحضر سود حاضر شدم مالحظه نمودم مجلس بكمال سطوت وصالبت آراسته چند جار از

درست نمودهرنيزه تفنگ ترتيب داده آويخته اند وديوار كوب ها از سرنيزه تفنگجهت چراغ از س

كشيده پرستائيل در اند در ايوان مقابل حياط كلوب ميزی بزرگ گذارده ماهوت قرمزی بروی او

مقابل روی هم يك نفر باالی وسط وچهار نفر ديگر از يمين ويسار او جالس واز دو طرف ايوان

روی ميز گذارده كه آن شخص پيركردر ن جالس وجلوی رويش اوراق استنطاقها براستول طرف يمي

مقابل روی پركردر هم شخصی از طرف شمال كه از بود كه از طرف مظلوم گفت وشنيد مينمود ودر

كه اگر ممكن باشد آنها بی تقصير نمايد وكپيئه اوراق جانب دولت وكيل بود از جهت مقصّرين

نفوس متعدد در گوشه وكنار ايستاده مواظبت دارند كه احدی باهم ديگربود واستنطاق هم نزد او 

واكثر اجزاٌ سود لباس قرمز پوشيدهاند حضرات مقصّرين اصحاب شمال طرف دست تكلّم ننمايند

دست وكيل با غلّ وزنجير بر روی زمين حلقه ماتم زده ودور ايشان سالدات كه مالئكهچپ زير

برای بابی ها حاشيه دور آنها ماشيه زدهاند وهكذا محلّ جلو روی مقصّرين ازغالظ وشدادند چون 

از شهود در محلّی جداگانه برپا معين نموده نيمكت ها گذارده بر روی آنها جالساند وديگر هر طائفه

ه باهم تكلّم نننمايند وهرگاه يك نفر از شهود خواستداشتهاند وچند سالدات موكّل آنها نموده اند كه

سالدات با او رفته وبا او مراجعت مينمايند جهت قسم دادن شهود قاضی جهت باشد ادرار نمايد دو نفر

كشيش ارامنه جهت ارمنی ها كشيش روس از برای قسم دادن روسها مالّی يهودی از برایمسلمانها

در محلّ همهشهود يهود همه حاضر شدند وهمچنين جناب ميرزا ابوالفضل جهت قسم دادن بابی ها 
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گذارده اند وديگر خود ايستادند وسيصد استول در صحن كلوب از برای جلوس معتبرين برای تماشا

شده ايستاده بودند بعضی نفوس هرقدر كه جای ايستادن بود از هر قبيل مردم از جهت تماشا حاضر

ازبالد قفقازيه وازطرف مرو بخارا الٌجل تماشا آمده

---  ۳۸۴صفحه  ---

حاضر د فی الحقيقه اوضاع غريبی بود وشش نفر مترجم روسی دان وتركی دان وفارسی دانبودن

نمايد خالصه شهود نموده بودند كه ملتفت يكديگر باشند كه مبادا يكی بطور تقلّب كالمی را ترجمه

ده شماهم حضرات بابی را قسم بهر ملّترا بقانون آنملّت قسم دادند بجناب ميرزا ابوالفضل گفتند

اگر شخصی متدين وصادقاست بی قسم هم جناب ميرزا ابوالفضل فرمودند درشريعت ما قسم نيست

ميخورد ودروغ هم ميگويد بعداز قسم دادن بنای است قسمراست ميگويد واگر بی دين ومتقلّب

از ذكر بهارا يك بيك طلبيده باايشان سوال وجواب مينمودند وبعدمكالمه وتحقيق گذاردند اول اهل

نزد مستنطق ذكر نموده بودند بيان ميكرد پرستائيل بمقصّرين كه اصحاب شمال مطالبی كه هريك

قيام ميفرمودند آنچه اين شخص ذكر نمود اگر جوابی داريد بگوئيد گاهی يك نفر از آنهابودند

ر نما اوهم داری ذكنموده كلمه ال يغنی ذكر مينمود بعد سود بوكيل مقصّرين ميفرمود اگر جوابی

پركردر قيام نموده چون ثعبان گاهی ساكت گاهی قد علم كرده چند كلمه ذكر مينمود بعد ازآن

بيانات موتفكه آنهارا كه چون بيت عنكبوت بود موسی حبال وعصاهای سحره را باٌشاره می بلعيد و

ر حضور نساٌ ورجال ذكر وافعال وحركات ناشايسته آنقوم ضالل را دباٌشاره معدوم مينمود وسو اعمال
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را اين ميفرمود من متحيرم كه اين گروه چقدر قسی القلب وظالماند كه پيرمرد هفتاد سالهمينمود مثالً

واظهار شادمانی مينمايند قسم درميان گرفته اين نوع اورا ميكُشند وتمام خلق ايستاده تماشا مينمايند

ميگريستند خالصه بعداز بيانات پيركردر نهای روسومباركباد مينمايند كه در حين بياناتش اكثر ز

ووكيل مقصّرين برخاسته بمحلّ ديگر ميرفتند وباهم پرستائيل وآنچهار نفر يمين ويسار وپيركردر

مراجعت مينمودند وباز يك نفر ديگررا طلب نموده سوال وجواب مشورت نموده حكم آنرا نوشته

ال وجواب اين قسم بمينمودند وطريقهال وجوابی كه باخود حقير شد سوسو ود كه عرض ميشود فقره

ميشود ابتدا حقيررا باسم صدا زدند علی اكبر باقراوف برخاسته نزد سودعرض

---  ۳۸۵صفحه  ---

مقابل حاضر شدم جزوه استنطاق اول سه نسخه آن موجود يك نسخه آن جلو سود ونسخه ديگر

كجائی يزد ده پرسيد مانت چيست علی اكبر باقراف اهلپيركردر ديگری مقابل روی وكيل گذار

مذهبت چيست بهائی رعيت كه هستی سلطان ايران چندسال داری چهل ونُه اهل وعيال داری بلی

اصحاب شمال برخاست وگفت دروغ كتاب شما چيست بيان وام البيان قرآن را قبول داری بلی وكيل

فانی عرض كردم كه من اين قسم نگفته ام ول نداردميگويد خود ذكر نموده است كه قرآن را قب

گفتم صورت آنسوال وجواب درنزد شما حاضراست مستنطق ازمن سوالی نمود ومن اورا جوابی

اين است كه چون از مذهب سوال نمود عرض كردم بهائی مالحظه نمائيد وگفتگوی حقير با مستنطق

كردم درين موقع مقتضی صحبت اين امر نيست لكن  قبول نموده عرضپرسيد بچه دليل اين دين را
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وآن اينست كه آنچه را كه سائر امتها دليل بر حقيقت انبياٌ عصر وزمان خود مختصراًعرض مينمايم

اند كه مظاهر اسماٌ وصفات الهیاند از امت يهود ونصاری واسالم وغيرهم وبايشان گرديدهدارند

وعالوه بشهادت از كتب لی وجمال ابهی ديدهايم وايمان آوردهايمماهم اكبر واعظم ازآنها از نقطه او

جميع امم قيام نمودهاند يعنی حضرت انبيای قبل ثابت مينمائيم كه اين وجود مبارك كه اليوم بدعوت

وصحف انبياٌ ذكر شده وميقات يوم ظهور اورا ذكر نمودهاند بهاٌاللّه بشارت ظهور در امور انجيل توراة

نمودم بامت نصاری از روی قرآن صحبت نمينمائيم از روی توراة وانجيل آن چه عرضپرسيد در قر

ملّت بدليل قرآن صحبت مينمائيم وما اهل بها طالبيم كه مجلسی فراهم آيد كه علمای هربا اهل اسالم

نمايند تا حقيقت حاضر شوند وعلمای اين حزب هم حاضر شده بر حقيت دين خود اتيان دليل وبرهان

شود ومستنطق جميع اين بيانات امر مكشوف گردد وحقيت اين امر مبرم بر جميع امم واضح وآشكار

ما با طائفه نصاری از قرآن ذكر نمينمائيم مذكوره را مرقوم نمود ودر آنمقام كه ذكر شده بود كه

مترجم درست ترجمه نكرده بود باری

---  ۳۸۶صفحه  ---

كرده كه ب را درست ترجمه نكرده وايضاً عالوه خدمت سود عرضبر سود معلوم شد كه مترجم مطل

عامليم خالصه ابتدا قرار بود كه اليوم توراة وانجيل وقرآن علی حد سواست ما بشريعت وكتاب بهاٌ اللّه

جمعيت زياد بود قرار بر چهار يوم دادند كه سه يوم هر روزی هشت ساعت گفتگو شود وبعد چون

ظهر ودو ساعت از غروب گذشته گفتگو نمايند در روز وسه ساعت بعد ازسه ساعت قبل ازظهر 
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تمام مدت صحبت وگفتگو بيست ويكساعت طول كشيد وبعد از اتمام چهارم قبل از ظهر تمام شد كه

كار تمام است حضرات شهود وجماعت بابيه هرگاه بخواهند بروند مانعی از جناب پرستائيل فرمود

اين امر اجزاٌ وپيركردر دراطاق خلوت رفته از برای اجراٌ حكم بعد از استماعنيست وبا برای ايشان

كه حضرات بابی كلّ مقصّر بعضی از مردم بيرون رفته متفرق شدند وبما تهوی خود ذكر نموده بودند

فرصت هم باور نمودند باز بنای هرزه گوئیشدند ومحبوسين نجات يافته مرخّص شدند اين مردم كم

__________________________________________________________

روس نطق كرد بعداز استماع قاضی شهادت شهود طرفين را مدعی عمومی فرخاست وقريب سه ساعت بلغت

مدافعه مدافع جانیها سودی نبخشيد ومدعی وجنايت هشت نفررا ثابت كرد وحكم باٌعدام شش نفر ونفی باقی داد و

قاضی وقضات اربعه درحجره ديگر مشاوره نمودند وپس از يك ساعت ونيم انرا ثابت كرد آنگاهبعموم جنايت آن

يزدی وصورت حكم را بدينطريق خواندند علی حسين وعلی بابا دارزده شوند ومالّ احمد تاجرمراجعت كردند

لّه نفی ببالد نزديك دوسال نصرالومشهدی بن جليل ومشهدی احمد آذربايجانی نفی بسبيريا واشتغال باٌعمال شاقّه

باٌخر سيبيريا با اشغال شاقّه واو بود كه در منبر سب ولعن ميكرد ونيم ومالّ مهدی واعظ وروضه خوان تبريزی نفی ابد

قمراوف حق محمد رضا داد ومقرر بود كه پس از سه روز حكم اجرا شود ودر آنسه روز والیوحكم بقتل حاجی

دهن توبها بسوی عشق آباد بود در باره هريك از محكومين داشت ودر آنسه روزتخفيف يا تضعيف اينحكم 

احاطه داشتند وهمينكه مخالفين از هرسو نارس شدند نزد احباب وسالدات پياده يا سوار تمام شوارع واطراف شهررا

ميالنی وآقا دی يوسفوخجلت واحتياج نمودند لذا ميرزا ابوالفضل وآقا ميرزا عبدالكريم ومشهرفته اظهار ندامت

اظهار تشكّر ونيز شفاعت از اعدا كردند حسينعلی تاجر يزدی وبعضی ديگر از قبل جمعيت احبا نزد والی رفته
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واظهار كمال تعجب از امر جمال ابهی واخالق احبا كرد وقول داد كه وچندان اصرار نمودند كه او قدری ماليم شد

لذا در كومين حاصل شود درحاليكه اقدامات شاه وتجار وعلما نتيجه ندادتخفيف در جزای محسعی كند تاقدری

تخفيفی داده شد واين اخبار درجرايد منتشر روز معين مدعی العموم فرمان والی را خواند كه بموجب شفاعت بهائيان

)ابوالفضل گلپايگانیميرزا (شكر گذاری واحترام نمودند  .           شد واهالی عشق آباد از بهائيان نهايت

_________________________________

---  ۳۸۷صفحه  ---

حضرات وسب ولعن گذارده رفتند درخانه مالّ احمد ومشهدی جليل ومشهدی صمد اخبار داده

ميشوند دونفر دوعدد گوسفند حاضر نموده جهت قربانی شربت مهيا كرده همه منتظر كه الساعه وارد

بيرون ميايند آنهارا در جلوايشان بودند جلو راه كه حضرات محبوسين چون از محلّگوسفند آورده 

از كلوب بيرون آمده با قلوب پريشان وچهره های قربانی نمايند كه ناگاه مردم بعد از صدور حكم

مينمايند اين بيچارهها كه گوسفند جهت قربانی آورده بودند ماٌيوس زعفرانی وبيان احكام سودرا ذكر

درزير عبا وپوستين مخفی نموده خجل ومنفعل برميگردند وخالصه حكم سود اين راده گوسفندهاش

نفر ديگر در يكآندو نفر قاتل علی اكبر وعلی بابا بايد بدار آويخته شوند واسداللّه اردبيلی وبود كه

ل چهارده ومشهدی جليبادكوبه مدت دوسال درقرنات باشند مالّ احمد ومالّ مهدی ومشهدی صمد

باره آنها جاری شد لكن جناب جنرال است حكم بعدل كه درسال در سو الّدار سبير قرار گيرند اين

ودو نفر ديگرهم باشتباه ايشانرا اخذ نمودهاند چرا قمراوف اگر بخواهند تخفيف بدهند اختيار دارند
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ماست كه از برای احباب ياند مرخّصاند ديگر حق علدو نفر نكردهكه حضرات بابيه ذكری ازاين

واز برای اعدا چه عذاب اليمی نازل ودرآن يوم بكلّی فصل واقع شد كه چه وجد وسروری حاصل

است كه بعداز الف گذشته درسنه يكهزاروسيصد وهفت بود وعدد آن يوم فصل هم سيصد وهفت

ب اقدس نازل شد وعبادالفصل كان ميقاتاً ودرآن تمام بيانات مبارك كه از قبل دركتابود ان يوم

انّا نسمع فيك منتظر آن يوم بودند بتمامه درآن يوم ظاهر شد  قوله تبارك وتعالی  ان يا ارض الخاٌ

االٌخاٌ فی ملكوت االٌنشاٌ باٌسمی صوت الّرجال فی ذكر ربك الغنّی المتعال طوبی ليوم تنصب فيه رايات

ليس الٌحد ان يعترض علی الذين يحكمون علی ناالٌبهی اذاً يصرخّن المخلّصون وينوحن المشركو

القلوب  حال مالحظه نمائيد كه اين واقعه درعشق آباد كه جزٌ العباد دعوا لهم ما عندهم وتوجهوا الی

است است وارض خوارزمخراسان

--- ۳۸۸  حفهص---

ان س الٌحداند واحدی نتوانست اعتراض نمايد چنانچه ميفرمايد ليوچگونه حكم بعدل نمودهاست 

معلوم وهويدا يعترض علی الذين يحكمون بالعدل ونصب شدن رايات كه نفوس ثابته مقدسه اند

آنكه مصداقش ظاهر شد ونوحه مشركين وفرح مخلصين آشكار حرفی از بيانات مبارك نماند مگر

يگويند ودو يوم ان كنت من الصّادقين مولكن اكثرهم ال يشعرون وباز چون امم سابقه فاٌتنا بما تعدنا

احمد ومشهدی جليل ومشهدی صمد آمدند نزد احباب بعداز صدور حكم از منسوبان ومتعلّقان مالّ

است كه جنرال اختيار تخفيف دادن در مكافات مقصّرين دارد ومذكور نمودند كه چون سود فرموده
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يد كه اگر ممكن است مينمائيم كه شما برويد خدمت جنرال واز آنها شفاعت نمائما از شماها خواهش

چند نفر تقصير ايشان بگذرد ياآنكه تخفيف دهد احباب مشورت نموده صالح برآن ديدند كه بااز

متعلّقان مقصّرين ازاهل وعيال حضرات بخدمت جنرال روند وشفاعت نمايند چند نفری باتّفاق

منّی داريم كه اگر آمدهايم وتوساطتبخدمت جنرال رفتيم وعرض نموديم كه ما از برای شفاعت و

تخفيف دهيد وما ازشما كمال تشكّر وامتنان ممكناست از تقصيرات ايشان بگذريد واگر ممكن نيست

ماها وظلم وتعدی آنها معلوم شود حمد خدارا از عنايت داريم واصل مقصود ما اين بود مظلوميت

تالفی نداريم جناب جنرال فرمودند اين مطلب معلوم شد ديگر اراده انتقام ودولت عادله بهيه روسيه

آنها از مذكورنموديد منتهای انسانيت ومردمی است لكن بقانون سياست وحفظ مملكت تنبيهآنچه

فردا است كه الزم امور است عمل اين نفوس سبب بدنامی حكومت وشماتت رقبای دولت شده

نموده در وسط روز درميان وادرتمام جرائد ثبت است كه در فالن نقطه از مملكت روسيه نفوس دع

بر بی نظمی دولت وحكومت است بازار درسر گفتگوی دين ومذهب آدم كُشتهاند واين دليل

صالح مملكت خويش خسروان دانند وازبرای دولت نقصاست عرض نموديم درصورت امكان واالّ

واز خدمت مرخّص شديم حضرات               هم

---  ۳۸۹صفحه  ---

نمودند وعلما طّراً جع شدند بعد از آن روسای ملّت بطهران وتبريز ومشهد بعلما تلگرافهم ماٌيوس را

شود نقصاست از برای دولت از دولت استمداد واستعانت خواستند كه اين حكم سود اگر جاری
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سياط غضب باشند چه وهنی ازاين وملّت كه از برای كشته شدن يك نفر بابی نفوس عديده مورد

پنج ده ده ميكُشند وميسوزانند واين عمل مايه جهت يك نفر بابی كه ايشانرا درايران پنجباالتر كه 

كفر اين نوع ذلّت وخواری برمسلمانان روا ميدارند واويال افتخاراست ازبرای ايشان درين بالد

چه تيره شد اسالم از دست رفت شريعت غّرا چرا بايد بيقدر باشد ملّت بيضا از وامصيبتا وادينا واشريعتا

را شخصجواب فرمود اجرای حكم قانون در مملكت دول خارجه وساطت قبول نمينمايد وآندولت

كه اين عمل اند اوهم ازرعيت من بود آن بيچاره مگر صاحب عيال واوالد نبود باٌذن واجازهكُشتهكه

ه آن هميناست چنانچه درلوح نتيجاند باٌذن دولت بود يا بفتوای علما البتّه عمل خود سرانهرا نموده

عشق آباد نازل شده ميفرمايد  ليس له ناصر بعداز شهادت جناب حاجی محمد رضا خطاب باٌحباب

ناصرالّدين شاه هم اقدام بر نصرت ومعاونت ايشان ننمود  وال معين  ازاين بود كه حضرت سلطان

يااوليائی هناك انتم مفاتيح ابواب ذكر ميشود قوله جلّ كبريائه وعظمته دراينمقام آنلوح مبارك

نوصيكم يااولياٌ اللّه بين البرية ورايات الهداية بين الخليقة بكم ثبت توحيد ذاته وتنزيه كينونتهاالٌستقامة

خاصاً الٌمر اللّه رب االٌرض والسماٌ ورب بالحكمة وبما يرتفع به مقاماتكم طوبی لكم ولمن يحبكم

القوم الذين نبذوا العدل من ورائكم متمسكين بالظّلم اٌال انّهم يخوفكم ضوضاٌ العرش العظيم اياكم ان

ليس لهم ناصر وال معين سوف تاٌخذهم نفحات العذاب من كلّ الجهات انّه هو االٌخذفی عذاب مهين

 مشيت رحمانیالمقتدر القدير  انتهی  اگر حقير بخواهم آنچه الواح در خصوص اين واقعه كه ازسماٌ

نازل شده مرقوم نمايم اين اوراق كفايت ننمايد واين مطلب با جناب
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۳۹۰

هجری قمری. ۱۳۰۷واقعات سال -سال چهل و هفتم"

انجامد حقير بعد ازختم مجلس سود؟وصدورحکم  وقايع راکماکان به ساحت قدس 

تی محبوب امکان عرض نمودم چند نفرديگرازاحباب هم عرض نموده بودند بعدازقليل مد

دريک بسته دوازده لوح به اسم بعضی از احباب نازل ودرخاتمهٴ آن الواح زيارتی به اسم 

جناب حاجی شهيد نازل آن لوح مبارک که به اسم اين فانی نازل دراين مقام مرقوم 

ميگردد قوله جلّ جالله وعم نواله باسمه المهيمن علی االشياء  قد اتی الميقات و اتی منزل 

ء االمر بقوة اليضعفها ظلم االشرارالّذين نقضوا عهداهللا وميثاقه وقتلوا اوليائه اآليات من سما

من دون بينة من عنده وسلطان من لدنه نشهد انّهم افسدوا فی االرض بعد اصالحها وکفروا 

بنعمة الراحة بعد اذ تحقّقت وانبسطت بعدل مليک المهلکة وسلطانها کذلک نطق المظلوم 
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ام الذی سمی بسجن االعظم فی العالم وبمقام انقطع عنه ذکراالمم طوبی اذيمشی فی هذالمق

لمن سمع ما امربه لدی؟ اهللا فالق االصباح انّا منعنا الکلّ عن الفساد وامرناهم بالبر والتّقوی 

والغافلون نبذوا ما ينفعهم ورائهم واتّبعوا البغی والفحشا اال انّهم من اهل الضّالل عند ربهم 

قتلوا من آمن باهللا ونصرامر ربه ونطق بثنائه فی الليالی وااليام  ياعلی قبل اکبرعليک  المتعال

بهائی وعنايتی قد ؟ کتابک الّذی ارسلته الی احدافنانی ووجدنا منه عرف االتّحاد فی ايام 

ناک فيها اختلف النّاس فی النّبأ الّذی يشربه الکليم فی التّوراة والحبيب فی الفرقان انّا ذکر

مرةً بعد مرة وانزلناک ما اهتزّت به االشياء وانجذبت به العقول واالرواح کن قائماًعلی نصرة 

امری بالحکمة الّتی اشرقت شمسها فی آفاق الزّبروااللواح قد کنتَ مذکوراً لدی المظلوم 

انّه.....

  ۳۹۱  ادامه ميشود ۳۹۲موجود نيست مفقوداست لذا تايپ از صفحه

---۳۹۲ صفحه  ---

جهاد مينمائيم از برای شخص بابی كه درشريعت ما كُشتن او فرضاست بداركَشند ماهم بيرون آمده

لذا آنچه الزمه حزم واحتياط واگرهم كشته شويم از شهدا محسوبيم اين اخبار بسمع حكومت رسيده

ل واغالل حاضر آمدند مقصّرين را باسالساست مجری داشت خلق هم ازبرای تماشا ازهر قريه بيرون
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كردند ايشانرا باالی منجنيق برپا داشتند درزير پای ايشان نمودند آندو نفر قاتل را درپای دار حاضر

از خروج روح از جسدشان درآن گودها انداخته مستور نمايند لباس كفن گودی حفر نمودند كه بعد

ند جناب پيركردر درآنجا حاضرپوشانيده همينكه خواستند طناب به گردن ايشان اندازمانند برايشان

اشاره نمود بلسان بود فرمود دست نگاه دارند ورقه بيرون آورده بلسان روسی قرائت نمود بعد بمترجم

چند نفر بوساطت خدمت جنرال تركی وفارسی ترجمه نمود وبيان آنمطلب اين بود كه درآن روز كه

ف مينمايد كه حضرات بابيه آمده مقصّرين را تلگرااعظممطالب را بتمامه بخدمت امپراطور رفته بوديم

آنصورت تلگراف را بمجلس شورا ارسال مينمايند كه آنچه صالح شفاعت مينمايند حضرت امپراطور

تلگراف نمايند ايشان مشورت نموده صالح برآن ديدند كه اولی ايناست كه دانند بجنرال قمراوف

آندو اندين آنها كمتر شود اين قسم قرار داده اند كهتا يكدرجه قبول شود كه عداوت معوساطت بابيه

سال سبير جهت ايشان نفس كه بايد كُشته شوند ايشانرا نكُشند بسبير ابدی برند وما بقی كه چهارده

اين راٌی را امضا نمودند جواب معين شده بود نصف باشد هفت سال بسبير روند حضرت امپراطور

مطلب را مكتوم نموده درآن يوم كه جمعيت جناب جنرال هم اينجنرال قمراوف را تلگراف نمودند 

مفصّالً بيان نمودند كه ازامپراطور اعظم حكم چنين صادر شده از هر طائفه حاضر بودند اين مطلب را

ه باٌنها تخفيف داده شد واالّ حكم همان بود كه نموده بودند بعداز استماعكه محض خواهش طائفهبابي

بابی ها راضی ندو نفر كه برای آويختن حاضر شده بودند مذكور نمودند كه ما بشفاعتاين بيانات آ

نيستيم البتّه كُشتن برای
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  --- ۳۹۳صفحه  ---

بر ارابه سوار ما بهتراست وسائرين هم سرهای ايشانرا تراشيده كالهای روسی وارونه برسرآنها گذارده

از برای ايشان مهيا شده بود درآن اطاق واگون كه نموده باطنطنه وكبكبه وجالل بدم راه آهن آورده

دربين راه تباه شدند دونفر قاتلين را بمقّری فرستادند كه سوار نموده روانه دار البوار نمودند دونفر آنها

نشد دونفر هم بعداز قليل مدتی بمقّر اصلی خود شتافتند مالّمهدی فرار نمود خبر واثری ازآنها معلوم

بعداز شش ماه خانه جسدش ويران شده روحش بمكان ومحلّ خود راجع شد ازآنها يكآمد بايران

اند اورا را نديدهنفر مالّ احمد يزدی از برای نمانه درزمانه باقی مانده تا كسانی كه آن نفوس مفقوده

 اين بود كه بر صاحبان بصيرتمالحظه نمايند وعبرت گيرند  باری مقصود از شرح وبسط اين مقاالت

يطفئوا نور اللّه باٌفواههم وياٌبی اللّه إالّ ان يتّم نوره يريدون انواولی االٌفئده مفاد ومصداق آيه مباركه 

واضح ومشهود ومبرهن شود زيرا كه درآنمجلس شور اهل فساد اين مذاكره نموده ولو كره الكافرون

آباد احدی ت نمائيم كه در عشقحفاظ شرع مبين وپيروان دين سيد المرسلين كه ماها بايد همبودند

بقی حساب كار خودرا نموده از ازين طائفه نتواند زيست نمايد وبايد چند نفری از اينهارا كُشت تا ما

دو نفررا از برای آنبراين امر متّفق ميشوند واينجا خواهند رفت همه اين راٌی را صواب دانسته

دو نفر ميدهند وديگر از اثر كلمه نه آمنات وجه ب ومبلغ دويستشهادت جناب حاجی معين مينمايند

ظاهر غافل بودند كه حق جلّ جالله رغماً الٌنفهم آن نوررا از افق عشق إالّ ان يتّم نورهابی اللّهمباركه 

قدرته ال راد لقضائه وال مينمايد كه ضياٌ وپرتوش جميع عالمرا روشن ومنور نمايد جلّت عظمته وتعالت
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حقير يكی از الواح ششگانه كه از قبل ذكر شد ه وهو المقتدر العزيز الحكيم  چنانچه در لوحمانع الٌمر

كه پاكت آن باسم حقير

--- ۳۹۴صفحه  ---

لوح آمد ولوح جناب شهيد هم كه اشاره شهادت درآن ذكر شد يكی ازآن الواح بود باری در

شده محزون مباشيد قسم ساوت قلوب عباد مشتعلميفرمايد قوله جلّ وعز بگو از نار فتنه وفساد كه از ق

امور سبب اعإل كلمة اللّه بوده وهست  انتهی  باٌنوار وجه الهی كه از افق اعلی مشرق والئح است اين

است وإالّ ازبرای غير اهل بصيرت هرچه ذكر شود بال ثمراست آنچه عرض شد اهل بصيرت را كافی

ومن اصدق منكيست كه از حق راستگوتر باشد ية لن يومنوا بها وان يروا كلّ آچنانچه حق ميفرمايد

جناب حاجی باری اگر خواسته باشم جميع الواح كه درين خصوص از قبل وبعد ازشهادتاللّه قيالً 

مطلب اين لوح امنع اقدس كه شهيد نازل شده ذكر نمائيم بايد كتابی عليحده مرقوم نمائيم درخاتمه

روسيه ايده اللّه تعالی ذكر مينمايم كه قرون مرحمت بدولت ابد مدت بهيهمدلّ است بر عنايت و

هو :باقی است ودر سائر الواح ديگر هم مذكوراستواعصار ذكر خيرش درين لوح مبارك

عليك بهائی نشهد انّك فزت بما كان مستوراً فی اللّوح ومرقوماً يا حسينالحافظ المقتدر القدير

من لدی اللّه رب العالمين طوبی لك بما اقبلت الی البحر االٌعظم وراٌيت امواجهیمن القلم االٌعل

العرش العظيم يا اوليائی فی واللئالی المكنونة فی بيانه وسمعت ما ارتفع من االٌفق االٌعلی بعناية اللّه رب
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يد هذا الحزب علی بالعدل الخالص نسئل اللّه ان يوالممالك اعرفوا مقام من نصَركم وحكَم بينكم

منهم له لعمله الظّاهر المقدس العزيز العظيم يا اهل البهاٌ قد كان نير العدلذكره وثنائه وخدمته ويظهر

الّروسية علی اشراقه وظهوره مستوراً محجوباً تحت غمام الظّلم ولكّن اللّه ايد حضرة الّدولة البهية

وتعالی ان يويد اوليائه وامنائه  الذين بهم ه تباركونجاته من حجاب غليظ وسحاب عظيم نسئل اللّ

نصبت راية              النّصر

--- ۳۹۵صفحه  ---

منعوهما عن اشراقهما النّصر هناك وعلم الظّفر امام وجوه الخلق رغماً للّذين حبسوا العدل واالٌنصاف و

فّقه علی انقاذ المظلومين بدواعی ويوونورهما وظهورهما علی اعإل كلمته واظهار امره واثبات حقّه

المعتدين والمنكرين كذلك قضی االٌمر من لدی اللّه االٌمر العدل واالٌنصاف ونجاتهم من الظّالمين و

مظلوم را بشنو بايد احبا طّراً ازين يوم الی آخر الذی ال آخر له قدر عنايت الحكيم  بندای پارسی ندای

كه من غير ستر د وآنچه سزاوار اين عدل است برآن قيام نمايند ونفوسیبهيه ايدها اللّه را بدانندولت

از بئر ظلماٌ بحبل متين انصاف وحجاب عدل را تاٌييد نمودند ونصرت فرمودند واين مظلوم مسجون را

حق جلّ جالله يشهد المظلوم باٌنّهم هم الذين برآورند ونجات بخشيدند سزاوار پاداش عظيم اند از

المظلومين من كلّ ظالم بعيد وكلّ فاجر مريب انشاٌاللّه اوليای حق موفّق اد اللّه واخذوا حقنصَروا عب

والنّور درقرون واعصار بر تدارك اين عنايت كبری كه از دولت مباركه عادله ظاهر شد البهاٌشوند
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المين من ظلمهم منعوا الظّوالعز والثّناٌ علی حضرته وعلی الذين حكموا من جانبه بالعدل الخالص و

واخذوهم اخذ عزيز مقتدر  انتهی

نشر اين امر در توابع همدان

احبای زنجان درقريه بهار ازتوابع همدان اقامت گانآقا محمد شير علی نام زنجانی از خالصی يافته

خان از بزرگان قريه مذكوره را هدايت نمود كه بواسطه او جست وباالٌخره دراينسال شيخ احمد

آقا حسين آقا نصراللّه مراد علی بيگ اسماعيل ميرزا حسن عطّار استاد علی عی از اهالی مانندجم

استاد محمد حسين كربالئی غالمعلی وغيرهم هدايت شدند وآقا محمد شير علی مذكور تاحسين

--- ۳۹۶صفحه  ---

زبان فارسی كه بدودرقريه مذكور حيات داشت وخلفی ميرزا جالل نام باقی گذاشت  ۱۳۲۵تا سال 

وتركی شعر ميگفت .     

فتنه در اسالمبول وانتحار حاج شيخ محمد علی

وباالٌخره واقعه آتية الّذكررا در اسالمبول امور ناپسنديده چند بتدريج ايام پديدار شده انضمام يافتند

ها در زمره اينطائفه بود كه محمد علی نام تبريزی سالايجاد نمودند واجمالی از امور مذكوره اين است

ابهی ماٌوی گرفت ولی عادت استعمال مسكر داشت وتَرك نتوانست نمود ودرعكّا ظلّ فضل وعنايت
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را مطرودبود كه از اعمالش لكّه بر دامن تقديس اين امر نشيند لذا جمال ابهی ويعاقبت بيم آن

بيفزود وباالٌخره سو اعمال واخالقشومنفی از ارض عكّا فرمودند وباسالمبول رفته سكونت كرده بر 

دراسالمبول  ۱۲۶۸كه بسال اصفهانی از احباببا اين امر برخاست وبا محمدعلیبعداوت وخصمت 

فراهم ساخت وبا شيخ محمد ازلی طائفهاقامت نموده حجره دالّلی وتجارت ومرجعيت تجار اين

گشت قيام بفتنه وفساد نمودند واصفهانی بصدد  موانسيزدی سراً مرابطه ومراوده حاصل كرد معاشر و

ودر تاٌديه وجوه احباب تعلّل كرده متعذّر بسرقت اموال خود همی شد خيانت وجمع نقود تجار برآمد

علیيرزا محمدمحمدتقی وكيل الّدوله وحاجی سيد ميرزا وآقا سيد احمد وحاجی موحاجی ميرزا

شدند كه مركز درايران وهند وغيرهما تجارت داشتند باٌنصددمقيم چين از تجار متمول افنان كه 

برای محاسبه ودفترداری واداره تجارت در اسالمبول برقرار نمايند وحاجی شيخ محمد علی قزوينی را

از قزوين بانجام مقصود مذكور شتافت  ۱۲۹۹بسال حجره تجارت نامزد كردند واو حسب اشاره ابهی

تاٌسيس كرد وحاجی ابوالحسن امين نيز وجهی در شركت ارت مهمهواقامت گزيده حجره تج

سهمی درآن داشت وامور حجره بعهده حاجی شيخ محمدعلی گذاشت وآقا محمدعلی مذكورهم

شد وشركت بنام تجارت افنان وبهائيان در همه جا مشهور گرديد وآقا محمدعلی هردو مفوض

نمودند وبحسن سلوك وخدمات وحجاج وزوار ومسافرين پيوسته رجوعات تجارتی وبهائيان وغيرهم

از بهائی ومسلم ومسيحی بدانجا مراجعه واقامت همی               نمودندايرانی

--- ۳۹۷صفحه  ---
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ومساعدت ذهاب نمودند ومنظور مهم از تاٌسيس شركت مركزيت دادن اسالمبول برای نشر امر بهائی

بتحريك محركين ومفسدين وود ولی آقا محمد علی بعلّت حسادتواياب زائرين ومسافرين عكّا ب

معارضت ومقاومت كرده پيوسته موجبات كه ازآنجمله محمد علی نام تبريزی مذكور بود با وی

اثناٌ اين احوال سيد جمال الّدين افغانی شهير كه سودای درپريشانی اوضاع تجارت را فراهم نمود و

اسالميه ورياست عامه مسلمين در دماغ داشت وجمعی كثير در عده از تاٌسيس جمهوريت واحده

تابع افكارش شدند در اسالمبول اقامت گزيده نفوذ در اركان حكومت عثمانيه يافتهممالك اسالميه

خويش بمقصودطائفه را باخود همراه نمايد وكرد كه اينبنشر مقاصدش مشغول گشت وتدبير همي

ممنوع بود ازين مداخلت ومرافقت در مقاصد سياسيه بموجب تعاليم ابهی اكيداًنائل گردد وچون 

موافقت نموده متّفق شدند وآثار طائفه ماٌيوس ومنزجر گرديد ولكن ميرزا يحيی واتباعش با او

تفسير كردند وشريعت بيان را آلت اجرإ نيات ومقاصد نقطه اولی را موافق اغراض خود جلوه داده

شيخ احمد هدم بنيان اين امر وتفريق مركز عكّا نقشه ها طرح كردند وش  قرار دادند وبرایسياسيه ا

جعفر كرمانی ازلی وآقا خان كرمانی معروف كه دراسالمبول مقّر جستند از وی تبعيتروحی بن مالّ

ت گشنشر افكارش پرداختند وآقا خان برای نيل بدين مقصود سفری بعكّا كرده ماٌيوسه كرده ب

دو با برگشت وآنقبرص كرده اميدوار شد ودختر ميرزا يحيی را بذميت گرفته باسالمبوله وسفری ب

تاٌسيس جمهوريت ورفع ه بسلطنت ونفوسی كثير درايران مراسله ومكاتبه نموده افكار عامه را بضد

ملك شيرازی عضو وبا ميرزا حسينخان خبير الانواع معتقدات مليه ودينيه وغيرها سوق همی دادند
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يزدی ازلی وميرزا احمدپسر ميرزا يحيی وجمعی از پيروان سفارت ايران دراسالمبول ونيز شيخ محمد

وآقا محمد طاهر مدير جريده اختررا كه بفارسی در اسالمبول طبع ونشر افغانی متّحد ومتّفق شدند

را آينه افكارخود متّفق ساخته جريده مزبورهمييافت با

--- ۳۹۸فحه ص ---

تشويش اذهان ومقاصد خويش قرار دادند وبقلع وقمع اين امر بتمام قوت وقدرت برخاستند وبرای

ملّت اسالميه ودولتشانرا عموم ووسوسه درخاطر سلطانی بهر وسيله وحيله متشبث شدند تا عموم

صد وافكار خود امر ابهی را بيدار واستوار مقابممانعت اينطائفه برانگيزند وبالجمله بتحقيق يگانه مانع

وبا آحاد آنان وميرزا يحيی پی درپی مكاتبه كردند وبدينطريق شناختند با بابيان وازليان ساختند

برای ازليان وايجاد فتنه وفساد برای بهائيان گرديد ومحمد علی اصفهانی اسالمبول مركزی مهم

ج شيخ محمد علی خطير ومسئوليتشبايشان راه يافته آلت اغراضشان گشتند وموقف حاوتبريزی

ومكاتبه شده سنگين گشته ودرمشقّات وامتحانات شديده افتاد ازاينرو غصن اعظم باوی طرف مراسله

محمد علی اصفهانی داده نصرت ومساعدت فرمود چه كهرا تعليم هميخطّ مشی واسلوب معاشرت

واعمال نااليقه درباره وی مشتهر ياتپيوسته شكايت وسعايت ازاو بسوريه نزد افنان نوشت ومفتر

بوسيله برخی از اركان حكومت تركيه مانند ساخت واو بغايت محزون ومتاٌثّر گشت وغصن اعظم

جمع اخالص وارادت داشتند از شرور ومقاصد آننوری بيك وغيره كه صفا وحفاوت بلكه

جلوگيری مينمود وآنان باالٌخره آنچه
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__________________________________________________________

هزار ليره مال عبود وعودی محمدعلی اصفهانی دراعمال مذكور تاٌسی بعبداالٌحد شيرازی كرد ولی عبداالٌحد پنج

واحباب برد چندانكه شيخ محمد ازلی ازاو وتبريزی دوری نصرانی عكّارا خورد واصفهانی بيش ازآن از اموال افنان

)نبيل زرندی (جست .       

__________________________________________________________

ناظر وجناب امين بركلّ ازهر تا درباب مدينه كبيره للّه الحمد بعداز ورود حضرت افنان وجناب حاجی شيخ وجناب

علی اصفهانی قهراللّه عليه مذكور نموده بيست  آنها محمدقبيل معلوم وواضح گرديد خيانت وخباثت وكذب وافتراٌ

ميكوشد بودم حال مسلمان شده ام عمامه كبير نموده ودر تعلّم قرائت حمد سوره توحيدسال بود گمراه وكافر

كه چقدر تزوير دارد وبچه مقام وميخواهد خمس وزكاة بدهد وبمكّه معظّمه برود مالحظه دام وحيله را نمائيد

يزدی وشيخ محمد يزدی مغرض وجمعی ديگر اراده نموده اند كه انده با آقا خان كرمانی ومحمد علیخباثت را رس

فباطل ما هم يظنّون بضّر عظيمی قيام كنند

)۱۳۰۷شهر ربيع الثّانی  ۷در خطّ محمد جواد قزوينی مورخه  (

______________________________

---  ۳۹۹صفحه  ---
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ومحمد علی خواستند كردند وحجره تجارت مذكوره را زيان يافته ومتلف اموال مردم خواندند

ارسال وجوه را بارض عكّا اصفهانی را مبالغی طلبكار گفتند ودر جريده اختر اعالن نمودند ونسبت

ودرآن اثناٌ ميرزا ابوالقاسم  رفت شهرت دادندتوسط آقا سيد احمد افنان كه بعزم تشرف محضر ابهی

وارد اسالمبول شد وحاجی شيخ محمد علی باوی برسم صفا ناظر اصفهانی بعزم رفتن بعشق آباد

باهم بودند سپس ناظر قصد مراجعت بعكّا وآوردن اهل وعيال خود ويگانگی معمول داشته چندی

ی داده شكايت بسفير ايران ازمير رفت ومحمد علی اصفهانی نسبت سرقت بونمود وبا كشتی بسوی

نمود وامر تلگرافی از جانب سفير شده ناظررا باسالمبول مراجعت دادند ودر سفارتمعين الملك

محمد علی وعدليه ويرا محاكمه كردند وچيزی وارد نياوردند وبرائت ذمه اش ثابت شد ولی آقا

ومفتريات واراجيف بسيار شر كردندوهمرهانش قضيه را بنوع افترا واطناب واطرا در جريده اختر ن

سخن افتاد كه دولت عثمانيه شان اينوافواهنسبت بجمال ابهی بين ايرانيان شيوع دادند حتّی در السن

ميرزا محسن افنان آنگاه آقا سيد احمد وحاجی امين وناظر قصر ابهی را آتش زد چندانكه نخست آقا

مور شركت نموده آقا محمد علی را محلّ بازخواست قرار آمده رسيدگی باٌحسب امر ابهی باسالمبول

را در عدليه مطرح كرده طلب خويش را ثابت نمودند واورا محكوم وكذب مفترياتشداده دعاوی

نزد عموم كردند سپس شركت را تفريق نموده اساس ودفتر تجارت را برچيدند وآقا محمدواضح

جريده اختر در تبری خود ازاين امر وسب ولعن در علی اصفهانی بكمال بغضا برخاست ومقاالتی

چندانكه حاجی شيخ منتشر ساخت واين سبب شد كه ندای انين وحنين از قلم ابهی مرتفع گرديد
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غلبه غيرت وشدت تاٌثّر بصدد محمد علی كه مردی غيور بود متاٌثّر ومحزون گشت وعاقبت بعلّت

حالش باخبر شدند واورا زنده بيرون كشيدند كن جمعی ازانتحار برآمد وخويش را بدريا انداخت ول

ابهی مثول يافت آنگاه حسب االٌمر بعزم ايرانواو عزم عكّا نمود وايامی چند بمحضر

---  ۴۰۰صفحه  ---

رجب عودت كرد وچون باسالمبول رسيد چندی اقامت گزيد ومصمم بر اهالك خود گشت ودر نهم

ايرانيان درحيدر پاشا با از مفتريات اعدا خودرا درمسجد واقع درقبرستانبعلّت شدت تاٌثّر  ۱۳۰۷سال 

وهرچند بطريق مذكور حسب استركنين مسموم وهالك كرد ودرهمان قبرستان مدفون گرديد

عاقبت چنانكه دربخشهای بعد دسائس اعدا مركزيت اين امر دراسالمبول متضعضع گرديد ولی

شده غالباً از ميان رفتند ومقام امرابهی در رش وانقالب درايرانمياوريم معاندين ومفسدين موجب شو

الواح اشاره بواقعات مذكوره شد از آنجمله درلوحی بعنوان همه جا واضح ودرخشان ودر بسياری از

مسطوراست  اين ايام توجه جائز نه چه كه سارقين مدينه كبيره چنين  ۱۳۰۶ ذيحجه ۲۴خادم مورخ 

كه حال ند محض محبت حضرات آقايان افنان عليهم بهاٌاللّه االٌبهی بنفس اصفهانیطريق شدهاقاطعين

از اطراف گشت درمدينه كبيره موجود اعانت نمودند وچون تجارت محكم شد ومحلّ رجوع احباب

محمد علی عليه بهاٌاللّه از بنار حرص وطمع مشتعل ومقصودش آنكه جناب نبيل ابن النّبيل حاجی شيخ

يا ميشنويد متّحد شد درفساد ومبلغی شنيده و رااوبردارد وبعد با نفسی مثل خود كه البتّه تفصيلميان 

اند وچون اين افترا ازاو پذيرفته نشد بر اعراض ،برآورد كه سارقين بردهمال مردم را از ميان برد وفرياد
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ومال ور داشت بابيها آمدندوبهتك حرمت امر پرداخت درنزد جميع اعجام مدينه كبيره مذكقيام نمود

بشطر مدينه كبيره مرا سرقت نمودند مقصود ازاين ذكر آنكه آنمحبوب واولياٌ آگاه باشند كه احدی

ه نمايد شقاوت آن نفسين بدرجهتوج

__________________________________________________________

روز وروز ديگر احباب ودرغره شهر شعبان عرض شد همانخبر رسيد  ۲۷در نهم شهر رجب اين امر واقع شده ودر

صورت وصيت نامه آنمرحوم قرائت شد وروزبعد وآقايان احضار شدند بمجلس فاتحه بعداز تالوت مصيبات عاليات

.آنمرحوم درآناستلوحی بجهت سمندر ارسال گشت وذكر صعود

)علی درخصوص واقعه حاج شيخ محمد ۱۳۰۷شعبان  ۱۳درخطّ جواد  (

__________________________________

---  ۴۰۱صفحه  ---

ميالدی ۱۸۹۰ -ه ق  ۱۳۰۷سال چهل وهفتم واقعات سال 

من يعرف النّاس اعلی رسيده حرمت امر اللّه را نزد اعجام ضايع كردند يسئل الخادم ربه باٌن يبعث

دوآستانه عليه شخص اصفهانی مع آنكه علیبكذبهم وافترائهم انّه علی كلّشی قدير   وايضاً قوله االٌ

اند مقبلين را شتم متّحد شده وبعضی ارازل را تحريك نمودهكمال عنايت دربارهاش ظاهر با عدو اللّه

آنچه را كه هيچ ظالمی عمل نكرده نار حرص وطمع اخذشان نموده مبالغی اندمينمايند عمل كرده
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جستهزميان بردهاند  باری از امانت گذشتهاند وبخيانت تشبثبادعای آنكه سرقت شده ارامال عباد

الّرجوع  قسم باٌفتاب حقيقت اند وحال درفساد مشغوالند نسئل اللّه ان يزينهم باالٌنصاف ويويدهم علی

اللّه آنكه تعرض باٌحدی ننمايند ولكن بانفوس را كه شبه ومثل نداشته حكمارتكاب نمودهاند آنچه

وتكلّم ومالقات جائز نه هذا حكم قد نزل من سماٌ ارادة آمر اعراضشان ظاهر شده معاشرتمعرضه كه 

اراد واخذ ما اراده اللّه رب العالمين .     قديم طوبی لمن نبذ ما

جمهوری طلبان در طهران ٴفتنه

ل الّدين افغانی جماوگرفتاری بهائيان   اقدامات سريه وفتنه شورشيان وجمهوريت طلبان از اتباع سيد

كرد وعده بواسطه عمال كامران يروز ۱۳۰۸برای بهم زدن سلطنت ناصرالّدين شاه درطهران بسال 

ميرزا نائب السلطنه سپهساالر وحكمران

__________________________________________________________

داشتند محمد علی اصفهانی نسبت م دراسالمبول تجارتديگر از وقايع آنكه جناب آقا سيد احمد افنان كه درين ايا

گشوده ويك كيسه ليره سرقت نموده اند وچون جناب آقا سيد داد كه او با مالزمش بحجره من رفته صندوق را

نيارميده ودر غيابشان اين كذب را شهرت دادهاند اين خبررا استماع نمودند هنوز از رنج راهاحمد دراين ايام مشرف

ومقارن ورودش سفير كبير آقای معين گُلی از وصال نچيده ناچار برای رفع بهتان حسب االٌذن عازم اسالمبول شدو

كمال عدل وانصاف رسيدگی كرد محمد علی را تذميم كرد واز الملك هم از فرنگستان باسالمبول وارد وچون با

بمدح افنان زبان گشود . اقوال اورا اعالن كرد ودرجميع محافلخان مسكون بيرون وبطالن
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)نبيل زرندی (

_____________________________

  ۴۰۲ص

ميالدی ۱۸۹۱ - ه ق   ۱۳۰۸سال چهل وهشتم   واقعات سال 

خود طهران دستگير ومحبوس شدند وبعلّت جهل ونادانی وياابراز حسن خدمت وتحصيل كامرانی

چنين اتّفاق افتاد كه مكاتيب برخی از اكابر اينطائفه را نيز اسير ومقيد بغل وزنجير نمود وآغاز واقعه

بخطّ ميرزا نصراللّه خان وميرزا فرج اللّه اعتراضات وعيب جوئی از اعمال دولتشورشانگيزی حاوی 

دائره كامران ميرزا رسيده آنانرا گرفتار كردند وميرزا رضا خان برادر زنهای صاحبديوان بدست اعضاٌ

ومعدودی ديگررا نيز دستگير نمودند وحاجی سياح مشهور مذكور درسابق كه وميرزا احمد كرمانی

مقاصد ظلّ السلطان بود هم بچنگ آوردند واو چون درموقع هجوم غالمان دولتی گريختمل فعالعا

وحاجی ازبام افتاد وپايش شكسته لنگ شد وسپس درهفدهم رمضان حاجی مالّعلی اكبر شهميرزادی

آغاز برای اسير مظلوم ازابوالحسن امين اردكانیرا نيز گرفته باآنان محبوس داشتند وبااينكه احوال دو

روشنتر شد كه مقاصد اين امر اعظم ارفع كامران ميرزا وامثالش واضح وروشن بود ودرمكالمه با آندو

د وامنع ازايناست كه اينطائفه درامور نازلهدانيه مداخله كنند معذلك نه دولت مابين بهائی وازلی وسي

بی ميخوانند ونائب السلطنه بعلّت مردم فرقی گذاشتند وگاهی همه را بنام باجمال تفكيك كرد ونه
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طمع جلب اموال وعلل ديگر كه مذكور شد حاجی مالّ علی اكبررا پنجاه وهشت روز درغلبه خانه

انداخت وسپس همه خويش محبوس نگاهداشت وحاجی امين را با محبوسين ديگر در انبار بغل وكند

باينكه انقالب جمهوريت طلبی ند ونظررا مغلوالً بقزوين بردند وبا كند وغل درانبار حبس نمود

وتشويش داشت بيم آن ميرفت كه مذكور امری خطير بود وخاطر شاه ازين رهگذر بغايت خوف

قتل وغارت نمايند لذا همگی درانديشه وعموم اينطائفه را بعلّت جهل ونيز عداوت متعرض شوند

دی وميرزا ابوالفضل گلپايگانی وميرزا آقا جمال بروجروبودند ودرجنين حال تصادفاً فاضل قائنی 

عليمحمد ورقا وحاجی ميرزا محمدتقی ابهری از مشاهير علما وفضال ومبلّغين اسداللّه اصفهانی وميرزا

ذلك دولتيان حاجی ميرزا محمداين امردرطهران مجتمع گشتند ومراعات احتياط نمودند ومع

  ۴۰۳صفحه     

ميالدي   ۱۸هجري قمري .   ۱۳۰۸سال چهل و هشتم . واقعات سال 

ميرزا محمد تقي ابهري ( امين ابهر) و برخي ديگر از احبا را يافته دستگير و حبس نمودند و محبوسين 

مذکور قزوين را بعد از هفده ماه و بيست روز به طهران عودت داده, محبوس بداشتند و حاجي مال 

ده به کامران ميرزا داده, مرخصّ نمودند و حاجي علي اکبر را احباي طهران مبالغي نقود گرد آور

ابوالحسن را چون مي،دانست که امين حقوق الهيه است, طوع گزاف براي استخالصش داشت و امين 

از جهت مفطوريت به امساک از تبذير و احتياط و محافظت حقوق و اموال الهيه راضي به تأديه نقود 
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مدت سه ماه و چند روز ديگر در انبار سيه چال نگه،داشته  نشد و لذا کامران ميرزا وي را با سائرين

آنگاه به اقدام بعضي از دوستان و عضو محترم سفارت روس معروف به عرب صاحب و به سعي و 

جديت ميرزا ايوب حکيم شاهي حکم استخالص امين صادر و کامران ميرزا وي را رها نمود و درين 

فتار شد و ظلّ السلطان دچار انديشه و بيم گشت که مبادا فتنه چون به نوع مذکور حاجي سياح گر

اعمال مخفيه و اسرا مکنونه اش کشف گردد ازينرو براي تبرئه خود در نظر شاه و به علتّ غلي که از 

اين طائفه در دل گرفت به اقدامي به غايت فجيع و فظيع مبادرت نمود و مذبحه دلگداز يزد را  به 

ريب مي،نگاريم و واقعهٴ مذکوره طهران در بسياري از الواح و آثار صادره از عرصهٴ بروز آورد که عنق

اين ايام بعضي  ۱۳۰۹ربيع االول  ۲۴ارض مقصود در آن ايام ذکر شد از آن جمله به قلم خادم مورخ 

خبرها از ارض طا رسيد که مايهٴ حيرت شد, از جمله نوشته اند سيد جمال الدين افغاني بزرگان ايران 

ا به زنجير ظنون و اوهام به خود کشيده به قسمي که در فساد با او شريک شده اند و آن شخص تا در ر

مصر بود  کمال عداوت را به اين حزب من غير جهت ظاهر نمود و نوشت آنچه را که سزاوار خود او 

, داده و آن بوده و همچنين در بيروت مکتوبي نوشته و به پطرس که به طبع دائرة المعارف مشغول بود

جاهل بي،خبر هم در کتاب خود طبع نموده و انتشار داده و بعد به پاريس رفته و در آن مدينه ورقهٴ 

اخباري طبع نموده و اسمش را عروة الوثقي گذارده و در هر هفته خدمت سيدي و موالئي حضرت 

غصن اهللا االعظم 
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۴۰۴  

هجری قمری ۱۳۰۸واقعات سال -سال چهل و هشتم

نمود واظهار درستی نمود وخواهش کرد  ی وذاتی لتراب قدومه االطهرفدا ارسال میروح

که آنچه اراده فرمايند ارسال دارند تا طبع شود ولکن اين خواهش مقبول نيفتاد وبعد قصد 

ايران نمود و تفصيل ما بعد را البتّه استماع فرموده اند  باری عجب دراين که همچه نفسی 

فساد خود تأئيد نمود  سبحان اهللا استقامت چه شد وعقل ودانش کجا نفوس مفرده رابرنشر

رفت.

