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  ١ص 
  ّ              فصل اول                
             شيخ احمد احسائى              

  بّص نادانى و تعۀّدر هنگامى که آفتاب حقيقت اسالميه بواسط     
  و با هم بجدال مشغولروانى که بفرق مختلفه منقسم پيو فساد 

  بودند پنهان و مختفى گشت کوکب درخشندۀ هدايت شيخ احمد احسائى
   آن بزرگوار چون ضعف اسالم را که بواسطۀ .از افق شرق طالع گرديد

  رؤساى دين حاصل شده بود مشاهده فرمود روحش پژمرده و مندهش گرديد
  عيان ظاهر شدهو از مشاهدۀ فساد و بيخبرى و جدال و شرورى که بين شي

  چون قلب شيخ بزرگوار بنور الهى روشن بود. اندازه ملول گشت  بود بى
  ّدر قبال ارباب فساد بمقاومت قيام نمود و همت گماشت که فرقۀ شيعه را
ّاز خواب غفلت بيدار سازد و براى ظهور موعود مقدس که در آخر الزمان ّ  

   جليل وحده ظلماتّ ظاهر خواهد شد تهيۀ طريق فرمايد تا آن موعود
  جهل و نادانى را که بر پيروان اسالم احاطه کرده پس از ظهورش محو

  از اين جهت به هدايت نور باطنى و قدرت الهى بتشريح آيات.  و نابود کند
  از . مشکله و شرح بشاراتى که دربارۀ ظهور مظهر عظيم بود قيام کرد

  ّب محقق بود که جز درّبشارات مذکوره در کتب اسالميه براى او اين مطل
  پرتو ظهور جديد و انوار مظهر موعود اصالح مفاسد و ازالۀ ظلمات

  ن مردم صورت نخواهد گرفت لذا با نهايت انقطاع دريجهل و نادانى از ب
  اوائل قرن سيزدهم هجرى که چهل سال از عمرش گذشته بود باجراى

   خويش که درمنظور قيام نمود و بنجف و کربال مسافرت فرمود از موطن
  جنوب خليج فارس و يکى از جزاير بحرين بود هجرت کرد و اهل و عشيرۀ



  .خويش را در آنجا گذاشت
  چون بنجف و کربال رسيد بر افکار و آراء و مشارب علماى اسالم     

   
  ٢ص 

  ّمطلع گرديد  شهرتى عجيب در آن سامان براى او حاصل شد و در جرگۀ کبار
  هر دانشمندى که بمالقات شيخ ميرفت باحاطۀ.  مجتهدين محسوب گشت

ّعلمى آن بزرگوار و اطالع حضرتش بر اسرار الهى و قوت او در تأويل ّ  
ّ متدرجًا عدۀ .ّمتشابهات و حل معضالت اعتراف ميکرد    بسيارى شاگردىّ

   شهرت شيخ .او را اختيار کردند و در محضرش باستفاضه مشغول شدند
  فه را از عظمت خود برعب و ترس مبتالّبحدى رسيد که طبقات مختل

  ف و ارباب فلسفه بر او حسد ميبردند و از علمّساخت پيروان تصو
  هر چه احترام شيخ زيادتر ميشد بر خضوع.  و دانش او غبطه ميخوردند

  ّ از تعلق .نمود و فروتنى او ميافزود و اعتنائى بمدح و تمجيد کسى نمى
  اى که بمنصب و مقام د و از عالقهّمردم بجاه و جالل ظاهرى متعجب بو

  .نمود داشتند شگفتى مى
ّپس از چندى از عتبات عاليات قصد مسافرت ايران نمود علت اصليۀ      ّ  

  ّتوجه خود را بايران از همراهان و ياران خويش مخفى داشت و در ظاهر
  ّچنين وانمود کرد که بقصد زيارت حضرت امام رضا عليه السالم عازم مشهد

   
  ٣ص 

  از راه خليج ّمقدس است ولى در حقيقت بسر منزل معشوق ميشتافت 
  فارس عازم شيراز گرديد يعنى سرزمينى که گنج خداوندى در آن پنهان و

  ّپس از چندى مقدر شده بود که از آن ديار نداى مظهر پروردگار بلند شود و
  ئت و در شيراز به مسجد جمعه که از حيث هي .خلق را بامر جديد دعوت کند

  شکل بخانۀ کعبه شباهت داشت ميرفت و چون وارد آن مسجد ميشد
  راستى خانۀ خدا را عالماتى مخصوصه است که جز صاحب نظران" ميگفت 

  َبدان پى نبرند من معتقدم کسى که اين مسجد را ساخته ملهم بوده است
  شدند هر ّبقدرى در وصف شيراز سخن سرائى کرد که سامعين متعجب مى



  جد را بچشم خود ميديدند ولى چون از حقيقت امر بيخبر بودندچند مس
   شيخ بآنها .از گفتار شيخ و آنهمه تعريف و تمجيد او عجب ميکردند

ّميفرمود تعجب نکنيد بزودى سر سخنان من براى شما ظاهر خواهد شد ّ.  
  اى که انبياى قبل آرزوى بعضى از شما آن روز را خواهيد ديد و بلقاى دوره

   دانشمندان چون .ّاشتند و بمقصود نرسيدند مشرف خواهيد شدآنرا د
  بجاللت مقام شيخ معترف بودند نفهميدن کلمات او را از قصور ادراک

  .خويش ميدانستند
ّشيخ پس از چندى بجانب يزد عزيمت فرمود و مدتى در آن بلده توقف      ّ  

  ا در آنّ بنشر حقائق الزمه پرداخت و بيشتر از مؤلفات خويش ر نمود،
   شهرت شيخ  و آوازۀ علم و دانش او بگوش سلطان ايران .شهر تأليف نمود

  اى بخط خويش نگاشت و از طهران بيزد بحضور فتح عليشاه رسيد نامه
  ّ محتويات آن نامه مسائلى بود مشکل که شاه از هر کس .شيخ احمد فرستاد

  آن مشکالت راپرسيده بود جواب مقنعى نشنيده بود از شيخ تقاضا کرد که 
   شيخ احمد رسالۀ .جوابى مشروح مرقوم دارد و براى شاه ارسال نمايد

  ّسلطانيه را بنگاشت و جواب معضالت شاه را در آن رساله مندرج ساخت
   شاه ايران از عبارات دلپذير و معارف عاليه که .و بحضور سلطان فرستاد

   
  ٤ص 

  نامۀ ديگرى براى شيخنهايت مسرور گرديد  در آن رساله مندرج بود بى
   شيخ .فرستاد و از وى درخواست نمود که بپايتخت ايران عزيمت فرمايد

  ّجواب دادند که من از عتبات بايران براى زيارت حضرت رضا عليه السالم
  ام از سلطان رجاء دارم که مرا ازاين موهبت ممنوع نسازد در خراسان آمده

  م که بطهران سفر کنم و شرافتىپس از زيارت خراسان انشأ ا اميدوار
  .را که سلطان بمن اختصاص داده است بنحو کمال دريابم

  تبشيرنفوس مشغول بود از جمله نفوسى که با رازه شيخ در يزد ب     
  شيخ همدم گشت و مقصود واقعى او را از بياناتش فهميد مردى با تقوى و

  با شخص ديگرى که هر روز  .ّخداترس بود که حاجى عبد الوهاب نام داشت
  ّعبد الخالق يزدى موسوم بود بحضور شيخ مشرفه بعلم و دانش مشهور و ب



  ّميشد اغلب اتفاق ميافتاد که شيخ احمد ميخواست مطالبى را بتنهائى
  ّعبد الوهاب بفرمايد از اين جهت عذر عبد الخالق را ميخواست و ازه ب

   اين رفتار بر عبد الخالق .ردّاو طلب مينمود که او را با عبد الوهاب تنها بگذا
   پس از آنکه شيخ .آمد  که خود را دانشمند و صاحب نفوذ ميدانست گران مى

  ّاز يزد مسافرت فرمود عبد الوهاب از مردم کناره گرفت و بساط معاشرت
  ّرا فرو پيچيد مردم گمان کردند که عبد الوهاب ترک دنيا گفته و در سلک

  ّز رؤساى طرق مختلفۀ تصوف از قبيلّاهل تصوف داخل شده چند تن ا
  ّنعمت اللهى و ذهبى بمخالفت او قيام کردند و چنان پنداشتند که

  اى ايجاد کند و رياستى براى خود ّعبد الوهاب را خيال چنان است که طريقه
  ّ عبد الوهاب که در بين مردم بصوفى معروف بود بهيچ يک از .بر قرار نمايد

ّطرق تصوف و ادعاى متصو ّ   فين اعتنائى نداشت از مخالفت رؤساى طريقّ
  نترسيد و از معاشرتشان کناره گيرى اختيار کرد با کسى همدم و همراز

  نبود مگر حاجى حسن نامى از اهل نائين که با او طريق مصادقت سپرده
  و اسرارى را که از شيخ احمد احسائى فرا گرفته بود براى حاجى حسن

   
  ٥ص 

  )فقط تصوير ميباشد ( 
   

  ٦ص 
  ّبعد از وفات عبد الوهاب حاجى حسن در سبيل او سالک شد و اگر.  شرح داد

  .اد يافت او را بقرب ظهور موعود بشارت ميد ّشخص مستعدى را مى
  در شهر کاشان مردى نود ساله را موسوم به ميرزا محمود که از اهل     

ّقمصر کاشان بود مالقات کردم مشار اليه اين قضيه را براى م   ن حکايتٌ
  .کرد 
  ّدر ايام صباوت که در کاشان بسر ميبردم اغلب مى شنيدم که"      

  شخصى در شهر نائين مردم را بقرب ظهور موعود بشارت ميدهد و هر که
   ازبا او مالقات ميکند خواه از دانشمندان باشد يا از ارباب مناصب و يا

   پس از چندى در .ند ّهاى او متأثر شده پشت پا بدنيا ميز از عوام از گفته



  رادرانه ب بدون آنکه ب .صدد برآمدم که اين مسئله را شخصًا تحقيق نمايم
  ّخود اطالع بدهم بنائين سفر کرده حاجى حسن را مالقات نمودم و آنچه را
  دربارۀ او شنيده بودم رسيدگى کرده بشارت قرب ظهور موعود را بگوش

ّ مشار اليه گفتار مؤث .خود از او شنيدم   ّرى داشت که حکايت از نورانيتٌ
   يک روز بعد از اداى نماز صبح حاجى حسن .نمود قلب و اشتعال روح او مى

  بمن فرمود عنقريب  زمين بهشت برين خواهد شد و ايران کعبۀ مقصود
   وعالميان خواهد گرديد روز ديگر هنگام فجر او را ديدم که بسجده افتاده

  ّ پس از چندى بجانب من متوجه .ر زبان ميراندر بّ ا اکبر را مکرو جملۀ
   ظهور او را بتو دادمّشده و فرمود ميرزا محمود آن وجود مقدسى که مژدۀ

ّالساعه متولد شد اين همان بزرگوارى است که عالم را بانوار خويش ّ  
  ّبراستى بتو ميگويم عنقريب بچشم خود آن ايام را. روشن خواهد ساخت 
  مود ميگفت اين کلمات که حاجى حسن بمن گفت درخواهى ديد ميرزا مح

  ّذهن من باقى بود و دائمًا متذکر بودم تا پس از چندى نداى موعود در سال
  ّفانه در آن ايام چون در بستر مرض افتادهّ متأس .شصت بگوش من رسيد

  ّبودم نميتوانستم خود را بشيراز برسانم و بلقاى موعود مشرف شوم در
   

  ٧ص 
  ّکه سيد باب بشهر کاشان ورود فرمودند و سه شب در منزلاوقاتى هم 

  ّحاجى ميرزا جانى مهمان بودند من آگاه نشدم و از تشرف بحضورش
  ّ بعدها ازمؤمنين بامر حضرت باب تاريخ تولد آن حضرت را .محروم ماندم

ّسؤال کردم گفتند حضرت باب در اول محرم سال    ّ هجرى متولد١٢٣٥ّ
  ّريخ را با تاريخى که براى تولد موعود حاجى حسنمن اين تا.  گرديده 

  ّنائينى بمن فرموده بود مختلف يافتم زيرا آنروز که حاجى حسن مژده تولد
ّموعود را داد روز دوم محرم    ّ هجرى بود و بين آن تاريخ و تاريخ تولد١٢٣٣ّ
   پس . اين مطلب بر حيرت و سر گردانى من افزود .باب دو سال اختالف بود

ٌدتى با حاجى ميرزا کمال الدين نراقى مالقات نمودم مشار اليه مژدۀاز م ّ ّ  
  ظهور حضرت بهاءا را بمن داد و گفت که آن حضرت در بغداد اقامت دارند و چند

  ّفقره از کلمات مکنونۀ فارسى و عربى و بعضى ابيات از قصيدۀ ورقائيه



   اين کلمات مبارکه در .را که از آثار حضرت بهاءا است براى من خواند
  اعماق روح من اثرى شديد نمود و از جمله فقراتى که خواند هنوز اين دو

  ّيا ابن الوجود فؤادک منزلى قدسه لنزولى: " فقره در نظر من هست 
  اگر مرا خواهى جز مرا مخواه و اگر" و ." ّو روحک منظرى طهره لظهورى 

  يرا که ارادۀ من و غير من چونارادۀ جمالم دارى چشم از عالميان بربند ز
  ّمن از حاجى کمال تاريخ تولد حضرت." آب و آتش در يک دل و قلب نگنجد 

ّبهاءا را جويا شدم فرمود تولد آن وجود مبارک در فجر روز دوم محرم ّ ّ  
   چون اين را شنيدم بياد بيانات حاجى حسن نائينى . هجرى است١٢٣٣سال 

  ّدر چنين روزى مژدۀ تولد موعود عالميان را بمنافتادم که در چند سال قبل 
   فورًا بسجده افتادم و گفتم خدايا سپاس ترا که يوم موعود را بمن .داد

  ّبشارت دادى و باين فيض و موهبت عظمى مرا مخصص داشتى ديگر در
  دنيا کارى ندارم اگر اجل من فرا رسد حاضرم با نهايت اطمينان جان

  . هجرى بود ١٢٧٤در همان سال وفات کرد و آن سال ميرزا محمود .  بسپارم 
   

  ٨ص 
  اين داستان که از ميرزا محمود شنيدم و داستانهاى ديگرى که از اين

  قبيل سايرين ميگفتند دليل بر عرفان  کامل شيخ احمد احسائى و تأثير
  ّ در اياميکه شيخ احمد .ّشديد بيانات او در قلوب شاگردان مقرب او است

  ّاى مسافرت از شهر يزد بود نفس مقدس روحانى و مهبطّاحسائى مهي
  ّنور الهى سيد کاظم رشتى از گيالن بمحضر شيخ احمد احسائى شتافت و در

  ّ در اول وهله چون شيخ او را ديد فرمود خوش .جرگۀ شاگردان او در آمد
  .ّآمدى مدتها است منتظر تو بودم تا مرا از ماللت اين گروه نادان برهانى 

   و بعد اين آيه .ام مباالتى و بد کردارى اين مردم به تنگ آمده از بىمن 
َانا عرضنا االمانة على السموات و" را تالوت فرمود  ) ٧٢٣٣قرآن (  َ َ َِ ّ َّ َ َٔ ٕ  

ْاالرض و الجبال فأبين أن يحمل ِ َِ َ َ َ ِ َن منها و حملهاْقَفْشاَنها و ٔ َ َ َ َِ  
ُاالنسان ً انه کان ظلومًا جهوال ٕ ُ َ ُ َ َ َ ّ ٕ."  

  ّ صباوت در شخص سيد کاظمّآثار نجابت و عالمت قوت روح از دورۀ     
  ّ بر همگنان تفوق داشت در يازده سالگى تمام .رشتى ظاهر و آشکار بود



ّقرآن را از اول تا آخر از حفظ ميخواند در سن چهارده احاديث و ادعيۀ ّ  
  بسيار حفظ کرده بود در هيجده سالگى بر آية الکرسى قرآن تفسيرى

ّگاشت که دانشمندان زمان را متحير و متعجب ساخت کوچک و بزرگن ّ  
  اندازه چون بحضور او ميرفتند از اخالق نيکو و تواضع و تقواى او بى

  .گشتند  ّمتأثر مى
ّ هجرى که سن سيد کاظم به ١٢٣١در سال          سال رسيده بود اقوام٢٢ّ

  سائى که مردمو خويشان خود را ترک گفته از گيالن عازم محضر شيخ اح
  .را بقرب ظهور الهى مژده ميداد گرديد

  :پس از چند هفته که در محضرشيخ بسر برد شيخ باو فرمود      
   بنشين و بمحضر من ميا هر يک از شاگردان من کهددر خانۀ خو "    

  ّمسئلۀ مشکلى دارند بايد بخدمت تو بشتابند و حل مشکل خويش را از تو
   

  ٩ص 
  اى بتو عطا فرموده که ّ خداوند بفضل و موهبت خود قوهجويا شوند زيرا

  ّميتوانى مشکالت آنان را بگشائى و سبب اطمينان قلوب شوى بقوۀ بيان
 اهمال نفوس پژمردهرا که بواسطۀ) ص(ّخود دين جدت حضرت رسول ا   

  ."و افسرده شده حيات تازه مبذول دارى 
  رمود چون برخى از تالميذّشيخ بسيد کاظم فرا که اين بيانات      

ّ آنها زبانه کشيد مخصوصًا مال محمد ممقانى وشنيدند آتش حسد در سينۀ ّ  
ّمال عبد الخالق يزدى بيش از سايرين بسيد حسد بردند ولى شيخ احمد ّ  

  ّاى نسبت بسيد کاظم احترام روا ميداشت که معاندين و شخصًا بدرجه
  خصوصًا که او را در علم و حکمتّحاسدين مجبور بودند بسيد احترام کنند م

  .يدند ّبر خود و سايرين مقدم ميد
  ّچون شيخ احمد احسائى شاگردان خود را بسيد کاظم رشتى سپرد از     

ّيزد بخراسان عزيمت فرمود در شهر مشهد مدتى توقف نمود و اغلب در ّ  
  ّ قبر حضرت رضا عليه السالم بسر ميبرد و مردم را باجهات مجاورۀ

  ّ مشکالت نفوس را حل مينمود و بشارت ظهور .م خويش آشنا ميکردتعالي
  را بمردم ميداد و چون ميدانست روز والدت موعود عظيم نزديک است و



ّچيزى نمانده که مفاد احاديث مرويه راجع بظهور موعود تحقق يابد و نور ّ  
ّسترون ربک" ّالهى از نور مازندران بر عالم پرتو افکن شود و سر حديث    مَ

َکما ترون القمر ل َ َ َبعة عشر و ستنکرونه ِيلة أرََ َ َ ََ َ ان"و همچنين حديث " َ ٕ  
َمن أشراط الساعة أن ت   ّواضح و عيان گردد لذا قلبًا متوجه" ها  ربُةَٔم االَدِلّ

  ّباقليم نور بود و از خراسان با چند تن از شاگردان و مصاحبت سيد کاظم رشتى
  .بجانب طهران عزيمت فرمود

  چون بپايتخت نزديک شد جميع اعيان و ارباب مناصب عاليه بامر     
  شاه ايران از طهران خارج شده شيخ را استقبال شايانى نمودند سلطان
  ايران شيخ و همراهانش را ضيافت نمود و پذيرائى شاهانه کرد و شخصًا

   
  ١٠ص 

ّبمالقات شيخ رفت و او را فخر امت و زينت رعيت ناميد ّ.  
   که اهل نور بودند در طهران مولود ا ىّ ايام در ميان عائلۀ شريفهدر آن     

   پدر . اين مولود جليل حضرت بهاءا بود .مسعودى قدم بعرصۀ شهود نهاد
  ّبزرگوارش ميرزا عباس نورى معروف بميرزا بزرگ ميباشد که در ايران

ّ حضرت بهاءا در فجر روز دوم محرم سال  .وزير مشهورى بود ّ١٢٣٣  
ّ اهميت اين ساعت تولد از نظر اهل جهان پنهان بود .ّهجرى متولد شدند ّ ّ  

  زيرا دراين ساعت کسى بوجود آمد که از خوان احسان خويش نعمتى
  فراوان بجهانيان مبذول داشت تنها شيخ احمد از اين رمز بزرگ باخبر

   
  ١١ص 

  عود الهىّبود و ميخواست بقيۀ عمر خود را در طهران که موطن اين مو
  است بگذراند لکن مجبور شد که امر الهى را تسليم شود و شهر محبوب

   حاکم کرمانشاه .خويش را وداع گويد لذا از طهران بکرمانشاه سفر نمود
ّمحمد على ميرزا بزرگترين پسران فتحعليشاه بود که در نزد شاه تقربى ّ  

   از ورود شيخ شاهزاده پس .تمام داشت و شاه او را بسيار دوست مى داشت
  بکرمانشاه از پدر خويش شاه ايران درخواست نمود که اجازه فرمايد تا خود

  .او در کرمانشاه شخصًا بخدمت شيخ قيام نمايد شاه باو اجازه داد



  شيخ چنانچه گفتيم طهران را وداع گفت و زمام امور خويش را به     
  ان مناجات کرد تاّتقدير الهى سپرد قبل از خروج از طهران بدرگاه ايزد من

  ّحق منيع آن مولود جديد را محافظت فرمايد و آن گنج الهى را متبارک
   هموطنانش را در ساحت جاللش خاضع کند و بعظمتش معترف سازد .سازد

  .تا بخدمت امرش پردازند
  بارى چون شيخ بکرمانشاه ورود فرمود ازميان شاگردان خويش     

  د نمود که خود را براى نصرت امر جديدجمعى را انتخاب کرد وبآنها تأکي
  ّ در کتاب شرح الزيارهّآماده سازند دربيشتر از مؤلفات خويش مخصوصًا

  ّبه تعبيراتى عاليه و گفتارى ممتاز مناقب ائمۀ اطهار را مندرج ساخت
ّو اخبار و احاديثى را که راجع بظهور موعود از ائمۀ اطهار عليهم السالم ّ  

   شيخ اغلب اسم حسين را بر زبان .ّلفات خود ذکر کردوارد شده بود در مؤ
   حسين،  مقصودش از حسين .فرمود ّميراند و نام على را نيز مکرر مى
  .ّ و مقصودش از على مبشر آن ظهور فريد  .شهيد نبود بلکه مولود جديد بود

   که از او مينمودند اغلب بظهور عالمات روز موعودتىدر جواب سؤاال
  ر قرب ظهورّ ميفرمود که ظهور عالمات ناچار مبشاشارت ميکرد و
  ّ شيخ پسرى داشت موسوم به شيخ على که در سال تولد حضرت .موعود است

  .ند  ّباب پسر شيخ وفات کرد شاگردان بر وفات آن پسر تأسف ميخورد
   

  ١٢ص 
  فرمود از فوت پسرمن محزون نشويد زيرا من او را در راه شيخ بآنها مى
   من فرزندم را براى .ما منتظر ظهور او هستيد فداء ساختمعلى که همۀ ش

  .همين مقصود پرورش دادم
ّد و در اول محرم ّمحم ّحضرت باب نام مبارکش سيد على         هجرى١٢٣٥ّ

  اى که اين بزرگوار از آن ظاهر گشت از اوالد   خانواده .ّدر شيراز متولد شد
  نجابت و اصالت مشهور و در بين عموم ب .ّرسول و خاندان نبوت بودند

ّ پدر حضرت باب سيد محمد رضا از اوالد رسول و مادر آن حضرت .معروف ّ  
  .ّنيز از خانوادۀ نبوت و داراى شرافت و نجابت بودند

  :فرمود  ّاز حضرت  امير المؤمنين  على عليه السالم روايت شده که مى     



   چون .مستور بودّسر اين حديث از همه " ّأنا أصغر من ربى بسنتين " 
  ّحضرت باب متولد گرديد اهل عرفان که پس از اظهار امرش به نصرت او
  ّقيام نمودند به سر حديث مزبور پى بردند و دانستند که مقصود چيست زيرا

   حضرت باب .حضرت اعلى دو سال از حضرت بهاءا کوچکتر بودند
  راجع بحضرتّدر اولين کتاب که بزرگترين آثار آن حضرت بشمار است 

ّيا بقية ا قد فديت بکلى لک و رضيت السب فى: " بهاءا چنين فرمود  ّ ُّ ُّ  
ّسبيلک و ما تمنيت اال القتل فى محبتک و کفى با معتصمًا قديمًا و کفى ّّ ٕ ُ َ َ  

  ".ًبا شاهدًا و وکيال 
ّدر اوقات توقف شيخ در کرمانشاه شاهزاده محمد على ميرزا با نهاي        تّ

  ّ او فرمود من محمد على روزى شيخ دربارۀ .خضوع بخدمت شيخ پرداخت
   نفوس بسيار و .را پسر خود ميشمارم اگر چه از نسل فتحعلى است

  شاگردان زياد در محضر شيخ حاضر ميشدند و از درس او استفاده
ّميکردند ولى شيخ جز به سيد کاظم بديگران نظر خاص   ى نداشت و او را از بينّ

   انتخاب کرده بود تا پس ازدوران حيات شيخ قائم مقام او شودجميع
  .و مقاصد او را انجام دهد

   
  ١٣ص 
  ار از شيخ پرسيد در احاديث مذکور است که چونّروزى يکى از حض     

  ّاى تکلم مينمايد که نقباى ارض و سيصد حضرت موعود ظاهر شود بکلمه
   از شنيدن آن کلمه فرارو سيزده نفر از بزرگان که در خدمت او هستند

  شيخ فرمود گفتارى را که نقباى ارض طاقت. خواهند کرد آن کلمه کدام است
  شنيدن ندارند تو چگونه جرأت کردى که از آن کلمه پرسيدى طالب محال
  مباش زيرا اين مطلب نگفتنى است و اين راز نهفتنى استغفار کن و اين

   تکرار کرد و بالحال و اصرار سائل مغرور سؤال را .پرسش را تکرار منما
  ّتمناى جواب نمود آخر کار شيخ باو فرمود اگر در آن روز باشى و بتو

   سائل مزبور فرياد .بگويند که دست از واليت على بردار چه خواهى کرد
  بر آورد خدا آن روز را نياورد چنين چيزى هرگز ممکن نيست چطور

   شيخ .ال اين کلمات صادر شودميشود باور کرد که از لسان حضرت موعود امث



  سائل مزبور را باين عبارت امتحان کرد و نقض ايمان او آشکار شد زيرا
  آن بيچاره نميدانست حضرت موعود داراى قدرت و اختيارى است که
  هيچ کس نبايد در مقابل او بمعارضه قيام و بمناقشه اقدام کند زيرا آن

  هر کس با او مجادله کند. د استبزرگوار مظهر يفعل ما يشاء و يحکم ما يري
   غافلين محسوب است و لکن هيچ يک ازاز فضل الهى محروم و در زمرۀ

  شاگردان شيخ احمد بمقصود اصلى او از جوابى که بسائل داد پى نبردند
  .ّو جز عدۀ قليل با آن راز همدم نشدند

  .ودّچون شاهزاده محمد على ميرزا وفات  کرد شيخ بکربال عزيمت نم     
   شيخ .ّتوقف او در کرمانشاه بنا بدرخواست شاهزاده بطول انجاميده بود

ّدر کربال هر چند دور ضريح حضرت سيد الشهداء امام حسين عليه السالم ّ ّ  
   طائف حول حسين حقيقى موعود بود که در هنگامًطواف ميکرد ولى معنى

  در کربال جمع  .ّتوجه مينمودمن بزرگوار را بآمناجات و دعا قلب و فؤادش 
  .بسيارى از علماء بمالقات او ميآمدند و بيشتر بر شهرت او حسد ميبردند 

   
  ١٤ص 

  ّبرخى همت گماشتند که خود را در رديف او قرار دهند و مقام شيخ را
  .حقير و پست سازند لکن هر چه کوشش کردند بمقصود نرسيدند

  .اختيار کردّپس از چندى شيخ بعزم زيارت مکه و مدينه مسافرت      
ّپيش از آنکه از کربال خارج شود سيد کاظم را جانشين خويش مقرر داشت ّ  
  و با اسرار خويش همدم و همراز ساخت و او را بهدايت نفوس و راهنمائى

  ّ سيد کاظم ميخواست که با شيخ تا .ه و طالبين سفارش کردّقلوب مستعد
  : وداع باو گفتند نجف همراه باشد ولى شيخ اجازه نفرمودند و در هنگام

  ّ هر ساعتى را غنيمت بدان و کمر همت را .وقت را بيهوده از دست مده" 
  هائى  که جلو چشم مردم را محکم بر بند و شب و روز کوشش کن تا پرده

  براستى ميگويم ساعت نزديک است همان. گرفته است از بين بردارى 
  شم عنقريب خواهدساعتى که من از خدا درخواست کردم که در آن وقت نبا

   من خواستم که نباشم زيرا امتحانات الهى در آن ساعت بسيار عظيم .رسيد
  است از خدا خواهم که ترا از محنت و خوف آن روز مهيب نجات بخشد



ّزيرا ماها نميتوانيم شدت آن روز را تحمل کنيم    اشخاص ديگرى براى آن .ّ
  ّان از توجه بشئون اين آنها نفوسى هستند که قلوبش .اند ّروز معين شده

  ".ّدنيا پاک و منزه است خداوند توانا آنها را کمک ميکند و مدد ميبخشد 
  ّشيخ پس از اتمام اين گفتار سيد را وداع گفت و باو سفارش کرد که در

  . سپس او را بخدا سپرد  .ّمقابل مشکالت و مشقات استقامت کند
  اخت و از آن شديدًا دفاعّسيد کاظم در کربال بنشر تعاليم شيخ پرد     
  از اين. ّاگر کسى سؤال مينمود جوابى ميداد که محير عقول بود . کرد 

  جهت حسد پيشگان نادان بمعارضۀ او پرداختند و آشکارا ميگفتند ما چهل
  ّسال بدون هيچگونه معارضه تعاليم شيخ را قبول کرديم و تحمل نموديم اينک

ّسيد مانند شيخ مدعى مقامى است د   ّيگر پس از اين ما را طاقت تحملّ
  ّنمانده و قدرت شنيدن اين گونه تعاليم را نداريم که سيد ميگويد قيامت

   
  ١٥ص 

  جسمانى موهوم است معراج جسمانى حقيقت ندارد عالمات يوم ظهور بر
  ها مخالف حسب ظاهر نيست و از جمله استعاره است تمام اين عقيده

   تعاليم بپردازد بدعت گمراه کننده راقواعد اسالم است هر که بنشر اين
  ّاز اينگونه سخنان بسيار ميگفتند لکن سيد اعتنائى. منتشر ساخته 

  ّبمخالفت و سخنان آنان نداشت و انکار آنان بر اصرار و استقامت سيد
  اى بشيخ نوشت و از جفاى مخالفين شرحى در ّآخر کار سيد نامه. ميافزود 

ّشته بود تا کى بايد تحمل جهل و تعصب ايناز جمله نگا. آن مندرج ساخت  ّ  
  ّقوم عنود را نمود زمان ظهور و ميعاد موعود کى خواهد بود تا من از شر

  ّ شيخ در جواب او نوشت توکل بخدا کن و از ظلم مخالفين .اعداء خالص شوم
  ّعنقريب خداوند سر اين امر را آشکار کند و پرده از چهرۀ. محزون مباش
   و اين .ّ بيش از اين چيزى نميگويم و وقتى معين نميکنم .زد مقصود بر اندا

  :آيه را نيزدر ضمن اين جواب نوشت 
ٍو ستعلمن  نبأه بعد حين"        َ َ   ال تسئلوا عن اشياء ان"و ) ٨٨-٣٨:قرآن  ( "َ

ّجواب شيخ خاطر سيد را مطمئن  داشت) ١٠١- ٥:قرآن " ( تبدلکم تسئوکم  ّ  
  .استقامتش بيفزودو در مقابل معاندين بر 



  ّ مدت .ّ هجرى اتفاق افتاد١٢٤٢وفات شيخ احمد احسائى در سال      
  ّعمرش هشتاد و يک سال بود قبرش در مدينۀ منوره در قبرستان بقيع

  .ّپشت ديوار مرقد حضرت رسول عليه السالم است
   

  ١٦ص 
  ّفصل دوم                                        

  ّسيد کاظم رشتى                                    
   از .ّخبر وفات شيخ احمد احسائى باعث اندوه شديد سيد کاظم گرديد     

ّطرفى دشمنان با نهايت شدت متهاجم شده بمخالفت سيد قيام نمودند ّ  
  ّ سيد ابراهيم قزوينى که از علماى شيعه .و باستهزاء و توهين وى پرداختند

ّيد تحريک ميکرد و نفوسى را واداشت تا بقتل سيدبود مردم را بمخالفت س ّ  
  ّ با وجود اين سيد کاظم از انجام وصاياى استاد خويش باز .کاظم اقدام نمايند

  نماند و چنين انديشيد که اگر يکى دو نفر از علماى بزرگ ايران را با خود
   از جمله در نظر گرفت .مساعد سازد از معاندت اعداء محفوظ خواهد ماند

ّه حاجى سيد محمد باقر رشتى را که در اصفهان اقامت داشت و نافذک ّ  
  براى اين. القول بود چون با تعاليم شيخ آشنا بود با خويش همراه کند 

  منظور در صدد بر آمد که از ميان شاگردان خود شخصى را انتخاب کند
  ا روزى بشاگردان خود فرمود آيا در ميان شم .ّو باصفهان نزد سيد بفرستد