مذبحهٴ دلگداز بهائيان در يزد

السلطان سابق الذّکرازجانبظلّرزايرزا جالل الدوله بن مسعود مين ميشاهزاده سلطان حس

مضافات داشت واخالق وزديحکومت اصفهان بوددرشيپدرکه کرسی حکمران

ن طائفه درشهروتوابع دم به يدت اعگريکردواز جهتی دياست پدررا اجراء ميواغراض وس
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دم مزداد شده برجوش و خروش همی افزودند چنانچه اهالی بعضی ازقراء امثال عزّآباد 

ان يملّا علی سبزداری از بهائمان آوردند واتّفاقاًين سال ايومهدی آباد درسال گذشته وا

لوح صادراز قلم ابهی برای خوداستشعارفوزبه ب که از صافی القلب مخلص منجذ

غ يرها تبليشابورومشهد وتربت وغيشهادت کرده آرزوی فدا کاری داشت از سبزدار و ن

زد واردشده يگانه کرده آتش عشق ومحبت درقلوب برافروخت تا به يگانه وبيق يوتشو

تعصّب بلد د وعلماء وفقهای ميبخشديد ان را شوروشعفی جيد ومجامع بهائياقامت گز

وبه معاندت ومعارضت برخاستند وشيخ محمد تقی بن شيخ محمد حسن برآشفتند

 ض به اين امرهمی نمودولسان به ردسبزداری مجتهد يزد درشهررمضان بر منبرتعر

وذکرسوء بيالود وچنين واقع شد که درشب بيست و سوم رمضان آقا علی اصغرابن ميرزا 

باقر از بهائيان مخلصين يزد درمسجد ميرچقماق که اهالی ابوالقاسم وآقاعلی بن اقا محمد 

درچنان ليالی شب را به قرائت مصحف کريم وادعيهٴ مأ ثوره احيا داشتند درآمدند 

ودرحالی که درگوشه با هم صحبت ميکردند تنی که ايشان را ميشناخت ديده نزد خادم 

را بابی عمل مامسجد دويده وافترا بسته شکايت نمود که اين دو 

---۴۰۵صفحه ---
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نمودند عمل مارا كه قرآن برسر ميگذاريم استهزاٌ كرده كفش برسر گذاردند وتقليد وتمسخر

كه در صدد مجمع ودرآنحال چندتن رسيده غوغا كردند وبشيخ محمد تقی مجتهد متنفّذ مذكور

حضّاررا بهانه بدست وجميع اشرار كمين بود خبر دادند واو امر كرد هردورا بزنند واز مسجد برانند

مهدی بن استاد باقر عطّار ومالّ تقی چيت ساز آمده احاطه كردند وتوهين وتحقير نمودند خصوصاً

مظلوم را با زنجير زدند واجبار واصرار برلعن وتبری كردند وچون وغيرهما قوت بارد نماندند وآندو

سو لآنان كلمهپيشه ساختند غضب معاندين افزون  برزبان نراندند واستقامت كردند وصبر وتحم

الّدوله وحاجی اسداللّه بن افراسياب بيگ شيرازی معروف بحاجی نائب فراشباشی شرير جاللگشت

وحسب حكم كه در مسجد حضور داشت سقط ودشنام چند گفته لطمه برسر وصورتشان نواخت

وعلی الصّباح بجالل داختمجتهد مذكور باشتاب ايشانرا از مسجد بقلعه حكومتی برده درمحبس ان

بهائی نيستيد تبری كنيد تا شمارا رها كنم الّدوله خبر داد واو هردورا احضار كرده اصرار نمود كه اگر

كردند وپاهايشانرا بچوب بستند چندانكه مجروح شد وخون وچون ايشان جواب نگفتند فلكه حاضر

سخنی نگفتند عاقبت شاهزاده نااميد زجر نمود كه لعن كنند ايشان وجاری گشت وهرقدر اصرار

وآنمظلومان را بمحبس بردند وشش شبانه روز دركند وزنجير بداشتند واحبا مشورتوخسته شد

نزد شاهزاده تقديم واتّفاق كرده مبلغی نقود فراهم نمودند وبواسطه آقا حسين عالقه بند از احباب

گرفتاری آنان تلگرافاً بپدرش ظلّ عد ازداشته وآنانرا مرخّص ورها كرد ولی چون دردو روزی ب

دوتن بابی را گرفته حبس كردم آيا باايشان چه نوع السلطان دراصفهان خبر داد وتكليف خواست كه
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جواب رسيد كه آندورا در حبس بدار تا دستور بدهم الجرم از حاجی سلوك كنم ودرروز دوم شوال

واست وفراشباشی بواسطه برخی ازاهل بلد مهدی استادخود اكيداً دستگيری آنانرا خنائب فّراشباشی

باقر عطّار معروف را كه همسايه آقا علی مذكور

---  ۴۰۶صفحه  ---

كرده بدرب خانه آقا واز اعداٌ اينطائفه بود احضار نمود ودستگيری آقا علی را ازاو خواست واو حيله

گفت كه نزد شاهزاده حكمران دی چنينعلی رفته دق الباب نمود زوجه آقا علی پشت درآمد مه

كردم مردمی كاسب وفقيرند بهتر ايناست كه بودم گفتگو از آقا علی وآقا علی اصغر بميان آمد عرض

فرمودند ومن بمالحظه همسايگی اينخدمت را انجام دادم زن وجه جريمه را بايشان رد كنيد قبول

ن درخانه استاد عبدالّرحيم مشكی باف بن آقا آقا علی بابرخی اكنوساده دل باور كرده بدو گفت

مشهور اجتماع دارند پس مهدی خوشحال شده بفراشباشی خبر داد وفی الحال با علیاصغر ازبهائيان

ودرآنحال فراش بغتةً بخانه عبدالّرحيم مذكور داخل شدند وآقا علی وآقا علی اصغررا گرفتندچند

برجای بماندند ررفتند مگر پنج تن كه ثابت ومستقّراحبائيكه حضور داشتند هريك بسمتی د

بپشت محكم بسته بقلعه حكومتی وفراشباش بفراشان حكم داد آنانرا نيز گرفتند وهر هفت را دستها

آقا محمدباقر سوم وچهارم آقا علی اصغر وآقا كشيدند وآن پنج يكی مالّ علی سبزواری مذكور ديگر

پنجم استاد مهدی بنّا بود وچون اسيران را از وسط شهر واز ميان اشانیحسن خلفان آقا حسين شهير بك

صدها اشرار واخالط ناس همراهشان روان شده وسب ولعن گويان تا قلعه رفتند بازار عبور دادند
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الحال را بحضور شاهزاده رساندند وچون هنگام غروب آفتاب بود سوال وجوابی نكرده فیومظلومان

بابی را خبر داده زنجير حبس كنيد وتلگرافاً بظلّ السلطان گرفتاری هفت تن گفت ببريد درزير

شيخ محمد تقی مجتهد مذكور تكليف خواست ودرآن ايام كه منتظر وصول جواب از اصفهان بود

چنين گفت جناب شيخ تكليف اين هفت بديدار وی رفت وشاهزاده درضمن مكالمه از وی پرسيده

چنين داد ما نميدانستيم كه حضرت واال برای بس كرديم چيست مجتهد جوابنفر بهائی كه گرفته ح

حفظ بيضه اسالم تاايندرجه اهتمام دارد

---  ۴۰۷صفحه  ---

اقدامات حضرت ودر دفع طائفه ضالّه مجد وساعیاند فی الحقيقه حجج االٌسالم قدرهاست كرده واز

بشاهزاده ميرسد وهم خدمتی رون از حد تصورواال حياتی تازه گرفتهاند وبدين طريق هم نفعی بي

مجتهدين فتوی وحكم قتل دهند وشاهزاده بزرگ درراه اسالم انجام ميگردد ومتعهد وملتزم شد كه

بخانه مالّ صادق ومالّ محمد باقر خلفان مالّ محمد بن اجرا نمايد وبخانهاش مراجعت كرد وبيدرنگ

دح حكمران واسالم پرستيش بيان اغراٌ بقلع وقمع اينطائفه نمود شمه درممالّ غالمحسين مجتهد رفته

نيافت وآندو برادر مداخله نكردند الجرم بخانه برگشت وپدر خود شيخ محمد حسنولی اثری

وبايشان گفت كه وبرادران خود شيخ محمد جعفر وشيخ محمد باقررا طلبيد تا باوی انجمن شدند

اسالم فرضاست كه باچنين مع ضالّين مضلّين نهاد وبر حججشاهزاده همت بحفظ دين وقلع وق

ولغتی از مالّ محمد صادق ومالّ محمد باقر حكمران متّفق شوند وجان ومال بابيه را ازميان بردارند
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نمود وپدر ويرا راه نمود كه مالّ حسن ومالّ حسين مذكور وعدم مداخله شان درين امور نكوهش

اردكانی را حاضر ساخته مقصود ومنظوررا بميان نهاد وآندو باايشان ساز اقرمجتهد خلفان حاجی مالّ ب

سهمی از مشاركت گرفتند وقرار دادند كه درخصوص اُسراٌ سبعه وسائر بهائيان بمعيتموافقت زده

يكديگر ومرافقت با حضرت واال هرحكم واقدامی كه الزم شود بعمل آرند وشيخ محمد تقی

صبح روز بعد رفت وماجری بيان كرد وقرار دادند كه شاهزاده مجتهدين بلدراهمانشب نزد حكمران 

وشيخ مجتهد مذكور خود دردار الحكومه مجتمع سازد وميرزا سيد علی پدرش را نيز حاضر سازد

آنجمله شيخ محمد تقی مذكور وآقا حضور يابد الجرم روز بعد مجمعی از علما انعقاد يافت كه از

اردكانی بودند پس اسيران محبوس را بازنجير حاضر مدرس ومالّ حسن ومالّ حسينميرزا سيد علی 

گفت حال چه ميگوئيد اگر بهائی نيستيد تبری كنيد تا شمارا كردند وشاهزاده خطاب بايشان چنين

كرده جواب نگفتند مگر استاد مهدی بنّا كه بدو خطاب كرده چنين مرخّص كنم وايشان سكوت

بنّا هستم واين آقا آخوند مالّ حسن مرا ميشناسد ومالّ حسن تصديق كرده  منگفت ايحضرت واال

گفت

---  ۴۰۸صفحه  ---

فرمائيد وآقا ميرزا سيد استاد مهدی راست ميگويد مدتی درخانهام بنّائی كرد وبابی نيست اورا مرخّص

كفر وقتلش را دادم  درسنينی گذشته حكمعلی مدرس گفت من مهدی نام ثابت البابيت ميشناسم كه

خويدكی را نام برده گفت اگر بخواهيد الحال وشاهزاده از شخص پرسيد واو آخوند مالّ مهدی
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صمدخان صاحبجمع را با ده تن روانه خويدك نمود كه درخويدك اقامت دارد وحكمران بيدرنگ

ز ظلّ السلطان رفتن ماٌمورين در روز هفتم شهر شوال تلگراف امالّ مهدی را بياورند وبعداز

هريك از محبوسين اگر اقرار ببابی بودن نمايند وشرعاً ثابت باشد بقتل رسانيد بدينمضمون رسيد كه

اوحكمران شيخ محمد تقی را بدار الحكومه خواسته گفت حكم قتل محبوسين را بنويس والجرم

حاضر كنيد راه علماجواب گفت اقرار بعقيده خود نمايند تا حكم صادر شود وتدبير چنيناست ك

احضار ومكالمه نمائيد تا علما ووسط تاالر را پرده كشيده آنان را درخلف پرده جای دهيد وبابيان را

ومالّهای مزبور پشت پرده نشستند ومظلومين بار اقرار بشنوند وفتوی نويسند وحكمران نيز چنين نمود

نشاند وخدام چای وشيرينی حاضر ساختند برداشتند ودرنزد خود داده امر نمود زنجير از گردنشان

چنين گفت مرا ندامت حاصل شده اكنون ميخواهم حقيقت امر جديدرا بدانم واظهار مالطفت نموده

خالی از اغياراست بيمالحظه صحبت كنيد ومالّ علی سبزواری بيان نمود كه حقيقت وچون مجلس

دانستيد او گفت هزاده پرسيد كه شما بچه طريقامررا چنانكه من دانسته ام شما التفات نميكنيد شااين

بلقاٌ آنحضرت را داشتيم لذا همينكه چون ما منتظر ظهور قائم بوديم وپيوسته از درگاه حق مسئلت فوز

از مومنين مالقات كرده با ادلّه عقليه ونقليه از آيات خبر نداٌ جديد بسمع رسيد درطلب شتافته وباتنی

سول مختار وائمه اطهار منطبق يافتيم وچون كلمات وآيات بديعه را زيارت رقرآن واحاديث واخبار

ومالّ كردم قوت وقدرت آيات الهيه را درآن ديدم وقلبم را بتمامه بسوی خود جذب نمودوتالوت

علی نبذه از ادلّه وآيات قرآنيه واخبار بيان كرد وشاهزاده گفت
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--- ۴۰۹صفحه  ---

تحسين نموده بخوان واو با نغمه مليح لوحی چند از حفظ خواند وشاهزادهقدری از كلمات جديده 

هنگام آقا علی اصغر وآقا علی از گفت روزه شمارا ميدانم نوزده روزاست ولی نمازرا نميدانم دراين

كبير وآقا علی اصغر صالة صغيررا خواند جای برخاسته درمقابل وی وضو ساخته آقا علی صالة

واز هريك بطريقی اقرار شنيد آنان را مرخّص نموده اهزاده بمقصود خود رسيدوبالجمله چون ش

ولی همينكه از تاالر بيرون آمدند حاجی نائب اشرفيهارا از ايشان بهريك مسكوكی اشرفی انعام كرد

را بمحبس كشيد آنگاه مالّها از پشت پرده بيرون آمده نزد شاهزاده فرمان قتل مظلومانگرفته آنان را

فرسخی شهر رسيده شته همگی امضا كرده رفتند وازآنسو سواران مذكور بقريه خويدك واقع درسهنو

دو پسرش حاجی احمد وآقا محمد نيمه شب بر ديوار خانه مالّ مهدی برآمده داخل شدند واورا با

ی وعلی الصّباح دستها بسته سوار كرده روحسن دستگير كرده درزير زمين همانخانه حبس نمودند

سواران وغالمان بحالت مذكوره درميان انبوه تماشائيان درمعابر بشهر نهادند ومالّ مهدی چون محاط با

مسرور ومشعوف بود كه موجب حيرت كلّ گرديد وهمينكه بدار الحكومه شهر ميگذشت چندان

هديدحكمران پرسيد بهائی هستی جواب داد بلی امر بتبری كرد قبول ننمود تحذير وتوارد كردند

بمحاسن سفيدش بقتل كرده چنين گفت برخود رحم وكلمه لعن ادا نما تا كُشته نگردی آخوند دست

كه ريش سفيدم درراه حق كشيده گفت ايحضرت واال من چهل سال است بانتظار چنين روزی بودم

 با آن هفت درحبس انداختند والجرمبخونم خضاب شود وشاهزاده دستور داد او وپسرانش را نيز
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مهدی را احضار كرده گفت امروز يا حقيت امر بهائی درشب نهم شوال مالّهای مذكوررا طلبيد ومالّ

كُشته خواهی شد واو جواب گفت كه من از كشته شدن پروا ندارم بلكه يارا ثابت كن وآزاد باش و

استهزاٌ مقصود شما آرزو داشتم وبرای اثبات اين امر مهيا وآماده ام حال بفرمائيد آياچهل سال است

ومسخره است يا قصد فهميدن داريد شاهزاده

---  ۴۱۰صفحه  ---

علما گفت مقصودم فهميدن وقبول كردن است مالّ مهدی پرسيد كه آيا طرف خطاب شما هستيد يا

خطاب مالّمهدیگفت با مالّها گفتگو نمائيد ومن استماع كرده ميفهم كه حق با كدام است پس

متّفقاً گفتند ماهمه منتظر چنين گفت آيا شما منتظر موعودی بوده وهستيد يانه وآنانبمالّها كرده 

انتظاريد چرا با وجود ظهورش درسنه ظهور مهدی موعود ميباشيم مالّ مهدی گفت اگر براستی در

واخبار ماٌثور بود ايمان نياورديد وبا اينكه قدرت ستّين باتمام صفات وعالئم وآثار كه دراحاديث

رسيد ومومنين بموجب آيه فتمنّوا الموت ان كنتم صادقين جان وغلبه اش درآفاق وانفس بشهود

اورا شهيد نموديد ميرزا سيد علی مدرس جواب گفت برای اينكه ادعای او درراهش نثار نمودند

يظهر هكه از ائمه ها روايت شد وقوع نيافت مالّ مهدی اين حديث ماٌثوررا قرائت كرد كبدانطريق

العلماٌ فاذا حكم بشی لم صبی من بنی هاشم ذو كتاب جديد فيدعو النّاس ولم يجبه احد واكثر اعدائه

طريق اخبار وروايات ماٌثور وبسيار قرائت نمود يطيعوه وقالوا هذا خالف ما عندنا من ائمة الّدين وبدين

خواستند گفتند وهريك سواالتی  مالّها دردل داشتند واظهاروآيات كثيره از قرآن خواند وآنچه
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مينمود وبالجمله مالّ مهدی با ادلّه عقليه ونقليه كتب مقدسه ومخصوصاً نمودند وحكمران استماع

نمودند جواب مقنع قرآنيه واخبار نبويه واماميه اثبات ظهور اعلی وابهی نمود    وهر سوالی كهآيات

اختتام كالم حكم قتل اورا نيز اعت بطول انجاميد وپس ازداد ومدت مناظره ومحاجه مدت چهار س

رفتند ومالّ مهدی را فراشان بحكم شاهزاده نوشته مهر وامضا نمودند ومتفرق شده بخانه های خود

آوانس نام عكّاس مخصوص شاهزاده حكمران نزد حاجی بمحبس بردند ودرآنشب كه نهم شوال بود

لّدوله روس آمده چنين اظهار داشت كه شما ميتوانيد بيرق دولت روس اميرزا محمد تقی افنان وكيل

هريك از اينطائفه درزير آن مجتمع شوند ووكيل الّدوله ميدانست كه اخطار مذكور ازرا بلند كنيد تا

را آلته طائفطرف خود شاهزاده ومبنی بريك مواضعه ومسائل خفيهاست وميخواهند اين

---  ۴۱۱صفحه  ---

نميكنيم غراض خود سازند وچواب چنين داد كه ما درامور رعايای دولت ايران مداخلهبعضی ا

مالّ مهدی پس از واوانس ماٌيوس شده مراجعت كرد وهمينكه روز شد حسب المعمول علی الصّباح

دستور داد تا اشعار جمال ابهی فراغت از نماز ومناجات باٌقا علی اصغر كه صوت مليح جذّابی داشت

برقع برافكن از عذاررا باٌخر نرساند درِ زندان بازشد ای رسا خواند وهنوز غزل ساقی از غيب بقارا بصد

ببرند چه كه علی الصّباح بدستور حكمران شيپورچی شيپور حاضرباش كه آنمظلومانرا برای شهادت

ه حكم داد وفراشان وغالمان وميرغضبان واعضاٌ دائره حكومتی مجتمع شدند وشاهزادكشيد وسربازان

حسن بهائيان محبوس را بياوريد ودرآنحال صاحبجمع بمحبس شتافته بحاجی احمد وآقا محمدكه
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را كه درخوندك پسران مالّ مهدی گفت من بسيصد تومان خون شما وبرادر ديگر شما آقا ابوالقاسم

داريم وخون گفتند قبول است از حضرت واال خريدم وصد تومان هم خودم ميخواهم آيا قبول داريد

باره اش حكم قتل دادند واو خود مايل پدر مارا نيز بخريد اطاعت مينمائيم وصاحبجمع گفت علما در

استاد مهدی بنّاٌ درمحبس بداشتند وهفت تن مذكوررا را بابكُشته شدناست عالجی ندارد پس آندور

و جوانی برخود رحم كن كردند واو خطاب به آقا علی اصغر كرده گفت تبازنجير نزد شاهزاده حاضر

االن كشته ميشوی وآنجوان نورس رشيد پاسخ داد كه من جانم را نثار راه محبوب الهیوتبری نما واالّ

ميرغضب وفراشان داشتم هركه خواهد بيايد قبض نمايد وحكمران امر بطناب نمود وافراسياب نام سياه

طناب حاضر كردند وشاهزاده با دست خويش بگردنش انداخت

__________________________________________________________

داد وسی تومان هم نزول خالصه درهمانوقت سند پانزده روزه از من گرفتند سيصد تومان را صندوقدار شاهزاده

مرخّص نمودند درسر وعده چهارصد وسی تومان از آنوجه را صندوقدار سند گرفته بنده واخويم حاجی احمد را

از زندانبانی ما دوبرادر وآقا مهدی بنّاٌ كه اورا مرخّص كرده بودند وهفت نفر شهدابت سند ويازده تومان هم باسمبا

من گرفتند .     آقا محمد حسن بن مالّ مهدی شهيد

________________________________

---  ۴۱۲صفحه  ---
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وآن مظلومرا ا فراشان گرفته كشيدندوافراسياب سرِ طنابرا از دست شاهزاده گرفت وسرِ ديگرر

اشتعال درايمان وسعی وجديت بشهادت رساندند وآقا علی اصغر مذكور اهل قريه يوزداران وباكمال

كرد تا چندتن يهودی را حاضر كردند سال داشت وشاهزاده حكم ۲۷درتبليغ بود ودرحين شهادت 

تن اسيررا از عقب دستها بپشت بسته وبيك  وششوفرمانداد ريسمان بپای جسد انداخته درجلو بكشند

ميرغضب بدست گرفته وفوج سرباز باطبل وشيپور ازدو طرف دريمين زنجير ارتباط داده وسرِ زنجيررا

وحاجی نايب فراشباشی ومبارك خان سياه پيشخدمت مخصوص باسوارها ويسار احاطه كرده

عقب ببازار برده وتا ميدان خان كه بايستی جمعيت مرد وزن واطفال اهالی بلد ازدرپيشاپيش وانبوه

كه مشرف آخرين مقتل شهدا واقع شود برسانند وشاهزاده خود محض تماشا بداخل قلعه باالی قصر

توقّف كردند وآخوند مالّ برهمه اطرافاست بايستاد وچون اُسری را بنوع مذكور بجلو قصر آوردند

اسيررا باالی سرش وقوف دادند ودرمقابل تنشاده وپنجمهدی را كه سرِ زنجير بود زنجير از گردن گ

ويرا ايستاده با خنجر بيداد سر ازبدن جدا كرد ونخل شاهزاده كه درباالی قصر تماشا ميكرد ميرغضب

سال بود وهنوز اعضا حركت داشت كه ريسمان بپايش بسته بدست  ۸۵قامتش بخاك افكند وسنّش 

لو كشيدند وبا پنجتن اُسری بنوع مذكور تا بحسينيه شاهزاده تا نيز از جچندتن يهودی ديگر دادند

واال درب حظيره مال كه نيز مقابل قصر حكومتیاست رسانده نگهداشتند ودر حالتيكه حضرتمقابل

وآوای كوس درباالی قصر تماشا ميكرد وتمامت اعضا حاضر بودند وجمعيت تماشائيان موج ميزد

وآقا حسن اسير وسر زنجير آقا علی را كه شوهر خواهر آقا علی اصغر وكرنا رعبی عظيم دردلها افكند
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داشت گشودند ودر قرب انبار درحالت بود وقوت ايمان وكمال استقامت واخالص وتقريباً سی سال

گرفت وميرغضب بيك ضربت سرش بريد وقامتش ايستاده روی بباال كرده بينی خودرا بادو انگشت

برزمين انداخت

---  ۴۱۳صفحه  ---

اسير واخالط ناس جسد مقتول را بسنگ زدن گرفتند چندانكه تحت احجار مستور ومخفی شد وچهار

توقّف دادند ومالّ ديگررا بنوع مذكور تا قرب خانه شيخ محمد حسن مجتهد سبزواری مذكور رسانده

حكومت پيش وپيشخدمت مقرب علی سبزواری كه سرِ زنجير بود باز كردند ومبارك خان غالم سياه

دراين بلد غريبيد يك كلمه تبری بگو آمده گفت ای آقا دلم درحق شما بسيار ميسوزد زيرا كه

تومان ميخرم ودرآنحال آوای كرس ونای ساكت بود نميگذارم شمارا بكُشند وخون شمارا بسيصد

ا پر كردند ايستادند واعضاٌ حكومت وغالمان وفراشان اطراف اسری روتمامت جمعيت مبهوت وآرام

بران بردست منتظر ومترصّد شدند ومالّ علی بصوت رفيع چنين گفت ايمردم وميرغضبان خنجر

امام شهيد حسين بن علی عليهما السالم درصحرای كربال خطاب باٌفراد سپاه وجمعيتبشنويد حضرت

همانه وباعدا فرمود هل من ناصر ينصرنی گفت ومن عرض ميكنم هل من ناظر ينظرنی اين بگفت

واورا افراسياب حنجر حال كه ايستاده بود  سررا برای شهادت بلند كرده حلقوم را مهيای تيغ نمود

سنگ قطعه نمود وسرش را چنان بارا قطعهبريده بيفكند وهنوز رمق داشت كه دهقانی بابيل جسد

بهمان طريق  داشت پس سه مظلوم ديگرراكوبيدند كه مغز متالشی شد وآنمظلوم چهل وپنج سال
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مبارك خان سياه زنجير از گردن آقا محمد باقر بردند تا نزديك بمسجد بياخون رسيدند وبدستور

مومنين وحريرباف بود ودراين هنگام چهل ودو سال داشت ومهيا برداشتند واو از متقدمين ومخلصين

داخت ودو برادر اسير اخيرومباركخان ايستاده بدون سوال وجواب ويرا سر بريده بينبرای شهادت شد

بازار افكند را بسوی ميدان خان مذكور كشيدند درحاليكه صدای طبل وشپور وهلهله وغلغله در

وسرزنجير اسيران بدست ميرغضب بود

---  ۴۱۴صفحه  ---

آندورا بميدان ودرميان ميدان وپشت بامهای بازار وامكنه مرتفعه از كثرت جمعيت جای خالی نداشت

مظلوم بغايت جميل وجوان وسط شهر وپايتخت داروغه بود وارد كردند ونظر باينكه آندوخان كه 

تبری كنند وچون ايشانرا امر بتبری نمودند بودند كُشتن ايشانرا باٌخر انداختند كه شايد بترسند و

غر بيزاريم حال آنچه ميخواهيد معمول داريد وآقا علی اصوچواب چنين گفتند ما ازشما وعمل شما

سال داشت واظهار عطش كرده آب خواست وچيز مستكرهی برايش برادر مهتر بود وبيست وپنج

اصرار كرد كه نخست ويرا بقتل آرند وآقا حسن التماس نمود كه مقتول گردد بردند واو رد نمود و

كُشته نبيند وميرغضب بدو گفت نخست برادرت را خالص ميكنم ونوبت تو نيز بهمينوبرادررا

داروغه سر يكی ميرسد پس زنجير از گردن آقا علی اصغر برگرفتند ودركنار حوض قرب تختنزد

حسن را كه بيست ودوسال بريده بينداختند واورا تقريباً بيست وچهار سال بود وبرادر كهترش آقا

نگريست بپائين ميدان ولب حوض راداشت ودرطرف ديگر بكنار حوض ايستاده شهادت برادر مهتر
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مقرب جالل الّدوله نزد وی اظهار داشت كه زنجير برداشتند ومباركخان سياه پيشخدمت رسانده

آورده مايل بكُشته شدنت نيست كلمه تبری بگو تا تورا غالم شاهزاده بجوانی وجمال رعنای شما رحم

 باخود بحضور حضرت واال برم وباكمال عزّت وراحت بخانه خود روی واو چنينوار درجلو افتاده

زود مشغول بكار خود شويد كه رفقايم همه رفتند ونائب حسينعلی شيرازی بقوت كاردجواب گفت

بر پشت كتفش نواخت ومباركخان خطاب بدژخيمان چنين گفت عجب جگری دارد شكمش را پاره

اراذل اهالی بود تا مشاهده كنم پس افراسياب كارد بركشيد شكم بدريد سر ازبدن جدا كرد ودوتن از

مد حسين كرمانی ومبين گدا لختی ازگوشت بدن بعضی شهدارا برایمح

---  ۴۱۵صفحه  ---

آقا حسن را روغن زخم بريده باخود بردند واعضاٌ دائره حكومت با فراش وغالم وطبل وشيپور سرِ

حضرت واال درمقابل خدماتی برنيزه تفنگ كرده بقلعه حكومتی رفتند ومباركخان وافراسياب خان از

هم خلعت بافراسياب خان داد هانجام دادند خلعت گرفتند وشيخ محمدتقی مجتهد سبزواریك

وذيجاه گشت وسربريده آقا حسن بدست ومباركخان از شاهزاده لقب نسقچی باشی يافت ومقرب

توت قرب خانه استاد جواد پدرزنش كه بعداً نزد اراذل ناس افتاد ودركوچه سنگ تراشی بر درخت

بياويختند وتا عصر روز مذكور آويخته بود ومردم فوج فوج عروف بدرخت واويال گرديداحباب م

همی نواختند وجسد آنشهيدرا درب خانهاش افكندند تا مادر پيررا كه از بتماشا رفته بد گفته سنگ

چند زنانیمذكوره آقا علی را مادرزن وآقا علی اصغر وآقا حسن را مادر بود دل بگدازد وشهداٌ سبعه
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امر داد كه با آالت لهو ولعب بخانه اش وارد شده رقص وطرب نمودند وحكمران در هنگام عصر

مكشوف ومورد توهين واذيت جمعی از يهود رفته اجساد شهدارا كه تا آنوقت در رهگذرهای متفرقه

از اخالط  وآنان بهرسو رفته درحاليكه انبوهیبودند بجائی درخارج بلد انداخته مدفون ومستور كنند

آمدند بپای اجساد انداخته هر گروهی جسدی را از جايش ناس با خريع وهلهله پيرامونشان گرد

خالی از امعاٌ واعضاٌ داخلی آقا حسنرا كه بقرب خانهاش افتاده بود وكشيدند وجسد مقطّع الفضالت

هدی را از محلّهبقسمت اسفل جسد باريسمان اتّصال دادند وجسد نيم سوخته مالّ مسرش را آورده

معدود از مردم فهادان كه دسته از اشرار نزد جوی آب درگودالی انداخته وكريم نام حمالی نقودی

متفرقهگرفته نفط خريده بر جسد ريخته سوزانده نقل دادند وبالجمله اجساد

  ---۴۱۶ فحهص---

ونام بدگويان وسنگ زنانشهدارا از هرجا يافتند بحال فظاعت وفضاحت تامه باازدحام امتفرقه

شد ومغزها خوردبراجساد نواختند كه كاسههای سر پاكوبان بخارج شهر كشيدند ومردم چندان سنگ

كوشك وكلّه منار فروريخت وعضُالت بدن را جدا كردند وبالجمله درصحرای سلسبيل معروف بتلّ

طعات اجساد آنشهدارا قدرجاه خالی قنات محمودآباد ريختند وسپس احبای يزد هرمقدار از

سفله ورذله ناس درسر آنچاه مرتكب اعمال درمقاتلشان وغيرها يافتند درآنچاه بينداختند وتا مدتی

قطعه زمين بايررا خريده حصار وباغ وزراعت كرد گرچه آنرذيله شدند تا باالٌخره تنی از پارسيان

شهادت مذكور جشن وعيدی برای آنزمين محفوظ ومضبوط ماند ودريوم اشرار مخاصمت نمود ولی
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چنانكه بيكديگر تبريك وتهنيت گفتند وتمامت دكاكين وبازار بسته كار وشغل مردم يزد برپا شد

شب را درگشته اهالی بعيش وعشرت پرداختند وحسب امر حكومت كه منادی ندا داد بازارهاتعطيل

آئينيه ها وبلوريات نصبئين بستن وزينت وچراغان نمودند چنانكه از هنگام عصر تمام مردم سوق باٌ

درآنشب بموجب حكم شاهزاده وقاليهای قيمتی وچراغانی مشغول شدند وجشن وچراغانی كه

نمائی مردم درتمامت بلد برپا شد وآئين خودحكمران ونيز بهمت علما ومجتهدين وبمقتضای ميل و

برقرار گشت وجراحاتيكه به نيش زنانه ومردانه ئيكه بندی وعيش وعشرت وساز ونواز واجتماعات

برقلوب مكموده احباب زدند كمتر نظير آن ديده شد اهالی از ذكور زبان وذكر تبريكات وتهنيات

كبار خصوصاً ارباب عمائم مانند ايام عيد بحمام رفته خضاب نمودند ودر بازارهاوواناث وصغار

نمودند وبرخی از اندگان شهدارا دل بريانبكمال افتخار گشته بيكديگر تبريك وتهنيت گفتند وبازم

احباب مختفی شدند وبعضی كه صاحب حجره و                  دكّان

---  ۴۱۷صفحه  ---

اعضای دائره اش ودكّان بودند ناچار آئين بسته وبا جگر بريان تظاهر سرور كردند وجالل الّدوله با

جايها نشسته شادمانی نموده چای ودر بسياری از برای تماشا ببازار ومتاجر برخی از تجار گردش كرد

وظهور داد وتقديمی وپيشكش از تجار برد نوشيد وحاالت وكلماتی ناگوار نسبت باينطائفه بروز

تقی وكيل الّدوله درسرای خواجه كه ناچار چراغان كرد چنانكه بحجره تجارت حاجی ميرزا محمد

دا كرد وروزی بعد بمركز مذكور افنان رفته درحاليكه نسبت باحباب ااندكی نشست وسخنانی ناروا
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محترمين حاضر بودند خطاب بحاجی وكيل الّدوله نموده گفت شما شاهد باشيد چندوجمعی از تجار

خود بعضی نفر مقصّررا بجزای اعمالشان رساندم حاجی بدو گفت شما دراين بحبوحه ايام جوانی

وازاين قبيل سخنان ديگر ار چشم زخم بزرگی بكار شما رسيدحكومتهای خوب كرده ايد اما درين ب

دادند كه هركش نام بهائی برده متعرض نيز بوی گفت واو مالحظه كرده جارجی ببازار فرستاد ندا

بعداز مذبحه مذكوره شهداٌ سبعه مالّها نزد حكمران شود مورد مجازات ميگردد ولی درهمان روز

حاجی مالّ محمد ابراهيم مسئله گو از علمای معروف بهائی اشهراست مجتمع شده اظهار داشتند كه

مينمايد بر مسائل اسالميه واعتمادی كه اهالی باٌو دارند فوج فوج را بدين آئين واردوبرای احاطه اش

ميشود شاهزاده واگر حضرت واال همت فرموده اورا بقتل آرد دفع ضرر وخطری بزرگ از اسالم

حكمران فی الحال رفت ودركجااست گفتند درايامی نزديك برای تبليغ بتفتپرسيد كه اكنون 

اعزام نمود وچون بتفت رسيدند دانستند حاجی نائب فراشباشی را با عده سوار برای دستگيری حاجی

ومعاندين تفت را برای راهنمائی باخود بمنشاد بردند ولی كه حاجی در منشاد ميباشد وجمعی از اشرار

بعضی

---  ۴۱۸صفحه  ---

كوهی مخفی كردند را باٌحباب اطّالع دادند وآنان حاجیرا بمغارهازاحبای تفت بمنشاد شتافته واقعه

حاجیرا نيافتند تفتيناتی كه وچون فراشباشی وسواران وهمرهانش علی الصّباح بمنشاد رسيدند و

كردند وبمنشاد آوردند وفراشباشی  درمغاره پيداهمراه بودند هرسو پی تفحص از حاجی رفتند واورا
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نمود وپاهای آنعالم متّقی را كه سنّش افزون از هفتاد سال بود درفلكه بال تاٌمل دشنام داده ستم وجفا

حاجی را ووچوب وافر زدند ونقود ميخواستند والجرم احبای منشاد مبالغی بفراشباشی دادندگذاشتند

بعزم شهر حركت دادند اورا باغل وزنجير سوار براستر كرده از زير چوب مستخلص كردند وماٌمورين

بحكمران رساندند وامر داد تا سربازان باطبل وچون بباغ ناصريه واقعه در دوفرسنگی بلد رسيدند خبر

فراشان چوب بردست گرفته حاجی را احاطه كردند وبدين حال وشيپور وغالمان وسواران با عده از

قلعه حكومتی بردند وانبوه اهالی از مرد وزن واطفال وكبار كه درمعابر مجتمع وارد شهر نموده سوی

دست ولسان آنچه خواستند وتوانستند نسبت باٌو گفتند وكردند بنوعيكه چون بمحضرباشدند

مقابله حكمران رسيد از كثرت مشقّت وكوفتگی وپليدی عمامه وعبا ولباسش صالحيت ومقدرت

يكدست لباس سفيد هزاده دستور داد اورا بحمام بردند وحاجی كس فرستادوگفت شنيد نداشت وشا

قلعه معين كردند اندكی راحت وپاك ازخانه برايش آوردند ودربر نمود ودر محلّی كه برايش در

درخصوص دين وعقيده كردند شاهزاده وخواب نمود آنگاه شاهزاده ويرا خواست وسوال وجواب

وبهائی را بيان كرد وگفتگويشان بطول انجاميد ائی هستم وفرق بابیپرسيد بابی هستيد گفت به

صرف شام كه سه ساعت از شب گذشت دستور داد كه اورا از وشاهزاده اظهار شفقت نمود وبعداز

دروازه             سمت

--- ۴۱۹صفحه  ---
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از صاحبمنصبان دهسمت جاده خراسان برده روانه مشهد نمايند وخود نيز سوار شده همراه رفت وع

برحمار سفيد سواری خود واعضاٌ محترم دائرهاش نيز سوار گشته روان شدند ومقرر داشت ويرا

معروف بتلّ اللّه اكبر مقابل صدرآباداست نشاندند وتظاهر بتجليل واحترام دربارهاش كرد تا بتلّی كه

شت ويرا نشان كرده هدف گلوله قدری دور شد بادست خود پرسيدند ويرا جلو روانه نمودند همينكه

افتاد وهمرهان نيز تاٌسی كرده پی درپی گلوله نواختند وجسدش را ساخت چنانكه آنمظلوم برزمين

۲۴خاك چنان مستور ومفقود نمودند كه اثری از محلّ معلوم نشد واينواقعه درشب درگوشه تل زير

ويكصد وسی هفت مجلّد كتاب وسندوسال مذكور واقع شد وشاهزاده صندوقچه الواح وآيات ماه

متروكاتش بود طلب هفتاد تومان كه آنمظلوم از حاجی غالم نام نساج طلب داشت واين جمله از

خاتمه يافت واما سه تن بقيه تصرف نمود وبالجمله مذيحه مذكوره شهادت هشت تن چنانكه نگاشتيم

خت وثمن را بحكومت داده مستخلص شد فرومحبوسين استاد مهدی بنّاٌ خانه خودرا بيع شرطی

را نيز مبالغی نقود گرفته مستخلص كردند شهيدوحاجی احمد وآقا محمد حسن پسران مالّ مهدی

را نيز دستگير نموده بمحبس انداخت وجور وستم بسيار وارد وحكمران بسياری از آحاد اينطائفه

ثيه جمعی را تاراج نمود وبرخی بهر نوعی باهظه گرفته رها كرد واموال واثاساخت وباالٌخره مبالغ

از شد از شهر گريختند ومختفی ومتواری گشتند واز كُشته شدن مصون ماندند ومدتی دورممكن

واز تعدياتش عائله وخانه خود زيستند وجمعی آنچه توانستند فراهم كرده جريمه بحكومت دادند
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مستضعفين ونابالغين درايمان د وبعضی ازمحفوظ شدند وبرخی دراثر آنصدمات بدرود حيات گفتن

وبشهادت بر تبری خود از اينطائفه خطّ وامضا گرفتندپناه بعلما ومتنفّذين برده دراهم وديناری دادند

  --- ۴۲۰صفحه  ---

وبسياری ازاهالی که بهائی نبودند به اين نام گرفتار شده به بذل مال خالصی يافتند 

رد و اقدامات وی سبب شد که مردم يزد را عموماً هوای وحکمران اموال فراوان گرد آو

تعرض اين طائفه برسرافتاده به ستم وايذاء پرداختند چنانکه استاد ابوالقاسم گيوه فروش از 

خواست و بين او وصاحب دکّه برسر  اشياء می متقدمين مؤمنين يزد نزد دکّانی خريد بعضی

ه گفت تو هم از دين اسالم خارجی قيمت گفتگوبرخاست وصاعب دکان پرخاش کرد

وکلّه قند روسی برسرش به قوت تمام فروکوفت وآن مظلوم ناالن به خانه به بستر ناتوانی 

 مين مؤمنين درسنافتاد و پس از يک هفته به جهان باقی شتافت و ملّا حسين ازعلماء و متقد

روزدرگذشت  سالخوردگی از شدت بليات و تأثّر مريض و بستری شد و پس ازسه

واوضاع به درجه ای مخا لف با اين طائفهٴ  مظلوم شد که حتّی ملّاهای زرتشتی به معاندت 

با پارسيان بهائی قد برافراختند و اجمالی از آن واقعه اينکه در قريهٴ  مريم آباد يزد که غالب 

مرآوردند ودر رعايا زرتشتی اند و از مدتی قبل به مرور ايام جمعی ازايشان ايمان به اين ا
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اثناء واقعات مذکوره که برای بهائی اسالمی ميدان قتلگاه وتاراج کفش و کاله آراسته 

گرديد کدخدايشان شکايت به دستوربزرگ مقيم يزد که تيرانداز نام داشت نموده گفت 

اين عده که بابی شدند از دين بِهی خارجند و به فروع و رسوم زرتشتی بی اعتنا ميباشند و 

اليد نياکان استهزاء مينمايند و دستور مذکوربنا به گفتهٴ وی نام بيست ويک تن به تق

ازاحباب پارسی را برنگاشت و بواسطهٴ او امر به احضارشان داد ويازده تن ازآن عده به اين 

نام ونشان شهريارپورجمشيد, نامدارپورمهران, اسفنديار پورنامدار, رستم پورخرسند, 

فادار پوراورمزديار, مهربان پورمهران, بمان پورسروش, جمشيد پور اسفنديارپوربهمن،،, و

رستم, رستم پورسروش, ملّا بهرام پوربهمن  سابق الذّ کردر خانهٴ دستور مذکورحاضر و 

مورد عتابش واقع شدند, دستوربه ايشان چنين گفت  ای از دين دررفتگان هرچند شمار 

شما بسيار شد ولی دوتن ازشما را 

---۴۲۱ ٴحهصف---

بيرون نروند از شمارا بايد كشت وديگران را بايد دست وگوش بريد تاهمه بهراسند واز آئين بهی

سرزده كه مستوجب چنين واسفنديار از احباب حاضرين كه بيباك بود بدو گفت آيا چه خطائی ازما
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توضيح كه تقصيرت محتاج بجزا شويم دستور با صوت جهر وصورت غضب وقهر گفت لب فروبند

تپه شن تورا ديدند كه گهی وتفسير نيست زيرا همان كسی هستی كه درصحرای خويدك برپشت

بهائی گذاشتی وچون سخنانی چند دستها باٌسمان بركشيدی وهنگامی خودرا خم داشتی ونماز

امر بهائيان حاضرين كه با مكنت وساعی درنشر اين فيمابينشان رد وبدل شد مالّ بهرام بهمن مذكور از

ازاين نكته نبايد غافل شد كه امروز شما رئيس روحانی زردشتيان ومردی سليم بود بدو گفت ايدستور

مسلك هدی را بهديتان ننمائی وراه را از حياد جدا نسازی وپند واندرز نخواهی اگرايران هستيد و

از يد چه گناهناچار براهی ديگر خواهند رفت وباز حرمت وپاداش گناهشان برشما خواهد رسآنان

ايدستور مهتديان روی نادانی در خواهرزنش است وشما ايشانرا بنادانی گذاشتيد اينك من از شما

خداوندرا نشان داده گفت كدخدا ميپرسم كه ازما چه گناهی ازآئين زرتشت ديديد دستور كدخدای

ركردار ورفتار ياد كرد كه اين گروه داينجاست وآنچه از شما ديد ميشمارد ولی كدخدا سوگند

وپرستش ازديگران برتری دارند الجرم مابين دستور يزدان پرستان از نيكوكاری ومردانگی وبخشش

جمشيد كه پيری باشهامت از احباب پارسی بود درمحضر وكدخدا مبادله سخن شد آنگاه شهريار

ر گفت مالّ بهرام سخن بميان آورده خطاب بدستوكرد ودستور بكدخدای مذكور تشدد وسختی

برای آنكه ويرا از عزم جفای براحباب منصرف سازد وعده از اينك مصلح از مفسد معلوم شد و

آنكه او ملتفت شود وحاضرين بفهمند بدينطريق تعبير از منظور نمود كه پيشكشی درنظر گرفته محض

مخارج آتشكده مريم آبادرا نخواهم داد وآنچه بايد بدهم بخود شمامن بعد ازين
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---  ۴۲۲فحه ص ---

وی تقديم ميدارم تا بهرنوع كه مصلحتاست صرف آتشكده نمائيد ومقداری ازسنگينی مسئوليت

ودراستقامت احوال واعمال زرتشتيان سخن گفت ودرخصوص صفاٌ نيت وخلوص عقيدت خود

آنكه بوديم اولی همرهان چنين استدالل نمود كه اگر ما بهائيان پارسی راحت وعزّت دنيويه را طالب

چنين خطرات جانی قبول اسالم نمائيم تا برگردن ديگران سوار شويم وقبول امرابهی موجب

ودر روزی بعد مبلغ خطيری ومالیاست وكسی پيرامون آن نگردد مگرآنكه چشم ازامور فانيه پوشد

فتنه مشتعله خواموش گرديد واز نقود برای دستور فرستاد والجرم تعرضات دستور موقوف شد

گشت وانوشيروان بهرام وانوشيروان مهربان اقعات مذكوره موجب تنبه پارسيان قريه حسين آبادوو

بهرام قبول ايمان نمودند وساير پارسيان قريه را هدايت وجمشيد بهرام واردشير بهرام بواسطه مالّ

را گذاشتند كه قريه بنام اين امر معروف گرديد ودستوران بنای تعرض كردند چنانكه چندی نگذشت

آباد اردكان منظومه درذم وهجا انوشيروان مهربان مذكوردستور نامدار ازقريه حسنواز آنجمله

كرده برايش ارسال نگاشته بفرستاد وانوشيروان درجواب وی منظومه حاوی ادلّه حقيت اين امر تنظيم

يان احباب برفسنجان رفتند فرارنمود ونيز فتنه مذكوره يزد بكرمان سرايت كرد چه كه برخی از

محمد صالح خان وآقا محمد طاهر از احبای واينموجب شورش وهيجان مردم شد چندانكه آقا ميرزا

گريختند واشرار برای دستگيريشان ازعقب شتافتند وآندو آن بلد برای حفظ خود وسائرين بكوهستان

ست نياوردند وبالجمله شاهزاده جالل واعدا درتعاقبشان بودند ولی بدمدتی ازكوهی بكوهی دويدند
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بطبع وتطاول بر احبا وقتل ونهب را ادامه داد تا آنكه ما وقع دربرخی از جرائد اروپاالّدوله تعرض

از احبا بطهران رفته رسيده بواسطه قناصل وسفَرا وهم بوسائط داخله بشاه وصدر اعظم رسيد وجمعی

نزد شاه واركان دولت تظلّم نمودند

---  ۴۲۳صفحه  ---

اكبر ونيز ازآنجمله حاجی ميرزا محمد افشار وصدر ومعتمد اردكانی وشاطر حسن وبرادرش آقا علی

بنوعی موثّر سخن گفتند آقا محمداسماعيل عريضه بشاه دادند وبعضی درمقابل كالسكه شاهی ايستاده

احبا ورد اموالشان بدو رسيده  از تعرضشكايت ازجالل الّدوله نمودند تاآنكه تلگرافات راجع بمنع

قريب يكسال معزول واحضار بطهران شد ومردم ستمديده قرين حزن وياٌس گرديد وباالٌخره پس از

طهران مجتمع شدند براو شوريدند وبرخی ازاموال منهوبهرا استرداد كردند يزد از احباب واغيار كه در

واقع های يزد احدی مورد بازخواست ومجازاتمقابل آنهمه قساوت وخونريزی نه او ونه مالّولی در

منها قوله االٌعلی  ابهی درالواح صدور يافتنگرديدند وتفصيلی از واقعات دلگداز مذكوره يزد قلم

ايران افتخار بظلم وستَم اوست گوينده وپاينده  چشم عدل گريان وانصاف ناالن سبحان اللّه در

ونادانی اغنام الهی را دريدند شده ذئاب جزائر جهل وبيرحمی واخالق درندگان صحاری وبراری

اشياٌ درارض يا مرتفع وفرياد وناله يوسفهای معانی وخسارت عظيم را ربح كثير دانستهاند امروز حنين

عظيم برصدر عدل وارد وضربتی محكم برهيكل انصاف نازل غزالهای ازچاه جاه ظالمان بلند زخمی

كين ذركمين واطفال ومادرا طاغيان بی شرم وحيا ازپی مقام وعدل صيادهای صحرای محبت وصفارا
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احمر ظلم وعساكرش قائم رحم درايران بمثابه عنقا با اسم وبيرحم وانصاف بمثابه كبريتوجنودش

منكرين مذكور وغير مشهود  درشب بيست وسوم رمضان غبار ودخان عظيم از ضغينه وبغضای

ر عدل را ستر نمود بل محو كردومعرضين برخاست بشاٌنی كه تجليمظلوم بی چاره وبی وات انوار ني

معين آقا علی وآقا علی اصغر عليهما بهاٌاللّه وعنايته را

---  ۴۲۴صفحه  ---

با خفّت درجا مع شيخ حسن سبزواری بدون سبب وعلّت اخذ نمودند وبا گماشته واال حاجی نايب

فرستادند واز قرار مذكور است را مجری داشتند وبعد بحبستمام بحضور نواب واال بردند وانواع سي

دخان ديگر از مطالع بغی وفحشاٌ مرتفع آنچه ممكن بود از زخارف اخذ كردند ومرخّص نمودند وبعد

نفس را اخذ نمودند از جمله جناب مالّ علی وآن اخذ نفوس مقدسه دركرت اخری برده هفت

عليهما بهاٌاللّه وعنايته نواب واال بيكی گفته تبری كن تا یسبزواری بوده وهمچنين جناب مالّ مهد

حقيقی فرمود چهل سال است كه من منتظر اين يوم بودهام والحمدللّه امروز خالص شوی آن منقطع

فرموده ياقوم سيد ام ونفس اخری درهنگام مرور در اسواق با ميرغضبها وفراشها ورجاله عبادشدهفائز

ينظرنی باری نار بغضا بشاٌنی ه هل من ناصر ينصرنی ومن عرض ميكنم هل من ناظرالشّهداٌ فرمود

اخری باستقامتی تمام جان فدا نمودند مشتعل كه قلم ازذكرش عاجز اين دونفس مباركه ونفوس

بعضی اذكاررا ميشنوند وساكن اند بلكه می پذيرند خونهای اين نفوس سبب شد كه حال اهل ايران

نمينمودند چه كه نعوذ باللّه كلّ را نجس ميدانستند ابداً تكلّم را جائز س خارجه نفساهل ايران بانف
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حد ايران شمردند حال از عنايت اينظهور اعظم ابواب معارف باز شده آن توحشهای زايد ازنمی

هها نمود دمإ عشّاق درآفاق معجزواعتراضها ازميان برخاست وكلّ را بحضور ولقاٌ بشارت فرمود وفائز

را برمقامش مقّر وماٌوی معين فرمود حال اكثری نمود واسباب بعدرا بسياط بيان دفع كرد وقُرب

فی الحقيقه محبتی نسبت بكلّ ظاهر شده كه ظهورش نزد عباد از باجميع احزاب عالم معاشر ومحب

وسمع شدهاند تاتبارك الكريم ذوالفضل العظيم حال كلّ بصر شدهاند تا ببينند محاالت شمرده ميشد

بشنوند افكاررا جنود اقرار ازميان برداشت                           درنفوذ

---  ۴۲۵صفحه  ---

باری نفوس درنفوذ قلم اعلی واقتدار كلمه عليا تفكّر نمائيد چگونه تقليب فرمود ونزديك نمود

وكشيدند تاآخر بلد وباقی را مذكوره را ببدترين عذابهای عالم شهيد نمودند يكی را طناب انداختند

باچوب وبعضی را بازنجير وبعضی را باسالح از عقب او ميزدند وميبردند بعضی را باسنگ وبعضی را

وبعد آتش زدند واستخوانهارا درگودالی ريختند از قرار آن هياكل مقدسه را قطعه قطعه نمودند

ند وچه شدهاند واحدی درآن ايام از گذاردند معلوم نيست بكجا رفتهامذكور هزار نفس رو بصحرا

سوال ننمود وازبيم وخوف نزديك نرفت آن مظلومها بيقوت ماندهاند واز قرار مذكورعيال واطفال

را ارسال وقوت يوميهبعضی از ملّت روح ايدهم اللّه درسر سر من غير اطّالع احدی دستگيری نمودند

مرتفع وحنين اشجار بلند وشب آن يوم ريزهها ازصحراهاداشتهاند يا حبيب روحانی امروز ناله سنگ

گويا اقليمی فتح نمودند سبحان اللّه ظلم وبی بامر حكومت ناس عيد گرفتند وجشن بزرگی برپا
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وزمينها را كلّ متحير نمود  سوف يرن جزاٌ اعمالهم چه كه بعد شعوری بمقامی رسيد كه اهل آسمانها

اعتسافی تجلّی نير انصاف باهر در جميع احوال نسئل اللّه تباركمشرق وبعد هر هر ظلمی نور عدل

واالٌيام انّه هو العزيز وتعالی ان يويد عباده علی االٌقبال وعلی التّدارك علی مافات عنهم فی اللّيالی

ارض ياٌ قصد اطفای نور نموده وعمل كرد آنچه العالّم  ونيز درلوحی ديگر چنين مسطور ميباشد ظالم

مرتكب نشده قسم بنور بيان كه آنچه كرده سبب اعالی كلمه مباركه كه از اول دنيا الی حين احدی را

الٌنفه ولمن معه ويحبه  ونيز درضمن صورت زيارت صادر در حقّشان چنين مسطور بوده وهست رغماً

اشهد بمصيبتكم صاحت الصّخرة وارتفت الصّيحةاست

---  ۴۲۶صفحه  ---

الوفاٌ فی ناسوت االٌنشاٌ ل الجنّة االٌحدية  اشهد بكم وبنور استقامتكم تزين دياج كتابوذرفت دموع اه

االٌعلی وانقطع الفيض من سحاب الفضل والعطاٌ آه وبحزنكم فيما ورد عليكم ناح قلب البهاٌ وصاح قلمه

بحر البيان عم امواجه والسدرة االٌنوار فی سماٌ الّذكر والثّناٌ بمصيبتكم منعآه ياكنوز الوفاٌ آه آه يامشارق

فی الجبال وعن اثمارها والشّمس عن ضيائها ان المقربون ساروا وداروا فی الصّحاری والبراری

اللّه موجدكم ومحبوبكم والبوادی ليجدوا قطعات اجسادكم واحبابكم وليجدوا منها عرف محبة

ويزور زائريكم اشهد انّكم فزتم مومصوركم ومعبودكم ومحييكم طوبی لكم ولمن يحبكم ويزورك

يعزّيكم اللّه بنفسه ويعزّی ابنائكم واهلكم وذرياتكم الخبالمقام االٌعلی والّذروة العليا وبلغتم مقاماً
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فتنه در سبزوار

از معاريف احباب بالد اخری مانند در سبزوار چون بعالوه بهائيان شهير از اهل بلد جمعی ديگر نيز

از يزد وغيرهما درآنجا اقامت جسته بتجارت كاظم از اصفهان وحاجی عبدالّرسول حاجی محمد

گان اينطائفه تجمع يافته تبليغ كردند وحاجی ميرزا مشغول شدند وبداينطريق گروهی از شناخته

 مقتدر شهير بلد با رعايت احتياط از رقبا واعداٌ ملجاٌ ومالذشان بود لذا آتشابراهيم شريعتمدار مجتهد

فساد وكينه برخی از مالّ ها خصوصاً برادران شريعتمدار مذكور مشتعل گرديد وبايجاد فتنهوحسد

حميت جاهليه نباض همی كوشيدند ولی قدرت شريعتمدار مانع بود تا آنكه ماه رمضان رسيد وعرق

برفساد نمودند واراذل وسفله را تحريك گشت ومالّها بر رووس منابر بنای تعرض وسب ولعن نهادند

سرای متعلّق بشريعتمدار كه تجار احبا نيز درآنجا وميرزا هاشم تاجر اصفهانی ساكن درتجارت

اصلی بود وبنصيحت وموعظت منصرف از اعمال خودتجارت داشتند محرك ومفسد

---  ۴۲۷صفحه  ---

كه بدنش سياه ومورم ن زدنشد وآحاد اينطائفه را متغير ساخت وميرزا عليرضا يزدی ويرا بازنجير چندا

جمعه واقع درجنب تجارتسرای گشت ومعاندين را بهانه بدست آمد واورا بابدن خونين بمسجد

شيخ روضه خوان اصفهانی ونيز سيد مذكور بردند وعلمای ائمه جماعت بجوش وخروش آمدند و

خواندند علی المنبر يك يك ودوم را عنتر السادات مييزدی كه عوام سبزوار اول را عروس الّذاكرين
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سزا وسخط گفتند ودكاكين وبازاررا بسته كسب وشغل را منع وتعطيل نمودند ازاحباب را نام برده نا

قفل رااجتماع وشورش كردند وشريعتمداررا نيز مانع از اقامه صالة شدند وابواب مساجدواهالی

انمودند وياعلی ياعلی گويان بتجارتسرای مذكور ريختند وعداز احب گرفتار كرده حتّی حسن نام راه

جرم دستگير وبازخواست نمودند كه بر جوان بخاری را بجای حسن نامی مشهور از اينطائفه بدين

بمحبس حكومتی كشيده حبس نمودند ونيز بازدحام عام خليفه دوم لعن نكرد وتمامت محبوسين را

آقا عبدالوهاب را گرفتار كرده ضرب بسيار نموده بردند واو وپدرش بخانه حاجی عبدالّرسول هجوم

بسرای حكومتی كشيدند وحكمران امر نمود ايشانرا دريكی از حجرات اندرونی حبسسروپای برهنه

مختفی وپنهان كردند واين واقعه دريوم بيست وششم رمضان واقع شد وجمعی ازاحباب درخانه ها

كرده شبانه فرار نمودند وگروهی رخی لباس زنانه دربرگشتند ودرغايت ترس وبيم مدتی بسر بردند وب

وبالجمله مالّها باتّفاق حكمران بتفرق وقلع وقمع گريخته آهنگ مهاجرت واقامت درعشق آباد كردند

محبوسين را پای دركند كرده متجاوز از دوهفته درمحبس حكومتی اينطائفه همت گماشتند وتمامت

امضای رب را اجازه مالقاتشان ندادند وپنج تن از ائمه جماعت فتوی واز اقوام واقانگهداشتند واحدی

شهادت عريض كفر وقتلشان داد ولی شريعتمدار مذكور مخالف بوده مساعدت ننمود وصورت

وطويلی بامضاٌ جمعی كثير از اهالی

---  ۴۲۸صفحه  ---
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تاآنكه ة وعبادات ديدندرسانده همگی شهادت دادند كه حاجی عبدالّرسول را مكرراً درحال صال

واو تلگراف بشاه كرد احبای عشق آباد عرضحال داده بعنوان مطالبات خود تظلّم بحكمران نمودند

طهران بوالی خراسان كه دراين هنگام ونيز تجار يزد وغيره تلگرافات بطهران نمودند ودستور از

وار كه پسرش ملقّب بموتمن الملك او بحاكم سبزوصاحبديوان ميرزا فتحعلی خان شيرازی بود رسيد

كرد وغالباً اقرار صريح بايمان نكردند ومقرر شد كه مبالغی گرفته بود دستور داد محبوسين را استنطاق

مشهد باالٌخره ده نفررا كه پنجتن سبزواری وپنجتن يزدی باتّفاق دوازده سوار روانهومستخلص نمايند

سيدی معمم بود است مالّ عبدالوهاب مذكور ميرزا هدايت كهداشتند واسامی پنج تن سبزواری چنين

برادرش كه يكی صباغ وديگری نجار وودر استنطاق اعتراف بايمان كرد وميرزا محمد وميرزا ابراهيم

الّرسول آقا محمد صادق چيت ساز آقا محمد بن است حاجی عبدبودند واسامی پنج تن يزدی چنين

عباس برادرزن حاجی مبلّغ وميرزا عليرضا وبعداز ورود بمشهد حاجی مبلّغ آقاحاجی محمد ابراهيم 

پانصد تومان كه مقرر شد داد واورا با مالّ عبدالوهاب وآقا محمد وآقا عباس رهاعبدالّرسول مبلغ

قريب سه ماه كردند وشش تن ديگر كه دارائی وتوانائی تاديه وجوه رشوه وتقديمی نداشتند ناچار

.محبس بسر بردند تا بواسطه شيوع وبا وفرار اعدا مستخلص ورها گشتنددر

فتنه درهمدان وشهادت آقا محمد رضا دريزد
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التّجار جمعيت يهود بمعارضت وتعرض بهائيان اسرائيلی درهمدان باغواٌ شريف الّدوله رئيس  

دوله حكمران برده بدين نوع ازاورشليم بهمدان آمدند باخود نزد عزالّبرخاستند وچندتن حاخام كه

كه قليلی ازآحاد جمعيت ما فريفته اقوال بهائيان شدند وشريعت توراةرا به پشت سرشكايت نمودند

انداختند وبرسوم وقواعد ما عمل نميكنند ودرخواست ما ايناست كه حكمران امر فرمايد

--- ۴۲۹صفحه  ---

دستور ر مخالفت توراة نكنند وحكمران حسبياازبين جمعيت ما خارج شوند ويا ملتزم كه ديگ

تنی ازبهائيان شريف الملك عده را بتفحص وتحقيق بگماشت ونقشه تدبير چنين كشيدند كه

تا ملزم ومفحم شوند وحكم اسرائيلیرا بكنيسه حاضر كرده بمقاوله ومناظره با حاخامها بگمارند

آمدند ومكالمه بدينطريق واقع شد كه كليميان در دربارهشان صدور يابد ولی جمعی از بهائيان بكنيسه

نقض ورفض كرديد يا ملتزم شويد كه بعدازاين مخالفت نكنيد بايشان گفتند چون شما احكام توراة را

خارج نمائيد وبهائيان جواب دادند كه ما هرگز بااساس توراة مخالفت نكرده ويا خودرا از جمعيت ما

را كه باشريعت موسويه مبايناست اعتنا نداريم وشمارا مخالفكرد ولی بدعتهای شماونخواهيم

تحقيقات شريعت ودرهم شكننده احكام ميشناسيم وبعداز گفتگوی بسيار قرار چنين شد كه درمجلس

ار واعيان بلد تحت رياست نمايندهه كه مركّب از دوازده نفر از تجحكومت منعقد ميشد محاكمه بلدي

وعضو مجلس بود باحضار سه نفر ر كه خود يكتن از اشراف همدانكنند وشريف الملك مذكو

روبن از احبای مخلص وحده نماينده گرديد وحاخام نماينده ازاحبای اسرائيلی فرمان داد ولی دائی
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باتّفاق حاخام وارد از اورشليم بمجلس بلدی آمدند ودائی روبن نيز وهمدان نماينده كليميان شد

جلس كه ميرزا تقيخان قائم مقامی بود ازنماينده كليميان پرسيد شمارا بررئيس موحضور يافت

سبترا نگاه اينگروه چه ادعا است واو جواب داد كهايشان ازدين موسی بدرشدند چهكه حرمت يوم

است نماينده موسويان پليد كدامنميدارند واغذيه واشربه پليد ميخورند رئيس پرسيد كه اغذيه واشربه

ساخته آنان نزد موسويان پليد ميباشد واين گروه اثبات كرد كه ذبيحه مسلمانان وپنير ودوغتوضيح و

چون اين سخنرا بشنيد بشدت غضبناك شد وتاٌسف خورد كه چرا احتراز واجتناب نمينمايند ورئيس

اين سخن حاضر شد وفی الفور حكم داد موسويان را راندندبرای استماع امثال

-- - ۴۳۰صفحه  ---

مبلغی ووبيرون كردند ونيز دوبار ديگر حكومت همدان بعضی ازاحباب اسرائيلیرا گرفتار نمود

احباب اسرائيلی ازبعنوان جرم عقيدت ازايشان گرفت ونوبتی ديگر نيز موسويان برای آنكه بعضی

تمع كردند ودر دار الحكومه مجدريوم سبت بشغل وتجارت پرداختند بعز الّدوله حكمران شكايت

موسويان داد ونيز دراينسال حاجی محمد نجار شده غوغا بپا نمودند وباالٌخره حكومت فرمان بطرد

سعی وهمت مبذول داشت وفات نمود ومسلمين از دفن جسدش ازبهائيان معروف همدان كه درتبليغ

رضا از محترمين باالٌخره درمصلّی مدفون گرديد  ونيز دريزد آقا محمدودرقبرستانشان ممانعت كردند

فتوی بعضی ازعلما هدف گلوله برخی از اشرار شده بشهادت رسيد .احباب بموجب
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اينسنه ميسور طبع كتاب اقدس والواح معظّمه دربمبئی   وچون طبع هيچيك ازالواح وآثار بديعه تا

اينطائفه را عده روز افزون نشد ونسخ عديده كه بخطّ زين المقربين وسائر آحاد احباب منتشر گشت

مستطاب اقدس بتضميم معدودی ازالواح متنوعه كفايت نمينمود لذا حسب دستور ابهی در عكّا كتاب

ديگر نيز بهمان شكل وحجم مركّب ازمعظم الواح فراهم بشكل كتابی حجيم تهيه شد ودومجلّدی

ميرزا محمد علی كتابت كرد وزين المقربين مقابله وتصحيح نمود وآمد ومشكينقلم باخطّ زيبايش

برای طبع ونشر عازم بمبئی گشت  ۱۳۰۷ميرزا شعاع اللّه درشهر جمادی االٌولی غصن اكبر باپسرش

مذكوره را باخود برد ودرمصر ورود نمود پس از اقامتونسخ

__________________________________________________________

مفصّلی كه الی االن هفت خواهند تشريف آورد  ديگر يك رساله حضرت آقای اكبر ارواح البشر فداه درين شهر

كلمات وآيات وسور بمناسبت هرمقام دراو مذكور ومسطور جزٌ نازل ونوشته شد از جهت ابن الّذئب نازل اكثری از

(تكميلی الی االن نازل نگرديده بعداز اتمام البتّه سواد وارسال ميشودفی الحقيقه رساله باين واد قزوينی خطّ ج.