  کسى هست که با نهايت انقطاع باصفهان سفرکند و پيام مرا
ّبسيد محمد باقر رشتى برساند و باو از طرف من بگويد با آنکه در دورۀ ّ  

  ّشيخ احمد با او همراه بودى و پيروانش را از شر دشمنان محافظه
  مينمودى چه شد که پس از وفات شيخ دست از مساعدت برداشتى

   هر يک از شما که قبول .ير چنگال دشمنان گذاشتىو شاگردان شيخ را اس
  ّاين سفر مينمايد بايد بخداوند متعال توکل کند و اگر عالم مزبور مشکلى

  داشته باشد يا برخى مبهمات سبب عدم مساعدت او گرديده مشکالتش را
ّحل نمايد و او را وادار کند که بصحت تعاليم شيخ اقرار کتبى کند و ابراز ّ  

  ايد پس از حصول مقصود از اصفهان بمشهد سفر کند و بامساعدت نم
   



  ١٧ص 
  ه رفتارّميرزا عسکرى که بزرگترين دانشمندان آنسامان است بهمين روي
  . مراجعت کنددنمايد و بجلب مساعدت او هم بپردازد و پس از حصول مرا

  ّاز ميان شاگردان سيد کاظم جز ميرزا محيط کرمانى کسى حاضرنشد     
ّمأموريت مهمه را بعهده بگيردکه اين    اين دم شير" ّ سيد کاظم باو فرمود  .ّ

  و چون ساير شاگردان براى اين منظور حاضر نشدند" است ببازى مگير 
ّسيد کاظم بمال حسين بشروئى روى آورده فرمودند انجام اين مهم منوط بقيام ّ  

   را يارىان توّو اقدام تو است عازم سفر باش و يقين بدان که خداوند من
  .خواهد کرد و با توفيق همراه و رفيق خواهى بود

ّمال حسين چون اين بشنيد با نهايت سرور دامن سيد ببوسيد و قبول      ّ  
  ّمأموريت کرده با انقطاع کامل بجانب اصفهان سفر نمود بمحض ورود در
  شهر بدون اينکه اندک آسايشى کند و گرد سفر از خويش دور نمايد يکسر

  .رس عالم اصفهان شتافتبمجلس د
ّشاگردان سيد محمد باقر که بالباسهاى آراسته در محضر سيد نشسته      ّ ّ  

  ّبودند چون مال حسين را با لباسى ژنده و فرسوده مشاهده کردند باو اعتنائى
  ّ مال حسين بدون اينکه بآنها اعتنائى بکند از ميان صفوف شاگردان .ننمودند

  ّ و با کمال شجاعت با سيد بمکالمه پرداختّ شده روبروى سيد نشستّرد
  و باو فرمود اى عالم جليل بسخنان من گوش فرا دار اگر آنچه را ميگويم
  اى ّبشنوى و مطابق آن عمل نمائى دين مقدس رسول ا را نصرت کرده

ّو اگر آنچه را ميگويم اهميت ندهى و مجرى نسازى ضرر بديانت مقدس ّ ّ  
  ّمال حسين با کمال شجاعت بدون اينکه از کسىاسالم وارد خواهى ساخت 

ّ سيد متعجب .ترس داشته باشد بهمين منوال کالم خويش را ادامه ميداد ّ  
  و حيران گرديد فورًا درس خود را تعطيل کرد و بدون اينکه بشاگردان

   کلمات آن مسافر غريب را .ّبيانات مال حسين گوش فرا داشته ّتوجهى کند ب
  ّ شاگردان سيد که از جسارت اين مسافر تازه وارد دچار .دّيکا يک دقت ميکر

   
  ١٨ص 

  ّحيرت شده بودند به زجر و اذيت وى شروع کردند و سخنان او را حمل بر



  ّ مال حسين با نهايت ادب خطاى آنها را اثبات نمود و بر .سفاهت نمودند
   مسافرّرفتار جاهالنه و غرور آميز آنان خرده گرفت سيد رشتى از شجاعت اين
  مسرور گشت شاگردان را بسکوت امر فرمود و بجوان مسافر گفت تا

  .ّمأموريت خويش را انجام دهد
ّمال حسين بيانات سيد کاظم رشتى را براى او نقل کرد        ّ سيد گفت من .ّ

ّدر اول تعاليم شيخ احمد و سيد کاظم را مطابق تعاليم ديانت اسالم ّ  
  ّر شيخ و سيد بمطالبى برخوردم کهميپنداشتم دراين اواخر در گفتا

   بهتر آن ديدم که سکوت اختيار کنم و از . مرا متزلزل ساخت سابقۀعقيدۀ
  ّ مال حسين گفت که از سکوت شما . و مساعدت و مخالفت برکنار باشمّمدح و ذم

  ّمتأسفم زيرا اين سکوت شما را از اعالء کلمة ا باز خواهد داشت رجاء
  ّکه در کالم شيخ و سيد موجب کناره گيرى شما شده استدارم مطالبى را 

  بيان کنيد تا من تفسير آنرا براى شما بگويم و مبهمات را شرح و تفصيل
  ّسيد که از وقار و اطمينان اين جوان بحيرت افتاده بود باو گفت ممکن.  دهم

  است اين موضوع را بوقت ديگر موکول نمائى تامن و تو باهم بدون وجود
  ّ مال حسين تأخير را جايز .بمکالمه پردازيم و شکوک خويش را اظهار کنمثالث 

  ّندانست و از سيد در خواست کرد که وقت را از دست ندهد و بمذاکره
  .مشغول شوند

  ّشجاعت مال حسين و آثار صداقت و نجابتى که از سيمايش آشکار بود     
ّسيد را بحدى متأثر ساخت که اشکش جارى شد ّ    تا کتب شيخفرستاد. ّ

  ّ مال حسين .ّو سيد کاظم را آوردند و موارد اشکاالت خود را تعيين کرد
  يکا يک را جوابهاى محکم و متين داد اين محاوره امتداد داشت تا وقتيکه

  ّ روز دوم باز مجلس .ن بلند شد و باقامه صلوة دعوت ميکردّصداى مؤذ
  ّانات مال حسين را کهّمحاوره گرم شد سيد و شاگردانش جميعًا ساکت و بي

   
  ١٩ص 

  در نهايت فصاحت ادا ميشد گوش ميدادند متانت دالئل و حالوت عبارات
  ّ سيد قانع شد و وعده داد که روز .ّمال حسين در حاضرين اثرى عجيب کرد

ّ علو مقام شيخ و سيد کاظم مطالبى بنويسدديگر دربارۀ   ّ مطابق وعده سيد .ّ



  ّاحمد و سيد کاظم بنگاشت و مخالفت باّ مفصله در فضائل شيخ رسالۀ
ّآنرا مخالفت با ديانت اسالم معرفى کرد در ضمن از علم و اخالق مال حسين ّ  

   از رفتار .ّتمجيد بسيار نمود و بجاللت و بزرگوارى سيد کاظم اقرار کرد
   نگاشت که در آينده بتدارک مافاتسابق خويش معذرت خواست و صريحًا

  نامه بپايان رسيد در محضر شاگردان آنچه را نوشته  چون  .خواهد پرداخت
  ّ گشاده را بمال حسين داد و باو گفت اين فتواىبود قرائت نمود سپس نامۀ

ّمن است بهر شخصى از خاص و عام که ميخواهى اين نامۀ    مرا نشان بده تاّ
  .ّهمه بدانند که مراتب اخالص من نسبت بسيد کاظم رشتى تا چه درجه است 

  ّ سيد يکى .ّحسين اجازه انصراف خواست و از محضر سيد بيرون رفت ّ مال
  ّان خود را گفت که در پى مال حسين روان شود و از منزل و مأواىّاز خاص

  ّشخص مزبور مال حسين را از دور تعقيب مينمود تا. ّاو اطالع حاصل کند 
  ش آن فر .هاى آن وارد گرديد آنکه ديد بمدرسه داخل شد و بيکى از حجره

  ّ مال حسين پس از نماز و دعا بدرگاه خدا .حجره عبارت از حصير پاره بود
  ّ شخص مأمور مراتب را بسيد .خود را بعباى خويش پيچيده و خوابيد

ّمعروض داشت روز ديگر سيد مبلغ صد تومان براى مال حسين فرستاد و از ّ  
  متى باواو بسيار عذر خواهى نمود که در خور مقام و اليق احترامش خد

  ّ مال حسين از قبول پول خود دارى کرد و بگماشتۀ .نتوانست انجام بدهد
ّسيد گفت بدانشمند بزرگوار از طرف من بگو مهربانى و محبت شما که با ّ  

   ارجمند بينواى غريبى مثل مرا مورد اکرام قرارآن مقام بلند و رتبۀ
  را براى اجر و مزدىداديد براى من کفايت ميکند مرا احتياجى بپول نيست زي

ْانما نط" اقدام باين سفرننمودم  ُ ّ ْکمُمِعِ ُ لوجه اِ ال نريد منکمُ ُِ ِ ُِ َ  
   

  ٢٠ص 
ُ و ال شکورًا زاَج   ّاميدوارم رياست دنيويه هيچوقت آن ) ١٠ : ٧٦قرآن " ( َ

  .ّعالم جليل را از اعتراف بحق و حقيقت ممانعت ننمايد
ّحاجى سيد محمد باقر رشتى          ظهور و دعوتّقبل از سال ستين که سنۀّ

   حيات از مساعدت و نصرتباب است وفات نمود و تا آخرين مرحلۀ
  .اى کوتاهى نکرد و پيوسته بتعريف و تمجيد مشغول بود  ّسيد کاظم لحظه



ّمال حسين بعد از انجام  مأموريت در اصفهان نامۀ        ّ سيد را براى استادّ
  در صدد بر آمد که بمشهد سفر کند و ميرزابزرگوار خويش فرستاد و 

ّ بسيد کاظم رسيد فورًا بمال، ّ سيد چون نامۀ .عسکرى  را هم مالقات نمايد ّ  
   صورت فتواى وحسين جواب نگاشت و زحمات او را تقديرى شايان کرد

ّسيد محمد باقر را در بين درس براى شاگردان خواند و نامۀ را هم که در ّ  
   مدح بسيار .نگاشته بود نيز براى شاگردان قرائت نمودّجواب مال حسين 

  ى در  اّو تمجيد بيشمار از اخالق مرضيه و استعداد شديد او نمود و باندازه
  ّتمجيد مال حسين زبان گشود که برخى از شاگردان پنداشتند که موعود

  ّمنتظرى که دائما استادشان بقرب ظهور او اشارت ميکند همان مال حسين
ّمکتوب سيد رشتى براى مال حسين اثر عظيمى داشت و او را بر.  است ّ  

   از خالل آن مکتوب چنان .تر ميساخت مقاومت در مقابل هجوم اعداء ثابت
  جهان بمالقات استاد خود نائل نخواهد ّبنظر ميآمد که ديگر مال حسين در اين

ّشد زيرا سيد رشتى درضمن مراسله از مال حسين که شاگرد منتخب و ّ  
  .حبوب او بود خدا حافظى کرده بودم

  ّسيد کاظم رشتى ميدانست که ظهور موعود نزديک است و از طرفى     
  ّيقين داشت که حجبات بسيار و موانع متعدده موجود است که سبب عدم
  ّعرفان مردم خواهد گرديد بنا بر اين همت گماشت که با نهايت حکمت

  .ّت ظهور آماده و مستعد نمايدحجبات را مرتفع سازد و نفوس را براى ساع
  پيوسته بشاگردان خود ميگفت موعود منتظر از جابلقا و جابلصا نخواهد

   
  ٢١ص 

  بينيد ولى آمد بلکه آن بزرگوار االن در ميان شما است با چشم خود او را مى
   جوان است .و از بنى هاشم است) ص( از اوالد رسول  .او را نمى شناسيد
   دانش او از تعاليم شيخ احمد نيست بلکه داراى علمى استّداراى علم لدن

  ّالهى است علم من نسبت باو مانند قطره نسبت بدرياست من مانند ذرۀ
  ّخاکم و او خداوند پاک قامت حضرتش متوسط است از استعمال دخان بر

  .کنار است
  ّبعضى از شاگردان خيال ميکردند که موعود خود سيد کاظم است و     



  ّ يکى از شاگردان سيد اين مطلب . يک يک با او منطبق ميساختندعالمات را
ّرا اظهار کرد سيد کاظم بحدى خشمناک گشت که نزديک بود او را از جرگۀ ّ  

  ّ اين شاگرد که نامش مال مهدى خوئى بود از .شاگردان خويش بيرون کند
  .ّسيد رجاء کرد که او را عفو فرمايد و از گناه خويش استغفار نمود

  يخ حسن زنوزى براى من حکايت کرد و گفت من نيز از آن اشخاصىش
  ّبودم که سيد کاظم را شخص موعود ميپنداشتم و پيوسته از خدا درخواست

   مضطرب بودم کهاى  بدرجه .ام مرا آگاه کند ميکردم که اگر براه باطل رفته
  .چند روز از خورد و خواب محروم شدم

   يکروز .ّودم و نهايت تعلق را باو داشتمّپيوسته بخدمت سيد مشغول ب     
ّصبح زود مال نوروز که از گماشتگان سيد بود مرا از خواب بيدار کرد ّ  

  ّ سيد را .ّ من برخاستم و با هم بمنزل سيد کاظم رفتيم .و گفت دنبال من بيا
  ّىديدم لباسهاى خود را پوشيده و عبا بدوش افکنده مثل اينکه ميخواهد بمحل

  رمود شخص بزرگوارى وارد شده ميخواهم با تو بديدنبرود بمن ف
  هاى کربال گذر  براه افتاديم از کوچه .ّ هوا متدرجًا روشن ميشد .او برويم

   سبزى برسرّکرديم تا بمنزلى رسيديم جوانى دم در ايستاده بود عمامۀ
  داشت و چندان آثار لطف و تواضع در سيماى او آشکار بود که بوصف نيايد

  که انتظار ورود ما را ميکشيد چون نزديک شديم با کمال و قار بطرف مامثل اين
   

  ٢٢ص 
ّآمد سيد را در آغوش کشيد و نهايت محبت و لطف را نسبت باو ابراز ّ  

  ّ سيد کاظم هم نهايت احترام را نسبت بآن جوان مراعات کرد در .فرمود
  ها ّم از پلهمقابل او ساکت ايستاده بود و سر بزير افکنده وارد منزل شدي

  باال رفته باطاقى ورود نموديم که مقدارى گلهاى خوش بو در آن موجود و هوا
   جوان ما را بنشستن دعوت کرد سراپاى ما را سرور و .ّرا معطر نموده بود
  ّ در وسط اطاق ظرفى مملو از شربت بود و ليوان نقره اى .نشاط گرفته بود

   ليوان را پر از شربت کردپهلوى آن ظرف گذاشته بودند جوان ميزبان
ُو سقاهم ربهم شرابًا طهورًا " ّبسيد کاظم عنايت کرد و فرمود  ُ َُ َ َ َ َ"  

  ّسيد ظرف شربت را از دست جوان گرفت و تا آخرين جرعه ) ٢٢ : ٧٦قرآن ( 



   ميزبان .اش ظاهر شد که وصف آن ممکن نيست سرکشيد و چنان سرورى در چهره
   مذاکرات بين .فرمود ولى بيانى نفرمودجوان ظرفى از شربت بمن عطا 

ّسيد و جوان مزبور مدتى جريان داشت و جوان پيوسته با آيات قرآن جواب ّ  
   ميزبان ما تا دم در ما را .ّسيد را ميفرمود و پس از زمانى برخاستيم

   
  ٢٣ص 

   جالل و جمال آن .مشايعت کرد و نهايت احترام را نسبت بما مراعات نمود
  ّ مطلب ديگر نيز بر تعجب من افزود .ّزه مرا متعجب ساختاندا جوان بى

  ّو آن اين بود که ديدم سيد کاظم از ظرف نقره شربت آشاميد با آنکه در
  ّ هر چه خواستم علت .شريعت اسالم استعمال ظروف نقره و طال حرام است

ّاحترام زائد از حد سيد را نسبت بآن جوان سؤال کنم ممکن نشد    احترام .ّ
ّ نسبت بآن جوان بيش از احترامى بود که نسبت بمقام سيد الشهداءّسيد ّ  

  ّ پس از سه روز همان جوان وارد محضر سيد شد و نزديک .مراعات مينمود
  ّدر جلوس نمود با نهايت ادب و وقار درس سيد را گوش ميداد بمحض اينکه

   يکى از شاگردان .ّچشم سيد کاظم بر آن جوان افتاد سکوت اختيار کرد
   سپس .ّ سيد باو فرمود چه بگويم .خواهش نمود که بيان خود را ادامه دهد

ّبطرف آن جوان متوجه شده و گفت حق از آن نور آفتابى که بر آن دامن ّ  
   من چون نظر کردم ديدم نور آفتاب بر دامن آن .افتاده است آشکارتر است

  را اسمّ دو مرتبه همان شخص از سيد پرسيد چ .جوان بزرگوار افتاده
  ّ سيد با انگشت .موعود را بما نميگوئيد و شخص او را بما نشان نميدهيد

  خويش بگلوى خود اشارت کرد و مقصودش اين بود که اگر نام موعود را
  .ّبگويم و شخص او را معرفى کنم فورًا من و او هر دو بقتل خواهيم رسيد

ّچيزيکه بيشتر بر حيرت من افزود اين بود که مکرر سيد ک   اظم ميفرمودّ
  ّمردم بقدرى گمراهند که اگر من موعود را بآنها معرفى کنم و او را بآنها

  نشان بدهم و بگويم محبوب من و شما اينست همه در مقام انکار بر ميآيند
  ّ با آنکه سيد کاظم رشتى بانگشت خويش بدامن آن .و او را قبول نميکنند

   من کم . اين اشاره نفهميدجوان اشاره کرد معذلک هيچکس مقصود او را از
   پيوسته دربارۀ آن جوان .ّکم دانستم که سيد کاظم شخص موعود نيست



ّتفکر ميکردم که کيست و اين همه جذابيت او از کجا است بارها خواستم از ّ  
  ّ آن جوان چيزى بپرسم لکن وقار و جاللت سيد مرا ازّسيد کاظم دربارۀ

   
  ٢٤ص 

  اى شيخ حسن خوشا"  چندين مرتبه بمن فرمود ّ سيد کاظم .سؤال باز داشت
  .ت هم حسن استتبحال تو که اسمت حسن است آغاز حالت حسن است عاقب

  ّبحضور شيخ احمد احسائى رسيدى و با من مدتى را گذراندى در آينده نيز
  بشادمانى بزرگى خواهى رسيد و چيزى خواهى ديد که هيچ چشمى نديده

  ".ى خطور نکرده و هيچ گوشى نشنيده و بقلب کس
  ّبارها در صدد برآمدم که با آن سيد جوان مالقات کنم و از نام و نسبش     

ّ چند مرتبه او را ديدم که در حرم سيد الشهداء غرق مناجات و دعا .جويا شوم ّ  
  بود بهيچ کس نظرى نداشت اشک از چشمانش ميريخت و کلماتى در نهايت

   
  ٢٥ص 

  ّ ميشنيدم که مکرر . بآيات شباهت داشتفصاحت از لسانش جارى ميشد که
  ارانزميگفت يا الهى و محبوب قلبى حالت او بطورى بود که اغلب نماز گ

  ّصالت خويش را ناتمام گذاشته و بکلمات و بيانات آن جوان توجه مينمودند
   او سبب ميشد که همه را گريۀ .و از خشوع و خضوع او حيرت ميکردند

  ّ سيد جوان پس .ت و عبادت را از او ميآموختند طرز زيار .گريان ميساخت
   چند .ّاز انجام اعمال يکسره بمنزل خود ميرفت و با هيچکس تکلم نميفرمود
  مرتبه خواستم با آن حضرت مذاکره کنم بمحض اينکه نزديک او ميرفتم

   بعد از جستجوى . نهانى مرا باز ميداشت که وصف آنرا نميتوانم گفت اى ّقوه
  ّينقدر دانستم که اين جوان از تجار شيراز است در جرگۀّو تفحص هم

  ّعلما داخل نيست خودش و اقوامش نسبت بشيخ احمد و سيد کاظم نظرى
   بعدها شنيدم که بنجف مسافرت کرده و از آنجا بشيراز خواهد .ّخاص دارند

  .رفت
  . شديدى باو پيدا کرده بودمآن جوان هميشه درنظرمن بود عالقۀ     
ّز چندى که شنيدم جوانى در شيراز ادعاى بابيبعد ا   ت کرده بقلبم گذشت کهّ



   بعد از استماع .ام ًاين همان جوان بزرگوار است که قبال او را در کربال ديده
   پس از .ّنداء از کربال به شيراز رفتم ولى آن حضرت بمکه سفر کرده بودند

  ى ميکردم که ازّاينکه مراجعت فرمود بحضور او مشرف شدم و پيوسته سع
  ّ ماکو حبس شدند در مدت نه ماه وقتيکه در قلعۀ .مالزمين حضرتش باشم

  که در آن زندان بودند هر ماه يکدوره قرآن را تفسير ميفرمودند و باين
   اين تفسيرها را .ترتيب نه دوره تفسير قرآن از لسان مبارکش جارى شد

  هان دارد تا زمان نشرشّدر نزد سيد ابراهيم خليل بامانت سپردند که پن
   يکروز حضرت باب از.)هنوز معلوم نيست اين تفسيرها کجا است ( برسد 
  ال فرمودند که آيا در نظر تو اين تفسيرها جالب و جاذب است ياؤمن س

  ّتفسير احسن القصص من عرض کردم تفسير احسن القصص قوت و بهجتش
   

  ٢٦ص 
   اين تفسيرهاوز بلهجۀّبيشتر است حضرت تبسمى کرده فرمودند تو هن

  آگاه نيستى حقايقى در ضمن اين تفاسير موجود است که شخص مجاهد را
  ّ مدتى در حضور مبارک بودم تا واقعۀ .بمقصود و مطلوب خويش ميرساند

   چون حضرت باب آن واقعه را استماع نمودند .ّ طبرسى اتفاق افتادقلعۀ
  بشتابند و بنصرت حضرتجميع اصحابرا مأمور کردند که بقلعۀ طبرسى 

  )قلعۀ چهريق (  يکروز بمن فرمودند اگر حبس جبل شديد  .ّقدوس قيام کنند
ّنبود من خود بنصرت جناب قدوس ميشتافتم اما تو بايد بکربال بروى ّ  

   
  ٢٧ص 

  و در آنجا بمانى تا وقتيکه جمال حسين موعود را بچشم خود ببينى
   تو بقلعۀ طبرسى نبايد .ّاين عنايت بصرف فضل براى تو مقدر شده

  بروى بکربال برو و چون چشمت بجمال موعود روشن شد مراتب
   سپس بمن .ّخضوع و محبت مرا بحضور مبارکش ابالغ کن
  ام اين موهبت را ّفرمودند يقين بدان که مأموريت بزرگى بتو داده

  حقير مشمار و اين فخر و شرف را که نصيب تو شده هرگز
  .فراموش مکن



  ّن بکربال مسافرت کردم و مطابق امر مبارک در آن شهر متوقف شدمم     
   چون اقامت من .اند ظاهر شود و پيوسته مراقب بودم که آنچه را فرموده

  ّدر کربال طوالنى بود براى آنکه سوء ظنى نسبت بمن براى کسى پيدا نشود
  حمد پيروان شيخ ا .ّمتأهل شدم و از کتابت معيشت خويش را اداره ميکردم

  ّکه مؤمن بحضرت باب نشده بودند مرا خيلى اذيت ميکردند منهم صبر
   شانزده ماه و بيست  . پس از چندى شهادت حضرت باب پيش آمد .ميکردم

  روز نهم( و دو روز کم که از شهادت حضرت باب گذشت يعنى روز عرفه 
ّ هجرى براى زيارت سيد الشهداء رفتم در ميان ح١٢٦٧سال ) ه ّذى الحج   رمّ

   اندامى .جوانى را ديدم که صورتى جميل داشت و داراى وقار و جالل بود
  ّهايش ريخته و تبسمى زيبا در هاى سياهش بر شانه متناسب موى

   من در آنوقت . آن جوان تأثير شديدى در من نمودلبهايش پيدا بود مشاهدۀ
  باخيلى پير و ناتوان بودم جوان مزبور بطرف من آمد دست مرا گرفت و 

  تصميم گرفتم که در تمام کربال بابى بودن ترا اعالم" صوتى دلربا فرمود 
  همانطور که دست مرا گرفته بود با هم براه افتاديم تا ببازار رسيديم" کنم 

  سپاس خداونديرا که ترا در کربال نگاهداشت تا با چشم" باالخره بمن فرمود 
   حضرت بابشنيدم وعدۀ چون اين را " خود حسين موعود را مشاهده نمودى

  را بياد آوردم اهتزازى عجيب در من پيدا شد و بيم آن بود که اين راز را
   

  ٢٨ص 
  بايد صبر کنى" بجميع خلق آشکار کنم لکن آن بزرگوار بآهستگى فرمود 

  ّاز آن ساعت ببعد تمام غم و غصۀ من از" ّهنوز موقع نرسيده مطمئن باش 
   هر چند بر حسب ظاهر . مرا فرا گرفتپايانى قلب بين رفت و سرور بى

  فقير بودم لکن جميع ثروت دنيا را با ثروت معنوى که داشتم برابر نميديدم
  گفتار زنوزى (  .عنايت فرمودبه من اين نعمت را خداوند بفضل خويش 

  ).بپايان رسيد حال بشرح مطلب سابق ميپردازيم 
  شرح خطبه بکنايهّسيد کاظم رشتى در کتاب شرح قصيده و کتاب      

   که نگاشت)اى(و اشاره اسم حضرت بهاءا را ذکر فرموده و در آخرين رساله
  ٔحضرت باب را بلقب ذکر ا االعظم ياد کرده و در آن کتاب اين دو شعر



  .را خطاب بحضرت ذکر معروض داشته 
ّ   اخاف عليک من قومى و منى      و منک و من مکانک و الزمان      ّ  

  ّ و لى انى وضعتک فى عيونى      الى يوم القيامة ما کفانى       
  ّسيد رشتى با نهايت شجاعت در مقابل اهل فتور استقامت ميفرمود

ّو هر گونه اذيت و آزارى را تحمل ميکرد    آخر کار خداوند جميع معاندين .ّ
  .او را هالک کرد و دشمنانش را ذليل و خوار ساخت

ّ قزوينى در آن ايام براى آنکه اذيتى بسيد رشتىّپيروان سيد ابراهيم      ّ ّ  
  ّبرسانند بهر وسيله متشبث ميشدند و بجهة اينکه او را بدنام کنند بانواع

   از جمله جمعى بسيار از اهل فساد و اشرار بهم .دسائس ميپرداختند
  پيوسته حکومت کربال را که از طرف سلطان عثمانى تعيين شده بود از

   حکومت مرکزى جمعى از . و فتنه و فسادى برپا داشتندشهر بيرون کردند
  سپاهيان را فرستاد تا آشوب را تسکين دهند و آتش فتنه را خاموش

  ّ کربال را محاصره کردند و بسيد رشتى پيغام دادند که، سپاهيان .سازند
  اقدامى فرمايد و آن فتنه را تسکين بخشد و اشرار را اطمينان دهد که اگر

  .ت بردارند در امان خواهند بود و گرنه بهالکت خواهند رسيداز شرارت دس
   

  ٢٩ص 
  ّاين پيغام چون بسيد رشتى رسيد رؤساى اهل فساد را احضار فرمود و با
  نهايت صدق و اخالص بنصيحت آنان پرداخت و طورى گفتگو کرد که
  اشرار دست از شرارت برداشتند و قول دادند که تسليم حکومت شوند

  ّ لکن چون از محضر سيد رشتى بيرون رفتند . و امان گردندو مشمول عفو
  ّدشمنان سيد آنانرا تحريک نمودند و بشرارت وادار کردند اهل شهر را
  بمقاومت با قواى دولتى شبانه تحريص  نمودند و براى اطمينان آنها

  را) ع(ّسخنانى چند بهم بافتند از جمله آنکه يکى گفت من حضرت عباس 
  ّ که فرمود باهل کربال بگو با قواى دولتى جهاد کنند و مطمئندر خواب ديدم

  ّباشند که منصور و مظفرند مردم نادان باين سخنان فريفته شدند
  ّ سيد رشتى .ّو نصايح سيد رشتى را فراموش کردند و بفساد اقدام نمودند

   بسردار سپاه  نجيب پاشا  فرستاد و او را از حقيقت اىچون چنين ديد نامه



  ّ آگاه ساخت نجيب پاشا از سيد رشتى درخواست نمود که ثانيًا مردم راامر
  نصيحت کند و بآنها بگويد که در فالن ساعت من وارد شهر خواهم شد
  و اشرار را معدوم خواهم ساخت فقط اشخاصى که بمنزل شما پناهنده

  ّ سيد کاظم گفتار نجيب پاشا را در شهر منتشر .شوند در امان خواهند بود
  ّ سيد چون اين بشنيد .ّ دشمنان سيد باستهزاء و تمسخر پرداختند .ختسا

ّان موعدهم الصبح" فرمود  ُ َ ِ َ ّ َ  الٕ ٍس الصبح بقريب ْي َ ِ ّ   صبح ) ٨٤ : ١١قرآن " ( َ
  روز بعد قواى دولتى بشهر حمله کردند و ديوارها را خراب نمودند دست

  ز مردم بحرمبکشتن مردم بگشادند و بغارت و يغما پرداختند جمعى ا
ّسيد الشهداء    پناهنده شدند بعضى از) ع(ّو برخى بحرم حضرت عباس ) ع(ّ

  ّ جا تنگ شد سيد کاظم .ّدوستان و آشنايان سيد هم بمنزل او پناه بردند
  ّمنازل مجاور منزل خود را نيز ملجاء پناهندگان ساخت با اينهمه جمعيت

  بيست نفر بواسطۀخيلى زياد بود و پس از حصول آرامش معلوم شد که 
ّتنگى جا و شدت فشار جمعيت وفات يافته   اند سپاهيان بقتل و غارت ّ

   
  ٣٠ص 

ّپرداختند و حتى اشخاصى را که بحرم حضرت سيد الشهداء  ّ   و) ع(ّ
  ّحضرت عباس پناهنده شده بودند مقتول ساختند هزاران نفر را کشتند

  تمام کربال که خون مقتولين در صحن دو حرم جارى شد در  اىبدرجه
   اين واقعه که غضب الهى بود براى آن.ّپناهگاهى جز منزل سيد رشتى نبود

ّوقوع يافت تا مخالفين سيد رشتى باهميت مقام او پى ببرند    حصول اين .ّ
  . قمرى بود١٢٥٨ سال ۀّحادثه در روز هشتم ذى الحج

  ّسيد رشتى شاگرد بسيار داشت از جمله چند نفر بودند در نهايت     
  پنداشتند که مخزن غرور و مکر که ظاهر خود را ميآراستند و چنان مى

   در مجلس درس هميشه اين چند نفر در صف .ّاسرار شيخ و سيد هستند
  ّنشستند سيد در ظاهر از آنان احترام مينمود ولى در باطن ّاول مى

  بحقيقت حال آنها آگاه بود و گاهى بکنايه بحالت باطنى و غرور و عجز آنها
  ّ از جمله ميفرمود تا کسى از من متولد .ّز فهم اسرار الهيه اشاره ميکردا

   و نيز ميفرمود دنيا گوش شنوا ندارد من .فهمدى نشود گفتار مرا نم



  ّنميتوانم سر واقعى را مکشوف سازم زيرا مردم طاقت آنرا ندارند و گاهى
  .اين شعر را ميخواند

ًو کل يدعى وصال بليل      ّ ّيلى ال تقر لهم بذاکا      و لىّ ٰ  
ّاذا انبجست دموع من ماق       تبين من بکى ممن تباکى      ّ  
  گاهى ميفرمود حضرت موعودى که پس از من ظاهر ميشود از خاندان     

   از عيوب و امراض ّ قامتش متوسط است،  اوالد فاطمه است، ّنبوت است،
  .ّجسمانيه دور و برکنار است

   شنيدم ميگفت که من و چند نفر ديگر از شاگرداناز شيخ ابو تراب     
  ّسيد از بيانات آن بزرگوار دانستيم که حضرت موعود داراى عيوب

ّجسمانيه نيست و فهميديم که اگر از اينگونه نفوس کسى مدعى مقامى ّ  
ّشود ادعايش باطل است زيرا چند نفر در بين شاگردان سيد بودند که ّ  

   
  ٣١ص 

  ّپنداشتند که بعد از سيد رشتى يوب جسمانى چنان مىبا وجود دارا بودن ع
   يکى از آنها ميرزا کريم خان پسر.قائم مقام و جانشين او خواهند شد

   ديگرى ميرزا .ابراهيم خان قاجار کرمانى بود اين شخص اعور و کوسه بود
  ّ سومى ميرزا محيط شاعر .اندازه فربه و سمين بود حسن گوهر بود که بى

   اين سه نفر از همه بيشتر .اندازه باريک بود يلى دراز و بىکرمانى که خ
  .ّآرزوى خالفت سيد را داشتند با آنکه هر سه داراى عيب جسمانى بودند
  ّسيد هم غالبًا بکنايه مطالبى بآنها ميفرمود و اشاره ميکرد باينکه اينها
  زودىّايمانى ندارند مغرورند ادعاها خواهند کرد نادانى و حماقت خود را ب

ّ اما حاجى کريمخان چند سال در محضر سيد استفاده.آشکار خواهند ساخت ّ  
  کرد باالخره از او اجازه خواست که در کرمان اقامت کند و بيارى اسالم

   من يکروز در .ّ آن و انتشار احاديث ائمۀ هدى مشغول شودو ارتقاى مرتبۀ
  که حاجى کريم خانّ سيد رشتى بودم شخصى وارد شد و کتابى را کتابخانۀ

  ّتأليف کرده بود بسيد رشتى داد که آنرا بخواند و تقريظى باو بنويسد
ّسيد رشتى بعضى از فصول آن کتابرا مطالعه فرمود و بآن شخص رد ّ  

  کرد و گفت به کريمخان بگو که خود او از ديگران براى تقدير و تقريظ کتابش



ّيد مرخص شدچون آن شخص از حضور س. تواناتر و سزاوارتر است ّ  
   چند .ّو رفت سيد با صداى غم انگيزى فرمود خدا کريم خان را لعنت کند

  سال با من بسربرد حاال که از من جدا شده يگانه غرضش اينست که بعد از
  ينى و کفر است چند سال درس و بحث کتابى را که شامل قواعد بيد
   با . تمجيد نمايممنتشر سازد و از منهم ميخواهد که او را تقريظ بنگارم و

  ين همدست شده که در کرمان مرکز رياست خود را بعضى از اشخاص بيد
   چه .استوار کند تا چون من از اين عالم بروم زمام رياست را بدست بگيرد

   نسيم وحى الهى در فصل بهار .کار خطائى ميکند چه خيال باطلى دارد
  اى جز خسران  نتيجه .هدايت خواهد وزيد و آتش او را خاموش خواهد کرد

   
  ٣٢ص 

   من بتو اى شيخ ابو تراب حاال ميگويم که تمام اين مطالبى را که .نخواهد ديد
ّگفتم از کريم خان خواهى ديد از خدا ميخواهم که ترا از شر اين دجالى که با ّ  

  بعد فرمود. حضرت موعود در آينده مخالفت خواهد کرد محافظت فرمايد
  گهدار و بکسىآنچه را گفتم در خاطر ن

  اظهار مکن تا روز قيامت فرا رسد
  يعنى همان روزى که دست غيب

  اسرار قلوب و نواياى پنهانى اشخاص
   تو در آنروز .را مکشوف خواهد داشت

  ّبا نهايت قوت امر ا را نصرت
  نما و آنچه را ديدى و شنيدى در

  .آنروز براى سايرين نقل کن
  رشيخ ابو تراب در ابتداى ظهو     

  ّحضرت باب مؤمن شد و تا مدتى
  ايمان خود را مستور ميداشت تا آخر

   ايمانش زبانه کشيد و درشعلۀکار 
  زندان طهران در همان سياه چاليکه

  حضرت بهاءا محبوس بودند



  . شهادت فائز گرديدگرفتار شد و بدرجۀ منيعۀ
ّبارى سيد رشتى در اواخر ايام گاهى بصراحت و گاهى بکن        ايه پيروانّ

  خويش را موعظه ميفرمود و بآنها ميگفت اى دوستان من زنهار زنهار
  ّچشم از دنيا و لذات آن، خدا را فراموش نکنيد، فريب دنيا را مخوريد

   از خداد، باطراف منتشر شوي،بپوشيد و بجستجوى موعود الهى پردازيد
  ّود مقدسى که از پاى ننشينيد تا بلقاى وج .بخواهيد که شما را هدايت کند

  ّ در محبتش ثابت .ّدر پس پردۀ عظمت و جالل مستور است مشرف شويد
  باشيد تا شما را در زمرۀ ياران خويش در آورد خوشا بحال شما اگر در راه

   
  ٣٣ص 

  ّ قيوم ظاهر خواهد، براستى ميگويم بعد از قائم... او جام شهادت بنوشيد 
  ّدر اينوقت سر کلمات... د گشت  شد و پس از باب جمال حسينى آشکار خواه

  .شيخ آشکار خواهد شد الخ
  ّۀ سيد کاظم رشتى چنين بود که هر سال ماه ذى القعده از کربالّروي     

   از .بکاظمين مسافرت ميفرمود و براى روز عرفه بکربال مراجعت ميکرد
   قمرى که آخرين سال حيات او١٢٥٩اين جهت در اوائل ماه ذى القعده سال 

  د بکاظمين سفر کرد روز چهارم ماه بمسجد براثه رسيد اين مسجد در بينبو
ّبغداد و کاظمين واقع است اول ظهر بود مؤذن را فرمان داد که براى نماز ّ  

  ّ روبروى در مسجد درخت خرمائى بود سيد زير درخت .ظهر اذان بگويد
  تافتّايستاده بود ناگهان مردى عرب از مسجد بيرون آمد و بحضور سيد ش

  و گفت سه روز است من اينجا هستم گوسفندانم را در چراگاه نزديک اينجا
   در خواب حضرت .ميچرانم خوابى ديدم و مأمورم آنرا براى شما بگويم

   
  ٣٤ص 

  رسول ا را ديدم که بمن فرمود اى چوپان گفتار مرا درست گوش بده
   که بتو ميسپارم امانت خداستو در خاطر نگهدار زيرا اين گفتار بمنزلۀ

  اگر بقول من رفتار کنى اجر عظيم خواهى داشت و اگر اهمال نمائى بعذاب
  ّ در همينجا بمان روز سوم يکى از اوالد من که .شديد مبتال خواهى شد



ّنامش سيد کاظم است بهمراهى پيروان خود اينجا خواهد آمد و اول ظهر در ّ  
   سالم،  بحضور او برو .زير درخت خرما نزديک اين مسجد خواهد ايستاد

   پس از .مرا باو برسان و بگو مژده باد که ساعت مرگ تو نزديک است
   

  ٣٥ص 
  زيارت کاظمين فورًا بکربال برگرد زيرا پس از سه روز از ورود بکربال يعنى
  در روز عرفه وفات خواهى کرد و طولى نميکشد که پس از وفات تو موعود

  .ّجمال خويش منور ميسازدالهى ظاهر ميشود و جهانرا بنور 
ّسيد رشتى چون اين شنيد تبسمى بر لبانش آشکار گرديد و فرمود اى      ّ  

ّچوپان رؤياى تو درست است همراهان سيد از اين گفتار غمگين شدند سيد ّ  
  بآنها فرمود شما مرا براى خاطرموعود بزرگوار دوست ميداريد با اينهمه

  اين عبارت خيلى معروف است.  بيايدآيا راضى نميشويد که من بروم تا او
  ّمن از ده نفر بيشتر که در آن روز حاضر بودند شنيدم که گفتند سيد رشتى

   با اينهمه همان اشخاص که بچشم خود ديده .در آن روز اين بيانرا فرمود
  .و بگوش خود شنيدند بعد از ظهور حضرت باب بانکار و عناد قيام کردند

  .بال برگشت و بمحض ورود مريض و بسترى شدّبارى سيد رشتى بکر     
  اند که حاکم بغداد آن بزرگوار را مسموم ساخت لکن اين دشمنانش گفته

ّقضيه دروغ است زيرا حاکم بغداد نهايت ارادت را بسيد رشتى داشت و ّ  
  .او را بزرگترين رؤساى دين ميدانست

  الگى مطابق س٦٠ّ قمرى سيد کاظم در١٢٥٩بهر حال در روز عرفه سال      
  ّ قبر مقدسش در حرم .خوابى که چوپان ديده بود وفات يافت

ّسيد الشهدا    است روز وفاتش در کربال قيامى برپا شد همان منزل که)ع(ّ
  سال گذشته پناه اهل کربال در وقت حمله قواى دولتى بود در روز وفاتش

ّمحل اندوه و غصه بى   بودند پيروانش از وفات او محزون  .پايان گرديد ّ
  .و از فراقش اندوهگين و دلخون

   
  ٣٦ص 

  ّفصل سوم                                       



  لىبعثت حضرت اع                                 
  ّدشمنان و مخالفين جناب سيد کاظم رشتى پس از وفات آن حضرت     

   شدندّجانى تازه گرفتند و براى بدست آوردن رياست بجد و جهد مشغول
  ّزيرا تشنۀ رياست بودند و تا جناب سيد در اين عالم بودند هيچکس
  ّاعتنائى بآن اشخاص رياست طلب نداشت بعد از وفات سيد مرحوم
   خود .ّمخالفينش جرأت و جسارت يافتند و بتفرقۀ اصحاب سيد پرداختند

  ازّ شاگردان جناب سيد  .ّمدعى مقامات شدند و بتدارک مافات اقدام نمودند
  ّ طولى نکشيد که جناب مال .وفات آن بزرگوار اندوهگين و محزون بودند

  ّاى از مسافرت اصفهان و خراسان که بامر سيد مرحوم رفته حسين بشرويه
ّ ورود ايشان بکربال در يوم اول محرم سال .بودند بکربال مراجعت فرمودند ّ  

  ّ پريشان سيدبود شاگردان)  ميالدى ١٨٤٤ ژانويه ٢٢مطابق (  هجرى ١٢٦٠
ّدور مال حسين مجتمع شدند نااميدى آنها باميدوارى تبديل شد و همت ّ  

  ّ جناب مال حسين در پهلوى .نشان نشانى بيابند گماشتند که از محبوب بى
ّمنزل مسکونى سيد مرحوم منزلى اختيار کردند و مد   ت سه روز بهّ

  شان شتافتند زيادى بمالقات ايّ عدۀ .سوگوارى استاد خود مشغول شدند
ّو بتسليت و تعزيتش پرداختند زيرا مشار اليه را بزرگترين شاگرد سيد ٌ  

  .مرحوم ميدانستند
ّجناب مال حسين بعد از پايان ايام سوگوارى عده      ّ   ّاى از شاگردان سيد ّ

  مرحوم را که داراى اخالص بودند بنزد خويش خواندند و از آنها پرسيدند
ّر ايام چه وصيتى فرمود و آخرين نصيحتهاىاستاد بزرگوار ما در اواخ ّ  

   در جواب گفتند که استاد بزرگوار نهايت تأکيد را فرمودند او چه بود؟
  و چند مرتبه بما تکرار کردند که بعد از وفاتش ترک منزل و خانمان گوئيم و

   
  ٣٧ص 

  بجستجوى حضرت موعود پردازيم و هيچ امرى راو در بالد منتشر شويم 
   قلوب خود را از هر آاليشى پاک کنيم و از .له ترجيح ندهيمبر اين مسئ

   ميفرمود ظهور موعود نزديک است خود .ّتوجه بمقاصد دنيوى برکنار باشيم
  ّرا آماده کنيد حتى بما فرمود حضرت موعود االن در ميان شماست ظاهر



  .و آشکار است ميان شما و آن بزرگوار حجابهائى مانع است قيام کنيد
  ّکنيد تا حجب مانعه را از ميان برداريد و بدانيد که تا نيت خود راجستجو 

  خالص نکنيد و بدعا و مناجات نپردازيد و استقامت را شعار خود نسازيد
َو الذين: " ميفرمايد ) ٦٩٢٩(بمقصود نخواهيد رسيد زيرا خداوند در قرآن  َِ ّ  

َجاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا  َُ ُ ُ ّ َ َ َ َِ ِ ُ."  
ّال حسين چون اين بيانات را از شاگردان سيد مرحوم شنيدندجناب م      ّ  

  ايد پس بآنها فرمودند با وجود اينهمه تأکيدات که از استاد بزرگوار شنيده
  ايد؟ ايد و بجستجوى حضرت موعود نپرداخته چرا تا کنون در کربال مانده

  اّ ما مقصريم و اقرار و اعتراف بتقصير خود داريم و شخص ترگفتند همۀ
  صاحب رتبۀ عظيم و مقام عالى ميشماريم اينک هر چه بفرمائى اطاعت

ّميکنيم حتى اگر خود را حضرت موعود معرفى کنى بيدر   ّنگ ادعاى ترا ّ
  .ايم  خالصه هر چه بفرمائى حاضريم و باطاعت تو کمر بسته .قبول ميکنيم

  استغفر اّجناب مال حسين فرياد برآوردند و فرمودند ما همه بندۀ آستانيم 
  ّکه من چنين ادعائى داشته باشم اگر لحن گفتار استاد بزرگوار را آشنا

  ّ اينک اولين چيزيکه بر من و شما .بوديد باينگونه سخنان لب نميگشوديد
  ّواجب است آنست که باجراى وصاياى سيد مرحوم اقدام کنيم و آنچه را

ًفرموده قوال و عمال تنفيذ نمائيم   .ردند همه اطاعت ک .ً
  مالقات ميرزاحسن گوهر و ميرزا محيطبّجناب مال حسين پس از آن      

  ّکرمانى که از شاگردان مشهور جناب سيد کاظم بودند شتافته و تأکيدات
  ّو سفارشهاى استاد بزرگوار را بآنها تذکر داده فرمودند برخيزيد تا در

   
  ٣٨ص 

  ام عذرهائى تراشيدندجستجوى موعود باطراف بالد برويم اين دو نفر هر کد
   يکى گفت چطور ممکن است برويم دشمن .ّاى متشبث شدند و هر يک ببهانه

  ّزياد داريم همه در نهايت قوت و قدرتند اگر ما برويم آنها فرصت خواهند
  .يافت ما بايد در اين شهر بمانيم و مقام استاد مرحوم خود را محافظه نمائيم

  ّانم و از بازماندگان سيد مرحومديگرى گفت من بايد در اين شهر بم
  ّنگهدارى کنم جناب مال حسين مقصود آنها را فهميد و دانست که نصيحت



   ناچار آنها را سرگرم خياالت خود گذاشت .ّو اصرار در آنها مؤثر نيست
  .و بجستجوى مطلوب پرداخت

ّ ستين که ظهور موعود در آن واقع شد در احاديث مرويه ازسنۀ      ّ  
   

  ٣٩ص 
ّحضرت رسول ا  و ائمۀ اطهار عليهم السالم مذکور گرديده    حضرت صادق .ّ

  ّعليه السالم در جواب کسيکه از ميقات ظهور قائم سؤال کرده بود فرمودند
ّو فى سنة الستين يظهر امره و يعلو ذکره "    ّمحيى الدين عربى در کتب و" ّ

  ر اشاره فرموده ازرسائل خويش باسم قائم موعود و سال ظهور آن بزرگوا
  جمله ميفرمايد حضرت مهدى چند وزير دارد که همه ايرانى هستند اسم

  ّمبارک حضرت مهدى مرکب از اسم نبى و ولى است در صورتيکه اسم ولى
  ّمقدم بر اسم نبى باشد و سال ظهور حضرت مهدى مطابق با نصف

   و٢٥٢٠يعنى ( کوچکترين عددى است که بر اعداد آحاد قابل قسمت است 
  ). است ١٢٦٠نصف آن 

  ّميرزا محمد اخبارى اشعارى دارد که سال ظهور قائم موعود را در آن     
  ذکر کرده و مضمون آن اينستکه ميگويد در سال غرس زمين از نور قائم

   اگر تا سال .ّروشن ميشود و در سال غرسه جهان از عظمتش مملو خواهد شد
  که طوايف و احکام و مردم و دين همهغرسى زنده بمانى مشاهده خواهى نمود 

  .تجديد شده است
  ّ بن ابيطالب عليه السالم حديثى مروىّاز حضرت امير المؤمنين على     

  است که فرمودند در سال غرس شجرۀ هدايت الهى در جهان کاشته خواهد
  .شد
ّبارى جناب مال حسين بعد از آنکه اصحاب سيد مرحوم را باجراى      ّ  

   ميرزا . بزرگوار تشويق نمودند از کربال بنجف عزيمت کردندوصاياى آن
ّمحمد حسن برادرشان و ميرزا محمد باقر خالو زادۀ   شان با ايشان همراه  ّ

  ّ اوقاتيکه جناب مال حسين در سفر خراسان بوطن خويش بشرويه .بودند
  .رفته بودند اين دو نفر با ايشان همراه شدند

ّد کوفه رسيدند جناب مال حسين براى مدت چهلبارى اين سه نفر بمسج      ّ  



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

  ٤٠ص 
  ٰصائم بودند و شبها بدعا و مناجات مشغول برادرشان نيز در صوم و صلوة

ّشان متصدى تهيۀ وسائل غذا و ساير لوازم  با ايشان همراه و خالو زادۀ ّ  
  .ٌو پس از فراغت مشار اليه نيز بعبادت ميپرداختبودند 

ّپس از چند روز مال على بسطامى که از مشاهير شاگردان مرحوم سيد      ّ  
   ورود اين . نفر ديگر از همراهان خود بمسجد کوفه وارد شدند١٢بود با 

ّجمعيت سکون و آرامش آن محل را بر هم زد و فضاى مسجد که بى   سر و ّ
  ّ نفر با هياهو و سر و صدا همراه شد مال على بسطامى١٣آن صدا بود بورود 

ّاطالعاتش دربارۀ تعاليم حضرت شيخ و سيد فراوان بود حتى بعضى او را ّ ّ  
  ّ پس از ورود بمسجد چون مال حسين را .ّاز مال حسين باالتر ميدانستند

   وجهۀ عزيمت و منظورّمشغول عبادت و توجه ديد در ابتدا خواست دربارۀ
ّاز مال حسين سؤالى کند لکن مال حسين پيوسته بتوجه و نياز مشغول ّ ّ  

   چند مرتبه خواست که .آمد ّبودند و براى مال على وقت مناسبى پيش نمى
  ّنزد مال حسين برود ولى باز مبادرت نکرد باالخره تصميم گرفت که او نيز

  هانش نفر ديگر از همرا٩ّ براى مدت چهل روز با  .بعبادت مشغول شود
  .ّ سه نفر ديگر هم بتهيۀ لوازم و مايحتاج مشغول بودند  .باعتکاف پرداخت

  اش ّاعتکاف چهل روزۀ مال حسين که تمام شد بهمراهى برادر و خالو زاده
  ّ شب از کربال رد شد و پس از زيارت نجف بجانب بوشهر .بنجف برگشت
  زيرا در اين در بوشهر نفحۀ لطيفۀ غيبى بمشامش رسيد  .روان گرديد

   روائح قدسى .ّشهر محبوب عالميان چندى متوقف و بتجارت مشغول بودند
  ّکه از انفاس طيبۀ حضرت موعود در فضاى اين شهر منتشر بود مشام جان
ٌآن طالب صادق را معطر ساخت مدت توقف مشار اليه در بوشهر آنقدرها ّ ّ ّ  

ّطول نکشيد باطنًا حس ميکرد که قوۀ پنهانى او را    بجانب شمال و بصوبّ
   پس از .ّ بر حسب سائقۀ غيبيه بجانب شيراز روان گشت .شيراز ميکشاند

  اش جدا شد بآنها گفت شما بمسجد ايلخانى ورود از برادر و خالو زاده
   



  ٤١ص 
  برويد و در آنجا منتظر باشيد انشاء ا هنگام مغرب نزد شما خواهم آمد

  عت در خارج شهر گردش کرد در آن بينّآنها رفتند جناب مال حسين چند سا
  ّاى داشت و عمامۀ سبزى بر سر جوانى را مشاهده نمود که جبهۀ گشاده

ّنهاده پيش ميآمد و چون بمال حسين رسيد با تبسم سالم کرد و فرمود ّ  
   و مانند دوست صادق باوفائيکه با رفيق .الحمد ا که بسالمت وارد شديد

ّبا مال حسين بمهر و محبت تالقى نمودقديمى خود برخورد نمايد    ّ مال حسين .ّ
  ّخيال کرد اين جوان يکى از شاگردان مرحوم سيد است که عزيمت او را

  .بشيراز شنيده و اينک به پيشباز او آمده است
ّمرحوم ميرزا احمد قزوينى شهيد داستان تشرف مال حسين را هنگام      ّ  

  نيده و خالصۀ آن واقعۀ تاريخىورود بشيراز بحضور مبارک از خود او ش
  .از اين قرار است

  ّمال حسين ميفرمود جوانيکه در خارج شهر شيراز بخدمتش رسيدم با     
  ّنهايت محبت نسبت بمن رفتار کرد و مرا بمنزلش دعوت فرمود تا رنج سفر
  از من دور شود و از خستگى دمى بياسايم من از او درخواست کردم که از

  ذورم دارد زيرا همراهان من در شهر بانتظار مراجعت منقبول دعوت مع
  .هستند فرمودند آنها را بخدا بسپار خداوند آنها را محافظت ميفرمايد

   من هم بقدرى از حسن رفتار و .بعد مرا امر کرد تا در خدمتش روان شوم
   از .ّشيرينى گفتارش متأثر شده بودم که نتوانستم دعوتش را اجابت نکنم

   شديد و عواطف عاليه و آواز دلربا و متانت و وقارش در حيرتاحساسات
   پس از طى طريق بدرب منزل رسيديم بناى منزل در نهايت ظرافت .بودم

  ّبود جوان در را کوبيد غالمى حبشى در را بگشود جوان اول وارد منزل شده
ٍادخلوها بسالم آمنين " و بمن فرمود  ُ   و قدرتعظمت و جالل  ) ٤٦ : ١٥قرآن " ( ُ

   قرآنى را که آيۀ .و طرز مهمان نوازيش تا اعماق قلب من اثر کرد
  تالوت فرمود براى وصول بمقصود قلبى خود بفال نيک گرفتم زيرا اين آيه

   
  ٤٢ص 

  ّ اين اولين منزلى بود که من .را وقتى فرمود که ميخواستم وارد منزل شوم



  د سرور و نشاطى عجيبّدر آن شهر وارد ميشدم هواى اين شهر از اول ورو
   با خود گفتم آيا .در من ايجاد کرده بود که هر چه بخواهم وصف کنم نميتوانم

  ممکن است در اين شهر بمقصود برسم آيا ممکن است اين پيش آمد بحصول
   خالصه وارد منزل مقصود من کمک کند و بدورۀ انتظار من خاتمه بخشد؟

  ارد اطاق شديم بمحض ورود باطاقشدم صاحب خانه از جلو و من از دنبال و
   

  ٤٣ص 
   نشستيم جوان .ام سرور و نشاط من مضاعف گشت هر چه بگويم کم گفته

  فرمود آفتابه و لگن آوردند براى اينکه دست و پاى خود را از گرد سفر
   من اجازه خواستم که در اطاق ديگربشستن دست و پا اقدام کنم ولى .بشويم

  با دست مبارک خود آب ريختند و من دست وآن بزرگوار در همان اطاق 
  پايم را شستم بعد ظرفى از شربت براى من آوردند آنگاه فرمودند سماور و

   پس از آن اجازه خواستم .چاى حاضر نمايند و چاى بمن مرحمت کردند
  ّمرخص شوم و عرض کردم مغرب نزديک است همراهان منتظر من هستند،

   فرمودند .سجد ايلخانى نزد شما خواهم آمدام هنگام مغرب در م بآنها گفته
  ناچار وقتى که بآنها وعده دادى کلمۀ انشاء ا را بر زبان راندى از قرار
  ّمعلوم مشيت خدا برفتن تو قرار نگرفته بنا بر اين از خلف وعده بيمناک

   متانت و وقار آن بزرگوار طورى بود که چيزى نتوانستم بگويم .مباش
  گرفتم بنماز مشغول شدم ايشان نيز پهلوى من بنمازبرخاستم وضوء 

  ايستادند در بين نماز باين پيش آمد خود فکر مينمودم و قلبًا مناجات
  ميکردم و ميگفتم خدايا تا کنون در جستجوى حضرت موعود کوتاهى

  ام تو ام و حضرت موعود را نيافته ام و لکن هنوز بمقصود نرسيده نکرده
  .ّاى و تخلف در وعدۀ تو نيست دهظهور او را وعده فرمو

  . هجرى بود١٢٦٠ّاين جريان که ذکر شد شب پنجم جمادى االول سال      
  نيم ساعت از شب گذشته بود که آن جوان بزرگوار با من بمکالمه پرداخت و

ُال فرمود بعد از جناب سيد کاظم رشتى مرجع مؤاز من س   .طاع شما کيستّ
   

  ٤٤ص 



  در اواخر حال سفارش ميفرمودند که بعد ازّعرض کردم مرحوم سيد 
  وفاتشان هر يک از شاگردان بايد ترک وطن گويد و در اطراف بجستجوى

  موعود محبوب پردازد اينستکه من براى انجام امر استاد بزرگوارم
  .بايران مسافرت کردم و هنوز هم که هست بجستجوى موعود مشغولم

  اى حضرت موعود اوصافىسؤال فرمودند آيا استاد بزرگوار شما بر
   عرض کردم آرى .اند يا نه ّى بخصوص معين فرمودهاتمخصوص و امتياز

  ّميفرمود حضرت موعود از خاندان نبوت و رسالت است از اوالد حضرت
  ّ زهرا عليها سالم ا است سن مبارکش وقتى که ظاهر ميشودفاطمۀ

   
  ٤٥ص 

  ّلم الهى است قامتش متوسط سال نيست داراى ع٣٠ و متجاوز از ٢٠کمتر از 
  ّاست از شرب دخان برکنار و از عيوب و نواقص جسمانى منزه

  اى سکوت فرمود سپس با لحن بسيار  ميزبان محترم لمحه .ّو مبرا است
   بعد يکا يک بينى؟ متينى فرمودند نگاه کن اين عالمات را که گفتى در من مى

   سراپاى مرا حيرت .ودندعالمات را ذکر فرمودند و با شخص خود تطبيق نم
  ّو دهشت فرو گرفت و با کمال ادب عرض کردم حضرت موعود نفس مقدسۀ

  ّاش از همه باالتر است داراى قدرت فوق العاده و ايست که رتبه ّقدسيه
   عظيمه است عالمات مخصوصه بسيار دارد از جمله علم آنّقوت فائقۀ

   
  ٤٦ص 

   علم موعود اغلب ميفرمود علمبارۀّ سيد مرحوم در .نهايت است بزرگوار بى
  من نسبت بعلم آن حضرت مانند قطره نسبت بدرياست که از طرف خدا

  بحضرتش عنايت شده آنچه من ميدانم در مقابل معارف عاليه و علم محيط
  . استاى از خاک است بين اين دو مقام فرق بسيار موجود ّاو مانند ذره

  اختيار ترس و شرمسارى ودم که بىهنوز گفتار خود را تمام نکرده ب     
  مرا فرو گرفت بطوريکه آثارش در من آشکار شد از گفته پشيمان شدم و
  ّخودم را سرزنش کردم و همت گماشتم که طرز بيان را تغيير دهم و از

ّحدت و شدت لحن القول بکاهم قلبًا با خدا عهد کردم که اگر آن بزرگوار ّ  



  ار دهد با کمال خضوع عرض کنم اگرمجددًا اين موضوع را مورد بحث قر
  حضرت موعود شما هستيد دعوت خود را تأسيس فرمائيد تا مرا از قيد

  ّانتظار تشرف بحضور موعود خالصى بخشيد و از ثقل اين بار گران رهائى
  دهيد خيلى ممنون ميشوم اگر بانتظار من خاتمه بدهيد و مرا خالصى

  .بخشيد
  قدم گذارم و بجستجوى موعود بپردازموقتيکه ميخواستم براه طلب      

ّدو مسئله را پيش خود عالمت صدق ادعاى مدعى قائميت قرار دادم يکى ّّ  
  ّاى بود که شامل مسائل مشکله و اقوال متشابهه و تعاليم باطنيۀ رساله

   تصميم داشتم هر کس آن رموز و اسرار را .ّحضرت شيخ و سيد مرحوم بود
   فرمايد باطاعتش قيام نمايم و زمام امور خودّبگشايد و آن مشکالت را حل

  ّ دوم آنکه سورۀ مبارکۀ يوسف را بطرزى بديع که نظير .را بدو سپارم
  ّ انجام اين مهم دليل صدق .ّآنرا در مؤلفات و کتب نتوان يافت تفسير فرمايد

ّادعاى آن مدعى است   ّ سابقًا از سيد مرحوم درخواست کردم که تفسيرى بر .ّ
   من خارج استيوسف بنويسند بمن فرمودند اينکار از عهدۀسورۀ 

  حضرت موعود که بعد از من ظاهر ميشود رتبه و مقامش بمراتب از من
  بزرگتر است چون آن بزرگوار ظاهر شود بصرافت طبع و بصرف ارادۀ

   
  ٤٧ص 

  مطلقه خويش بدون آنکه کسى از آن حضرت درخواست کند تفسيرى
  اهد فرمود و اين بزرگترين دليل بر عظمت مقام يوسف مرقوم خوبسورۀ

  .ّو جاللت شأن و صدق ادعاى آن حضرت خواهد بود
  ّمن سرگرم اين افکار بودم ميزبان بزرگوار من فرمود درست دقت     

  کنيد تمام صفات در من موجود است چه مانع دارد که من شخص موعودى
   پس از .ّئله تصور ميکنيدّباشم که سيد مرحوم فرموده چه اشکالى در اين مس

  اى جز تقديم رسالۀ معهوده نديدم آنرا استماع اين بيان مبارک چاره
  بحضور مبارک گذاشتم و عرض کردم خواهش دارم بصفحات اين رساله

   آن بزرگوار .نظر لطفى افکنده و از ضعف و تقصير من صرف نظر فرمائيد
  ات آنرا مالحظهمسؤل مرا قبول فرموده کتابرا برداشته بعضى صفح



ّفرمودند آنگاه کتابرا بسته بمن متوجه شدند و در ظرف چند دقيقه حل ّ  
   بعالوه بسيارى از حقايق و .مشکالت و کشف رموز آنرا بيان فرمودند

  ّاسرار را تبين و تشريح فرمودند که تا آنوقت در هيچ حديثى از ائمۀ
   

  ٤٨ص 
   بيان مبارک .د نديده بودمّاطهار و در هيچ کتابى از تأليفات  شيخ و سي

  ّبقدرى مؤثر و بهجت افزا بود و با قدرت مخصوصه ادا ميشد که وصفش
   بعد فرمودند اگر مهمان من نبودى کارت بسيار .از عهدۀ من خارج است

  سخت بود و لکن رحمت الهى شامل تو گرديد خدا بايد بندگان خود را
   مجعولۀ خود خدا راامتحان کند بندگانرا روا نيست که با موازين

   اگر من مشکالت ترا شرح و بسط نميدادم آيا دليل بر نقص .آزمايش کنند
   

  ٤٩ص 
  ّعلم من بود کال و حاشا حقيقتى که در قلب من تابنده و مشرق است هيچگاه

   امروز جميع طوايف و ملل مشرق و مغرب .ّبعجز و ناتوانى متصف نشود
   من دريافتنند و فضل الهى را بوسيلۀّعالم بايد بدرگاه سامى من توجه ک
   تمام . و شبهه نمايد بخسران مبين مبتال گرددّنمايند هر کس در اين عمل شک

ّ مگر نميگويند که نتيجۀ خلقت فوز بعرفان حق است و موفقي مردم   ت درّّ
   بنا بر اين بر همه واجب است که قيام نمايند و کوشش کنند .پرستش خدا

  و پردازند و ثبات و استقامت بخرج دهند تا حضرتو مانند تو بجستج
   بعد فرمودند اينک وقت نزول تفسير سورۀ يوسف .موعود را بشناسند

ّاست پس قلم را برداشته و با سرعت خارج از تصور سورة الملک را که اولين ّ  
   حالوت صوت مبارک که در .سورۀ آن تفسير مبارک است نازل فرمودند

  اش ميافزود ّم ميفرمودند بر قوت تأثير کلمات مبارکهّحين نزول آيات ترن
  ّ سوره ابدًا توقف نفرمودند من همانطور نشسته بودم گوشتا خاتمۀ

  ّميدادم صوت جان افزا و قوت بيان مبارکش مرا اسير کرده بود باالخره
  که بمن دست داده بود عرض کردم اجازهديبرخاستم و با حيرت و تردي

  ّم با تبسم لطيفى فرمودند بنشينيد اگر حاال از اينجاّبفرمائيد مرخص شو



  بيند خواهد گفت که اين جوان ديوانه شده بيرون برويد هر که شما را به
   شب شصت و . آنوقت دو ساعت و يازده دقيقه از شب گذشته بود .است

  پنجم نوروز مطابق با شب ششم خرداد از سال نهنگ و پنجم جمادى هزار و
   بعد فرمودند بعد از اين در آينده اين شب و .جرى بوددويست و شصت ه

   خدا را شکر کن که .اين ساعت از بزرگترين اعياد محسوب خواهد شد
  بآرزوى خود رسيدى و از رحيق مختوم آشاميدى خوشا بحال اشخاصيکه

  سه ساعت از شب گذشته امر فرمودند تا شام باين موهبت فائز شوند 
  ر مبارک را اجرا کرد طعامى لذيذ آورد که جسمغالم حبشى ام. حاضر کنند

  ّو روح مرا تغذيه نمود تصور ميکردم از خوراکهاى بهشتى مرزوقم مفاد
   

  ٥٠ص 
َ لعبادى الصالحين ما ال رُتْدَدْعا" حديث شريف     أذن و الْعتِمَ عين و ال سْتاّ

  ربيت غالم حبشى از تأثير ت .را واضح و آشکار ميديدم" خطر على قلب بشر 
  آن بزرگوار نصيب وافرى داشت و در نظر من داراى مقام بلندى بود

  ّمحبت و لطف رفتار ميزبان بزرگوار مخصوص خودش بود از کس ديگرى
   همين مطلب .ممکن نبود آنگونه عواطف و فضائل آشکار و ظاهر گردد