گشته بخطّ فانی است ودرآخر باسم حسين الذی سجن كتاب اقدس مطبوعه كه منشور بالد)  ۱۳۰۸شعبان  ۹مورخه  

علمه ن كتاب مبارك بحضور من اليغرب عنارواح البشر فداه دستخط فرموده وايفی الخرطوم شده وآقای اكبر

اً نسخ بايد از رویشیگذشته وامضا فرمودند وطر

________________________________

---  ۴۳۱صفحه  ---
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مومنين مصر واستراحت ايامی چند روانه هندوستان گرديد وچون ورود نمود احبای آنجا مانند

او شهوری چند در بمبئی شادمان شده اميد مالقاتش برای تبليغ بافضال ووجهای اهالی داشتند ولی

تا ازطبع بيرون آمدند وبنام كتاب كتب مذكوره سعی نمود بنوع احتياط وحذر بسر برد وبرای طبع

آهنگ عودت بعكّا  ۱۳۰۸شدند ودرشهر شعبان اقدس وكتاب مبين وكتاب اقتدار معروف ومنتشر

كرده درشهر رمضان وارد شد .

شهادت حاجی مالّ محمد علی در يزد

ی متقدمين مومنين را درسن محمد علی ده آبادی ازعلمادريزد درشب بيست وهشتم صفر حاجی مالّ 

ازاشرار بلد هنگاميكه ازكوچه ميگذشت هدف گلوله نموده استخوان هشتاد ويك سالگی باقرپيس

وپسر آن مظلوم مقتول شبانه جسدرا برده دفن نمودند .سينه درهم شكست

__________________________________________________________

درزمان حضور سركارآقا اند آنراهم فانیرا مالحظه فرمودهند والبد كتاب مقاله سياحاين موازنه ومقابله شو

بمالحظات حكمت مرعيه چاره نبوده وكتاب دربمبئی طبع نموده اگرچه قدری از حرارت وزينت خارج است ولی

اطراف نشر نيافته كتابی است كه اكنون چاپ وتمام شده ولی باست والواح مترتبهايقان صحيح هم درتحت چاپ

از اقدس معاً طبع شده واين اداره راجع بسركار آقای اكبراست كه بدون امضا واذن كتابیوكتاب مبين هم با كتاب

بعداز توقّف يكماه خيال وداخله طبع نخواهد شد ...  جناب عندليب ازارض مقصود درسه ماه قبل وارد شدند
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مراجعت نمودند اكنون دربمبئی مشغول بكتابت چاپ ه بتوقّف يسيراند بعداز توجحركت بحيدرآباد وكن نموده

حاجی ميرزا افشار كه چند روزاست از شطر مقصود وارد شدهاند مينويسند . هستند يعنی كتاب استدالليه جناب

) ۱۳۰۹حاجی ميرزا حسين معروف خرطومی خطاب بحاجی ميرزا حيدر علی مورخه ذيحجه ( مكتوب 

بصوابديد سركار آقا روحی فداه كتاب اقدس وبعضی سورهای معتبره كه منضم باٌناست در كمال دقّت ولی اين ايام

است ودرنهايت اصالح حكم بچاپ فرمودند اين روزها تمامبخطّ فانی است بحضور مبارك جلّ جالله ارسال شد

كم خواهد ماند ديگر بعضی های اقدس بايد محو شود واين كتاب اقدس ثابت ومحوهرگاه منتشر شود كلّ كتب

كه هرگاه مصلحت كتابهای ديگر هم چاپ شده ودر كمال صحت موجوداست بسته باٌراده آقايان استوالواح

.باشد منتشر كنند

ميرزا محمد ) ۱۳۰۹صفر  ۱۴بحاجی ميرزا حيدرعلی مورخه (ايضاً مكتوب حاجی ميرزا حسين خرطومی خطاب

خرطومی ن بيان اعمال نقضيه او وهمرهانش امثال جواد قزوينی وحاجی ميرزا حسينهفتم ضمعلی بنوعيكه دربخش

تاٌمين نوايای خاسره اش تحريف نمود .مذكور مينگاريم در مواضعی از آيات كتب مباركه مسطوره دست برده برای

______________________________

  ---۴۳۲ حفهص---

ميالدی ۱۸۹۲ -ه ق  ۱۳۰۹سال چهل ونهم       واقعات سال 

قبرستان دفن ودر اردكان استاد محمد حداد از معروفين احباب درگذشت وجمع مومنين جسدرا در

ازقبر بيرون آورده بانفط آتش راكردند وبعد از سه روز گماشته بعضی از مالّها باتّفاق اشرار جسد
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ندگانش جسد نيم سوختهرا درباغ ملكی وبازمازدند وكفن نيمسوختهرا درب دكّان آنمظلوم بياويختند

وتهييج كردند تا شورش نموده جمعی ازمعاريف احباب خودش دفن نمودند ومالّها اشراررا تحريك

بسيار وارد آورده بخانه علما كشيدند ومورد بازخواست وستم قرار را دستگير ساختند وضرب وجفای

ه مستخلص ساخت ولی از شدت تعرض ومقاومتحاكم مبالغی نقود از مظلومان گرفتدادند وباالٌخره

اخری فراری اهالی استقرار دروطن برايشان معسور بلكه غير مقدور گشت وجمعی كه نتوانستند ببالد

جهان فانی را بدرود گفتند . ومتواری شدند وبرخی برجای مانده از شدت بليات ومشقّات وارده اين

فتنه در آذربايجان وخراسان

احتشام مالك قريه طنه واقع در بعد شش فرسنگی تبريز اغيار بتعرض احبا برخاستند وحاجیدرقريه م

ودر بشرويه ازجهت توالی عبور ومرور مبلّغين چند تن از مظلومان چوب زده تحقير وتفضيح نمود .

تبليغ بتعصّب وتعرض برخاستند وآقا ميرزامهدی رشتی كهبعزم وانجذاب واشتعال جمع مومنين اهالی

مردم ناچار شد درشبی بعداز ورود بيدرنگ مراجعت كرد واشرار برجسارت ورود نمود بعلّت تهاجم

وكوی وبرزن باسم باب الباب وورقة الفردوس وروحانيه سب ولعن وشتم وناسزا گفتندبيفزودند ودر

منازل خود زپشت درِ خانه های احباب اجتماع كرده دشنام همی دادند بحديكه مظلومان خروج ا

علی مالّ محمد شريف را اعدا نتوانستند ودراسحار ازآب انبار باكوزه آب بخانه بردند وميرزا محمد

دچار كرده بسختی زدند
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---  ۴۳۳صفحه  ---

د فرستاده هومشواوضاع واحوال مدت دوماه امتداد يافت آنگاه اسامی آحاد احبارا ثبت نموده بطبس

عظمی غروب شمس ابهی بود ولی چون درآن ايام كه قرب وقوع فاجعه فتوی قتل وغارت خواستند

دست كشيدند  .       مرض وبا انتشار يافت اشرار ومعاندين گرفتار شده ازتعرض

واقعه عظمی غروب شمس جمال ابهی از افق ادنی

ابهی پس از چهل ونه سال ودراينسال محنت اشتمال طبقاً للمشية الّربانية والسنة االٌلهية جمال اقدس

اين عالم فرمودند آهنگ غروب از بذل عنايت وافاضت كه در هيكل عنصری بشری بربنی آدم واهل

وتفصيل اين سانحه عظمی ومصيبت كبری كه در افق عالم ادنی واشراق از ملكوت ابهايش نمود

ميالدی واقع شد  ۱۹۹۲می  ۲۹هجری قمری مطابق  ۱۳۰۹ قريب بفجر ازشب دوم شهر ذيقعده سال

اعالم احباب نثراً يا نظماً صادر ومنتشر گرديد لذا به ثبت برخی از چون درهمان ايام كليه ازاقالم

اعظماكتفا مينمائيم منها مثنوی زفير فراق از قلب پراز حسرت واحتراق مالّ محمد نبيلآنمرقومات

ه وهی هذهاست كه درفاجعه عظمی حاضر وناظر بوده مرثيه سرانی نمود

بسم الحاضر النّاظر المشهور

ازغياب طلعت رب الّربوب . آتش افشان باوی آمد درهبوب .كزوی وبجماله اشاهد الغائب المستور 

اشجار وجود آذر گرفت
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آتش آنها بخشك وتر گرفت .  دشتها ونهرها وبحرها .   باغها وداغها وشهرها  

بهجی وارد شدند . دور قصر شاه جان صيحه زنان جملگی يك قطعه آذر شدند . سوی قصر

موكنان برسر زنان زاری كنان . كی مهين قصر بها شاه تو كو.آفتاب واختر وماه تو كو

ای گلستان بها ورد تو كو . دلستان ودلبر فّرتو كو . باغ بهجی شاخ شمشاد تو كو

ی محيی الفلك تو كووان خرامان سرو آزاد تو كو.تخت بهجی مالك الملك تو كو.بحر بهج

عرش بهجی شاه ابهای تو كو .نغمه جان بخش ورقای تو كو.وحی بی تسكين وتعطيل تو كو

موج زن دريای تنزيل تو كو . دلربای عنبرين موی تو كو . گلعذار آتشين روی تو كو

---  ۴۳۴صفحه  ---

ر نور تو كوجلوه گر خورشيد آفاق تو كو .  وصل صبح وعصر عشّاق تو كو . طائعان ني

وآن قلوب شاد ومسرور تو كو .  هاتف غيبی درآمد درندا . كی نبيل دل پر ازخون فدا

بيش ازاين آتش مزَن آفاق را. سوختی شش سمت ونه اطباق را.آنقدر زافالكيان روح پاك

ازعيون باران خونآمد بخاك.كين زمينشد سربسر طوفاننوح.غرق خونشد جسمها باجان وروح

را بركش عنان  . كاٌتشش افروخت اوراق جنان . بس كن ازبهر خدا شرح فراقكلك آتشبار
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طاقت كلّ طاق شد ازاحتراق . ذكری ازايام وصلش كن همی . بر جروح قلب ها نه مرهمی

تادل عشّاق سلطان ظهور .  مشتعل گردد چه نخل نار طور  . دهررا انوارشان روشن كند

ران قرنها اين آفتاب . كنز مخفی بود درخلف حجابارض را اذكارشان گلشن كند . صدهزا

آنچه از ابصار مستور ونهان . وآنچه مشهود وهويدا درجهان . جملگی ازقدرت مكنون او

دردمی ظاهر زكاتب ونون او . آدم از وی گشت مسجور ملك . هم زمينش شد مسخّر هم فلك

جهان بشری كه شاهت ميرسدنوح وابراهيم وموسی ومسيح .درندا هريك بالحان فصيح . كی 

نور بخش مهر وماهت ميرسد .گرچه اصلش نورایاست آنشاه نور.آيه نور علی نورش ظهور

ليك بر قدس نادايش شود . مسكن اندر حصن عكّايش شود . زآنسبب از خطّ فاميل خليل

شد وهاجر سوی اين بر جليل . تا شود طائف بدور دار يار . برزند بشری باهل آنديار

كين ديار ازعرش برتر ميشود . پايتخت رب اكبر ميشود . تاكه حق زو پركُند آفاقرا

را. تاكه ازيعقوب ويوسف وز كليم .جنّت آيد ارض مصر چون جحيمدادش اسمعيل وهم اسحق

شانبشامرا ازمصر آردعرف حق يابد ازآن ارض انتشار.بعدازآن موسی باٌمر كردگار.جمله

كين آشام .شد چه موسی سوی يار بر شام . آمدش ازنخل نار بر شامتاشوند ازعرف حق مش
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صوت احالی انااللّه سوی گوش .زآن ندا مانند ديك آمد بجوش .آن درخت نار روح نوربار

بود سرو قامت موزون يار . كان كليم دوست درسيناش ديد. صوت جانبخش انااللّهش شنيد

پيشش قبل وبعد.به جان موسی رسته ازهرنحس وسعد.زانسبب يكسان

مشام. ازعبيرستان روح بر شام.بايدش باصد جهان شوق ووله. ناظر آيد هركه ميخواهدشود مشكين

كه بامر مبرم محبوب خويش .غصن اعظم زد رقم نه ماه پيش . حجت حقرا درآن .سوی شرح بسمله

امور اين اراضی پی بردكرده كامل بروضيع وبرشريف. هركه آن اعلی بيانرا بنگرد . بر.شرح لطيف

الغرض چون آنخليل روح زاد.مژده حق را ببر شام داد..

بروزَد برخطّه ملك حجاز. سوی مكّه برد اسماعيل خويش . .خواست كين عرف حقيقت بی مجاز

.كند . زان صدف ها جلوه گر يك دركندآن براری وآن صحاری پر.تازنسل پاك باتبجيل خويش

---  ۴۳۵صفحه  ---

.ازيقين وصدق آن مير شرف . شد محمد در آن جمله صدف . برحجاز ابواب رحمت باز كرد

.ازعنون سر حق را ساز كرد . ليلة االٌسراٌ سوی معراج شد . تا بقصر بهجی بهاج شد

.منتهی شد سوی سدره منتهی. غرق شد دربحر ديدار بها. جمله قرآن را زسر تاپا بخوان

ك جان . جز شه ابهی نبودش مقصدی . دايم از شمس جمالش مهتدیتا ببينی آن امير مل
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ليك بعد از حضرت وی امتش . اكثری رو تاختند ازهمتش . هر فريقی اخذ كرده يك صنم

تابع وی گشته مانند غنم . زان سبب اسرار وانوار كتاب . ماند ازاسالميان اندر حجاب

ره پر رفاه. جملگی غرق بحور قيل وقالسنّيانرا راهزن شيخان راه. شيعهرا ازعالمان 

بی نصيب ازسيرت اخالق وحال . اينچنين بودند اندر ليل تار. تا جمال احمد آمد آشكار

قلب او روشن بانوار خدا . سينه اش صندوق اسرار خدا . فرقهئی از شيعيان را آنجناب

مشان بيدار كردميرشان برهاند ازچنگ ذئاب .كم كمكشان واقف ازاسرار كرد.وازمنام وه

سيد كاظم مرادرا يار شد. قلبش ازوی مهبط اسرار شد . سيدش پرسيد ازاين امر عظيم

درجوابش كرد مرقوم آن عليم.كه نباشد مصلحت تعيين اين.زين نباٌ آيند واقف بعد حين

سيد ازاين مژده چون گل برشگفت.روزوشب بهر تالميذش بگفت.كه رسيده وقتآن كان آفتاب

آفاقرا ازنور وتاب.بعد حين رو سوی صحراهانهيد. داد سعی وجهد وكوشش بردهيد پركند

تاكه مقصود شما بهرشما. جلوه گر گردد چه خورشيد سما . بعد سيد فور بشرويه شتافت

آنچه ميخواست در شيراز يافت. رب اعلی خويش مرد راه ديد.قلب اورا طاهر وآگاه ديد

ازاسرار ودلدارش نمود . گفت من بابم مدينه روح را ازشه ابهی خبردارش نمود. واقف
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من بشيرم يوسف سبوح را . امررا او مستقّر است وسكون . بعد تسع كلّ خير تدركون

باب بشروئی چه نار مشتعل .سوی ری شد بهر وصل شاه دل . شاه ابهايش بطهران شاد كرد

شاه .د.سوی شهر طوس مامورش نمودجان اورا ازهموم آزاد كرد.مشتعل شد چون سدرهفلورش نمو

هريكی ازيك نظر ابهی نيز عزم نور كرد . خويش را در امر حق مشهور كرد . آمران وعامالن آن ديار

زان شهريار . همچه آهوی ختن صيد آمدند. باهزاران شوق درقيد آمدند

.باختندكه براه طلعتش جان بعضی ازآنها بغايت مستقيم.آنچنان درراه حب اللّه مقيم.

.بيرق شاهنشهی افراختند . اكثری از ابتال واز محن . آمدند اندر باليا ممتحن

.الغرض شاه بها در سال شصت .آنچنان محكم كمر در امر بست .كه نبايد از مبارك مقصدش

ور امر حق را ناصر ومنص.لوم ومنع الئم ومانع حدش . دائما بابش پناه بابيان . دائما با سيف تبيان وبيان

.بود . از همه اوصاف حق مشهور بود

---  ۴۳۶صفحه  ---

.عالم قزوينی نا منتبه . چون زجهلش كشته شد درشصت وسه .فرقه از بابيان را دستگير

.جانب طهرانشان بردند اسير . شاه ابهاشان پذيرائی نمود. مرحمت فرمود ودارائی نمود



- 570 -

.س نظر . طاهره از بهر قتل عم خويشسبب يكشب بطهران بی حذر. گشت زارباب غرض حبنآز

.ليك شاه راز دان پاك او ۰دستگير وبينوا وسفيد ريش . قصد ابن عم او اهالك او 

.محض قدرت بی همه گفت وشنود.زان ميان چون كبريائش درربود.چند روزی داد درطا مسكنش

چون .رحمانش وقوف بعدازآن شاهانه باچندين تنش. سوی ارض خا فرستاد آنعطوف.نی دمی درامر

سوی ارض خا بشد .شهید اهل وال . شاه ابهی نيز با فّرزماكو اٌمر از رب عال . كه باٌرض خا رون

مدتی قدوس وطا باهمرهان .بافّرهی . دربدشت آن روضه خلد برين .گشت قدوس آن شه جانرا قرين

جمال ابدع عالم فروز . ليك جز زآن.. ميهمان شه درآن خرم مكان . هردمی طرز بديعی در بروز

قدوس وغير طاهره . كس نه واقف زان شوون باهره

اللّه ناصر بود ويار.چون بقدوس جليل وباب حقالغرض درهر مكان ودرهر ديار.بهر اهل

درطبرسی امرشد بس صعب وشق .مدتی بامال كرد امدادشان .داد دايم آنچه بايد دادشان

پيش.رفت تانصرت كند باجان خويش.دهسوار جان نثارش درركابچون نرفت ازمال دادن كار 

حساب.يا كند بربينوايان فتح باب.ياكه جان بازد چه آنان باصوابیتازند برآن سپاه ب

چون مشيت بربقای شاه بود .دست غيب آن كاررا وارون نمود. شاه ابهی باتمام همرهان

لش . بسش جفا از چندتن بارد گلششد گرفتار ازقضای ناگهان . آنچنان بردند سوی آم
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گاهی اندر شدت وگه دررخا . تا بتاٌييدات سلطان قضا. شاه وهمراهان رهيد ازآن مالل

سوی طهران شد روانه باجالل . هردمش همدم بالئی تازه بود. هردمش آفات بی اندازه بود

محفوظ داشت چون سراج آنشاه اسماٌ وصفات . درميان چارموج عاصفات . ليك دست قدرتش

با حظوظ سرمدی محفوظ داشت .تا اتابك جوهر شمر ويزيد. كرد در تا رب اعلی را شهيد

شاه ابهی را همی بد درطلب. تاقضا برگشت از تقدير رب . شد اتابك راجی از شاه وال

كه شود عازم بسوی كربال  . شاه ابهی با دوتن از چاكران . شد بسوی كربالی خود روان

برلقا دارالسالم .وعده فرمودش شهنشاه انام .كه تورا دار الجمال خود كنم شد مشرف

قبله قرب و وصال خود كنم . كاظمين وكربال وهم نجف . از قدوم شاه جان شد با شرف

چند ماهی شاه ابهی را چه جان. بود دربغداد واطرافش مكان. تااتابك سوی قعر نار شد

با شاه بها حب نهان  . قاصدش آمد سوی شاه جهان صدر نوری صاحب دربار شد .  داشت

سوی ری خواند آن مليك نوررا . تا كند روشن شب ديجوررا

---  ۴۳۷صفحه  ---

شد بسوی شهرطا رباالٌنام.آن سفر يكسال هجری بد تمام.شد دوماهی چون بطهران شدمكين
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خوان صدرش ميزبانگشت ظاهر ابتالی سال كين . شاه جان درقريه صدر آنزمان . انجب ا

شاه را تدبير او اندرآن فتنه جناب ميزبان . خواست آنخورشيدرا سازد چنان. تا زخفّاشانش نيايد گزند

مهررا چون ظالمان ديدند فاش . دور .بد ناپسند . شد ببار وباتن تنها سوار . شد باردوی رفيع شهريار

وزنجير وغلش مانوس شد . بعدازآن شد جای بند .بگرفتند مانند خفاش . درشميران ابتدا محبوس شد

وآن مهين زنجير فرخنده گُهر . كه بود مشهور برقارا كهر . روز سلطان بهی . درسيه چالی درانبار شهی

درخليلی پای آن مير بها . از احبای إله العالمين . قرب چهل تن ازيسار وازيمينوشب درگردن شاه بها

ذكر جمله ضان هم بزم وهم ببشر شاه.دايم ازتعليم شه باخوشدلیبعضشان همبند وهم زنجير شاه.بع

زودتر دستش بدست ما حسبنا اللّه العلی . هرصباحی باب زندان قاتالن . مجتمع كه قسمت باشد فالن

همچه نوگل برشگفتی بوی او .دهيد . تا بصد خنجر نمانيمش شهيد . شه شدی با لطف فكر سوی او

باهزاران شوق جان ميباختی . رايت .ن . بافرح ميرفتی اززندان برون.امر فرموديش برصبر وسكو

كرده شاد وبی هراس ووهم وشك . جانب .شاهانه ميافراختی . آن چهل تنرا بدينسان يك بيك

آنمكان كزباغ رضوان برتراست.اينزمان ماوای .قربانگهش كرده روان .ای فدای جمله جان رهروان

كه ازآنها زاد اين شير رشيد.كزسم سلمای قهرش نار .اب وام سعيد ابن ابهراست.باركالّه زآن

روز وشب نطق مبينش درفشان . فرق فخرش برشده منّشان . نيست.هيچ شدت دربرش دشوار نبست

نيست از ذكر حقش يكدم فراغ. چشمه حيوان كه اندر ظلمتاست درشب تاريك روشن چون چراغ

دق بشتابيد كل . تاحيات سرمدی يابيد كل . باد ازعون حق سوی او باص.ای گروه طالبان نضرتاست



- 573 -

شمع بزم صاحبان تخت وتاج . الغرض سلطان ابهی چار مه . در غل وزنجير قهر پای اين ابهی سراج

شد سفير تاچه شمس آمد هويدا عصمتش .  روسيه شد حاسدان طلعتش . از عنايتهای رب العالمينشه

غصن اعظم باكليم وبا زندان بند آزاد شد . با جاللت عازم بغداد شد شاه روسش هم معين . تا ازآن

كرده همره باروان بخش زمان حرم . امره آن تاجدار ذو الكرم . صدر اعظم خادمی از محرمان

كرد طّی ره بعز خسروی . هرمكان مبعوث .درشتای هايل پر برف وبرد. همچه سدره نار آنسلطان فرد

شد ببغداد حراب آنطرف گنج.كز قدم شد كنز زاول جمادی ليل پنج ازاو جان نوی.شصت ويك

قرب سالی چون بزورا شد مكين . بروزيد از غلّ دلها باد كينمخفی نام او.ايخوشا زايام روح انجام او

---  ۴۳۸صفحه  ---

را ازآن هجراشيرشاه ابهی شد نهان ازهمرهان.بی جمالش شب شد ايشانرا جهان.غصن اعظم

وی پرسد حبيبی حال شهفلی گشت خم مانند پير. هيچكس واقف نی ازاحوال شه. تا زقد بط

*تا دوسال آن مشك موی مهر رو .ساكن اندر كوهسار سرگلو . گاه گاهش بر سليمانی گذار

.نام شه پيچيد درهر مرز وبوم*كم كمك تابيد نور آن عذار.نور باران گشت كردستان روم

بر . كه سليمانيه شه دارد ببر . غصن اعظم مهر افالك والتا سوی دارالسالم آمد خ

شيخ سلطانرا بخواند ازكربال . بخت اورا مشرق اجالل كرد . روی سلطان بهاش ارسال كرد
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رفت وبعداز چند گه سلطان جان .آفتاب آسا ز زوراٌ شد عيان.جمله قرآن درآمد دركالم

اٌالعالمين .روح جنبيد ازيسار وازيمينربنا يدعو الی دارالسالم.چون بزوراٌ شد به

هركه ديدی طلعت شه يك نظر. گر زباد وخاك بودی گشت زر. گر هزاران قرن بنويسم مدام

شرح نايد قصّهدارالسالم . بايدم كردن سخنرا مختصر. دامنم پر خون شد از دمع بصر

نجان باغّر وفّرچون دوماهی ماند تاسال عرف.شطر روم ازشاه جانشد باشرف.چارمه سلطا

با جالل كبريائی درسفر. تا بفلك نار شد در سامسون . فلك نار از شوق جانان بی سكون

تاكه فرمان برسكونش داد شه . برعطای خود ركونش داد شه . چارمه هم شاه قيوم قدير

كرسی سلطانيش شهر كبير . بعد از آن آمد مليك مقتدر . مشرق شمس جمالش ارض سر

ن بيت امراللّه شد.پردهسوز اشراق وجهاللّه شد.حق وباطلرا زهم ممتاز كردعرش حق چو

باب ديگر برمحبان باز كرد.پنجسال ازارض سر آن آفتاب.برجهان تابيد بی ستر وحجاب

بعد ازآن شد عزم محبوب االٌنام. جزم تاصبح لقا تابد زشام. وعده های انبيا ومرسلين

.ا مشهود ومعروف آورد . صدقشان چون شمس مكشوف آوردمژده های اصفيای واصلين . جملهر

الجرم از ارض سر رب مجيد . زد علَم بر ساحل بحر سفيد . از گليبولی بفلك نار شد
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گاه ثابت گشت وگه سيار شد . ساحل ازمير با اسكندری . شد مبارك زان جهان دلبری

.كوچه وبازارشانرا كرد سيرزانكه غصن اعظمش با دوستان. كردشان ازسرو قامت بوستان 

درهواشان بال وپرزد همچه طير.خواستازحق تامنورشان كند. خالی ازخلق مكدرشان كند

سال غرفه از تقاضای قدر . ازجمادی العيد درثانی عشر . وارد از دروازه بحری شهر

امشد بعكّا روحبخش بحر وبر. درميان قشله آن اعلی مقام .شد مقّر عرش محبوب االٌن

چون بشد يكسال با دهماه ونيم .از تقادير خداوند عليم. غصن اطهر جان نثار شاه شد

محترق دلهای آل اللّه شد. زآن بهی قربان سلطان مئاب. از برای عاشقان شد فتح باب

چون دوسال وهم دوسه باپنج روز . قشله شد عرش شه عالم فروز

---  ۴۳۹صفحه  ---

پرنوا آفاق گشت ازنای شه. بعدازآن شد بيت منصور رفيعبعدازآن بيت ملك شد جای شه.

عرش ديدار شهنشاه منيع . بعد از آنها گشت بيت رابعه . از شعاع شمس ابهی المعه

ليك هريك زين سه بيت بيدليل.چند ماهی مسكن رب جليل.بعدازآن شد بيت عودی عرش يار

. ناطق ايشاه بهی الملك لكعرش رحمن در وی آمد برقرار . در طوافش جمله ملك وملك 
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از ورود سجن محبوب االٌنام. چون بشد نه سال ونه روز تمام. جالس كروسه خود صبحدم

شد زدروازه برون شاه قدم  . شد بسير بوستان ناعمين . دوستانش را منور كشت عين

قببعدازآن هم قصری ازنقصان بری. جاری از وی نهر آب كابری .قصر عبداللّه پاشايش ل

چند سالی شد مقّر عرش رب . رغم انف ظالمان قوم عاد . كه خدا بنيانشان برباد داد

بر عكّا هرچه نزهت گاه بود . مرتفع در وی خيام شاه بود . گاه باغ ناعمين غم زدا

گه جنينی جنّت بهجت فراٌ . گاه قصر خاص پاشای رفيع . گاه كوه كابری طور منيع

شد . از قدوم شه بهی انجام شد . گاه كوه قابسيه بی همالكه تبارك الّه اورا نام 

مشتعل از قبسه نور جمال . گاه يركا قصر مرزوق جوان . ابن شيخ وپيشوای درزيان

شاهرا يك چند مسكن باحريم. وان بلد آباد ازاكرام كريم. گاه كرمل گاه حيفايش مكان

جان . بگذرانده فرق را از فرقدانگه مكان باالی ديرش رايگان. كوه كرمل ازقدوم شاه 

بعدازاينها قصر عودی طرب . كه لقب بهجی بدش شد عرش رب . هم بعكّا بيت عبود وداد

شد مقّر كرسی رب العباد . بيشتر در قصر بهجی مستقّر . آن مليك روح وسلطان قدر

طان قدرشد ده ودوسال آن قصر عزيز . از شه جان مشكبار وعطر ريز . تاكه نور امر سل
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آمد اندر ريع مسكون جلوه گر . آمد ازالواح رحمانی زدر . ملك روس وانگليس وهند پر

آمد اهل ايران درخيال قلع وقمع.هندوچين ازامر حق روشن چهشمع.در هزاروسيصد وهشت ارضيا

زابتدای سيصد ازآن هشت قربان پر ضياٌ.در هزاروسيصد ونه ارض صاد.بهرشه درويش جانان سربداد

نی بسوی ساحل شادی طريق . نه شاه جان. دائماً ذكر وداعش درزبان . زانسبب جانها ببحر غم غريقو

سيما از ابتدای ماه صوم . تا بعيد صوم درهر ليل ويوم

باهمه ياران مليك اختراع . دائماً اندر وصيت هم وداع. چون شد ازشوال يوم يازده

وعشرين زتب.خاك آفاقم بسر قد غاب رب.بيش ازتب شه شد فروزان افئده.شنبه فجر واحد

ازاين قادرنيم براين بيان.اينقدر دانم قيامت شد عيان.گر نبودی منع وحفظ دست غيب

مردوزن زايشان ندا بی شك وريب.خويشتن را سربريدندی زتن.تاشود دركوی جانانشان زحن

ليك كل را رفته ازدست اختيار . بيقرار وسوگوار واشكبار

---  ۴۴۰ه صفح ---

هفت روز وشب فقير وهم غنی.بهره مند ازخوان سلطان سخی.فوج فوج ازشهر عكّا وز قری

كامياب ازنعمت رب الوری . هر فقيری شد بسوی غصن شاه . جانب بحر غنايش داد راه

بس قصائد گشت انشا در عزا . بی طمع ازجائزه واجر وجزا . هم زخيل مسلمين بر شام
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الٌحتشام . وصفها دروصف ابهی گفتهاند. رمزها اندر ثنا بنهفتهاندهم نصارای عظيم ا

كه نگويد مسلم بامذهبی . آن ثنارا جز در اوصاف نبی . هم مسيحی گفته با لفظ فصيح

آنچه نتوان گفت جز بهر مسيح .آن قصايد باتفاصيل امور. شد رقم ازامر غصن شاه نور

عز .ان فرمود زود .تااحبای بها واقف شوندنسخهاشرا غصن حق ازلطف وجود.سوی هرشهری رو

امراللّهرا عارف شوند. كه بشهر سجن شد بايك قلم . بی معين وبی سپاه وبيحشَم

امررا فرمود اينگونه بلند . كز تمام فرقها بيچون وچند . با وجود آنكه نبود آشنا

شده دروصف رب ظاهر آيد اين چنين مدح وثنا.از لسان ترك ورومی وعرب . نعت ها ظاهر

كه بود از هريكی حجت تمام . بر گروه شيعه واال مقام . يوم تاسع شد كتاب عهد يار

با خط ابهای جانان آشكار. جمله اغصان وافنان عبيد .اين چنين ماٌمور از رب مجيد

كه بسوی غصن اعظم بنگرند. جمله درحول رضايش برپرند . سائليم ازشاه ابهی صبح وشام

اهل بهارا بالتّمام .بركتاب عهد خود عامل كند. فضل خودرا بهر كل شامل كند كه همه

هر موافقرا هزاران پر دهد . هر منافقرا نجات ازشر دهد . از نفاقش بركشد سوی وفاق

تاهمه با جان ودل باالٌتّفاق .از رهی كه غصن قيوم قدير . بهر ما بيند صالح ناگريز
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نايش روز وشب گويا شويم. همت ما اين شود هر صبح وشامناصر امر شه ابهی شويم .برث

كه همه روی زمينرا بالتّمام.بندهخاص جمال اللّه كنيم.دست بردامان غصن الّه زنيم

تا زيمن همت پاكش همه . از بها يابيم حسن خاتمه . شاه ابهی حق اغصان عظام

یفدای تام تو من فی الوجودهم بحق جمله خاصان كرام.كين دعارا مستجاب آور زجود.ا

ابن ابهر ای سراج المتّقين. هردمت باد ازبهاٌ العاشقين. صدهزار اللّه ابهای بهی

تاكه روز وشب بعز وفّرهی .مشتعل سازی ازين فرخنده نار. جمله اشجار واوراق ديار

رسيدنامه ناميت كز يمن يمين . گشت تاج فخر اين عبد كمين . اندر آغاز مصيبت در 

روح تو برجسم بيجانم دميد.سوی غصناللّه روان شد باشتاب. تامگر امرم نمايد درجواب

چونكه غصن اعظم شاه بها . هست شغل الزمش بی انتها . زانسبب نامد جسارت در سوال

الجرم آمد معوق تابحال .تاكه دراين جمعه كز رب ودود.يوم سبعيناست ازيوم الصّعود

هدی . جمله من فی البها اورا فدا غصن اعظم نير ملك

---  ۴۴۱صفحه  ---

خواند اين پير پريشانرا ببر.غرق انوارم نمود ازيك نظر.بعدازآن فرمود كان نورتُقی
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ابن ابهر عبد سرباز بها . نامه بنوشته از بهر اسد . كه شود زان مشتعل جان وجسد

از دوست.دست برچشمان نهادم ازروبخوان وزود هرچه اندراوست .عامآلر ازبهر آن جانب

ادب.وز اسد آن نامهرا كردم طلب.شد تالوت بهر مشتاقان همه.با حالوت زابتدا تا خاتمه

با رجا گفتيم يكدل يك بيك. يا تقی ياليتنا كنّا معك .تا كه ازنعمای آن اعلی مقام

ب آئيم كلكه بود ماٌوای محبوب االٌنام.بادوصد جان كامياب آئيم كل.زان عنايت مستطا

الغرض در منظر اعالی يار . شد زيارت بهر تو ای نخل نار . هم برای آن إماٌ زاكيات

كه بها نوشاندشان آب حيات . كامده ثابت بمانند جبال . باللّه آنانند زاخيار رجال

ازلسانت از لسانشان عرض ها. كردم اندر منظر شاه بها. اشكباران بعدازآن گشته خموش

جانمرا بگوش.كاٌبن ابهررا بگو كز لطف حق.بردی ازبسياری ازياران سبق تاكه آمد سمع

هم مكان وهم غذای من شدی . كز منيت وز خطر ايمن شدی . چونكه دايم غرق درياد منی

يار وغمخوارت منم تو ايمنی .ايخوش آنكو طائف حولت شود . بهر جانان سامع قولت شود

وب وپيغامت شود . اجر آن نيكو نهادان بامناستخالصاً نفسه زخدامت شود . حامل مكت

دستشان دائم مرابرد مناست.نزد من باشد دعاشان مستجاب.هردم ازمن بهرشان صد فتحباب
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ای تقی ای بنده شاه جهان.نيست حالت دربساط اللّه نهان.غصن اعظم باهمه اغصان يار

برايت اشكباران وغمينعزتت سائل زفضل كردگار . هم همه احباب رب العالمين . از 

هريكیرا مرتفع درليل تار . دست دعوت سوی عرش كردگار. كی بهاٌ العالمين ازلطف زود

ابن ابهررا ايا آن دو وجود. كه بارض قاف چون وی بی گله. شيرسان شاكر زبند وسلسله

هرسهرا ازبند وقيد آزاد كن . جمله ياران خودرا شاد كن . در كتاب عهد فرمودی شها

ه كنيد ازدل سالطينرا دعا. ناصرالّدين شاهرا ای ذوالجالل. يار باش ودارمانش ازماللك

طائعانش را بجودت ای إله. كن بشاه وبارعيت خيرخواه.يارالها هيچ تن بیسر مباد

.هيچ لشگر بی شه سرور مباد . حق منور قلب منظوران خويش. حق اشك چشم مهجوران خويش

ئاب .برگرفتارانت فرما فتح باب .امر اهل اللّه را اصالح كنحفظ كن اغنام خودرا ازذ

جمله را بر خير كل مفتاح كن. 

كه درهمان ايام از ارض عكّا برای احبا رسيده منتشر ايست دربيان واقعه عظمیديگر مقاله مفصّلهو

۱۵۲گرديد وهی هذه  

---  ۴۴۲صفحه  ---
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الكبرياٌ وسلطان مظهربهاٌ الذی طلع من جمالك االٌبهی عليك ياالثّناٌ الذی ظهر من نَفسك االٌعلی وال

اللّه واقتداره وعظَمة اللّه وكبريائه والبقاٌ ومليك من فی االٌرض والسماٌ   اشهد ان بك ظهرت سلطنة

وطلع جمال الغيب عن اُفُق البداٌ واشهد ان بحركة من قلمك بك اشرقت شموس القدم فی سماٌ القضاٌ

وبرز سر اللّه المكنون وبدئت الممكنات وبعثت الظّهورات واشهد ان حكم الكاف والنّون ظهر

بوجهك الح وجه المقصود وبكلمة من عندك فُصّل بين الممكنات جمال المعبود وبجمالك ظهر

دنوصَعفلی واشهد باٌنّمشركون الی الّدركات السليا والمخلصون الی الّذروة العف عرفَالمك فقد عر

وباٌياتك وخضع بسلطانك وشُرف بلقائك من فاز بلقائك فقد فاز بلقاٌ اللّه فطوبی لمن آمن بكواللّه 

فويلٌ لمن ظلَمك وانكرك وكفَر باٌياتك وبلَغ برضائك وطاف فی حولك وحضر تلقاٌ عرشك

حكومتك  وجهك وجادل ببرهانك وفّر منوجاحد بسلطانك وحارب بنفسك واستكبر لدی

إلهی ومحبوبی فاٌرسل الَّی من اصبع االٌمر مكتوباً فياواقتدارك وكان من المشركين فی الواح القدس

نفحات قدس الطافك لتجذبنی عن نفسی وعن الّدنيا الی شطر قربك عن يمين رحمتك وعنايتك

اللّه يك يا جمال اللّه ثناٌالمقتدر علی ما تشاٌ وانّك كنت علی كلّ شی محيطاً    علولقائك   انّك انت

فی ايامك فی غمرات الباليا وذكره وبهاٌ اللّه ونوره  اشهد باٌن ما راٌت عين االٌبداع مظلوماً شبهك كنت

االٌعداٌ ومع كلّ ذلك امرت النّاس بما مرة كنت تحت السالسل واالٌغالل ومرة كنت تحت سيوف

الفداٌ ونفسی لبالئك الفداٌ اسئل اللّه بكاُمرت به من لدن عليم حكيم  روحی لضرك

---  ۴۴۳صفحه  ---
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يكشف السبحات التی وبالذين استضائت وجوههم من انوار وجهك واتّبعوا ما اُمروا به حباً لنفسك ان

المقتدر المتعالی العزيز الغفور الّرحيم        حالت بينك وبين خلقك ويرزقنی خير الّدنيا واالٌخرة  انّك انت

۱۵۲

بدوام اسمائك الحسنی صلّ اللّهم يا إلهی علی السدرة واوراقها واغصانها وافنانها واصولها وفروعها

صلّ       ۱۵۲انّك انت المقتدر القدير   وصفاتك العليا ثم احفظها من شّر المعتدين وجنود الظّالمين

الكريم ذوالفضل العظيم ال إله إالّ انت إمائك الفائزات انّك انت اللّهم يا إلهی علی عبادك الفائزين و

.الغفور الكريم

ورسم ورقم ونامه اگرچه سزاوارآن بود كه بعداز هبوط قلم اعلی ازانامل مولی الوری اسم قلم وخامه

ورقاٌ رحمانی دررياض فرقانی ازعالم وجود بعالم عدم راجع شود  ولكن چون درين يوم ظلمانی كه

سبحانی برمنابر سور قرآنی درذكرش ببيان  ان ولدان شيباً  مترنّم وخطيبدرحقّش بنوای  يوم يجعل ال

واز قلوب وعيون اغصان وخاصان نير امكان انهار دماٌ ودموع درجريان زلزلة الساعة شی عظيم   متكلّم

اين مور خسته ومرغ پربسته وپير دل شكسته از مصدر امر رحمانی ومطلع حكم سبحانیوسريان است

سراللّه االٌكرم غصن صراط اللّه المستقيم ومنهج اللّه القويم والفرع المنشعب من االٌصل القديم حضرت

گرديد كه وقايع اين ايام ظلماٌ والّرزية اللّه االٌعظم روحی ونفسی لوجهه الوقاٌ ولنفسه الفداٌ ماٌمور

ضبط نمايد تا ازاختالف وانحراف محفوظ  االٌرض وانفطرت السماٌراالعظمی والبلية التی منها انشقّت
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زمان درآن تصرف وتبدلی نتواند فوراً امتثال نموده وقلم تسليم ربودم ولی لسانماند ودست حوادث

در اعتذار از ابيات واشعار باين بيت مثنوی مولوی ناطق شد

---  ۴۴۴صفحه  ---

وحالم . لذا بكلماتی چون قلبچونكه گُل رفت وگلستان درگذشت _ نشنوی ديگر زبلبل سرگذشت 

بزيارات وصلوات مباركات پريشان مستعيناً من لُطفه العميم وفضله العظيم آغاز نمودم وصفحه اولی را

الخاٌ وديار اُخری نازل شده مزين نمودم فللّه كه ازقلم اعلی درارض سر وعكّا الٌحباٌ اللّه فی ارض

اح ومساٌ حضرت غصن اللّه االٌعظم جمال قدم جلّ شاٌنه وهر صبالحمد كه بشرف قبول مشرف گرديد

مبتهالً وصلوات با جميع اغصان سدره رحمن واحباٌ اللّه خاضعاً خاشعاً متذلّالً ساجداًرا بهمان زيارات

مياورند طوبی للّزائرين زيارت مينمايند ومالٌ اعلی وسكّان فردوس ابهی را بناله وحنين وضجيج وانين

خالصاً لوجهه الكريم است بزودی بندای زين طوبی للّراسخين اُميد كه باٌجر اينعمل كهطوبی للفائ

ساحت پاكم خواند وازاين بيم وباكم رهانَد ومثواك باٌناحالی اسرع الی موالك وارجع الی منقلبك

پيش از اينواقعه حقيق جدير   كما سمعنا من غصنه االٌعظم وسره االٌكرم  نُه ماهانّه قوی قدير وباالٌجابة

نُه ماه مالقات ميفرمودند عظمی فرمودند كه ديگر نميخواهم دراينعالم بمانم ودائماً با احبائی كه دراين

استشمام ميشد وبكمال تعجيل در تدارك ذكر وصايا وبياناتی مينمودند كه از جميع آنها عرف وداع

هم شوال كه پنجاهم روز نوروز بود رسيديكشنبه يازدبودند ولی صريحاً اظهار نميفرمودند تا شب



- 585 -

__________________________________________________________

گفته بايران فرستاد كه صورت وميرزا علی اشرف عندليب الهيجی كه درآن ايام زائر ودر واقعات حاضر بود رثائی

آن چنين است

ای راح روح افزاشرنگ جان كراآه نامه جام جانها ساقی بزم قضا        ريخت ج  

بهر هر درداست درمان بهر هر رنجی دوا     آه ازاين رنج بيدرمان ودرد بی دوا

چشم امكان غبره آمد قلب عالم تيره گشت    گلشن دل بی صفا شد بلبل جان بينوا

منفصل گرديد ازاين صدمه اركان وجود       مضمحل گرديد ازاين لطمه عرش كبرياٌ

ن بحر مواج كرم زامواج فضل      موج زن دريای غم درقلب وجان اولياٌگشته ساك

رايت اسماٌ حسنی سرنگون شد برزمين       ناله حزب إلهی مرتفع شد بر سماٌ

________________________________

---  ۴۴۵صفحه  ---

شبهمان واثر تب درجسد عنصری مبارك نمودار گرديد ولكن آنشب اظهار نفرمودند وصبح

جز جمعی ازاحباب مشرف شدند ونزديك عصر آنروز شدت تب ظهور وبروز يافت وبعداز عصر

يوم دوم بود تن از احباب كه عرض الزم االٌصغاٌ داشته احدی مشرف نشد وروز دوشنبه هم كهيك

شكسته يوم الوصال اين وجز يك نفر ازاحباب احدی شرفياب نشد ولكن روز سه شنبه كه يوم سيم
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نيم ساعت گاهی جالساً وگاهی ماشياً بال بود هنگام ظهر تنها بنده را احضار فرمودند وقريب به

ايكاش ميدانستم كه شرفيابی آخراست تاذيل مقدس را اخذ دراظهار عنايات كافيه وتبيان بيانات وافيه

ورم نمايد آه آه قضی وامضا قبولم فرمايند وازاين دار الغرور وارد بحر سرنموده رجا مينمودم كه بفدا

را آنروزهم كه جناب حاجی نياز ازمصر وارد درگاه محبوب بی انباز گرديده بود آنجنابودر عصر

دسته دسته باجمعی از احباب بار حضور دادند وباب لقا بر وجه جمعی گشودند وتا نزديك غروب

لقا مسدود وچرخ شد وباباحباب شرفياب ميشدند وديگر بعدازآن روز احدی از احباب مشرف ن

اوان درحول مبارك حاضر كبود ازآه وحنين مهجوران پردود واغصان سدره رحمن همگی در كلّ

وحضرت غصن اللّه ضياٌ اللّه االٌبهی روحی له

__________________________________________________________

الم قيامت از غروب خود بپاآنكه درعالم قيامت ازظهورش شد پديد        كرده درع

آنكه ازطور بقا انظر تری را كشف كرد       موسيان را منصعق باز از خروش لن تری

بحر اعظم كشتی ياقوت خودرا غرق كرد       شد پديد از چشم نوح امواج طوفان بكاٌ

شد مكين سلطان امكان درسرای المكان        شد نهان شمس لقا در مغرب قدس لقاٌ

شد محروم از الحان ورقاٌ ظهور        چشم شد ممنوع از انوار خورشيد بقاٌگوش 

نوزده يوم آنجمال ايزدی شد بستری         فجر بيست دوم ذيقعده شد غائب زما
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بود سادس عشر ماه روميان يعنی ايار       بود ثالث عشر شهر عين ظاٌ وميم وتا

هم زهجرت يكهزار وسيصد ونُه كز قضا هم زنوروز عجم شد منقضی هفتاد روز       

_______________________________

---  ۴۴۶صفحه  ---

را نداشتيم استماع آنهاالفداٌ ذكر نمودند كه جمال مبارك درآن ايام بياناتی ميفرمودند كه ماها طاقت

ام اعظم سپرده كتابی مختوم بخطّ خود بغصنوعرف فراق دربيانات نير آفاق ساطع بود وفرمودند كه

باری بهمين منوال ايام وليالی منقضی شد تا دوشنبه يوم اماست درآن كتاب ثبت نمودهوآنچه الزم

روز حضرت غصن اعظم ازمحضر دوستان واغصان وخاصان بود دررسيد درآننهم كه يوم االٌحزان

نمودند كه جمال مسافرين نزول نمودند وتكبير مبارك را بهمگی رسانيدند وذكرمبارك بمحلّ

قيام نمائيد وابداً مضطرب نشويد مبارك فرمودند كه بايد كلّ صابراً ساكناً ثابتاً راسخاً برارتفاع امراللّه

در ذكر شما وفكر شما هستم ازآن بيانات آتشبار وچه كه من هميشه درهر جا كه باشم باشما هستم

االٌبداع ازآنها استشمام ميشد وچنان جميع چه كه عرف وداع مالك قلوب حضّار در احتراق وانفطار

وپريشان شدند كه همگی قريب بهالكت بودند لذا از منبع الطاف محبوب يكتا دوستان منقلب

آمده حضرت بيهمتا يوم ديگر كه سه شنبه دهم بود يوم السرور شد ونير بهجت وحبور بظهورودوست

غصن اللّه االٌعظم هنگام طلوع فجر
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__________________________________________________________

اين مصيبت گشت حادث اين عزا شد آشكار       جمله قد غاب رب گرديد تاريخ عزا

صبح محشررا بچشم سر عيان ديدم كه بود       در فضای ارض عكّا رستخيزی برمال

زبهر اظهار وفاخلق عكّا بهر تشييع از وضيع واز شريف        جمله دربهجی شدند ا

هم زاحباب عجم زد ناله بر گردون علم         هم زاعراب بلد واسيد واسيدا

بهر تجنيز مبارك در حرم اغصان نور           هريكی قائم بصرف صبر وتسليم ورضا

حضرت غصن اللّه االٌعظم باٌحباب از كرم       اين چنين فرمود با لحن فصيح دلربا

را كه حق فرمودهاست        در كتاب اقدس خود بر تمام ماسواكس نگردد مضطرب زي

كای خاليق چون كند شمس جمال من غروب          هم سماٌ هيكلم پنهان شود از ديدهها

جملگی بر نصرت امرم بجان قائم شويد          مطمئن باشيد وافرازيد بر عالم لوا

________________________________

---  ۴۴۷صفحه  ---

فرمودند وبعد بابهجت وابتشار اغصان وانواررا بيدار نمودند وببشارت سالمت وصحت مبارك مستبشر

مشكبار جعدنگار وروح القدس ازآن چون گُل شگفته وخندان بمنزل مسافرين نازل شدند وچون نسيم
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سرور تمام  نمودند فرمودند كه برخيزيد وبارحمت پروردگار يگان يگان احباب را از خواب بيدار

وبنوشيدن چائی سرور با بهجت وحبور مشغول شويد كه حمداً بحمد وشكر مولی االٌنام قيام نمائيد

صحت تمام در احوال مبارك هويدا وآثار عنايت عظمی از جبين مبارك پيدا لنفسه العلّی االٌبهی كه

بود اج ودوستانش بنوعیالحقيقه آنروز جهان افروز سرور وابتهاج طائفين عرش طلعت بهگرديد فی

وعوام بمانند يوم عيد كه بجميع اهل عكّا بلكه بتمام اهالی برشام سرايت نمود وعموم انام از خواص

حدوث تب بقدر هزار نفر از فالّحين بتبريك وتمجيد وتفريح وتعييد مشغول گرديدند چه كه از يوم

ده وبمشق نظام واداشته بودند كه بعداز چند عسكری بوشانيوفقرارا باقوه جبريه مجتمع نموده ولباس

باٌقصی ديار ارسال دارند ودر نزديك قصر مبارك خيام آن اسيران برپا وحنين يوم همه را با فُلك نار

ناگهانی اهل واوالدشان شب وروز بعرش مالك الوجود متصاعد بود ودر صباح يوم السروروآنها

يد وباعثتلگراف سلطانی در نجات وآزادی آنها رس

__________________________________________________________

درظهورم حكمتی درغيبتم هم حكمتیاست        كس نداند حكمت اين هردو جز ذات خدا

پس بيايد متّفق گرديد در اعالی امر         پس بيايد متّحد باشيد در جور وجفا

روح اندر هيكل عالم دميد ازاين نداٌ   از پی تبليغ ونصرت هيكل واحد شويد      

يازده تن بودهاند اصحاب عيسای مسيح       بعد روح اللّه دادند اهل امكان را شفا



- 590 -

ما بحمد اللّه هستيم اينزمان چندين هزار     جملگی روشندل از انوار وآثار بهاٌ

بحر عطامنّت ايزدرا كه كل درظلّ غصن اعظميم       فرع آن اصل قديم وموج آن 

مستقيم ومطمئن باشيد بر امر عظيم          صابر اندراين مصيبت شاكر اندراين بال

كاش مينوشيد قبل ازاين مصيبت عندليب       از كف ساقی صهبای ازل كاٌس فنا

______________________________

---  ۴۴۸صفحه  ---

فائز شدند رور وحبور بيمن مالك ظهوروشادی آن هزارنفر با منتسبين آنها گرديد وهمگی بخلعت س

وليمان قسمت فرمودند وحضرت غصن اعظم چند گوسفند قربانی نمودند وبفقرا واُسرا واهل زندان

درداخل وخارج عكّا ناطق وگويا بنوعیكه جميع السنِه وقلوب بذكر بقاٌ وشكر نعمای محبوب ابهی

چنان سرور عمومی دربر شام بكافه انام هبود  باری يومی بود مشهود كه احدی درخاطر نداشت ك

بعكّا تشريف بردند وتكبير از لسان جمال مبارك در دست داده باشد وهمان يوم حضرت غصن اعظم

را كه ابالغ فرمودند ودريوم يكشنبه پانزدهم وقت عصر جميع احبابجميع منازل احباب برجال ونساٌ

مسافرين بودند احضار فرمودند در حالتی كه در وجمع كثيری از مهاجرين ودرقصر حضور داشتند

محترقاً غصن اللّه االٌبدع روحی له الفدا تكيه فرموده بودند جميع احباب باكياً طائفاًبستر بحضرت

متسلسالً شرفياب شدند لسان عظمت
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__________________________________________________________

كفَش رفت ومراثی بسيار چون خبر مصيبت كبری بگوش رسيد زمام طاقت وصبر از وميرزا علی محمد ورقا درايران

بنغم آورد   كه از آنجمله چنين است

واحسرتا بعرصه كون اين چه محشراست          واحسرتا مگر بجهان حشر ديگراست

ياللعجب درافئده اين اضطراب چيست            واندر قلوب اين فزع واحتراق چيست

فحه صعق بود وديگر نفحه قيام           اين نغمه نار واعجبا صعق اكبراستيك ن

اين اشكهای جاريه همچون سيول چه             واين آههای ثاقبه همچون اشك چيست

يارب چه روی داد كه شد تيره آفتاب           وانجم بخاك ريخته ومه مكدراست

وندر جهات اين نفحات عذاب چيست        در شرق وغرب اين اثر حمرت ظالم       

زتيره كون سحاب قضا برقهای آه               با ناله های همه ابر چرخ اخضراست

اين رعد وبرق وصاعقه چبود برآسمان           وين ارقها وزلزله اندر تران چيست

صراستجاری هموم حادثه چون سيل منهدر             ساری غموم مفزعه چون ريح صر

اين آه وناله از زن ومرد ازچه شد پديد       وين شورشين ولوله درشيخ وشب چيست

زين بازمين كه باز زنرا دو هرزاد            چون مهره مهرمات وزين قطع ششدراست

در گلشنی كه گل وبلبل حديث بود              آوای بوم شوم نعيب غراب چيست
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ب               كيهان مشوش آمده گيتی مغبراستآفاق منقلب شد وانفس در اضطرا

شد سر بسر تجلی انوار منطمس                 در تيره گون فضای قضای شبی چيست

صاعد شرار آه زغبرا بر آسمان                نازل بحور اشك زگردون بر غبراست

اين شراب چيستدرسكر صعق ومحو وفنا غرقه شد وجود           ساقی كه بود جام چه و

هم چرخ را زدود قدر خامه اينگون             هم عرش را زدست قضا خاك برسراست

گر هوشيارم العجب اين مستی ازچه زاد       درخوابم ايشگفت پساين تيره خواب چيست

واسواتا بعرصه عالم چه روی داد             يارب چه روی داد كه شد عرش مضمحل

يتی چه فتنه زاد           واركان امر وخلق زهم گشت منفصلوازمام دهر باز بگ

___________________________

---  ۴۴۹صفحه  ---

كرديد در كمال مرحمت ومكرمت ومالطفت با همگی ناطق كه ازجميع شماها راضيم بسيار خدمت

وارتفاع امر  اتّحادوزحمت كشيديد هر صبح آمديد وهر شام آمديد همگی مويد وموفّق باشيد بر

بندای قد غلق باب اللّقاٌ باهل مالك ايجاد وآن مشرف شدن شرفيابی آخر احباب بود وطيور قلوب

قيامت كبری را مراقب تاشب شنبه رسيد كه شب ارض وسماٌ با حنين وبكاٌ منادی ومخاطب وقيام

هاللی وشب  هجری ۱۳۰۹بود مقارن دوم ذيقعده الحرام بيست ويكّم از حدوث تب جمال مبارك
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شانزدهم ايار رومی وليلة القدر از شهر العظَمة بيانی كه يوم هفتادم بود از ودهم خرداد فارسی جاللی 