  بتنهائى براى عظمت و جاللت آن بزرگوار برهانى کافى و شاهدى صادق
   من گرفتار سحر بيان ميزبان .حتياجى بساير شئون نداشتبود که ا

   و همه خبرمهربان خود بودم نميدانستم چه وقت و هنگام است از دنيا بى
   آن شب در.چيز را فراموش کرده بودم ناگهان صداى اذان صبح بگوشم رسيد

ّمحضر مبارک جميع نعم الهيه را که در قرآن براى اهل بهشت مقرر فرموده ّ  
ٌال يمسنا فيها نصب و ال يمسنا فيها لغوب " س ديدم مصداق محسو ٌُ ُ  َ َ َ َ َ َ"  
ّکامال مشهود بود و سر ) ٣٣٣٥( قرآن  َال يسمعون فيها لغوًا" ً َ َ َِ َ   َ و الُ

َتأثيمًا اال قيال سالمًا سالمًا  َ ً ِ ّ   واضح و آشکار بود) ٢٦-٢٥٥٦قرآن " ( ٕ
ّهم فيها سبحانک اللهمٰدعوي" و معناى  ُ ُّ َ َ َ و تحيتهم فيها سالم وَ َ َ َ ٌَ ِ ُ ُ   
َآخر دع ُ ْ الحمنهم اٰيوِ ِد لله رب العالمين َ َِ َ ّ َ ّ   از) ١١١٠قرآن " ( ُ

  .هر جهت پديدار بود
  آن شب خواب بچشم من نيامد بنغمات صوت روح افزاى حضرتش و      



  ّپست و بلندى آواز جانفزايش در هنگام نزول آيات قيوم االسماء يعنى
ّوسف گوش هوش فرا داده و از ترنماتش لذت ميبردمتفسير ي    در حين .ّ

  )١٨٢- ١٨٠٣٧(ّمناجات با لحنى دلربا بعد از هر چند جمله اين آيات قرآنيه 
َسبحان ربک رب الغزة عما يصفون و " ندفرمود ّرا مکرر تالوت مى َ َ َُ ِ ِّ َ َ َّ   ُ  

َسالم على المرسلين و الحمد لله رب العال َ َ َ َ َ َ َ َّ ِ ُ ُ   بعد فرمودند"  َمين ٌ
  ايد من باب ا هستم و شما باب الباب ّشما اول کسى هستيد که بمن مؤمن شده

  ّ تفحص و جستجوى نفر بمن مؤمن بشوند باين معنى که ايمان آنها نتيجۀ١٨بايد 
  خود آنها باشد بدون اينکه کسى آنها را از اسم و رسم من آگاه کند بايد مرا
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  ند و بمن مؤمن شوند  آنوقت يکى از آنها را انتخاب ميکنم که با منبشناس

ّ در مکه امر الهى را بشريف مکه ابالغ خواهم .ّدر سفر مکه همراهى کند ّ  
   در مسجد کوفه امر الهى را آشکار خواهم .کرد از آنجا بکوفه خواهم رفت

   نفوس شما بايد آنچه امشب جريان يافت از همراهان خود و ساير .ساخت
  ّمکتوم داريد و بهيچکس چيزى نگوئيد در مسجد ايلخانى توقف کنيد و
  بتدريس مشغول شويد رفتار شما نسبت بمن بايد طورى باشد که رمز
ّمستور را افشاء نکند مرا بهيچ کس معرفى نکنيد تا وقتيکه بمکه توجه ّّ  

ّنمايم براى هر يک از مؤمنين اولي   ه تبليغّه تکليفى معين خواهم کرد و راّ
  ّ بعد از اين فرمايشات مرا مرخص .کلمة ا را بآنها نشان خواهم داد

  .فرمودند و تا دم در با من تشريف آوردند
  ًحقيقت امر الهى که در آنشب غفلة بر من آشکار شد مانند صاعقه تا     

   چشم من از تابش . اقتدار داشتّمدت زمانى سراپاى وجود مرا در قبضۀ
   هيجان و .ّاش هستى مرا مسخر ساخت  عظيمهّ بود و قوۀشديدش خيره

   در اعماق قلب من موجود و در عين حال بهجت و،  خوف و حيرت،سرور 
   قبل از عرفان امر الهى .قدرتى در خود مشاهده مينمودم که بتقرير نيايد

  چه قدر ضعيف و ناتوان بودم و چه مقدار خوف و جبن در وجودم سرشته



  ر و بيان شرح آن ممکن نيست نميتوانستم چيزى بنويسم وبود که بتحري
  ّ اما بعد .نميتوانستم راه بروم دست و پايم هميشه ارتعاش داشت و ميلرزيد

  ّاز وصول بعرفان مظهر امر الهى بجاى جهل علم و دانش ربانى و در عوض
  ّضعف قوت و قدرت عجيبى در وجود من پيدا شد بطوريکه خود را داراى

  ّو تهور فوق العاده ميديدم و يقين داشتم که اگر تمام عالم و خلقتوانائى 
   جهان و آنچه .جهان بمخالفت من قيام نمايند يک تنه بر همه غالب خواهم شد

  در آن هست مانند مشتى خاک در چشم جلوه مينمود و صداى جبرئيل را که
  ّپنداشتم در من تجسم يافته ميشنيدم که بخلق عالم ميگفت اى اهل
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   برخيزيد و از فيض ظهور و برکت امر . زيرا صبح روشن دميد،عالم بيدار شويد
   اى اهل عالم همه داخل .الهى برخودار شويد باب رحمت الهى باز است

  شويد زيرا آن کسى را که منتظر بوديد ظاهر شد اينک پيدا و آشکار و شما
  .را بخوان وصال دعوت مينمايد

   زيادى ازّ خود رفتم عدۀىبيت مبارک خارج شده نزد رفقابارى از      
  ّشاگردان شيخ و سيد براى مالقات من ميآمدند بساط تدريس گستردم و

  . آن غافل بودندّهمه از نطق و بيان من متعجب و از منبع و سر چشمۀ
  برخى شبها غالم حبشى ميآمد و مرا بمحضر انور ميبرد هر روز منتظر

  ّ که بحضور مبارک مشرف شوم شبى بمن فرمودند فرداغروب آفتاب بودم
  سيزده نفر از رفقايت ميآيند دعا کن آنها نيز از صراطى که از موى نازکتر

  .تر است بگذرند ندهرو از شمشير ب
  صبح هنگام طلوع آفتاب که از منزل حضرت باب مراجعت کردم ديدم     

  .د مسجد ايلخانى شدندّمال على بسطامى با دوازده نفر از همراهانش وار
  ّ چند روز از اين مقدمه .ّمن فورًا بتهيۀ اسباب راحتى آنها مشغول شدم

  ّگذشت يک شب مال على بمن گفت خوب ميدانى که اعتقاد ما دربارۀ تو
  ّاى صادق و راستگو ميدانيم که اگر خودت ادعا چيست ماتو را باندازه



  اى ترا قبول ميکرديم ما خانهّميکردى که قائم موعود هستى بدون درنگ ادع
  ّهاى خود را رها کرديم و بجستجوى قائم موعود پرداختيم تو اول کسى

  ايم و اى من و رفقايم ترا پيروى کرده ّهستى که باين کار مهم اقدام کرده
  ًايم تا مقصود خود را نيابيم دست از طلب باز نداريم عجالة تا تصميم گرفته

   حاضريم که هر که را قبول کنى ما نيز قبول کنيمايم و اينجا دنبال تو آمده
  ّبا اينهمه چطور است که تو اينطور راحت نشسته و دست از تجسس و

  ّاى  خواهشمنديم حقيقت قضيه را طلب کشيده و مجلس را آراسته
  .ّاظهار کنى و ما را از شک و ريب نجات بخشى 
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ّمال حسين در جواب مال على فرمودند چنا        نمايد که همراهان شما ن مىّ

  سکون و سرور مرا بواسطۀ شهرت و اعتبارى ميدانند که در اين شهر
  براى من حاصل شده است ولى اينطور نيست زيرا دنيا و آنچه در آن

  را از محبوبش غافله ئى ي وموجود است هر گز ممکن نيست حسين بشر
  ختم با خود عهدّ از اولين ساعتى که بجستجوى حضرت محبوب پردا .سازد

  ّکردم که جان خود را در راهش نثار کنم و خون خويش را در سبيل محبتش
  بر خاک بريزم از همان ساعت خود را ببال انداختم و در درياى مصائب
  غرقه ساختم من هيچوقت بأمور دنيوى و شئون فانيه نظرى ندارم و جز

  در قلب منّ آتش محبت او که  .رضاى محبوب بزرگوار چيزى نميخواهم
  ور است هيچگاه خاموش نشود تا آنکه خونم در راهش ريخته شود و شعله

   الحمد  که بصرف فضل و کرم .شما انشاء ا آن روز را خواهيد ديد
  ّخويش ابواب رحمتش را بر رخسار مال حسين گشوده است من نظر بامر و

   واسطهام تا باين فرمان آن حضرت در اين شهر بتدريس مشغول شده
  .مطابق دستور مبارکش آن حقيقت مختفى و مستور ماند

ّاز اينمطالبى که جناب مال حسين بمال على بسطامى فرمودند مال على      ّ ّ  
  ّ با چشمان اشک آلود از مال .اند يقين کرد که ايشان بگنج مقصود پى برده

  ىّ مال حسين گفت من در اين خصوص چيز .ّحسين حقيقت قضيه را جويا شد
  نميتوانم اظهار کنم اميدوار بفضل خدا باش مگر خود او تو و همراهانت را



  ّ مال على نزد رفيقان خود شتافت و .هدايت کند و سبب اطمينان شما شود
   از اين خبر قلوب آنان مشتعل شده .ّمکالمه خود را با مال حسين بآنها گفت

  .اى شتافته بدعا و مناجات پرداختند فورًا هر يک بگوشه
ّشب سوم مال على بسطامى در عالم رؤيا مشاهده کرد که در مقابل      ّ  

  چشمش نورى ظاهر شد در دنبال آن نور روانه شد تا بهدايت نور بحضور
  حضرت محبوب فائز گرديد آنوقت نصف شب بود که اين رؤيا را مشاهده
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   شتافتکرد با سرور تمام و نشاط عجيب در اطاق خود را باز کرده بيرون
ّ مال حسين روان شد و خود را در آغوش او افکنده مال حسين او را درو بحجرۀ ّ  

ِألحمد لله الذى هدانا لهذا و ما کنا لنهتدى" آغوش گرفت و گفت  ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َّ ُ َُ ّ ّ  
 َلو ال ان هدانا ا َ   ّدر همان روز در هنگام طلوع آفتاب مال) ٤٢٧قرآن ". ( َ

  حضرت باب شتافتند دم منزل غالم سياه حضرت باب راّحسين و مال على بمنزل 
  منتظر يافتند که بآنها گفت قبل از طلوع آفتاب آقاى من مرا احضار فرمود
  و بمن امر کرد در را باز کنم و در عتبۀ در منتظر باشم تا دو مهمان عزيز

  وارد شوند و بمن امر فرمود از طرف هيکل مبارک بشما خوش آمد گفته و
ّمال على بحضور مبارک مشرف شد فرق ورود او"  ادخلوها بسالم ا "بگويم  ّ  

ّبا مال حسين اين بود که مال حسين حج ّ   ّ طلبيده ايمان آورد لکن مال على باتّ
ّقلبى مملو از ايمان بحضور مبارک مشرف شد و بقيه هر کدام نيز بطريقى ّ ّ  

  بارک رسيد ديگرىمحبوب عالميان را شناختند  يکى در عالم رؤيا بحضور م
  ّدر وسط نماز بحقيقت پى برد سومى بالهام الهى حضرت محبوب را

ّشناخت و همه بحضور مبارک مشرف شدند و مال حسين هم با آنها همراه ّ  
ّ نفر از حروف حى مجتمع شدند و اسامى کل در لوح١٧بودند بدينطريق  ّ  

   براى نشرمحفوظ خداوند ثبت گرديد و بتدريج هيجده نفر کامل گرديد و
  .نفحات ا مأمور گرديدند

  اند يکنفر باقى است که فردا يک شب فرمودند که هفده نفر مؤمن شده     
  خواهد آمد فردا عصر در موقعيکه باب الباب با هيکل مبارک بمنزل

  .ّميرفتند جوانى بمال حسين رسيد که معلوم بود همان حين از سفر رسيده



  ّ مال حسين مطابق .و از محبوب عالميان پرسيدّمال حسين را در آغوش کشيد 
  دستورى که داشت جوابى نداد و جوان را براى استراحت دعوت نمود و

  ّ جوان دعوت مال حسين .فرمود صبر کنيد من شما را راهنمائى خواهم نمود
  ّرا نپذيرفت و بحضرت باب اشارت کرد و بمال حسين گفت چرا مرا از
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  دور ميسازى در شرق و غرب عالم جز اين بزرگوار ديگرىحقيقت امر 
ّمال حسين شرح قضيه را) اشاره بحضرت اعلى بود ( مظهر امر الهى نيست  ّ  

  ّبحضور مبارک عرض کرد فرمود تعجب مکن در عوالم روح با او مکالمه
   پس از آن آن جوان جزو .کرديم ما منتظر او بوديم برو او را نزد ما بياور

ّحى منسلک شد اسم آن جوان مال محمد على بار فروشى ملقب بهحروفات  ّ ّ ّ  
  ّقدوس که در حين ايمان و عرفان که در شيراز بحضور مبارک رسيد بيست

  ّ قدوس از طرف مادر نسبتش بحضرت امام .و دو سال از عمرش گذشته بود
   در سالهاى اخير حيات .ّميرسيد تولدش در بارفروش بود) ع(حسن مجتبى 

   کاظم در محضر درسش حاضر شده از همه ديرتر ميآمد و در مجلسّسيد
  ّ سيد اغلب .تر از همه مينشست و زودتر از همه ميرفت درس در پائين

  بشاگردانش در مجلس درس خود ميفرمود در ميان شما اشخاصى هستند که
  نشينند ولى در نزد خداوند هر چند ساکت و آرام هستند و در صف آخر مى

  اند که من آرزو دارم از خادمين آنها محسوب شوم و اين بّبقدرى مقر
ّفرمايش  سيد اشاره بقد   وس بود که بواسطۀ خدمات امريه و جانبازى بىّ

  "نظيرش در سبيل امر مبارک مصداق اين حديث شريف بود که فرموده 
ّمن طلبنى وجدنى و من تقدم الى شبرًا تقدمت اليه باعًا و من احبنى ّ ّّ  

  ".ّمن احببته قتلته و من قتلته فعلى ديته احببته و 
ّاما حضرت باب نام مبارکشان سيد على محمد است در سال       ّ ّ١٢٣٥  

ّهجرى در روز اول محرم در شهر شيراز متولد شدند ّ ّ.  
      عليه و بنجابت و اصالت معروف)  ص(خاندان حضرت از اوالد رسول ا  



  باب مطابق با حديثى است که از تاريخ ميالد حضرت  .و موصوف بودند
  :ّحضرت امير عليه السالم روايت شده که فرمودند 

   ماه٤ سال و ٢٥ّچون سن مبارکشان به " ّانا اصغر من ربى بسنتين "      
   حضرت باب هنوز طفل . روز رسيد باعالن دعوت خويش اقدام فرمودند٤و 
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ّبه سيد محمد رضا و از اوالدٌبودند که پدرشان وفات کرد مشار اليه موسوم  ّ  

 تقوى و نجابت و فضل و شرافت والد حضرت باب در .بود)  ص(رسول ا   
   والدۀ .جميع اقليم فارس مشهور و ايشان نزد همه محترم بودند

  رى معروف و مورد احترام همه بودنداحضرت باب نيز بشرافت و بزرگو
  زرگوار خود جناب حاجىحضرت باب بعد از فوت پدر در دامن مهر خال ب

   خال .ّميرزا سيد على پرورش يافتند جناب خال يکى از شهداى امر است
  حضرت باب ايشانرا براى درس خواندن نزد شيخ عابد بردند هر چند

  حضرت باب بدرس خواندن ميل نداشتند ولى براى آنکه بميل خال بزرگوار
  رد پرهيزکاررفتار کنند بمکتب شيخ عابد تشريف بردند شيخ عابد م

  .ّمحترمى بود و از شاگردان شيخ احمد و سيد کاظم رشتى بشمار ميرفت
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  جناب شيخ عابد حکايت کرده است که من يک روز بحضرت باب گفتم     

ّجملۀ اول قرآن را که بسم ا الرحمن الرحيم است تالوت کنند فرمودند ّ ّ  
   من اينطور وانمود کردم که .من تا معنى اين جمله را ندانم تالوت نميکنم

  معنى آن را نميدانم فرمودند من معنى آن را ميدانم اگر اجازه ميفرمائيد
   آنوقت شروع ببيان فرمودند چه بيان عجيبى بود سراپاى مرا .بگويم

  مطالبى" رحيم " و " رحمن " و " ا " حيرت فرو گرفت در تفسير کلمۀ 
   هنوز شيرينى .تم و از کسى هم نشنيده بودمفرمودند که من تا آنوقت نميدانس

   نديدم جز اينکهه اىچار.  من موجود است لۀّگفتار آن حضرت در مخي
  ايشان را نزد جناب خال ببرم و سفارشهاى الزمه را بايشان بنمايم که در

   بجناب خال گفتم من خودم را .ّحفظ اين امانت جديت فراوان بخرج دهد



  جناب خال تنها بودند کسى آنجا نبود. طفل درس بدهم اليق نميدانم که باين 
  بايشان گفتم من اين طفل را آوردم که بشما بسپارم اين طفل مثل سايرين

  ّبينم که جز در حضرت صاحب الزمان در ئى در اين طفل مى ّنيست من قوه
ّسايرين آن قوه نيست لهذا الزم است خيلى توجه کنيد بگذاريد در منزل ّ  

ّ حقيقة احتياج بمعلم نداردبماند زيرا    و لکن جناب خال بحضرت باب تأکيد .ً
  کردند که بمکتب برگردند و درس بخوانند و با لهجۀ مالمت آميزى

  بحضرت گفتند مگر بشما نصيحت نکردم که مانند ساير اطفال رفتار کنى
   حضرت باب،  براى مراعات خاطر خال .ّو بهر چه معلم ميگويد گوش بدهى

  راجعت کردند و روح آن حضرت بسيار قوى بود روز بروز آثاربمکتب م
  .ى و حکمت و دانش خارج از حدود بشرى در آن حضرت آشکارتر ميشدّعلم لدن

  ّباالخره خال مجبور شد ايشانرا با خود بتجارت مشغول کند در ايام     
   بعد از چند سال.اشتغال بتجارت نيز آثار عجيبه از ايشان بشهود ميرسيد

  ّضرت باب با خواهر ميرزا سيد حسن و ميرزا ابوالقاسم ازدواج فرمودندح
  از اين اقتران فرزندى احمد نام بوجود آمد که يکسال قبل از بعثت يعنى در

   
  ٦١ص 

   
  ٦٢ص 

   پس از وفات اين طفل مناجاتى از قلم مبارک. هجرى وفات يافت١٢٥٩سال 
  هم يا الهى کاش اين ابراهيمّالل: " صادر شده که مضمون آن بفارسى اين است 

  يا. ّترا هزار اسمعيل بود تا همه را در راه محبت تو قربانى مينمود 
ّمحبوبى يا مقصود قلبى محبت اين احمد که بنده تو على محمد او را در ّ  

  ّراه تو قربانى کرد هيچگاه نميتواند شعلۀ محبت تو را که در قلبش
  م در راه توماى تو نثار نشود و تا جسافروخته  خاموش سازد تا جانم در پ

  هاى بيشمار نشود ام براى تو هدف گلوله بخاک و خون نغلطد و تا سينه
   اى خداى من اى يگانه .اضطراب من تسکين نيابد و دل من راحتى نپذيرد

  مقصود من قربان شدن يگانه فرزند مرا بپذير و قبول فرما و فداء شدن
   من در راهت قرار بده و بفضلت فداکارىاو را فاتحه و عالمت فدا شدن



  آرزو دارم که خون من در راه تو ريخته شود تا بذر امر تو. مرا قبول فرما
   تأثير مخصوصى بخون من عطا کن تا بذر .را با خون خود آبيارى نمايم

  ّالهى بزودى در قلوب عباد انبات نمايد و سر سبز گردد و نمو کند تا درختى
 اللهم استجب .ع اهل عالم در سايه آن مجتمع شوندتوانا گردد و جمي ّ  

ّدعائى و حقق لى املى  انک انت المقتدر الکريم    انتهى." ّ
  حضرت باب غالب اوقات در بوشهر بتجارت مشغول بودند و با آنکه     

  هوا در نهايت درجۀ حرارت بود هنگام روز چند ساعت باالى پشت بام منزل
  تابيد  آفتاب در نهايت حرارت مى . مشغول بودندتشريف ميبردند و بنماز

ّو لکن هيکل مبارک قلبًا بمحبوب واقعى متوجه و بدون آنکه اهميتى بشدت ّ ّ ّ  
  گرما بدهند بمناجات  و نماز مشغول بودند دنيا و هر چه در آن موجود بود

  همه را فراموش فرموده از هنگام فجر تا طلوع آفتاب و از ظهر تا عصر
  ّ پيوسته بطرف طهران توجه داشتند بقرص آفتاب .پرداختندبعبادت مي

  ّتابان با کمال فرح و سرور تحيت ميگفتند و اين معنى رمزى از طلوع
   حضرت باب در هنگام .شمس حقيقت بود که بر عالميان پرتو افکن گرديد

   
  ٦٣ص 

   
  ٦٤ص 

  طلوع آفتاب بقرص شمس نظر ميفرمودند و مانند عاشقى بمعشوق خود باو
ّتوجه کرده با لسان قلب با نير اعظم براز و نياز ميپرداختند گوئى نير اعظم ّ ّ  

  را واسطه ميساختند که مراتب شوق و اشتياق حضرتش را بحضرت
  ّ نظر باينمعنى بود که هيکل مبارک بشمس متوجه .محبوب مستور برساند

  پنداشتند که آن حضرت آفتاب بودند ولى مردم نادان و غافل چنان مى
ّپرست هستند و نير اعظم را ستايش ميکنند با آنکه توجه بشمس ظاهر ، ّ  

  .ّرمز از توجه حضرتش بشمس جمال محبوب مستور بود
  ّجناب حاجى سيد جواد کربالئى حکايت فرمودند که من وقتى که عازم     

  هندوستان بودم در بين راه ببوشهر وارد شدم و چون با جناب حاجى ميرزا
   در آن را آشنائى داشتم و بمالقاتش ميرفتم حضرت بابۀّسيد على سابق



  اوقات مالقات کردم هر وقت آن حضرت را ميديدم نهايت خضوع و خشوع و
   من نميتوانم بهيچ شرح و .ّلطف و محبت از سيماى آن بزرگوار آشکار بود

   مردم همۀ .بيانى آن سيماى نورانى و اخالق رحمانى را بيان و تشريح نمايم
  ارت ذات و حسن رفتار و صداقت گفتار و کردار و تقوى و پرهيزکارىبطه

  شخصى امانتى بحضور مبارک. آن بزرگوار اقرار و اعتراف داشتند 
  فرستاده بود که آن را بفروشند و قيمتش را برايش بفرستند و قيمت آن

   حضرت باب قيمت آن را براى آن شخص .ّامانت را هم معين کرده بود
  ٌار اليه مشاهده کرد که وجه بيشتر از مبلغى است که خودشفرستادند مش

  ده بود لذا بحضور مبارک عريضه نگاشت و پرسيد چرا از قيمتکرتعيين 
   حضرت در جواب او فرمودند قيمت امانت تو .ايد ّمعين زيادتر فرستاده
  ّام زيادى نيست زيرا امانت تو مدتى در نزد من بود و همانست که فرستاده

  هنگام قيمتش همان بود که براى تو فرستادم ولى چون من در آندر آن 
  وقت اين را نفروختم و بتأخير افتاد روا نديدم که بتو ضرر وارد آيد و

   آن شخص هر چه .مطابق قيمت همان وقت وجهش را براى تو فرستادم
   

  ٦٥ص 
  .اصرار کرد که وجه زيادى را بحضور مبارک مسترد سازد قبول نفرمودند

  حضرت باب در مجالس روضه خوانى حاضر ميشدند و مصائب وارده     
ّبر حضرت سيد الشهداء عليه السالم را استماع ميفرمودند و اشک ميريختند ّ ّ  
  ّو در ضمن لبهاى مبارک متحرک بود و مشغول مناجات بودند در آنگونه
  ّاوقات چه عظمتى در هيکل مبارک مشهود ميشد و چه نورانيتى در سيماى

  . حضرت پديدار ميگرديدآن
ّاما اسامى مؤمنين اوليه بحضرت اعلى که بحروف حى موسومند از      ّ ّ  

  :اين قرار است 
ّ مال حسين بشرويه ملقب به باب الباب-١     ّ  
  ّ ميرزا محمد حسن برادر باب الباب-٢    

   
  ٦٦ص 



  اش ّ ميرزا محمد باقر همشيره زاده-٣    
  ّ مال على بسطامى-٤    
ّ مال خدا بخش قوچانى ملقب بمال على-٥     ّّ  
  ّ مال حسن بجستانى-٦    
  ّ سيد حسين يزدى-٧    
  ّ ميرزا محمد روضه خوان يزدى-٨    
   سعيد هندى-٩    
  ّ مال محمود خوئى-١٠   
  ّ مال جليل ارومى-١١   
   اىّ مال احمد ابدال مراغه-١٢   
  ّ مال باقر تبريزى-١٣   
  اردبيلىّ مال يوسف -١٤   
ّ ميرزا هادى پسر مال عبد الوهاب قزوينى-١٥    ّ  
  ّ قدوس- ١٨ طاهره   -١٧ّ ميرزا محمد على قزوينى   -١٦   
  ّ اينها بجز حضرت طاهره بحضور حضرت باب مشرف شدندهمۀ    

ّمشار اليها چون دانست که شوهر خواهرش ميرزا محمد على قزوينى عازم ٌ  
  داد و از او درخواست کرد که چون حضرتسفر است مکتوبى سر بمهر باو 

  ّموعود را بيابد و بحضورش مشرف شود آن مکتوب را تقديم کند و اين
َبيت را از قبل او بحضور مبارکش عرض نمايد  ِ.  

  لمعات وجهک اشرقت و شعاع طلعتک اعتلى    
  ّ             ز چه رو الست بربکم نزنى بزن که بلى بلى        

ّمحمد على بحضور باب مشرف شد جزو اهل ايمان در آمدوقتيکه ميرزا  ّ  
  مکتوب و پيام حضرت طاهره را بمحضر مبارک تقديم کرد حضرت باب

ّمشار اليها را از حروف حى محسوب داشتند    پدر جناب طاهره که حاجى. ٌ
   

  ٦٧ص 
ّمال صالح قزوينى بود و حاجى مال تقى عموى طاهره از بزرگترين علماى ّ  

  ّ احاديث اسالميه اطالع کامل داشتند پيش همه محترماز  .دايران بودن



ّ شوهر جناب طاهره مال محمد پسر عموى ايشان بود مال تقى عموى .بودند ّّ  
   طايفۀ حضرت طاهره .طاهره در نزد شيعيان بشهيد ثالث معروف است

  ّجميعًا باال سرى بودند فقط حضرت طاهره نهايت ميل را بتعاليم جناب سيد
ّ داشتند و نسبت بآن بزرگوار محبت و اخالص ميورزيدند از شدتکاظم ّ  

  ّاى در اثبات تعاليم شيخ و رد بر منکرين آن تعاليم عالقه بايشان رساله
  ّ جناب سيد پس از مشاهدۀ .ّنگاشتند و بحضور سيد کاظم رشتى فرستادند

  هّئى با کمال رقت و لطف بطاهره نگاشتند عنوان رسال آن تأليف مراسله
  ٌاز آن وقت مشار اليها" ّيا قرة العين و روح الفواد " را چنين نوشته بودند 

  .ّبقرة العين معروف شدند 
  وقتيکه اصحاب در بدشت مجتمع بودند همه از مشاهدۀ جرأت و     

ّشجاعت مشار اليها متحير بودند جمعى از اصحاب رفتار بى   نظير و ٌ
  رض کردند مقصودشان اين بودّسابقۀ قرة العين را بحضور باب ع بى

  .ٌکه از مشار اليها بحضور مبارک بدگوئى کنند
  حضرت باب در جواب آنها فرمودند چه ميتوانم بگويم دربارۀ کسيکه     

  لسان عظمت او را طاهره ناميده است اين بيان مبارک که باصحاب رسيد
  همه ساکت شدند ديگر کسى جرأت نکرد حرفى بزند و دربارۀ حضرت
  ّطاهره چيزى بگويد از آن وقت جناب قرة العين در ميان اصحاب بطاهره

  .معروف شدند 
  ًقبال گفتيم که طايفۀ حضرت طاهره همه باال سرى بودند در اينجا الزم     

  ّاست بمعنى اين کلمه اشاره کنيم جناب شيخ احمد و سيد کاظم رشتى وقتيکه
ّرت سيد الشهداء عليه السالمبا اصحاب و پيروان در شهر کربال بزيارت حض ّ ّ  

  ّمشرف ميشدند در قسمت پائين پاى مبارک ميايستادند و بساير جهات
   

  ٦٨ص 
ّمرقد منور قدم نميگذاشتند و احترام خود را بآن مقام مقدس باينگونه ّ  
  اظهار ميداشتند لکن ساير مردم در وقت زيارت دور ضريح ميگشتند

   شيخيها معتقد .و زيارت ميخواندندّو حتى باالى سر مبارک هم ميرفتند 
  .اند و براى اهل ايمان مماتى نيست ّبودند که مقربان درگاه خدا هميشه زنده



ّامام عليه السالم را همواره حى و حاضر ميدانستند و از اين جهت ميگفتند ّ  
  ّکه در حضور امام حى و حاضر که راهنماى اهل ايمان است سزاوار نيست

   رعايت نکند از اين جهت شيعيان که در وقت زيارتکه انسان احترام را
  .باالى سر امام هم ميرفتند به باال سرى معروف شدند 

ّجناب مال حسين خيال ميکردند که حضرت اعلى براى  حج بيت که      ّ  
  تشريف ببرند او را با خود همراه خواهند برد لکن حضرت باب وقتيکه

  حسين را احضار فرمودند و باوّميخواستند از شيراز عزيمت کنند مال 
  ّگفتند نزديک است که از هم جدا شويم شما بايد دامن همت بر کمر زنيد و

  بتبليغ امر ا قيام کنيد خداوند شما را محافظت خواهد کرد و قرين
   اينک در بالد سير نمائيد و همانطوريکه باران .ّنصرت و موفقيت خواهد ساخت

   نيز مردم را از باران برکات خود که خداوندزمين را سر سبز ميسازد شما
   در هر حال تسليم ارادۀ خداوند باشيد .عنايت فرمود سر سبز سازيد

  بصداى بلند مردم را مخاطب ساخته بگوئيد بيدار شويد بيدار شويد که
  باب رحمت الهى باز است صبح هدايت در نهايت روشنى دميده و حضرت

  ّى روى زمين راه ورود موعود را آماده و مهياتهاّاى ام.  موعود آشکار گشته
   چشم خود را از .نصيب نکنيد سازيد و خود را از فضل و احسانش بى

   انوارش محروم نسازيد اينها را چون بمردم ابالغ کرديد هر که امرمشاهدۀ
  الهى را پذيرفت از آيات و الواح الهى براى او تالوت نمائيد تا مجذوب کلمة

   من هم با .از خواب غفلت بيدار گردد و بملکوت الهى ورود نمايدا شود و 
ّجناب قدوس بحج بيت ميروم و ترا براى روبرو شدن با دشمن خونخوار ّ  

   
  ٦٩ص 

   اکنون بطرف .ّم مطمئن باش که بموهبت کبرى فائز خواهى شديميگذار
   از خدا .شمال عزيمت فرما و از بالد اصفهان و کاشان و قم و طهران عبور نما

ّ مقر سلطنت الهى موفق شوى و در قصربخواه که در طهران بمشاهدۀ ّ  
  ّ در سرزمين طهران سرى موجود است و رازى .محبوب واقعى ورود نمائى

   اميدوارم تو بفضل و .پنهان که اگر ظاهر شود جهان بهشت برين گردد
   از طهران بخراسان سفر کن در آن .موهبت آن محبوب بزرگوار برسى



  بالد نداى الهى بلند نما از آنجا بنجف و کربال برگرد و منتظر امر پروردگار
ّ مطمئن باش که اين مأموريت را بتمام و کمال انجام خواهى داد زيرا،باش ّ  

   اگر جميع اعداء و مخالفين قيام .اى ّتو براى انجام اين مأموريت خلق شده
  ّد هرگز نمى توانند اذيتىّکنند و بخواهند ترا از انجام مأموريت مانع شون

  ّبتو برسانند و تا مأموريت خود را انجام ندهى يک موى از سر تو کم
  .ّنخواهد شد زمام امور در قبضۀ قدرت حق است اوست غالب و توانا

ّآنگاه مال على بسطامى را احضار کردند و با نهايت محبت و مهربانى      ّ  
  يد فورًا بجانب نجف و کربال عزيمتّبا او تکلم کردند و باو فرمودند شما با

   آنگاه مصائب و مصاعبى  که در راه او ميبايستى پيش بيايد يکايک .نمائى
  را براى او بيان کردند و فرمودند تو بايد در ايمان خويش داراى ثبات و