اعلی در نوروز وسنه پنجاهم قمری وچهل ونهم شمسی از بعثت مبشّر طلعت محبوب ابهی علّیروز

وعروج بممالكه االٌخری التی ن عكّاحالتيكه ازتب اثری نبود اراده محتومه سلطان بقا بر خروج از سج

ما وقعت عليها

__________________________________________________________

نادی مناد قد قضت اليوم بالّزوال          صاح الفواد قد غربت نير الجمال

شد صبح تيره وروز وصال تار                 ايدل برآر ناله وايديده خون ببار

آسمان هيكل معبود لم يزل                 مستور در غياهب غاب ال يزال شد

بگذشت عهد شادی وآمد زمان غم                آمد خزان حسرت وبگذشت نوبهار

محجوب شد از بر سيد نير ظهور              مستور شد بستر خفا مشرق جالل

ی بوستان وفا گشت جمله خاراوراق گلستان صفا جمله گشت زرد             گلها

ای تشنگان باديه هجر واشتياق              واحسرتا كه رفت فرو لجه وصال

پژمرده گشت گلبن بيجلوه ماند گل            افسرده گشت بلبل بی نغمه شد هزار

در قمص سودا طرف عليا كه ايدريغ            پيچيده گشت دفتر اميد دراين مئال

هاست كه اينگونه رستخيز       اندر فضای بقعه بيضا شد شهرياريارب چه واقع
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شمس شهود گشت در اينواقعه چون سما          بدر وجود گشت درين غصون خوالق

عكّا مگر چه ديده كه جاری نمودهاست         دريای غم زديده خونبار بركنار

يحه خور لقا جمالشد منفطر زنوحه حور بقا سما               شد مندكك زص

بهجی بر چيست خيمه بصحرای غم زدهاست        فردوس را چه گشته كه گرديده سوگوار

ساقی زخم والَم درد وحزن وهم              با دست كرب ريخت به پيمانه بال

آرخ چه روی داده كه گرديده از دوسو         جاری زاشك ديده رضوان وجويبار

بی دموع ويافت           نيران حزن در جگر كوثر مشتعالشد منهدر زديده جو

از چشم قصر مزرعه جاريست نهر خون           بزمه فلك زآه جنينی رسد شرار

واحسرتا چه گويم ازاين درد جان كزا         ما هذه المصيبة والهم ذوالحزن

لغّم ذوالمحنواحسرتا چگونه برم نام ای عزا              ما هذه الّرزية وا

---  ۴۵۰صفحه  ---

عيون اهل االٌسماٌ كه ذكرش در لوح رويا ازقلم اعلی در غره محرم تسعين كه سال

سادس از ورود مدينه عكّا بود كه نوزده سال قبل ازاين سال پر مالل بوده نازل شده

ورد ودربود تعلّق گرفت وانقالب عالم تراب جميع عوالم رب االٌرباب را باضطراب آ
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ساعت هشتم ازآن ليلة الظّلماٌ التی فيها بكَت السماٌ علی الثّری ظهر ما نزّل

من لسان اللّه المقدس فی كتابه االٌقدس  ديگر لسان حال وقال از بيان حال عاجز

الملك والملكوت للّه وال حول وال قوة إالّ باللّه  در شورش آن محشر اكبر كه جميع

وآلن درصحرای حول قصر مبارك گريان وبرسر زنان ووامصيبتا گوياناهالی عكّا وقرای ح

اين دوبيت مثنوی مولوی مناسب حال ومطابق احواالست .  چرخ برخوانده قيامت نامه را

تا مجره بردريده جامهرا . آسمان ميگفت آندم برزمين . گر قيامت را نديدستی ببين

ی غنی وفقير ويتيم واسير از خوانوتا يكنفر ازآن محشر اعظم شب وروز جمع غفير

نعمت منعم العالمين متنعم

خاكم بسر چگونه برم نام اينعزا         چون باده نوش غم شوم از جام اينعزا

ای نير سپهر قضا شهريار كو             عكّا است شهر يار بگو شهريار كو

زن از شام اينعزاشد خيره چشم مهر ومه ازبرق اين الَم     شد تيره روز مرد و

ای بيت قدس يار مليك حرم چه شد         وای دار عز دوست امير ديار كو

ظلمت گرفت برسر آفاق قلب را            چون در رسيد پيك سيقام اينعزا

خالی است خانه خانه خدارا چه روی داد   تار است حجره دوست كجا رفتش نكو
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هوشم زسر پريد زپيغام اينعزا      جانم زتن رهيد زاصغای اينحديث    

ای دار يار طلعت عز وسنا چه شد       ای بيت دوست سيد جمع وقار كو

شد غرق قعر بحر عدم كشتی وجود         از صدمه زلطمه طمطام اينعزا

رضوان كجاست مالك ذو اعز والعال       فردوس آنشهنشه ذو االٌقتدار كو

ن پريد        افتاد طير روح چه در دام اينعزاپيوند دل زگلشن هستی بجا

ای قصر اُنس كرسی عرشت تهی چرااست     ايطور قدس سدره كجا رفتش نار كو

از كام دوستان نرود تا بروز مرگ       سختی درد وتلخی آالم اينعزا

ای گلشن حبور حنينيه وصال            آنشاه سرو قد ومه گلذار كو

اسف ای امل بيا        مارا ببر بعالم انجام اينعزاآغاز حسرت است و

ای خيره چرخ طلعت شمس قدم كجاست      وی تيره دهر هيكل پروردگار كو

كو ليله فنا كه دهم دل بخواب مرگ     تا وارهم زسطوت ايام اينعزا

با اين چه تاب وسكون توان كجاست       دراين رزيه صبر وشكيب وقرار كو

غم كه در كره خاك برفروخت     داد از غمی كه جامه جانرا نمود چاك زين نار

يك شعله اش سرادق هفت آسمان بسوخت     واز ماتمی كه برسر عالم نمود خاك
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___________________________

--- ۴۵۱فحه ص---

وعمار بالد دياسلطان االٌيجاد ومليك المبداٌ والمعاد كه ظهور وغيابت هردو سبب آسايش قلوب عبا

يوم ثانی ازمحرم الحرام بوده وهست  ازحين استوايت بعرش اعلی وهيكل اعز امنع علّی ابهی كه فجر

بقا وعوالم اخرايت كه ساعت هشتم سنه هزارودويست وسیسه هجری بود تاحين ارتقايت بممالك

وهفت سال هجری االّ دوماه سيصدونه است كه هفتاد وازليلة السبت دوم ذی القعدة الحرام سال هزار

گرديده دركل حال وهر غدو وآصال وهرماه وسال سبب عزّت معدود) ۷۷هاللی بوده وبعدد عز (

را ازباب جودت راجع ننمودی إالّ بابهجت عظمی وعطيه كبری آمليعالم وامم بودی وهيچ سائل و

باسروری اعظم ورجای اتم  را ازمحضر انور ومنظر اكبر خارج نفرمودی إالّوهيچ مهموم ومحرومی

اين عبيد را ازبوس شديد نرهانی وبسرور ماال مزيد لهحاشا كه

---  ۴۵۲صفحه  ---

االٌمنع المحتوم المكتوم نرسانی انت انت ال إله إالّ انت واز يوم ثانی صعود حی قيوم الی مقامه االٌقدس

انور حضرت غصناللّه االٌعظم بساحتهريوم فُضالی اسالم ونصاری وشعرای آنها تلگرافات تعزيت 

سبحان ربنا العلّی االٌبهی اگر در اوان ظهور وارد وقصائد غّراٌ درمراثی وعزا درمحضر اطهرشان حاضر

اعراض واغماض مجال يافتند كه ببعضی مقال سبب اضالل مظاهر الهی ومشارق شموس رحمانی اهل
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ماسواه فداٌ گفتند آنچه گفتند واقوالشان را رب العزة  وسرور اصفيا روحشوند چنانچه درحق سيد انبياٌ

رسوالً) ودر بيان نموده (واذا راٌوك الذين كفروا ان يتّخذنك إالّ هزواً اٌهذا الذی بعث اللّهدرقرآن

كه بعداز ارتفاع رايت اسالم مداح مقام ديگر ( ولما سمعوا الّذكر قالوا انّه لمجنون ) وحسان ابن ثابت

قصائد در ذم آن منبع نور ومطلع ظهور انشا وانشاد نمودهخير االٌنام بود درسنين اوليه چه مقدار اعظم

__________________________________________________________

ايرب قلوب وافئده را اصطبار بخش           نفس حزين مضطربين را قرار بخش__

ارواح را بصبر وسكون اقتدار بخش          اجسادرا بتاب وتوان احتمال ده   

رشحی زبحر جود بملك وجود پاش              نوری زفجر فضل بر اهل ديار بخش

از فيض نسجت قوت وقدرت بخلق ده           واز فضل آب برد وسالمت بنار بخش

زان خمر اليزال كه اندر خم فنااست          ده جرعه مستی مارا خمار بخش

تغرقين بحر بالرا نجات ده                 كشتی شكستگان فنارا كنار بخشمس

بيزار گشته ايم وازين هستی وحيات           مارا ببارگاه عدم اذن بار بخش

ايساقی اجل زمطهر می فنا                  سرشار ساغری بمن سوگوار بخش

ل را زنور حضورت نهار بخشای امر وخلق دركَف تقدير تو اسير          اين لي

مارا بر امر اقدس خود استوار دار           در ظلّ غصن اعظم خود پايدار دار
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ايضاً اين مرثيه از اوست كه بعد از چندی از مصيبت كبری سرود     

باز پديدار شد دوم ذيقعده ماه           روز جهان تار شد زابر قضا آه آه

ی سياه           غياب شد چهر مه پنهان شد روی ماهبرشد بر آسمان تيره سحاب

خيل هموم وغموم كشيد هرسو سپاه           لشگر شادی شكست جيش خوشی شد تباه

دود قضا شد بلند قصر قدر شد خراب                  

______________________________

  --- ۴۵۳فحه ص---

بود كه ير كه چنان بمذمت آنحضرت قيام نمودهكه لسان از ذكرش خجل وهمچنين كعب ابن ظه

آنحضرت قيام نمود كه آنحضرت دم اورا هدر فرمود وبعد از عزت واعالٌ كلمه اسالم بنوعی بمدائح

دراين ظهور اعظم قدرت وعظمت عفوش فرمودند وجوائز عاليه بخشودند وللّه الحمد والمنّه كه

روی زمين ابداً مجال نيافتند كه كلمه از ظم جميع اممامراللّه چنان ظاهر وباهراست كه درسجن اع

سازند بلكه هميشه دراحيان تهنيت وتعزيت باآنكه معترف لسان كه مخالف عزّت وشاٌن باشد جاری

نيستند قصائد عاليه انشا وانشاد درمدح سلطان ايجاد نموده ومی نمايند واز بمقامات الوهيت وربوبيت

صورت ركی وتازی از سفَرا علما واُمرا رسيده وميرسد مناسب ديدم كهتلگرافات بلسان تهر سمت

العزيز المختار واعزاز امراللّهيك تلگراف باچند قصيده دراين اوراق مذكور دارم ليفرح االٌبرار باعالٌ
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ن نباٌ ازاهل سنّه مسمی بمحيی الّدين افندی  اكلمة اللّه البهی النّوار  صورت تلگرافنامه شخص فاضلی

 اباً نسئل اللّه سلوة واصطباراًاورث القلوب ضجيجاً واجيجاً واضطراُفول شمس الكمال وكوكب الجمال

صورت جواب تلگراف از لسان احلی بيان حضرت غصن اللّه االٌعظم   المصيبة دهماٌمحيی الّدين

احسرتابگو چه داده است رو بدهر واحسرتا            كه خيزد از كلّشی فغان و

ضجيج واسواتا صريخ داد ميتا                    انين واكُربتا حنين وامحنتا

اجيج واحرقتا عويل وافرقتا                    زفير داد اسماٌ شهيق واوحشتا

ازكيست اين احتراق ازچيست اين انقالب            چرا فضای سپهر چنين مكدر شده

ه               چرا چنين پشت چرخ زغصّه چه پير شدهچرا رخ ماه مهر زغم مغبر شد

چرا قلوب وعيون پرآه وآذر شده             وجوه اصفر شده دموع احمر شده

هموم بی حد شده غموم بيمر شده              بهر چه نالد رعود بهر كه گريد سحاب

---  ۴۵۴صفحه  ---

إالّ لمن استجار جوار والّدمع منسجم وهيهاتالسلوهوالعزاٌوالّرزية صماٌ فالصّبر منصرم والقلب مضطرم 

رحمته الكبری وشتّان بين ذلك الجوار وهذا الجوار (عباس)

نموده.صورت قصيده اولی كه شيخ فاضل وشاعر واديب كامل شيخ عبدالملك شعبی درتعزيت انشا
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فی صفحة الخدومدمع عينی سح  اٌئن ولن القی حليفاً سوی السهد     

علی نكبة حلّت فحلّت عری النّهی             ومال بها الصّبر الجميل الی الفقد

فحتّی متی يادهر انت محاربی                 باٌسم زرء ال تقابل بالّرد

اصبت فوادی كم وكم قد اضعته                وضلّ رقادی وانزوی للجوی رشدی

هراً               لسيف عناد لن يميل الی الغمدوكنت قوی العزم ان جئت شا

فما زلت تسطو بالجنود وتعتدی                وان لم يفدك القط ملت الی القّد

كتائبك االٌيام ان جرت حاربت                وساعدها خطب ان انبز لم يجد

الت الی الضّدلها حادثات كم تمر علی الفتی               وان يرج منها النّصر م

تری الحر فی اكدارها ظلّ يغتذی             ويصفوا بها عيش اللّئيم مع الوغد

وذی حالة الّدنيا لمن يك فاضالً            اذا فك من قيد تكبل فی قيد

__________________________________________________________

__

چرا فضا پر صدااست چه ديك هنگام جوش     زچيست هزای بحر چرا برآرد خروش    
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جبال صعقان شده تالل رفته زهوش          عقول گرديده مات نفوس گشته خموش

فسرده درسدره نار زهوش رفته سروش       بباغ ناالن طيور بدشت گريان وحوش

تنوح روح البحار تصيح قلب الهضاب                        

م جانگاه چيست      درزمی وبر سماٌ اين اسف وآه چيستواعجبا اينعزا واينغ

زروی ورخسار مهر نزاری ماه چيست        ناله روز ازچه رواست آه شبانگاه چيست

صوت ضجيج وعويل درحرم شاه چيست         نحيب سر الوجود زفرقة اللّه چيست

هذا خطب عظيم ذلك حزن عجاب                       

_________________________________

--- ۴۵۵ فحهص---

لدار نعيم فهی من اعظم الّرشد  وسعد الفتی فی عفّة وتاٌهب       

بلی بابه المقصود للفوز بالقصد  اٌلَم تر ان اللّه نادی بهائه            

دوسار الی جنّات عدن ملبيا                  لدعوة مواله فحياه بالوع

تنعم بالفردوس رب مكارم                   وغادر ارواحاً تنوح علی البعد

فاعطی امانيا وجوداً محقّقاً                وندت امانينا وعدنا بال جد
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وسر بولدان وحور تزينت                     ونحن من االٌحزان نرفل فی برد

واحشائنا تصلی بجمر اللّظی المردی  وهناه رضوان بزخرف جنّة                   

وناداه جبريل يهنی بعزّه                    ونادی بهاٌ اللّه ان ابنی من بعدی

ولذ بعيش قد صفا من مكدر                   واقواتنا صاب تحصل بالكد

واطربه رشف الّرحيق مسلسالً                  ونادمنا ساقی الكئابة بالكيد

ن رب الفضل والعلم والتّقی           وبحر النّدی والجود والحلم والمجدلقد كا

ومصباح جود فی الّدجی يهتدی به              بلی غاية الّراجی واكرم من يسدی

__________________________________________________________

__

للّقاٌ تحن عرش الجاللتنوح قصر القدم تصيح بيت الوصال          تضّج روض ا

تبكی عين البحار تصرخ قلب الجبال          تقول ارض الظّهور اين مليك الجمال

اين سماٌ الكرم اين محيط الفضال           اين إله الوجود اين مربی الكمال

اين مغيث العباد اين مجير الّرقاب                 

ايزمی وايزمان طلعت مقصود كو    وااسفا ايجهان جمال معبود كو         
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شهنشه ذوالكرم مليك ذوالجود كو            خدای عالم چه شد إله مشهود كو

موجه من فی الوجود حضرت موجود كو         جمال قدس قدم هيكل محمود كو

كجااست رب البيان       كجااست ام الكتاب                

____________________________

---  ۴۵۶صفحه  ---

تسامت فدلّت من يضلّ من الوفد وافعاله بالعزم للحزم قارنت             

تقی نقی قد تمسك بالّزهدإمام همام فاضل متفضّل                  

وبحر روی الصّادی بعذب زالله              وانعش ارواح الوری من صفا الورد

قت               اذا حلّه الجانی حماه من اللّدوروضا له اغصان جود تباس

فقد خلف العباس فی اُفق السعد   لئن تكُن العليا ادلهمت لفقده        

يفوح بهذا العصر كالمسك والنّد  ترقی الی هام السماك بفضله            

ة الحمدمعادن اسرار وموضع حكمة                  ومظهر الطاف ال ندي

بحور وولدان تحييه بالود  ال تاٌسفن عباس فهو منعم               



- 605 -

تزكّا بهاٌاللّه قد جد للخلد    وهيا استمع نظم النّعيم مورخاً     

)۱۳۰۹(  ۶۹۴   ۷  ۱۰۴  ۶۷   ۹   ۴۲۸ناظمها الشّيخ عبدالملك الشّعبی           

__________________________________________________________

گوئی عز لقا چرا شده واژگون                قباب قدس بقا چرا شده نيلگون__

بريز ايچشم جان زديده دريای خون            برآر ای قلب روح زفير نار ازدرون

بنال بيحد وحصر بزار بيچند وچون           كه سوخت ازبرق غم خرمن صبر وسكون

قلوب شد بی شكيب      مرا زتن توان رفت وتاب           

پس ازتو ايشاه جان جهان وجان كومباد        زبعد شمس ظهور مهر جان كومباد

زمين پس ازيوم شاه هم آسمان كومباد         بهار وگل چون گذشت دگر جنان كومباد

ار تاب وتوان كومبادجدا زمحبوب روح دل وزبان كومباد            شكيب وصبر وقر

كه زندگی درفراق بود اشد العذاب        چگونه ورقای شوق شود سپس نغمه خوان   

كه رفت گل ازچمن خراب شد گلستان            زغه ليبان باغ برآمد آه وفغان

كه طلعت شاه كل زديدهها شد نهان            شد ازغم فرقتت پس ازتو ايشاه جان

هار عشرت خزان              قلوب احباب شد زنار هجرت كبابوجود شادی عدم ب
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_______________________________

---  ۴۵۷فحه ص---

در كفرياسيف     صورت قصيده ثانيه كه فاضل اديب وشاعر لبيب امين فارس معلّم مدرسه پرتستانت

انشا نموده            ( رثاٌ فرد الّزمان )

 يحجر .فكاٌنّه ديم غدت تتحدر.ما للمحاجر دمعها ال

تكاد تزهق والمرائر تفجر.ما للقلوب تكاد تفطر والنّفوس

ما بال عكّة قد عرتها رجفة.ما لالٌنام تكاكئوا متجمهرين.كانّهم جمعوا لكيما يحشروا

وغدت بحرقة مثكل تتحسر.ما بالها تبكی دماٌ ينهر.ما للبسيطة زال عنها بسطها

امذاك صوت الصّور امنعی البها.ام هل مادت.الخضراٌام ماذا دهانا اخبرواهل دكّت الغبراٌ

من حيث ناداه العزيز االٌكبر.مالٌالبالد فكل طرف يمطر.هذا بهاٌاللّه قدترك الثّری

فتفطّرت اكباد سكّان الثّری.ويحق بعد رحيله تتفطّرهو فی سرور واالٌنام بحسرة.

وافاه كان ينال مايستنظر .كهفاً للبرايا كلّ من قد كاناذ فاتهم منه اٌياد تذكر.
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مافاته شی من االٌفعال ذا .ت البر فهو لكلّ بِّر قد كان شمس هدی وبدر فضائل . ومفاخر ومئاثر ال تُنكر 

بعض صنيعه اٌنی تحاط االٌبحر.مصدر . مهما نظمت فال احيط ببعض

اوصافه جلّت عن التّشبيه إن.ا ينشريفنی الّزمان وذكره الينطوی. تتعطّر االٌرجاٌ لم

انّی احار باٌی مدح اذكر.نشرت بناد فاح منها العنبر.ومقامه عن كلّ مدح قد عال

وعن الّرثاٌفما رثائی شخصه.االّ علی سبل العوائد فاعذروا

_________________________________________________________

دوصد هزار آنچنان بغصن اعظم رسيد          غمی كه ازفرقتت بقلب عالم رسيد   

بغصن اكبر شها زهجرت آنغم رسيد             كه بر تمام وجود نمی ازآن يم رسيد

بر اطهرت هم گذشت بر انورت هم رسيد         غمی كه برنه سپهر فغان وماتم رسيد

اهل حرمولی بالی حرم نيايد اندر حساب               چگويم ايشاه جان زدرد 

كه چون برايشان گذشت ازين بالی عظَم         زعين اوراق ريخت عيون حمرا زدم

برون زشرح است ووصف حديث اين درد وغم       خموش ورقا كه سوخت قلوب وارواح وهم

نزن ازين بيش نيش بزخم قلب امم             بخواه از حق شكيب حذر كن از اضطراب

رحم طلب              دوای اين دردرا زغصن اعظم طلبعالج اين زخمر از دوست م
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زلطف سر الوجود شفای اينغم طلب            زمشرق فضل وجود حيات عالم طلب

زشاه درياق فضل برای اينسم طلب             ظهور فضل وعطا زحق دمادم طلب

كه اوست در كلّ شاٌن   مليك يوم المئاب                   

_______________________________

---  ۴۵۸صفحه  ---

فهو الذی استقصی الكمال مع العلی           والمجد والجود الذی ال يحصر

والحلم والعلم المجمل بالهدی               والحزم والعزم الذی ال يحقر

هيهات ان تحصی مناقبه المال                 او ان يحيط بوصفه المستبحر

 تنتهی قد ماثلت                   عدد الحساب فهل لهذا آخرحسناته ال

يا قوم فارق ارضنا ذو رفعة                 من دونه كسری وايضاً قيصر

فلفقده جرت الّدموع كاٌنهر                  تطفی لظا وسط الحشا تتسعر

تضجر وتكاد اهل ارض ان تقضی اساً                تتنفّس الصّعداٌ وهی

لوال الّرجا بشباله اهل العلی               ان يخلفوه لكان قلبی يفطر
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ال تقنطوا يا قوم ان شبوله                 اهل لكلّ مهمة تستنظر

ما مات من خلّی وراه نظيرهم               قد ماثلوه مناقبا فاستبشروا

اٌولو مابهم ما ينكر اللّه اكبر ال يقال بوصفهم                  لكّن

ابنيه صبراً انتم ادری الوری            بضروب تعزية تقال واخبر

وبصبركم اهل المصائب تقتدی                 حين االٌسا فتصبروا وتصبروا

ترك البهاٌ االٌرض واختار السما            ولذلك فی الفردوس اضحی يخطر

فيها يخلد وهو مسك اذفر             ترك البهاٌ االٌرض لكن ذكره    

يا صاح قُم انشد بنيه رثائه                واسئلهم ان يقبلوه ويعذروا

) ۱۸۹۲حزيران عربی  ۱۴واذا استزادوا نظم تاريخ فزد  ابقی بهاٌاللّه صيتا يشكر ( 

سيفمدرسة پرتستانت فی كفري ۵۳۰  ۵۰۱    ۷۴      ۱۱۳   ۹۱ناظمها امين فارس معلّم 

__________________________________________________________

__

به غصن اعظم نگر سدره برنار بين           عيان دراين فجر نور تجلّی باربين
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در ملكوت ظهور جمال دلدار بين              ديده حق بين گشای جلوه دلدار بين

ظهر آيات غيب مشرق آثار بينشعشعه شمس فضل لمعه انوار بين            م

نقطه سر الوجود آيت فصل الخطاب                       

ای زنو جسته طراز كتاب عهد إله           وی تو وليعهد شه برهمه ماسواه

زمهر ابهی توئی مدام حاكی چه ماه           زهی بيكتا نيست كتاب اقدس گواه

باد چو يحيی مدام در دوجهان روسياه          كسی كه در نصّ حق برتو كند اشتباه

هميشه بادش نصيب قهر شديد العقاب                      

زهی مبارك خدای كه چون تواش بندهايست      خوشا شهی كش چنين غالم فرخندهايست

كه غصن اعظم برش عبد سرافكندهايست          درآسمان ظهور چه مهر تابندهايست

گی طراز زيبندهايست            نزد شهی كش آله بنده شرمندهايستتراشيها بند

________________________________

  ---  ۴۵۹ص ---

خدائی از صيبتش نهفته رخ در نقاب              
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احدی را صورت قصيده ثالثه كه يكی از صلحای عكّا كه بديانت وزهد وقدس معروف است وهرگز

كه اهل علم بعضی وده دراين مصيبت عظمی لسان فطرتش باين ابيات ناطق شدهالٌجل الجاه مدح ننم

جائز ندانند بلكه قائل آنرا از منهج قويم از ابيات اورا جز در حق حضرت خاتم االٌنبياٌ روح ماسواه فداه

دور شمرند

يامن تسامی بالمعارف والنّهی                   واستاٌسر العقالٌ بحكمة عقله

يخف علياك التی سمت المال                     فهما تقّر الكائنات بفضلهال 

ان الوری جزعت علی فقد البها                  جزعاً تزعزعت القلوب لهوله

قلب تبرزخ فاستوی فوق السما                   الهوته كيما يعاد الٌصله

ما عاد ياٌتينا الّزمان بمثله  ولذا بكيت دماً علی العلم الذی               

واتيت فی نظم الّرثاٌ معزياً                  ومذكّراً انّی اقول الٌهله

صبرا علی هذا المصاب وان يكُن                 شّم الّرواسی ال تقوم بحمله

فالصّبر اجدر بالخطوب مكانة                    حتّی واليق بالفقيد ونسله

م فيه قد عظم البال                     ورمی قلوب بنی الكرام بنبلهولرب يو

فليكثرون من التاٌسی دائماً                   بمصاب من خُلق الوجود الٌجله
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( الفقير اليه سبحانه )  ( الحاج محمد ابوالحلَق )                    

سر شه بی نظير اين اب بيمثال    ای پسر ذوالكرم وز پدر ذوالجالل             

يافت خدائی شها زبندگيت كمال                   داده از بندگی آلهه را گوشمال

انت بديع الشّوون انت جميل الفعال            انت كريم الصّفات انت حميد الخصال

انت بسيط العطاٌ انت بذيل الثّواب                        

د جنود آثار حق                   مشتعل از سدرهات نور حق ونار حقای زجمالت پدي

ماه رخت مستضی زمهر رخسار حق                  زفجر وجهت عيان شعاع انوار حق

عرف الهی توئی ای گل وگلزار حق                درصدف صدر تواست قلزم اسرار حق

ی مه كاميابتوئی شه كامكار توئ                        

زكوثرت طفحه زساغرت جرعه                شها بورقاٌ خويش زعطره ات نفحه

ه ات رشحهزجلوه ات پرتوی زلج                     زخامهات آيتی زدفترت صفحه

زبخششت قسمتی زمخزنت بهره                 زنظر دهت جذبه زگلشنت نسمه

ه تا شود ذره    زفيض تو آفتابك 
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  ---  ۴۶۰ فحهص---

قصيده رابعه كه يكی از ادبای بيروت انشا وارسال نموده  ( يا صبور )

يری من عن ان***والّروح مثل ذخيرة تستودع . والّدين يمنع والنّهی تنهی الفتی ***الی المراكز ترجع ان الجسوم

منه اليه  ***سبحانه من خالق ومهيمنومن الذی لقضائه ال يخضع ***ملكه منذا ينازع ربه فی مس خطب يجزع . 

***اجمع.عش ماتشافی االٌرض انّك ميتوعنت لقدرته الخالئق***االٌلتجا والمفزع . نفذت مشيته بسابق علمه

الثّری كم من نواص  اذ ال رهين يفك مما يصنع . وسل***واصنع بها ماشئته تره غدا.واحبب بها من شئت فهو مودع

ناالٌنام فرائس ا.كانت منازلها الصّياصی المنّع***فيه وكان المسك منها يسطع.وبدور فضل قد هوت لرغامه***عفرت

واناخ كلكله علی  .قدماً فكلّ تحته متبرقع ***جرالزمان علی االٌلی ذيل البال.اسبعبالرزايايام فيهم***االٌوالسبعة

عظم المصاب به هذا ابوالعباس منه ارفع.***فاذا بنو العباس مات رشيدهم.كت اطم واقوت اربعفتدكد ***ماشيدوا 

ما خصّ قطر ال وال .ولكلّ مر منه شاٌن مقنع ***االّ لمن منه اليه المرجع . يوم كيوم الّدين ال وزر به ***فمامن مفزع

جد واالّ ای سن تقرع  . حيث الحقائق ***فادرع جداً له بل عم ما شمل المحيط االٌوسع .االٌمر ويحك***افق به 

نوراً به تجلی العقول ***تبكی لمصباح طوت مشكاته.فقدت بهاها فهی ثكلی تدمع ***فی العوالم اعين 

والشمس ***لطفاًوابعده المقام االٌرفع.فكاٌنه شمس الحقايق فی المال***وتسطع.ادناه حسن الخلق منرب الوری

حياً ***من زار تربك فی نعيم يرتع .ياقبر قد اودعت منه طيباً***قبر انت االن روضة جنّة يا.للعيان وتشسعتقرب 

ياراحال ابقی لنا من بعده. .ركن العال من فقده متضعضع ***وميتاً فادر من تستودع. هذا الذی بك نشره متضوع 

الثریذكراً بارجاٌ السما يتضوع.طابت نفوسهم لوضعك فی 

علما بانّك ليس شيئاً يوضع. اذ ان علمك وهو بحر زاخر.ليست تحيط به الثالث االٌذرع
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من كان رزٌوك فی صحيفة وزنه . رجحت وليس يهمه ما يصنع. جادت عليك سحائب من رحمة

تروی ثراك بديمة ال تقلع .وتعطّرت بنسائم التّسليم من . موالك افنية حوتك واربع

بالذی قدمته . من صالحٍ ينميه فضل اوسع . مما يسلّينا لفقدك علمناولقيت انساً 

ان الوفاة سبيل دار تجمع . ووجود انجال لهم فضل سما . وبصيرة بزمانهم وتضلّع

وفصاحة علمية وفراسة . حكميه ونفوذ راٌی يقطع  . فهم المكارم والكرامة والعال

لهم عماداًقام فی.تلك الطريقة العراها منزعوهم الفضائل والفواضل اجمع.ولقد تركت 

عباسهم فی يوم فقدك وجهه                  الكامل المتفضّل التورع    

متمكّن العرفان عند تلون ال               معروف يقبله كما يتنوع    

---  ۴۶۱صفحه  ---

الٌرٌآ منتخباً لمامتقيد باللّطف مطلق همة . وبصيرة مترفع متخشّع . يتوشّح ا

هو فی نفوس ذوی النّباهة اوقع . وموشّح اعطافه بمعارف . حلل العلوم بوشيهن توسع

تستعبد الّدنيا القلوب وانّه.يستعبد الّدنيااليه فتخضع.كيف العزاٌ له ومورد فضله

ما غاض دفق فيوضه المتدفّع.ان الخطوب تهول عند همومها.اذ ليس من يسلی وال يتوجع

نی قد جئت فی مرثيتی . وجميع احرفها عيون تدمع  .   ( مصباح رمضان )لكنّ



- 615 -

:قصيده خامسه كه اديب لبيب رشيد افندی صفدی ازاعضای مجلس بلديه عكّا انشا نموده

مصاب ليس يعقبه شفاٌ . وداٌ ما لصحته دواٌ . وخطب قد مال االٌحشا كدورا   

الّدنيا بهول . له حزنت علی االٌرض السماٌفمزّقها وقد عظم البالٌ . وكرب زلزل  

وداهية دهت قوماً برزء . علی آثاره وجب البكاٌ . وحادثة نعت قطب المعالی    

فضاق لوقعها فينا الفضاٌ. بهاٌ اللّه من قد حاز سراً. تالٌالٌ فی الوجود له سناٌ

لحقيقة فی المبانیإمام قد حوی علماً وفضالً. ورشداً منه قد ظهر البهاٌ. بادراك ا

فبان له علی الفضل العالٌ . بتحقيق اليقين علی الصّالح . وزهد ال يشوبهما رياٌ   

ومذ نال الكمال وكلّ شی . تكامل يعتريه االٌنتهاٌ . فطالبه المنون برد دين 

وحكم الدين فی الشرع الوفاٌ.لذا ادی االٌمانة فی مقام.يعز علی السوی فيه الرضاٌ

سبك انّه قد سار عنّا . الی االٌفق المنير كما يشاٌ . ولكنّا فجعنا فی هماموح  

اقلّ صفات صورته الضّياٌ. وقمنا دهرنا بالحزن نرثی . إماماً قد يحق له الّرثاٌ

ونبكيه دماً طول اللّيالی. علی التقدير ان عز البكاٌ. نسلّی النّفس عنه فی بنيه

. علی ان الفقيد وان تولّی . فنور ال يحيط به جالٌ هم الصّلحا الكرام االٌتقياٌ

ولما ان راٌی كُالّ سيفنی . وهذا الكون ليس له بقاٌ . سعی نحو الجنان يروم خلداً
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بدارٍ ال يدانيها الفناٌ . فنال بها من الّرحمن عزاً . بروضات رضوها االٌولياٌ

الفقير رشيد الصفدی )() ۱۳۰۹( فاٌرخه بالهوتی لب . لجنّات البها سار البهاٌ .

)كليسای روم ساكنين عكّاانشا نموده)قصيده هخيري مدرسه هسادسه كه مجمع ديني

  ---  ۴۶۲ فحهص---

نفثات القلوب )(

مادت االٌرض رعدة اذ تولّی . مبعث النّور صاعداً وتعلّی . ام دفر منهارة ال تحاكی

 بكاٌ ال انّة وعويال . انّه القطب آب لما تدلّیهول وقع قد صار فيه تجلّی . ال  

كلّه النّبل فی االٌماثل اوال . ده اغرار كمل واٌجالّ . سار هول ال يحكينه هول   

المصابا الالخطب اٌم وكّال .انّما الخطب يعتری الناس وا.لذات البهاٌالكريم ثم يصلّی

تجلّی . ذا ضياٌ ينير كلّ عماٌ نحن خلق ولفظنا لفظ خلق . واصفاً كامل الصّفات  

ذا نداٌ لكلّ فقر اٌفالّ . ذا رجاٌ لكلّ باب ملم . ذا رضاٌ لكلّ خير اٌهالّ   

سار باق مستفضل فی بنيه.فيه فی النّور فی الكمال يجلّی.كيف يفنی وكلّه الفضل حقا

ما تولّیذاته النّور ساميا مستقال.بشّروا االٌرض والسما ومابين. هما انّما البهاٌ

) ۱۳۰۹فاز للنّور يطلب النّور ارخ.ذا البهاٌ القدير فی اللّه حلّ .  ( 
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( اخوية القديس جاورجيوس الخيرية االٌرثوذكسيه فی عكّا )         

( قصيده سابعه كه معلّم مدرسه پروتستانت در عكّا انشا نموده )      

طيراً فهل قُطب المكارم قد سما    ما بال هذی االٌرض تصعد للسما            

وِلمالكواكب  قد تزايد ضووها               هال اليها من سناه تقدما

مالی اراها قد ترتّب فی الفضا                انظُر فقد صارت كجيش نظّما

وتقاربت وترتّبت ثم انحنت                    ذالّ لديه فهل عليها سلّما

جو البرية دائماً                من كفّه جوداً كاٌمطار السماذهب الذی تر

حقاً اذا سكبت عليه مدامع                 من ارضنا تروی ثراه وان دما

يا ارض نوحی واندبی وتصبغی                  حزنا علی من كان فيك متيما

بيب الیالتّراب تسلّمايا ارض نوحی فالنّواح لواجب                  جسم الح

عجبا تری هذا نهاية من حوی                  اسمی المناقب جسمها ان يعدما

ان البهاٌ الی البقاٌ تقدما  كالّ وكالّ لَم يزَل حی وبل                 

لفراق شخص باطّهارة علمايا ايها االٌقوام نوحوا واندبوا            

خلقت لكی تبقی له او تعدما   القلوب مع الجيوب فاٌنّما           شقّوا 
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جودوا بدر من عيون كان فی                    آذانكم افراده قد نظما

ابكوا الفراق وليس تبكوا فقده                ان البكاٌ علی الفقيد تحرما

وه ومن بربی اسلمالكنّكم ان تصبروا لن تندموا                  اذ تتبع

ال تحزنوا لوفاته فوفاته                      بدء الحياة كذا القضاٌ تحتّما

ماذا نقول وای شی ننطقن                    فی وصف من عن كلّ وصف قد سما

بر رووف فاضل متورع                       بمديحه االٌفواه قد صارت فما

ور بوصفه                   يبقی القريض مناقضاً ما يلزمارجل اذا دخل القص

من ذكره يلقی الهواٌ طهارة                   من شمه من كلّ دإ سلما

---  ۴۶۳صفحه  ---

حين ارتقی االٌمالك صاحت مرحباً                اهالً بمن للبر اصبح منجما

هذا الذی للحق حقاً قد حما  لما راٌوه دونوا التّاريخ ها             

)۱۸۹۲(تاريخ مسيحی فله البقاٌ ولنا اليه اٌوبة _  ال بد منها ليس من هذی حما  

فلسنعين باٌثره فی بره _  حتّی نزكی تی الحياة ونختما    ( الفقير امين زعرب )

لی بلفظ نبی يا إمام الهدی ونور البهاٌ . ای لفظ يفيك حق العزاٌ . ليت شعری من
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فيه ارثی عالمة االٌنبياٌ . سيد كان بعثه للبرايا . خير غوث من واسع االالٌ   

بثّ روح الّرشاد بالخلق طراً.هادياً للحقيقة الغّراٌ.ومذ استكمل الّرسالة فيهم

صعدت روحه الٌعلی السماٌ . ظهرت معجزاته تتالٌالٌ . بينات كالبدر فی الظّلماٌ  

لّ عاقل بسناها . واحاط الضّالل بالجهالٌ . هكذا الشّمس ال يفوت ضياهافاهتدی ك  

غير وغد ذی مقلة عمياٌ . عرفَت فضله الملوك وخرت . نحوه سجداً بدون رياٌ   

واعتری االٌرض هزّة يوم اودی.فهوت حزناً انجم الجوزاٌ.وبكی الفضل فَقْد اعظم ركن

سخاٌ سحت عليه . ادمعاً مثل فيضه بالسخاٌمن ذويه الكرام والفُضالٌ . وعيون ال

من يری بعده لرفد اليتامی. وغياث الفقير والضّعفاٌ. واذا ماالشّمس المنيرة غابت

من لنا بعدها بنشر الضّياٌ.هان واللّه بعده كلّ خطب. وتخيرنا الموت فوق البقاٌ

من كان للنبوة اهالً يا عيون القريض سحی عليه .بدل الحبر ادمعاً كالّدماٌ. غاب

غاب من كان كعبة الفُصحاٌ. فاكتسی العلم بعده بحداد . وارتدی بالسواد خير رداٌ

ماتاٌخّرت عن رثاه لعذر.غير داعی االٌسی وفرط البكاٌ.سيما قيل اسرع السحب عدواً

اٌبالمسير الجهام من غير ماٌٍ . ال تسلنی حق الّرثاٌ لملك . ورسول قد جلّ عن نظر

كدت اقضی عليه لوال التّاٌسی. بعده فی اشباله النّجباٌ.فئة يصلح النّدی والمعالی
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والسرايا لهم وبذل العطاٌ . انت منهم وفوقهم يا مالذی . بعلوم وحكمة وذكاٌ   

ولهذا فال يليق بمثلی . ان يعزّيك فی مقام الّرثاٌ . انت ادری منّا واوسع علماً 

فناٌ . ما مثولی امام عرشك إالّ . إلدإ الفروض بعض اإلدإفی حياة مصيرها لل  

( امين زيدان )فاذا ما سلمت للّدهر ذخراً.سلم الّدهر من خطوب البالٌ .

است جوانی از ادبا ونجبای مسيحيه كهكه بطراز بالغت وبراعت مزينرا همواين كلمات

---  ۴۶۴صفحه  ---

الی غرة ،صن اعظم دراين ايام مصيبت عظمی تقديم نمودهدر عكّا ساكن است بحضور حضرت غ

افندی االٌفخم دام عزّه   جبين الّدهر وانسان عين الفضل سيدی وموالی العالم العامل فضيلتلو عباس

مفتون آدابكم عبارات يبعد نطقها عن رقيق تنازل يا موالی يا فخر النّدی وامير المكرمات وتقبل من

حاول ان ياٌتی علی ذكر صفة من صفات موالكم الجليل وسيدكم االٌرض عن نور السماٌمعانيكم كبعد 

وكوكبكم الالّمع  حاول ان يصف خطباً ذهلت لديه بصائر اٌولی الحكمة النّبيل وبدركم الساطع

اصحاب العلم والفهم   وحارت عقول

( خطب الَم بكل قطر نعيه _ كادت له شّم الجبال تزول )
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انفصمت ان يصف مصيبة كسفت لها شمس الضّحی واٌفَل بدر المكرمات وكَبا زناد المجد وحاول 

واقفرت ربوع المسرة عری العلياٌ وشوه وجه الحزم والعزم وغاضت ينابيع المعارف وتنكّرت سبلها

وارتجت لوقعه القلوب ودرست معاهدها  حاول ان يصف خطب فقيد تقوضت لمنعاه االٌضالع

تبكی حامی ذمارها والعلی يوبن ابن بجدته المسامع  فشاهدنا الكرامة تندب حظّها والسيادة واستكت

والجود يرثی راعی حرمته

حتّی خلنا من االٌسی كلّ طفل        نائحاً قبل ان يتّم الّرضاعا

زرع فيها من بمقدار ما وقام مفتونوا بهائه يبكونه عدد إنعامه وعدله وهبت قلوب ابنائهم تنتحب عليه

برحيله والواعظ المرشد الذی هداهم بواسع حبه وفضله . كيف ال وهو الّراحل الذی تولّت المكرمات

يندبون بعده وهم ال يطلبون محمدة وعدال االّ وجودهما عنده . آثار علمه وجزيل فضله . فاٌی آثاره ال

م وصغيرهم ام اثيل مجده وجزيل فی صدورهم ام واسع فضله الذی شمل به كبيرهعلمه التی خزنها

لنستطيع االٌتيان بجزء ام عظيم نُبله وشريف كرامته . ولسنا بعد رياسته عنّا وعلّو مقامه ورفعة شاٌنهحكمته

جميع ما قيل فی الّدنيا من رثاٌ الملوك من الواجب فی تعداد صفاته وحسناته ولو جمعنا فی رثائه

ن فضلهواالٌمراٌ وافاضل النّاس . فال محاس

تُدرك وال ماٌثر عدله تُعد وال فيوض

---  ۴۶۵صفحه  ---
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هذه الصّفات مراحمه توصف وال غزارة مكارمه تُحصر وال كرم اعراقه ككرم اعراق النّاس . فان كلّ

فهو اإلمام المنفرد بصفاته والحبر التی كان فيها آية اللّه فی خلقه لم تكُن لتفی بوصف بعثته الشّريفة

الواصفون وينعت النّاعتون . الّراحل الذی لم يترك ی بحسناته ومبراته .بل هو فوق ما يصفالمتناه

ودمع مصبوب . فكيف يسوغ وصف من جلّت صفاته عن التغيير بل كيف للنّاس زاداً غير اكباد ملتهبة

ی الصّخر اٌنّة جمد الماٌ رعبة وارتياعا. وجرالّدمع بعد فقد هذا السيد الخطير . ولقديليق ان يحزن

والی المحو مطلقا قد تداعی.مذ هوی من اعالی الفضل طود.راسخ وإلتياعا.وضياٌ الهنا استحال ظالما

وإنّا لنجلّ هذا البدر عن ان يغور فی القبور وهذا النّجم عن ان يبيت تحت الثّریجاوز السماك ارتفاعا

قترن بمنازل عزّه ومجدهانّما هو نجم بهاٌ لم يكن إالّ لينتقل فی بروج سعده وي

حاشا عاله من الممات وانّما            هی نقلة فيها المنی والسول

بعد ان اوجد فی هذا الوجود ولقد ناداه من احبه فاٌجاب بعد ان ترك آثاراً تذكر متمماً بعثته الشّريفة و

الكرام اصحاب الماٌثر  موالی واٌتباعكممعادن لطف وجود كفی بوجودهم عزاً وشرفا. فسيادتكم

سنّه نجم بهائكم المنتقل فی بروج مجده فهو وان اٌحزنكم الحميدة تجددون بنور حكمتكم وعلمكم ما

عاجز عن فقد سر مالئك دار النّعيم حيث مقره السعيد . فتقبل ايها السيد السند منواٌحزن الجميع بنقلته

من زرعت فی قلوبنا ياالواجب نحو كرامة عنصرك انتادراك سر معجزاتك ومقصّر عن اٌدإ حق 

التّعزية التی نجهل واللّه كيف يليق االٌتيان بها . بزور المحبة واستملتنا بكلّيتنا الی عشق صفاتك مراسيم
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سر قصورنا وتقصيرنا ادام اللّه بقائكم وحضرات اخوتكم الكرام فباهر علمك وواسع حلمك يدركان

د .بالعز واالٌسعا

) ۹م )      (  ۱۸۹۲ه _  ۱۳۰۹( الفقير جاد عيد سنة  

از اُدبا حال كه يوم بيست وهفتم از غياب شمس جمال وغياض بحر وصال است اوراق نظم ونثر

تقديم شده وميشود ولی وفُضالی اسالميه ومسيحيه خارج از احصا بحضور حضرت غصن اللّه االٌعظم

اين اوراق

---  ۴۶۶صفحه  ---

وتوقّع باغنيا ومه ومنثوره چون از نفوس معروفه بتعصّب در دين وعدم انقياد وتواضع وتملّقمنظ

اعظم تفكّر نمايند كه آيا در ومتمولين بوده منتخب ودرج شد تا صاحبان بصيرت در اقتدار اين ظهور

د كه از جمال قدم جلّ شاٌنه ديده شسجن اعظم كه سخت ترين سجنهای عالم بود چه روش وسلوك

ذلّت بی منتهی باين عزّت بال انتها مبدل گرديد آن شدت كبری باين رخای عظمی تبديل گشت وآن

ديده شده كه از نفسی كه مبغوض ملل ومغضوب دول بوده در چنين در كدام تاريخ از تواريخ عالم

ائده فضل از او ظاهر شده كه در ايام ظهور آفتاب جمالش دوست ودشمن از ممحلّی چنين قدرتی

درمتنعم وهميشه بابش ملجاٌ آوارگان عالم وجميع همتش مصروف آسايش جميع امم ووعطايش

طمع باين گونه وحين غياب نير جمالش هم نفوس كه باٌحدی از ابناٌ عالم خاضع نبوده اند احتياج
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نفس اللّه گشايند  ال وكلمات بصرف خلوص ومحبت مدحش نمايند وبثنای خود وطائفانش زبان

سبحانی تا حين اشراق اين نير اعظم بر آفاق المهيمنة علی االٌفاق كه چنين امری از اول ظهور مظاهر

را بكلماتصحفی مسطور     ای دوست يكتاعالم نه در تاريخی مذكور ونه در

__________________________________________________________

__

ان شكست                آه آه ازآنچه مارا شد زدستفلك مارا زين الَم طوف

نوح  دل زد غوطه در دريای خون                غرقه گشت اندر بالی هجر چون

اين نه طوفانی كه يابد انتها                 تا ابد يكدل نيايد روز ما

ونتا بحشر ديگر امواجش كنون                    پاره های دل همی ريزد بر

قاف تا قاف بيابانها نگر                     كوه كره آورده قطعات جگر

در سر هر كوه سيالبی روان                     گشته از خوناب قلب عاشقان

مسلم ودرزی نصرانی ويهود                    دور عكّا از اهالی هركه بود

بر مرام خود عزاداری نمودهر فرق بر رسم وآئينی كه بود                 

قوم اين از ديگران محروقتر                   درد وآه وناله هاشان بيشتر

آنرئيسان كليسا ركنشت                        در مصائب بس قصائد ها نوشت
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وايمشايخهای اسالم از كبار                    بهر غصن اللّه اعظم اشكبار

بعيد                   از مصائب بس معاتبها رسيد هريك از هر سو زبلدان

شاعران افصح ملك عرب                         كلّ بتمجيد وثنای وجه رب

آنچه از اعلی فصاحت بودشان                   در مصيبت تامه شد تقديسشان

يل زرندینبتاچهل روز وشب از آنخاص وعام     در طواف روضه كردی اهتمام    الخ   

_______________________________

---  ۴۶۷صفحه  ---

واهل عالم را عليا كه ازقلم اعاليت نازل شده ميخوانم كه شايد دراين وقت سحر دعايم را بپذيری

جمالك وال تجعلهم محرومين عن خمر ای رب عرف عبادك صاف وشناسائی منور فرمائی   بنور ان

انّك انت المقتدر القدير    ( انتهی )مشيتك فی ايامك رحمتك التی جرت من اصبع

حال كه قضاٌ محتوم وچون اين ذره بی مقداررا هميشه آرزو چنان بوده كه چنين روزی را نباشم ونبينم

مداحی جمال مختار بنظم اشعار بربقاٌاين معدوم مقدر شد ديگر سزاوار نديدم كه بعداز چهل سال

عذرم دردرگاه غنّی متعال واغصان سدرهجالل بتعزيت وتهنيت گشايم اميد كه مبادرت نمايم ولسان

تاريخ باين دوبيت اكتفا نمودم تامطلع تاريخ محفوظ ماند بشرف قبول فائز گردد واكنون بسبب مطلع

بدر غصن اللّه سرزد )  ۱۳۰۹شد نهان شمس جمال آمد شب هجر وفراق  (وكسی درآن تصرف نتواند
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گشت تاريخ طلوع بدر غصن اللّه )  ۱۳۰۹سال تاريخ غياب شمس شد قد غاب رب   (راقازافق بااحت

.فی البهاٌواختتم الكالم فی هذا المقام بما نطق به مولی االٌنام ليكون ختامه مسك البقاٌ لمنباق

( قوله عز برهانه وعظم سلطانه )

ای رب ال تمنع ماٌ سراج الذی اوقد بناركای رب ال تطوِ البساط الذی انبسط باٌسمك وال تطفی ال

ذكرك وثنائك وال تمنع العباد عن الحيوان عن الجريان الذی يسمع من خريره بدايع االٌلحان فی

نفحات هذا العرف الذی فاح بحبك  ( انتهی )

ين با آنكه دراودر يوم نهم از غياب جمال قدم جلّ ذكره وثنائه حضرت غصن اعظم جميع احباب را

ونساٌ وكبار وصغار بمائده عنايت نه يوم همگی از خوان كرم متنعم بودند مخصوصاً همگی را از رجال

بمحضر انور احضار نمودند وفرمودند كه در ايام مخصوصه دعوت فرمودند وهنگام ضحی هفت نفررا

دبمن سپردند وفرمودند كه چون قدر مكتوم محتوم شحدوث تب جمال قدم كتابی مختوم

---  ۴۶۸صفحه  ---

است چه است اعالن نمائی ومن هم نميدانم كه دراين كتاب كه بخطّ مباركبايد آنچه دراين كتاب

رضا عليه من كلّ بهاٌ ابهاه مرقوم فرموده اند بعداز تقرير اين بيان كتاب مبارك را گشودند وبجناب آقا

وت نمود وجوی خون از قلوب بعيون تالومن كلّ ثناٌ اعاله واحاله عنايت فرمودند ودرآن محضر

( اذا غيض بحر الوصال وقضی مسطور ومرقوم گشود واين آيه مباركه كتاب اقدس درآن كتاب
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اراده اللّه الذی انشعب من هذا االٌصل القديم ) ومقصود ازآن كتاب المبداٌ فی المئال توجهوا الی من

البهاٌ باٌو توجه نمايند وبعداز مقام غصن اعظم مقامبايد اغصان با كلّ من فی است كهآيه غصن اعظم

مبارك كه از وچون لوح اللّه باٌتمام رسيد بمقّرغصن اكبراست واحترام اغصان وحبشان بركل الزم 

مقّر اعلی كه مطاف اهل يوم صعود هرصبح وشام مشرف ميشدند حاضر شدند وجميع احباب را باٌن

جناب ميرزا مجد ه است بخطّ مباركه را كه بكتاب اللّهاست احضار فرمودند وملك وملكوت

باٌعلی النّدا بما ينبغی له فی ذاك المنظر الّدين عليه نفحات اللّه محبوب العالمين عنايت فرمودند و

بيان قاصر كه چه حالت از استماع كتاب عهداللّه بر احباٌ المنير درآن محضر تالوت نمودند لسان از

آن كتاب مبين كه آخر نغمه ورقاٌ العالمين ومحبوب العاشقين بود بميان آمد ون ذكراللّه دست داد چ

.كتاب مستطاب هم مرقوم شد ليكون هدی وذكری للعالمين والحمد للّه محبوب العالميننفس آن

كتاب عهدی

وراث ميراث اگر اُفق اعلی اززخرف دنيا خاليست ولكن درخزائن توكّل وتفويض ازبرای

درثروت خوف مستور وخطر رغوب ال عدل له گذاشتيم گنج نگذاشتيم وبر رنج نيفزوديم . ايم اللّهم

ويلٌ لكلّ همزة لمزة الذی جمع ماالً وعدده )  (مكنون . انظروا ثم اذكروا ما انزله الّرحمن فی الفرقان

را فناثروت عالمرا وفائی نه آنچه

---  ۴۶۹صفحه  ---



- 628 -

مظلوم از حمل رد اليق اعتنا نبوده ونيست مگر علی قدر معلوم . مقصود ايناخذ نمايد وتغيير پذي

بوده كه شايد آفاق افئده اهل عالم شدائد وباليا وانزال آيات واظهار بينات اخماد نار ضغينه وبغضا

كلّ باٌن از اُفق لوح الهی نير اين بيان الئح ومشرق بايد وبنور اتّفاق منور گردد وباٌسايش حقيقی فائز

عالم شمارا وصيت مينمايم باٌنچه سبب ارتفاع مقامات شمااست .بتقوی اللّه ناظر باشند . ای اهل

بگفتار رانمائيد وبذيل معروف تثبث كنيد . براستی ميگويم لسان از برای ذكر خيراست اوتمسك

نمايند . از لعن وطعن وما يتكدر به زشت مياالئيد . عفا اللّه عما سلَف . از بعد بايد كل بما ينبغی تكلّم

است . چندی قبل اينكلمه عليا از مخزن قلم ابهی ظاهر . االٌنسان اجتناب نمايند . مقام انسان بزرگ

آنچه در انسان مستور بوده امروز ظاهر شده وميشود . مقام انسان امروز روزيست بزرگ ومبارك

مر ثابت وراسخ باشد . انسان حقيقی بمثابه آسمان راستی تمسك نمايد وبر اوبزرگ است اگر بحق

المقام الّرحمن مشهود . شمس وقمر سمع وبصر وانجم او اخالق منيره مضيئه . مقامش اعلیلدی

اعلی توجه نمود او از وآثارش مربی امكان . هر مقبلی اليوم عرف قميص را يافت وبقلب طاهر باٌفق

ثّم اشرب منه بذكری العزيز المنيع . ای اهل خُذ قدح عنايتی باٌسمی اهل بها در صحيفه حمراٌ مذكور .