   امتحانات و مصائب متين واستقامت باشى و مانند کوه از ارياح شديدۀ
  ّ مردم نادان نهراسى و از لعن و سب علما و از جهال و .پابرجا باشى

  پيشوايان بيمى در دل راه ندهى هيچ چيز نبايد ترا از انجام مقصود باز
   آسمانى دعوت فرموده و در جهان جاودانىدارد زيرا خداوند تو را بمائدۀ
ّبراى تو آن را مقرر و مهيا ساخته ّ. تو اول کسى هستى که از بيت ا ّ  

  ّ براى تبليغ امر سفر مينمائى و اول کسى هستى که درخارج ميشوى و
   اگر در اين راه جان خود را هم .سبيل نصرت امر ا گرفتار بال ميشوى

  .ّبدهى مطمئن باش که اجر تو جزيل است و بموهبت کبرى خواهى رسيد
   

  ٧٠ص 
  ّمال على بسطامى پس از استماع بيانات مبارکه براى اجراى امر

   در يکفرسخى شيراز جوانى از شهر باو .ز شيراز بيرون رفتبپا خاست و ا
ّرسيد نام اين جوان عبد الوهاب بود و از مال على در خواست نمود که بحرف ّ  
  ّاو گوش بدهد و در حالتى که اشک از چشمش سرازير بود بمال على گفت

  خواهش دارم اجازه فرمائيد من در خدمت شما باشم زيرا خيلى دل تنگ" 
  اندازه پريشان حال هستم ديشب در عالم رؤيا مشاهده نمودم م بىا شده

  که جارچى در بازار شيراز جار ميزند و مردم را مژده ميدهد و ميگويد
  اند برخيزيد برويد جستجو کنيد ّحضرت امير عليه السالم تشريف آورده



  ّو تماشا کنيد که آن حضرت برات آزادى از آتش جهنم را بمردم ميدهد
  د هر کس که برات آزادى را از آن حضرت بگيرد گناهانش آمرزيدهبشتابي

  بمحض". است و هر کس محروم شود از بهشت برين محروم خواهد بود 
  ّاينکه صداى اين جارچى بگوش من رسيد برخاستم و دکان خود را بستم و در

  ايد و مردم بازار وکيل براه افتادم تا بجائى رسيدم که ديدم شما ايستاده
  اى ميگرفت  شما اجتماع کرده هر يک از نفوس از دست شما ورقهدور

  اى ميگفتيد که از استماع آن کلمه فرار کرده فرياد آهسته بگوش او کلمه
  ّميکشيد واى بر من که از مهر و محبت امام محروم و بيچاره من که جزو

  ور  از خواب بيدار شدم و در افکار زيادى غوطه .مطرودين و ساقطين محسوبم 
  ّشده باالخره بجانب دکان خود آمدم ناگهان شما را ديدم که همراه

  ّشخصى که عمامه بر سر داشت از مقابل من گذشتيد و او با شما مشغول
  ّمذاکره بود چون شما را ديدم از جاى خود برخاستم قوتى در من ايجاد شد که

  من شدّشرح آن نتوانم و بسرعت دويدم تا بشما برسم چيزيکه باعث تعجب 
  اين بود که چون بشما رسيدم ديدم همانجائيکه شما را در خواب ديدم

   اقوال، ّايستاده بوديد مشغول مذاکره هستيد و آن شخص عمامه بر سر
   بر دامن-گر جمله کائنات کافر گردند" ّشما را رد ميکرد باو گفتيد 

   
  ٧١ص 

  ا فاصله داشتماى ايستاده مقدارى با شم من در گوشه" کبرياش ننشيند گرد 
  ّو بمراقبت شما پرداختم باالخره از محل خود براه افتاديد و بطرف دروازۀ

  ّ مال على .کازرون روان شديد من دنبال شما آمدم تا اينجا که بشما رسيدم
  او را وادار کرد که بشهر مراجعت کند و بکار مشغول شود باو

   بشيراز،اختفرمود همراهى شما با من مرا در مشکالتى خواهد اند
  .ّمراجعت کن و مطمئن باش زيرا که تو در جرگه مؤمنين محسوب هستى

  ّپس از مکالمات زياد که بين اين دو نفر جريان يافت مال على بسطامى باالخره
   چون اندکى .به همراهى آن جوان تن در داد و کار خود را بخداوند واگذار کرد

  ب براى مراجعت دادن فرزند خود درّدور شدند حاجى عبد المجيد پدر عبد الوها
  .ّو با مال على بسطامى در نهايت خشونت رفتار کردشد دنبال آنها روانه 



   
  ٧٢ص 

  حاجى عبد المجيد بعد از آنکه بامر مبارک مؤمن شد اغلب اين واقعه را براى
ّاحبا نقل ميکرد و در حين شرح قضيه اشک از چشمش جارى ميشد و ّ  

   از رفتاريکه در آن روز مرتکب شدم الحمد  کهفمّميگفت چقدر من متأس
   من در بين کارکنان پسران،خداوند مرا هدايت فرموده و گناه مرا بخشيده

  فرمانفرما بودم فرمانفرما والى فارس بود و بواسطه نسبت بفرمانفرما
  ًغفلة شنيدم پسر من. ّهيچ کس جرأت نميکرد بمن جسارت يا اذيت کند 

  ن خود را ترک کرده و از شهر بيرون رفته من فورًا ازّعبد الوهاب دکا
  دروازه کازرون خارج شدم و در طلب او شتافتم چماقى در دست من بود
  ّتصميم داشتم پسرم را بزنم شنيده بودم که مردى که بر سر عمامه دارد با

   چون .اندازه بود رفتم تا بآنها رسيدم پسر من همراه بوده است خشم من بى
  ّال على افتاد با نهايت خشم باو حمله ور شدم و بکتک زدن اوچشمم بم
   در بين ضرباتى سخت که باو وارد ميشد گفت اى عبد المجيد دست .پرداختم

  نگهدار زيرا خداوند بحال تو بينا و چشمان او ترا مراقب است خدا را
  شاهد ميگيرم که سبب بيرون آمدن پسرت از شيراز من نبودم و بهيچوجه

ّت تو اهميت نميدهم ّباذي   روزى پشيمان خواهى شد و به بيگناهى من... ّ
   ولى من باقوال او اعتنائى نکردم و آنقدر او را زدم تا .واقف خواهى گشت

  ّخسته شدم و باالخره به پسرم امر کردم که از مال على جدا شده با من بشهر
  ه بود براىآمديم پسر من خوابى را که ديد برگردد وقتيکه با هم بشهر مى

  ّ چون ان را شنيدم تأسف شديدى سراپاى مرا گرفت اين .من حکايت کرد
  ّتأسف با من همراه بود تا وقتيکه از شيراز به بغداد عزيمت نمودم و از

  ّ پسر من عبد الوهاب در کاظمين مشغول .بغداد بکاظمين رفته مسکن گرفتم
  ى که حضرت بهاءا هجر١٢٦٧تا در سال بودم خبر  کار بود من از امر بى

  بطهران آمدند و پسرم از کاظمين رفته جزو محبوسين سياه چال بود و در
   بعدًا که حضرت بهاءا ببغداد نفى شدند بصرف . بشهادت رسيد١٢٦٨سنه 

   
  ٧٣ص 



ّفضل رحمت الهيه شامل حال من شد و از حقيقت امر مبارک مطلع شدم از ّ  
  .ودندگناه من در گذشتند و مرا عفو فرم

ّبارى مال على بطرف مأموريت خود روانه شد تا به نجف رسيد و بدعوت      ّ  
  .ّشيخ محمد حسن صاحب جواهر که معروفترين علماى شيعه بود پرداخت

  ّمال على به) که شرح آن در تاريخ نبيل مسطور است ( بعد از وقايع بسيار 
  ا به بغداد بردندتفتين علما گرفتار دشمنان خون خوار گرديد از نجف او ر

  ّ نبيل از قول حاجى هاشم عطار .و در حضور مفتى بزرگ او را حاضر کردند
  ّميگويد که من در بارۀ خاتمۀ کار مال على حقيقت مطلب را بدست نياوردم
  ّبعضى ميگويند که مال على در بين راه اسالمبول مريض شد و بعضى ديگر

  ّر حال جناب مال على بسطامى به .ميگويند که بدست اعداء بشهادت رسيد
ّاولين کسى است که در راه امر ا تحمل مصائب شديده نمود و اول شخصى ّ ّ  

  .است که در راه محبوب بيهمتا بشهادت نائل و سرافراز گرديد
ّپس از آنکه حضرت باب مال على را امر فرمودند بعتبات عاليات توجه      ّ  

   فرمودند و هر يک را بطرفىّنمايد آنگاه ساير حروف حى را احضار
  :ّمأموريت دادند و در حين وداع و خدا حافظى بآنها فرمودند 

  ّ شما در اين ايام حامل پيام الهى هستيد خداوند، اى ياران عزيز من"      
  شما را براى مخزن اسرار خويش انتخاب فرموده تا امر الهى را ابالغ

ّ قوت و نورانيت ربانىنمايندۀ بواسطۀ صدق گفتار و رفتار خود  .نمائيد ّ ّ  
  تمام اعضاى جسد شما بايد بر ارتفاع مقامات شما شهادت دهند و. گرديد

  بطهارت حيات و عظمت مقصود شما ناطق گردد زيرا اين روز همان روز
ِاليوم نخت" فرموده   )٦٦ :٣٦(است که خداوند مجيد در قرآن َ ِم على أفواههمَ ٰ  

َو تکلمنا أيديهم و تش ِ ِ َ َهد أرجلهم بما کانوا يعملون ُ ُ ُ ُُ "  
  

  مبارکۀ حضرت مسيح را که بشاگردان خود فرمودند بياد آوريد وقتيکه ميخواستند آنانبيانات 
  را براى تبليغ باطراف بفرستند بآنها فرمودند شما مانند آتشى هستيد که

   
  ٧٤ص 

  ّنيت شما بايد مردم از نورا .در شب تاريک بر فراز کوه بلند افروخته گردد



  فتار شما طورى باشد که مردم دنياگ بايد طهارت ذات و حسن  .مهتدى شوند
  بواسطۀ مشاهدۀ حسن گفتار و رفتار شما بسوى پدر آسمانى که منبع فيض

   شما که فرزندان آن .ّ فضل ابدى است متوجه گردندجاودانى و سر چشمۀ
  ّ الهيه گرديد تاپدر روحانى هستيد بواسطۀ اعمال خود بايد مظهر صفات

  مردم نور الهى را در شما مشاهده کنند شما نمک زمين هستيد اگر نمک
  .فاسد باشد با چه چيز اصالح خواهد شد

   باشد که در هر شهرى براى تبليغ امر ا)اى(انقطاع شما بايد بدرجه     
  ّداخل شويد از مردم آن شهر بهيچوجه اجر و مزدى توقع نداشته باشيد غذا

  طعام طلب نکنيد و هنگاميکه از آن شهر ميخواهيد خارج شويد گردو 
  کفشهاى خود را هم بتکانيد تا چنانچه منقطع و طاهر وارد آن شهر شديد

  همانطور خارج گرديد زيرا پدر آسمانى همواره با شماست و شما را
  مراقبت ميفرمايد و محافظت مينمايد اگر شما نسبت باو وفادار باشيد

  هاى عالم را بشما تسليم ميکند و مقام شما را از يد که خزينهيقين بدان
  .مقام فرمانروايان و پادشاهان بلندتر ميسازد

   اى مؤمنين من يقين بدانيد که عظمت امروز نسبت،ّاى حروف حى     
   شما نفوسى هستيد که انوار .نهايت بلکه قابل قياس نيست ّبايام سابق بى

  ّو باسرار امرش آگاه شديد کمر همت محکمصبح ظهور را مشاهده کرديد 
  :فرمايد  را بياد آريد که دربارۀ امروز مى) ٢٤٨٩(کنيد و اين آيه قرآن 

ّو جاء ربک و الملک صفًا صفًا "  ّ ُ َ َ   قلوب خود را از آمال و آرزوهاى دنيوى" َّ
   اعمال نيک بواسطۀ .ّپاک کنيد و باخالق الهى خود را مزين و آراسته نمائيد

  را همواره در نظر داشته) ٤٠٤٧(ّحقانيت کلمة ا شهادت دهيد و اين آيۀ قرآن ب
ُو ان تتولوا يستبدل قومًا غيرکم ثم ال يکونوا" باشيد که ميفرمايد  ُ َ َ َ َ َِ ّ ٕ  

ُأمثالکم    مبادا اعمال شما طورى باشد که ديگران بيايند و ملکوت الهى را" َ
   

  ٧٥ص 
  آور بمانيد دوران کفايت عبادات کسالتنصيب  از شما بگيرند و شما بى

  فتور آميز منقضى شد امروز روزى است که بواسطۀ قلب طاهر و اعمال
  حسنه و تقواى خالص هر نفسى ميتواند بساحت عرش الهى صعود نمايد



ُاليه يصعد الکلم "  .ّو در درگاه خداوند مقرب شود و مقبول افتد ِ َِ َُ َ ٕ  
ُب و العمل الصالح يّالط ّ ُ َ َ ْيرُ ُفعَ    ).١٢ : ٣٥قرآن  " ( ُهَ
  :فرموده  ) ٥ : ٢٨( شما آن نفوس مستضعفين هستيد که در قرآن      

ُو نريد "  ِ ّن نمن على الأُ َ ّ ُ ْذين استضعفوا فى  االرض و نجعلهمَ ْ ْ ُْ َ َ َ َ َ َِ ُ ِ ِ  
َأمة و نجعلهم الوارثين  َ َ َِ ُ ُ َ َ ْ ً ّ  "مينمايدخداوند شما را باين مقام عالى دعوت   

   عاليه برسيد که تمام آمال و مقاصد دنيوىصورتى ميتوانيد باين درجۀ و در
  )٢٨-٢٧٢١(را زير پا گذاشته و مصداق اين آيه شويد که در قرآن ميفرمايد 

ْ مکرمون ال يسبقوٌدِعبا"  ُ ِ َ ََ ُ ْنهُ ُ بالقول و هَ َ َم بامره يعملون ِ َُ َ َْ ِ ِ ِ ْ."  
ّشما حروف اولي   هاى آب حياتيد  شما چشمه .ايد ب شدهه هستيد که از نقطۀ اولى منشعّ

  ايد از خداوند بخواهيد که شما را حفظ نمايد تا که از منبع ظهور الهى جارى گشته
   طهارت و انقطاع شما را تيره و آلوده نکند آمال دنيوى و شئون جهان،

  و حالوت شما را بمرارت تبديل ننمايد من شما را براى روز خداوند که
  ام و ميخواهم که اعمال شما در مقعد صدق اده ساختهميآيد تربيت و آم

   راز و اسرار يوم ا که خواهد آمد امروز .عند مليک مقتدر قبول افتد
  ّمکشوف نيست طفل تازه متولد آن روز مقامش از بالغين اين امر ارجمندتر

  .اش از عالم اين روز باالتر است و جاهل آن ظهور درجه
   جهان پراکنده شويد و با قدم ثابت و قلباينک در طول و عرض     
ّآاليش راه را براى آمدن روز خدا مهيا و مسطح کنيد بى    بضعف و عجز خود .ّ

   مگر .نظر نکنيد بقدرت و عظمت خداوند مقتدر و تواناى خود ناظر باشيد
  خداوند ابراهيم را بنمرود غلبه نبخشيد مگر حضرت موسى را بر فرعون

  اخت با اينکه حضرت موسى جز عصاى خود ديگرو فرعونيان غالب نس
   

  ٧٦ص 
   مگر حضرت مسيح را بر يهود غلبه نبخشيد با آنکه .مساعد و کمکى نداشت

   مگر قبائل عرب را .ّحضرت مسيح عليه السالم در ظاهر بينوا و بيکس بود
  ّ آن قبائل وحشى در ظل تعاليم .خاضع ننمود) ص(در مقابل حضرت رسول 

  ّهذب گشتند بناُضرت تربيت شدند و حالشان تغيير کرد و مّمقدسۀ آن ح
ّبر اين بنام خداوند قيام کنيد بخدا توکل نمائيد و باو توجه کنيد و يقين ّ  



  .داشته باشيد که باالخره فتح و فيروزى با شما خواهد بود
  پس از اينکه حضرت باب بواسطۀ اين بيانات روح تازه در اصحاب     

   آنان را بآنها گوشزد فرمودند هر يکهمترين وظيفۀخويش دميدند و م
  ى بخصوص نمودند تا بتبليغ امر اّرا مأمور اقليمى مخصوص و محل

  پردازند و بآنها دستور دادند که در هيچ جا و نزد هيچکس اسم و رسم هيکل
  ّمبارک را اظهار نکنند و معرفى ننمايند و در حين تبليغ فقط بگوئيد که

  ظاهر شده دليلش قاطع است و برهانش متين و کامل هر که باوباب موعود 
  مؤمن شود بجميع انبياء و رسل مؤمن است و هر که او را انکار نمايد

  .بانکار جميع پرداخته است
  ّآنگاه با همه خداحافظى فرمودند و اجازه سفر دادند بجز جناب مال     

ّحسين اول من آمن و حضرت قدوس آخر من آمن از حر ّوف حى بقيه کهّ ّ  
ّچهارده نفر بودند در هنگام فجر بنقطۀ مأموريت خويش توجه نمودند ّ.  

ّبعدًا مال حسين را وقتيکه ميخواست مرخص شود مخاطب ساخته      ّ  
  ّاز اينکه در سفر حجاز و حج بيت با من همراه نيستى محزون:" فرمودند 

  در شرافت با اومباش عنقريب تو را بشهرى ميفرستم که حجاز و شيراز 
ّبرابرى نتوانند زيرا رمز عظيم و سر مقدسى در آن نقطه موجود است ّ.  

  ها را از جلو چشم اشرار بردارى و انتظار دارم که بمساعدت خداوند پرده
  عقول آنان را از آاليش پيراسته سازى اينک بايد از اينجا باصفهان و از

   خراسان بعراق سفر کنىآنجا بکاشان و طهران و خراسان عزيمت نمائى از
   

  ٧٧ص 
   

  ٧٨ص 
  و در آنجا منتظر فرمان پروردگار خود باشى تا بهر جا که اراده فرمايد ترا

ّ من هم با قدوس بقصد حج بيت عزيمت مينمايم غالم حبشى خود را .بفرستد ّ  
  نيز همراه ميبرم عنقريب قافله حجاز از شيراز حرکت ميکند من هم با آنها

   مدينه را زيارت ميکنم و آنچه را بدان از طرف خداوندّ مکه و، ميروم
  مأمورم انجام ميدهم و انشاء ا از آنجا بعراق و کوفه سفر ميکنم شايد



  تو را در آنجا مالقات کنم و اگر هم امر الهى بر خالف آنچه گفتم صادر شود
ّترا مطلع خواهم ساخت تا در شيراز بحضور مشرف شوى مطمئن باش که ّ ّ  

   جنود مالء اعلى در .ّ موفق خواهى شد.د ملکوت تو را نصرت مينمايندجنو
ّاند و قوت الهيه در وجود تو تجلى نموده، اطراف تو حاضر و آماده ّ    فيض ّ
   هر کس تو را دوست بدارد خدا را دوست داشته، الهى راهنماى تو است

  دا راو هر که تو را دشمن دارد دشمن خدا است هر که تو را انکار کند خ
ّانکار نموده و هر که بتو محبت داشته باشد بخداوند محبت دارد  ّ."  

   
  ٧٩ص 
                        فصل چهارم           
  ّ              مسافرت مال حسين بطهران          

  ّ     مال حسين حسب االمر موالى عالميان بسوى اصفهان رهسپار و در
  ّ پس از ورود طالب علوم مخصوصًا شاگردان .مدرسۀ نيم آورد منزل کرد

ّسيد محمد باقر رشتى که در سفر قبل او را ديده بودند با وى بناى مخالفت و ّ  
ّعناد را گذاشته ابتدا نزد سيد اسد ا پسر سيد محمد باقر رشتى که پس از ّ ّ  

  ّفوت پدر بر مسند رياست شرعيه جالس بود شکايت بردند و از ورود
ّکايت کردند و سيد اسد ا را وادار بمخالفت نمودند سيد درّمال حسين ح ّ  

  ّجواب آنان گفت که مرا با مال حسين ياراى مقاومت نيست خود شما بوديد
  ّو ديديد که اين شخص چگونه پدرم را با تبحر و فصاحت بيان مغلوب نمود

ّ طالب گفتند که مال حسين در  .چگونه من او را از گفتار خاموش کنم   زمانّ
ّپدر مرحومت که باصفهان آمد طرفدار شيخيه بود و سيد مرحوم را هم با ّ  

  ّخود هم داستان نمود ولى اينک با ادعائى بزرگتر آمده و نوائى تازه ميزند
  که شخصى ظاهر شده داراى کتاب و آيات الهى است و خلق را باو دعوت

  ّن گونه بيانات بسيد بالجمله هر چند از اي .ّميکند و بآيات او تحدى مينمايد
ّاسد ا گفتند سيد در مقابل تمناى آنان اقدامى نکرد ناچار از او مأيوس ّ  
  ّشدند و نزد حاجى محمد ابراهيم کلباسى که از علماى معروف اصفهان
  ّمحسوب و در آن ايام مريض و مشرف بمرگ بود شتافتند و شرح واقعه را

  ّگفت ساکت باشيد اگر مال حسين حاجى در جواب  .با آب و تاب بيان کردند



  چنين مطلبى ميگويد بايد تحقيق کنيد من اگر از اين مرض شفا يافتم خود
  ّبشخصه در صدد تحقيق بر خواهم آمد زيرا مال حسين کسى نيست که بباطل
  فريفته شود لذا اگر به دين جديد دعوت ميکند بر شما الزم است که در راه

ّقبل از تحرى حقيقت به رد و انکار او قياممجاهده و تحقيق قدم گذاريد و  ّ  
   

  ٨٠ص 
   مخالفين چون از اينجا هم مأيوس شدند نزد منوچهر خان .ننمائيد

  .ّمعتمد الدوله که حکومت اصفهان را داشت شتافتند و شکايت آغاز کردند
   فرمودند اين کار مربوط بمن نيست راجع بعلماى دينًمنوچهرخان  صراحة

ّب علوم را از ايجاد فتنه و فساد و اذيت و آزار مال حسينّ آنگاه طال .است ّ  
  ّ طالب علوم چون از اينجا هم مأيوس گشتند با خسران و خيبت .منع فرمود

  ّپايان در گوشۀ خمول خزيدند و مال حسين با کمال شجاعت و دليرى بى
  .بدون مانع و رادعى بشارت يوم جديد را گوشزد قريب و بعيد ساخت

   کسيکه در اصفهان بشرف ايمان فائز گرديد گندم پاک کن بود کهّاول     
  ّبا مال حسين انس شديدى داشت و شب و روز در محضر وى بسر ميبرد و

   گندم پاک کن در اصفهان بود تا وقتى که .بانجام خدماتش جانفشانى مينمود
   شيخ طبرسى شنيد بيدرنگ براىخبر محصور شدن اصحاب را در قلعۀ

   او را ديدند که غربالى بدست گرفته .صحاب بمازندران شتافتمساعدت ا
  در ميان کوچه و بازار بسرعتى ميدود سبب پرسيدند فرمود براى نصرت اصحاب

  بمازندران ميروم و در شهرهائى که بر سر راه من واقع است گذر
  کرده بشارت ظهور موعود را بعموم ميدهم و با اين غربال آنان را آزمايش

   کدام که داراى قابليت هستند با من براى جانبازى همراهىکرده هر
  .ٌ مشار اليه خود را بقلعه رسانيده و بدرجۀ شهادت رسيد .خواهند کرد

  .اند حضرت اعلى در کتاب بيان فارسى بهمين لقب او را ذکر فرموده
  ّاز جمله نفوس که در اصفهان مؤمن شدند ميرزا محمد على نهرى و     

  در نبيل عربى ، پاقالى( ّا هادى و ميرزا محمد رضاى پاقلعه برادرش ميرز
ّبودند جناب مال صادق مقدس خراسانى نيز در آن ايام بتصديق امر) است  ّ ّ  

  .اند ّ جمال مبارک او را باسم ا االصدق ملقب فرموده .مبارک فائز شد



ّمشار اليه پيوسته منتظر ظهور موعود برحسب تعاليم سيد کاظم رشتى ٌ  
  بود و پنجسال بود که در اصفهان سکونت داشت و چنانچه خود آنجناب

   
  ٨١ص 

ّميفرمود شبى با مال حسين در منزل ميرزا محمد على نهرى مالقات نموده ّ  
  ّبشارات يوم جديد را از مال حسين شنيد و چون از اسم و لقب حضرت
  دّموعود سؤال کرد مال حسين جواب داد ذکر اسم و رسم از طرف موعو
  ّممنوع است و بعد شرحى از دعا و نياز حروف حى را بيان کرد هر يک

  ّ مقدس فرمود آيا من هم ممکن است مانند .بطرزى موعود را شناختند
  ّمال حسين فرمود باب رحمت الهى بر روى جميع ّحروف حى او را بشناسم ؟ 

ّ مقدس از ميرزا محمد على نهرى اطاق خلوتى خ .اهل عالم مفتوح است   واستّ
  ّو در بروى خود بسته و بدعا و نياز پرداخت پس از مدتى عجز و نياز

ّچهره جوانى را که سابقًا در حرم سيد الشهدا ديده بود که چون ابر بهارى ّ  
  ّدر مقابل ضريح امام ميگريست در مقابل چشم مجسم ديد که باو مينگرد و

  ولکن فورًا آناختيار خواست خود را بپاى او افکند  ّتبسم ميفرمايد بى
  ّ مقدس از کثرت شوق و شور نزد .جوان نورانى غايب و پنهان گرديد

ّمال حسين آمد و اسرار خود را بيان نمود مال حسين او را بکتمان امر کرد و ّ  
  ّفرمود اينک براى ابالغ امر بحاجى کريمخان بکرمان توجه نمائيد و از آنجا

  اء ا من و شما بلقاى محبوببشيراز عزيمت کنيد اميد که در مراجعت انش
  .بيهمتا در شيراز فائز گرديم

ّمال حسين از اصفهان بطرف کاشان رهسپار شد اول کسى که در کاشان      ّ  
  ّرپا است که از تجار معروف آنَبامر مبارک مؤمن شد حاجى ميرزا جانى پ

  شهر بود و نيز در کاشان امر مبارک را بيکى از آشنايان خود موسوم
ّد عبد الباقى که از علماى شيخيه بود ابالغ فرمود و لکن سيد مزبورّبسي ّ  

  ٌ مشار اليه در .حفظ رياست و مقام خود را بر قبول امر مبارک ترجيح داد
  ّکربال و نجف مال حسين را ديده و شناخته بود ولى از قبول امر مبارک خود

  استعدادى درّدارى نمود مال حسين از کاشان بجانب قم رهسپار شد ولکن 
  اى که  در دوره .مردم آن شهر نيافت و فقط ببذر افشانى قناعت فرمود



   
  ٨٢ص 

  جمال مبارک در بغداد تشريف داشتند بذر افشانى باب الباب که در شهر قم
  نموده بود سر سبز شد و از مردم قم حاجى ميرزا موسى قمى ببغداد

  بشرف ايمان فائزّمسافرت نمود و بحضور حضرت بهاءا مشرف شد و 
  ّگشت و آخر االمر بشهادت رسيد از شهر قم جناب مال حسين بجانب طهران

  هاى مدرسه ميرزا صالح معروف بمدرسۀ عزيمت فرمود و در يکى از حجره
ّدرس آن مدرسه را که از علماى شيخيهُپامنار منزل اختيار نمود و م ّ  

  ک دعوت کرد و نداىّو موسوم بحاجى ميرزا محمد خراسانى بود بامر مبار
  حاجى از قبول امر ا امتناع ورزيد و طريق. الهى را باو ابالغ فرمود 

  ما چنين گمان ميکرديم که بعد از" ّلجاجت سپرد و بمال حسين چنين گفت 
ّوفات سيد کاظم رشتى شما براى ترقى و تعالى امور فرقۀ   ّ شيخيه قيامّ

  ّ شيخيه را ازد کرد و طريقۀخواهيد کرد و شبهات وارده را دفع خواهي
  بينيم که آنچه ايراد و شبهات مخالفين نجات خواهيد بخشيد حاال مى

   اگر پنداشتيم غلط بوده و اميدهاى ما همه بنااميدى تحويل يافته، مى
  شما باز هم بنشر اين عقايد باطله که از آن سخن ميگوئيد بپردازيد بيقين

  ّمال" ان محو و نابود خواهيد ساخت ّبدانيد که طريقۀ شيخيه را در طهر
  ّحسين باو فرمودند که مطمئن باش مقصود من از بين بردن تعاليم شيخ و

ّسيد و تحقير آن نيست و چندان در طهران توقف نخواهم کرد ّ.  
ّجناب مال حسين در اوقات توقف در طهران هر روز صبح زود از منزل      ّ  

  شته بمنزل بر ميگشتند و در را بروىخود خارج ميشدند  و يکساعت از شب گذ
  جناب ميرزا موسى کليم برادر**) خود ميبستند و روز ديگر صبح زود خارج ميشدند 

ّحضرت بهاءا ميفرمودند مال محمد معلم نورى که از پيروان شيخ و سيد بود ّّ ّ  
  ّبراى من چنين حکايت فرمود که من از شاگردان حاجى ميرزا محمد خراسانى بودم و

  ٌ مشار اليهام بحجرۀ که درس ميداد منزل داشتم و حجره اى در همان مدرسه
  ّ مدرسوصل بود و با او معاشر بودم يکروز در هنگام مباحثه و مناظرۀ

ّمزبور با جناب مال حسين متوجه بودم و از اول تا آخر گوش ميدادم از ّ ّ  
   



  ٨٣ص 
  انصافى  مجادله و بىّفصاحت گفتار و متانت دالئل مال حسين و همچنين از

ّمدرس مدرسه خيلى متعجب شدم بيانات مال حسين در من اثر غريبى کرده ّ ّ  
  ّمنجذب رفتار و گفتارش شدم و از رفتار ناهنجار مدرس نسبت

ّبمال حسين خيلى بدم آمد لکن اطالع خود را بر مباحثه و مجادلۀ او با ّ  
ّمال حسين پنهان و مخفى داشتم و تصميم گرفتم مال    حسين را بتنهائىّ

   نيمه شب بدون اينکه انتظار مرا داشته باشد رفتم و درب .مالقات کنم
   

  ٨٤ص 
  حجره او را زدم او هنوز بيدار بود و چراغى پهلوى خود نهاده بود و

  ّ محبت او .ّبا وجوديکه ورود مرا منتظر نبود با نهايت محبت مرا پذيرفت
  ت با او مذاکره ميکردم اشک ازدر قلب من بينهايت اثر کرده بود هر وق

  ّاختيار جارى ميشد مال حسين چون استعداد مرا ديد فرمود حاال چشمم بى
  انصافى کرد فهميدم که چرا در اين مکان منزل کردم اگر چه استاد شما بى
   بعد .ّاما من اميدوارم شاگردانش بر خالف او بحقيقت امر آشنا شوند

   جواب دادم اسم من؟ا کجاستفرمودند اسم شما چيست و موطن شم
ّمال  محمد لقبم معلم   ّ مال حسين فرمود آيا . موطنم نور در ايالت مازندران،ّّ

  امروزه از فاميل ميرزا بزرگ نورى کسى هست که معروف باشد و در
   گفتم آرى شهرت و اخالق و آداب و علوم قائم مقام او محسوب شود؟

  .و در رفتار شبيه به پدر استدر ميان پسران او يکى از همه ممتازتر 
   گفتم بيچارگان را پناه است و گرسنگان را؟  پرسيد بچه کارى مشغول است

   گفتم ملجاء مستمندان و؟  دارد اى پرسيد چه مقامى و رتبه .اطعام ميفرمايد
   

  ٨٥ص 
   نستعليق راپناه غريبان است و اسم مبارکش حسينعلى است خط شکستۀ

  خود را اغلب در ميان جنگلهاى زيبا بگردش نويسد و اوقات ىخوب م
   سال٢٨ّ دارد و سن مبارکش ّ تامميگذراند و بمناظر زيباى طبيعى عالقۀ

ّاست مال حسين بمن توجه نموده و با سرور و نشاطى بى   اندازه فرمود گمان ّ



   فرمود .ميکنم زياد بمالقات او نائل ميشوى گفتم بلى اغلب بمنزل او ميروم
   

  ٨٦ص 
  .ّ گفتم البته با نهايت اطمينان ميتوانى امانتى از من بايشان برسانى؟آيا 

  ّ مال حسين لولۀ کاغذيکه ميان قطعه پارچه پيچيده شده بود بمن داد و گفت
  .فردا صبح زود اين را بايشان بده و هر چه فرمودند براى من نقل کن

  يرزا حضرت بهاءا رفتم مصبح زود من برخاسته بطرف خانۀ     
   در ايستاده مطلب را باو گفتم ميرزاموسى برادر ايشان را ديدم در آستانۀ

  ّموسى وارد منزل شده و بزودى مراجعت کرد پيام محبت آميز بهاءا را
   کاغذ را بميرزا موسىّبمن ابالغ نمود و من بحضور مبارک مشرف شده  لولۀ

   جلوسبهاءا بمن اجازۀ حضرت  .دادم که در مقابل حضرت بهاءا بنهاد
   کاغذ راباز کردند و بمندرجات او نظرى افکنده بعضى ازدادند و خود لولۀ