اتّحاد است اورا سبب عداوت واختالف منمائيد . نزد صاحبان بصر عالم مذهب الهی از برای محبت و

آنچه سبب حفظ وعلّت راحت وآسايش عباداست از قلم اعلی نازل شده ولكن جهال واهل منظر اكبر

ناطق وعامل يا نفس وهوسند از حكمتهای بالغه حكيم حقيقی غافلند وبظنون واوهامچون مربای ارض

اولياٌ اللّه وامنائه
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---  ۴۷۰صفحه  ---

باٌن نفوس ملوك مظاهر قدرت ومطالع عزّت وثروت حقّند درباره ايشان دعا كنيد . حكومت ارض

نهياً عظيماً فی الكتاب . هذا نهی فرمود عنايت شد وقلوب را از برای خود مقرر داشت . نزاع وجدال را

المحو وزينه بطراز االٌثبات انّه هو العليم الحكيم . امر اللّه فی هذا الظّهور االٌعظم وعصَمه من حكم

بطراز عدل وانصاف مزينند بر كلّ اعانت آن نفوس الزم . طوبی لالٌمراٌ مظاهر حكم ومطالع امر كه

وفضلی منائی بين عبادی ومشارق احكامی بين خلقی _ عليهم بهائی ورحمتیالبهاٌ اولئك اوالعلماٌ فی

كلماتش انوار بخشش الذی احاط الوجود . در كتاب اقدس در اينمقام نازل شده آنچه كه از آفاق

وقدرت كامله مكنون ومستور باٌو الهی المع وساطع ومشرق است . يا اغصانی در وجود قوه عظيمه

او . وصية اللّه آنكه بايد اغصان وافنان ومنتسبين طّراً ظر باشيد نه باختالفات ظاهره ازوجهت اتّحاد او نا

انظروا ما انزلناه فی كتابی االٌقدس . اذا غيض بحر الوصال وقضی كتاب المبداٌ بغصن اعظم ناظر باشند

اين آيه مباركه ود ازالمئال توجهوا الی من اراده اللّه الذی انشعب من هذا االٌصل القديم . مقصفی

الكريم . قد قدر اللّه مقام الغصن غصن اعظم بوده . كذلك اظهرنا االٌمر فضالً من عندنا واٌنا الفضّال

اصطفينا االٌكبر بعد االٌعظم امراً من لدن عليم خبير.محبت االٌكبر بعد مقامه انّه هو االمر الحكيم . قد

لهم حقّاً فی اموال النّاس.يا اغصانی وافنانی وذوی قرابتی نوصيكم ماقدر اللّهاغصان بر كلّ الزم ولكن

بتقویاللّه وبمعروف وبما ينبغی وبما ترتفع به مقاماتكم براستی ميگويم تقوی سردار

---  ۴۷۱صفحه  ---
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طاهره است ازبرای نصرت امر الهی . وجنودی كه اليق اين سرداراست اخالق واعمال طيبهاعظم

اتّحادرا علّت اختالف ه وهست . بگو ای عباد اسباب نظمرا سبب پريشانی منمائيد. وعلّتمرضيه بود

اللّه ناظر باشند واينكلمه عليا بمثابه آبست مسازيد . اميد آنكه اهل بها بكلمه مباركه قُل كلّ من عند

تلفه از اين كلمه كه در قلوب وصدور مكنون ومخزوناست . احزاب مخازبرای اطفاٌ نار ضغينه وبغضاٌ

الجميل احترام اتّحاد حقيقی فائز ميشوند . انّه يقول الحق ويهدی السبيل وهو المقتدر العزيزواحده بنور

از قبل وبعد در كتب الهی مذكور ومالحظه اغصان بر كلّ الزم الٌعزاز امر وارتفاع كلمه . واين حكم

مر قديم همچنين احترام حرم وآل اللّه وافنان ومنتسبين . آومسطور . طوبی لمن فاز بما اُمر به من لدن

واصالح العالم از ملكوت بيان مقصود عالميان نازل شد آنچه كه سبب حيات نوصيكم بخدمة االٌمم

علی االٌرض نجات امم است نصايح قلم اعلی را بگوش حقيقی اصغا نمائيد انّها خير لكُم عماعالم و

.البديعيشهد بذلك كتابی العزيز 

مباركه بتمامها وصورت لوح مذكور صادر از قلم ابهی برای بعضی از احبای خراسان كه زيارت نامه

بسم اللّه العلّی االٌعلی     ۱۵۲ازآن اقتباس شد چنين است  

قديراً سبح له ما فی سبحان الذی نزّل االٌيات بالحق ويجذب بها قلوب من يشاٌ وانّه كان علی ما يشاٌ

ان يا عبد ان احرم فی قلبك للكعبة الحرام ثّم موات وما فی االٌرض وكلّ عنده فی اللّوح مذكوراًالس
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ا سدهوا بقلوبهم الی مقّر عرش عظيمازُرها بخضوع مبينا فلمر للزائرين باٌن يتوجك قدبيل الی ربالس

الٌن النّاس قطعوا السبيل ومنعوا

---  ۴۷۲صفحه  ---

بقلب طاهر منيرا واذا رود علی شاطی عز منيعا لذا قبل اللّه عنهم توجههم الی شطر البيتالعباد عن الو

شطر العرش وقُل الثّناٌ الذی ظهر من نفسك اردت الّزيارة توضاٌ كما اُمرت فی الكتاب ثّم ولّ وجهك

ل بما اُمرت وانّه كذلك امرتك يا ايها العبد قُم ثّم اعماالٌعلی الخ  وانك انت علی كلّشی محيطا

االٌرض جميعاً ومن زار هذا الغريب المحزون المسجون بما القی الّروح عليه يكفيك عن كلّ من علی

اللّوح قد يغفره اللّه وابيه وامه وذوی قرابته  الخ  فی هذا

_ روضه منوره ابهی _

الحميد خان سلطان عبد حضرت غصن اعظم در صباح يوم دوم ذيقعده مذكور تلگراف بدربار دولت

جسد مطهررا درقصر بهجی مضمون فرمودند كه بهاٌاللّه از عالم عنصری عروج نمودند وميخواهيمباين

هيكل الهی را بادست خود آداب غُسل برسم امانت گذاريم وسلطان تلگرافاً اظهار موافقت كرد لذا

ی ومسكونه آقا سيد علی افنان صهر مذكور كه ملكوكفن مجری داشتند درحجره ازخانه مجاوره قصر

گذاشتند وآنروضه منوره كه محلّ زيارت عائله الهيه ومنتسبين واحباب مبارك بود قرار داده امانت

كه اليق وزائر واقع شده قبله در صالة ومحلّ توجه اهل بها گرديد متدرجاً تعمير وتزيينیمجاور
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وچراغهای برقی وغيره كنون از حيث زيبائی بنا وفرشودرخور چنان مقام مقدس است فراهم شد وا

وگلستان اطرافش در عالم نادر كه در داخل وخارجش مهيااست واز حيث روحانيت وصفای باغ

وغيرهم از آنروز الی يومنا هذا بزيارت رفته النّظيراست وفوج فوج از بهائيان ملل وممالك متنوعه

نموده در صبح وشام مواجه با روضه منوره شده صورت هرا بيتوتگهی در مسافرخانه مخصوص شب

گرديد قرائت مينمايند .     زيارت وصلواتی را كه مسطور

( شمه از سمات وصفات كريمه ابهی )

ابهی وچشمان آسمان فام درخشان دلربا كه ناظر وشاهد عيان ونهان بود وجبين بلندجمال بيمثال 

---  ۴۷۳صفحه  ---

محضرشان را وان كشيده وگيسوان ومحاسن سوداٌ رفيعه وشخصيت جليله ومهابت عظيمهگشاده وابر

كه در غايت زيبائی واتقان باخيوط غالباً زوار وسياحين يار واغيار ستوده اند وتاج اندك طويل سمراٌ

اهان اقليم پيچيده بود برسر داشته كه آنرا بتاج اولياٌ وشالوان آجيده كرده برآن عمامه سفيد خفيفی

فراخی سفيد وبا خاكستری فام دربر كرده عبا بردوش ميگرفتند ولی غالب هدی ميخواندند ولباس

قامت در بعلّت غلبه جذبه ومهابت محضر قادر بر مالحظه ومطالعه چهره ولباس نميشدند وزائرين

وجالل واعضاٌ در وعظمت غايت اعتدال نه قصير ونه طويل نه سمين ونه ضعيف ومنظر بنهايت وقار

وممثّل ميساخت ودو قطعه تصوير قلمی نهايت زيبائی وكمال بود ومصداق احسن الخالقين را مصور
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معرض زيارت ميباشد قبال اشاره نموديم كه ويكقطعه رسم فتوغرافیرا كه درمخزن ارض مقصود

رسيم نمود وسوم در در حمام بودند و ديگری را درخارج تدربغداد درويش محمد يكی را در حاليكه

مذكور رسم فتوغرافی برداشتند وهيچ يك برای مراعات احترام نشر نيافت ولی لباسادرنه با تاج و

كه برزائرين پيوسته درارض مقصود زيارت نموده ومينمايند ورسم جلوس ابهی چنين بودوسياحين

گاهی اقامت مينمودند ای تفرجكرسی مستقّر برعرشه قرار ميگرفتند وحتّی درباغ رضوان نيز كه بر

عرشه در آنجا زير

__________________________________________________________

__

قبل بعكّا محضر مبارك مشرف حاجی مهدی نامی از اهل يزد بعنوان نوكری به آقا ميرزا آقای افنان در پانزده سال

مبارك را تقلّب وساختگی نمود الٌجل جلب زخارف ببعضی الشد وبعضی از تقلّبات از او شد ازآنجمله عكس جم

فروخت از جمله آقا ميرزا عبد الحسين يك قطعه گرفته وهشتاد تومان داده از دوستان در يزد بقيمت گزاف

ام ايامی در عكّا بود ديگران ويك قطعه حاجی ميرزا محمد افنان گرفته صد تومان داد  آنچه حقير دانستهوكذلك

شمايل مبارك از اهل فتور گرفته عكس برداشته صی كه عكس انداخته واحباب بوده رفيق شده آن بی فكرباشخ

جمال قدم باقی مانده است وشش عكس كه االن درساحت اقدس واين معلوم است دو شمايل مبارك از

آن عكس را از  كه جمال مبارك درحمام محرم بودهاند كشيده شدهاست آن بيفكرموجوداست يك شمائل حينی

وتاجی هم برراٌس شمائل محرم برداشتهاست بعداز برداشتن قطيفه كه بدوش مبارك افتاده بود سياه كردهروی

د مبارك كشيدهاست دوباره عكسشرا برداشتهاست اين تفصيل ازخود صفحهعكس معلوماست . نقل ازخطّ آقا سي
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در حال مسافرت بقسمت شرقی ۱۳۱۷ی ازايادی امراللّه مورخّهطالقاناسداللّه حيرت قمی كه باٌقا ميرزا حسن اديب

جنوبی ايران نوشت

__________________________

---  ۴۷۴صفحه  ---

ميگرديد سايه درختان معروف كه شاخه بيكديگر انداخته سقف خضرا ايجاد نمودند عرشه برقرار

واحدی ازيار واغيار جاوره مينشستندوزائرين درنهايت آداب مصفوفا مرتّبا اذن يافته بركروسی مت

بوده قدرت تكلّم نمينمودند بدون تحصيل اذن حضور وفود نمی يافت ودرمحضر انور ازخود بيخود

وچمن وگل وعطر وآب جاری ونسيم وازجمله سجايای مشهوره جمال ابهی تعلّق تام بسبزه

ه جلوه داشت ومصداق آيات ظاهريه وباطنيصبحگاهی ونظافت ولطافت بود كه در تمامت شوون

يريكم علی آداب اهل الّرضوان فی ملكوته الممتنع المنيع نازله دركتاب مستطاب اقدس انّه اراد ان

ميشد وديگر غنا واستغنا ورفع فاقه وعنا واشتغال بصنعت وحرفت وتجارت دركليه احوالشان ديده

االٌشتغال باٌمر من االٌمور منالصّنايعكتاب اقدس فرمودند قد كتب علی كلّ احد منكم چنانكه در

درعكّا چندان مدح واالٌقتراف وجعلنا اشتغالكم فيها نفس العبادة للّه الحق  ودرسنين اوليه اقامت

اعظم بمنزل آقا عبداالٌحد وتاٌكيد راجع بصنعت وحرفت وتجارت وامثالها فرمودند كه حضرت غصن

نموده غصن اكبر بااستاد محمد علی غل بوريا بافیشيرازی درخان رفته نزد صاحب خان تحصيل ش

نمايند ونيز تعلّق تام بنشر معارف ادبی وترصيع خطّ يزدی قرار شركتی گذاردند كه دكّان صباغی باز



- 635 -

زيبائی اوراق وخطوط كه الواح ابهی بدان نمط ميرسيد هرديده لذّت فارسی داشتند چنانچه از

ادگان مكتبی حسب دستور مبارك درعكّا تاٌسيس شد كه آقا سيد وبرای تعليم نويوروشنائی مييابد

فارسيه واسلوب انشاٌ اللّه قمی وبرخی ديگر بتعليم قرائت وكتابت فارسيه اشتغال جستند ولذا لغتاسد

برقرار ماند واز صفات مشهوده ووبالغت بدانطريق كه شايد وبايد در اخالف مهاجرين محفوظ 

واستقامت ومسرت درمشقّات وبليات وبذل وسخا جاعت الهيه عادم النّظيرهيكل ابهی شهامت وش

وعدم اعتنا بروسا واقويا وامثال ذلك بود كه درضمن واقعات وتعطّف وتفقّد بحال ستمديدگان وفقرا

والحق حكايات واقعاتی دراين امور مسطوراست وچوناين بخش وبخش سابق

---  ۴۷۵صفحه  ---

واقتصار گرديد مقام از قبيل توضيح واضحات شمرده ميشد ناچار بهمين مقدار اكتفابسط وكالم در اين

.

آثار وآيات جمال ابهی  

بسياری واما آثار مقدسه جمال ابهی اسامی هريك از كتب صادره وعين عبارات ومضامين

مقام بتمامها اقتضایسبای گذشته واين بخش وبخش الحق حازرسائل والواح وآيات درضمن بخشه

وقسمت كثيری برای ويا شمه ازآن مسطوراست واستقصا كلّ فی الحقيقه غير ميسور ميباشد

شاه وفُقها وروساٌ دينيه الّديناضطهادات وقتل وغارات كه درمدت متماديه تضييقات دولت ناصر
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ی ازميان رفت ومعذلك معظمه عثمانيه شد وبعلل اروتعصّبات عامه وشدت سختيها كه ازطرف دولت

وسعت حوصله آمه وخامه ووقت ميباشد مقداری كثير ازآن ازكه برجای ماند وتعدادش بيرون

عذوبت وسالست وبالغت ومنزّه ازتعقيد واستعمال لغات غربيه صادر شد درلغت عربيه فُصحی بغايت

روانی وكثيری بپارسی سره در نهايتاز فارسيه وعربيه وعده مهمی بفارسيه بديعه وبسياری ملمع

پارسی صدور وسهولت فهم وبالغت برای مانكچی صاحب نماينده پارسيان هند وبرخی ازاحبای

اسلوبی بديع وهريك شامل نوعی از يافت وبالجمله الواح وآثار صادره از بنان ولسان ابهی كه تماماً با

دراكه سليمه ودرسبك ونسق كالم درمقام  عقولمعارف عميقه روحانيه مخصوصه ومطلوب وملموس

اشتهار مستغنی ازتوضيح وتبيين ميباشد وآنچه درجواب سهل ممتنعاست ازشدت وضوح وسطوع و

وزردشتی ومسيحی وحكيم وعارف ومتشرع وتبيين مطالب هندوان وغيرهم اسئله شيعه وسنّی ويهود

فرمود ه حقايق واسرارشانرا هويدا وآشكاراديان ومذاهب قديمه را تجديد و تبيين نمودصدور يافت

الهيه را آورديم ونبذه وما درمطاوی بخش سابق واين بخش شرح صدور غالب ازكتب ورسائل والواح

ابيات منظومه مثنوی وغزليات فارسيه وقصيده عز ازكلمات وآيات را بعينها ثبت نموديم منها شرذمه از

مانّيه سرودند نقل نموديم واز آنجمله اينغزل مشهور استايام سليورقاٌ عربيه را كه در

  ---  ۴۷۶صفحه  ---

ساقی بده آن جام هه وهو . نائی بنوا برگو بمال. و مطرب بسرا نام هو .
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عالم  شده در كام هو هو . ای قاصد جان بر غمزدگان . سيار تو پيغام هو هو

هو هو . بر كويش اگر عازم شدهای طير بقا تا چند خفا . برپر تو زنه فسام 

آهسته بزن گام هو هو . هشيار كه بس عنقا چه مگس . افتاده دراين دام هو هو

دل نكنی از سخن دانا . هرگز نشوی رام هو هو . خمار عما يك جرعه بماتا

زان باده گلفام هو هو . تا زنده كنيم اجسام رميم . از كوثر طمطام هو هو

ستيم همه . از شربه انعام هو هو . خوامش نما شمع من وماهستيم حمه ه

سرزد خور ايام هو هو .  

:برخی از آنها چنين بودواما سجع خواتم ابهی كه بر فوق لوح مهر مينمودند

 ۱۲۹۲  بهاٌاللّه -1

واالٌرضينت ومصباح الهدی لمن فی السموا **انّه لبهاٌ اللّه لمن فی ملكوت االٌمر والخلق-2

اذاً نطق لسان العظمة والكبرياٌ عند سدرة المنتهی مخاطباً لمن فی قد استقّر جمال القدم علی العرش االٌعظم-3

.ازل االٌزال مخفياً فی كنائز العزّة واالٌجالل انّه لهو المحبوبفو عظَمتی وجمالی قد ظهر من كان فیاالٌرض والسماٌ  

.لعالمينقد اتی لحياة ا-4

جمالی المنير دليلی نفسی وبرهانی امری وحجتی-5
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البقاٌ ال إله إالّ هو البهی االٌبهیهو    قد اشرق انوار الوجه عن مشرق-6

انّنی اٌنا حجة اللّه ونوره-7

إالّ اٌنا فی كلّ شی باٌنّی اٌنّا اللّه ال إلها االٌفقفی االٌفُق االٌبهی واذاًينطق من هذ شهد اللّه بنفسه لنفسه باٌنّنی اٌنا حی-8

.العزيز البديعالمقتدر المتعالی المهيمن

اقتداره االٌيات الذی ظهر بسلطان اللّه وعليها من القلم االٌبهی السجن لمطلعقد اشرقت من اُفق القضاٌ شمس رقم-9

موات واالٌرضينلمن فی الس.

اٌنا المظلوم المسجون الفريد الغريب-11السجن للّه الواحد المختار -10

وعربيه شمه برسم نمونه ونيز از رساله هفت وادی وسه وادی وجواهر االٌسرار وكلمات مكنونه فارسيه

مرقوم فرمودند اين كلمات مكنونهنگاشتيم ( حضرت عبدالبهاٌ راجع بكلمات مكنونه چنين

---  ۴۷۷صفحه  ---

 اس هجری نازل ۱۲۲۴ولئالی مخزونه كه از قلم حضرت بهاٌ اللّه صادر در بغداد درسنهشد  عبدالبهاٌ عب

حضرت نقطه اولی از بغداد بايران آورد ) وهم كتاب ايقان كه اصل آنرا حاجی سيد محمد خال اكبر

برای آقا محمد جواد عمو جان فرهادی بقزوين  ۱۲۸۸سال را از ارض عكّا دروكتاب بديع كه اصل آن

كامل شد  ۱۲۹۰كه ام الكتاب وجامع تعاليم واحكام است وبسال فرستادند وكتاب مستطاب اقدس

شيخ (ابن رساله سوال وجواب درتوضيح برخی ازاحكام كتاب اقدس وديگر رسالهبيان كرديم ديگر
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خطاب بشيخ محمد تقی نجفی اصفهانی صادر گرديد واز سور والواح ۱۳۰۸ل كه در ساالذئب)

يافت شهيره مصيبت حروفات عاليات كه در ايام بغداد بعلّت وفات اخ الحرم در طهران صدور

داده شد لوح كلّ وقسمتهای عربيه را خود بفارسيه ترجمه فرمودند وبقرائت در مصيبات اختصاص

سورة القلم سورة الحج خطاباً للنّبيل سورة النّصح مدينة التّوحيد لوح مالّح القدس الطّعام سورة الصّبر

لوح الفواد خطاباً للسمندر لوح البهاٌ برای فرهاديه قزوينيه لوح االٌعظم لوح االٌمر خطاباً لميرزا عليرضا

سورة رئيس سورة الملوك در ادرنه لوح الطّب لوح الحكماٌ لوح سلطان ناصرالّدين شاه لوحفتنه صادر

وتجلّيات ولوح الهيكل والواح وجذبه كه اختصاص بقرائت اعياد دارد ولوح اشراقات وطرازات

يافته نسخ كثيره با خطوط زيبا فردوس ولوح دنيا وامثالهااست كه عموماً مزين بخاتم ابهی وصول

بيه ترجمه وانتشار حاصل نمود واز وبالسن متعدده غرواوراق ثمينه انتشار مييافت وبعداً بطبع رسيد

بيان كرديم ودر بخش هفتم نيز شرحی در آنخصوص مياوريم الواحی جمله الواح ابهی چنانچه

مبارك وخط ميرزا آقا جان خادم صدور يافت ونيز مكاتيب بسيار حاوی بيانات كثيراست كه بامالٌ

ابهی بخطّ سيد وغالب الواح صادره از فماز فم ابهی بقلم محمد جواد قزوينی وغيره بايران رصادره

ونادراً بخطوط برخی ديگر از زيبای ميرزا محمد علی غصن اكبر ومحمد جواد مذكور وميرزا آقا جان

عكّا ميرسيد

---  ۴۷۸صفحه  ---
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طائفه موجود وقليلی بخطّ معجز نمط غصن اعظم عبدالبهاٌ واقلّی بخطّ مبارك ابهی نزد افراد اين

ميباشد   

نسب ومنتسبين ابهی

بميرزا بزرگ از اهل والد جمال ابهی چنانكه در آغاز بخش دوم بنوع اجمال نوشتيم ميرزا عباس شهير

خان بن حاجی محمد رضا بيگ ابن قريه تاكر نور مازندران واو پسر رضاقلی بيگ بن كربالئی عباس

حسن بود كه در ايام سلطنت صفويه ميزيست رآقا محمد علی معروف باٌقائی بنآقا فخر بن شهريا

شهريار آخرين پادشاه ساسانيان اتّصال نسب داشتند واز اينرو وبملوك آل زيار پيوسته وآنان بيزگرد

معروف اند واسالفشان پس از آل زيار در حدود نور وطبرستان ده خدائی بنام طائفه شهريار

در ه ق درقريه تاكر واقع شد وتحصيالتش ۱۲۰۰قريباً بسالميكردند وتولّد ميرزا بزرگ توفرمانروائی

باقدامات والد صغر سن بنوعيكه درآن ايام متداول بود در همانحدود صورت يافت ودرهيجده سالگی

نيز از بناهای والدش بوده ازدواج كرد وپدر عمارت مخصوصی برايشان بنا نمود ومسجد وحسينيه كه

ناپسند آمده نقش مهاجرت از وطن ور داشت ودر نظر ميرزا محقّردر جلوی عمارت مذكوره قرا

مناعت نوايا بامالك واموال پدری قناعت ننمود واقامت در پايتخت دولت را بر ضمير بست وبرای

با عائله بطهران وارد شده  ۱۲۲۰خود مصور كرده در سال ورسيدن بمقامی اعلی وارفع را در خيال

فضل وادب وكفايت ودرايت مقامی زاهر ودر حسن انشاٌ وترسل راقامت ومسكن گزيد وجون د
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لشگری بمنصب ر دائره دفتریرتبه شاهر داشت شهرت حاصل كرد ودوخصوصاً در زيبائی خطّ

وردی ميرزا كه توپخانه مامإِدخووزارت پسره را بآنگاه فتحعلی شاه ويگشتنويسی منصوبرلشگ

كرد ه بود گماشته مسئوليت دوائر مهمه مذكوررا بعهده او تفويضكشيك خانه بدو سپردوقورخانهو

وغيرهما را نيز علی هذا در سلك وزراٌ دولت منسلك گرديد وحكمرانی قزوين وبروجود ًءوميرزا بناٌ

ميرزا بزرگ وزير امام ويردی بالجملهدر قبضه گرفت وشاه در بروجرد اراضی وامالكی باٌو بخشيد و

ان وموانس ومحبوب شاهزادگان وبواسطهميرزا حاكم طهر

  ---  ۴۷۹ حفهص---

مورد توجه دانشمندان واركان گرديده امالك واموال بيندوخت وابنيه وعمارات فضل وكمالش    

رفيع متصرف گشت وبا عزّت وثروت در طهران ميزيست ودر وطن بعالوه عمارت پدری بنائیرفيعه

توسعه وتكميل ارت مسجد وتكيه ومصيف را كه بنای پدريش بوددر دامنه كوه ادرنگ بنهاد  وعم

ورنگ در منظرش كرد وبنای مذكور كه رودهزار معروف وكوه ادرنگ وسبزه وگلهای خوش آب

قديمه وخطوط ثمينه عديم النّظير قرار داشت وحاوی اثاثيه خطير وزيبا وكتابخانه مشتمل بر كتب

مسجد وتكيه ومصيف مذكور ميدرخشيد ودر سال همان عمارت در محوطه ۱۲۶۸وبيهمتا بود تا سال 

مورد هدم وغارت سپاه ناصرالّدين شاه گرديد ودر احوال مذكور بنوعيكه در بخش چهارم نگاشتيم

كتابخانه فتحعلی شاه جمعی از اعاظم شهزادگان وادبای احيان واركان ميرزا آوردهاند كه نوبتی در

بيه وصنايع ظريفه وحسن ترسل وزيبائی خط بميان آمد وآثار سخن ازكماالت ادحضور داشته
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مين را مالحظه كرده افسوس همی خوردند كه درين دور ارباب قلم واستادان خطموجودهاز متقد

شاهزادگان چنين امثال مير عماد ودرويش عبدالمجيد وغيرهما بعرصه ظهور نيامدند در آنحال يكی از

يس نوری اگر در حسن خط بهتر وبرتر از ميرعماد نباشد تحقيقاً كمتر ازاو گفت ميرزا عباس لشگر نو

برای معاينه وامتحان ميرزارا خواستند وبا نيست ولختی از كماالت وجودت خطّش بيان نمود الجرم

مرقّع خطوط ميرعمادرا كه مشتمل بر قلمهای درشت وريز اووی در امور مذكوره مذاكره كردند و

 ز بشكل مرقّع آثار شاهیبود از محفظهب ومطرديگر دو مرقّع مذه بگرفت تا مانند آن نويسد وهفته

خود بمحضر شاه وشاهزادگان برد كه يكی خطّ مذكور مير وديگر خطّ وی بود وبر همهمذكور با

ازبر تفكيك نتوانستند وشاه را چنان استحسان وشگفت گرفت كه جبه ثمينش رامشتبه ماند و

آرزو دردل دارد دوش ميرزا نهاد واورا ميرزای بزرگ خواند واز او خواست كه آنچه ازدرآورده ب

طبيعی چيزی نخواست وشاه برلب آرد تا اگر ممكناست بحصول رساند واو از جهت علّو واستغنای

وسرباز گيری را از قريتين تاكر وكالكه همی اصرار نمود وباالٌخره ميرزا رفع تحصيل منال دولتی

وطن اجدادی وديگری محلّ تحصيليكی م

علم كتابت وقرائت ودروسش بود تقاضا كرد وشاه پذيرفت واز آنگاه قريه  ---  ۴۸۰صفحه  ---

كه ميرزا شد ومبلغ ششصدوچهل تومان ماليات ده ساله تاكررا نقدا بپرداخت ونيز آوردندتاكر بتول

نوبتی از عمارت وقامت داشت چندانكهميرزا بزرگ شباهتی تامه با فتحعلی شاه در صورت ومحاسن 

كردند وچون شاه مطّلع شد سلطنتی بيرون آمده سوار شد وتوپچيان گمان شاه برده چند توپ خالی
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را كوتاه كند ويا مبالغی گزاف بجرم خودميرزارا خواسته اظهار نمود كه مقدار يك قبضه از محاسن

شق ثانی را اختيار كرده مبلغ پانصد تومان ادا نموده  ارتفاعوآنچه واقع شد بدهد واو با كمال امتناع 

شاه در ايامی چند كه عليشاه ظلّ السلطان را هوای سلطنت برسر افتاد وطهرانپس از فوت فتحعلی

عذری پيش اوبتصرف گرفته در صدد ايرانمداری برآمد از ميرزا قبول مقام صدارت را خواست و

سلطنت محمد شاه همينكه قبول نموده در عهده گرفت ودر اوائل آورده مقام مستوفی الممالكی را

ومغضوب شاه شد واز سخطش بهالكت ميرزا ابوالقاسم قائم مقام بموجب حيل ودسائس اعدا مبغوض

ميرزا برای عالقهئيكه مابين او وقائم مقام بود رسيد وحاجی ميرزا آقاسی بجايش بصدارت قرار گرفت

حقيقت وغير الئق مقام صدارت ميدانست ازمنصب ازخواه عاریوحاجی را آخوندی رياست 

تشويق وتاٌكيد كردند نپذيرفت وجواب چنين ميگفت كه خويش احتراز كرد وهرچند برخی ويرا

آخوندی بنشينم وحاجی با وی بمعاندت برخواست وضياٌ طبيعت من راضی نميشود كه زيردست

ار امالكش بود نمضادت واداشت وبهانه بدست آورده كه ميرزا پيشكالسلطنة دختر فتحعلی شاه را

دست ويرا در طهران تصرف نمود وميرزا پی احقاق حق خويش قيام كرد ومالّ تمامت عمارات هفت

محرر ومباشر امور شرعيه محضر مالّ محمود مجتهد طهران بن مالّ محمد علی مجتهداسماعيل

ولی باالٌخره تمامت ه را از چنگ ضياٌ السلطنه بيرون آوردكرمانشاهانی را وكيل نود تا عمارات مغصوب

السلطنه رفت وبالجمله ميرزا باقدامات عمارات مذكوره پس از وفات ميرزا بعنوان بيع شرط نزد ضياٌ

حاجی از كار ومقام افتاد ومغضوب
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---  ۴۸۱صفحه  ---

با علمی ميرزا بزرگ نوری واقع شد گويند آشفتگی مابين او وحاجی بدرجه رسيد كه شهرت يافت

مقامات متيركه بقوه مال كه در صنعت كيميا دارد باٌنصدداست كه بنام سفر بعراق عرب برای زيارت

بتازد ومقام صدارت مغصوبه را كه بقتل سيد وعلم وعظمت خود سپاهی رزم آور انبوه كرده بر حاجی

بازستاند ولی ميرزا بنام زيارت قصد مهاجرت از بچنگ آورد از وی بزرگوار ميرزا ابوالقاسم قائم مقام

اورا مهلت نداد وبعقيده بعضی حاجی اورا مسموم ساخت ودر حينی كه مهيای اجلايران داشت و

و ۱۲۵۶بعراق بود ومقداری از لوازم سفرش را بقصبه عبدالعظيم بردند از جهان درگذشت سفر

گويند رهاش در ايوان مقابل درب حرم ميباشدجسدش نقل بنجف شده درآنجا مدفون گرديد ومقب

وخواهران ميرزا بزرگ بدين هفت نوع از خطّ را در غايت اتقان وحسن وزيبائی مينوشت واما برادران

العابدين كه در آنخانواده بنام عمو بابا زيناسامی بودند نخست ميرزا محمد برادر ابوينيش ونيز مالّ

كربالئی محمد زمان وشيخ عزيزاللّه وميرزا محمد طاهر وناميدندمعروف گرديد وجمال ابهی احمد 

ربيع وبيگم خانم زوجه ميرزا ابوالقاسم تاكری كه واقعه پسرش ميرزا ومالّ علی وصفیقلی بيگ وعمو

عليمحمد را

كرد وديگر آورديم وپسر ديگرش بهندوستان رفته عائله واوالد درآنجا برقرار۱۲۶۸ضمن فتنه سال 

بهی أَ درخدمت جمالبی خانم زوجهميرزا جعفرقلی بيگ االشدی كه يكی ازپسرانش آقا شكراللّهبي
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ساب وپسرش ميرزا محمد مالزم سفر بعراق عرب شد وديگر ملك نساٌخانم زوجه ميرزا كريم نمد

وزير بود كه عنقريب ذكر مينمائيم وميرزا كريم مذكوررا

__________________________________________________________

__

جناب ميرزا رضاقلی چنين نوشت درطهران وقتی همشيره ۱۲۷۳نبيل زرندی ضمن حكايت مسافرتش درايران بسال 

ملقّب بوزير هم درآن مجلس بودند وفی الحقيقه (خانم بزرگ) برای ناهار وعده خواهی فرمود جناب ميرزا محمد

ابهی را زيارت كردی عرض شد بلی فرمودند درست نديده يدند جمالپرسروح مجسم مشاهده شدند ودر آخر

صورت درست مالقات كنيد فيوضات باقيه مييابيد وعالمی فوق اينعالم را بدست مياوريد درگمانم اينست اگر

وسيرت ثانی اثنين كليم بودند از مالقاتشان وجد وثباتی حاصل شد وباب تفكّر

آمد بر وجهم مفتوح وحالت انصاف پيش

_________________________________

---  ۴۸۲صفحه  ---

واخالص در از زن ديگرش پسری بود اسكندر خان نام كه مدتی حكومت طالقان نمود وبكمال ايمان

وذكر مقام ايمان ميرزا امر ابهی اتّصاف داشت وبرادران وخواهران مذكور از مادرهای متعدد بودند

گذشت ونيز ذكر ايمان مالّ زين العابدين امتش بجوار ابهی در بغداد وغيرهمحمد مذكور ومراوده واق
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شيخ عزيزاللّه را نيز آورديم وميرزا زين العابدين وكربالئی زمان وغيره وشدت تعرض واعراض

نور تا بغداد رساند ومراجعت بايران نمود مردی خليق وسليم ومطّلع از ميرزا يحيی را از ۱۲۶۸درسال 

امر بود ودر لوح مريم كه در بخش چهارم آورديم جمال ابهی در حق وی چنين فرمودنديناسرار ا

ويقين از لسانشان نطق جناب بابا در سنين اوليه باما بودند وآگاهی دارند انشاٌ اللّه روح القدس صدق

ی برايش اول لوحی كه از قلم ابهنمايد  وپسرش آقا محمد حسن سفری برای زيارت بعكّا رفت ودر

ووالده جمال ابهی خديجه نام ازخويشاوندان صدور يافت ويرا بخطاب ای پسر عم مخاطب فرمودند

شوهری ديگر بنام آقای سلطان ازخوانين نور از طائفه معروف پدری ميرزا بود وقبل ازوصلتش با ميرزا

خانم زوجه ميرزا  ميرزا محمدعلی ودختری موسوم بتالن خانم داشت وتالنبنمدساب وپسری بنام

مثبوت ابوينی مذكور ميرزا شد ورقيه خانم وحوا خانم كه نامش در برخی از الواح ابهیمحمد برادر

عمه جمال ابهی ملك نساٌ است از ايشان بعرصه ظهور آمدند وحوا خانم بزنيت ميرزا محمد وزير پسر

خير النّساٌ وحميده وآسيه وبی بی وهاجر قا وآخانم مذكور درآمد واز ايشان ميرزا مهدی وميرزا علی

ايشان خصوصاٌ ميرزا علی آقا در ايمان بامر ابهی نامدار گشتند وسلطان خانم بظهور آمدند وبعضی از

ابهی در هنگام مهاجرت از طهران خطاب بتالن خانم باين مضمون صدور يافت ودستخطّی از جمال

مرتع را به آقا داداش ميرزا محمد حسن نمودم وسه باجيهما رفتيم خدا حافظ سفارش شماخواهر جان

موجود است وظهر رمشنورا بشما بخشيدم كسی را با شما صحبتی نيست ومرقومه در دست وارثين

آنورقه بمهر اخوان مختوم ميباشد
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 ۴۸۳صفحه  ادامه ميشود ۴۸۴مفقوداست لذا تايپ از صفحه

--- ۴۸۴صفحه ---

كرده عائله مجدالّدين بن كليم كه صمديه خانم بنت جمال ابهی را ازدواج ازايشان خصوصا ميرزا

كليم در طّی بخشهای تاٌسيس نمود در بخش هفتم ميايد ونظر باينكه تمامت جزئيات احوال جناب

نديديم ودر باره وی جمال ابهی چنين گذشته مسطور ومعلوم گرديد در اينجا احتياجی بشرح وتفصيل

احد منهما الذی سمی باٌحمد استشهد فی سبيل ربه دو امر احدی مطّلع نه جز دونفسفرمودند از ب

بجز مجدالّدين مذكور سه پسر ديگر بنام عليرضا وجمال وكمال بود   رااوواالٌخر من سمی بالكليم و

ميرزا وبازدواجنيز اصغر سنّاً بود وتولّدش در تاكر واقع شد ودر طهران نشو ونما يافت سوم نساٌ خانم

ميرزا مجيد خان مجيد خان آهی منشی سفارت روسيه مقيم طهران درآمد وحاجی ميرزايوسف پدر

داشت ودر سالهای هزارودويست منشی اول سفارت مذكور بود ونساٌ خانم كمال تعلّق بجمال ابهی

حلّی دفن نمايند را ببغداد بردند تا در موهفتادواند در طهران وفات يافت وبموجب وصيتش جسدش

اند كه گماشته ميرزا مجيد كه همراه جنازه بود ميشد آوردهكه عبور ومرور جمال ابهی از آنجا واقع

با جناب كليم شد وكليم تصور كرد كه جنازه ميرزا مجيد خان است درسر جسر بغداد مصادف

ر شديد گشت ومكتوبی ميرزا رضا قلی نگاشته بود بكليم داد وموجب حزن وتاٌثّومكتوبی كه حاجی

مهجوره محترقه ازراجع برسيد جنازه گرفته مراجعت بطهران كرد وجناب كليم جسد آنمختصر

تقريباً در فراق را ببيت ابهی برد وسپس حسب دستور بمحلّی دفن نمودند وميرزا مجيد خان مذكور
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در طهران ميزيست وزوجه وفات يافت    چهارم  ميرزا مهدی نيز اصغر سنّاً بوده ۱۲۹۰حدود سال 

بزوجيت گرفت واخيراً بشيراز رفته اقامت جسته ميرزا محمد علی اخ امی سابق الّذكررا پس از فوتش

از آغاز ظهور بديع شد پنجم خواهری ديگر بود كه از او اثر ونسلی در آنجا وفات نمود واينواقعه قبل

ادر مهتر ابوينی آقا ميرزا محمد حسن كه در از اخوان جمال ابهی ميرزا آقا بربرجای نيست ديگر

بخش پنجم ذكری از احوالش نموديم نخستين اوالد ميرزا وفاضل وخوشنويس ومادرش زوجهضمن

اوليه وبنت خال ميرزا بود كه در هيجده

---  ۴۸۵صفحه  ---

تولّد شده نشو ونما مسالگی ويرا باقدام والد بازدواج آورد وميرزا آقا وآقا ميرزا محمد حسن در تاكر

بملكداری مشغول گرديد وفائز بايمان كردند وميرزا آقا در هيجده سالگی درگذشت وآقا ميرزا حسن

بود ودر سنين اشراق انوار الهيه در بغداد سفری بديع شده طرف توجه وصدور الواح وخطابات ابهی

ان وفات نمود وبرادر خود حاجی در طهر ۱۲۸۰پنج سالگی بسال وبدآنجا نموده وباالٌخره درپنجاه

وسر پرست عائله خود قرار داد وجسدش دربين الحرمين شاهزاده عبدالعظيم ميرزا رضاقلی را وصّی

:ودر لوحه قبرش ابياتی منقوش است كه بيت اخير وماده تاريخ چنين ميباشدمدفون گرديد

دخرد پی تاريخ آن رقم _ آن آفتاب برج بهی در حجاب شزد خامه
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خانم كلثوم خانم وميرزا غالمعلی بودند وميرزا غالمعلی ببغداد رفته واوالدش از زن اول شهربانو

شرف حضور يافته مراجعت بوطن كرد وچندی طول نكشيد كه از اينجهان ابهیدرمحضر جمال

شد لّدمتو ۱۲۷۹دوم شمسيه خانم ونوريه واز زن سوم ميرزا فضل اللّه خان درسال درگذشت واز زن

صغر سن نامزد حضرت وپسر ديگرش ميرزا حبيب اللّه كه نيز ايمان بامر بديع آورد وشهر بانو خانم در

شال وانگشتر برای خطبه بطهران غصن اعظم بود وجمال ابهی از بغداد آقا محمد جواد كاشی را با

ان ميرزا زين العابدين مذكور االٌمر مكتوبی به عمشفرستادند وبعد آقا ميرزا موسی كليم از ادرنه حسب

هو البهی االٌبهی:نگاشتند كه صورت مرقومه چنين است راجع بارسال شهربانو خانم

زود بيائيد ديراست امر فرمودند كه بهر قسم كه مصلحت ميدانيد نور چشمان را بابا بيا بابا بيا هر قدر 

م كه تا ممكناست رضايت جناب اخوی حاجیداده عازم كعبه مقصود شويد بايشان نوشتحركت

جهت ميرزا رضاقلی خوبست واالّ خود مختاريد بهر نحو كه مصلحت بدانيد حركت نمائيد از

بقدر كفايت مصارف از طهران الی ورود بغداد هرقدر الزم باشد اگر نورچشمی چيزی نداشته باشد

بغداد آدم ومال وخرجی يد ديگر درقرض شود ويا چيزی فروخته شود ورود بغداد گرفته رد نمائ

آنچه بخواهيد وامر كنيد اطاعت معين است وتدارك موجود جناب آقا سيد مهدی يزدی در آنجاست

ميكند زياده هرقدر

---  ۴۸۶صفحه  ---
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اللّه حين زودتر حركت نمائيد بهتراست مالحظه بغدادرا ننمائيد اين صفحات بسيار سرداست انشاٌ

.ائيد كلشوم خانم را هم امر فرمودند كه بياوريد والسالمحركت اخبار مينم

او وشهربانو خانم مايل وطالب وعازم حركت بود ولی درطهران حاجی ميرزا يحيی خان خالوی

ميرزا آقا خان بمقتضای بيم واحتياط ودستور حاجی ميرزا رضاقلی ويرا بزوجيت ميرزا عليخان پسر

از بدبختی خود ازاين جهان د كه شهربانو خانم با كمال اندوهصدر اعظم درآورد ويكسال بيشتر نش

خان دادند واو بنام هبه واختيار از طرف بگذشت وبعداز او خواهرش كلثوم خانم مذكوررا بميرزا علی

وبحسابی كرد وآقا محمد جواد چندان متاٌثّر گشت كه بيمار دو زوجه خود قريه تاكررا دست اندازی

بستری گرديد وبا همان حال با اهل وعيال باتّفاق مير محمد مكاری ببغداد ده سختشد وبكرمانشاه آم

حسن ودرآنجا وفات يافت واز ميرزا فضل اللّه خان وشمسيه خانم پسر ودختر آقا محمدبرگشت

نصراللّه خان اميرآخور خاندانی ازاو برقرار ماند  حاجی ميرزا رضاقلی حكيم مادرش كلثوم خانم بنت

۱۲۴۲مذكوره گرفت وميرزا رضاقلی بسال علی شاه بود كه ميرزا ويرا در طهران بعداز دو زوجهفتح

فائز بايمان گرديد وطبيب مخصوص شاهی بود معذلك در طهران متولّد شد ودر آغاز ظهور بديع

داشت وپس از مهاجرت جمال ابهی ببغداد خزانه ومحلّ رجوعات بانتساب بجماالبهی ونام امر شهرت

صدد بعضی از علما ومالّكين نور عريضه بشاه دادند كه اهالی تاكر باز در ۱۲۸۵وبسال ماليه ايشان بود

خروج اند وبعضی از وزراٌ طهران
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__________________________________________________________

__

در خانه سيد ابوطالب ورد آنشبچنين آ ۱۲۸۳نبيل زرندی  در ضمن شرح واقعات ايام اقامتش در طهران بسال 

طعام فرستاده بودند وآنورقه مهجوره بستری بودند واذن بوديم وحضرت ورقة الحمراٌ بواسطه استاد محمد صادق بنّاٌ

مقصود مسافرت نمايند كه شاه اورا ببساط قرب وقبول حضرت غصن اعظم رسانند داشتند بايكی ازورقات بشطر

نگذاشت آنسفر لعظيم نقل مكان كردند خانم بزرگ مشهور بسبب غلّی كه دردل داشتببلده شاه عبداولی چون

وصعود بملكوت الهی نمود صورت گيرد وهمين سبب انحالل قرای ايشان شد تاچون شمع كافوری بگداخت

 مثنوی درآن مصيبت نوشتم ودرآن ايام ابياتیولوحی بافتخار آن مخدره وتعزيت اوصادر گرديد وبنده چزوی

خواسته بودند دربستر بيماری مونس ايشان باشد هفت بند ترجيع بحبر مثنوی نوشتمدرباره شهداٌ واحزان وارده براولياٌ

________________________________

---  ۴۸۷صفحه  ---

بتحريكات شيخ نيز تاٌييد كردند وحاجی ميرزا رضا قلی در طهران بجلوگيری قيام نمود ولی اعدا

مبالغ وفيره از زروسيم برای ن وقونسول بغداد وغيره بشاه كه در جاجرود بود رساندند كهعبدالحسي

همشغول گردد وشاه قسم ياد كرد كه حكيم را در حكيم از بغداد واصل شد تا بتبليغ وبطمع آوردن عد

س نيافت وعمال دولت حكيم را دستگير كرده در انبار حبطهران سر ببرد واحدی جرئت بشفاعت

انبار بسر برد تا آنكه مستوفی الممالك در سرخه حصار كه شاه مشغول نمودند وتقريباً يك ماه در
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بود مطالب بطالن شايعات مذكوره را بيان نمود وحكم مرخّصی وتبعيد وی صادر شد لذاتناول ناهار

واحتياط در طهران دحكيم را نفی بلد وتبعيد بقم كردند وبعداز اين واقعه حكيم در طهران با كمال تقي

نشان داد وبا علما بزيست چندانكه خويش را از اخالصمندان حاجی مالّ علی مجتهد كندی

ازاين امر ودر سر اظهار ايمان ومجتهدين ووزراٌ ومحترمين معاشرت واختالط نمود ودر ظاهر تبری

بيم كرده بعكّا وارد رفت وبرای مراقبت دولت با مادر وخواهر ودختر بمكّه ۱۲۸۸ميكرد ودر سال 

فرموده خواهرش را عزّت الحاجيه ودخترش ثمره را فخر نشد وجمال ابهی برايشان لوحی ارسال

حاجی ميرزا حسينخان مشير الّدوله از اسالمبول بطهران برگشت واركان الحاجيه خواندند وهنگاميكه

الّدوله اورا برای حضّار بنامملّت بديدارش ميشتافتند حكيم نيز بمالقات رفت ومشير دولت وبزرگان

ومشير الّدوله برادر جمال ابهی تعريف كرد واو ترسيده اظهار داشت كه مرا بنام پدرم تعريف نمائيد

افتخار مينمايند وتو از نسبت بنوع تعجب بوی گفت كه هزاران نفوس محترم بعبوديت آستان برادرت

هفتاد مرحله از مراحل عمررا طی كرد وبسال یبرادری احتراز داری وبالجمله حاجی ميرزا رضا قل

بنجف برده دفن نمودند ومقبرش در قسمت خلف وباالسر اش رادر طهران وفات يافت وجنازه ۱۳۱۲

الحمراٌ) زوجهاش  خواهر مهد عليا بود كه عنقريب مينگاريم كمال حرم ميباشد ومريم خانم ( ورقة

ه نام ميرزا يحيی بين بابيان شهرت يافت پيوسته دم ازابهی داشت ودر ايامی كمعرفت در حق جمال

محبت جمال ابهی ميزد ولوح مفصّل كه در اواخر ايام بغداد از قلم

---  ۴۸۸صفحه  ---
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العظيم مدفون ابهی بنام مريم صدور يافت مشهور ميباشد ومريم در طهران وفات يافت ودر مقبره عبد

بنوحه عيسی مريم بماتم مريم كه ماده تاريخش اين استگرديد ودر لوحه قبرش ابياتی منقوش 

باين بيانات ميباشد  هذه زيارة للّتی وصورت زيارت برای مريم ازقلم ابهی صدور يافت كه مصدر

قبل ان تمسها وانّا سترنا شاٌنها فی حياتها فلما ارتقت الی الّرفيق سميت بمريم انّها اشتعلت بنار حب ربها

الّزيارة  يا اللّه الحجاب وعرفها عباده ومن اراد ان يزور الطّاٌ التی استشهدت فليزُر بهذهشفاالٌعلی ك

چنين مرقوم فرمودند هر نفسی اراده كند ايتها الورقة الحمراٌ واالٌية االٌبهی الی آخر البيانات ودر خاتمه

اللّه را زيارت نمايد له ان يزور بما  البيت الّالئی فزن برضاٌحضرت اخت وورقة الحمراٌ وآل اللّه من اهل

زهرا االٌحدية من لدی اللّه مالك البرية  واز حاجی ميرزا رضاقلی ومريم دختری بنامنزل من يراعة

ابوينی حاجی ميرزا خانم معروف بثمره بعرصه ظهور آمد وديگر از برادران ميرزا تقی پريشان برادر

وحب بشعر وذوق شاعری بود وغالب شد ودر طريقت عرفانيه رضاقلی تولّد ونشو ونمايش در طهران

گويند در ايام جوانی برای محمد شاه اشعار شاهنامهة فردوسی را در حفظ داشت ونيك ميخواند

تجارت داخل شد وجواهر فروشی ميكرد وازدواج ننمود وبا وجود شاهنامه ميخواند واخيراً در پيشه

در طهران بگذشت وبدستور حاجی ميرزا ۱۲۹۲ت انفراد بسر برد وبسال عمررا بحالتحول وثروت ايام

صغر سن قلی جسدش حمل بنجف شده درآنجا مدفون گشت ديگر از برادران ميرزا ابراهيم دررضا

فراغت از تحصيل شوق تحصيل علوم رائجه داشت ودر سلك طالّب علوم دينيه داخل شد وپس از

مهلت نداد ودر سن جوانی از ب رفته بدرجهاجتهاد رسيد ولی اجلدر طهران برای تكميل بعراق عر
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حاجی ميرزا رضاقلی بود وباٌراده واقدام اينجهان درگذشت واز خواهران فاطمه خانم خواهر ابوينی

جمال ابهی باٌزدواج ميرزا محمود

---  ۴۸۹صفحه  ---

مذكور چنانكه در تند وميرزا محمودابن ميرزا محمد علی برادر جمال ابهی درآمده در طهران ميزيس

۱۳۰۳سلسله شد وباالٌخره در سال در انبار طهران با جمال ابهی هم ۱۲۶۸بخش چهارم آورديم بسال 

خانم قرب هفتاد سال از عمررا بپايان رساند در طهران وفات يافت ودر قُم مدفون گرديد وفاطمه

صن اعظم را دشمنان كذباً منتشر كردند صعود حضرت غوعلّت وفاتش چنين شد كه درآن سال خبر

رساند واو چنان بيخود وپريشان شد وچنان لطمه برسر وسينه خود زد كه وزنی اين خبررا غفلة بعمه

وقوع  ۱۳۳۵دماغش جاری شد ويكسال باينحال مبتال بود تا درگذشت واين بسال وخون از حلق

ماندند زاو پنج اوالد ذكور وسه اناث برجایودر جوار بقعه امام زاده معصوم مدفون گشت وايافت

وهم در طهران تولّد وديگر از اخوات حاجيه خانم بزرگ نيز خواهر ابوينی حاجی ميرزا رضاقلی بود

طهران ملكی والده شان حاجيه ونشو ونما يافت وخانه مسكونه شان در بازار معروف بكنار خندق

در سياه چال طهران روزی حاجيه خانم بزرگ جمال ابهیكلثوم خانم بود آوردهاند كه در ايام حبس 

ديد وبخانه مراجعت كرد وباتّفاق مادر بخانه ميرزا بمحبس رفت وايشانرا در حال ضعف وبيماری

كلثوم خانم باقدام صدر اعظم افتاده درخواست استخالص ابهی آقاخان صدراعظم شتافت وحاجيه

ديمی الزم است وباالٌخره ديوان حافظ بخطّ ميرعماد كه برای شاه تقنمود صدر اعظم چنين گفت



- 655 -

بخطّ حضرت علی امير المومنين ونيز سه قطعه مرتع واقعه در تاكررا تقديم كردندومجموعه ادعيه

آنرا ورثه وصدر اعظم ديوان مذكوررا بشاه داد ولی ادعيه را برای خود نگهداشت وبعداز وفاتش

ورثه باقی ماند بمهر جمال ابهی له فروش مراتع مذكوره كه نيز نزداوراق ومابينشان تقسيم كردند وقبا

بيرون آمدند بخانه مذكوره رفته چند روزی توقّف (حسينعلی) مزين است وجمال ابهی چون از انبار

از مومنات در امر حضرت نقطه اولی شد ودر اظهار امر جمال فرمودند وبالجمله حاجيه خانم بزرگ

يحيی گرديد ولی آخرالحيات بحال اعراض واعتراض زيست ولوح معروف بلوح يرزاابهی از اتباع م

عمه صادر از

---  ۴۹۰صفحه  ---

طبع ومنتشر ازقلم حضرت عبدالبها خطاب باٌواست وبنام او جواب ناصوابی حاوی تعرضات ازليين

قوله  ورقه طيبه زكيه  يافتگرديد ودر شاٌن او در لوحی از الواح بخطّ حضرت عبد البها چنين صدور

االٌبهی مالحظه نمايند  هواالٌبهی ای ورقه مهتزّه ازنفحات مطمئنّه  امة اللّه خديجه سلطان عليها بهاٌاللّه

بوديد مالحظه گرديد وسبب روح وريحان شد كه الحمدللّه آنورقه طيبه باين الهيه آنچه مرقوم نموده

همت گماشتند كه شايد نسيمی خوش بوزد ورائحه دلكشی  نمودند در تقليب قلوبخدمات قيام

گردد ديده های رمد ديده روشن شود وقلوب رم كرده منجذب ملكوت ابهی شود وطيور بالساطع

باٌو مالقات نموديد وپر شكسته پر تازه بروياند وباٌوج معراج تقديس پرواز نمايد آنورقه محترمه كه

طهران بيرون آمدند جميع بليغ فرمودند ودر وقتی كه ازسجنجمال مبارك بنفس مقدس اورا ت
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بخدمت ايستاده وبنار محبت اللّه خدمات جمال بارك را او متكفّل بود وشب وروز در ساحت اقدس

بود وچون جمال قدم بعراق تشريف فرمودند سيد محمد چنان افروخته بود كه شعله نيران ولمعه از نور

وخانه را بی والی بنهايت كوشيد وجوشيد وشب وروز فكر صرف كرده تا يافت معهود ميدان را خالی

افروخته را افسرده كرد وآنورقه سدره منتهی را پژمرده حال بلكه بهمت تو بازكم كم آن آتش

باشد از تو باٌصل آنورقه محترمه تر وتازه گردد واز نفحات قدس حيات بی اندازه يابد واين خدمتی

ابد االٌباد مذكور آيد بلكه نفحه انيت وبلسان تقديس در مجامع ابرار ومحافل اخيار تاشجره رحم

اللّه بقوت ثبوت برعهد وميثاق الهی براين خدمت خوش اينخدمت تا ملكوت ابهی متصاعد شود وانشاٌ

وتوفيق در برعهد بجنود ملكوت ابهی موفّق ومويدند وآثار تاٌييد موفّق گردی چه كه اليوم ثابتين

نور حقيقت ساطع والمع باری جناب آقا سيد نصراللّه وحضرات اخوان وورقه طيبهجبينشان چون

مباركه بذكر وياد مطمئنّه ووالده وهمشيره را تماماً تكبير ابدع ابهی ابالغ فرمائيد هميشه در روضه

ايشان مشغوليم والبهاٌ عليك

---  ۴۹۱صفحه  ---

وهمت جليلی اين لی الميثاق ع ع   ای ورقه مهتزّه بنفحات اللّه خدمت عظيمیوعلی كلّ ورقة ثبت ع

ت است اگر بعون وعنايت جمال مبارك از عهده برآئی وآنورقهمنقطعه از سدره را باز كيفي مهجوره

طلعات قدس در غرفات ملكوت ابهی وورقات انس در بشجره مباركه راجع نمائی قسم بجمال قدم كه

بلند نمايند پس بجان ودل بكوش وبسيار فطن وزيرك باش مالٌ اعلی بتحسين وتوصيف ندا حجرات



- 657 -

ع شود كه او شبهاتی بر اماٌاللّه القا نمايد خود تنها مراوده نما والبهاٌ عليككه مبادا همين كيفيت سبب

خره صماٌ درصمكتوب مفصّلی بخانم بزرگ مرقوم شد ولی ازهر نغمه درآن موجود فی الحقيقة ع

را بحضرات ايادی امراللّه بنمائيد تاٌثير مينمايد واگر بر مرده قرائت شود حيات بخشد شما اين مكتوب

اورا تشنه نمائيد بدهيد ع ع   واو متجاوز ازهفتاد سال بعد نزد خانم بزرگ ذكرش را بكنيد بعداز آنكه

م زاده معصوم مدفون شد  ديگر از طهران درگذشت ودر جوار بقعه امادر ۱۳۳۵عمر نمود تابسال 

او محمد قلی مادرش تركمانيه وهنگام وفات ميرزا در سن رضاع بود ودرظلّ جمال ابهیبرادران ميرزا

داشته بحمايت تربيت يافته مالزم صادق گشت ودر طهران وبغداد واسالمبول وادرنه وعكّا مالزمت

جان بنت عمه خودرا نيز كه ر نمود ومحترمه خانموخدمت قيام كرد وبا عربيه وصلت وازدواج اختيا

تاٌسيس نمود وپس از غروب شمس ابهی وفا بعهد بعداً از ايران بردند بزنيت گرفت وعائله واسعه

طبريا مدفون گشت ديگر از خواهران حسنيه خانم مادرش گرجيه وميثاق نمود تا درگذشت ودر نُقيب

وجيت ميرزا محمد علی دزدائی درآمد وبعداز آنكه پنجاه مرحله طهران شد وبزبود ونشو ونمايش در

ميرزا يحيی  مراحل عمررا طی كرده عاقبت در خانه حاجی ميرزا رضا قلی در طهران وفات يافتاز

وحيد _ ازل _ ثمره _ مرآت  مقتدای فئه ازليين مادرش

---  ۴۹۲صفحه  ---

متعه كرد وميرزا گ در ايام حكومتش در بروجرد ولرستانبروجرديه كرمانشاهانيه بود كه ميرزا بزر

والده ابهی طفل را در ودر طهران متولّد شد ودر طفوليتش مادرش فوت نمود ۱۲۴۶يحيی بسال 
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حرم محترمه بجهان اعلی انتقال يافتند حصن خود گرفت وهنوز در صغر سن بود كه ميرزا اوالً وسپس

كرد ومالّ مهدی كندی را معلّم ومربی مقرر داشت يت خود سرپرستیپس جمال ابهی ويرا درظلّ عنا

نوشتن خطّ نستعليق را نيكو فراگرفت وچون نداٌ حضرت مبشّر وتا قرائت وكتابت فارسيه بياموخت

شد ومشاهير اصحاب ومومنين در محضر ابهی مراوده نموده استمداد در حلّ اعظم در ايران مرتفع

زيارت ميرزا يحيی هم ازاين امر خبر يافت وآثار بديعه ۱۲۶۳تقريباً بسال  همی جستندوعقد امور

در مازندران نموده درزمره مومنيين داخل گشت وسپس ايامی چند مالزمت حضرت قدوس وطاهره

نموده با لحن همی حاصل كرده منجذب كلمات وآثارشان گرديد وآثار قدوسيه را حفظ در خاطر

ه جاً استعداد وملكه يافته بدان نسق كلماتیخواند وبدينرو متدرتركيب وتلفيق نمود ومانند ادعي

ايام حبس حضرت مبشّر درماكو وخصوصاً وخطب وغيره مقاالت وعباراتی پرداخت تا چون در

واسطه ارسال مراسالت بين ايشان وجمال ابهی بود در درايام سجن چهريق كه مالّ عبدالكريم قزوينی

چنين فرمودند  انّا لنشاورنّك فی الظّهور فاكتب ما يلهمك اللّه رب اً بمالّ عبدالكريمتوقيعی خطاب

وان هذا بامر ال يختلف النّاس من بعد غروب الشّمس وال يحزن من يظهره اللّه فی يوم ظهورهالعالمين

ور فرمودند ابهی دستثالث ذكر حكيم  انتهی     ومالّ عبدالكريم بمحضر ابهی معروض داشت وجمال

والقاب رفيعه بستائيد چنانكه همه طائف كه امررا راجع باٌخوی كهتر ميرزا يحيی نمائيد وباٌوصاف

جمال ابهی چنين بود كه توجه انام باينخانواده شده در عين حول باشند تا وقت معلوم فرارسد  ومنظور

مصون ومحفوظ ماند وچون  خطرات ناصرالّدين شاه وميرزا تقی خان وغيرهماحال هيكل مقدس از
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مراسم پس از اختتام امر قلعه طبرسی سياح مراغه حسب دستور مبشّر اعظم برای اجرإ ۱۲۶۵بسال 

زيارت از چهريق بقلعه آمد

---  ۴۹۳صفحه  ---

خواست عودت در طريق عودت باٌذربايجان در طهران ببيت ابهی وارد شد وبعداز اقامت ايامی چند

نوشت وبعنوان وی توسط را امالٌ فرمودند ميرزا يحيید وجمال ابهی صورت مكتوبیباٌذربايجان نماي

اح ارسال نزد حضرت مبشّر نمودند ونيز خود مرقومهنگاشتند ومالّ عبدالكريم هم حسب دستور سي

وهمينكه نامه باٌن مظلوم رسيد سر بسجده نهاده شكر مذكور مشروحه نوشته توسط سياح فرستادند

ميرزا يحيی وبرای مالّ عبدالكريم وشيخ عظيم وغيرهم صادر شد آوردند وتوقيعاتی باٌسم بجای

الواح مسطوره كه از جوهر ولَه وتقويت ميرزا يحيی ازين قبيل بيانات فرمودند ودستور راجع بحفظ

نظور آن مانجذاب متجلّی گشته مشاهده الشّكر لمجلّيه جلّ وعز كمال تراقب در روح وارتواحوساذج

برنيج كمال از برای او داشته كه ارياح مشرقه بر فواد آن ساكن نگردد واسباب شوق در خطّ وامإل

كلّ ما يركد ماٌ حبه فی نفسه ويحبس هواٌ وده فراهم آورده  ونيز  ولتاٌيدوه بارياح ردكم ولتحفظوه عن

كه او بعداً بهانه كرده دليل بر مقامات  هكينونيته ويبثّ تراب جذبه فی انيتفی ذاته وتطفی نار قربه فی

مخصوص كه خود نزد حضرت اعلی گرفته جمعی را بفريفت  وما كيفيت ارسال نقطه اولی توقيعی

بهاٌ فرموده ونيز ارسال آثار مخصوصه مالّ باقر درآن سيصدوشصت اشتقاق از كلمه خودرا بواسطه

مذكور از حضرت غصن اعظم وراجع بتوقيع حرف حی برای جمال ابهی در بخش سوم آورديم
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واما ما سئلت عن جنّة االٌسماٌ انّها لهی الهيكل عبدالبهاٌ سوال شده در جواب چنين مرقوم فرمودند

القلم االٌعلی النّقطة االٌولی روحی له الفداٌ علی ورقة وفی الهيكل اشتقاق شتّی المرقوم بالخطّ االٌبهی اثر

النّقطة االٌولی روحی له الهيكل المكرم قد سرقه يحيی االٌثيم ومعه الواح شتّی باثركلمة البهاٌ وهذا من

حسرة له فی االٌخرة واالٌولی ولكن سواد ذلك الفداٌ ظنّاً منه ان ذلك يجديه نفعاً كالّ ان هذا العمل

الهيكل

---  ۴۹۴صفحه  ---

الواح ربك الی لنّسخة مع جملة كتب منموجود عند االٌحباٌ حتّی نسخة منه بخطّ يحيی وبعث هذه ا

وال يودی االٌمانات الی اهلها هذا الهند امانة ولكن مركز النقض القی فی قلب االٌمين ان يستولی عليها

والمتبوع ويا حسرة علی الذين اتّبعوا من الذين اتّبعوا فی هذه الخيانة شاٌنهم فی الحياة الّدنيا وبئس التّابع

والثّناٌ ع ع  هر اللّه بقوة من عنده ان الخائنين لفی خسران مبين وعليك التحيةفسوف يظالعظمی

حضرت نقطه اولی با معاريف بابيه بعداز واقعه شهادت ۱۲۶۷وبالجمله ميرزا يحيی مغرور شد واز سال 

اوامر  مقاومت با ناصرالّدين شاه همی نمود واز اطاعتكه باقی ماندند اجتماعات نموده مساعدت در

داعيه وصی بودن برای حضرت مبشّررا اظهار كرد وبا اينكه در نصوص ابهی انحراف ورزيد ومتدرجاً

وصايت در دور بيان نيست ممتنع نگرديد وكتب ورسائلی تلفيق كرده در ترويج كلمات آنحضرت

ازاو ه كهفرعيه بيان واختراع احكام ديگر از خود سعی همی نمود وحكم قتل مشاهير بابياحكام

واحتراز از مداخله در اطاعت ننمودند داد وبا مبادی عموميه جمال ابهی كه عدم مقاومت با دولت
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است مخالفت ومعارضت نمود وغيرهاسياست واحترام مراسم ديانت ومعاشرت واختالط با ملل اخری

ير وپياز وغيرها بركشيد استعمال قهوه وادويه طبيه وسوفرياد ترويج فروع جزئيه بيان از قبيل حرمت

بعضی از معاندين رياست خواه بيان متّفق شده سراً وباالٌخره علناً بمخالفت وحسد واستكبار ورزيده با

تنهائی ومظلوميتش جمال ابهی برخاست واز بغداد دوبار سيد محمد را باصفهان فرستاده كه محرمانهبا

عطّار بابی چنين منتشر ساختند كه جمال محمد علی نام را برفقاٌ بابيش حكايت نمود وبا موافقت مير

گرفته ملزم ومجبور بدانچه ميخواهد مينمايد وهمدستانش كه ابهی ميرزا يحيی را پنهان ودر قبضه خود

چنانكه دراين بخش وبخش سابق نام برديم وشرح احوالشان بتفصيل دربخش آنانرا شهداٌبيان خواند

سوم وششم

--- ۴۹۵صفحه  ---

وميرزا مسطوراست مالّ جعفر نراقی ومالّ جعفر كرمانی ومالّ هادی قزوينی وسيد محمد اصفهانی

بابيه بودند كهالی محمد حسين متولّی قمی وحاجی ميرزا هادی دولت آبادی وغيرهم از ذكور واناث

حق وحقيقت را ولی غالب بابيه آخر العمر برمخالفت باقی ماندند وخاندانی ازلی برجای گذاشتند

ابهی پيوستند چنانكه دركتاب بديع چنين بمرور ايام يافته از وی اعراض نموده بمومنين امر

هفت نفر شهداٌ ناريه معين نمود يكی ازآن نفوس مسطوراست ازحرم يزدانی نگذشت درسنين قبل

ی انّه سمی بموسی فی رفعه الی جنّة االٌبهی فوق سدرة المنتهوبعداز اطّالع تائب ورجع الی اللّه
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نفس مبارك ميرزا موسی قمی بوده عليه بهاٌ اللّه كه بشكست صنم وهم وهوی ملكوت االٌبهی .. وآن

ونفس ديگر ابداًفلك الهی باذن اللّه خالق االٌرض والسماٌ مستقّر شد وبعد الی اللّه رجوع نمودرا ودر

۳المفترين مختصر آنكه سه من مفتريات هوالٌ قبول آن افك ننموده كاٌن روح القدس اخبره وحفظه

نموده وتصريحاً نوشته كه هركدام دختر نفس ازآن نفوس باقی ودرآن جزو اين نفوس را شهيد نام

جزو االن دردست موجود ومراسالت ميرزايحيی با بكری ازبرای او بفرستد مع درهم ودنانير وآن

ت ومقاومت بهائيان تحريص وتحريض همی كردند مخالفهمدستان مذكور مداوم شده يكديگررا بر

كه هالك شدند مانند حاجی ميرزا احمد كاشی وغيره نوشت وصورت زيارت برای برخی از آنان

وی زوجه منقطعه اصفهانيه حضرت نقطه اولی وبرادرانش مالّ رجبعلیويكی از بزرگترين همدستان

__________________________________________________________

__

اورا طلب نموده ازآن وهمچنين همشيره مالّ رجبعلی كه حرم حضرت اعلی بود آنحضرت البتّه اطّالع دارند كه

اورا از خانه خود بيرون كرد وباٌن هردو خبيث ارض آوردند يكشب در نزد خود نگهداشت وروز ديگر بعنف وجبر

ی ذكر مينمود وبطلعت اقدس الهی قسم كه در حين ذكر بشدت گريه اينعبد فانداد چنانچه خود همان ضعيفه بجهت

ميباشد عيال حاجی را بمهمان كه االن در بيتكه اينقسم بمن كردند ووالده حضرت اعلی همين ايرادميكرد

ر ايشان يعنی حضرت اعلی حجة اللّه بودند وظهوعبدالمجيد فرموده بودند كه اگر شماها معتقد بوده وهستيد كه

مالحظه فرمائيد كه چه ميتوان گفت كه در عهد هيچرا تصرف نمودندالهی چگونه حرم او
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________________________________

---  ۴۹۶صفحه  ---

ودر الواح ومالّ علیمحمد بودند كه نيز شرح احوالشانرا دربخش سوم ودرمطاوی بخش سابق آورديم

از رجال گذشتيم داهيه نوان خادم چنين مسطور گرديد حالازآنجمله بعوآثار مكرراً مذكور گشت 

االٌمر فداه او ودو برادرش در كمال دهماٌ چه ميگويد در اول ظهور حضرت اعلی روح من فی ملكوت

اند آنچهاند درمنازل ومحافل ومجالس گفتهفقره مطّلععداوت وبغضا بودند اكثری از اهل بلد براين

درين ظهور نظر بنسبت چند يومی اظهار اقبال نمودند وبعد بدسيسه مينمايد را كه قلم از ذكرش شرم

للعشّاق واعمال فاسده مشغول گشتند حال بعد از شصت سال عشّاق جديده يافت شده تباًهای خنّاسيه

 دنيارا مشاهده مينمائيد كه دروتباً للمعشوق اگر فی الجمله در اطوار ورفتار او تفكّر نمائيد حقيقت

مقبله راجع چه كه عبوديت آن نفوس سبب طغيان لباسهای ملوثه ظاهر شد .. . وجميع قصور بنفوس

ببعض امور اطوار اورا ستر مينمود لكن دراين سنه كه هزار ودويست داهيه شده تا حال اينعبد فانی نظر

الكتاب من عنده امظاهر شد ازاو امری كه از شياطين قبل وبعد ظاهر نشده يشهد بذلك ونود ونه است

دراين كره واجب شد بيست سنه حق جلّ جالله فواحش اورا ستر نمود وهمچنين اينعبد فانی ولكن

كه بعضی از اطوارش ذكر شود تا
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__________________________________________________________

__

شجره كفر حضرت اعلی نكه در لوحی بخودهيچ ظهوری ونبی ورسولی چنين كاری اهل آن بيت اظهار نكردند بااي

ميفرمايند ان يا اسم االٌزل فاشهد باٌنّنی اٌنا حی فی االٌفق روح ماسواه فداه نازل فرموده اند در اول لوح خطاب باٌو

جمال بتصريح شمس را نميكنند وآثار اللّه را ملتفت نميشوند وچگونهاللّه اكبر چگونه خلق چشمهااالٌبهی  اللّه اكبر

باز مخاطباً باٌن مشرك باللّه ميفرمايند  وان يظهر اند  وديگر درهمان لوحاعالئی را در افق قدس ابهائی اشاره فرموده

اللّه ما اراد باٌن يورثّن االٌمر من لدی اللّه المقتدر العزيز المحبوب  وان لن يظهر فايقن باٌنفی ايامك احد مثلك هذا ما

را در ايام خود او ميفرمايند ظه نمائيد كه چگونه بصراحت ذكر ظهور الهیيعرف نفسه  حال مالح

( مكتوب سيد مهدی دهجی )

_________________________________

---  ۴۹۷صفحه  ---

باالٌخره در ايام اقامت وبالجمله ميرزا يحيی وهمدستانش تا عباد اللّه وامائه اطّالع يابند واورا بشناسند

جمال ابهی آنچه توانستند كردند وحزبی ابهی در ادرنه علم فصل ومخالفت برافرختند ودر مضادت با

وچون بسياری از اعمال ومخالفتهای ويرا در مطاوی اين بخش مخالف بنام ازليه وبابيه تاٌسيس نمودند

لوب تاريخ نگاریاست صرف نظر مينمائيم تفصيل طويل كه مخالف بااسوبخشهای ديگر آورديم از
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را برای نمونه از افكار وآرائش ثبت مينمائيم از آنجمله در موقعی كه جمال ابهیوشرذمه ازكلماتش

مهاجرت بسليمانيه فرمودند بميرزا حسين متولی قمی مذكور كه قسمتی مهم ازجزئيات

__________________________________________________________

__

بخش چهارم ثبت كرديم نبيل زرندی دريك منظومه مثنويش در بيان احوال وی چنين سرود كه شمه از آنرا در

هركسی كاين اسمرا برسر نهاد..را خواند مرآت بيان . كه برائت جست ازاو ذات بيان.آنكه خود

م بخون آغشتنش .دفتر مستيقظش را رو ببين. هم بسب وه*نام خود يكروز من يظهر نهاد.زود فتوی داد اندر كشتنش

حكم قتل چند نفس بی گناه . ثبت در آندفتر شيطان پناه . حضرت ديان كه از اعالی .كاين بيان ازبهر تو گردد مبين

صديكش درحق .بود صاحب رتبه وعز وجالل . آنچه نازل گشت اندر شاٌن او . از بشير طلعت جانان او.عال

دركتاب پنج شاٌن آنشاه دين.كه بپرواز .ده نازل زاوصاف ورسوم . بلكه فرموده بديان اين چنينآنمرآت شوم. نام

دركف لطف خود اورا برپران .اين نصيحت كرد هم بر ديگران . بر آمده اين تازه طير.درهوای روح اورا بخش سير

آنكه.او . تا مگر ترياق گردد زهر اوهم باسم اصدق واسم كريم . جمله را كرده مربی بهر وحيد اكبر واسم عظيم

شد.هيكل پاكش بخون زد درميان تاب وتباست.حضرت ديان بامرش كشتهساناينش شاٌن وآنش منصباست.بين چه

باوجود شمس **كه جهان گرديد همچون ليلتار.هم درآن ساعت يكی باد سياه*آغشته شد.بروزيد ازاستم اندين تباه

را همی همزاده بود.كشت دردار السالمش بيگناه.كه چرا شاه اعلیبودقلبش سادهكهاكبر درنصف النّهار.هم علی

را ازارض صادهم ابوالقاسم وهماشخاص چند.جملگی مقتول ازآن دل پرگزند.هم حريم نقطهبرده بديان او پناه

رسولش اعور  كهخواست تابغداد باصدگون فساد.خود تصرف كرد يكماه تمام.بعدازآن دادش بان نسل حرام
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نسل شيطان است وهمنام من است . ودجال خواند.وصف اورا ازلسان صدق راند.گفت چاه ارض صادش مسكناست

اعورت آنكافر رب السماٌ.نيست اعور رب ومحبوب گرچه دزدی وگدائی ميكند . ليك دعوی خدائی ميكند

. زود ازدجال ملعون يك پسر.سوی نيران رفت كه ببخشيدش باٌن نسل حرام.را كرد احترامشما.خوش حريم نقطه

وشد خاكش بسر

گر بنقطه نسبتش بودی تمام           جانب شيراز رفتی بی كالم

در پناه عصمت اعلی حريم             ماندی اندر حفظ خالّق كريم

______________________________

---  ۴۹۸صفحه  ---

االٌرض ظلما است فلما امتلئازآن چنينمكتوبی نوشت ونبذهاعمالشرا درطّی بخشهای سابق آورديم 

والنّون وسكنت هناك اذاً سافرت برجلی من دون شی لما شاٌ ربی وقضی ولقد نزلت ارض الكاف

ممنوعة والطّرق مرفوعة لمن يسافر ويمشی شهوراً لما قدر اللّه واجری ومكثت هنالك لما كان السبيل

نزلت فی البغداد الكبری فلما سكنت هنالك شهوراً وراٌيت اخوتی لّه سبيلی اذا سافرت وفاذاً لما فتح ال

عنهم وجلست وحدی فی بيت مع من يباشر امری واری ماذا يری اللّه لی ولما شاهدفی غلّ اذاًاعتزلت

ذهب من دون اذنی اذاً اخای حسين لم اك متّبعاً لهواه فيما يريد ان يتبع ويكون شاخصا بين اهل الصّفا

يعرض عن الهوی ودر كتابی بنام اخالق وسافر بين اهل الجماعة ومرافقتهم فيما هم عليه وما كان ان

روحانيين تلفيق كرد چنين
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__________________________________________________________

__

ندار دراهل بيانليك چونكه طينتش ناپاك بود. كهربای كفر چون كاهش ربود .نيست يكدي

تا بپرسد زآن رئيس رهزنان.كين همه اعمال اينزشت پليد.باچه برهان آمد ازدستت پديد

اين همه كردی بجان ديگران . با شه ابها چرائی سرگران . همچه نمرودت بنعمت پروريد

دست ظلم وجوررا از تو بريد . بودی اندر طا بظلّ ذات او . خادم وهم كاتب آيات او

لش شهره آفاق شد . زابتدا در دلربائی طاق شد . خواست تامحفوظ ماند آنشجرچون جما

اندر ايام اتابك از تبر. نام مرآتی بروی تو نهاد. نامت اندر شهر طهران شهره داد

هم بنامت نامه براعلی نوشت . تا برويت نام مرآتی بهشت .اين خبر شد از تدابير بها

را يك برادر هست حوزد.سيد باب امر خود بر وی سپردشهره درديوانيان ارض طا.كه بها

هركسی اين گفتگوهارا شنيد .ليك روی ناكسترا كس نديد . همچه غولت كرد شاه سروران

مخفی اندر جنگل مازندران . زين سبب محفوظ ماند ابهی شجر . از جفای تيشه وجور طبر

ت.نام زينالعابدينرا احمدشچونكه فتنه حين بطهران درگرفت.جانت درمازندران آذر گرف

كردی وهمراه بردی باخودش . همره كشكول وبوق ومن تشاٌ . درتكدی هر صباح وهر عشاٌ
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از كنار جنگل وبحر خزر . شد بشهر رشت وقزوينت گذر . تا بكرمانشاه قلبت پرخروش

خلعت اموات افكندی بدوش . بهر عبد اللّه قزوينی كفن . نقد ميكردی بصد تلبيس دفن

درفالكت باچنين حال نزار . تا بهارا شد باٌن كشور گذار . احمد مظلوم را كردی روان

پيش موسای كليم اندر نهان .تا بهايت درهم ودينار داد . پيله وپنبه خريدی زاعتماد

جانب زوراٌ زراه مندلج . رفتی وخود هيچتر بودی زهيچ . جايگه كردی ببغداد آن زمان

مكان.نامخود حاجیعلی گفتی بناس.كه دراينجا ميفروشد قطن والستو زترس خان بيك ادنی 

نی كست را بود از نامت نشان        نی كسی آگاه بودت از مكان           

_______________________________

---  ۴۹۹صفحه  ---

تقربوا امم غيركم ان الذی لم يكن انّاللّه سيظهر لكم يوماً يقول فيها ان اتّقوااللّه والباتباع خويش دستور نوشت   

الطّهارة االّ ان يدخل فی دين اللّه ويكون من المومنين كتب اللّه علی من فی البيان لم يكن طاهرا ولم يطلق عليهم اسم

كافة حتی تكونوا لمومنينسلطاناً فی البيان ال تاٌخذ الفدية وال الجزية من نفس بل يقتلهم كافة كما قاتلوكميكون

سلطان عبدالعزيز با عائله وبعضی اتباعش بحكم ۱۲۸۵را درسال وبالجمله چنانكه نگاشتيم ميرزا يحيی

واياب بعضی از اتباعش از ايران ومراسالتش با آنان بقبرص بردند ودر ماغوسا استقرار گرفت وذهاب

۱۳۰۵ن درسال ومدافعت بهائيان بوسائل شتّی پرداختند وخصوصاً چومستمر گشت وبتخريب امر ابهی
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دولت انگليس آمد وميرزا يحيی از حبس دولت عثمانی آزاد شد وازليان با جزيره قبرص بتصرف

احزاب

__________________________________________________________

__

شاه ابهی چون امير محتشم. هم عرب خاضع به پيشش هم عجم. درپناهش قلب تو آسوده بود

ورا بيهوده بود.ميشنيدی يكنفررا درعجم. كردهاند ازبابيان حبس ستمليك چون طينت ت

جانت درمينا وكشتی پرشرار. مينمودی جانب بصره فرار. هفت تن را درعجم خواندی شهيد

بهر هر هفت اين نوشتی ای وحيد . كز برای من متاع فاخره . با بنات جاذبات باكره

راينجا همدمی.ازقضا نامد برت زان هفت نيززود بفرستيد ای ياران همی.كه مرا نبود د

جای نيست بكريك پيره كنيز.تازجود شاه جانت كام يافت.ازسه زن نفس وهوات آرام يافت

چونكه شاه جان ززورا شد بروم.عزم سوی زنگبارت شد چه بوم.با حريم الّه باصد هندسه

ر خود بپوئی ازعقبزوجه های خويشرا با وسوسه. درخفا كردی روان با تاب وتب.تا درآخ

هردمی از بيم جانت صد خيال . بود تا شه شد ززورا با جالل .همره طاهر امين پاك كيش

رفتی ازبيره بموصل پيش پيش .ظاهر اول باهزاران احترام .داشتی درخدمتت صد اهتمام
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بس عجائب ديد درراه ازتو وی .شد مبدل برغضب تسليم وی.پای خود ميكرد درپيشت دراز

ی ازتو نيست هيچم احتراز. امرابهی كرده با تو همرهم . حاليا از رتبه تو آگهميعن

گر رسد دستم بدامان بها.ميكنم زين همرهی بس توبهها. چون بموصل شاه برزد خيمه گاه

رفت طاهر نزد شه بارشك وآه.شه چه حالش ديد امدادش نمود. گفت رمزی وزعم شادش نمود

ن.كه خطر وارد ره شاه زمان. چون بموصل رستی ازخوف وخطرتا بموصل بودت ای يحيی گما

عزّت الّه را بديدی بيشتر . كم كمك در گوشه آنقافله . جای ميكردی ولكن در وله

نيمه شب با زوجه هايت در نهان         روز غائب از شه واز همرهان     

نقافلههريك از احباب چونت ده وله            ديدی اندر گوشه آ     

_______________________________

---  ۵۰۰صفحه  ---

وسياستی موافق مختلفه ساخته بطرق غير مستقيم بنشر آمال ومقاصد خود سعی نمودند وبايجاد قدرت

اقدامات جمهوريت آمال ومرام خويش كوشيدند انقالب در مملكت ايران حادث كردند چنانكه

مينگاريم وباالٌخره ميرزا مشروطيت خواهی را دربخش هفتم طلبی را درين بخش آورديم وانقالب

درسن هشتاد وسه سالگی  ۱۹۱۲آپريل سال مطابق ماه ۱۳۳۰جمادی االٌولی بسال  ۱۷يحيی در دوشنبه 

اش شخصی قابل واليق نبود حاجی ميرزا -وسيعهدرماغوسا جهانرا بدرود گفت وچون درخاندان
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احوال مياوريم وصّی خود مقرر كرد وبدين طريق تی شرحهادی دولت آبادی را كه در بخش آ

اجتماعی وسياسی بنام ازلی وبابی برقرار ماندند كه عقيدت اصليه درايران حزبی باآمال وامانی مذكوره

در لباس تقّيه حسب دستور ميرزا يحيی با مذاهب واحزابرا مخفی كردهخود

__________________________________________________________

__

گفتی اخير ويهودی ازكجااست.گرازين منزل برانيمش روااست.تاكه عزّترا درآن پنداشتی

كه زامرت پردهرا برداشتی.تا مگر ياران تورا ماجد شوند.چون بهايت راكع وساجد شوند

چون بهاشان داده صهبای غنا. كس بشاٌن تو نفرمود اعتنا. بيت وهم خويشرا هادم شدی

شتهار خويشتن نادم شدی.ليك كار ازدست بيرون رفته بود.غنچهمستور تو بشكفته بودزا

هرچه ميديدی خضوع همرهان . در مبارك محضر شاه جهان . غلّ صدر تو فزونتر ميشدی

نردها با عقل خود برميزدی.گرجهان سازی نهان آن آفتاب.ليك هردم ميفروزش نور وتاب

نهان راهی ديگر برميزدی . تا بارض سر بسلطان قدمظاهراً نزد بها خاضع بدی . در

بارها باچای نوشاندی تو سم.سخت هايلبود يكبار آنسموم.كه همه دلهاشد ازوی پرغموم

هيكل الّه زان سموم آذری . چند روزی شد مريض بستری . چون حكيم با وفا شه را بديد

. رفت بيرون بادر آن پر شررناتوان شد رنگ ازرويش پريد . دور شه گرديد باسوز جگر 
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شاه فرمود اين حكيم باوفا. جان خودرا كرد بهرما فدا . چون بخانه رفت دربستر فتاد

هردمش شه مينمودی افتقاد . تا چه عشّاقان خالّق ودود . كوی قربانی جانان را ربود

روز شد قبول شاه او قربان او.بعدازآن بهبود شد جانان او.ليك ای يحيی تو درآن چند

كه دل اهل بها بد پر زسوز . خرم واشكفته وخندان بدی . خنده بادجال شيطان ميزدی

چونكه ديدی سم تو كاری نشد . هم عدوی هيكل باری نشد .يكتن ازخدام شه را درنهان

خوانديش برقتل محبوب جهان . كرديش اكرام ودادی خلعتش .تا مگر كاری رود از خلوتش

ين پديد.بی محابا صيحه ازدل بركشيد.هرچه جانان خواست خواموششچونكه كيدت بان مسك

كند.وآنسخنهارا فراموشش كند.سينه پردرد او ساكن نشد.ساكت ازكيد تو ای خائن نشد

گر نبودی از بها منع شديد . از همان خادم شدی تو ناپديد

_______________________________

---  ۵۰۱صفحه  ---

پرداختند وميرزا ده بتخريب بنامی عقايد دينيه وترغيب بحريت اعتقاديه همیمختلفه مرافقت نمو

كثيره ازاو در ايران وقبرص يحيی زوجات متعدده اختيار كرده اوالد بسيار آورد واكنون اخالف

يكی اززوجاتش رقيه بنت ميرزا محمد برادر را مكتوم ميدارنداند كه غالباً نسب خودوغيرهما متفرق
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را درمطاوی بخش سابق واين بخش ذكر نموديم وازاو شمه ازاحوالشوينی ميرزابزرگ بود كهاب

وعبدالوحيد ودو دختر محترم ومريم بعرصه ظهور آمدند وعبد دوپسر معروف بميرزا تقی الّدين

بطهران سفر كردند وازميرزا تقی نسلی  ۱۳۱۵يحيی فوت شد وآنعائله بسال الوحيد در حيات ميرزا

مريم درايران موجودند وپسران مشهور ديگرش ميرزا احمد عبدالعلی رضوانعلی وميرزاماند ونسلن

__________________________________________________________

__

ليك شه بهر سكون سامعان . با حرم فرمود تغيير مكان . يكتن از اصحاب را همره نبرد

شد برمنبع روشندلی . با صفا درويش حق صدقعلیجمله اشيارا بدست تو سپرد . امر 

تاتورا خدمت كند باجان ودل.ماند آنخادم ازآنخدمت كسل.آنچنان خدمت نمودت زامر شاه

كه فتادی درگمان واشتباه . كه شده از عاشقان روی تو . كه چنين گردد بدور كوی تو

اينرا كه حضرت ساختهظرفی ازحلوای مصنوع خودت .ازبر تو برد پيشش احمدت . كه بخور 

وزكمال صنع خود پرداخته . گفت او سم بر شه ما ميدهد . بهر ما بهر چه حلوا ميدهد

بهر تو نيكو بود حلوای او.بهر ماكافی بود بلوای او.چون شنيدی تو زدرويش اين بيان

كردی ازخدمت جوابش آنزمان.بعدازآن ای نقرهناقص عيار.حاجی ابراهيم شد بهر تو يار

شخندت كرد وخوردی گول او.تا عمل كردی تو بر ماٌمول او.نامهها بنوشتی ازبهر عجمري
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فعلهای زشت خودرا می دزم .جمله را وارون نوشتی در كتاب . داديش نسبت بسلطان مئاب

كه مرا محبوس زندان كردهاند.قطع ازمن آب وهم نان كردهاند.زهر دادندم زكينه بارها

. ايكه خودرا خوانده مرآت حق . گشته معرض زنفس وذات حقكردهاند اندر هالكم كارها

گيرم ازاعراض ماندی بيفروغ.ازچه كردی اينهمه جعلودروغ.آنچهبنوشتم زتو دراين كتاب

جملگی ظاهر بمثل آفتاب . هركه را درهر يكش باشد سخن . هست اثباتش بهده خان من

له را . جمله آثار اعلیرا تمامخطّ تو موجود درهر افترا . وقت برهان حاضر آرم جم

كه سپردت شاه دردار السالم . نسخهالواح را برداشتی . بذر تحريف اندر آنها كاشتی

خطّ آنسيد حسين مهتدی . كه تو از رويش همی زاعم شدی . جملگی موجود هم بی اشتباه

اتب بسیجمله را تحريف تو اعظم گواه . چونكه ابواب بيان فارسی . بود خطّ احمد ك

دستت از تحريف آن كوتاه ماند        عقبه صعبی تورا در راه ماند      

____________________________

---  ۵۰۲صفحه  ---

آمده درجوار نوراللّه سابق الّذكر بود وميرزا احمد پس ازفوت ميرزا يحيی بازادگان خواهر بحيفا

بهائی مدفون گرديد جا درگذشته درقبرستانعنايت حضرت غصن اعظم عبدالبها زيستند ودر همان
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ميخواندند وازقبرص مكرراً بعكّا ويكی از پسران ميرزا يحيی محمد نام داشت كه تركان ولی محمد

را كه بوی كرم ميفرمودند بميگساری وشهوت رفته درجوار افضال حضرت عبدالبها بسربرده نقودی

نويد بسيار بطهران رساند ودر اللّه قمی سپردند تا بوعد واسدرانی صرف می نمود وباالٌخره اورا بسيد

را كه آن ايام در زی ونام سيدی طبيب دربلد مذكور اقامت نوراللّه مذكوررشت برادر خود ميرزا

استدعا از آقا اش را ميخواست وميرزا نور اللّهاو يكی از زوجات متعددهطبابت ميكرد يافت وازداشته

وسائر احباٌ گيالن كرد تا سيد اسد اللّه

__________________________________________________________

گر كنی انكار احباب بيان . كفرهای باطنت گردد عيان . چاره بهرت نمی ماند دمی__

يا كنی انكار اعلی را همی . يا نمائی بی كجی وانحراف . بر جمال عز ابهی اعتراف

لّ بيان.با همان برهان حق گشته عيان.كه باٌن ثابت شود دين بيانكه بود مقصود از ك

هركه خواهد بيند آن برهان عيان. گوی غل ازدل بهل بگشا نظر.كن بسجن اعظم ابهی گذر

تاكه درعمان تنزيل جليل.غرقه بينی صدهزاران جبرئيل.آنچه زاعلی گشتهنازل دردوروز

اعلی مقترف. كه زاتيان وی از يا تا الف نيم روز ازشاه ابهی دربروز.جمله آياتی كه

هممن وهم خامهمن قاصراست.زانكه اين منصوررا او ناصراست.گرنبود ازشاه ابهايم مدد

خامهام صامت بماند تاابد.جمله آثارم ازآن عمان يمیاست.آنچه بسرودم ازآنورقا دمی
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صيحه تو با اعلیاست.اعتراف وجه اعلی اين بود.پيشت ای يحيی جوی گردين بود.ميزنی 

النّداٌ.كه نمودم ظلم برخود ايخدا.سيد دجال گمراهم نمود.در هوای خويش چون كاهم

ربود.مقصد ازاعلی والواح بيان. جملگی باشد همين شاه عيان. كه زنار ذات خود پنجاه

سال.باشدش هردم فزونتر اشتعال.هرچه بر انشا واسماٌ وصفات .بيشتر آمد هبوب عاصفات

روشنتر آمد مشعلش . آخرش فيروزتر از اولش . هر سنه زاصحاب آنشاه والدمبدم 

در عجم برپا شده يك كربال . شوكت اصحاب آن رب العباد . برد شوكتهای سربازان زياد

هرطرف بشگفته يك نو گلستان .ازشهيدان ره آن دلستان .ليك ای يحيی تورا انصاف نيست

ترا دانستی ودشمن شدی.تيشه حرمان بپای خود زدیسينه ات ازغلّ وبغضا صاف نيست.دوس

با خطت موجود ای ناموتمن . كه نوشته حضرت اعلی بمن . كه اگر شد در زمانت آشكار

چون توئی اين امررا بر وی سپار.ورنه تعيين كن شهيدان دربيان.تاشود آن نير امكان

دی آندم محو وماتعيان.        تو بظلّ شاه اسماٌ وصفات       خويش را ميدي

ترك خود بينی نكردی ای دغل          نزد رحمان بت ستودی در بغل        

مطّلع بودی تو از اغصان شه          كه بهر يك تافته برهان شه        

_________________________________
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---  ۵۰۳صفحه  ---

اسالمبول زوجه شيخ ز دختران ميرزا يحيی درتا ولی محمد را بطهران رسانده باٌزليان دادند ويكی ا

بواسطه سواعمالش مجازات كرد احمد كرمانی شد وچنانكه در بخش الحق مينگاريم شيخ احمد ويرا

خودرا بريد وبالجمله اعقاب ميرزا يحيی از بنين ومورد تاٌثّر شديد ميرزايحيی واقع شد ولذا انگشتان

يره متفرق شدند وغالباً مادی وبرخی بصورت اعتقاد باديان وغوبنات درخاك تركيه وايران وهند

يحيی كتب ورسائل ورساالت بسيار درنزد پيروانش برجای ماند كه چنانكه اخری گشتند وازميرزا

ست ولی لفظاً صورت تقليد از اسلوب كلمات ومعارف وتعليمات حضرت نقطه اولیانگاشتيم در

در مقام گرفتهافته بدرجهيكه قاری وسامع را حيرت وتعجب فرابغايت ركاكت وبشاعت قرار يومعناً

نيز ثبت كرديم دانش وافكار وی غريق شگفت ميگردد وچون نسخ آن بسياراست ونبذه ازآن را

بيان مينمائيم ازآنجمله در صلواتش براوراق كتاب را مشغول نميسازيم وچند جمله بر سبيل نمونه ثبت

مسطوراست  ثّم صلّ عليهم صلواتاً بارقاً مبرقاً كرد چنين شروع"االٌغيث االٌغيثبسم اللّه  "كه بعنوان

عزّتك صلواتاً شارقاً مستشرقاً من استشراقات شرق شوارق طلعتك .... صلواتاًمن بوارق برق براق

باستطرازات طريز طرائز  متطرزاً مستطرزاًشعشعانياً المعاً متقدساً متنوراً متلجلجاً متلعلعاً متنمقاً متشعشعاً

سبحانك يا ايها المانع لالٌهل الحراث فسبحانككينونيتك   ودر زيارت قائم   سبحانك

__________________________________________________________

__
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نزد بحر نور غصن اعظمش . كه مسخّر بود كلّ عالمش . خويش را ديدی تو با چشم بصر

بی پاوسر. چون نكردی امررا تسليم او. تا رهی از جهل واز تعليم اوكمتر ازيك قطره

نزد غصن اكبرش آن بيمثال. كه زعمرش رفته شش يا هفت سال. حق باٌيات حقش ناطق نمود

همچه شمس ازمشرقش شارق نمود . جملهآثار خودرا چون خزف . يافتی درنزد آن در شرف

شاهزاده شاه را.كردی آن گوساله خودرا وصی چون باٌو نسپردی امراللّه را.ترك كردی

هم شهيدان ساختی تعيين بسی .شكر للّه كان نهال پرعناد.غير بار ياٌس ومحرومی نداد

نزشهيدان گشت شيرين كام تو . نه زفرزندان نمی درجام تو . عاقبت از ناكسی وبيكسی

بار نی جز ننگ وعارهادی گمراه را كردی وصی.تامگر زان ره دهد نخل تو بار.آنشجررا 

الی آخره

________________________________

  ---  ۵۰۴حفه ص---

اذ انت ال اله االّ انت سبحانك يا ايها الذی كسبت لك الحثاث  فسبحانك سبحانك يا ايها الغياث االستغاث

الوجهة المتبلّج فسبحانك سبحانك ياايها القمص سبحانك ياطلعة المتلجلج فسبحانك سبحانك يا ايهافسبحانك 

فسبحانك سبحانك يامليك الحمد علی الغمام المنتجج فسبحانك سبحانك ياايها فی سر النّقطية باالجمال المتفنّج

سبحانك ياايها العلوم الفاتح يابن الصّالح فسبحانك منه المنتهج اذ انت انت ال اله االّ انت فسبحانك سبحانكالذاتية
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سبحانك يا مليك الملوك فی طور الّالمع الّالئح فسبحانك فسبحانك سبحانك ياايها االٌكوار الّالئح فسبحانك

سبحانك اذ انت انت ال اله االّ انت فسبحانك سبحانك ياايها السر المستسرخ فسبحانكسبحانك يا طبيب النّاصح

سبحانك يا رب المتظهر فی صراط اايها الجذب المتسرخ فسبحانك سبحانك يامليك المصور فی النّافخ فسبحانكي

ياحميد االٌعاذ يا ايهاالذی انّی لديك اٌالذ يا حميد الذی منك الّراسخ  آلی فسبحانك سبحانك يامليك الّرعاذ

ياسر االركاز ت الطّراز يا مليك االستطراز ياعلوم االٌطرازاالنوجاذ آلی فسبحانك سبحانك يا حضرالشّذاد يا حقيقة

منه االٌخالص ياايها المستخلص عند ياايها القميص لالقماص ياايها االقصص من كلّ االقصاص ياايها الخليص

االقساط يا حبيب  يا نقطة النقاط يا سرائر النّماط يا ايها القسط منهاالستخالص يارب التقمص بالقماص ياابيض البياض

ومن هذا القبيل الی آخره.   عرش الفسطاط الجالس فی

عائله جمال ابهی

ابهی بود بنت ميرزا اسماعيل يالرودی نوری حرم اصلی جمالورقة العليا -آسيه خانم نواب  

مور امينمود داشت ووميرزا اسماعيل وزارت يكی از شاهزادگان مهم را كه در طهران حكمرانی

هجری  ۱۲۵۱در سن هيجده سالگی بسال طهران بدست ميرزا اسماعيل حلّ وعقد مييافت وجمال ابهی

صادق نام داشت كه در سه سالگی فوت شد دومدر تاكر نور با وی وصلت فرمود وفرزند نخست

---  ۵۰۵صفحه  ---

اعظمی غصنفوت شد سوم حضرت عباس افندميرزا علی محمد كه بشش سالگی در مازندران 

اعلی تولّد عبدالبهاٌ در طهران خامس شهر جمادی االٌولی آغاز يوم تبشير ودعوت حضرت مبشّر اعظم
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گوناگون را كه براين طائفه يافت وغالباً در طهران وگهی در نور نشو ونما كرده قتل وغارت وبليات

ب واياب ميكردند شنيدند بيت ابهی ذهادر ايران وارد ميشد ومشاهير اصحاب ومومنين را كه در

انبار طهران بودند اسفنديار غالم ايشانرا بردوش گرفته ومشاهده نمودند ودر اياميكه جمال ابهی در

غايت عالقه كه بايشان داشتند ممانعت فرمودند تا از مشاهده زندان وزنجير باٌنبار برد وجمال ابهی از

نظام (ی ميرزا فضل اللّه خان ادرنگی ابن عمتاٌثّر خاطر حاصل نگردد وآنحضرت خود براگران

باتّفاق والد ميهمان الممالك) در حيفا چنين حكايت فرمودند كه در سن چهار وپنج در يك زمستان

داشتيم ودر بهار باتّفاق ميرزا غالمعلی آقا عمو آقا ميرزا حسن  بوديم ودرآن ارسی روی بشمال منزل

در جلوی عمو زمان بر يابوی كهری سوار بودم حاجی وسفند ومناخوی شما رفتم بمرتع بلند برای گ

وی حكايت فرمودند كه روزی اسفنديار غالم مرا بسجن برد مشاهده اسماعيل هم همراه بود ونيز برای

در محمودرا نمودم ميگويم آيه مقاماً محموداً در قرآن كريم بشاٌن او نازل بوده ونيزحال ومقام ميرزا

قرائت وكتابت فارسی صالح واقع در محلّه پامنار معروف در طهران ايامی چند تحصيل مدرسه ميرزا

نمودند ودر سفر با موكب ابهی

__________________________________________________________

__

ارك خودشان از لسان مبواقعه برای حضرت غصن اعظم رخ داد وآنوقت هشت سال داشتند ۱۲۶۸در اوان فتننه سال 

اسماعيل خالو بوديم وگاهی كه من بكوچه وبازار عبور شنيدم كه فرمودند درآن ايام انقالب ما در خانه ميرزا
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صدا می كردند بابی بابی من متعرض نميشدم ميگذشتم از جمله يك روز تنها از بازارمينمودم اطفال محلّه جمع شده

من ديدم تا آنها نترسند ن جمع شدند وسنگ ميانداختند صدا ميكردندبسمت خانه ميرفتم اطفال بسياری در عقب م

باٌنها رفتم ديدم بی اختيار رو بفرار نهادند ومی گفتند دست از من بر نخواهند داشت برگرديدم وچند قدم بسرعت رو

شيررا بچه د ميگويدهمه مارا خواهد كشت بعداز فرار آنها برگشتم ديدم يكنفر بصدای بلنايوای بچه بابی آمد وحاال

(.بزرگتر وقويتر بودند گريختندهمی ماند بدو ديديد از سطوت اين طفل چگونه همه اطفالی كه از او

)نبيل زرندی

_______________________________

---  ۵۰۶صفحه  ---

سفر نمايند ه مايحتاج ولباسكه دولت ناصرالّدين شاه مهلت نداد تا تهي ۱۲۶۸بعراق عرب درسال 

مخصوصاً در گردنه بعلّت صورت برودت تحمل مشقّت وعناٌ بسيار نمودند چنانكه دربين طريق

آثار بروزات كماالت عظيمه از هر اسدآباد همدان اثر شديد در انگشت پا وارد شد ودر ايام بغداد

امی چند بموجب دستور ابهی با گشت وايجهت در ايشان نمايان شد كه موجب حيرت يار واغيار

در بخش سابق نام برديم معاشرت يافته بمذاكرات علميه شيخ عبد السالم از علما ومدرسين بغداد كه

بار در محضرابهی اظهار تعجب وحيرت از تبحر ووسعت وبداعت مطالب پرداختند وشيخ مذكور چند

كه رسيه ايشان نادر النّظيراست منها توقيعی استخط وآثار علميه عربيه وبيانات فاايشان نمود وحسن

وجمال ابهی بيان بلحن آيات حضرت مبشّر اعظم درتفسير وبيان آيتين ازقيوم االٌسماٌ صادر فرمودند
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معذلك در شوون ظاهريه از قبيل وتحرير اجوبه مسائل علميه را غالباً باٌنحضرت واگذار ميفرمودند

غيرها مشاهير عرب وعجم را مستغرق وشناوری وتيراندازی و قوت وقدرت وشجاعت وسواری

را برای ازدواج آنحضرت درضمن شرح احوال حيرت وتعجب نمود وما كيفيت اراده جمال ابهی

مانند آئينه شخصيت واحوال واعمال جمال ابهی ميدرخشيد ميرزا محمد حسن آورديم ودر ايام ادرنه

درنشر اين امر وتحصيل رضای جمال ابهی ومعاشرت با حكّام  واستغراقوبمقام عبوديت صرفه

بلد اشتغال داشت ودر نثر ونظم تركيه ومعارف دينيه وادبيه ملل واقوام سرآمدومقتدرين وافاضل

عظيمه افاضل قوم محسوب گرديد وچون جمال ابهی بسجن اعظم ورود فرمودند روز بروز مقامات

قريب بتصريح يش از پيش واضح وعيان گشته وباٌشاره وتلويحواسرار مكنونه حضرت غصن اعظم ب

ومبين داشتند وباالٌخره دركتاب مقام ايشانرا درجامعه بشر ووظائف انام را درمراعات احترامشان معين

وما چون در مطاوی بخش سابق واين بخش مستطاب اقدس كه درتصريح وافشاٌ مقام ايشان فرمودند

اينمقام تكرار نكرده باختصار ميگذريم وفی الحقيقه وخصالشانرا آورديم درمقداری كافی از اوصاف 

غالب حلّ و

---  ۵۰۷صفحه  ---

ابهی بود مقبول جمالچه مقرر ميداشتنددرقبضه اقتدار واختيار گرفته آنوعقد امور معضله جامعه را 

رتّب نموده كه گروهی خانه مودرعكّا حسب دستور ابهی بنام درس تفسير قرآن مجمعی دربيرونی

مينمودند واما آثار صادره ازقلمشان كه اش استفادهازفُضال حاضر شده ازبحر بيكران علوم الهيه
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الواح كثيره كه حسب االٌمر خطاب باٌحباب ومعاريف بعالوهدرسنين اشراق جمال قدم مرقوم داشتند

صادر شد ديگر  ۱۳۰۳اح درحدود سال امراست كه بنام مقاله شخص سينگاشتند يكی مقاله تاريخ

نوشت  نيز رساله سياسيه وديگر رساله درتفسير حديث قدسی كُنتُ كنزاً وخفياًالخ وغيرهرساله مدنيه و

عليا معظّمه منيره درقشله حسب پيشنهاد بعضی واجازه جمال ابهی ۱۲۸۸واما حرمشان درشوال سال 

ايشانرا نموديم بابرادرش حاجی كه دربخش سوم بيان احوال خانم بنت آقا ميرزا محمد علی نهری

حركت كردند ودر شهر ذيقعده وارد شيراز سيد يحيی ازاصفهان بعزم عكّا برای حضرت غصن اعظم

حرم محترمه حضرت نقطه اولی وغيرها برخردار گشتند شدند ومدت پانزده يوم بمالقات ومعاشرت با

آنگاه از طريق بوشهر وكشتی

__________________________________________________________

__

ضبط كرد  مابين جميع يكی ازاصحاب فرمودند چنينشانرا كه درخان جوينی درحجرهتونبيل زرندی يكی ازبيانا

مكن االٌختالف واضمحالل ورفع اين اختالفات مبهاشياٌ هم جهة مابه االٌتّحاد وديعه گذارده شده وهم جهت ما

ظاهر شود كه اين اختالفات درجهت آن اليذكر باشد واين قوه نيست مگراينكه يك سبب اعظم وقوه عظمائی

است مثل آنوامثال اوحاد واتّفاق كره ارض را داشت )ناپليون بود كه خيال اجرإ قانون اتّناپلئون  وچون صحبت از

نخواهد كه تلخی های عالم را مبدل غالب بركلّ گردد تلخیكه مقتدر اعظم بخواهد وسيله اصالح عالم شود وخير 

كی تواند كه شود هستی بخش   چون اينعالم ملك مرآت عالم بشيرينی نمايد   ذات نايافته از هستی بخش
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بر مطلقه بحسب احتياج وافتقار زمان نفس سلطانیرا ازبنی نوع انسان برانگيزاند واوراارادهملكوتاست ايناست كه

ديد ومردم را بمدح وثنای خويش ران امتياز وغلبه بخشد وبمجرد آنكه آنسلطان حكم خودرا بظاهر درعالم نافذديگ

وغلبه را بصرف عقل ودانش وجالدت وشجاعت خود تحصيل ناطق مشاهده نمود چنان تصور مينمايد كه اين سلطه

سلطه واقتدار رسيد دفعة باٌندك چيزی بساطش  فاسده ميافتد وچون منتهی درجهنموده لذا مغرور ميشود وبخياالت

بدانش وتدبيری او بود وخرگاهش چون بيت عنكبوت پاره پاره ميشود تا اهل عالم بدانند كه اگر نيل باينمقامپيچيده

نيابد مثل اسكندر رومی مشهور كه اغلب اوقات بلباس بايستی بر حفظ آنمقام قادر باشد تا خلل وفتوری درآن راه

سفارت خودرا بملوك ارض مينمود تا وقتی درحدود چين بپايتخت پادشاه آنجا كه خود ملبس ميشد وتبليغسفرای 

تهديدات اورا شنيد از نساٌ بود بلباس سفارت رفت ودر كمال جسارت بابالغ مقصد ومرام پرداخت ملكه چونيكی

تحمل نكرد وخلوت كرد پس اسكندررا

___________________________________

---  ۵۰۸صفحه  ---

درمطاوی اعظم قبول فرمودند وازدواج واقع گرديد وبالجمله بنوعيكهباٌرض مقصود رسيدند وغصن

قويم كه اين بخش آورديم حضرت غصن اعظم با خلق عظيم ومعارف عميم وبالغت واعجازی

معاشرت داشته همه را  وعربدرلغات عربيه وتركيه وفارسيه داشتند با علما واركان دولت وملّت ترك

حلّ مشكالت مينمودند وجمال ابهی مجذوب ومنقاد خود ساختند ودرامور مهمه بسرانگشت تدبير

متروك فرموده بدور ونزديك مقام عظيمشانرا اجرائات عظيمه را وفق صالحديد ايشان معمول ويا



- 685 -

غيه خانم خواهرشان كه عكّا ببيروت سفر كرده بخانه فرواز ۱۳۰۵نشان دادند وغصن اعظم درسال 

ايامی چند با اعاظم وفضال وامرا معاشر شد چنانكه شب وروز باب بيت وعنقريب مياوريم نزول نمود

خدام بانجام خدمات مخصوصه مرجوعه مشغول بودند وبرای احباب بعداز نصفشب مفتوح وتمامت

ن رسيده تاب نياوردند برایمقدور وميسور ميشد تا آنكه خبر كسالت جمال ابهی بسمعشازيارتشان

هريك از بزرگان ورقه وداعيه فرستاده از طريق بر عودت بعكّا فرمود

__________________________________________________________

__

جلوس نمايند ملكه را چه حداست كه در محضر ملوكامر بجلوس نمود اسكندر إبا وامتناع كرده گفت سفرا

برتر ندانی كمترهم نميدانی تو خود اسكندری ستش را گرفت وگفت تو بامن درشاٌن ورتبه اگر خودرابرخاست ود

ن مشتبه نيست  آخر ملكه جعبهرا گشوده وشمائل اسكندررا باٌو نموده گفت من مثل تو خونخوار نيستم خودوبر م

وقوت شمشير خير ممالك را بحسن تدبيرمنی چون تو خودرا از دانش بی نظير ميدانی وبگمان خود تستو در امان

دست بسته تسليم دشمن خود نمودی كه اگر منوط ميشماری خواستم برتو معلوم كنم كه تو چندان نادانی كه خودرا

است كه چون اجل بعضی سالطين مينمايم نهايت شجاعت وسلطه تو اينبخواهم االن تورا باٌشاره معدوم وهالك

برده حال را ازپيشوند تورا عزرائيل آنها قرار داد وتو گمان كردی بقوه خود آن كارهاخداظالم غافل رسيده بود

پسر من مطّلع شود ازبرای تو نجات چون فراست خودرا سنجيده وعجز خودرا ديدی زود ازاينجا بيرون رو كه اگر

يرون رفت ولشگر خودرا برداشته اظهار امتنان نموده ازچين برا كشته اسكندر بسيارنخواهد بود چه كه پدر حرمش

نمود وازخيال جهانگيری گذشت ناپليونهم بهمين منوال خودرا اعظم رجال عالم بسمت ايران وروم مراجعت
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در دو روز وكوس استقالل ميكوبيد چون خواست نام خدارا ازروی ارض بردارد وخود كدخدای دنيا شودميدانست

اول ميداند تا به بينيم ازبرای بود  حال هم بيسمارك خودرا عقلبساطش منطوی شد وعساكرش مكسور وخودش نا

است اگر غير نوايای خيريه تاٌسيس شود باعث آسايش عالم وحيات امماو چه مقدر شده  بلی اتّحاد واتّفاقی كه از

باشد اتّفاق آنها مثل اتّفاق قطّاع طريق خواهد بود كه سبب خرابی بالد واضطرابنوايای خيريه

_________________________________

---  ۵۰۹صفحه  ---

هفته يكبار تنها ويا وبالجمله غصن اعظم با عائله قبل وبعداز وفات والده شان در عكّا مقيم بود غالباً

ودرآنموقع مقرر حسب امر ابهی باجمعی از محترمين واحباب برای زيارت محضر ابهی بقصر ميرفت

ايشان مشايعت مينمودند واحباب زائرين مسافرين قبال ميشتافتند ودر معاودتجمع اغصان وافنان باٌست

امرابهی بزيارتشان بعكّا ميرفتند وبدينطريق ايامشان ميگذشت تا وارد از ممالك وبالد متنوعه حسب

واقع شد وما شرح مبسوط ازبيان احوال وآثار وشوون آنحضرت را مستقيماً غروب شمس ابهی

سالگی درادرنه حسب االٌمر مبارك بسال۲۴ياوريم واما رسم فتوغرافی كه درسن مدربخش الحق

مسمی ومشهور وپس برداشتند معروف ومتداول ميباشد  چهارم سلطان خانم كه بعداً بهائيه خانم۱۲۸۴

واقع وهنگام مهاجرت  ۱۲۶۳ ازفوت والده بلقب ورقه عليا معروف گرديد والدتش درطهران بسال

وادرنه وعكّا همه جا همراه بوده ودر عكّا با از طهران شش ساله بود ودر بغداد واسالمبول جمال ابهی

اختيار ننمود وبعداز غروب شمس ابهی با برادر با جان برابر در شوهرمادر وبرادر واال گهر ميزيست و
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در ۱۳۴۲بسال جاللت ومطاعيت بزيست وپس از برادر چند سالی بيش دوام نياورده عكّا وحيفا بغايت

عظمت مقام ما شرحبملكوت ابهی خراميد ومقام رفيعشان در حيفا مزار زائرين بهائی ميباشد وحيفا

وآثارشانرا ضمن بخشهای الحقه مياوريم

__________________________________________________________

__

لكی برنفسی ازمممكن است كه بملوك لكی ظلمی وارد شودعباداست باری حال چون ملوك مخالفاند اگر درم

دارند باهم متّفق شوند ديگر مفری ازبرای هيچ ديگر پناه برده نجات يابد اما اگر جمع ملوك با اين حالتی كه

اطمينان بدون هيچ مانع آنچه تعدی بخواهند دربارهرعايا مينمايند لكن چون مظلومی نخواهد بود وملوك در كمال

برعايای خود ندارند مثالً ملك لم با اراده مالك قدم بنوايای خيريه دست دهد ديگر ملوك يارای تعدیاين عااتّحاد

او متّفق القلب واللّسان خواهند گفت كه مارا بااهل روم روس اگر بخواهد بر ملك روم قيام كند عساكر دررعايای

دشاه روس عداوت شخصی دارد خود برود وبا ملك چگونه بهالكت آنها برخيزيم اگر پانزاع وخالفی درميان نيست

انتهی .محاربه نمايد تا هركه غالب شود از شّر ديگری آسوده ماندروم

______________________________

---  ۵۱۰صفحه  ---

مهاجرت متولّد شد وجمال ابهی در هنگام ۱۲۶۴پنجم ميرزا مهدی غصن اطهر كه درطهران بسال 

سپردند وآنمهجور سن وی ومالحظه سرما ومشقّات راه اورا درطهران ببستگان برای عراق نظر بصغر
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بدستور جمال ابهی مهد عليا  ۱۲۷۵ هفت سال درمفارقت ابوين واقربا همی گريان وبريان ماند تا بسال

ظلّ سدره الهيه ماٌوی گرفت ويوماً فيوماً در عوالم از بغداد بايران آمده ويرا ببغداد آوردند ودر

اش موجب انتهاض نمود بنوعيكه درايام اقامت ابهی درادرنه مالقات ومكالمهروحانيه ترقّيات عظيمه

بيانات وزائرين بهائی بود ودرآن ايام وهم درايام سجن قشله بمعاونت جمال ابهی قيام كردوانتعاش

ون طير الهی پيوسته اشتياق وچعاليه فارسيه وعربيه را نوشته بامضاٌ غصن اطهر برای احبا ميفرستاد

تفصيل داديم از عرشه قشله بيفتاد وبملكوت ابهی بنوعيكه ۱۲۸۷عروج باٌشيان اعلی داشت تا بسال 

االٌعظم "صدور يافت  ومنها  عاليه در حق وی ازقلم ابهٰیعروج نمود وصورت زيارت وبيانات

االٌفئدة والعقول ان يا ميم المجد انت  طائر من اطيار العرش وطارت معهاالٌقدس   هذا يوم فيه طار

انت كنت بروح وريحان ومحبيك فی االٌحزان كذلك قضی الّرحمن انّه لهو المهيمن القيومارتقيت

فی سنين معدودات اذ اتی واحترقت بنار الفراقبقية آل اللّه اذ اخرجونی المشركون من ارض الطّاٌ

وفديت نفسك امام وجه ربك العزيز دخلت السجن الميقات هديناك الی كوثر الوصال الی ان

تربتك ويتقرب بك الی اللّه رب ما كان وما يكون ان المحبوب طوبی لك ولمن يتوجه اليك ويزور

القدس وتركت الّدنيا فی سبيل ربك اشهد انّك انتيا هاٌ الهوية قصدت معارج

__________________________________________________________

چونكه ازطاٌباحريم خويشتن.سوی بغداد آمدی ای ذوالمنن.