  جمالت آنرا بصداى بلند براى ما خواندند من از مالحت آواز و ظرافت نغمۀ
  ّ بعد از قرائت چند فقره به برادر خود توجه نموده .بهاءا مجذوب شدم

  آيا هر کس بحقيقت قرآن نائل باشد و اين  گفتند موسى چه ميگوئى؟
   ديگر کلمات را از طرف خدا نداند از راه عدالت و انصاف برکنار نيست؟

  ه قند روسى و يکّ يک کل .ّچيزى نفرمودند و مرا از حضور خود مرخص کردند
  ّ چاى بمن مرحمت فرمودند که با ابالغ محبت و مهربانيهاى ايشانبستۀ
  ن در حاليکه سرا پا مشعوف و مسرور بودم برخاسته نزد م . حسين بدهمّبمال

  ّ مال حسين با سرور . بهاءا را باو دادمّمال حسين برگشتم و پيغام و هديۀ
  منتهائى ايستاده با خضوع تمام هديه را از من گرفت و بوسيد بعد مرا در بى

  آغوش گرفت چشمهاى مرا بوسه زد و گفت رفيق عزيز و محبوب من
  ور که قلب مرا مسرور کردى خداوند قلب ترا با سرور ابدى مسرورهمانط
ّ من از رفتار مال حسين خيلى متعجب و با خود گفتم چه چيز سبب .نمايد ّ  

  ّ چند روز بعد مال حسين بطرف خراسان .ارتباط اين دو قلب شده است
  رهسپار شد و در حين خدا حافظى بمن گفت آنچه ديدى و شنيدى مبادا

  هار کنى آنها را در قلب خود مستور نگاهدار اسم او را مبادا بکسىبکسى اظ
   



  ٨٧ص 
  ّبگوئى براى اينکه دشمنان او باذيتش اقدام خواهند نمود و در همه حال دعا

  ّ او بر مستضعفين منت گذارد وکن که خداوند او را حفظ کند و بواسطۀ
  اال از شما پوشيدهّفقرا و بينوايان را در ظل او عزيز فرمايد حقيقت امر ح

  است حال بايد نداى امر جديد را بمردم ابالغ نمائيم و خلق را باين امر
  عنقريب جمعى در اين شهر جان خود را در راه اين امر.  مبارک دعوت کنيم

   امر الهى بخون آنان آبيارى خواهد شدفدا خواهند ساخت و شجرۀ
  .ّو مردم در ظل آن شجره در خواهند آمد

   
  ٨٨ص 

   فصل پنجم                                           
  مسافرت حضرت بهاءا بمازندران                             

  ّاولين سفرى  که حضرت بهاءا براى نشر تعاليم حضرت باب     
  . نور موطن اصلى حضرت بهاءا است .ۀ نور مازندران بودّخطه فرمودند ب

  والد حضرت بهاءا امالک داشتند و قصر بزرگى بنا کردهدر تاکر نور 
  .بودند فرشهاى گرانبها و اثاث هنگفت در آن قصر موجود بود

  نبيل ميگويد روزى حضرت بهاءا اين بيانات را فرمودند و من از     
   وزير مرحوم منزلى عالى داشتند که :لسان مبارک شنيدم فرمودند

   جناب وزير بواسطۀ ثروت .ايشان رشک ميبردندهمگنانش از اينجهت بر 
  زياد و نجابت نسب و شرافت حسب و بخشش و کرامت و رتبۀ بلندى که
  ّداشتند در نظر اشخاصى که ايشانرا ميشناختند بسيار محترم بودند مدت

   نورى که در نور و طهران ميزيستند با نهايت شادکامىبيست سال افراد عائلۀ
  و وسعت عيش روزگار گذراندند برکت الهى برّو صحت و سالمتى 

  ّآن عائله در آن مدت نازل بود و از هيچ جهت پريشانى نداشتند پس از
  ّبيست سال ناگهان آن خوشبختى و راحتى بسختى و بليات تبديل يافت و

ّوسعت عيش و ثروت بضيق معيشت و تنگ دستى مبدل شد اولين خسارتى ّ  
  ّ بود که در قريۀ تاکر با شدت تمام مهاجمکه وارد شد بواسطۀ سيل عظيمى

  گشت و نصف قصر جناب وزير را خراب کرد با آنکه اساس اين بناء در



   استحکام بود جريان سيل بدنۀ زيباتر قصر را منهدم ساختنهايت درجۀ
   از طرف ديگر .هر چه اثاث و امتعۀ فاخر و ثمين بود محو و نابود گشت

  ى که بايشان حسد ميبردند سبب شدند کهدشمنان جناب وزير و نفوس
  منصب حکومتى نيز از ايشان مسلوب شد ايشان در دربار ايران تا آنوقت

  داراى مناصب عاليه بودند ولى فساد اعدا و تفتين حسودان سبب برکنارى
   

  ٨٩ص 
   

  ٩٠ص 
ّاين پيش آمدهاى متتابع و بليات مکرر. ايشان از وظايف حکومتى گرديد ّ  

  ار جناب وزير نداد ايشان در دوران گرفتارى نيز همان متانتاثرى در رفت
  ّو وقار و بخشش و احسان دورۀ ثروت و وسعت را داشتند حتى با بيوفايان

   تا .ّو دوستان لسانى خويش نيز با نهايت مهر و محبت رفتار مينمودند
  ّآخرين دقيقۀ زندگانى با کمال ثبات و استقامت تحمل هر گونه رنج و

  . را فرمودندزحمت
  ّپيش از آنکه حضرت باب اظهار امر بفرمايند حضرت بهاءا بخطۀ     

  ّ در آن اوقات ميرزا محمد تقى مجتهد مشهور .نور مسافرت فرموده بودند
  نورى در آن صفحات شهرت عجيبى داشت علمائى که در مجلس درس او

  را داشتند وحاضر ميشدند و از محضرش استفاده ميکردند نهايت مباهات 
  .پنداشتند  عالم برموز و اسرار اسالم مى،خود را از دانشمندان واقعى

   مجتهد،  روزى در مجلس درس با حضور قريب دويست نفر از شاگردان
  ّز ائمۀ اطهار را مطرح ساخت که اّ مرويهنورى يکى از احاديث مشکلۀ

  هار نمايندشاگردان دربارۀ معنى آن حديث بحث کنند و نظر خويش را اظ
  در بين درس حضرت بهاءا با چند نفر از همراهان خود وارد شدند و به
  بحثى که مطرح شده بود گوش ميدادند هيچيک از شاگردان مجتهد نورى

   حضرت بهاءا با بيانى ساده شرح آن حديث .جواب مقرون بصوابى نداد
   شرح معناىارۀ مجتهد نورى از عجز شاگردان خويش درب .را ذکر فرمودند

  ّحديث خيلى خسته خاطر و مکدر شد و با لحن آميخته بخشم بآنها گفت چند



  سال است من زحمت ميکشم که شما را با حقايق عاليه و اصول محکمۀ دين
  مبين اسالم آشنا کنم تا بتوانيد رموز را کشف کنيد و مشکالت را آسان

   و علم بر همۀ شمابينم يک جوان کالهى از حيث دانش سازيد امروز مى
  اى درس نخوانده و از معارف و علوم ّمقدم است اين جوان در هيچ مدرسه

ّشما اطالعى ندارد معذلک حل مشکل را با بيانى سهل فرمود و شما پس از ّ  
   

  ٩١ص 
  .چندين سال زحمت از معنى يک حديث عاجز شديد

  جتهد نورىّوقتيکه حضرت بهاءا از خطۀ نور مراجعت فرمودند م     
  براى شاگردان خويش دو فقره رؤيائى را که دربارۀ حضرت بهاءا ديده

ّبود و خيلى بآنها اهميت ميداد بيان کرد خواب اول اين بود که گفت در ميان ّ ّ  
  جمعى از مردم ايستاده بودم ديدم همه بمنزلى اشاره ميکنند و ميگويند

  خيلى خوشحال شدم و باّحضرت صاحب الزمان در آنجا تشريف دارند من 
   در .سرعت بطرف آن منزل رفتم که زودتر خود را بحضور حضرت برسانم
  ّمنزل که رسيدم مرا نگذاشتند وارد شوم تعجب کردم و سبب پرسيدم

  ّگفتند حضرت قائم با يک نفر مشغول مذاکره هستند هيچ کس حق ندارد
  بدانم چه کسى در من خواستم  .بحضور مبارک برود ورود اکيدًا ممنوع است
  ات مأمورينى که درب منزلّحضور حضرت ميباشد از هيئت و خصوصي

ايستاده بودند چنين استنباط کردم که آن شخص جليل حضرت بهاءا  
  ّ مرتبۀ ديگر در خواب ديدم که چند صندوق در محلى دور من گذاشته .است

   صندوقها راّشده يکى بمن گفت اين صندوقها متعلق بحضرت بهاءا است
  باز کردم ديدم همه پر از کتاب است کتابها را باز کردم ديدم تمام کلمات و

  .حروفش با جواهر گرانبها نوشته شده و تابش آنها چشم را خيره ميکند
ًنورانيت و تابش آن جواهرها بحدى بود که از شدت حيرت و تعجب بغتة ّ ّّ ّ  

  .از خواب بيدار شدم
     بجانب١٢٦٠ در سال وقتيکه حضرت بهاءا براى ابالغ کلمة ا   

  مازندران عزيمت فرمودند مجتهد نورى مذکور وفات يافته بود علمائيکه در
ّمحضر درسش بودند پراکنده شده بودند بجاى مجتهد مزبور مال محمد در ّ  



   آن هياهوى .آن حدود قرار گرفته بود و فقط چند نفرى بدرس او حاضر ميشدند
  ّو آمد فراوانيکه در دورۀ ميرزا محمد تقى نورى وجودسابق و رفت 

  ّداشت در اين موقع بکلى از بين رفته بود چون حضرت بهاءا ورود
   

  ٩٢ص 
   بسيارى از اعيان و اشراف آن ناحيه بحضور مبارکّفرمودند عدۀ

   ورودشان را تهنيت و تبريک گفتند هر کدام که بمالقات حضرت، شتافتند
  يرفتند منتظر بودند که ايشان اخبار تازه اى راجع به دربار شاهبهاءا م

 درو امور مملکتى و اقدام وزراء و غيرها بشنوند زيرا حضرت بهاءا  
ّطهران مورد توجه و احترام درباريان و معاريف بودند و مرکزي   ّت مهمىّ

  ولى حضرت بهاءا در ضمن بيانات و مذاکرات از اينگونه. داشتند 
  طالب که مردم منتظر بودند بشنوند چيزى نميفرمودند بيانات مبارکهم

   در نهايت .تمامًا دربارۀ ظهور امر جديد و ارتفاع نداى حضرت باب بود
  فصاحت و بالغت استدالل ميفرمودند که اگر زمامداران امور اين نداى
  لکت والهى را قبول کنند و بامر جديد اقبال نمايند منافع بيشمارى براى مم

  .ّملت خواهد داشت
  ّاز شنيدن اينگونه بيانات مردم همه تعجب ميکردند که چرا اين     

ّشخص جليل با اين مرکزيت و مقام و جوانى و کمالى که دارد بأمورى توجه ّ  
  فرموده و بنشر مطالبى پرداخته است که از وظايف علماى دين و پيشوايان

   
  ٩٣ص 

  ک را ميشنيدند و دالئل و براهين محکم و وقتى بيانات مبار .روحانى است
  يدند و امر متقن را استماع ميکردند خود را مجبور بقبول و اقرار ميد

ّ اهميتجديد در نظر آنها پس از استماع بيانات مبارکه در نهايت درجۀ ّ  
  ّجلوه ميکرد از وسعت اطالعات و کثرت علم و دانش و شجاعت و متانت

ّجه کامل آن بزرگوار بمسائل روحانيّافکار و شدت انقطاع و تو   ه همه درّ
   هيچکس .شگفت بودند و مشاهدۀ اين امور اثر عجيبى در وجود آنها داشت

   کسيکه بمعارضه قيام کرد عموى .ت معارضه با آن حضرت نبودأرا جر



   پيوسته راه جدل ميسپرد و با گوشه و آن حضرت بود که عزيز نام داشت،
   نفوسيکه در حضور .ّا بخيال خودش رد ميکردکنايه بيانات مبارکه ر

  ّمبارک مشرف بودند چون جدل و لجاجت او را ميديدند ميخواستند به
  ممانعتش اقدام کنند و او را از اين رفتار زشت باز دارند ولى حضرت
  بهاءا نميگذاشتند و ميفرمودند کارى باو نداشته باشيد او را بخدا

  ّا در مقابل آن حضرت حقير و ناچيز ديد نزد مالعزيز چون خود ر.  واگذاريد
  ّمحمد رفت و از او مساعدت خواست و گفت اى جانشين پيغمبر خدا نگاه
  ّکن چه خطرى متوجه دين اسالم شده ببين کار بکجا کشيده که جوانى

  با لباس دربارى بنور آمده حمله بحصن حصين ايمان مينمايد و دين اسالم
  يز دين خدا را نصرت کن جلو او را بگير و هجومش برخ .را منهدم ميسازد
   هر کس نزد او حاضر ميشود بدام سحرش گرفتار ميگردد و،را ممانعت نما

   نميدانم چه کار ميکند که همه را بخود .منجذب گفتار فصيح او گرديده
   از دو حال برون نيست يا ساحر و شعبده باز است يا دوائى .ّمتوجه ميسازد

  . او ميگردديکند که چون کسى او را بياشامد فريفتۀبچاى مخلوط م
ّمال محمد با همۀ   هاى عزيز پى برد و از  نافهمى و نادانى خود ببطالن گفتهّ

  اى و گفتار او را استماع روى مزاح باو گفت آيا تو هم از آن چايها خورده
  ّ عزيز گفت بلى و لکن کثرت ارادت و محبت شديدى که بشما دارم؟اى نموده

   
  ٩٤ص 

ّ مال محمد مجتهد يقين داشت که .نگذاشت سحر آن جوان در من تأثير کند ّ  
  هرگز نميتواند مردم را بمخالفت حضرت بهاءا وادار کند و چنان شخص
  جليلى را که بدون خوف و بيم بنشر تعاليم جديده اقدام نموده از اينکار

   گفت چند سطر بعربىممانعت نمايد بنابر اين در جواب سخنانيکه عزيز باو
  هيچکس نميتواند بتو. نوشت مضمون آنکه اى عزيز از هيچکس مترس

   اين عبارت را بقدرى غلط نوشته بود که مقصودى از آن .ضررى برساند
   بعضى از اعيان تاکر که آن نوشته را ديدند کاتب و مکتوب .مفهوم نميشد

  .هر دو را مورد استهزا و عيب جوئى قرار دادند
  ّبارى هرکس بحضور حضرت بهاءا مشرف ميشد و اعالن امر جديد     



  اختيار بتبليغ ّاى  متأثر و منجذب ميشد که بى را استماع مينمود باندازه
ّ شاگردان مال محمد چند مرتبه خواستند او را وادار کنند که .امر قيام ميکرد ّ  

   آشناّبحضور حضرت بهاءا مشرف شود و بحقيقت اين دعوت جديده
  گردد و مقصد و منظور اصلى بهاءا را بمردم بفهماند ولى مجتهد باين
  کار تن در نميداد و از جواب طفره ميزد هر چه اصرار شاگردانش زيادتر

  .ميشد مجتهد بر انکار ميافزود
  شاگردان  در مقابل مجتهد  سخت ايستادند و معاذير او را قبول نکرده     

  ام شما ايجاب ميکند که دين اسالم را محافظه نمائيدباو گفتند مرتبه و مق
ّاين اولين فريضۀ شماست شما بايد هميشه مترصد باشيد از هر گوشه و ّ  

  ّکنار هر آوازى که در اطراف دين بلند شود مورد دقت قرار دهيد و مقصود
ّبالخره مال محمد. ّاصلى هر مدعى را بفهميد مبادا ضررى بدين اسالم برسد  ّ  

  ّم گرفت که دو نفر از شاگردان مشهور مبرز خود را بحضور مبارکتصمي
ّبراى اينکار مال عباس و ميرزا ابوالقاسم را که هر دو داماد ميرزا. بفرستد  ّ  

  ّمحمد تقى مجتهد سابق نور بودند انتخاب کرد بآنها گفت ميرويد
  حضرت بهاءا را مالقات ميکنيد از حقيقت منظور و اصل دعوت

   
  ٩٥ص 

   
  ٩٦ص 

   من، ّايشان با خبر ميشويد هر چه شما تشخيص بدهيد از حقانيت و بطالن
   آن دو نفر . تشخيص شما تشخيص من است .بدون گفتگو قبول خواهم کرد

  بجانب تاکر روان شدند پس از وصول شنيدند که حضرت بهاءا بقشالق
  ايشان وقتى بحضور مبارک رسيدند  .اند آنها هم رفتند تشريف برده

  سورۀ فاتحۀ قرآن مجيد را تفسير ميفرمودند نشستند بيانات مبارک را
  گوش دادند ديدند آن عبارات فصيح و گفتار متين و دالئل محکم و براهين

ّ مال عباس بى .متقن را نميشود بهيچوجه انکار کرد   اختيار از جا برخاست و ّ
  ا لرزه و گريه بميرزات ايستاد و بّرفت دم در اطاق با کمال خضوع و عبودي

  بينى که من در چه حالى هستم هر سؤالى را ابوالقاسم رفيقش گفت مى



  ّکه حاضر کرده بودم از محضر مبارک بپرسم بکلى از نظرم محو شد تو خود
  ميدانى اگر ميتوانى سؤالى بکنى بکن تا جواب بشنوى آنوقت برو

ّبمال محمد حال مرا خبر بده و باو بگو عباس گفت م ّ   ن از اين بزرگوار دستّ
  .بر نميدارم و ديگر نزد تو نخواهم آمد

  ميرزا ابوالقاسم گفت منهم مثل تو هستم مرا با مجتهد کارى نيست با     
  خداى خودم عهد کردم که تا آخر عمر از مالزمت آستان اين بزرگوار

  .منصرف نشوم يگانه موالى من حضرت بهاءا است
ّو نفر نمايندۀ مال محمد با سرعت عجيبى درداستان ايمان اين د      ّ  

  مردم از هر صنف و رتبه دسته دسته از هر گوشه و.  قلمرو نور مشهور شد
ّکنار بمحل توقف حضرت بهاءا توجه ميکردند عدۀ زيادى بامر مبارک ّ ّّ  

   يکى از ارادتمندان حضرتش که در زمرۀ بزرگان محسوب بود .مؤمن شدند
  .اند ارک عرض کرد مردم نور نسبت بشما ارادت پيدا کردهروزى بحضور مب

ّ آثار بهجت و سرور از ناصيۀ جميع آشکار است اگر مال محمد هم در ّ  
  جرگۀ ارادتمندان در آيد و بامر جديد اقبال کند براى پيشرفت امر مبارک

   حضرت بهاءا فرمودند مقصود .ّتوجه اقبال او اثر کامل خواهد داشت
   

  ٩٧ص 
  من از مسافرت بنور اعالن امر الهى و تبليغ نفوس و هدايت آنهاست،
  منظور ديگرى نداشته و ندارم بنا بر اين اگر بشنوم که شخصى طالب

  حقيقت است و در صد فرسنگى منزل دارد و نميتواند بمالقات من بيايد من
  با نهايت سرور و نشاط بدون هيچگونه تأخير و سهل انگارى فورًا بمالقات

ّمال محمد در سعادت آباد منزل. او ميروم و امر الهى را باو ابالغ مينمايم ّ  
  دارد و تا آنجا چندان مسافتى نيست من خود بديدن او ميروم و کلمة ا را

   حضرت بهاءا با چند تن از اصحاب بسعادت آباد .باو ابالغ مينمايم
ّ مال محمد با کمال خوش روئى از ا .تشريف بردند    حضرت .يشان پذيرائى کردّ

  ام مقصودم ديد و بازديد بهاءا فرمودند من براى اين مالقات رسمى نيامده
  ام که ظهور امر جديد را بشما بشارت بدهم اين نيست فقط براى اين آمده

   هر که پيروى اين امر،  موعود اسالم ظاهر شده است، امر از طرف خداست



   حال بفرمائيد ببينم دربارۀ قبول اين .افتّمبارک کند تولد جديد خواهد ي
ّ مال محمد عرض کرد من هيچ وقت بامرى اقدام امر مبارک چه مانعى داريد؟ ّ  

   قرآن را باز .نميکنم و تصميمى نميگيرم مگر بعد از استخاره از قرآن مجيد
  اى باشد مضمونش را در نظر ميگيرم و مطابق ّميکنم در اول صفحه هر آيه

   حضرت بهاءا ممانعتى نفرمودند مجتهد نورى قرآنى .کنمآن عمل مي
  خواست و باز کرد و فورًا آن را بست و بدون اينکه بگويد کدام آيه آمده
  بود و مضمون آن چه بود گفت استخاره راه نداد بنابر اين در بحث و

  .مذاکره وارد نميشويم
   بعضى .يگويدبعضى از حاضرين باور کردند و گفتند مجتهد راست م     

  بحقيقت مطلب پى بردند و فهميدند اين رفتار مجتهد ناشى از ترس بود
   حضرت بهاءا .ّباين بهانه متمسک شد که خود را از آن ورطه خالص کند

  ّبيش از اين حيرت و خجلت او را نپسنديدند و با نهايت محبت از او خدا
  .حافظى کرده مراجعت فرمودند

   
  ٩٨ص 

  ت بهاءا با چند نفر از همراهان بسير و گردش  يک روز حضر
  اى خارج از راه مشغول بودند در بين راه جوانى را ديدند که تنها در گوشه

  نشسته لباس درويشى در بر داشت و موى سرش پريشان و در هم افتاده بود
در کنار جوى آب آتش افروخته بود و بطبخ غذا مشغول بود حضرت بهاءا  

   جوان با لحن تشريف بردند و فرمودند درويش چه ميکنى؟نزديک او 
  .درشتى جواب داد مشغول خوردن خدا و پختن خدا و سوزاندن خدا هستم
ّحضرت بهاءا از سادگى آن جوان و خلوص نيت و حالت او که از تصنع و ّ  

  ظاهر سازى دور بود مسرور شدند و از جواب صريح او انبساطى
   مشغول گفتگو شدند پس از زمانى قليل ازبحضرتش دست داد با او

  ّبيانات مبارک که تغيير کلى در آن جوان حاصل شد از قيد اوهام خالصى يافت
  از منبع نور مستنير شد و مجذوب تعاليم. ّو بعرفان حق منيع فائز گشت

  مبارکه گرديد آنچه همراه داشت ريخت و جزو پيروان حضرت بهاءا در
  ّ قلبش بنار محبت مشتعل بود و .ن حضرت ميرفتآمد از دنبال اسب آ



  ّبداهتًا بانشاء و انشاد اشعار پرداخت ترجيع بند مفصلى بنظم آورده که
  :ترجيع آن از اين قرار است

ّانت شمس الهدى  و نور الحق    اظهر الحق يا ظهور الحق      ّ ّ  
   ميگفتند مصطفى بيک سنندجى معروف .اشعار او شهرت و انتشار يافت

  بمجذوب اشعار شيوائى بداهتًا در مدح محبوب خويش بنظم آورده در آن
  وقت نميدانستند که محبوب او که بوده حقيقت حال اينستکه آن درويش
  ّدر آن ايام مقام رفيع حضرت بهاءا را که خلق جهان از عرفانش محجوب

  .بودند شناخته بود
  اى در تائج عظيمهّخالصه سفر حضرت بهاءا در خطۀ نور ن     

  بر داشت قلوب مردم آن ديار بنور عرفان روشن شد ارواحشان باهتزاز آمد
  ّدر ظل رايت دين جديد درآمدند و اين موهبت بواسطۀ طهارات ذات و بيان

   
  ٩٩ص 
  ّاب فصيح و متانت و وقار و براهين محکمۀ منطقى و محبت شديدى بودّجذ

   تأثير کلمات و رفتار و گفتار .بودندکه از حضرت بهاءا ديده وشنيده 
  ّآن حضرت بقدرى شديد بود که گوئى شجر و حجر اقليم نور از امواج قوۀ

   حضرت بهاءا روح حيات يافتند و جميع اشياء از فيضّروحانيۀ
ّحضرتش جلب قوت و کسب حيات تازه نموده و از ذرات موجودات اين نداء ّ  

  پرده و م بجمال الهى ناظر باشيد که بىاى اهل عال" بگوش جان ميرسيد 
  ".حجاب ظاهر و آشکار و در نهايت عظمت و مجد پديدار گشته 

  پس از مراجعت حضرت بهاءا مردم نور بانتشار امر مشغول و     
  اى  از آنها در راه نصرت امر ا ّ عده .ّبتحکيم اساس الهى موفق بودند

ّمشقات بسيار تحمل کردند و بعضى    با نهايت سرور جام شهادت کبرىّ
ّ  خطۀ مازندران و مخصوصًا قلمرو نور اولين سرزمينى است که .نوشيدند ّ  

   قلمرو نور که کوههاى .قبل از ساير بالد ايران از نور کلمة ا روشن شد
  اى بود که از انوار شمس مازندران اطراف آنرا احاطه کرده نخستين نقطه

   در وقتيکه بالد .طالع شده بود مستنير گشتحقيقت که از افق شيراز 
  ايران در خواب غفلت بودند اقليم نور از ظهور الهى خبر يافت و نداى امر



  .جديد از آن نقطه بساير نقاط منعکس گشته جهان را روشنائى بخشيد
  در اوقاتيکه حضرت بهاءا در سنين صباوت بودند جناب وزير که     

  ى در عالم رؤيا مشاهده نمود که حضرت بهاءاپدر بزرگوارشان بود شب
  ّ نورانيت جسم شريفش بقدرى .کران به شنا مشغول هستند در درياى بى

   گيسوان سياهش در اطراف سر .شديد بود که تمام دريا را روشن کرده بود
  در روى آب پريشان و هر تارى از موى مبارکش را ماهئى بلب گرفته همۀ

   رخسار حضرتش خيره گشته و بهر طرف که آنها از نور آن ماهى
  ها هم که هر يک تار موئى را گرفته بزرگوار شنا ميفرمودند تمام آن ماهى

  ّبودند بهمان طرف ميرفتند معذلک ضرر و اذيتى ببدن مبارکش نميرسيد
   

  ١٠٠ص 
  ّو حتى يک موى هم از سرش جدا نشده با کمال آسانى و راحتى بدون هيچ

  .ها از دنبال حضرتش ميرفتند شنا ميفرمودند و همۀ ماهىمانعى و رادعى 
  ّجناب وزير چون بيدار شدند معبر شهيرى را احضار فرمودند تا رؤيا را

  ّ شخص معبر مثل اينکه عظمت .تعبير و آن خواب عجيب را تفسير نمايد
 کرانى الهام شده باشد بجناب وزير گفت درياى بىباوآيندۀ حضرت بهاءا  

  اهده نموديد عالم وجود است پسر شما يک تنه و تنها بر عالمکه مش
  ّتسلط خواهد يافت و هيچ چيز مانع او نخواهد شد تا بمنظورى که در نظر

   ماهيانى که .دارد نرسد هيچکس را توانائى آن نيست که او را ممانعت کند
  مشاهده نموديد امم و اقوامى هستند که از قيام فرزند شما مضطرب و

  ان ميشوند و دور او جمع شده و لکن حمايت و حفظ الهى فرزند شماپريش
  را از اضطراب و پريشانى اقوام و امم محافظت خواهد فرمود و گزند و
ّاذيتى باو نخواهد رسيد پس از اين بيان شخص معبر را براى مشاهدۀ ّ  
ّفرزند دلبند خويش بردند چون معبر چشمش بصورت حضرت بهاءا  

   جمال سحرآسا را مشاهده کرد و آثار عظمت و جالل را درافتاد و آن
  اختيار زبان بمدح و ثناء گشود و بقدرى تمجيد سيماى حضرتش خواند بى

  ّو تعريف کرد که تعلق جناب وزير بفرزند بزرگوارش از آن تاريخ ببعد
  ّبدرجات بيشتر شد و مانند يعقوب که شيفتۀ يوسف بود در مهد محبت و



   .رزند ارجمندش را پرورش ميدادحمايت خويش ف
  ّحاجى ميرزا آقاسى صدر اعظم محمد شاه هر چند با جناب وزير ميانۀ     

  .خوبى نداشت ولى نسبت بحضرت بهاءا نهايت احترام را مينمود
ّميرزا آقاجان نورى ملقب به اعتماد الدوله که بعد از حاجى ميرزا آقاسى ّ  

  حترام ميرزا آقاسى را نسبت بحضرتّصدر اعظم شد چون در آن ايام ا
  ّبهاءا ميديد بايشان حسد ميورزيد از همان ايام حسادت شديدى در

  گفت حاال که جناب وزير هنوز زنده است و ّقلبش متمکن گشت با خود مى
   

  ١٠١ص 
  پسرش کودکى بيش نيست صدر اعظم اينهمه احترام نسبت بفرزند وزير

  ير که پسرش جانشين او شود ميرزا آقاسىميکند نميدانم بعد از جناب وز
   صدر اعظم بعد از وفات جناب وزير نيز نهايت احترام را .چه خواهد کرد

  دربارۀ حضرت بهاءا مجرى ميداشت اغلب بديدن ايشان ميرفت و
  .ّهمچون پدرى که به پسرش محبت داشته باشد با ايشان رفتار ميکرد

  ر ضمن سير و سياحت گذارش بقريۀّيکوقت اتفاق افتاد که صدر اعظم د
   هواى، آب زيادى داشت،قوچ حصار افتاد اين قريه ازحضرت بهاءا بود

    صدر اعظم فريفتۀ آن قريه شد از حضرت بهاءا در خواست .خوبى داشت
   فرمودند اگر اين ده مال خودم بود هيچ .کرد که آن قريه را باو بفروشند
ّاهميت نداشت آنرا بشما    ميدادم زيرا من بدنياى فانى دلبستگى ندارم،ّ

  مقدار است تا چه رسد باين قريه تمام دنيا در نظر من پست و بى
  ولى جمعى از نفوس وضيع و شريف با من شريکند بعضى از آنها بالغند و
  بعضى صغير شما خوب است برويد با آنها مذاکره کنيد رضايت آنها را

   صدر اعظم از اين .ق ميل شما رفتار ميشودجلب کنيد اگر قبول کردند مطاب
  .جواب خوشش نيامد در فکر حيله و نيرنگ افتاد که آن قريه را مالک شود
  حضرت بهاءا چون بمقصد او پى بردند با اجازه ساير شرکاء آن قريه را

ّبه خواهر محمد شاه که مدت    صدر اعظم .ها بود طالب آن قريه بود فروختند ّ
  ّ اين قريه را از مالک اولشتلخ شد و ببهانۀ اينکه سابقًاخيلى اوقاتش 

  ّخريده است خواست بزور قريه را متصرف شود ولى گماشتگان خواهر



  .شاه نمايندگان صدر اعظم را مورد توبيخ قرار دادند و ممانعت نمودند
  صدر اعظم  نزد شاه رفت و از خواهر شاه باو شکايت کرد لکن همان شب

  ظم خواهر شاه بخدمت شاه واقعه را عرض کرده بود و گفتهپيش از صدر اع
  بود که اعليحضرت شما هميشه بمن ميفرموديد که زر و زيور خود را

  بفروشم و ملک و آب بخرم من امر شما را اطاعت کردم و قوچ حصار را
   

  ١٠٢ص 
   شاه بخواهرش قول .خريدم حاال صدر اعظم ميخواهد بزور آنرا تصاحب کند

   چون حاجى ميرزا آقاسى از .در اعظم را از اين خيال منصرف کندداد که ص
  نيل بمقصود نااميد شد بمخالفت حضرت بهاءا قيام کرد دست آويزها

  اى وارد آورد درست کرد نيرنگها ساخت که شايد بشأن و مقام ايشان لطمه
  .و لکن حضرت بهاءا با کمال شهامت هر تهمتى را از خود دور ميساختند
  صدر اعظم بيچاره شد يک روز با خشم و غضب فرياد برآورد و بحضرت
  بهاءا گفت چه خبر است اينهمه مهمانى ميکنى من که رئيس الوزراى
  ّشاهنشاه ايران هستم ميل ندارم هر شب اينهمه جمعيت در سر سفرۀ تو

  حاضر باشند چرا اينهمه اسراف ميکنى مگر ميخواهى بر ضد من قيام کنى
   خدا  حضرت بهاءا فرمودند استغفر ا، .ر عليه من دسته بندى کنىو ب

  نکند اگر کسى دوستان خودش را مهمانى کند دليل بر اينستکه ميخواهد
   حاجى ميرزا آقاسى هيچ نگفت زبانش بسته شد؟ دسته بندى و فساد کند

  ود وّبا آنکه همه گونه قوت و اقتدار داشت و زمام امور کشور در دستش ب
  پيشوايان دينى با او همراه بودند آخر نتوانست بحضرت بهاءا تهمتى

   نفوسيکه با حضرت بهاءا .بزند و خود را عاجز و قاصر مشاهده نمود
  .معاندت داشتند همه مثل حاجى ميرزا آقاسى خود را عاجز ميديدند
  ن و صيتّحضرت بهاءا بر همه مقدم بودند عظمت مقام و بزرگوارى ايشا

  ّ مردم همه تعجب ميکردند که چطور .شهرتش بجميع جهات رسيده بود
  هاى هولناک خود را خالص کرده جان بسالمت ميبرند و ايشان از اين ورطه