داشت اينغصن مكرم چهار سال
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كز بال بروی دگرگون گشت حال . دراوان هجرتت بيمار شد . رفتی وهجر تو اورا يار شد

درفراقت كرد ناله هفت سال. تا مقدر گشت بهر او وصال . غصن اكبر باحرم شد سوی او

وی وصلت روی او.تاكه هردو باحرم هودج نشين. خارج ازطهران چه نخل آتشيندرشگفت ازب

دوست گويان سوی بغداد آمدند          از مالقات بها شاد آمدند      

پنج سال اينگونه در دار السالم (نبيل زرندی)  از لقايش دوستانت شاد وكام   

____________________________

---  ۵۱۱صفحه  ---

تمسكوا ذی ارتقيت الی مقام محمود واشهد انّك رجعت مظلوماً الی مقرك طوبی لك وللذينال

انّك وديعة اللّه وكنزه فی بذيلك الممدود ان يا دال االٌبدية قد تشرفت بك تلك االٌرض وما حولها

االٌرض تزلزلت فی  الحق عالّم الغيوب  باستقرارك علیهذه الّديار سوف يظهر اللّه بك ما اراد انّه لهو

قضی االٌمر ولكن النّاس ال يفقهون  ان يا ياٌ القدمية طوبی لك بما انفقت نفسها شوقاً للقائك كذلك

ان لو نذكر فی السجن االٌعظم بعد الذی كنت بين يدی الذين كفروا باللّه فی اليوم الموعودروحك

العزيز الودود يا ايها المذكور لدی نار ذكر اسمیاسرار صعودك لينتبهن اهل الوقود ويشتعلّن الوجود ب

اللّه لتطّلع بما قضی فی السجن من لدن ربك العزيز الوجه قد قصصنا لك ما ورد اليوم علی غصن

ربك فی كلّاالٌحوال انّه مع الذين يذكرونه وبامره هم يعملون انّما البهاٌ الغفور انّك التحزن ان اشكر
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متولّد شد ششّم ميرزا علی محمد كه دربغداد ".فی حبه عن الّذينهم مشركونوعلی من انقطع عليك

مهد عليا بنت ميرزا كريم وبعداز دوسال در همان بلد وفات يافت وحرم دوم جمال ابهی فاطمه بی بی

ميرزا محمد تقی عالّمه نوری بود كه از خوانين نور ازطائفه معروف بنمدساب اوال زوجه حاجی

بزرگ عالّمه مذكوررا وصّی خود قرار داد واو چند ی ازاحوالش را دربخش دوم آورديم وميرزامجمل

ازدواج نمود وهنگام مهاجرت  ١٢٦٦بسال  ابهٰیرا جمالاشزوجه مذكورهسالی بعد در گذشت و

جی با بردند وتا عكّا همراه جمال ابهی بود ودر سنين اخيره بقصر بهرا نيز باخود ببغدادبعراق وي

.داشت نواب مذكوره واوالدش نهايت حسادت وعداوتاستقرار گرفت واو بافرزندانش

__________________________________________________________

:آوردازبغداد سروده چنين اب هجرت ابهٰیدرب ۱۲۷۹منظومه مثنويش كه در اواخر سال نبيل زرندی درآخر

داده بر گفتار اين نظمم صال *** بحر عصمت حضرت مهد عال

سوی اختش اختر برج رضا***تا شود ارسال اندر ارض طاٌ

بيش ازاين گفتن نشايد والسالم***تا شود آگه ازين شور قيام

________________________________

---  ۵۱۲صفحه  ---
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ر گشت وازاوالدش نخست ميرزااز غروب جمال ابهی بعداوت باغصن اعظم نامبردابعدداشت و

حسب متولّد شد وچنانكه نگاشتيم درحدود شش سالگی۱۲۷۰محمد علی غصن اكبر دربغداد بسال 

گرديد  جمال ابهٰیواراده جمال ابهی مقتدر برانشاٌ كلمات عربيه وفارسيه بسبك آيات حضرت اعلٰی

بديعه باشد چنانكه دربرخی ازبيانات ظمتتا در مقابل ميرزا يحيی وغيره از بابيان حجتی برقدرت وع

باٌمر من لدنّا وقدرة من عندنا وانطقناه بثناٌ نفسنا وانّا خلقنا االٌبن":درحقّش چنين مسطوراست ابهٰی

ويشهدن قدرة ربهم ويوقنن بانّه هو المقتدر علی كلّشی ينطق من يشاٌ بالحان منليتذكّر به اولو االٌلباب

نمو وشدت يافت تا واين احوال وآمال متدرجاً دراو   "جع حكم المبداٌ والمئابعنده وان اليه ير

شكسته را ازمشكين قلم بياموخت واز درايام اقامت ابهی درادرنه خطّ نستعليق ريز ودرشت ونيز خط

ی وتنميق كرده برای احبای بالد فرستاد ونيز قطعاتاو نيز بهتر نوشت وصدها الواح ابهی را كتابت

ابهی نگاشته تزيين كرده بمشاهير اينطائفه داد وهم بسی مكاتيب مفصّله باخطوط متنوعه ازآيات جمال

مكاتبه بديعه حاوی معانی مستعاره از آثار ابهی ترتيب كرده پی درپی با كثيری از مومنينبلحن آيات

ابهی تنظيم كرده ارسال النمود وصور زيارات برای برخی از شهداٌ ومتوفّيان بزرگوار حسب اجازه جم

تام حاصل گرديد وبادعا وبلند پروازيها بالد داشت وبدين جهت برخی ازنادانان را بوی عالقه واعتقاد

چنانكه درين بخش آورديم فتنه غصنيه درقزوين وكه درمكاتيب مذكوره ازقلمش جست دل دادند

رس عده ازمشاهير مخلصين احباب ابهی گشت ومورد بازپطلوع نمود وموجب تاٌثّر شديد جمال

او مراسله مكاتيبی نشر داد وبرائت اظهار داشت  وبالجمله بسياری ازاحبا باگرديد وتبری ازادعا كرده
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كدبانوی حرم بواسطه او درمحضر ابهی تقرب جستند ولذا باٌو تعلّق يافتند ونيز مادرش درقصرداشتند

نمود كه پسر ارجمند واو برای رقابت وحسادت همی تحريك بود همه ازاو احترام عظيم مينمودند

ابهی در تشويق ودر شاٌن احترام م نمايد والواحی چند از قلملَخودرا درمقابل حضرت غصن اعظم ع

اغصان صادر گرديد

---  ۵۱۳صفحه  ---

آراٌ ازرا باحترام وتجليل ازحضرت غصن اعظم همی وادار فرمودند امر بمشورت وتبعيتولی همه

با آقا مشورت كن آنحضرت نمودند چنانكه نوبتی غصن اكبر عزيمت سفری را كرد باٌو فرمودند كه

امر كردند ودوسفر ميرزا وچون مشورت نمود آنحضرت ويرا منع نمودند وجمال ابهی بهمان طريق

اش بود حاجی ميرزا ابوالقاسم وزوجه باتّفاق ۱۳۰۲محمد علی ازعكّا بهند رفت سفر اول درسال 

روزی درمصر ماند وچون ببمبئی وارد شد نخست وعنوان قيام بر تبليغ امر ابهی گذاشت وچند

اجاره كرد وبيش از سالی در بمبئی توقّف كرد ولی درمهمانخانه بسربرد آنگاه خانه مخصوص

كرد كه واثراتی از وی ظهور نيافت وسفر دوم عنوان طبع آثار ابهی مالقات بانفوس مهمه واقدامات

بخش آورديم وكتاب مستطاب اقدس وآثاری ديگر درآنسال بطبع رسيد واو دو زن تفصيلرا درهمين

شان بوجود كرد يكی دختر حاجی علی اصغر تبريزی بود كه ازاو شعاع اللّه وامين اللّه وعائلهاختيار

م دختر آقا ميرزا موسی كليم بود كه پسرش آقا موسی بعرصهوبالجمله ميرزا  وجود آمدآمدند دو

تامه باحضرت غصن اعظم قيام محمد علی پس از غروب شمس جمال ابهی بحسد ورقابت وخيانت
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وحتّی قتل آنحضرت بست وبرادران كرد واكبر ناقض عهد وميثاق ابهی گرديد وكمر بمقاومت

چار خسران مذكور سالها رفتار كردند وعاقبت دوخواهران وبستگان كم وبيش ازاو تاٌسی جسته بنوع

وتفصيل مئال احوال او وبرادران وخواهر وبستگان وهمرازانش را عظيم وذلّ اليم گشتند چنانكه شرح

بدوره حضرت غصن اعظم است خواهيم آورد ديگر   صمديه خانم   مشهور دربخش الحق كه متعلّق

ه ميرزا درقصر بهجی عكّا درگذشت واو زوج ۱۳۲۷بغداد متولّد شد ودرسال بخانمی كه در

متولّد شد بن آقا ميرزا موسی كليم بوده ودو دختر برجای گذاشت فرزند سوم نيز در بغدادمجدالّدين

دراسالمبول هنگاميكه ودر دو سالگی فوت شد چهارم ساذجيه كه دربغداد متولّد شد ودر دو سالگی

موكب جمال ابهی عازم مهاجرت باٌدرنه بود فوت شد

---  ۵۱۴صفحه  ---

وچهار سالگی متولّد شد ودر سی ۱۲۸۲اسالمبول مدفون گرديد پنجم ضياٌاللّه كه درادرنه بسال  ودر

ابهی اندكی روضهدرگذشت وجنازه اش را ببهجی برده درجوار ۱۳۱۶بدون نسل درحيفا بسال 

تولّد يافت ودركنف فضل وعظمت  ۱۲۸۵درقسمت زيرپا دفن گرديد ششم بديع اللّه كه درادرنه بسال 

شد وعاليه خانم بنت سلطان خانم دختر حوا بهی برشد رسيد وبلقب غصن ابدع بين احباب خواندها

را بزنيت اختيار كرد وحوا خانم مذكور بنت ميرزا محمد برادر ابهیخانم وميرزا محمد ابن عم جمال

دختر ميرزا احمد بود كه ذكر احوالش نموديم وحرم سوم جمال ابهی گوهر خانم ابوينی ميرزا بزرگ

اخالفش خوان كاشی كه چون اولين مطبعه را بكاشان برد بنام ميرزا احمد چاپ مشهور شد وروضه
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ميرزا مهدی متّصف كه دو پسر ودو دختر بودند همگی فائز بايمان بامر بديع گشتند وارشد اوالدش

غداد شتافته طائف حول مركز عراق بببفضل وكمال وحسن انشاٌ بود ودرسنين اشراق انوار ابهی از افق

وپس ازچندی ماٌمور عودت بوطن شد ومنتسبين را هدی گرديد ومكاتيب شيوا باٌهل بيان همی نوشت

خانم را باخود برای بغداد برده بعداز مهاجرت مبارك بهدايت كبری آگهی داد وخواهرش گوهر

ا ميرزا مهدی بحفاظت دستور واصل ازمحضر ابهی نيامدند وآقدربيت اعظم قرار گرفته وحسب

آنگاه كه فتنه وواقعه اسارت احبا بموصل واقع گشت وبرادر وخواهر وخدمت همشيره پرداخت تا

مدحت پاشا والی جديد بغداد از موصل بعراق ميرفت  ۱۲۸۶درآنجا ماندند تا بسال اسير موصل شده

باٌزادی اُسرا داده گفت بايد معاندينشان را مجازاتحكم

__________________________________________________________

بودم كه تا كاشان باشما باشم جناب آقا ميرزا احمد كاشانی والد حرم مبارك ذكر نمودند كه من هم بسيار مايل

ولكن فراهم نيامد وخيالشان آن بود كه صبيهشانرا با نجل شايد اسباب فراهم آيد وباهم عازم كعبه مقصود شويم

  ۱۲۷۸روانه نمايند  .           نبيل در سفرش بشيراز بسال  ترمشان بدار السالممح

________________________________

---  ۵۱۵صفحه  ---
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برد ووالده را بعكّاكرد ولذا كسی متعرضشان نشد وبعداً دستورابهی رسيد ميرزا مهدی گوهر خانم

فروغيه خانم بعرصه ظهور آمد كه ماند واز گوهر خانم كريمهاش نيز بعكّا رفته تا آخر عمر نزد دختر ب

سيد علی بن حاجی ميرزا سيد حسين افنان كبير حسب اجازه ابهی بازدواج حاجی ۱۳۰۳شعبان  ۱۳در 

.آمد وبيان مئال احوالشان درمطاوی بخش الحق مسطور ميگردددرآمد وازايشان عائله وسيعه بعرصه

تسبين حضرت اعلی افنان جمال ابهیمن

ونسبش از طرفين حضرت مبشّر اعلی چنانكه در بخش دوم نگاشتيم از پدر ومادر هردو سيد عربی بود

سن آنحضرت درگذشت منتهی بخاندان علوی ومحمدی ميشد ووالدش ميرزا سيد علی در صغر

بنت حاجی ميرزا محمد حسين گمونسلی ازايشان غير ازحضرت برجای نماند ووالده اش فاطمه بي

اقامت نمايد وباتّفاق برادرش ميرزا سيد درشيراز چون خبر شهادت آنمظلوم انتشار يافت نتوانست

غالم زرخريد حضرت اعلی كه درايام اقامت ببوشهر اورا محمد (خال اكبر) وبا حاجی مبارك نام

بعراق عرب نمود ودرسنين اشراق گذاری همراه داشت مهاجرت خريده ودرسفر حج برای خدمت

حاجی سيد جواد كربالئی وزوجه حاجی عبدالمجيد شيرازی حسب االٌمر جمال ابهی دربغداد نوبتی

آنحضرت سخن گفتند واو درضمن اظهار تاٌثّرات اشاره بعمل فضيح ميرزا يحيی بااو درخصوص امر

كه هنوز اعتمادی بايمان جماعتی استتصرفش درحرم منقطعه اصفهانيه نموده چنين گفت چه وازل

درايام شعبان زسال غشب . چنان دم آنمظلوم خشك نشده درضجيعه اش تصرف نمودند وحاجی
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نهم روز شعبان يوم الجمال . باين عيش اعظم چيده شد بزم عيش وطرب.كه مثلش نديده جهان تابحال

عشر . ملك درهم آميخته با بشر . شده منبسط زشعبان نهم تا بسبع شده ابتدا . بيوم الكمال آمدش انتها

مهين خوان نعما به نهروز تمام.همی درتنغم همی درطرب.همی يار واغيار نه روز برهمه خاص وعوام

عبداللّه قزوينی)(وشب

  ---  ۵۱۶صفحه  ---

شدند داشت جماالبهی بغايت متاٌثر سيد جواد چون بمحضرابهی مراجعت كرده كالم ويرا معروض

متاٌثّراست وفی وفرمودند ديگر باوالده حضرت مبشّر سخن درخصوص اين امر نگوئيد چه بغايت

وبالجمله بنوع مذكور درعراق الحقيقه فضيحه مذكوره را عذری نتوان آورد وحق با والده ميباشد

رت مبشّر درتفسير احسن القصص خطاب وحضمجاور بود تا درهمان سنين بجهان ديگر انتقال نمود

ياام الّذكر ان السالم من الّرب عليك قد صبرت فی نفس اللّه العلی االٌعلی بوالده چنين فرمودند

قدر ولدك كلمة االٌكبر فانّه المسئول فی قبرك ويوم حشرك وانت قدكنت فی لوح الحفيظفاعرف

مبشّر ازايام يعات متعدده خطاب بوالده بخطّ حضرتونيز درمراسالت وتوقعلی ايدی الّذكر مكتوباً  

حضرت ازطرف پدر شهرتی درايمان بوشهر ونيز ايام سجن درآذربايجان باقی ميباشد  واما منتسبين آن

خطير ازافنان سدره الهيه ازطرف والده شان وعرفان نسبت باين امر حاصل نكردند  وقسمتی كثير و

حاجی ميرزا محمد حسين بودند وخال اكبر حاجی سيد محمد ش ابناٌتاٌسيس يافت كه اخوال گرام

تولّد يافت باانجال محترمه وتجارت مهمه ودرغايت تعلّق باٌصول وفروع اثنا  ۱۲۱۳تقريباً درحدود سال 
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ومصائب درشيراز ميزيست  وازين امر غافل وبركنار بود وپس از وقوع واقعات خطيره وهجرتعشريه

 بمنتسبين آنمظلوم اولی كه صيت آن انتشار واشتهار تام يافت واعدا درشيراز نسبتحضرت نقطه

د والدهد محمآن بزرگواررا ازشيراز بعراق هرچه ميخواستند بدست وزبان مياوردند حاجی سي محترمه

بل  عودت كرد وهنگاميكه اُسراٌ بابيان زنجان ونيريز راعرب برده دركاظمين سكنی داد وخود بشيراز

همهمه وقيل وقال وشدت اهوال ووخامت مئال سربر فلك كشيد آقا مير سيد غلغله وآواز رسيد و

حج رهسپار اش آقا سيد محمد جواد ابن خال اعظم حاجی مير سيد علی شهيد بعزمبرادرزادهمحمد با

سيد محمد بشيراز طويل حاجی مكّه شدند وحاجی ميرزا جواد درآنسفر فوت شد وبعداز انقضاٌ مدتی

برگشت وكما فی السابق ميزيست

---  ۵۱۷صفحه  ---

حج پسرانش حاجی ميرزا محمد علی وحاجی ميرزا محمد تقی كه ازسفر ۱۲۷۶تا درحدود سال 

مطّلع ومتفحص مراجعت بعراق كرده بمحضر ابهی تشرف حاصل كرده مراجعت بشيراز نمودند واو

بمحضرابهی بعراق شتافت اع متبركه ومالقات خواهر محترمه وتشرفازين امر شد وبقصد زيارت بق

گرديد وباحال انجذاب وايمان وبنوعيكه دربخش سابق نگاشتيم بمحضرابهی رسيد ورفع شبهاتش

بستگانشان وتمامت افنان شيراز را ووپسرانش ۱۲۷۸باكتاب مستطاب ايقان مراجعت بشيراز كرد 

كه شرح حالش را عنقريب مياوريم بنشر اين امر ميرزا نورالّدينديدگان روشن گشت وخصوصاً آقا 

ابراهيم مبلّغ ازيزد بشيراز آمد تبليغ امر همی نمود وازآن پس حاجی محمد ۱۲۸۳قيام نمود ودرسال 
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ابدع ابهی بی پرده وحجاب اعالن شد ونبيل زرندی بشيراز رسيده تمامت مومنين طولی نكشيد كه امر

من اعرض ت وافشاٌ ظهور من يظهره اللّه مذكور وموعود دربيان كرد وكلمات اولمجتمع ساخبلدرا

اندكی مكالمه كرده اظهار را ازبين آثار مباركه بيرون ريخت درآنحال فقط حاجی سيد محمد با وی

جست مومنين درظلّ سدره الهيه قرار وآرام حيرت از تتابع ظهورات نمود ولی در شبهه نماند وبا سائر

ارض سر وارض سجن اعظم جمعی ازعلما وقدماٌ اين امر حسب ازوسپس درايام طلوع انوار الهی 

يزد آمدند وخصوصاً بواسطه نبيل اعظم ونبيل اكبر واسم اللّه االٌصدق واالٌمر برای تبليغ بفارس

ميرزا ابوالقاسمجميع افنان درظلّ امر رحمن قرار گرفتند درشيراز خال مذكور وحاجی وحاجی مبلّغ

زيستند اخ الحرم وانجال وبستگانشان درغايت عزّت وشهرت اصالت ونجابت وعبادت وثروت می

ميرزا محمدتقی درين امر ارجمند وبرومند گشتند ودريزد حاجی ميرزا حسنعلی خال اصغر وحاجی

ود وانجالشان كه علوم شتّی ببن خال اكبر وحاجی ميرزا سيد حسن افنان كبير اخ الحرم كه مستجمع

عامه اهالی فريفته اخالق وبزرگواريشان ودرحلّ كّالً نهايت احترام واعتبار وتجارت وجاللت داشتند و

وعقد امور بايشان

---  ۵۱۸صفحه  ---

ميگفتند كه اين خودمراجعه مينمودند همگی بمقام عظمی دراين امر نائل شدند واهالی متعصّب يزد با

محامد وصفات ی ازبستگان باب صرف نظر ازدين وعقيدتشان بتمامجماعت سادات شيراز

باشند وبالجمله خال اكبر ايام وبزرگواری آراسته اند وفی الحقيقه ازاوالد پيغمبر واٌئمه اطهار می
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گذاشت .حاجی ميرزا محمدعلی درشيراز وبمبئی حيات را بپايان رساند وسه پسر ودو دختر بر جای

دربمبئی وفات نمود  ۱۳۱۳الهيه قرار يافت وعاقبت بسال مذكور درظلّ سدرهتجارت داشت وبنوع 

درمقام سلمان فارسی مدفون ساختند واورا يك پسر باقی ماند موسوم وجسدش را بعراق عرب برده

ومشهور به آقا ميرزا آقا ترياكی چه كه تجارت ترياك درايران مينمود كه ازپسرانشباٌقا سيد محمد

اش عائله پنج گانها عبدالوهاب وآقا ميرزا محمد علی مشهور باٌقا ميرزا كوچك واز دخترانآقا ميرز

ميرزا محمد تقی درشيراز بسال وسيعه برقرار گرديد دوم پسران حاجی سيد محمد خال اكبر حاجی

مردم مهمه تاٌسيس كرد وصاحب اعتبار نزد متولّد شد ودرجوانی دريزد اقامت جست وتجارت ۱۳۴۴

فاصل ومرضی الطّرفين شمرده گرديد ووكالت تجارت ايران شد وحكمش درمسائل تجارتی وغيرها

بلقب حاجی وكيل الّدوله مشهور شد وهنگاميكه نشان دولتی ازطرف دولت روسيه را قبول كرده

 عده از تجاررا درخانه خود دعوت كرد ودوساعت نشان رانصب نمودروسيه ازطال برايش رسيد

وكيل الّدوله متّصف بصفات حميده وسجايای مجيده وكماالت وآداب پسنديده بود وبالجمله حاجی

ظهور حضرت مبشّر نوزده سال وازآغاز نهايت اخالص داشت وچنانچه ضمن احوال والدودرفجر

نكرد وهميشه ماجدش آورديم درايمان مقدم بر سائر افنان شد ودرعرفان جمال ابهی تردد وتوقّف

مالحظه ازاو داشتند وحمايت صدر خدمات عظيمه ودريزد بسيار محترم بود حكّام ومالّها ومتنفّذينم

۱۳۰۵وسرپرستی ازاينطائفه ميكرد ودرسال 

--- ۵۱۹صفحه  ---
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تاٌسيس چنانكه ذكر مينمائيم حسب ميل جمال ابهی نجلش حاجی ميرزا محمود بعشق آباد بانيت

بنوعيكه دربخش هفتم ام همی ورزيدند وباالٌخره حاجی وكيل الّدولهمشرق االٌذكار رفت وسپس اهتم

بناٌ مشرق االٌذكار عزيمت عشق حسب دستور حضرت غصن اعظم عبدالبهاٌ برای ۱۳۱۹مياوريم بسال 

محترمين استقبال واحترام وافر از وی بعمل آباد نمود وچون بمشهد رسيد ازطرف حكومت واشراف و

حضرت رضا رفت وتا ايامی چند مردم گروه گروه تماع بزيارت مقامآمد ولدی الورود با اج

حسد وعناد برخی از روساٌ گرديد ودرخفا بدسائسی چند برای بمالقاتش هميرفتند واين موجب طغيان

كردند وروزی را مقرر داشتند كه چون بعزم زيارت حضرت رضا رود ويرا تحقير وتوهين وی قيام

آن روز چنين تصادف نمود كه نصير الملك شيرازی متولّی ياشی حضرت ندهند ولی دربحرم راه

بر خود نيز بزيارت ميرفت واو با افنان سابقه دوستی واخالص داشت وحاجی وكيل الّدوله رارضا

همه روزه بمالقات مقدم وتجليل بسيار نموده مفسدين ومعاندين خاسر وخائب شدند ونصير الملك

۱۳۲۰بالجمله حاجی وكيل الّدوله بسال مقام محبت وايمان نسبت باين امر رسيد وايشان رفته متدرجاً ب

عظيم برای ترقّيات اين امر در روسيه گرديد وارد عشق آباد شده اقامت جست ووجودش ركنی

ويرا وكيل الحق وخطاب ان يا مظهر وقاری ويا مظهر مظلوميتی ومركز اقامتش دريزد بود وجمال ابهی

برای زيارت بحيفا رفت چندی  ۱۳۲۶مورد توجه وعنايات مخصوصه بوده تا بسال و پيوستهفرمود وا

همانجا صعود بملكوت ابهی نمود ودرقبرستان بهائيان جنب مقام اعلی ۱۳۲۹كرد ودرسال استفاضه
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آباد وفات مدفون گرديد ويك پسرش آقا ميرزا حسينعلی معروف باٌقا سيد آقا بسن جوانی درعشق

ازپنج واز دوپسرش حاجی ميرزا محمود وحاجی ميرزا محمدامير التّجار ونيز يافت

  ---  ۵۲۰ حفهص---

حاجی ميرزا ازپنج دخترش خاندان وسيعه دراين امر برقرار گرديد وحاجی ميرزا محمود نجل اكبر

ا دراسحار بدانجا كرد كه احبمحمد تقی رايت مرتفعه دراين امر بود درخانه خود مشرق االٌذكار مهيا

االٌولی درخانه خود باٌحباب ضيافت عمومی ميداد رفته بعبادات ميپرداختند وهمه ساله درپنجم جمادی

كه دريزد  ۱۳۲۱الواح واشعار ومناجات نكو ميخواند ودرسال ودرمجامع ومحافل شمع روشن بود

شد جمعی ازاحبابرا درخانه خود  آوريم مذبحه عموميه برای اينطائفه برقراربنوعيكه دربخش هفتم می

داده نگهداری كرد چندانكه خود عاقبت مجبور گشته بمروست فارس گريخت واز خصائصپناه

عموم اخالق وی شدت رحم وعطوفت ببيچارگان بود ودرسال فجاعه يزد برحال فقرا ميگريست و

بالجمله عاقبت كرد وفقرا صبح ها درب خانهاش مجتمع ميشدند وحاجی ازسهم خوراك خود بذل مي

حاضر ومتاٌثّر بودند دوم سالگی وفات كرد وعموم اهالی درتشييع جنازه۶۴دريزد بسن ۱۳۳۶بسال 

حسين مشهور بحاجی ميرزا بزرگ كه ازپسران حاجی سيد محمد خال اكبر حاجی ميرزا محمد

يكی زوجه حاجی ميرزا واما دختران خال اكبر درشيراز وفات يافت وخاندانی از وی برجای نماند

زوجه حاجی ميرزا حسن افنان كبير بودند كه عنقريب جواد بن خال اعظم بود ودختری ديگر
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حاجی مير سيد علی  كه شرح احوال سعادت مئال وكيفيت مينگاريم وخال دوم (خال اعظم)

سوم آورديم ميرزاجواد وعدم بقاٌنسلی ازايشانرا دربخش دوم وشهادتش وذكر پسر وحيدش حاجی

حاجی ميرزا حسنعلی دريزد اقامت كرده باانجال بتجارت اشتغال داشتند واو در وخال سوم (خاالصغر)

مساجد ومجتنب تعلّق بعقائد وتقاليد اثنا عشريه وطوع در ادإ عبادات واذكار مرويه وحضور درغايت

ابهی شرف حضورر يافته محضرومحترز ازين امر بود تاآنكه پسرانش درعودت ازسفر حج دربغداد ب

سيد محمد خال اكبر عزيمت عراق استفاضه نموده بيزد مراجعت كردند وبسالی بعد هنگاميكه حاجی

ومالقات خواهر محترمه دارد واو درجواب اظهار نمود بوی نوشت كه عزم زيارت بقاع متبركه عراق

ميل بمرافقت درسفر

---  ۵۲۱صفحه  ---

حاجی سيد واه از يزد وارد شيراز شد وباتّفاق ازطريق بوشهر رهسپار شدندمذكور كرد وپس ازيكم

وتحقيق وتجسس محمد دركاظمين قصد خويش را بوی اظهار نمود كه عزم حضور درمحضرابهی

چويند وسپس عازم كربال ونجف ازين امررا دارد تااگر او نيز موافقت نمايد باهم تشرف بمحضر انور

برادررا بحالش گذاشته خود بتنها روانه كربال ورزيده سخنانی دال بر اكره گفت وگردند واو تعصّب 

دربخش چهارم نگاشتيم تشرف بمحضرابهی حاصل كرد گرديد وچون حاجی سيد محمد بنوعيكه

ايقان كه برای وی نازل شد دردست گرفت حاجی ميرزا وحلّ مشكالتش گرديد كتاب مستطاب

احوال مطّلع شده كتاب مذكوررا مطالعه كرد اظهار تاٌسف كرد وازحسنعلی چون عودت نزد وی 
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حاجی محمد ابراهيم  ۱۲۸۳بهمان حال عودت بيزد كرد تا تقريباً درسال ازحرمان خود نمود ولی

بدو حاجی مبلّغ كه اخ الّزوجه پسر وی حاجی سيد مهدی بود ابالغ امر بنوع تمام وكمالمعروف بنام

اطمينان حاصل نشود وبراهين كرد واو بحاجی مبلّغ چنين گفت مرا باين سخنان نمود واقامه حجج

است قبول اين امر نمايد وچون مگراينكه حاجی ميرزا حسن (افنان كبير) كه مردی عالم ومعتمد

برای خال باقی نماند وبشرف ايمان نائل حاجی مذكور فائز بعرفان وايمان بديع شد ديگر عذری

مقدس (اسم اللّه االٌقدس) بوی ابالغ دعوت واتمام كه چون آخوند مالّ صادق گرديد آورده اند

ايمان نبود درحال اضطرار وبنوع تعجب وانكار چنين گفت ايجناب حكّت ميكرد وخال را مفری چز

همه مراتب علم وتقوی كه داريد مرا باين عقيدت ميخوانيد كه پسر خواهر خودم رامقدس آيا شما با

نجيبه آل محمد بدانم وجناب مقدس بيدرنگ جواب داد ايجناب حاجی خواهر شما كريمه قائم

عساكر خليفه وفاطمه صحيح النّسب بود چگونه پسراو قائم نباشد وپسر نرجس مجهول النّسب كه

اورا بمبلغ زهيدی خريده عباسی درمحاربه با سالطين قسطنطينيه اسير كردند وامام حسن عسكری

خال تاٌثير بليغ نمود وبالجمله خال ن كنيزی هم بالين شده قائم گردد واين جواب صواب دربقانو

وسيدمذكور باحال ايمان اواخر حيات را بپايان برد

  ---۵۲۲ حفهص---

جهان صعود معمری معظّم ومفخّم وكثير العباده وغالب الحضور درمساجد بود تا در يزد ازاينوسيد  

دختر برجای ماندند وسه د وبعداً جسدش منتقل بكربال گرديد وازاو جهار پسر ويكبعالم پنهان نمو
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عائله شان دريزد ميزيستند وتجارت پسرش حاجی ميرزا آقا وحاجی سيد مهدی وحاجی سيد حسين با

مهدی آباد واقعه درقرب يزدرا حاجی سيد مهدی مينمودند واموال وامالك بسيار داشتند ومزرعه

سالگی درآن بلد درگذشت واهالی  ۸۴وعاقبت درسن د وبخدمات جليله موفّق گشتاحداث نمو

دو برادر ديگر نيز دريزد وفات يافتند وخاندان وسيعه برجای وجنازه اش را باحترام تشييع كردند

سيد جعفر كه برای تجارت ببمبئی رفته حين مراجعت در شيراز درگذشت گذاشتند چهارم حاجی

وسيعه حاجی ميرزا محمد تقی وكيل الّدوله بود واز آنان خاندان ٴرزا حسنعلی زوجهميودختر حاجی

اما حرم واخوان ووخوال ميباشده أشته های مذكوره ازافنان منتهی بدراين امر تاٌسيس يافت ور

در بخش دوم مذكور گرديد وحرم اخواتش ورشته های افنان كه منتهی بايشان ميگردد بنوع اجمال

مذكور خديجه سلطان بيگم  دختر عم والده آقا ميرزا علی برادر حاجی ميرزا محمد حسينبنت 

ظهور ارادت وعقيدت نسبت بوی داشت وتوان گفت كه از آنمظلوم بود وازآغاز طلوع تباشير فجر

چنانچه خال اعظم اولين رجال موجمنين بود او نيز دررتبه اولی مابين جمعيت افنان ومنتسبين

قرار گرفت ومقامات وكرامات عظيمه عجيبه ازآنحضرت مشاهده كرد كه قصص مومنات قانتاتاز

فيمابين منتسبين اشتهار يافت وتوقيعات عديده كه بعين خطّ حضرت مبشّر خطاب باٌووحكاياتش

وهجرت وغياب موجوداست شهادت بر مقامات ايمانيه وتعلّقات قلبيه ميدهد ودرسنين تواتر مصائب

كبری والده بعراق عرب ت با والده دربيت ميزيست وچون بنوع مذكور بعداز واقعه شهادتحضر
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بود موانست گرفت واز مفارقت رفت حرم تنها شد والجرم با خواهر امی خود كه حرم خال اعظم

حضرت چون شمع همی

---  ۵۲۳صفحه  ---

ازابهیام اشراق جمالگداخت ودچار ضعف ونقاهت شديده شده عليل ورنجور گشت وسپس دراي

بوصول الواح افق عراق مهتدی بانوار بديعه شده مورد عنايات منيعه گرديد وجراحات قلبيه اش

ووفود بمحضرابهی جديده التيام پيرفت وخوشدل واميدوار ميزيست وپيوسته آرزوی ورود بعكا

لی را تعمير كردند واو بيت اعبنوعيكه نگاشتيم حسب خواهش باٌجازه ابهی ۱۲۸۶داشت تا درسال 

نمودند ومغرضين واعدا مطّلع شده شكايت ايابسكونت دربيت نمود واحباب ذهاب و ۱۲۹۱درسال 

نمودند وميرزا ابوالحسن خان منشی باشی وميرزا زين نزد معتمد الّدوله فرهاد ميرزا والی فارس

خواهرزادهاش خبر دادند وگفتند صالح  احبا قضيه را باٌقا ميرزا آقا افنانالعابدين خان علی آبادی از

فضّه است كه چندی دربيت نباشند الجرم بااينكه بر وی سخت ودشوار بود همانروز با كنيزشچنين

پنجماه ونيم كه حضرت اعلی درسفر مكّه خريده بود بخانه آقا ميرزا آقای مذكور رفت ومدت

احتياط ميزيست وذهاب عود كرد وباكمالدرآنجا بسر برد تا همهمه ها فرونشست وبی دغدغه ببيت 

آقا سيد علی افنان كه  ۱۲۹۸چون درسال واياب ازباب خانهيكه تازه ابتياع وملحق ببيت شد مينمود تا

بمالقات حرم ميرسيد واظهار اشتياق اقامت درعكّا ووصلت عنقريب مياوريم ازيزد بشيراز آمد وغالباً

ازحرم استدعا كرد كه بمحضرابهی عريضه فرستاد وقبول وصلت باالٌخره باخاندان ابهی همی نمود و
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سيد بايكی ازورقات سدره مباركه نمود وجمال ابهی استدعايش را پذيرفتند وحرم باٌقاآقا سيد علی را

آئيد تا باتّفاق علی كه بيزد برگشته بود خبر داد ونگاشت كه حسب عهد وشرطيكه نموديد بشيراز

والدين ومستخدمشان ازيزد راه عشق يم ولی آقا سيد علی پس از چندی باتّفاقروانه ارض مقصود شو

جمعيت بستگان همراه اند حكمت واحتياط آباد واسالمبول را پيش گرفت وبحرم نوشت كه چون

مقصود بريم وپس از ورود بعكّا اسباب مهيا نمايم كه شمارا مقتضی نبود كه بشيراز آمده شمارا باٌرض

مكتوب آقا سيد علی بحرم رسيد از خبر ياٌس وحرمانهمينكهبياورند و

---  ۵۲۴صفحه  ---

ودر دوم ساعتی گريان وناالن شد ودرهمان روز دچار تب گرديد ومدت پنجماه ونيم بستری شد

ابهی صورت درگذشت ودرداخل حرم شاه چراغ مدفون گشت وازقلم عز ۱۲۹۹ذیالحجه سال 

اللّيلة التی صعدت الی اشهد ان فی  د كه درآن چنين مسطور ميباشدزيارتی درحقّش صادر گردي

عبد صعد وكلّ اٌمة صعدت كرامة لك وفضالً االٌفق االٌبهی والّرفيق االٌعلی ويومها قد غفر اللّه كلّ

ظهر من عنده جهرة كذلك اختصّك اللّه الخ  وايضاً نشهد انّك عليك االّ الذين انكروا حق اللّه وما

بكاٌس الوصال وآخر ثمرة اسلمت روحها فی الفراق  ونيز  انت التی وجدت عرف ل ورقة فازتاو

عطائه الّرحمن قبل خلق االٌمكان وتشرفت بلقائه وفزت بوصاله وشربت رحيق القرب من يدقميص

خریآية الفراق فی االٌونشهد ان فيك اجتمعت االٌيتان قد احيتك آية الوصال فی االٌولی واماتتك

يامالٌ االٌنوار وی چنين فرمودند وحضرت نقطه اولی دركتاب مستطاب تفسير احسن القصص درحق
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المحيط من الماٌ البيضاٌ علی تلك االٌرض الحمراٌ انّی اٌنا اللّه فاستمعوا ندائی من نقطة النّار فی هذا البحر

هذا ولقد من الحبيب االٌول للذّكر االٌكبر إالّ هو قد عقدت علی العرش سرية االٌسم الحبيبةالذی ال إله

الّذكر بالّذكر شهيدا   اعظمی فضل جعلت مالئكة السماٌ واهل الّرضوان فی يوم العهد بالحق االٌكبر علی

المحبوب عند حبيبی ما انت كاٌحد من النّساٌ ان اتّبعت امر الحق الّذكر االٌكبر يا ايتها الحبيبة من لدی

اعرفی حق العظيم من كلمة القديم لنفسك وافخری بالجلوس مع الحبيب محبوب اللّهبربالحق االٌك

الباب واهله وان االٌكبر ويكفيك الفخر بهذا من لدی الحكيم حميداً  واصبری علی القضاٌ فی شاٌن

ولدك احمد لدی فاطمة الجليلة فی الجنّه

---  ۵۲۵صفحه  ---

فرمودند  چنين خطاب ودرباره منتسبين خود   الحق بالعلم مربوباً القدس علی الحق بالحق قد كان فی

بالّدهن العبودية قد انبتت علی نقطة النّار فی ياذا القرابة من الّذكر االٌكبر هذه الشّجرة المباركة المحمرة

ة ااراضيكم وانتم ال تشعرون بشیة المحضة وال من احواله الملكيلحقّة وال من منها ال من صفاته القدسي

نفس الحجة المحكمة المتقنة وانتم تحسبونه بظّن انفسكم علی غير الحق االٌكبر وهو عند اللّهحركاته

القرابة من ذلك الكلمة العظيمة ان بالحق االٌكبر وقد كان فی ام الكتاب علی نقطة النّار مسئوالً  ياذا

م وقد كتبنا عليكم ضعف الثّواب فی اعمالكم وانتم فی خطيئاتكتومنوا به وتنصروا امره فاٌنّا قد غفرنا

الحق اللّه الحق فی حول الباب مسكونا وان تكفروا بذكرنا وكتابنا الحق هذا تاللّهحظيرة القدس عند

ياقرة العين بلّغی الی نساٌ ذوی لنعذّبنكم حول النّار مرتين ومالكم فی االٌخرة من دون العلّی ظهيرا
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الكبيرة وبشرهن بعد العهد االٌكبر بالجنّة الّرضوان خالداً من الكلمة االٌكبر وحذرهن بالنّارقرابتك حكم 

الهيه ودرلوحی ازالواح اوليه وان اللّه رب العالمين  قد كان علی كلّ شی قديراً  اللّه حول القدس

ير النّساٌ ام نقطه اولی است وحرام اليوم خدرشاٌن او ووالده اعلی وافنان ومنتسبين چنين مسطور گرديد

وهمچنين اذن داده شده اطالق اين اسم بعدها بر ضلع نقطه كه درفارس شده اطالق اين اسم بر إماٌ اللّه

حصن عصمت ربانی خارج نشده اند وحرمت اللّه را رعايت نموده ودست خائنين بذيلساكن اند واز

يا احبائی عذراٌ وحرم اعلی وعصمت كبری ان اخدموهاعصمتش نرسيده  فونفسی الحق اوست بتول 

نسئل اللّه باٌن يستقيمها علی ما هی عليه ويعصمهابصدق مبين الٌنّها بقية اللّه بينكم ان انتم من العارفين

---  ۵۲۶صفحه  ---

ن مبين  واعن مس الهائمين الذين يحركهم ارياح النّفس والهوی كيف يشاٌ اوالئك هم فی ضالل

فی ما اقول نفسی بل نفس اللّه ان انتم يثبتها علی هذا االٌمر وانّه علی كلّ شی قدير  ياقوم انّنی ما اردت

العلّی العظيم   حرمت حرم اللّه بر كلّ الزم درجميع احوال من المنصفين ونلقی عليكم ما اراد ربكم

آن نفوس ظاهر شده عزّزوهم وهمچنين نفوسی كه نفس رحمان از مابين رعايتشان محبوب بوده

وال تكونّن من الغافلين  وجميع اين فضل محقّق ماداميكه حبل نسبت منقطع نشود الخووقّروهم ياقوم

وچنانكه نگاشتيم وحرم را دو خواهر ودو برادر اما خواهران يكی خواهر امی وزوجه خال شهيد بود

خواهر ابوينی كه زوجه ميرزا زين طان بيگمخاندان واخالفی ازايشان برجای نماند  ديگر زهرا سل

اشراق جمال ابهی ازافق عراق بواسطه پسرش آقا العابدين ازبنی اعمام حضرت اعلی بود ودرسنين
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احوال مياوريم اقبال وايمان آورد وپس از آنكه حرم بنوع ميرزا آقای مذكور كه عنقريب شرح

يت بيت اعلی را باٌو واگذار فرمود ودراينخصوص السرور يافت جمال ابهی تولمذكور انتقال بدار

حضرت تفويض آناما بيت توليت آن بعليا مخدره ورقه ام  بپسرش آقا ميرزا آقا چنين فرمودندخطاب

وعنايتی مخدره عليا ام آنجناب احق شده وهذا ما نطق به لسان العظمة فی الحين يا افنانی عليك بهائی

واگذارديم وعنايت فرموديم وبعد بذوية او ليكون تذكرة لها ن بيت را باٌواست بسكون درآن بيت آ

ولذا آنمحترمه دربيت اعلی سكون وقرار جست وپس   لها فی القرون واالٌعصارمن لدی الحق وذكری

سال درهمان بيت ازاين جهان درگذشت وجسدش دربقعه شاه چراغ جنب قبر حرم دفناز هفت

اشراق جمال ابهی در مسمی بميرزا محمد ومشهور به آقا ميرزا آقا بود ودرسنين نمودند واورا يك پسر

بغداد در يازده سالگی بواسطه

---  ۵۲۷صفحه  ---

ووالدين خود آقا خاله خود حرم محترم اعلی فائز بايمان گرديد باشتعال وانجذاب ايمانی برافروخت

اكبر وانجالش پرداخت ودرسن قليل نمود وبتبليغ خالميرزا زينالعابدين وزهرا سلطان بيگم را هدايت 

خطابات وعنايات ابهی گرديد واورا نورالّدين بخدمتی جليل موفّق گشت وطرف مراسالت ومورد

مرتفعه اين امر شد چنانكه پيوسته نظر اعدا وفتن عظمی باٌو فرمودند واز تجار محترم شيراز ورايت

ت سلطان الشّهداٌ ومحبوب الشّهداٌ بنوعيكه نگاشتيم واقع شد چون شهاد ۱۲۹۶ متوجه گشت ودرسال

فتنه برخيزد زمزمه وهمهمه مابين اهل فساد افتاد وبهائيان ازآن انديشيدند كه برای نورالّديندرشيراز
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سوار شده سوی بوشهر ومصلحت بر مهاجرتش ديدند الجرم بسرعت تمام تدارك سفر ديده براسبش

ومراسله باارض مقصود واحباب مبئی گشت درآنمدينه اقامت گزيد وبتجارتراند وازآنجا رهسپار ب

درگذشت  ۱۳۲۱دروطن زيست تا بسال ايران ونشر وخدمت اين امر پرداخت وبعداً مراجعت كرده

واما برادران حرم اعلی نخست   حاجی ميرزا ودر بقعه شاه چراغ قرب مرقد حرم اعلی مدفون شد

خانه شهرت داشت وبا دستگاه عزّت وتجارت درجه اولی وتقوی وان سيد سقّاابوالقاسم  درشيراز بعن

روضه خوانی ومنبرخانهاش معروف بود وحكّام واشراف درشب عاشورا با وعبادت ميزيست ومجلس

نذورات مينمودند ودر سنينخانه رفته شمع روشن ميكردند ونه آبسروپای برهنه

__________________________________________________________

متولّد گشته عمل تجارت  ۱۲۲۶حاجی ميرزا ابوالقاسم تاجر شيرازی بن حاجی ميرزا علی تاجر شيرازی درسال 

ومدتی امور تجارتی را باٌوالد خود واگذاشته ودر اجدادی اختيار نموده درهر جائی عاملی برای تجارت فرستاده

در پسراست آقا سيد حسين ميرزا ابو الحسن ميرزا محمود ميرزا ابراهيم بااينكه چهارخانه عافيت نشسته است واورا

ايران بجانب ممالك چين شده اند                           عنفوان جوانيند بدرستكاری ودرستگوئی مشهور گشته مايه رواج تجارت ترياك

)فارسنامه ناصری (

_________________________________

---  ۵۲۸صفحه  ---
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وجريمه ملّت ظهور حضرت مبشّر بااينكه فائز بعرفان وايمان نشد بواسطه انتساب مورد حمله وصدمه

وباليای اينطائفه خصوصاً رديد چنانكه دربخش دوم نگاشتيم وپس از واقعه شهادت كبریودولت گ

وخوف وخطر از هرسو احاطه داشت ازشيراز چون اُسرای زنجان ونيريزرا بشيراز خواستند وارد كنند

انجاميد آنگاه بوطن مراجعت كرد ودرايام اشراق جمالبعزم حج خارج شد وسفرش هيجده ماه بطول

متبركه عراق ومالقات والده محترمه اعلی بدانسو رفت ودرك محضر ابهی دربغداد بنام زيارت بقاع

وديده روشن كرد وبشيراز عودت نموده كما فی السابق زيست ودرفتن واقعه شيراز نظرابهی نموده دل

بقعه شت ودردرگذ ۱۳۰۵بمقام سيادت وجاللت وعبادتش ازهجوم اشرار مصون ماند وعاقبت درسال 

ان بيانات صدور يافت   شاه چراغ جنب قبر حرم اعلی مدفون شد دريكی ازالواح الهيه درشاٌن وی اين

االٌعلی من قضاٌ اللّه المحتوم نشهد انّه سمع النّداٌ قلمی االٌعلی اراد ان يذكر افنانه الذی صعد الی الّرفيق

عباد مكرمون واعترف بوحدانيته وفردانيته وبما نطق به لسانوفاز بما فاز به اذارتفع بين االٌرض والسماٌ

الجنّة العليا مقاماً ال العظمة فی مقامه المرفوع انّه طهره حين صعوده وغفره فضالً من عنده وقدر له فی

نخست از پسرانش آقا سيد محمد حسين واورا پنج پسر وسه دختر شد  تحويه االٌفكار والعقول الخ

سائر افنان شيراز بابرادرش ميرزا ابوالحسن بواسطه بامكنت وتجارت وعزّت ميزيست وماننددرشيراز 

ونبيل زرندی باٌمر اعلی وابهی اقبال وايمان آوردند وبحال ايمان ايام عمرراآقا ميرزا نورالّدين مذكور

سيد محمد هادی درگذشت واورا اززن اصليه اش دو پسر ماند نخست آقا ۱۳۴۹بپايان رساند تا بسال 
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محترمين خود بود آنگاه عزيمت عكّا با والدين ۱۳۱۶واقع شد وتا سال  ۱۲۹۰والدتش درشيراز بسال 

شد وبشرف ازدواج با اعلی الورقات واعظم البناتنمود وبه محضر حضرت غصن اعظم عبدالبهاٌ فائز

--- ۵۲۹صفحه  ---

هشتم گشت چنانكه تفصيل احوال را دربخشمعظّمه ضياٌ خانم افتخار يافت ومقيم ارض مقصود 

نيز از متمتّعه اخری مياوريم وپسر دوم آقا سيد محمد حسين آقا سيد محمد رحيم است وپسری ديگر

بحيفا  ۱۳۲۹درشيراز اقامت داشت تا درسال آورد وپسر دوم حاجی ميرزا ابوالقاسم آقا ميرزا ابوالحسن

بزوجيت آقا ميرزا عليمحمد خان موقّر الّدوله درآمد كه رفته مجاورت جست واورا يكدختر بود

خبر وفات دختر ودامادرا شنيد ومتاٌثّر شده خودرا بدريا انداخته غرق وهالك ودرايام اقامتش در حيفا

ابو وجسدش را ازدريا گرفته درقبرستان حيفا دفن نمودند ودوپسر ديگر حاجی ميرزا ۱۳۴۰ كرد

وپسر ديگرش آقاميرزا يم وآقا ميرزا علی تزوج نكرده درشيراز وفات يافتندالقاسم آقا ميرزا ابراه

دختری ازاو باقی ماند وبرادر ديگر محمود دختر افنان كبيررا كه عنقريب ذكر ميكنيم بزنيت گرفته

دريزد اقامت جسته پسران متعددش صاحب تجارت حرم اعلی حاجی ميرزا سيد حسن (افنان كبير)

بود ودرفقه واصول وطّب ونجوم وغيرها مهارت داشت واو خود مردی فاضل وعالممهمه شدند 

بواسطه حاجی محمد ابراهيم  ۱۲۸۳وتدرس كتب طبيه نمودند وبسال وجمعی از اطبا نزد وی تلمذ

 وغالباًاقبال وايمان بدين امر آورد وايمان او سبب نفوذ امر فيمابين عموم افنان گرديد(حاجی مبلّغ)

با آقا  ۱۲۹۸بود تا بسال درخانه اش بقرائت وكتابت بسر ميبرد وبغايت ايمان وشوق بخدمت درين امر
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مجاورت جست وآقا سيد علی بصهريت سيد علی پسرش وبا عائله باٌرض مقصود مهاجرت كرده

نجا درآ ۱۳۰۴بيروت رفته اقامت گرفت وتا حدود سال جمال ابهی نائل شد واو خود بعداز چندی به

درگذشت  ۱۳۱۱در خانه جنب روضه مباركه ساكن شد تا بسال زيست وبعداز غروب شمس ابهی

وحضرت غصن اعظم عبدالبهاٌ جسدش را نزديك ابوعتبه كه قرب روضه مباركه است دفن فرمود 

را بر جسدش ريخته بياناتی در تمجيد وستايش اووشيشه عطری

---  ۵۳۰صفحه  ---

ايمان موصوف پنج پسر وپنج دختر بود نخست   حاجی سيد ميرزا  بغايت قوتاوصافش فرمود واورا 

احباب دلجوئی ومراعات دريزد مقيم شده ديگر بجائی نرفت واز ۱۳۲۱بود وتجارت مينمود وبسال 

احمد كه درقوت ايمان وروحانيت مينمود وعليل ورنجور شد وبسالی بعد درگذشت دوم آقا سيد

دراسالمبول بود وبمحضرابهی درعكّا ور بوده دريزد تجارت داشت وچندیومحاسن اخالق مشه

باز بعشق آباد وارد شده باٌمر  ۱۳۱۳ودرسال تشرف جسته بمبئی رفت رفت ومراجعت باسالمبول كرد

محمد تقی وحاجی سيد مهدی وحاجی ميرزا محمد تجارت پرداخت ومراقبت امالك حاجی ميرزا

اقامت نمود ومحفل روحانی يزد بهمت او تاٌسيس گشت وعاقبت بيزد ۱۳۱۵علی كرد ودرحدود سال 

حاجی سيد محمد  كه درشيراز اقامت داشت تجارت مينمود ودرهمانجا نيز درشيراز وفات يافت سوم

۱۲۹۸چهارم حاجی سيد علی  كه دريزد اقامت وتجارت داشت وچنانكه نگاشتيم درسال وفات يافت

اوالد يافت وكّا رفت وبا فروغيه خانم ورقه سدره الهيه ازحرم كاشی همسریوالدين وعائله بعبا
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زيست وتجارت مينمود تا بسال متعدده باقی گذاشت واوالً درعكّا واخيراً دربيروت با عائله اش می

۱۳۱۶يزد اقامت وتجارت داشت وبسال دربيروت درگذشت پنجم  آقا ميرزا محسن  نيز در ۱۳۳۴

غصن اعظم عبدالبهاٌ همسری يافت واوالد متعدده ت وبا ورقه طيبه طوبی خانم بنت حضرتبعكّا رف

۱۳۴۲اش زيسته تجارت ميكرد واخيراً درحيفا اقامت جست وبسال بياوردند ودرعكّا وبيروت با عائله

ات واقعات مذكوره هرچند متعلّق بدوره بعداست ولی برای اينكه رشته واقعدرگذشت وبسياری از

نشود دراين بخش ثبت نموديم ومسائل متعلّق ببخش پنجم را دراينجا خاتمه ميدهيم .گسيخته

)قد تّم القسم الخامس من الكتاب ويليه القسم السادس منه(

ضمائم آخر کتاب 

خیيالواح ومکتوبات تار

22-a,b
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حات الّرحمن فیحبذا هذا اليوم الذی فيه تضوعت نف      :فتخار كرمله ألوح مبارك ب

اليوم اذ االٌمكان   حبذا هذا اليوم المبارك الذی ال تعادله القرون واالٌعصار   حبذا هذا

يا كرمل انزلی بما اقبل توجه وجه القدم الی مقامه اذاً نادت االٌشياٌ وعن ورائها المالٌ االٌعلی

ا اهتزاز السرور ونادت باٌعلی اخذهاليك وجه اللّه مالك ملكوت االٌسماٌ وفاطر السماٌ اذاً

ولتوجهك الفداٌ قد اهلكنی يامطلع الحياة فراقك النّداٌ نفسی الٌقبالك الفداٌ ولعنايتك الفداٌ

اسمعتنی ندائك وشرفتنی بقدومك واحييتنی من نفحات واحرقنی هجرك  لك الحمد بما

لمبرم نفخت فيه اذاً صوراً بين عبادك فلما جاٌ امرك اآياتك وصرير قلمك الذی جعلته

االٌسرار المكنونة فی خزائن مالك االٌشياٌ فلما بلغ ندائها الی قامت القيامة الكبری وظهرت

قلنا يا كرمل احمدی ربك قد كنت محترقة بنار الفراق اذاً ماج بحر ذاك المقام االٌعلی

هود  طوبی وجهك بذلك قرت عينك وعين الوجود وابتسم ثغر الغيب والشّالوصال امام

اللّه فی هذا اليوم مقّر عرشه ومطلع آياته ومشرق بيناته  طوبی لعبد طاف لك بما جعلك

ذكر ظهورك وبروزك ومافزت به من فضل اللّه ربك خذی كاٌس البقاٌ باسم حولك و

ثّم اشكريه بما بدل حزنك بالسرور وهمك بالفرح االٌكبر رحمة من عنده انّه ربك االٌبهی

المقام الذی استقّر فيه عرشه وتشرف بقومه وفاز بلقائه وفيه ارتفع ندائه وصعدتيحب
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اشرقت زفراته  ياكرمل بشّری صهيون قولی اتی المكنون بسلطان غلب العالم وبنور ساطع به

اللّه التی االٌرض ومن عليها اياك ان تكونی متوقّفاً فی مقامك اسرعی ثّم طوفی مدينّة

بين والمخلصيننُزّلت من السب ماٌ وكعبة اللّه التی كانت مطاف المقروالمالئكة العالين واح

بهذا الظّهور الذی به انجذب فواد ان ابشّر كلّ بقعة من بقاع االٌرض وكلّ مدينة من مدائنها

رب االٌرباب هذا يوم فيه بشّر البحر والبر واخبر الطّور ونادت السدرة الملك والملكوت للّه

اللّه المكنونة المستورة عن العقول واالٌبصار  سوف تجری ما يظهر من بعد من عناياتب

اهل البهاٌ الذين ذكرهم فی كتاب االٌسماٌ تبارك مولی الوری الذی سفينة اللّه عليك ويظهر

الّذرات ونطق لسان العظمة بما كان مكنوناً فی علمه ومخزوناً فی كنز قدرته بذكره انجذبت

المهيمن علی من فی االٌرض والسماٌ باسمه المقتدر العزيز المنيعهو انّه

____________________________________________________

بسم اللّه المقتدر المختار
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االٌعظم الذی فيه تجلّيت باسمائك لك الحمد ياالهی بما اجتمعت احبائك فی عيدك      

شمس الحقيقة من افق مشيئتك واستقّر وفيه اشرقت الحسنی علی من فی االٌرض والسماٌ

يوم التّاسع من ايام الّرضوان واستدعی فيه هيكل القدم علی عرش رحمانيتك   ياالهی هذا

انوارك من محلّه فی السجن الی محلّ آخر من احد من احبائك مزار ذاتك ومشرق

ماكان مستطيعاً عليه من  احضر تلقاٌ وجهكوالسجن حباً لجمالك وشعفاً فی حبك

غيره من احبائك  ایرب لماّ جمعتهم فی حولك فضلك بعد الذی قدر القوم ماعنده وعند

علی امرك والّف قلوبهم علی شاٌن ال يعتريه ووفقتهم بهذا الفضل االٌعظم فاستقمهم

ر كفوها فی التی ما راٌت شبهها عين الوجود وما قداالٌختالف ثّم اجعلهم ادالٌّ لهذه الشّمس

تعلم بان من فی حولك كلّهم ارادوا استدعائك فی ايام الغيب والشّهود  ای رب انت

معدودات مع قدر وسعهم ومنعت عدة اخری بما لم يستطيعوا الّرضوان وفاز بذلك عدة

الحمرٌآ فی الكووب البيضاٌ التی طبخت من ورقة الصّين   يا الهی اولئك اختصروا بالخمر

التی جعلتها مغناطيس االٌفئدة والقلوب وبها اجتذبت العباد الی سماٌ عنايتك بالكلمة اسئلك

فضلك والطافك باٌن تقبل منهم ما عملوا ثم اكتب لالٌخرين جزاٌ ما ارادوا انّك انتافقو

امساك ذو الجود والعطاٌ وذو الفضل والبهاٌ  ايرب عرف بعضهم انفسهم ثّم ايدهم علی
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كلّ شی قدير   يتكلّموا بما تضيع به مقاماتهم ويحبط اعمالهم انّك انت علیالسنهم لئالّ

االٌيام التی جعلتها ايرب تسمع حنين المخلصين من احبتك الذين منعوا عن لقائك فی هذه

ما توقّف فی هذا االٌمر الذی عيداً لبريتك وذخراً وشرفاً الٌهل مملكتك ومنهم الهاٌ الذی

اردته يامالك االٌسماٌ ومنهم من سميته ضطراب من فی االٌرض والسماٌ االّ منمنه اخذ االٌ

ومنهم من تسمع حنينهم من خارج المدينة بالمنصور وزينت هيكله بطراز حبك ياغفور

كلّ شی فاز بالطافك  ومنهم النّبيل الذی اقبل علی الذين منعوا عن لقائك وعن االٌيام التی

شرفته باسم الّروح ومنهم الذی سمی بابی الحسن ومنهم ئه من شطر الذیالذی تسمع ندا

االٌلف والّراٌ عليه وعلی ابيه البهاٌ الذين هاجروا ياالهی فی سبيلك الّرسول وعبد آخر من اهل

كعبة لقائك ودخلوا المدينة ووجدوا عرف قميص وصلك ومنعوا عن الحضور مقبالً الی

بت ايدی الظّالمين من بريتك واخرجوهم من المدينة بالظّلم عظمتك بما اكتستلقاٌ عرش

سراج به ناح من فی الملكوت والجبروت ومنهم من سمی بعبداللّه الذی باشتياقه اوقدالذی

اولی الوفاٌ من االٌبتهاج ومنهم من سمی بناصر وتقرب المقام ومنع عنه وتسمع ياالهی ضجيج

واخيه وامه ومنهم من يل الذی ينطق بذكرك وثنائكشطر الحيفاٌ ومنهم من سمی بالخل

من سمی بيوسف الذی منع عن سمی باسماعيل الذی به عمر بيتك االٌعظم اول مرة ومنهم
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عباد اخری ثّم الذی ورد هناك فی زيارة جمالك بما اكتسبت ايدی االٌشقياٌ خلقك ومنهم

ثّم اكتب لهم اجر من فاز بكلّ الخيرات تلك االٌيام ايرب فاقبل منهم ما ارادوا فی حبك

ثّم انظر ياالهی احبائك الذين تشتّتوا فی ارض الخاٌ من عندك انّك انت علی كلّ شی قدير

وتوقّفوا هناك بما منعوا عن الّدخول فی ظلّ سدرة وحدانيتك  بلحظات اعين رحمانيتك

رضين ال إله إالّ انت العزيز عندك انّك انت سلطان السموات واالٌايرب ال تمنعهم عما

لك يا اله العالمين ومقصود العارفين  فوعزّتك ياالهی ينبغی لكلّ نفس ان الحكيم  والحمد

نفسه الٌذنك التی تسمع نداٌ العشّاق من كلّ االٌفاق وصريخ احبتك الٌبتالئهم بينيفدی

ايامك ار الفراق فیايادی اعدائك الذين ارتفع صريخهم فی حبك واشتعلت قلوبهم من ن

االٌرض نفسی لحلمك الفداٌ ياطلعة البهاٌ وروحی الٌصطبارك الفداٌ يامن بيدك ملكوت

النّظر هذا والسماٌ فوعزّتك يامحبوب المشتاقين ومقصود العاشقين لو ينظر احد من اهل

منعوا  وحب الذيناللّوح االٌطهر ليجری منه الّدم الذی ذاب من كبدی بما احترق فی حبك

ديارك كلّی بصبرك عن لقائك بعد الذی اقبلوا اليك واستقّروا فی المدينة وحولها من

خشيتك اضطربت من فی الفداٌ ياسلطان القدرة واالٌقتدار كلّی لسكونك الفداٌ يامن فی

الهی بان دونك لم يبلغوا الی ملكوت االٌسماٌ والحمد لك ياسكينة افئدة اهل البهاٌ  اشهد يا
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شوونات قدرتك وظهورات مشيتك ثّم تك وحقائقها واسرارها فی كلّ ما ظهر منحكم

باخالقهم وآدابهم ليبسط بها خان مكرمتك بين اسئلك ياالهی باٌن تويد احبائی ليضفوك

كلّها هذا حق الضّيافة بين البرية انّك انت علی كلّ بريتك وتجمع حوله من علی االٌرض

حمد لك يااله العالمين والمقتدر علی من فی السموات واالٌرضينوالشی لمقتدر قدير

____________________________________________________

در لوحی بعنوان خادم چنين مسطوراست       سوره رئيس را تالوت فرمائيد وهمچنين  

فواد كهلوح ملك پاريس را كه از اجزاٌ سوره مباركه هيكل است وهمچنين لوح 

مخصوص يكی ازاحباب نازل شد كه فواد پاشا كه وزير امور خارجه روم بود بمقّر خود

كه راجع شده بود وسبب فتنه اخيره ومهاجرت ازارض سر بعكّا او شده بود دو نفر بودند

بود بعدازسلطان رئيس كلّ بودند يكی فواد پاشا ويكی عالی پاشا گاهی اين صدر اعظم

مثله ول خارجه وگاهی بالعكس درآن لوح ميفرمايد  سوف نعزل الذی كانوآن وزير د

اقدس در نقطه وناٌخذ اميرهم الذی يحكم علی البالد واٌنا العزيز الجبار   وهمچنين دركتاب

نزاع دولتين ارادة واقعه بين البحرين مالحظه فرمائيد   ودرلوحی ديگر مسطوراست درفقره

ميان افتاده صلح بدهند ه بعداز وهن كلّی بدولت عثمانی سائر دولاللّه چنين تعلّق گرفت
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احاطه كند پس ازانقالب وبعداز چندی حكومت روی ارض كلّ تغيير كند ظلم عالم را

.كلّی شمس عدل ازافق غيب طالع شود كذلك نطق لسان صدق مبين

____________________________________________________

بهیاالٌقدس االٌ

السجن االٌعظم  بذلك ارتفع هذا حين فيه يغسلون االٌبن امام الوجه بعد الذی فديناه فی

الغالم فی سبيل اللّه مالك يوم الميعاد   البكاٌ من اهل سرادق االٌبهی ومن الّذين حبسوا مع

العزيز الوهاب    ذكر اللّه مالك القدم   يدع النّاس الی فی مثل تلك الحالة مامنع القلم عن

من خُلق من نور البهاٌ اذ كان مسجوناً باٌيدی االٌعداٌ عليك يا غصن اللّههذا يوم فيه استشهد

لك بما وفيت ذكر اللّه وثنائه وثناٌ من فی جبروت البقاٌ وثناٌ من فی ملكوت االٌسماٌ  طوبی

انت المظلوم وجمال المختار بميثاق اللّه وعهده الی ان فديت نفسك امام وجه ربك العزيز

االٌشياٌ وتزلزلت االٌركان   طوبی لمن القيوم قد حملتَ فی ايامك فی سبيل اللّه ما ناحت به

يا اهل االٌرض ال تجزعوا بما يرد عليكم من يذكرك ويتقرب بك الی اللّه فالق االٌصباح
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م كذلك قصصنا لك يا ايها ربكم العزيز العالّالقضاٌ بل تذكّروا كذلك اُمرتم من لدن

العباد علی شاٌن ال يمنعك البالٌ عن ذكر مالك المذكور لدی العرش لتذكر ربك بين

.االٌسماٌ

____________________________________________________

قرار قلم اعلی دراكثری ازالواح احبای الهی را بحكمت امر فرموده وحكمت را اس اساس

ك بعضی ازآن تجاوز نموده وسبب نباح كالب وضوضاٌ عوام گشته چنانچهداده معذل

مشركين ايد اگر عباد مقبلين باٌوامر رب العالمين عمل مينمودند البتّه نقمات عذابشنيده

بوده ولكن چون ومنافقين را احاطه مينمود اگرچه جمال عليه بهاٌ اللّه مقصودش نصرت حق

اند بمجرد قولی ب احتجاب جمعی گشته اكثری ازناس ضعيفبغير امر اللّه واقع شده سب

ازحكمت نبوده مضطرب وخائف ميشوند هيچ ناصری اليوم ازبرای حق قويتر ومقتدرتر

عجب است كه بعضی از ونيست طوبی لمن توجه اليها وتمسك بها من لدن ربه االٌمر العليم

يتاٌخّر اليوم بايد هر نفسی يستبق والنفوس هنوز ادراك ننموده اند كه اجل مقدراست ال 

دراينصورت اگر مطالع بغی متابعت امر اللّه نمايد وخالف حكمت ازاو ظاهر نشود

كه فی سبيل اللّه واقع شده وشقاوت بر سفك دمش قيام نمايند باٌسی نبوده ونيست چه
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تّه نيكوتر للّه واقع شود البوهرنفسی ازكاٌس موت خواهد آشاميد واگر اين امر محتوم

نمايند ان رحمته سبقت العالمين ومحبوبتراست  بايد اقويا دركلّ احيان ضعفارا مالحظه

التی اُمرت بها فی الّزبر واالٌلواح   احبای طوبی لك بما وفيت ميثاق اللّه وتمسكت بالحكمة

لی اصفياٌ اللّه ربانيه مسرور داريد  قد ورد عليهم ما ورد عآن ارض را بعنايات الهيه والطاف

شاهدين  كبر من قبلی علی وجه الخاٌ انّه من المذكورين لدی العرش عليه بهاٌمن قبل إنّا كنّا

القيوم اللّه رب العالمين وعلی اخيك االٌخر وعلی الذين معك وعلی احباٌاللّه المهيمن

____________________________________________________

230-a

ت شوم   بابيها كه جمعيت زيادی ازيهودی وارمنی وعرب وعجم دربغداد شده وهرقربان

گويا اندشب از مجلس وجمعيتی داشتند بعضی ازآنها كه همراه ميرزا حسينعلی رفته بوده

عنوان نمايد را درپيش پاشا بچه قسماند  فدوی متحير بود كه اين مسئلهبپاره خياالت آمده

بزرگ شده درحيثی ذرها نشده ورجوع باسالمبول نكرده بی اينكه مسئلهكه معتذر بپاره ع

با مفتی وقاضی وبعضی باٌوليای امور علی وارد آيد حلّ مشكل شود ومقصود حاصل گردد

را بپاشا بيان كردند خود افنديهای ديگر مسئله را بميان آورده هريك جدا جدا كيفيت
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مكرر اين كيفيت را با پاشا ن صحبت دوستانهفدوی هم بطور حكايت وقسمهای ديگر دربي

از اطراف كار مطّلع شده منتظر بهانه مكالمه نموده از هر طرف موشك دوانی نموده تا پاشا

رده گفته مايه اجرای مقصود گرديد روز شد تااينكه چند روز پيش يكی ازبابيهای عرب

داشتند گرفته محبوس كردند بابی گری شهرت بود جمعی ازعرب ويهود وارمنی را كه به

كه مرشد ورئيس بابيهای اينجا بود با النج وجهی بازهم مشغول بودند محمد مصطفی نام را

جرات وشورش اهالی ازفضل الهی دراين كار بدرجه گرفته چند زخم زده بسرايه بردند

ميكند نداشتند هركس را گمان ميبردند بابی است ولعنت نرسيده بود كه اعتنائی بحكومت

ومشت وپوست هندوانه وغيره بسرايه ميبردند بنوعی كه فی الفور گرفته بزدن كوتك

اهالی برنميامدند شورش عظيمی دربغداد شد كه خود ضبطيه ونظام ازعهده اسكات

بيرون آمده گردشی دربازار كرده باز بسرايه برگشت پاشاهم بجهت رفع پاره توهمات

منتظر بود كه ازبابيه اجتماعی نكنند دراين بين پاشارا شستهآالی بيگی باعسكر دم سرايه ن

جمعيت آنها زياداست دست باين كار نبايد زد پنج شش نفر هم خجالة ترسانيدند كه

باقی را مرخّص كرده است واظهار خوف بعزيز افندی كه اينها ازمعتبرين را نگاه داشته

است درايت وكفايت پاشا دراين قبيل ميترسم شورش برپا شود اين جمعيت شان زياداست
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بشود عرض خواهد شد نميدانم فدوی هم دراين خصوص بهمانقدر امور تا بعد هم آنچه

ميسر شود درخود بهيجان آورده بجال آنها انداخته مقصودرا حاصل كه پاشارا اگر بتدابير

مقرر نمايند از كنيم با دستورالحين ديگری هم الزم دارم بهرنحو حكم ونمايم قناعت بايد

خواهد شد پيشتر در بغداد بابی وغير بابی باهم سروكار وعداوت ومحبتی آنقرار عمل

نداشتند حاال هر دوطرف مالحظه اين اوضاع عداوت بهم رسانده ازعدم كفايت بهيچوجه

مطمئن وجری شدهاند وباهم درخفيه وآشكار درفكر اجرای خيال هستند اگر ايالت نيز

بهم افراشته مفسده عظمی برپا خواهند كرد اسباب فتنه از هرجهه مهيا شده تدبيری نشود

بحال است تا

____________________________________________________

او سوال جواب بكنيد خيلیرا بخواهيد وباجناب امين السلطان بايد شارژدفر روسیبحال 

قره عمل ديناميتاست كه نائب السلطنهاست احدی بنايد مستحضر شود اين فمحرمانه

است بايد حرف زد كه موقعش ميگذرد واينها كه ما مينويسيم ميگفت حاال موقعش

است وباختصار می نويسم در وقت مذاكره بايد جناب امين السلطان مسائلرووس

ه ميدانند مفصّالً بااو حرف بزنند واينطور بايد درآمد حرف را بكنيد وقتی كبطوريكه
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راپرت عراق بوديم راپرتی رسيد از نائب السلطنه بما كه از اداره پليس داده بودنددرسفر

مختصری بود همينقدر نوشته بودند كه ديناميت معتدی وارد طهران شده ودرحجره

كه اند اداره پليس تكليف خواسته بودندشيروانيهای رعيت روساست ودردست آنها ديده

وپليس ه ودست آنها بگيرند ياسكوت كنند اگرچه حق دولت ايرانبروند آنهارا از حجر

نمايند ليكن اين بود كه ديناميت دست هركس باشد فوراً بگيرند وصاحبان آنرا هم حبس

طهران همچو حكمی باز نظر باتّحاد دولتين ايران وروس نخواستيم كه درغياب خودمان از

وارد طهران شويم آنوقت درپرده بماند تا بكنيم اين بود كه نوشتيم ساكت باشد اين كار

در ورود ما ناخوشی بروز كرد قرار انكشاف اين امر قبيح را بدهيم تا وارد طهران شديم

ساكت شدن ناخوشی كه معاودت فرصت اينكارها نشد ماهم بشهر ستامك رفتيم پس از

دادند كه آن  از اداره پليسكرديم مردم هم جمع شدند باز دوباره راپرت دراين فقره

آنها آقا علی حيدر شيروانی مجمع برقراراست وديناميتها هم هست وچون رئيسی رئيس

بود كه پول بابی ها نزد او است وخودش ازبابيهای سخت بود واين شخص بطوری بابی

آنطرفها بفرستد خود سفارت روس جمع ميشد ومبلغی ازپول بابی ها نزد او بود كه با كه

هم كه تمام شيروانی يا قوم وخويش ی بودن آن را ميدانند وشركای آنهم بطور خوب باب
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علی حيدر مرد بعداز مردن او باز اينها مجلس او هستند از بابی های معروفند تا اينكه آقا

داشتند ما محض اينكه اطمينان حاصل كنيم كه ديناميت مخفی داشتند وديناميت هارا هم

اين ديناميت هارا از مفتّشين اداره پليس خواستم يكی ازاست يكیهست واينمسئله صحيح

مراوده پيدا كرده بطوريكه خودش را از آنها قلم داده بود يكی از از اينها با آن اشخاص

گرفت آورد ما خودمان ديديم چون ما خودمان ديناميت را نديده بوديم چه ديناميت هارا

بود بزرگتر از پرتقال واز فلّز بود  وقتی كه ديديم خيلی تعجب كرديم چيزیوضعیاست

تمام اطراف آن خار داشت كه وقت انداختن بهرجا كه بيفتد تركيده محترق شود واينكه

را درجعبه مخملی گذاشته اند كه از بيرون گمان بساعت يا چيزی ديگر ميرود وهرگز

ی ديگر همبتصور نمی آيد كه ديناميت باشد شخصی كه اينرا آورده بود ميگفت وجعبها

ازاين است بعضی كوچك است كه درمشت نگاه ميدارند وبهرجا ميندازند محترق ميشود 

اثر اينرا ما نميدانستيم چطوراست تصور كرديم شايد چيز ديگر باشد مثل اسباب چون

آباد يا غير آن خواستيم امتحان بكنيم بفهميم واثرشرا بدانيم اين بود اوقاتيكه سلطنتبازی

خان سرتيب عصر روز عيد مولود پيغمبر آنرا داديم بنائب السلطنه وميرزا محمدبوديم در

خوردن زمين ووكيل الّدوله بردند بكوه البرز دريكی از دره ها ازباال انداختند بمحض
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سخت واثر تركيد بطوريكه خاك های آنجارا بهوا پاچيد وسنگ هارا داغان كرد خيلی

به حجره آنها وراً بفرستيم بی اطّالع سفارت بردند بريزندغريبی كرده بود ما نخواستيم ف

سفارت اينكار بشود وآنهارا بگيرند گفتيم باز بماند اينكار تا برويم شهر درآنجا باطّالع

ها ،ديناميت كه شيروانينميدانيم چه شد بعداز امتحان ديناميت شهرتی كرد اينكار صاحبان

دادند بما يناميت هارا از ر شده از قراريكه اخبارهستند فهميدند كه اين سر آنها آشكا

بيرون شهر جای ديگر پنهان حجرات شهر تا خانه هاشان حمل كرده در كاروانسراهای

نوشته شد بدون هيچ شبهه وترديد كردند كه حاال ما نميدانيم كجاست واينكار تا اينجا كه

برای ما دولت كه بشما قرار دركمال وضوح ويقين است هيچ شبهه ندارد وتفصيل از

از منتسبان حرمخانه شاه هم جزو ميدهم بدهيد ترجمه كنند ملتفت خواهيد شد حتّی يكنفر

دويست سيصد ازاين گلوله همين اشخاص است در راپرت اسمش را خواهيد ديد قريب

هائيكه ازراه دريای فارس بطور ديناميت اينها دارند وگويا اينهارا ملكم خان يا ازبابی

شوخی نيست كار خطرناك پرآسيبیفی پيش اينها فرستادهاند حاال شما ميدانيد اينكارمخ

ديناميت داشتن آنها چون اينها است نه دراست نه در بابی بودن آنها حاال ديگر شبهه

دولت ايران چه بايد بكند ما كه نمی رعيت شما هستند از شما ميپرسم كه در باره آنها
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وحرامزادگی كه دارند سكوت بكنيم والبتّه بااين كارهای پر خطرناكتوانيم دراين فقره 

شود كه مايه اطمينان شاه واوليای دولت ايران هرچه زودتر بايد قراری دراين فقره داده

پيش ازاين شما تاجر باشی كه داشتيد از ارامنه ورعيت بشود كه منتظر خطرات اينمی نباشد

انيها وبعضی بد ذات های قفقاز را آوردهايد شيروروس بود حاال چندی است اين

تاجرباشی را ازهمان رعيت روس قرار بدهيد ديگراينكه تاجرباشی كردهايد حاال شما بايد

ايران تفتيش كامل درپيدا كردن ديناميت ها بعمل بياوريد شما بايد حاال بهمراهی دولت

د بايد شما ازاين جا خارج ببابی گری وآوردن ديناميت هستنديگراينكه اينها كه مظنون

بلكه دولت روس بايد آنهارا به سبير بفرستد ويقين است اگر از اينها كرده بقفقاز بفرستيد

بپرسند حاشاها خواهند كرد وخواهند گفت كه ما نه بابی هستيم نه ديناميت وتحقيق كنند

رد ما يقينايم اما نميشود فقط بحاشای آنها ساكت شد ورفع اين خطرات را نكآورده

ميدانيم كه اينها هم بابی هستند هم ديناميت آورده اند

نگاشت ۱۳۰۳ذيحجه  ۲۹درضمن مكتوبی بخطّ آقا ميرزا ابوالفضل كه ازاصفهان مورخ 

شهر حال آزاد ومستخلص ۲۶مسطوراست  حضرات ليمانيها بحمداللّه وحسن الطافه يوم 

وحی فداه از رسيدگی واحضار حضرات شده اند وتفصيل براين نهج شد كه حضرت واال ر
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مجلس استنطاق صرف نظر فرمودند وحكم فرمودند كه سه نفر كه ناخوش بودند معاف در

نفر ديگررا چوب زده آزاد نمايند وهرقدر حضرات مواظبين خواستند كه از تاٌديب وسه

ند هم صرف نظر فرمايند قبول نشد لكن آنقدر مراقبت نمودند كه چوب زياد نزدوچوب

چند عدد قليل اكتفا رفت ودرمجلس هم كه جناب آقای امام وبعضی ديگر علما وشخصی

اند فرموده بودند كه من خودم درامر يزدیها رسيدگی كردم دروغ صرف حاضر بوده

بدون جهت متّهم كرده بودند ومن مالحظه كردم كه اگر بخواهم بودند ودرحق آنها گفته

خودشان رسيدگی فرمايند موجب تضييع علمای يزد ميشد  خدمت آقايان كهبفرستم آنهارا

روشن ميشد كه بعداوت محض ودروغ صرف اين بيچاره هارا گرفتار وزيرا كه ظاهر

ازاينها معلوم شد كه دختر عموی وجه خوشكلی داشت كه متقرره او كرده اند مثالً ازيكی

 بگيرد چون از طالق دادن زن خواسته بود كه اورا طلق بدهد كه آن مالّبود مالّی يزد اورا

است خالصه چون جهت گرفتاری همه نمود لهذا اورا باين اسم متّهم كردهخود إبا وامتناع

لهذا صالح درآن دانستم كه آنهارا بدون رسيدگی مرخّص نمايم كه امر ازاين قبيل بوده

فداه دراين پوشيده بماند فی الحقيقه حضرت واال روحی مستور وخالف كاريهای مالّها

اند چه كه جنابعالی ميدانيد كه امری صعب ومشكل فرمودهامر غايت مرحمت را مبذول
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درطهران بپادشاه عرض كرده بود وحكم شاه هم كه البتّه بود كه حاجی مالّ علی كندی

حضرت واال امر بسهولت منقضی شد بلكه منّت بزرگی هم درنظر انوراست ومحض راٌفت

خدمت جناب سياح افندی بودم ازچند عدد چوبی هم يله ماضيهگردن علما گذاشت ول

لسان حضرت واال روحنا فداه خيلی عذر خواست وصالح كه بسه نفر اينها زده بودند از

درجواب عرض كردم انشاٌاللّه تعالی فردا كه سلخ درين بود فدوی هم آنچه شايسته بود

ايشان مالقات واقع زياده ازحد اظهار شد ديروز باذيحجهاست بسالمتی عازم يزد خواهند

يزد جهت ليمانيها دارد وهمچنين برات جهت عيال آقا شكر مينمودند مبلغ پنج تومان برات

هارا پنجروزه موعد قرار داده بودند صالح چنان دانستم كه ازاين ميرزا عبداللّه برات ليمانی

ار تنگی وپريشانی كردند نائب تهيه شود لكن حين مالقات ازبس اظهوجه تعارفی جهت

نمودم وخيال دارم تسويه ميانشان تقسيم شود لكن درين ميانه برجناب ازنائب صرف نظر

علی گويا سختتر گذشتهاست زيرا وقتی كه آقا ميرزا ابراهيم پدر سه نفر آقا سيد محمد

تی هم بعدميامدهاست بطرف اصفهان آقايان وجهی باٌو نقداً مرحمت فرموده اند براليمانيها

فهميدم فرستاده شد كه ابداً باين عبد اظهار نداشته بودند تااين اواخر كه ازخارج فهميدم

هيچ مالحظه جناب آقا ميرزا ابراهيم هم ازين وجه كه زياده ازمبلغ بيست تومان بوده
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حقير صالح جناب آقا سيد محمد علی را ننمودهاند وخود صرف كردهاند معذلك كلّه

بيزد اظهار ه ميانشان برای كرايه مال باتسويه تقسيم شود اگر صالح ميدانيددانستم ك

ازايشان شود ميفرمائيد كه جناب سيد بيشتر مورد خسارت شده است شايد آنجا مالحظه

اوقات سجن را بالتّمام ناخوش بوده اند

رك وحاجیدركاشان حاجی ميرزا جانی نامی ازتجار معروف كه اورا حاجی ميرزا جانی ت

ميرزا جانی كوچك ميگفتند چه يك طائفه از تجار كاشان بودند كه ايشانرا ترك می

خواندند زيرا آباٌ واجدادشان ازآذربايجان بكاشان هجرت نموده وسكونت كرده بودند

 د حسين تاجر بود كه درسنهاينعبد كه ۱۳۰۳اكبر واعظم اينطائفه اخيره مرحوم حاجی محم

او ل كاشان باغوای مالّ حبيب كاشی معروف بدروازه اصفهانی برضددركاشان بود اه

كه حاجی شورش غريبی كردند وضوضاٌ مهيبی ايجاد نمودند زيرا مالّ حبيب اللّه شنيده بود

بمحض وابهی مشرف شدهمحمد حسين ترك درمدينه منوره عكّا بشرف لقاٌ جمال اقدس

دون ی محمد حسين نمود ومستعد جهاد شد مناستماع اين آخوند حكم بكفر مرحوم حاج
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بعكّا است يا دروغ ودر صورت وقوع برای چهآنكه از مشار اليه بپرسد اين خبر راست

معروض است وباالٌخره قال وقيل وضوضاٌ تطويل يافت واخيراً كيفيت بحضور شاهرفته

باری ود خلعتیگشت پادشاه مرحوم چون اخالق آخوندهارا سالها بخوبی معلوم كرده ب

حكم مرحوم حاجی محمد حسين ارسال فرمود وباٌعتضاد الّدوله حكمران قُم وكاشان

الّدوله ازقُم ير وتشهير وازكاشان نفی نمايند اعتضادعزور يافت كه مالّ حبيب اللّه را تصد

حكم ماٌمور خلعت وحكم را بنائب الحكومه خود دركاشان ارسال نمود واورا باجرای

حسين ارسال ئب الحكومه دلش با علما بود خلعت را بجهت مرحوم حاجی محمدداشت نا

تعليم نمود كه نمود ودر احترام وتوقير او خودداری نكرد ولی درسر بعلمای كاشان

بشرط اينكه مالّ عرائض استرحام بشاه معروض دارند وطلب عفو نمايند بدين موجب شاه

فو فرمود وضوضاٌ منقضی شدحبيب اللّه من بعد كر وفضولی نكرده ع

آقا ميرزا ابوالفضل گلپايگانی                                                    

استواظهار تاٌسف مينمودند كه ماها بخيال اينكه هميشه دراينجا هستيد ومالقات ممكن

ازاهل درمراوده تاٌخير كرديم وازمصائب شما كما ينبغی مطّلع نشديم يكروز يك طلبه
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نجف پيش ما آمد واظهار نمود ما درامر شما متحيريم تكليف ما چيست باٌو گفتم كه

مادودزده سال دراينجا بوديم واحدیرا ازمالقات منع ننموديم توهم درنجف بودی وبارها

شنيدی كه ازجناب شيخ مرتضی درين امر سوال كردند او جواب داد كه بغداد نزديكست

اهمال اين امری است تحقيقی نه تقليدی با وجود اين درجميع اينمدت برويد تحقيق نمائيد

تو ورزيده نيامدی ونفهميدی حال كه دم رفتن است تكليف ميخواهی دراينحالت تكليف

همان شرح لمعه قديم خواندن ودرعذاب وهم خود زيستناست وما هيچ وقت چنين حرفی

مثل اول گفتيم وما هرجا وارد شديم اولش باٌحدی نگفته بوديم ولكن باٌنطالب غير صميمی

اگرچه عكّا بود بهمان سختی آن بود كه درلوح سلطان خطاب باٌو وعلما نازل شد كه

باليا را بجميع شماها ببالياٌ وارده برما مسروريد واينرا ذلّت ميدانيد ولكن ما ذره ازين

حال نوعی شده كه جميع حمد للّهعزّتهای شما وعزّتهای عالميان مبادله نخواهيم نمود وال

درنظرها صعب بود آخر همه اهالی اينحدود خاضع اند همه جا اينطور بود هرقدر اول امر

كه با احبا محشور باشند آيا خاضع شدند ازيزد نوشته اند كه بعضی ازعلما طالب شدهاند

روح والّريحان مع االٌديان بالّجائزاست معاشرت ما گفتيم مگر حكم كتاب اقدس عاشروا

اقبال والفت نمينمايد علما اگر نشنيده ايد اگر معاشرت نباشد فصل واقع ميشود واحدی
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بصراند در روحاقبال كنند درامراللّه مستقيم وپاك مانند بمنزله اند درجسد عالم وبمثابه

آنكه هرآنرا حق را سب ولعن مينمايند رووس امم حال كه درايران منبری نيست مگر

باينگونه كلمات آلوده شود اليوم امری كه كن ما لعن را نهی نموديم حيف است لسانول

بايد هرگز درامری معارضة ننمايند ومجادله نكنند بسيار الزم است اتّحاد احباٌ اللّه است

قلب منير القا شود البتّه نافذ خواهد بود واگر القا شد مطلب حق واضح ومعلوم است اگر با

واگذارند ومتعرض نشوند تبريز بسبب شهادت حضرت اعلی طرف مقابل راواثر ننمود 

جناب ورقا شفاعت كرد ومناجاتی نازل شد حال خوبشده ازترقّی بازمانده بود تاآنكه

ومقصود آن است كه معاشرت باكلّ نفوس بجهت القاٌ ويكی ازعلمای آنجا اقبال نموده

سی كه رائحه بغضا ازآنها استشمام شود كه مگر بانفوكلمة اللّه باروح وريحان محبوبست

حاجی سيد جواد كربالئی وقتی ازطهران نوشتهاند درآن وقت اجتناب الزماست جناب

الهی مستقيماند ولكن اگر يك نفررا معين ميفرمودند كه كه احبای طهران الحمد للّه برامر

تيم درجواب بنويسيد كه اگر بود واختالفی بظهور نميرسيد ما گفتوجه كلّ باٌو ميشد بهتر

كنيم يك ماه بيشتر زنده نخواهد ماند مثل آنكه امير نظام ازامر من ما يك نفس را معين

هرگز دست ازظلم برنميداشت بسيار هم سعی نمود كه چيزی بفهمد نفهميد مطّلع ميشد
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فرمودندكه بفهمد .          ونيز نبيل زرندی نوشت كه درشهر رمضان چنين وخدا نخواست

ممكن ملوك ارض قرنهااست ميخواهند به تنظيمات سياسيه خود عالمرا منظّم سازند ولی

نميشود برفرض كه دو روزی درانتظام آنها اجساد عالم ازخوف سياست منظّم شوند

باقلوب چه خواهند نمود ومحال است عالم اصالح حقيقی پذيرد ونظم واقعی يابد 

ه منور شود ودردهارا جز اين درمانی نيست اما اهل ايرانقلوب بنور خشية اللّمگرآنكه

را توحيدرا اهل توحيد مينامند وملل ديگررا مشرك ميخوانند وحال آنكه ابداً معنیخود

باينكه اند معنی توحيديكه سبب رستگاری آنها بود آن بود كه موقن شوندنفهميده

نفسی نخواهد شد واگر بالفرضهركس بحضرت مئاب مومن شد او بهيچ گناهی كافر 

محروم ماندند باٌئمة اسالم معتقد نشد مجرم است نه كافر وعلمای ايران از اينمعنی بكلّی

عصمت بيانات ونيز تا عصمة اللّه درعالم محكم نشود عالم منظّم نخواهد شد مراتب

ذب عصمت كافرمودند مفادآنكه عصمت كبری برای مظهر امراست وادعای حبش بدون

تن وجان بايد روز وشب از خدا خواست كه وجودرا بخلعت نُه عصمت مردا سازد وچون

جداگانهاست باين نه ردا آراسته گردد ادعای حّب او بجااست هريك از اعضارا عصمتی

بساعد او طيران كه باٌن مقبول درگاه الهی ميگردد وعصمت جان انقطاع ازغير اوست وجز
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مشتعل بنار او باشد غير محبوب را خطور ندهد وچون نار سيناننمايد عصمت قلب آنكه 

قبول تواند كرد عصمت صدر آنكه ساده از هر نقش ورنگ بوده تا رنگ بيرنگی را

باشد عصمت چشم عصمت نفس آنكه بيزار از اماره شده با هزار خضوع مطيع فرمان حق

داعی باشد برذات اوآنكه جز بروجه باقی ننگرد عصمت گوش جز آيات محبوب وآنچه 

پا استقامت استماع ننمايد عصمت دست امانت است وارتفاع بدرگاه رب العالمين عصمت

درراه محبوب بيهمتا بمقامی كه اگر بپای دار رود سستی نگيرد .

برای جمعی ازاحبا درعكّا كه حضور در ۱۳۰۶بياناتی است كه جمال ابهی تقريباً سال 

راودند ونبيل زرندی دركتاب تاريخش ثبت نمود قوله   اگرچه مامحضر انور داشتند فرم

بحسب ظاهر باكمال احترام با ماٌمورين صدارت ايران وسفارت روس ازطهران ببغداد

فرستادند  ولی مقصدشان ازين منفی كردن جلوگيری بود  وهمچنين ازبغداد باسالمبول و

آيات فرنگ شده بود وازبالد فرنگ اين ادرنه واز ادرنه بعكّا اثر ظهور اين امر دربالد

اقبال بايران وساير ممالك شرق فرستاده ميشد معلوم ميگرديد كه اهالی اين بالد چگونه
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سنه فتنه حين كه مينمودند اما اهل ايران قدر ندانسته وعلما مردم را از حق منع نمودند در

روس مرا مثل م وسفيرمارا درشميران طهران گرفتند باآنكه بسبب سفارشات صدراعظ

بيكديگر بستند كه ديگران درحبس شدت وارد نياوردند معهذا دو انگشت ابهام را از عقب

ما بودند ولی بااز زنجير گردن صعوبتش بنهايت شديدتر بود وبعضی فراشهای شاهی

انگور برای ميرغضبها اظهار محبت ميكردند ويكی ازآنها يك فنجان چای ويك خوشه

زنجير كردند يك اما من هيچكدام نميتوانستم بخورم چون مرا بانبار شاهی بردند من آورد

داد وگفت خطائی ير الممالك دوزانو بااحترام پيش من نشست ودلداریروز مالّباشی ومع

بجهة امر دين است ازشما بظهور نرسيده كه باٌنسبب گرفتار شده باشيد اين گرفتاری

وقتيكه حضرت در حركت كرد اگرچه او در مجلس وليعهدمالّباشی هم در منتهای ادب 

شد وبدی از او تبريز درآن مجلس تشريف داشتند بد كرد ولی چون بطهران آمد ساكت

انگليس بود با ما اظهار بظهور نرسيد در ايام بغداد ميرزا مهدی شيرازی كه پيشكار باليوز

آمد وبعد از آن ميرزا مهدی دن مامحبت ميكرد بسيار پيش ما ميامد يكشب هم باليوز بدي

شود یبمنزل هيچكس نميرويم چگونه ماظهار نمود كه باليوزرا بازديد كنيم ما گفتيم چون

ابرام نمود لهذا يك روز بقايق نشستيم كه بمنزل باليوز برويم او دالئلی ذكر كرد وبسيار
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رد بعداز آنجا نظر بميل باليوز بسيار احترام كواز روی شط گذشته منزل ايشان پائين آمديم

منزل ماهم اينجا است آنجاهم رفتيم وهميشه ميرزا مهدی ورفقايش كه اظهار نمودند

فرستاد واظهار محبت ميكرد تا وقتيكه بنا شد باز بواسطه ميرزا مهدی باليوز پيغام می

بنويسيد من داد شما برای چه باسالمبول ميرويد هرمطلبی داريد باسالمبول ببرند باليوز پيغام

را بشما ميرسانم من گفتم مطلبی ندارم دولت عثمانی تابحال بما بپايتخت نوشته جواب

ميخواهد مارا باسالمبول ببرد وامر اورا رد كردن وبدولت ديگر رجوع محبت كرده حال

نيست ودر حين حركت از بغداد پی درپی اهل بغداد وطالّب اعجام ميامدندنمودن مناسب

هواللّه

آوردند اين ايام خبری نيست جزآنكه چندی قبل جناب سياح افندی اينجا تشريف 

ولكن آمدن ايشان بسيار بسيار خالف حكمت بود مع خيرخواهی ومحبت وشفقت اين

اهل عالم اگر مشاهده نمائيد بطرفی مراوده هست طرف ديگر ببغضا قيام نمايده حزب ب

حركت سبب وعلّت اوهامات خواهد شد از بعضی جناب مزبور بسيار صادق اند اين 
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وخياالت ايشان بسيار پريشانی دست داد ازخدا ميطلبيم ايشانرا مقدس فرمايد صحبتها

سزاوار نيست وايشانرا تاٌييد فرمايد برآنكه سزاواراست فساد ارض طاٌ بيشتر بجهتازآنچه

اند وشخص ديگر مخالف  دوستان شده چه كه ايشان بسته شخص معلوممراوده ايشان با

لذا ماده برجزء ضعيف ريخت اين فقرا ازبرای كلّ صحت ونعمت وراحت وعزّت آن

امری را كه طالبيم اظهار عدل است وبس كه با اين حزب وسائر ناس بيك قسم ميطلبيم

نمايند  باری آنمحبوب بايد ملتفت باشند وذكر ننمايند كه سبب كدورت شود چه رفتار

وند ضرش بيشتراست مقصود ازاين فقره اطّالع خود آنمحبوب است وحده مكدر شاگر

ذكر ننمايند ودراينجا تاٌكيد شد كه جميع اموررا بحق واگذارند وتوكّل نمايند اگرباٌحدی

ازحق جلّ فی الحقيقه شخص معلوم باٌوليای حق رفتار نمايد چنانچه بسائرين رفتار مينمايد

جلّ جالله سائل لوغ اورا الی ما يتمنّاه مسئلت مينمائيم ازحقجالله حفظ اورا ميطلبيم وب

ازين حزن هالك وآمل كه كلّ را ازفساد ونزاع ومنكر حفظ فرمايد اين عبد نزديك است

ونهاراً ازقلم اعلی شود كه هنوز ناس اينحزب را نشناخته اند مع آنكه سی وسه سنه ليالً

آدم وشفقت ورحمت ن والفت واتّحاد بنیجاری شد آنچه كه سبب عمار عالم واصالح آ

از اين ذكرش جائز وراستی ودرستی بوده معذلك هنوز بعضی در شبهه بوده وهستند بيش
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سرايت نمايد مكدر نه  باری آنمحبوب بخوانند وستر نمايند از كلّ چه اگر فی الجمله

شهر شوال  ۲۲فی خ ا د م شوند واين سبب فساد كلّی است اقراٌ ثّم استر والبهاٌ عليك

  ۱۳۰۲المكّرم سنة 

را ازسجن روانهاند محض حفظ ايشانوآگاه كه عباديكه بمفتريات درمدينه كبيره ناطق

نموديم چه كه اعمال وافعال مكشوف شد واز برای هريك خطر عظيم موجود محض 

صاف ومحبت عمل نموديم آنچه را كه حاكی از شفقت ال نهايه بود ولكن آن بی انعنايت

كردند آنچه را كه كلّ آگاهند وميدانند آز وغرض ايشانرا از راز حضرت بی نيازها عمل

تقوی محروم نمود حال از حق ميطلبيم جميع دوستان را در اطراف حفظ فرمايد الزال نير

ظاهر را امام وجوه مشرق والئح مشاهده نمايند وباٌن تمسك جويند وباٌعمال واخالقی

اتّفاق مشاهده الم را احاطه كند واز هر مدينه وديار رايت اتّحاد وعلمشوند كه صيتش ع

ونعيماً لك قد نطقت بما طوبی لك ،صغا فائزه إآنجناب رسيد وامام وجه مظلوم ب ۀگردد نام

نسئل اللّه ان   ،خواهی نمودیفی الحقيقه خير .يجد منه المقربون عرف المحبة والوداد
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السالم عليك وعلی من معك .انه انّه علی كلّشی قديريحفظك ويحرسك بقدرته وسلط

مستقيمٍ وعلی كلّ ثابت.

بسم اللّه الّرحمن الّرحيم

اليهم الّرسل وانزل عليهم الكتب الحمد للّه الذی خلق الخلق بكلمة من عنده  وارسل 

ته وقدرته وسلطانه  واعترافاً إالّ هو  اقراراً لعظَمليهديهم الی صراطه المستقيم  نشهد انّه ال إله

يزل كان فی علّو العزّة واالٌرتفاع   واليزال يكون فی سمو العظَمة لفردانيته ووحدانيته لم

التی ال إله إالّ هو العليم الحكيم  ااهل الوفإ اذا حضرتم لدی رمس الورقة العلياواالٌمتناع

ايتها الورقة المباركة لتّكبير والبهاٌ عليك ياصعدت الی الّرفيق االٌعلی قفوا وقولوا  السالم وا

ندائه واقبلت اليه وتمسكت بحبله المنبتة من السدرة اشهد انّك آمنت باللّه وآياته واحببت

لنفسك مقاماً فی الغربة حباً للقائه وشوقاً وتشبثّت بذيل فضله وهاجرت فی سبيله واتخذت

بما نطق القلم فی هذا المقام االٌعظم نسئل اللّه وذكرك لخدمته رحم اللّه من تقرب اليك
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توجهوا اليك ويقضی لهم حوائجهم ويعطيهم من بدائع فضله ما باٌن يغفرنا ويغفر الذين

.الكريم الحمد للّه اذ هو مقصود العالمين ومحبوب العارفينارادوا انّه هو الجواد

۶۶ره نوشته حضرت غص ودرلوحی بعنوان خادم خطاب بناظم مسطوراست     ودرفق

روحی وذاتی لتراب مقدمه االٌغر الفداٌ  مرقوم فرموده بودند كه محبوبست فارسی االٌعظم

بكوثر بعداز آن نوشته رساله مرقوم فرموده اند بلسان پارسی ازبرای اهل ايران كه هنوزشود

متابعت جهال از اند بسيار نافع است ومقصودشان ازاين رساله آنكه ناس راعرفان فائز نشده

مالحظه منع نمايند وبچشم وگوش خود درامور مالحظه كنند وفی الحقيقه اگر درست

ۀامور بديعر آن رساله مباركه نافع بوده وهست مع آنكه ظاهراً ازشبرای كلّ بشود از

الهی را استنشاق المعه درآن ذكری نشد ولكن هر ذی شمی ازباطن آن عرف ايام ۀمشرق

نزد مهاجرين هر ذی بصری انوار شمس معنوی را مالحظه كند وآن رسالهنمايد و

انشاٌاللّه بنظر آنجناب ميرسد ،موجوداست
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االٌفاق الذی هو االٌبهی   قل يا مالٌ االٌرض والسماٌ تاللّه الحق قد ظهر مضرم النّار فی قلب

بما غرست الجبالباٌمره كسرت االٌصنام وارتفعت السماٌ وانبسطت االٌرض واستقّرت 

اغتنموا يا قوم قدر تلك االٌشجار فی الّرضوان وصاحت الورقاٌ علی افنان الدوحة البقاٌ  باٌن

عرش ربكم الّرحمن وال تجعلوا االٌيام ثّم اشربوا من سلسبيل الحيوان الذی جری عن يمين

انفسكم محروماً عن هذا الفضل االٌعظم العظيم .

فی وادی اللّه الحق ان سدرة السيناٌ قد ارتفعت علی ارض القدسهو االٌقدم   قل ياقوم ت

غيب المكنون عن االٌنس وتنادی كلّ ورقة منها بين االٌرض والسماٌ فونفسه الحق قد ظهر

وطلع جمال االٌحدية وبه مكمن الّذات فتعالی هذا الظّهور الذی بظهوره شق ستر الهوية

السموات واالٌرضين  قل لجلود واخذ الّزلزال سكّاناضطرب اركان البيت واقشعرت ا

غاسرعوا اليه وال تكونوا من المتوقّفين .

ثّم اشكره هو القدير   ان اسرر بعناية ربك المختار الٌن عنايته احاطتك فی السر واالٌجهار

بماسقاك فی هذا الّديجور سلسبيل الظّهور الذی عصر منانامل ربك الغفور
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اذا اصابك من سرور التفرح به واذا اصابك من حزن التحزن عنه الٌن كليهما  هو االٌقدس

االٌبهی ان اطمئّن به وكن من الشاكرينآن من االٌوان وما يبقی هو فضل ربكيمضيان فی

ر حكيم الٌنما هو االٌعظم    التختر لنفسك ما ال اختار اللّه لك بل بما قدر لك من مقد

ب العاشقين ومقصود افئدة القاصدين .اراد هو محبوب قلو

ومنهی االٌعلی   التقل ماال تعرف واذا عرفت تكلّم به وال تعمل ماهو مذموم عند اولی النهی

عند اولی الحجی بل بما يامرك االٌمين كذلك رقم من القلم فی هذا الحين .

اللّه مضاٌ عند احباٌهو العزيز   ال تشك من مبرم القظضاٌ الٌن ما يظهر من القضاٌ هو االٌ

واصفيائه فارضَ به وكُن من الشّاكرين .

مرادك فيما اراد العظيم   ان اقتد ربك فی كلّ االٌمور ثّم اجعل مشيتك فانياً فی مشيته و

.الٌن هذا الٌصل النّصح لو انت من العاملين
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رك فی هوٌآالرفعةهو العليم   ان اجهد فی نفسك ليظهر منك مايقربك الی اللّه ويطي

والعظَمة ويحرسك عما يمنعك عن الّدخول فی حديقة عزّه والورود فی ساحة اُنسه

ويدخلك فی جنّة االٌبهی والحرم االٌقصی كذلك رقم لك لتعرف وتكون من السامعين .

ظلّ هو القادر   ان اجعل قبلتك شطراللّه ومطافك حرم اللّه ومقصدك بيت اللّه ومهربك

فوعظَمته رعك ذكراللّه وسالحك حب اللّه ومغفرك ما ياٌمرك به حباً لنفسكاللّه ود

واجالله لو تسمع لتدخل فی ملكوته االٌبدع البديع .

عن هو الحكيم   تمسك بحبل القناعة فی كلّ االٌحوال الٌنّها يحفظك عن كلّ ما يبعدك

سلسبيل ربك العزيز المتعال .

ربك اٌكليل االٌنقطاع ولسانك بالصّدق الخالص وقلبك بذكرهو المطرز    زين راٌسك ب

من علی االٌرض وهيكلك بطراز العبودية للّه ربك خالق البرية  لو تعمل بذلك ليفتخر بك

والسماٌ .

سواه هو الغالب   ان اركب علی سفينة االٌنقطاع ليجعلك منقطعاً عن كلّ شی ويغنيك عما

فاطر االٌشياٌ . ويحفظك عما يكرهه ربك
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عن شطر هو الحافظ   ان احفظ مصباح الحب فی مشكاة قلبك لئّال تمر عليه ارياح النّفاق

االٌفاق .

دونك هو الستار  ان اكتم جوهر المقصود فی صدف الجنان لئّال يقدر احد ان يتصرف فيه

او يملكه غداً غيرك .

صراط عدل يك ليكون هادياً وبشارة لك الیهو المقصود   ان اجعل التّقوی سراجاً امام عين

مستقيم .

ممدوحة إالّ فی هو البديع    ان الشّدائد والمحن مذمومة إالّ فی حبه ورضاه والّراحة والّرخاٌ

.حين غفلتك من جماله فاعرف يا عبد وال تكن من المريبين

والشّهادة اللّه عالم الغيبهو النّاظر  قل ياقوم زينوا رووسكم بتيجان الشّهادة فی سبيل 

بالخضوع لربكم العليم والسنكم بذكره وثنائه وقلوبكم بطراز االٌنقطاع عما سواه وهيكلكم

العظيم .
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انت القادر علی ما تفعل  سبحانك اللّهم يا الهی لك الحمد بما سقيتنی من كووسس

اعإل ثّم ايدنی علی الطافك بيد مواهبك اذاً اسئلك باٌن ال تخيبنی عما تحب وترضی

اسكنّی فی كلمتك وارتفاع اسمك بين البالد ثّم وفّقنی علی ما امرتنی به فی صحائفك ثّم

.جوار رحمتك الكبری وانّك انت اللّه ال إله إالّ انت العزيز العظيم

بحولك ايرب ايد احبائك باالٌستقامة علی امرك واالٌصطبار فيما ورد عليهم فی سبيلك

بين الٌنّهم عبادك وخلقك وحفظوا اماناتك فی انفسهم وانت خصّصتهم بذلكوقوتك 

الواحك للمقربين اهل االٌبداع  اذاً يا الهی ال تحرمهم عما عندك وال تخيبهم عما قدرته فی

ذوالمنن واالٌفضال وهوالٌ من خلقك والمحبين من بريتك  ايرب هوالٌ فقراٌ وانت الغنی

عن حضرتك يا مجيب ملكوت الشّفاٌ ال تطردهم عن بابك وال تبعدهمعليل وبيمينك 

االٌشتياق ويا مضرم نار دعوة من دعالك ويا مغيث من ناجاك ويا منجی من هام فی هيماٌ

عزيز الحكيم  تفعل وانّك انت الالشّوق فی قلوب العشّاق الٌنّك انت القدير ال تسئل عما

العبد قدرتك وسلطانك علی من فی ظهر اللّهم فی هذاالّداع  فاانت الذی تجيب دعوة

باٌنّی كنت مقراً بوحدانيتك وموقناً سمائك وارضك   سبحانك اللّهم يا الهی انت تعلم

االٌعلی فی ملكوت االٌنشاٌ وسمعت ندائك بعظَمتك واقتدارك قبل ان يرتفع صرير القلم
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لفضل العظيم وانّك انت القدير الكريم ذواقبل خلق سمائك وارضك واجبتك بانّك انت

انت الحاكم علی ما تريد فيا الهی اٌتخيب هذا الفقير ذوالبطش الشّديد ذوالطّول  ال إله إالّ

انظر وهذا العاصی الذی سرع الی مدينة غفرانك اٌتبعد هذا الذی تمسك باذيال عطوفتك

رع الی الكوثر الحيوان فی مدينة عزّك اٌتمنع هذا العطشان الذی هالّذليل الذی تقرب الی

نفسك بالّرحمن فی ملكوتك ال فوجمالك يا مالك الممالك لن حبك يامن دعوت

سرمداً ان تخيبنی يا محبوبی  ادعوك ادعوك بانّك انت الكريم وان يمنعه ابداً ولن تبعده

مقصودی اناديك اناديك بانّك انت الّرحيم حينئذ نسئلك بهبوب نسائم تطردنی يا

تهب علی االٌفاق وبسلطانك الذی خضع له كلّ االٌعناق باٌن ترسل علی طافك الذیال

يغنيهم عن دونك ويجعلهم خالصاً لوجهك ويقدسهم عما سواك فی هذا اليوم احبتك ما

اصطفيته الٌشراق شمس اسمك االٌبهی علی كلّ االٌشياٌ واخترته لنفسك العليا بينالذی

ل عليهم ما قدرت لهم فی ملكوت تقديرك ثّم عزّزهم بعزّتكاالٌرض والسماٌ ثّم انز

واغلبهم بقدرتك علی اعدائك ليطهر ارضك عن هوالٌ الذين كفروا بنفسك وانكروا

حجتك وجحدوا آياتك اذ انّك انت القدير  بيدك ملكوت الخير تنزل علی من تشاٌ كيف

القدير  الب المقتدر المهيمن العزيزتشاٌ وتمنع عمن تريد كيف تريد ال إله إالّ انت الغ
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علی ما امرتنا فی اقسمك يومئذ باٌسمك االٌفخم يا محيی الّرمم ومصور االٌمم ان تويدنا

اليوم الذی فيه صحفك والواحك والسلوك فی مناهج رضائك ثّم اسئلك يا رازقی بهذا

باٌن توفّقنی علی فاقشقّت حجاب االٌوهام واشرقت شمس جمالك عن افق العراق بكلّ االٌ

عبادك وتشتعل نار تبليغ امرك وانتشار آثارك بين العالمين ليرتفع اعالم حمايتك بين

الّرياح ثّم اسئلك يا محبتك فی قلوب بريتك يا محيی االٌرواح ويامن بيدك تصريف

ا منورة وابصارنا شاحذة حديدة ووجوهنمحبوبی بجمالك االٌبهی باٌن تجعل السننا ناطقة بينة

سامعة واعية وانفسنا مطهرة مرضية وقلوبنا مقدسة مستبشرة وشفتائنا ضاحكة مبتسمة وآذاننا

مبسوطة وارجلنا قيمة قائمة مستقيمة وانفسانا موثّرة زكية لنقلب من مطمئنّة وايادينا مرفوعة

هدن كلّ بانّك كلّها باٌمرك وارادتك وتقربهم الی شاطی البحر االٌعظم ليشعلی االٌرض

اللّه ال إله إالّ انت المحبوب فی قلوب العاشقين والمقصود فی افئدة المشتاقينانت

ملكوت االٌسماٌ  عليك يا غصن اللّه ذكر اللّه وثنائه وثناٌ من فی جبروت البقاٌ وثناٌ من فی

يز المختار ربك العزطوبی لك بما وفيت ميثاق اللّه وعهده الی ان فديت نفسك امام وجه
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سبيل اللّه ما ناحت به االٌشياٌ انت المظلوم وجمال القيوم قد حملت فی اول ايامك فی

الی اللّه فالق االٌصباح  سبحانك اللّهم وتزلزلت االٌركان  طوبی لمن يذكرك ويتقرب بك

احاطت الممكنات وبسلطانك الذی استعلی علی يا الهی القادر اسئلك بقدرتك التی

فی علمك وبها خلقت سمائك وارضك باٌن ودات وبكلمتك التی كانت مكنونةالموج

الی وجهك وناطقين بثناٌ نفسك ثّم اجعلنا تجعلنا مستقيمين علی حبك ورضائك وناظرين

وحافظی دينك فی مملكتك وانّك انت كنت من دون يا الهی ناشری آثارك بين بريتك

ال عليك توكّلت واليك توجهت وبحبل ازل االٌزذكر شی وتكون بمثل ما كنت فی

سرعت ال تطردنی يا الهی عن بابك خائباً وال عطوفتك تمسكت والی ظلّ رحمتك

ال إله إالّ انت الغفور الكريم والحمد لك يا محبوب تمنعنی عن فضلك الٌنّی كنت راجياً

.العارفين

____________________________________________________

،ظهورالحق جلد پنجم از ۱۱۶ -۱۱۷مربوط به صص.مه يضم

ام تسعه)ياز ا  ٣١٣ -٣١٧:( از ص.قوله تعالی، لوح مبارک حضرت بهاءاللّه که در يوم نهم رضوان عزّ نزول يافته

بِسمِ اللّه الْمقْتَدرِ الْمخْتارِ



- 752 -

کدفی عي ائَکبتَ اَحعملهی بِما جيا ا دمالْح ظَلَکالْأَعنلی منی عسالْح کمآئتَ بِاَسلَّيتَج همِ الَّذی في

نم قَةقيالْح سقَتْ شَماَشْر هفي مآِء والس ضِ وی الْأَرشِفرلی عمِ عدکَلُ الْقيه تَقَراس و کتشَياُفُقِ م

مشْرِق الرضْوان و استَدعی اَحد من اَحبائک مظْهر ذاتک ورحمانِيتک  يا الهی هذا يوم التّاسعِ من اَيامِ

و اَحضَر تلْقآَء الی محلٍّ اخَر من السجنِ حباً لجمالک و شَغَفاً فی حبکاَنْوارِک من محلِّه فی السجنِ

نم هلَيتَطيعاً عسم ما کان هِکجرِهنَوغَي نْدع و هنْدما ع مالْقَو الَّذی غار دعب کمائع بر اَي  کائباَح نم

و کلوفی ح متَهعما جلَمرِکلی اَمع مهمتَقظَمِ فَاسبِهذَا الْفَضْلِ الْأَع مفَّقْتَهال و لی شَاْنع مهقُلُوب اَلِّف و

 هتَريعيثُم الفخْتالْأنيها  عهبأَتْ شسِ الَّتی ما رالشَّم ههذلّاًء لاَد ملْهعی اجها فکُفْو رما قُد و ودجالْو

بر اَي  ودالشُّه بِ والْغَيعائَکدتوا اساَراد مکُلُّه کلوفی ح نم بِاَن لَماَنْتَ تَعامِ الرفازَ فی اَي و ضْوان

اخْتَصَروا بِالْخَمرِ وسعهِم و منِعتْ عدةٌ اُخْری بِما لَم يستَطيعوا اُولئکبِذلک عدةٌ معدوداتٌ علی قَدرِ

الَّتی جعلْتَها کَلمةطُبِخَتْ من ورقَة الصّينِ  يا الهی اَسئَلُک بِالْوبِ الْبيضآِء الَّتیؤالْحمرآِء فی الْکُ

اَلْطافک بِاَن تَقْبلَ اجتَذَبتَ الْعباد الی سمآِء عنايتک و اُفُقِ فَضْلک ومغْناطيس الْأَفْئدة و الْقُلُوبِ و بِها

اکْتُب لُوا ثُممما ع منْهملْأخَريناَنْتَ ذُو ال نَّکوا ازآَء ما اَرادذُوج طآِء والْع و ودهآِء لْجالْب الْفَضْلِ و

ثُم مهاَنْفُس مضَهعب فرع بروا بِمااَيتَکَلَّمئَلّا يل نِهِماَلْس ساکملی اع مهدطُ اَيبتَح و مقاماتُهبِه م عتَضي

اَحبتک الَّذين منِعوا عن لقائک رب تَسمع حنين الْمخْلصين من قَدير اَي ئکُلِّشَاَعمالُهم انَّک اَنْتَ علی

في  فقَّؤي ما تَذمنهم الهاِء الَّو مملکَتک الَّتی جعلْتَها عيداً لبرِيتک و ذُخْراً و شَرفاً لأَهلِفی هذه الْأَيامِ

ا مالک األسماء و منهم من ته ياالّ من اردماء اإلضطراب من فی االرض و الس هذا ألألمر الذی منه اخذ
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ن ينة الّذهم من خارج المدي نسميته بالمنصور و زينت هيکله بطراز حبک يا غفور و منهم من تسمع حني

تسمع ی الَّذقبل علی  الَّذی ل هم النبيام التی کلّ شئی فاز بالطافک و منو هذه أأليمنعوا عن لقائک 

آخر من  سمی بابی الحسن و منهم الرسول و عبدالَّذی منهم شرفتّه باسم الروح و الَّذی  ندائه من شطر

لک مقبالً الی کعبة لقائک ا يا آلهي فی سبين هاجرويالَّذ ه البهآء وو علی أبي هأهل األلف و الراء و علي

ور تلقاء عرش عظمتک بما أکتسبت ضص وصلک و منعوا عن الحو دخلوا المدينة و وجدوا عرف قمي

نة بالظّلم الّذی به ناح من فی الملکوت و الجبروت و من المدي تک و أخرجهممن بري نالميدی الظّأي

و منع اقه أوقد سراج االبتهاج و منهم من سمی بناصر و تقرب المقام سمی بعبداللّه الّذی باشتيمن منهم 

سمی بالخليل الّذی ينطق ء و منهم من فامن شطر الحيعنه و تسمع يا آلهي ضجيج أولی الوفا 

العظم اول مرة و منهم تک أبذکرک و ثنائک و اخيه و أمه و منهم من سمی باسمعيل الّذی به عمر بي

اء خلقک و منهم عباد أُخرئ ذی  منع عن زيارة جمالک بما أکتسبت أيدی أالشقيوسف الّمن سمی بي

 ثمناکد هرام. أیتلک أأليفی  الّذی و رب ک ثمأکتب لهم أجراً من فاز فأقبل منهم ما أرادوا فی حب

توا فی ن تشتّأنظر يا آلهی احبائک الّذيثم ر. بکلّ الخيرات من عندک  إنّک أنت علئ کلّ شيئً قدي

تک يوحدانعن الدخول فی ظلّ سدرة تک و توقّفوا هناک بما منعوا رحماني نأرض الحاء بلحظات اعي

م و ين ال أله االّ أنتَ العزيز الحکيانّک أنت سلطان السموات و أألرضال تمنعهم عما عندک رب أی

فَو عزَّتک يا الهی ينْبغی لکُلِّ نَفْسٍ اَن يفْدي نَفْسهن.لک يا آله العالمين و مقصود العارفي الحمد

ِألبتالئهِم بين يدي اَعدآئک الَّذينصَريخَ اَحبتکمن کُلِّ الْأفاقِ و لأُذُنِک الَّتی تَسمع نِدآَء الْعشّاقِ
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لحلْمک الْفداُء يا طَلْعةَ امک نَفْسیالْفراقِ فی اَيارتَفَع صَريخُهم فی حبک و اشْتَعلَتْ قُلُوبهم من نارِ

السمآِء فَو عزَّتک يا محبوب رِک الْفداُء يا من بِيدک ملَکُوتُ الْأَرضِ وو روحی لاصْطباالْبهاِء

قْصُودم و نشْتاقيالْمحلِ النَّظَرِ هذَا اللَّواَه نم داَح نْظُري لَو نقيالْعاشذاب الَّذي مالد نْهری مجلَي رالْأَطْه

لقائک بعد الَّذی اَقْبلُوا الَيک و اَستَقَروا فیما احتَرق فی حبک و حب الَّذين منِعوا عنمن کَبِدي بِ

يا سلْطان الْقُدرة و الْأقْتدارِ  کُلّی لسکُونِک الْفدآُءالْمدينَة و حولها من ديارِک کُلّی لصَبرِک الْفدآُء يا

لَکُوتفی م نم باضْطَر کتخَشْي نم نمدمالْح مآِء ولهیالْأَسيا ا دهآِء اَشْهلِ الْباَه ةدنَةَ اَفْئکييا س لَک

ها وققائح و کتکْملی حلُغُوا ابي لَم ونَکد بِاَنشُؤ نم ررارِها فی کُلِّ ما ظَهواَسقُد نات و کتر

وراتائیظُهباَح ديتُؤ لهی بِاَنيا ا ئَلُکاَس ثُم کتيشمطَ بِها خُوانسبيل ادابِهِم و هِمبِاَخْالق فُوکضَييل

ين الْبرِية انَّک اَنْتَ علیکُلِّها هذا حق الضِّيافَة بمکْرمتک بين برِيتک و تَجمع حولَه من علَی الْأَرضِ

و الْمقْتَدر علی من فی السموات و الْأَرضين .لَمقْتَدر قَدير و الْحمد لَک يا اله الْعالَمين ئکلّش

)مازندرانی ( ظهورالحق جلد پنجم، فاضل
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