   ميگفتند خدا ايشان را حفظ ميکند .معاندين  خود را ملزم و مجاب ميسازند
  .مت بماندتا حفظ خدا نباشد هيچکس نميتواند از اينهمه مخاطرات سال



  حضرت بهاءا هيچوقت بميل اطرافيان خود رفتار نميفرمودند و مطابق
  طمع و غرور آنها اقدامى نميکردند هر چند با رجال دولت معاشر بودند و با

  ّرؤساى دين رفت و آمد داشتند ولى در هيچ موقع از اظهار امر حق و
   

  ١٠٣ص 
   رجال دين و دولت در قبالنصرت آن خود دارى نمينمودند و بمشارب و آراء

  اظهار حقيقت اعتنائى نداشتند همواره حقوق مظلومين را بدون خوف و
  گناهان حمايت و دفاع بيم محافظه مينمودند و پيوسته از ضعفا و بى

  .ميفرمودند
   

  ١٠٤ص 
            فصل ششم                             
  باب بخراسانمسافرت جناب باب ال                       

ّحروف حى وقتيکه ميخواستند از محضر مبارک حضرت باب مرخص      ّ  
  ّشوند و بصوب مأموريت خويش عزيمت نمايند هيکل مبارک بيکايک آنها

  دستور فرمودند اسامى اشخاصى را که تبليغ ميکنند و مؤمن ميشوند در
  اجى مهر خود را بر آن نهند و نزد جناب ح،اى نگاشته و سربسته ورقه

  :" فرمودند  .ّميرزا سيد على خال ارسال دارند تا بحضور مبارک بفرستند
  من از آن اسماء واحدها تشکيل خواهم داد باينمعنى که اسماء مؤمنين را

  بهيجده دسته نوزده نفرى دسته بندى خواهم کرد و آن هيجده واحد
  )ت ّکه عبارت از حروف حى و حضرت نقطه اولى اس( ّ واحد اول بضميمۀ

  .ّتشکيل نوزده واحد ميدهند که جميعًا بعدد کل شئ بالغ خواهد گشت
  اسامى جميع مؤمنين را در لوح الهى ثبت خواهم نمود تا حضرت محبوب

  نهايت خود را بر آنان نازل فرمايد و در يوم ظهور و استقرار بر برکات بى
  و مخصوصًا" ّعرش عظمت خويش جميع آنان را در جنت خود وارد سازد 

   اقدامات و شرح مساعى خود را راجعّبمال حسين دستور دادند که نتيجۀ
   اسامى مؤمنين وبتبليغ امر ا در اصفهان و طهران و خراسان بضميمۀ

  همچنين اسامى مخالفين و اعداء امر الهى بحضور مبارک تقديم دارد و



  روانه نخواهمّ تو بمن نرسد از شيراز براى حج بيت ا تا نامۀ" فرمودند 
  ."شد
  ّمال حسين پس از آنکه در طهران بحضور مبارک بهاءا رسيد و از     

  عنايات حضرتش روحى جديد يافت بجانب خراسان رهسپار گرديد و پس از
  ّ  غيبيه که حضرت باب در هنگام خداّورود بآن اقليم قوۀ معنويه و لطيفۀ

  ّ اول کسيکه .ر و آشکار گشت باو عنايت فرموده بودند آثارش ظاه،حافظى
   

  ١٠٥ص 
   

  ١٠٦ص 
  ند يکى از دهات خراسانغاز. ( ندى بود غدر خراسان مؤمن شد ميرزا احمد از

  ّ دومين نفر از .ترين و دانشمندترين علماى آن زمان بود که معروف) است 
ّمشار اليه بمال احمد حصارى نيز معروف( بود ّمعلم ّمؤمنين بامر مال احمد  ٌ  

ّاين شخص وقتيکه در کربال بود متصدى تعليم اطفال سيد کاظم رشتى) است  ّ  
ّ ديگر از مؤمنين مال شيخ على ملقب به .ّبود و باين جهت بمعلم معروف است ّ  

ّعظيم است اين لقب را حضرت باب باو دادند و بعد از او مال ميرزا محمد ّ  
   مشهور بودندى بعلم و دانش معروف وغفروغى که بعد از ميرزا احمد از

  ّ  ساير علما را تاب مقاومت در قبال دالئل مال .بشرف ايمان فائز گرديد
ّحسين و قوۀ همعنانى باو در علم و دانش نبود و از جمله ميرزا محمد ّ  

   او در اواخر حال در مشهد مسکن .باقر قائنى نيز بامر مبارک مؤمن شد
  ّ محبت .ن شهر بسر برد عمر خود را در ايّگرفته بود و تصميم داشت بقيۀ

   
  ١٠٧ص 

  ّ شجاعت و کثرت مهر و محبتاندازه بود بواسطۀ او نسبت بامر مبارک بى
  ّ ميرزا محمد باقر خانۀ .دشمنان از او خائف و دوستان از او مسرور بودند

ّخود را باختيار مال حسين گذاشت تا در آنجا مال حسين با طالبين مذاکره کند ّ  
   شيخخدمت امر مشغول بود تا آنکه عاقبت در قلعۀو خودش هم دائما ب
  ّ او در مشهد در باال خيابان واقع و ببابيه معروف خانۀ .طبرسى شهيد شد



   در قلعۀ . وارد ميشد مردم او را بابى ميخواندندبود هر کس در آن خانۀ
  ّشيخ طبرسى بعد از شهادت باب الباب جناب قدوس سردارى اصحاب را

  .ّ باقر قائنى مذکور محول نمودندّبميرزا محمد
  ّمال حسين بر حسب امر حضرت اعلى اخبار و وقايع سفر خود را     

ًمفصال بحضور مبارک نوشت و فهرستى از اسامى مؤمنين ثابتين نيز ّ  
  ّ خود را از راه يزد بتوسط يکى از شرکاء خال حضرتنگاشت و مراسلۀ

  ت فرستاد و اين مراسله درباب که طرف اعتماد بود و در طبس مسکن داش
   رمضان٢٧ شب  . بحضور مبارک رسيد١٢٦٠شب بيست و هفتم رمضان 

   اين شب را .نزد پيروان اسالم بسيار محترم و معروف به ليلة القدر است
ِليلة القدر" زار ماه ترجيح  داده و فرموده است خداوند بر ه) ۴:۹۷(آن در قر َ ُ َ َ  

َخير من ألف شهر  َِ ِ   ين مراسله بحضور مبارک رسيد تنها کسيکهوقتيکه ا" ٌ
ّمشرف بود جناب قدوس بود    حضرت اعلى بعضى از مضامين مکتوب را .ّ

  .ّبراى قدوس خواندند
  از ميرزا احمد شنيدم که از قول حضرت خال نقل ميکرد) نبيل ( من      

   شبى که مراسلۀ باب الباب  بحضور مبارک رسيد من سرور و:و ميگفت
  ّى در وجه مبارک و حضرت قدوس مشاهده کردم که شرح آن ازنشاط غريب

  ّعهدۀ من خارج است و در آن ايام ميشنيدم که هيکل مبارک اين کلمات را
  حضرت اعلى در" ّالعجب کل العجب بين جمادى و رجب " تکرار ميفرمودند 

ّضمنى که مراسلۀ مال حسين را ميخواندند بطرف قدوس متوجه شده و ّ ّ  
   

  ١٠٨ص 
  بعضى از سطرهاى آن مراسله را باو ارائه داده و سبب سرور خود را

  بدين وسيله باو مشهود و آشکار نمودند ولى من از اين رمز عجيب بيخبر
   ميرزا احمد گفت من پيوسته ميخواستم که بآن راز پنهان پى ببرم .بودم

ّوقتيکه مال حسين را در شيراز ديدم اين قضيه را که از جناب خال شن   يدهّ
  ّ مال حسين چون اين را شنيد خنديد و گفت خوب .بودم براى او نقل کردم

  بخاطر دارم که در بين ماه جمادى و رجب من در طهران بودم و بيش از اين
  چيزى نگفت ولى من اينطور پى بردم که راز نهانى در طهران موجود است



  رت باب حضکه چون ظاهر و آشکار شود موجب سرور و نشاط فوق العادۀ
   خود بحضورّ مال حسين در ضمن عريضۀ .ّو جناب قدوس خواهد گرديد

  مبارک شرح قيام حضرت بهاءا را بتبليغ امر و مسافرت حضرتش را
   از .ّبجانب نور براى نشر آثار الهيه همه را نگاشته و بعرض رسانيده بود
  ّاطالع بر اين وقايع حضرت باب مسرور گشت و بر غلبه و انتشار

  امر ا با کمال اطمينان يقين داشتند که اگر خودشان در چنگ دشمنان
  اسير شوند و جان خود را نثار نمايند امر مبارکشان از سرعت و پيشرفت
  ّباز نخواهد ماند و در ظل قيام و پرتو اقدام حضرت بهاءا بر نشو و

َنمايش خواهد افزود    خويشۀّ آن بزرگوار بحکمت کامله و محبت غالب .َ
  عالميان را مجذوب امر ا خواهند ساخت از اينجهت حضرت باب با کمال

  فرح و سرور و بدون خوف و بيم هر بالئى را بخود پسنديدند و مانند
  يقين کامل وّسمندر خويش را در آتش محبت ا افکندند و با روح قوى

  .باعالن امر ا مشغول شدند
   

  ١٠٩ص 
   فصل هفتم                                     
  ّ منورهّ معظمه و مدينۀّسفر حضرت باب بمکۀ              

  ّپس از وصول عريضۀ مال حسين از خراسان بحضور مبارک هيکل      
    حرم محترمۀ خود را بوالدۀ خويش .ّاطهر عازم حج بيت ا گرديدند

  ٌسبت بمشار اليهاسپردند و بجناب خال اعظم سفارش فرمودند که ن
ّآنگاه با قافلۀ حجاج شيراز روانۀ حج بيت.  سرپرستى و مساعدت نمايد ّ  

  ّاز اصحاب تنها جناب قدوس مالزم هيکل مبارک بود و غالم.  گرديدند
   حضرت اعلى مستقيمًا بجانب بوشهر .حبشى آن حضرت نيز همراه بود

   مبارک هم با جنابّروان شدند که محل تجارت جناب خال اعظم بود و هيکل
ّخال در تجارت شرکت داشتند و مدتى در بوشهر متوقف و بتجارت مشغول ّ  

  ّ پس از ورود ببوشهر کارهاى خود را مرتب فرموده و براى آن سفر .بودند
  ّ از بوشهر بکشتى نشسته و مدت دو ماه سفر دريا .دور و دراز آماده شدند

   



  ١١٠ص 
  کندى سير  ميکرد و گاهگاه دستخوش کشتى با کمال بطوء و  .طول کشيد

  .ّامواج شديد و طوفان سخت ميشد تا در ساحل ارض مقدس لنگر انداخت
   هيچيک،ّمشکالت سفر و شدت طوفان و امواج و عدم وسائل استراحت

  .ّنتوانست هيکل مبارک را از نماز و دعا و مناجات و تضرع ممانعت نمايد
  ّ سهمگين و بيمارى حجاج داشتهّبدون آنکه توجهى بطوفان شديد و امواج

ّباشند الواح مبارکه از لسان مقدس نازل ميشد و جناب قدوس مينوشتند ّ.  
  حاجى ابوالحسن شيرازى که با همان کشتى عازم بيت ا بوده براى     

  کشتى از بوشهر که براه افتاد پس از دو ماه" من چنين نقل کرد و گفت 
  .يکردم که حضرت باب پيوسته مشغولند من مشاهده م .ّبساحل جده رسيد

ّحضرت قدوس در محضر مبارک بود هيکل مبارک ميفرمودند و قدوس ّ  
  ّمينوشت حتى در وقتى که کشتى دچار اضطراب شديد و طوفان سخت بود

   را ترس و پريشانى احاطه کرده بود هيکل مبارک با آنو همۀ مسافرين
  ّند و قدوس در محضر مبارککمال اطمينان و متانت بکار خود مشغول بود
   آثار متانت و سرور وجه .ّبنگارش آيات نازله از فم مطهر ميپرداخت

   نه .ّ وقوع طوفان هائل و هياهوى حجاج ابدًا تغيير نميکردمبارک بواسطۀ
  اعتنائى بطوفان داشتند و نه ترس و بيمى از انقالب دريا و امواج مهيب

  ."بوجود مبارک عارض ميگشت
  ّ هيکل مبارک در کتاب مبارک بيان  فارسى بشدائد و مشقاتخود     

  خود من از بوشهر تا مسقط که دوازده" اشاره کرده ميفرمايند قوله تعالى 
َروز طول کشيد چون ميسر نشد که  آب بردارند به م   )ليموى شيرين ( نى َدّ

  نظر باين مشکالت بود که حضرت اعلى دعا فرمودند که، انتهى" گذرانيده 
  خداوند قدير وسائل سفر را آسان فرمايد تا براى طى اقيانوس وسائل

  سهلى فراهم شود طولى نکشيد که دعاى هيکل مبارک مستجاب شد و وسائل
  ّسفر دريا فراهم گشت در خليج فارس که در سوابق ايام جز يک کشتى بخار

   
  ١١١ص 

  ّ حجاج .هاى بزرگ متعدد لنگر انداختند در ساحل آن ديده نميشد کشتى



   چند روز با کمالها  ميتوانند خود را بفاصلۀ  اين کشتىشيراز بواسطۀ
  .راحتى بسرزمين  حجاز برسانند

       مردم مغرب زمين از سرچشمۀ ظهور اين صنايع بديعه و مصدر اين
  ّاطالعند و ًاختراعات عجيبه که غفلة ظاهر و آشکار گرديد غافل و بى

  ّ علت حصول و بروز اينهمه صنايع و اختراعات عظيمه کهّنميدانند آن قوۀ
  تاريخ ملل غرب شاهد و ناطق است که.  گرديد از کيست  مصدرش کجاست

  حدوث انقالب عظيم در صنايع و ظهور بدايع اعمال و اختراعات بطور
   صنايع و .ناگهانى در همان سالى بود که ظهور اعظم الهى در آن واقع گشت

  ّ نمود و ترقى کرد که بشهادت جميع ملل غرباقتصاديات  بطورى پيشرفت
  مثل و نظير است و لکن امم مذکوره بقدرى سرگرم در ادوار سابقه بى

ّو متوجه آثار عجيبۀ بديعه گشتند که از عرفان مؤثر اصلى و مصدر ّ  
   که جميع اين انقالباته اىّحقيقى  آن غافل شدند و از وصول بنتيجۀ مهم

  .ّحقق آن آشکار شده و ظاهر گشته محروم ماندندصنعتى و اقتصادى براى ت
  ّاز صنايع و بدايع مدهشه در عوض استفاده و دريافت نتايج مهمه نتائج
ّمذمومه بدست آوردند و آنچه را که براى حصول صلح و تحقق اتحاد و ّ  
  ّمحبت بظهور پيوسته بود براى هالکت نوع بشر و خرابى بالد و امصار

  .بکار بردند
  ه رسيدند احرام پوشيدند و بر شتر سوارّحضرت باب بجدچون      

ّشده بجانب مکه توجه فرمودند جناب قدوس پياده راه ميپيمود و مالزم ّّ  
ّاز جده تا مکه همانطور پياده ميرفت و هر چه هيکل.  هيکل مبارک بود ّ  

  مبارک فرمودند سوار شود پياده رفتن را در محضر مبارک ترجيح داد مهار
   که هيکل اطهر بر آن سوار بودند بدست داشت و با نهايت خشوعشترى  را

   از خستگى و .پيمود و اوامر مبارکه را اطاعت ميکرد و عبوديت راه مى
   

  ١١٢ص 
  ّکوفتگى سفر و مشقت راه ملول نميشد و شبها تا صبح خواب و راحت خود

  را فداى موالى محبوب خود ميکرد و مواظب بود که پيوسته وسائل
   يکروز در کنار چاه آبى هيکل .ّاحت موالى عزيز خود را مهيا سازداستر



  مبارک بنماز ايستادند ناگهان عربى بيابانى پيش آمد و خرجينى را که
  روى زمين قرار داشت و محتوى آيات و الواح مبارکه بود بربود و مانند

  غالم حبشى برخاست تا او را دنبال کند ولکن. برق راه بيابان پيش گرفت
  اگر او را تعقيب" حضرت اعلى باشارۀ دست او را ممانعت کرده فرمودند 

  ّميکردى البته باو ميرسيدى و جزاى او را ميدادى ولى آن آيات و الواح
   اين عرب بنقاطى خواهد رسيد که وسيلۀ ديگرى براى ايصال آنبواسطۀ

  بخواست از اين واقعه محزون مباش زيرا اين کار  .بآن نقاط موجود نيست
   حضرت باب پيوسته در هنگام ظهور حوادث اصحاب خويش را ."خدا بود

ّبامثال اينگونه بيانات تسلى ميدادند و از خشم و تأسف دور ميساختند و ّ  
  .باينوسيله آنان را بارادة ا و قضاى الهى راضى و مسرور ميداشتند

  .شدندحضرت اعلى در روز عرفه در مکان خلوتى بنماز و دعا مشغول 
  ريف بردند و نوزده تشٰنىِمه روز بعد که عيد قربان بود پس از نماز عيد بنه 

   رأس را٧ گوسفند را باسم خود و ٩گوسفند از بهترين نوع خريدارى کرده 
  ّباسم جناب قدوس و سه رأس بنام غالم حبشى قربانى کردند و گوشت

  ّ ماه ذى الحجه که .آنها را بين فقرا و مستمندان آن نواحى تقسيم فرمودند
ّموقع اداى مراسم حج است در آن سال مطابق با اول زمستان بود معذلک ّ  
  ّگرما خيلى شديد بود و حجاج نميتوانستند با لباس معمولى خود بگذرانند
  ّو طواف کنند ناچار با لباس احرام مراسم حج  را بجا آوردند ولکن حضرت

ّباب در آن شدت گرما با عمامه و عبا باج   ّراى مراسم حج پرداختند زيراّ
  باحترام و تعظيم شعائر ا نزديکتر بود و با لباس معمولى خود طواف

  .کعبه را بپايان رسانيدند
   

  ١١٣ص 
ّدر آخرين روز ايام حج حضرت باب پهلوى حجر االسود با ميرزا محيط کرمانى      ّ  

  را ازاى محيط تو خود " روبرو شدند و دست او را گرفته فرمودند 
  پندارى و ّرجال معروف شيخيه و عالم بحقايق تعاليم شيخ مرحوم مى

ّباطنًا مدعى هستى که وارث آن دو کوکب تابان و جانشين نورين نيرين ّ  
   خداترين نقاط حاضر و در خانۀ هستى اينک نگاه کن من و تو در محترم



ّهستيم و در چنين مکان مقدسى انسان ميتواند بين حق و باطل را    تميز دهدّ
  و هدايت را از ظاللت ممتاز سازد اکنون من بتو ميگويم هيچکس بجز من

   
  ١١٤ص 

  در شرق و غرب عالم نيست که خود را
  ّباب معرفت ا معرفى کند برهان

  ّمن همان دليل و برهان جدم حضرت
  ّرسول ا صلى ا عليه و آله است
  هر چه ميخواهى از من بپرس تا من

  مين جا جواب تو را در ضمنٓاالن در ه
ّآيات مبارکه که مثبت صحت ادعاى ّ  

  ّ اينک تو را مخير قرار .من است بدهم
  ميدهم که يا امر مرا از دل و جان

ّبپذيرى و يا آنکه علنًا اعراض کنى و رد ادعاى من نمائى   ّ شق ثالثى ندارد .ّ
  يدهى دستّگر شق ثانى را اختيار مينمائى و اعراض را بر اقبال ترجيح ما

  ّتو را رها نميکنم تا علنًا اعراض خود را از حق اعالن نمائى تا حصول سعادت
  ."ّکى ببرهان باشد و راه راست و حق براى همه آشکار شودّو شقاوت مت

  ّميرزا محيط چون اين بيانات مبارکه را شنيد و اتمام حجت را کامل     
  در مقابل آن جوان مانندو شديد ديد دست و پاى خود را گم کرد و خود را 

  گنجشکى ضعيف در چنگال شاهبازى قوى اسير و زبون يافت و با آنکه
  شخصى پير و دانشمند و توانا بود خود را در نهايت درجۀ ضعف مشاهده

  ّآقاى من اولين روزى که در کربال شما" کرد و با خوف و بيم تمام عرض کرد 
   و محبوب واقعى من شمارا زيارت کردم احساس نمودم که مطلوب اصلى

  ّهستيد از دشمنان شما بيزارم و از کسيکه بقدر ذره در طهارت ذات و قدس
   خواهش دارم مرا عفو .ر و ترديدى داشته باشد برکناّو بزرگوارى شما شک

ّکنيد و بناتوانى من مرحمت فرمائيد االن در اين مقام مقدس قسم ياد ٓ  
  يام نمايم و بطاعت شما بپردازم وميکنم که انشاء ا بنصرت امر شما ق

ّاگر آنچه را ميگويم مخالف نيت قلبى من باشد از رحمت حضرت رسول ا  



   
  ١١٥ص 

  ّنصيب بمانم و از واليت حضرت امير عليه السالم محروم ّعليه السالم بى
  ."باشم 

  ادند و در عين حال بضعف روح و حضرت باب بسخنان او گوش ميد     
ًحقيقة حق از باطل کامال ممتاز" ّطالع داشتند و باو فرمودند ّذلت نفس او ا ًّ  

ّشد اى قدوس اى کسيکه بمن مؤمن هستى شاهد باش تو را و تربت مقدس ّ  
 را در اين ساعت شاهد و گواه ميگيرم بر آنچه) ص(حضرت رسول ا  

   
  ١١٦ص 

   آگاهاکنون بين ما دو نفر گفتگو شد شما شاهد باشيد و خداوند هم شاهد و
   هر،  اى محيط هر چه ميخواهى  بپرس .است بزرگترين شاهد من اوست

   لسان من بعنايت  من بفضل الهى جواب تو را ميدهم، ايرادى دارى بگو،
   بپرس تا بعظمت مقام من واقف شوى و بدانى ّخداوند حالل مشکالت است،

  ۭ  ۭ◌..ايدّکه هيچکس را نميسزد مانند من مشکالت را حل کند و لب بحکمت گش
      ميرزا محيط ناچار چند سؤالى بمحضر مبارک عرض کرد و گفت من

  ّ منوره بروم و اميدوارم که جواب سؤاالت من انشاء امجبورم بمدينۀ
  قبل از آنکه بمدينه بروم بمن برسد حضرت باب باو اطمينان دادند و

  هم و اگر درفرمودند در بين راه که بمدينه ميروم جواب سؤاالت تو را ميد
  يش از آنکه بکربال برسى جواب من بتو خواهد رسيدپمدينه تو را نديدم 

َمن احسن فلنفسه و من( انتظار دارم که بعدالت و انصاف حکم کنى  َ َ َ َ َِ ِ َ َ  
َاسا فعليها و أن اَ لغنى عن العالمين  َ َ َِ َِ َ ََ َ َ َ َ َِ  ّ.(  

   خروج از مدينه بعهدسعى ميکنم که قبل از" ميرزا محيط عرض کرد      
  ّ آنگاه از حضور مبارک مرخص شد و با نهايت ترس و ".خود وفا کنم 

  وحشت دور شد و مانند غبارى خود را در مقابل هبوب ارياح عظمت
ّاز مکه بمدينه رفت و پس از توقف.  حضرت باب خوار و ذليل مشاهده کرد ّ  

  داى ضمير ومختصرى بجانب کربال روان شد بعهد خود وفا نکرد و بن
   حضرت باب .وجدانش که او را سرزنش و توبيخ مينمود اعتنائى نکرد



  بعهد خود وفا فرمودند و جواب سؤاالت ميرزا محيط را نازل فرمودند و
  آن توقيع برساله بين الحرمين معروفست ميرزا محيط چون بکربال وارد

  نکردشد بزيارت توقيع مبارک مزبور سر فراز گشت ولى بانصاف رفتار 
   باطنًا بمخالفت امر مشغول بود گاهى خود را .ّو از کلمات الهى متأثر نشد

  از پيروان  حاجى ميرزا کريم خان کرمانى محسوب ميداشت که از دشمنان
  ّخونخوار امر مبارک بود گاهى خودش مدعى مقام ميشد و خويش را مرشد

   
  ١١٧ص 

  عراق بود نسبت در اواخر حال که مقيم  .پنداشت و مرکز هدايت مى
   يکى از شاهزادگان ايرانبحضرت بهاءا اظهار ارادت ميکرد و بواسطۀ

ّکه در بغداد توقف داشت از محضر مبارک رجاء نمود که سرًا مشرف شود و ّ ّ  
  حضرت بهاءا بشخص واسطه فرمودند.  ّکسى بر تشرف او آگاه نگردد

ّبميرزا محيط بگو من در ايام توقف در کوههاى    اى در سليمانيه رسالهّ
  اى بنظم آورده که شرايط سير و سلوک و فرائض سالکين نگاشتم و قصيده

  . آن اين دو بيت استاز جملۀ
  گر خيال جان همى هستت بدل اينجا ميا     
                      ور نثار جان و سر دارى بيا و هم بيار          
  رسم ره اينست گر وصل بها دارى طلب     
                      ور نباشى مرد اين ره دور شو زحمت ميار          

  برو بميرزا محيط بگو اگر مايل است بدون هيچ قيد و شرطى بمحضر ما
  اين جواب که بميرزا محيط رسيد.  بيايد و گرنه من ميل ندارم او را ببينم

  د و ازفکرش را پريشان کرد زيرا از طرفى خود را قادر بمقاومت نميدي
  طرف ديگر سر باطاعت فرود نمى آورد  ناچار بکربال سفر کرد همان روزيکه

  جواب حضرت بهاءا باو رسيد از بغداد بکربال رفت و پس از سه روز
  .وفات يافت

  ّحضرت باب وقتيکه مناسک حج را تمام کردند توقيعى براى شريف     
  ّ جناب قدوس ارسال بعضى از آيات و آثار ديگر بواسطۀّمکه بضميمۀ

  ّداشتند توقيع مزبور شامل معرفى مقام عظيم خودشان و دعوت شريف



  وس  فرمودند ميروى و بدست خود اين توقيعّ  بقد .بايمان و قيام بخدمت بود
ّرا بشريف ميدهى شريف مکه در آن ايام ب   مور دنيوى سرگرم بود واّ

ّبمقاصد مادى توجه داشت از اينجهت گوش بنداى اله   .ى ندادّ
  حاجى نياز بغدادى گفت که من در سال هزار و دويست شصت و هفت     
   

  ١١٨ص 
  ّ معظمه رفتم و با شريف مالقات کردم در اثناى مذاکرات بمنّهجرى بمکۀ

  اى سر نامه(** ّگفت يادم ميآيد در سال شصت جوانى در اثناى حج نزد من آمد و 
  ّا گرفتم و از شدتکتابى مختوم بمن داد من کتاب ر**) بمهر 

  گرفتارى و کثرت کار فرصت نکردم بخوانم بعد از چند روز همان جوان آمد و جواب
   را بخوانمکتابمن چون زياد کار داشتم و در آنوقت فرصت نداشتم که آن .  خواست

ّجوابى ننوشتم تا وقتيکه ايام حج گذشت يکروز اوراق خود را جستجو ميکردم ّ  
  ب بنهج آياتکتاّفتاد چون خواندم ديدم در مقدمۀ آن ب اکتاًغفلة چشمم بآن 

  ب آنطورکتاّقرآن پند و اندرز مؤثر و جالبى نوشته شده من از قرائت آن 
  اى از فهميدم که جوانى از اوالد حضرت فاطمه و از بنى هاشم بدعوت تازه

  .ايران قيام کرده است و جميع اقوام جهان را بظهور موعود بشارت داده 
  من. ب کيست و کار آن دعوت بکجا رسيدهکتا آن فهميدم که نگارندۀديگر ن

  بشريف گفتم چند سال است که در ايران انقالب عظيمى ايجاد شده جوانى
  ّاز اوالد پيغمبر که مشغول بتجارت بود قيام فرمود  و مدعى وحى شد و خود

ّرا من عند ا معرفى کرد و ميفرمود در مدت چند روز زيادتر از    قرآنّ
  مجيد بوحى الهى آيات از قلم مبارکش نازل ميشود قرآن در بيست و سه
  سال نازل شد و از قلم آن حضرت در ضمن چند روز بيشتر از قرآن نازل

  جمع بسيارى ازهر طبقه باو مؤمن شدند علماء و اعيان ايران جان.  ميگردد
  اواخر ماه شعبان خود آن جوان در سال قبل در  .خود را در راه او فداء کردند

  در شهر تبريز مرکز اقليم آذربايجان بشهادت رسيد دشمنان او
  ميخواستند که باين وسيله امر او را خاموش کنند ولى بمقصود نرسيدند
  زيرا بعد از شهادت آتش امرش زبانه کشيد و در بين جميع امم و افراد

  اشخاصىّ شريف مکه بکلمات من گوش ميداد و از سنگين دلى  .منتشر شد



  اختيار فرياد ّاند بقدرى متأثر شد که بى که حضرت باب را بقتل رسانيده
  برآورد خدا لعنت کند اشخاص ظالم ستمکارى  که پيش از اين با اجداد

   
  ١١٩ص 

   سخن که باينجا رسيد گفتگوى من و طاهرين من همين طور رفتار کردند
  .شريف تمام شد

ّحضرت باب از مکه بمدينه  توج      ّه فرمودند و در اول محرم هزار وّ ّ  
   همانطور که بمدينه نزديک .دويست و شصت و يک هجرى روبراه نهادند

  ّميشدند دربارۀ مصائب حضرت رسول و سرگذشت آن بزرگوار تفکر
ّآثار قوۀ الهيه که در سابق از اين سرزمين آشکار و بخلق.  ميفرمودند ّ  

  ّابل چشم حضرت باب مجسمعالم حيات بخشيد با جالل و عظمت در مق
  هر چه بمدينه که مدفن حضرت رسول ا است نزديکتر ميشدند.  ميشد

   در بين راه بياد شيخ احمد .بيشتر بدعا و مناجات مشغول ميگشتند
  احسائى افتادند که آن بزرگوار چگونه قيام فرمود و بشارت اين ظهور

  ّ مرقد منور حضرتجديد بمردم داد و آخر کار در قبرستان بقيع نزديک
  ّ منوره همان شهرىّرسول مدفون گشت تفکر ميفرمودند که مدينۀ

  ّ پر مشقتى از عمربوده که حضرت رسول ا پس از گذراندن دورۀ
  ّخويش  را در مکه باين شهر انتقال فرمودند و تا آخر عمر در اين شهر

  راه حضرتماندند  آنگاه شهداى راه اسالم و نفوسى که جان خود را در 
  رسول فدا کرده بودند و دين اسالم را يارى نموده بودند در مقابل چشم

  ّ تربت مقدس شهداء از اثر اقدام مبارک حضرت .ّحضرت باب مجسم شدند
  ّ انفاس قدسيۀ مسيح آساى آن بزرگوارباب حيات جديدى يافت و بواسطۀ

  اند  برخاستهکه حيات بخش نفوس است مثل اين بود که شهداء از قبور خويش
   و چشم  بزيارت حضرت باب روشن کرده بطرف آن بزرگوار ميدويدند و

   مثل اينکه حضرت باب بآنها .با صداى بلند بحضرتش خوش آمد ميگفتند
  ّجواب ميدادند و آنها با کمال تضرع عرض ميکردند اى محبوب بيهمتاى ما

  ّن جا اذيتبوطن خويش مراجعت مفرما همين جا پيش ما بمان زيرا در اي
   در آنجا همه .دشمنانى که بمخالفت تو قيام خواهند کرد بتو نخواهد رسيد



ّمنتظرند که مراجعت بفرمائى و ترا اذيت کنند اما اين جا دست کسى بتو ّ  
   

  ١٢٠ص 
  .نميرسد ما ميترسيم اگر مراجعت بفرمائى دچار ظلم و ستم دشمنان گردى

  قاوت و هالکت ابدى آنهاستهر وقت درباره اقدامات آنها که منجر بش
  حضرت باب در جواب آن شهداء بلسان.  فکر ميکنيم لرزه بر اندام ما ميافتد

  روح غالب خويش ميفرمودند من در اين عالم آمدم تا عظمت و جالل شهادت
  را مشاهده کنم شما ميدانيد من چقدر شهادت را دوست دارم و باو مشتاقم

  نزديک کند و جانفشانى مرا قبول نمايددعا کنيد که خدا ساعت شهادت مرا 
  ّخوشحال باشيد مسرور باشيد زيرا من و قدوس بزودى با نهايت خلوص

  در قربانگاه وارد شده و در راه موالى خود بهاء جان خويش را فدا خواهيم
   خونى که در راه او ريخته شود باعث سرسبزى و شادابى باغ سعادت .کرد

   بذرهائى هستند که پس از خون ما بمنزلۀجاودانى ما خواهد بود قطرات
  ّ الهيه بسيارکاشته شدن درخت خداوند از آن بعمل خواهد آمد آن شجرۀ

   آن درخت مجتمعّتنومند و پر قوت است جميع امم و ملل دنيا در سايۀ
   شما اى شهداى راه خدا محزون مباشيد و اگر من از اين زمين .خواهند شد

  .ّريت خود بموطن خويش ميروم اندوهگين مشويدّمقدس براى انجام مأمو
   

  ١٢١ص 
         فصل هشتم                            

  ّ مراجعت حضرت باب از مکه و اقامت در                 
             شيراز                          

  ّحضرت باب از مدينه بجده مراجعت فرمودند و از آنجا تا بوشهر با     
  ّسفر مبارک بمکه تا مراجعت ببوشهر نه ماه قمرى.  کشتى مسافرت کردند

  طول کشيد پس از ورود ببوشهر در همان کاروانسرائيکه سابقًا تشريف
  داشتند ورود فرمودند جمعى از آشنايان و دوستان در آنجا بديدن حضرت

  وّ آنگاه قدوس را مخاطب داشته و با کمال مهر  .آمدند و خوش آمد گفتند
   از جمله فرمودند دوران .ّمحبت باو فرمودند که بشيراز مسافرت نمايد



  مصاحبت من و تو بپايان رسيده ساعت جدائى نزديک است ديگر در اين
  دنيا يکديگر را مالقات نخواهيم کرد در ساحت قرب حضرت بهاء باز بهم

  بودخواهيم رسيد  در اين جهان ترابى دوران معاشرت تو با من فقط نه ماه 
  .ّکه خاتمه يافت اما در عالم ابدى مصاحبت و معاشرت ما جاودانى است

  ور خواهد ساخت تا در راه او به عنقريب قضاى الهى ترا بدرياى بال غوطه
  محنت و سختى دچار شوى منهم پس از تو خواهم آمد و بمصائب بسيار

  لکوت بايد خيلى مسرور باشى زيرا خداوند ترا براى م .گرفتار خواهم شد
  ّاى هستى که مورد نزول شدائد و بليات انتخاب فرموده تو علمدار طايفه

   آن لشکر جام شهادت را در راه خدا خواهىعنقريب در طليعۀ.  خواهند بود
  .نوشيد و نيز در کوچه و بازار شيراز مصيبت بسيارى بتو خواهد رسيد
  منان غلبه باّجسم تو اذيت شديدى خواهد يافت ولکن در مقابل اقدامات دش

  تو خواهد بود آن قدر عمر خواهى کرد که بحضور حضرت مقصود خواهى
  رسيد در آنجا هر درد و مصيبتى را فراموش خواهى کرد و بجنود غيب

  ّمؤيد خواهى گشت منهم بعد از تو شهيد خواهم شد و در ملکوت جاودانى
   

  ١٢٢ص 
  خبر مراجعت خود از آنگاه مکتوبى بنام خال اعظم شامل  .بهم خواهيم رسيد

  ّمکه و ورود بشيراز نگاشتند و رسالۀ  خصائل سبعه  را که حاوى شروط
  ّ امر جديد بود باو داده وى را مرخص کردند و فرمودند سالم مراۀّاساسي

  .ّبجميع احباء و دوستان برسان
ّقدوس بجانب شيراز توجه نمود و بمنزل حاجى ميرزا سيد على ورود      ّ ّ  
ّب خال از قدوس سالمتى حضرت اعلى را جويا شد و قدوس شرحجنا.  کرد ّ  

   جناب خال پس از استماع .احوال را بيان کرد و امر مبارک را باو ابالغ نمود
ّبامر مبارک مؤمن شدند اول کسيکه بعد از حروف حى در شيراز بامر الهى ّ  

  ّاطالع اقبال کرد همين جناب خال است در اوائل حال از عظمت امر بى
ّبودند و لکن پس از مالقات با قدوس باهميت مطلب آشنا شدند و بر امر ّ  

  ّ محبت مظهر امر را در قلب خويش جاى داده و حيات .الهى مستقيم ماندند
  ه وقف کردند هميشه از حضرت اعلىّخود را پس از آن براى خدمات امري



  يچ کسحمايت ميکردند و از امر مبارک دفاع مينمودند و از هيچ چيز و ه
ّبشئون مادى اهميت نميدادند با نهايت انقطاع.  خوف و ترس نداشتند ّ ّ  

  ّخدمات آستان مقدس را ادامه دادند تا پس از چندى در طهران جزو شهداى
  .سبعه بشهادت رسيدند و با کمال شجاعت جان خويش را نثار کردند

  ّال م،ّمين شخصى که قدوس در شيراز مالقات کرد اسم ا االصدقّدو
  ّرا بمقدس داد و گفت" خصائل سبعه  " ّ قدوس  رسالۀ، صادق خراسانى بود

   در اين رساله را بموقع اجراءامر مبارک اين است که اوامر مسطورۀ
   از جمله اوامر مبارکه در آن رساله اين بود که بر اهل ايمان واجب .گذارى

  "ّباب بقية ا ) ّمحمد  ( ٍا قبل نبيلّ عليّاشهد ان" است در اذان نماز جمعه 
ّرا اضافه کنند مال صادق در آن ايام منبر وعظ و نصيحت داشت چون بر اين ّ  

  ترديد باجراى آن اقدام کرد و در مسجد نو که ّامر مبارک اطالع يافت بى
  امام جماعت بود اذان نماز را با فقره مزبوره انجام داد مردم جميعًا مندهش

   
  ١٢٣ص 

  ّ قيل و قال بلند شد علمائى که در صف اول جماعت،و سراسيمه شدند
   بفرياد و فغان آمدند و با آه و ناله،بودند و بتقوى و ورع معروف و مشهور
  بينيم که اين مرد در مقابل چشم ما ميگفتند واى واى ما زنده باشيم و به

  رايت کفر را برافراشته بگيريد اين کافر را که دشمن دين و خداست ، در
  هى بدعت ميگذارد بگيريد اين مرد را که باينگونه اساس اسالم رادين ال

ّ بابيت مقام کمى نيست که هر کسى بتواند ادعا کند،خراب ميکند    بارى .ّ
  اج و مضطرب گشت امور پريشانّفرياد و فغان علما بلند شد تمام شهر مو

   آجودان نخان ايروانى حاکم فارس،يت و آسايش مسلوب گرديد حسّشد امني
  ّ باشى که در آن ايام بصاحب اختيار معروف بود از حصول اين هيجان
ّناگهانى متعجب شده سبب پرسيد گفتند سيد باب اخيرًا از حج کعبه ّ ّ  

  و زيارت مدينه مراجعت کرده و ببوشهر وارد شده و يکى از شاگردان خود
  ّرا بشيراز فرستاده تا احکام او را منتشر سازد اين شخص مدعيست که

   
  ١٢٤ص 



ّسيد باب مؤسس شرع جديدى است که بوحى الهى باو نازل شده اينک مال ّ ّ  
  صادق خراسانى پيروى اين امر جديد را اختيار کرده و بدون هيچ ترس
  و بيمى مردم را آشکارا بشريعت باب دعوت مينمايد و پيروى او را از

ّواجبات اوليه ميشمارد   ّ حسين خان چون بر اين قضيه وقوف يافت .ّ
ّبدستگير کردن قدوس و مقدس فرمان داد و امر کرد آنها را بدار الحکومه ّ  

  را" وم االسماء ّقي"  حسب االمر هر دو را نزد حسينخان بردند کتاب  .بياورند
  ّکه از آثار حضرت باب است و مال صادق برخى از فقرات آنرا بلند در ميان

ّ چون مال صادق سنش .مسجد براى مردم خوانده بود نيز بحسين خان دادند ّ  
  وس نکرد زيرا همّبيشتر بود حسينخان او را مخاطب ساخت و اعتنائى بقد
  ّ حسينخان بمقدس .ّسنش کمتر و هم لباس مرتب و منظمى در بر نداشت

  ّاى که چگونه سيد باب بملوک و سالطين ّگفت آيا اول اين کتاب را خوانده
  ردارند و باطاعت اوو شاهزادگان خطاب ميکند که دست از سلطنت ب

  اى   که بصدر اعظم پادشاه ايران خطاب کرده ميگويد اى آيا خوانده.  بشتابند
  وزير پادشاه از خدا بترس دست از رياست بردار زيرا وارثين حکومت

  ّاى اگر اين حرفها راست باشد محمد ارض مائيم آيا اين حرفها را خوانده
  ّرگاه سيد باب بشتابد و من نيزشاه بايد دست از تخت و تاج بردارد و بد

  ّکه حاکم شيراز و محمد شاه مرا بحکومت فارس منصوب ساخته بايد دست
  ّاز حکومت بردارم و از اين جاه و جالل صرفنظر کنم مال صادق فرمود اگر

ّصدق ادعاى صاحب اين گفتار مسلم شود و با دالئل متقنه ثابت گردد که از ّ  
  ه ميگويد درست است همه بايد اطاعتطرف خدا است در اينصورت هر چ

  ّ کالم او کالم ا است وقتى کالم ا شد خواه محمد شاه باشداکنند زير
   حسينخان از اين جواب .ّخواه وزير محمد شاه همه بايد اطاعت کنند

ّخشمگين گشت و بمقدس ناسزا و دشنام گفت بفراشان امر کرد تا لباس ّ  
  ّتازيانه باو بزنند و پس از آن ريش مقدس وّمقدس را بيرون آورده هزار 

   
  ١٢٥ص 

  ّقدوس را بسوزانند و بينى آنها را سوراخ کرده مهار کنند و در تمام شهر با
  غل و زنجير بگردانند تا مردم عبرت بگيرند و بدانند هر که کافر شود



  .سزايش اين است
  و اطمينانّمال صادق در حين عبور از کوچه و بازار با نهايت سکون      

  )١٩٢-١٩١٣(ّچشمهاى خود را بطرف آسمان متوجه ساخته بود و اين آيۀ قرآن 
رب"  را تالوت مينمود   ِنا اننا سمعنا مناديًا ينادى لاليمانَ ِ ِ ِ ِٕ َ َ َ َ َُ ُ ّ  

َأن امنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و َ َ َ َ َُ ُُ َ ِ َِ َ َ  ُ  ِ  
کفر عناسيئاتنا و توف َ َ َ َِ  ّ َ َنا مع االبرار َ َ ّمقدس و قدوس انواع" َ ّ  

ّعذاب را تحمل نمودند و با کمال نشاط و قوت حمل مصائب کردند هيچکس در تمام ّ  
   پس از آن هر دو را ازشيراز بيرون .آن شهر پيدا نشد که از حقوق  آنها دفاع کند

  .يد شدکردند و بآنها گفتند اگر بر گرديد بعذاب شديد مبتال و بدار آويخته خواه
ّ اين دو نفس مقدس در ميدان تحمل مصائب شديده حائز قصب سبق گشتند و از ديگران ّ  

ّهر چند مال على بسطامى اولين شهيد امر مبارک است لکن باندازۀ.  گرو بردند ّ  
  اين دو نفر بمصيبت و زحمت دچار نشد از آن گذشته گرفتارى او خارج از حدود ايران

  .يعنى در اقليم عراق بود
  يکى از اشخاص که در آن روز ناظر وقايع  بوده است و بامر مبارک     

  ّمؤمن نبوده چنين حکايت کرده است که من وقتيکه مقدس را تازيانه
  ّميزدند حاضر بودم چندين مرتبه فراشانى که او را تازيانه ميزدند خسته

  ّهاى مقدس جارى بود هيچکس خيال  شدند و تبديل يافتند خون از شانه
  يف بتواند زيادتر ازعّنميکرد که چنين شخصى با کثرت سن و اندام ض

  به نهصد بالغ شد با اينهمهها ّپنجاه تازيانه را تحمل کند ولى عدد تازيانه 
ّمال صادق با نهايت متانت و شجاعت تحمل ميکرد و آثار سرور از صورتش ّ  

  ه نداشت من ديدمّ  لبانش متبسم و ابدًا اعتنائى بضربات تازيان .آشکار بود
   هر طور بود پس از آنکه او را از شهر بيرون.که دستش را بدهنش گذاشته

   
  ١٢٦ص 

  کردند خودم را باو رسانيدم و از او پرسيدم چرا در وقت تازيانه خوردن
  ّ اولّ مال صادق گفت هفت تازيانۀ؟  ميخنديدى چرا دهنت را گرفته بودى

  احساس نکردم و ملتفت نميشدم کهخيلى درد آورد پس از آن ديگر دردى 
  ها ببدن من ميخورد يا نه ولى نشاط و سرور عجيبى سراپاى مرا تازيانه



   شديدى مرا فرو گرفته بود براى جلو گيرى از خندهاحاطه کرده بود و خندۀ
  دست بدهان گذاشتم در آنوقت فکر ميکردم که خداوند چگونه درد را براحت

  ّرور مبدل ميکند افهام حقايق از ادراکتبديل ميفرمايد و حزن را بس
  ّ من چند سال بعد که مقدس را مالقات کردم.عظمت قدرت او عاجز است

  ّداستانى را که آن مرد مسلم براى من گفته بود بمقدس نقل کردم همه را
  .تصديق فرمود

  ّخان باذيت و آزار پيروان باب اکتفا نکرد نادانى و درندگى او حسين     
  ّه متعرض  حضرت باب نيز بشود بنابر اين مأمورى چند ازسبب  شد ک

  ّ از سواران خاص  خود فرستاد و امر شديد صادر نمود که هر کجا، شيراز
  ّسيد باب را بيابند دستگير کنند و با غل و زنجيرش بدار الحکومه وارد

  ّرئيس اين مأمورين  که از طايفۀ على اللهى بود چنين حکايت کرده.  نمايند
   در سه .ّخان از شيراز ببوشهر توجه نموديم حسب االمر حسين" ست که ا

  منزلى شيراز در ميان بيابان که ميرفتيم جوانى را ديديم شال سبزى بر
ّ کوچکى برسم اشراف آن ايام و تجار آن روزگار برّکمر داشت و عمامۀ ّ  

   با اثاثآن جوان بر اسبى سوار و غالم سياهى از دنبال او.  سر گذاشته بود
  ّ چون بهم رسيديم جوان تحيت گفت و سالم کرد و از ما پرسيد.  راه ميپيمود

  ّمن نميخواستم مأموريت خودم را باو بگويم در جواب گفتم کجا ميرويد؟ 
   آن جوان خنديد .ّحاکم فارس ما را براى کار مهمى  باين طرفها فرستاده

   اينک من .ير کنيدو فرمود حاکم فارس شما را فرستاده که مرا دستگ
  حاضرم هر طور مأمور هستيد رفتار کنيد من خودم نزد شما آمدم و خود را

   
  ١٢٧ص 

   
  ١٢٨ص 

ّمعرفى کردم تا براى يافتن من زحمت نکشيد و مشقت نبينيد    من خيلى .ّ
  ّمتعجب و سرگردان شدم چگونه اين جوان با اين صراحت و استقامت

  فتار بال ميسازد حيات و سالمتى خودّخود را معرفى ميکند و خويش را گر
  را در خطر مياندازد و سعى کردم که آن همه را نديده و نشنيده انگارم



   قسم بخداوندى ":و از او بگذرم وقتى خواستم بروم نزديکتر آمد و فرمود
  که انسان را خلق کرده و او را بر جميع موجودات فضيلت داده و قلبش را

ّمحل تجلى  انوار عرفان  ّو محبت خويش ساخته که من از اول عمر تا کنونّ ّ  
  ام و راحتى خود ام هميشه خير ديگران را خواسته جز براستى لب نگشوده

  ام و باعث غم ّرا فداى خلق خدا کرده ام هيچوقت کسى را اذيت نکرده
   من ميدانم که شما براى دستگير کردن من .و اندوه هيچکس نشده ام
  يفتيد و مسئول حاکم بشويد آمدم خودم راميرويد نخواستم بزحمت ب

ّمعرفى کردم اکنون مأموريت خود را انجام دهيد  ّ."  
  اختيار از اسبم پياده شدم رکاب اسب او را از استماع اين بيانات بى     

  بوسيدم و گفتم اى فرزند پيغمبر اى نور چشم رسول ا قسم بآن کسيکه
  را بتو داده که عرض مرا بشنوى ترا آفريده و اين درجه و مقام عالى 

  اثر نگذارى خواهش دارم از همين جا بهر جا که ّو تضرع و زارى مرا بى
   و در محضر حسين خان تشريف نبرى زيرا اين شخصىميخواهى برو

   من نميخواهم که جوانى .ّمردى ستمکار و پست است ميترسم ترا اذيت کند
   اين .ت اين ظالم شودمثل تو از اوالد پيغمبر گرفتار ستم و خشون

  مأمورينى هم که با من هستند همه اشخاص نجيبى هستند با من همراهند
   مالقات ما را باحدى نگويند خواهشنمدم از همين جاّقول ميدهم که قضيۀ

  بمشهد و خراسان عزيمت فرمائى تا از چنگال اين گرگ خونخوار در امان
  که از تو ظاهر شد اميدوارمفرمود در مقابل اين نجابت و اصالتى .  باشى

  خداوند تو را مورد رضاى خود قرار دهد لکن هيچوقت از قضاى الهى رو
   

  ١٢٩ص 
   تا،  يار و ياور من است،  ملجاء من است، گردان نيستم خدا پناه من است

ّآخرين ساعتى که مقرر شده هيچکس نميتواند بمن اذيت برساند و بر خالف ّ  
  ّتى آن ساعت مقرر برسد چقدر خوشحال ميشوموق.  خواست خدا کارى بکند

   مرا نزد حسين خان که جام شهادت را در راه خدا بياشامم اينک من حاضرم،
   وقتيکه اينطور فرمود .ببر هيچکس ترا در اينکار سرزنش نخواهد کرد

  ".من هم ناچار امر او را اطاعت کردم و مطابق اراده اش عمل نمودم 



  ّ خان حضرت باب را با نهايت عزت و احترامبارى مأمورين حسين     
   حضرت باب در جلو مأمورين، بدون قيد و بند تا شيراز همراهى نمودند

   همه مجذوب آن بزرگوار گشته و نهايت خضوع را نسبت، راه ميپيمودند
  ّباو مراعات مينمودند با همين حال بمقر حکومت وارد شدند مردم شهر از

ّتعجب بودند چون حسين خان شنيد سيد باب اين موکب عجيب ممشاهدۀ ّ  
  آمده فورًا حضرتش را احضار کرد و با کمال رذالت و وقاحت رفتار نمود در
  وسط اطاق امر کرد صندلى گذاشتند و بحضرت اعلى اشاره کرد جالس
  شوند بالفاصله بتوبيخ و مالمت آن حضرت پرداخت و در حضور جمع با

   آثار خشم از آن پيدا بود حضرت بابکلمات پست و زشت که در عين حال
  اى دين مگر نميدانى چه فسادى بر پا کرده " :را مخاطب ساخته چنين گفت
  اى  بپادشاه تاجدار ما جسارت ورزيده اى تو ّمقدس اسالم را تحقير نموده

  قرآن امراحکام ّهمان شخصى نيستى که مدعى دين تازه شده اى و بلغو 
  با نهايت متانت در جواب حاکم فارس اين آيۀ حضرت باب  ..."اى ؟  کرده
ّکم فاسق بنبا فتبينواء ٕان جا"  :را تالوت فرمودند) ٧٤٩( قرآن مبارکۀ َ ِ  

ِأن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين  ٍ ُِ ُ ُ ُ َُ   حسين خان" ٰ
  چه ميگوئى" اندازه خشمگين گرديد و فرياد برآورد  از شنيدن اين کلمات بى

  ّآنگاه بيکى از فراشان امر کرد" فهميم  آيا ما جاهليم ما فاسقيم ما نمى
  سيلى سختى بصورت حضرت باب بزند اين سيلى بقدرى شديد بود که

   
  ١٣٠ص 
   شيراز که در آنشيخ ابو تراب امام جمعۀ.   هيکل مبارک برزمين افتادّعمامۀ

   کرد و فرمانمجلس حاضر بود حسين خان را بر اين گونه رفتار سرزنش
  ّداد عمامه را بر سر حضرت باب گذاشتند و آن بزرگوار را پهلوى خود

  تو که معنى اين آيه را نفهميدى" نشانيد سپس بحسين خان رو کرده گفت 
   هرگوش کن تا معنايش را برايت بگويم معنى اين آيه اين است که دربارۀ

  ّ قطعى را اتخاذأىت ر آنوق، ّ دقت کرد،  جستجو کرد، مطلبى بايد بحث کرد
  نمود اين موضوع هم بايد مورد بحث قرار گيرد اين آيه را که اين جوان

  تالوت نمود بسيار مناسب مقام بود خيلى بمن تأثير کرد حاال بايد در اطراف



  خان با نظر امام  جمعه موافقت کرد آنگاه شيخ حسين"  .ّاين مسئله دقت کنيم
  يد از حضرت باب جويا شد حضرت فرمودندّ ادعاى امر جدابوتراب دربارۀ

  " بين امام غايب و مردم هستم من نه وکيل قائم موعود هستم و نه واسطۀ" 
  امام جمعه گفت کافى است از شما خواهش ميکنم روز جمعه در مسجد وکيل

  ّتشريف بياوريد و در مقابل عموم مردم همين بيانى را که فرموديد مکرر
  يخ ابو تراب از جاى برخاسته روانه شد تا ترتيب پس از آن ش .بفرمائيد

   حسين خان در اين اثنا گفت بايد شخص .الزم را در اين خصوص بدهد
  ّمحترمى ضامن سيد باب شود تا هر وقت ما او را بخواهيم فورًا بما تسليم

  ّنمايد و اگر از اين ببعد سيد باب بر خالف دين اسالم رفتار کند ضامنش از
ّ  حاجى ميرزا سيد على خال سيد باب که در آن مجلس حاضر بود.عهده بر آيد ّ  

   خود را قبول کرد و ضمانت نامه بخط خود نگاشتهضمانت خواهر زادۀ
  .مختوم داشت و چند نفر نيز شهادت خود را نوشتند و تسليم حاکم نمودند

    جناب خال حضرت باب را بمنزل  خود برد و خيلى مسرور بود که
ّموفق شده و حضرت باب را از شر حاکم ستمکار خالصىبچنين خدمتى  ّ  

  گذرانيدند حضرت باب اوقات خويش را در گوشۀ منزل بتنهائى مى.  داده 
  و بجز حرم و والدۀ حضرت و دائيهاى آن بزرگوار کس ديگرى در منزل

   
  ١٣١ص 

  برخى از مردمان زشت طينت بشيخ ابو تراب امام.  رفت و آمد نميکرد
ّر مينمودند که باب را بمسجد وکيل آورده و بتبرى از ادعا وادارجمعه اصرا ّ  

  ّنمايد و آنچه را در محضر حکومت متعهد شده انجام دهد شيخ ابو تراب
  ّشخص با مروت و نجيبى بود و مانند مرحوم ميرزا ابو القاسم امام جمعۀ
  ّطهران در رفتار و عادات خويش طورى بود که اذيتى بکسى وارد نياورد
  و هميشه سعى ميکرد که با جميع مخصوصًا اهالى شيراز بخوبى و خوشى

   دوست ميداشتند و احترام مينمودندترفتار کند مردم همه او را باين جه
  ين نميداد و در مقابلدسف نظر باين مطلب شيخ ابوتراب گوش بحرف م

  ّ متشبث اىدين بهر وسيلهفسدرخواست آنان جوابهاى مجملى  ميگفت لکن م
  يشدند که اين مسئله انجام يابد امام جمعه چون از هيجان عمومى بيمم



  ّداشت مجبور شد و پنهانى مکتوبى به حاجى مير سيد على خال نوشت و
  ّاز او درخواست نمود که روز جمعه سيد باب را بمسجد وکيل آورده تا
  مطابق وعده وفا نمايد و باو پيغام داد که اميدوارم خواهر زادۀ شما

  ناتش طورى باشد که از هيجان عمومى کامال جلوگيرى شود و پس از آنبيا
   روز جمعه رسيد وقتيکه .ّديگر شما و ايشان از شر مفسدين راحت باشيد

  شيخ ابو تراب باالى منبر رفت حضرت باب با جناب خال وارد شدند چون
  امام جمعه آن حضرت را ديد با کمال خوشروئى و احترام از حضرت

  نمود که باالى منبر تشريف آورده و بياناتى بفرمايند حضرتدرخواست 
  ّ اول منبر قدم گذاشتند و شروع ببيانىلۀه پباب بدرخواست امام جمعه ب

  فرمودند امام جمعه درخواست کرد که باالتر برويد تا مردم همه آن حضرت
  دمان ديگر هم باال رفتند و ايستادند بطوريکه در نظر مرّ دو پلۀ. را ببينند

  . شيخ ابو تراب قرار گرفته بودپاى منبر سر حضرت  باب مطابق سينۀ
َألحمد ِ الذى خلق " :  کرده و فرمودند ئى حضرت باب شروع بخطبه ََ ّ ُ  
ّالسموات و االرض بالحق  ّٔ َ   ّناگهان سيد شش پرى که عصا دار امام جمعه بود" ِ

   
  ١٣٢ص 

  بگذار و آنچه را بايد بگوئىمعنى را کنار  فرياد برآورد اين کلمات بى
  شرمى ّ امام جمعه از جسارت سيد شش پرى خشمناک گرديد و از بى .بگو

  شرمى بس  بى، حيا کن،ّاو غضبناک شد و باو فرمود سيد ساکت باش
  است آنگاه از حضرت  باب درخواست کرد که براى تسکين هيجان عمومى مردم

  :ّجمعيت کرده فرمودندبيان خود را مختصر بفرمايند حضرت باب روى ب
   لعنت خدا بر کسيکه مرا . لعنت خدا بر کسى که مرا وکيل امام غايب بداند"

  .ّلعنت خدا بر کسيکه مرا منکر نبوت حضرت رسول بداند.  باب امام بداند
   لعنت خدا بر کسيکه مرا . لعنت خدا بر کسى که مرا منکر انبياى الهى بداند

   پس از اين گفتار تا" .ّساير ائمۀ اطهار بداندمنکر امامت امير المؤمنين و 
ّپلۀ اول که شيخ ابو تراب نشسته بود باال تشريف بردند و با امام جمعه ّ  
  معانقه فرمودند امام جمعه بحضرت گفت بهتر آنست که بمنزل تشريف

  صبرى ببريد و نماز را در منزل بخوانيد زيرا عائلۀ شما با نهايت بى



   بعد .ّفورًا مراجعت کنيد و از سالمتى شما مطمئن شوندانتظار دارند که 
  .ّبحاجى ميرزا سيد على گفت که ايشانرا بمنزل برسانيد اين بهتر است
   نمازمقصود امام جمعه اين بود که مبادا مردم شورش کنند و پس از خاتمۀ

  ّبحضرت اذيتى برسانند و بطور قطع اگر امام جمعه حضرت باب را بمنزل
  داند پس از ختم نماز مفسدين سبب ميشدند که مردم نادان شورشبر نميگر

  ّکنند و بحضرت باب اذيت و آزار وارد نمايند در حقيقت امام جمعه بمنزلۀ
  .يد غيبى الهى بود که در آن روز بحفظ شخص حضرت باب قيام کرد

   مبارکه خود بسرّبارى مدتى حضرت باب در منزل خويش با عائلۀ     
   روز .ّا اولين عيد نوروز بعد از اعالن امر حضرتش فرا رسيدميبردند ت

   هجرى در آن روز که١٢٦١ّنوروز مطابق بود با روز دهم ربيع االول سال 
  حضرت باب در مسجد مطالب سابقه را بيان فرمودند جمعى از نفوس که
  در مسجد وکيل حاضر بودند و بيانات حضرتش را شنيدند از طرز حکمتى

   
  ١٣٣ص 
  ّاندازه متعجب شدند و چندان وقتى  در بيانات خود رعايت فرمودند بىکه

  ّى  از حاضرين بعظمت امر سيد باب عارف شدند  اّنگذشت که عده
  و بجاللتش معترف و مذعن گشتند از آن جمله شيخ على ميرزا همشيره

   حضرت اعلى در مسجد وکيل حاضرزادۀ امام جمعه بود که در روز خطابۀ
ّ آنوقت تازه بسن بلوغ رسيده بود بذر محبت ا در همانروز دربود و در ّ  

   هجرى١٢٦٧مزرعۀ قلبش افشانده شد و بتدريج  سر سبز گرديد تا در سال 
  ّدر عراق بحضور مبارک حضرت بهاءا مشرف شد و از آن مالقات بر
  سرور قلب و شجاعتش افزوده گشت و چون بشيراز مراجعت کرد باعالء

پرداخت و تا کنونهم بر خدمت امر قائم است و چنان رفتار کرده کهامر ا   
  حکومت و ساير مردم باستقامت و اخالق ممدوحه و اخالص او نسبت بامر

ّمطلع و مقرند   ى از او بحضور حضرت بهاءا در  اچندى پيش عريضه.  ّ
  ا چشممن ب "  بودّ عکا واصل شد در آن عريضه از جمله چنين نگاشتهمدينۀ

ّخود عالمات قوت امر الهى را مينگرم با اينکه مدتها در اين شهر بسر برده   ام ّ
  ام و همه بواسطۀ  و هر آن از طرف مردم ببال و مصيبتى گرفتار بوده



  انتساب من بامر مبارک دشمن من هستند معذلک دو نفر از بزرگان که يکى
ّظل السلطان پسر شاه و ديگرى ميرزا فتحعليخان صا   حب ديوان استّ

  اند  يکنفر بابى را  نزاعى که بين آنها حاصل شده تصميم گرفتهبواسطۀ
ّبا آنکه ظل السلطان دشمن امر ا است معذلک.  ّبراى  حکميت انتخاب کنند ّ  
  ت خود را باين بابى که چهل سال استّاين طور تصميم گرفته و حکمي

  اند که از رأى اين د کردهبامر مبارک مؤمن است واگذار نموده و با هم عه
  از جمله اشخاصى که در" بابى برنگردند و آنچه را بگويد مجرى دارند 

  مسجد وکيل حاضر بودند و بيانات حضرت باب را در آن روز شنيدند
  ّمحمد کريم نامى بود که بامر مبارک مؤمن شد و استماع بيانات حضرت باب

  ّ بليات و آفات بسيارى بعدًا دچار .در آن روز سبب ايمان او گرديد
   

  ١٣٤ص 
شد بطوريکه از ايران بعراق مهاجرت کرد در عراق بحضور حضرت بهاءا  

  ّمشرف شد و بر ايقان و ايمانش بيفزود پس از چندى بشيراز برگشت و
  حسب االمر حضرت بهاءا بخدمات امرى مشغول بود و در شيراز

  گرى که در آنروز حاضر و شخص دي .سکونت داشت تا حياتش بپايان رسيد
  بر اثر استماع بيانات مبارکه منقلب شد ميرزا آقاى رکاب ساز شيرازى
  است هر چه بيشتر سختى ديد بر ايمانش بيفزود و در عراق بحضور

ّحضرت بهاءا مشرف گشت از حضور مبارک راجع بحروف مقطعۀ اوائل ّ  
ِسور قرآنى و معنى آيۀ نور سؤال کرد َ    جواب او از قلم مبارک لوحى در .ُ

   و از .ٌنازل شد مشار اليه بخدمت امر قائم بود تا آخر کار بشهادت رسيد
   حياتّ آن نفوس ميرزا رحيم خباز بود که پس از ايمان تا آخرين دقيقۀجملۀ

  ّ و از جملۀ آن نفوس نيز حاجى ابو الحسن بزاز .از خدمت امر روى بر نتافت
  ّسفر مکه در همانسال حضرت باب را ديده بودٌشيرازى بود مشاراليه در 

  ولى از عظمت امر چنانچه بايد خبرى نداشت و چون در مسجد وکيل
  ى  مجذوب امر الهى گشت که پيوسته  ابيانات مبارکه را شنيد باندازه

  ّ مردم از رفتارش متعجب و به تمجيداشک از چشمانش سرازير بود همۀ
  ز بامر مبارک مؤمن گشتند و ازو تعريفش مشغول بودند پسرانش ني



  ّ از اصحاب شيخ احمد و سيد کاظمبساطّجمله آن نفوس حاجى محمد 
  اش هيچوقت ترک نميشد احى بود نماز جمعهّرشتى بود طبعًا آدم مز

  ّهميشه با امام جمعه بود و امام جمعه نسبت باو محبت بسيار داشت
  ديک ميگشت حضرتخالصه مژدۀ ظهور امر الهى بتدريج گوشزد دور و نز

  ًباب قبال در ضمن توقيعى به پيروان خويش فرموده بودند که پس از سفر
   هيکل مبارک بعتبات تشريف خواهند برد لذا جمعى از مؤمنين در آن،ّمکه

   سپرى٦١ّاقليم منتظر ورود هيکل مبارک بودند مدت قليلى که از نوروز 
  ائى که در عتباتّشد توقيعى از حضرت اعلى از طريق بصره براى احب

   
  ١٣٥ص 

  منتظر بودند رسيد و در آنجا تصريح فرموده بودند که آمدن من بعتبات
  ممکن نيست و فرموده بودند بروند در اصفهان بمانند تا تعليمات الزمه بآنها

  و از جمله فرمودند اگر مصلحت شد شما را بشيراز خواهيم خواست.  برسد
   وصول اين توقيع .ۀ خداوندى بوقوع پيونددّو اال  در اصفهان بمانيد تا اراد

  منيع که امتحانى شديد براى اهل ايمان بود اثرات عجيبى در مؤمنين ايجاد
  ّکرد بعضى در اين امتحان لغزيدند و گفتند چطور شد که سيد باب بوعدۀ

  اى از ّ عده خود وفا نکرد آيا اين خلف وعدۀ خود را هم بامر خدا ميداند؟
  ين امتحان ثابت قدم ماندند و اطاعت امر موالى خود را فرضمؤمنين در ا

  ّو واجب شمرده گوش باغراض متمردين ندادند و حسب االمر مبارک بطرف
   بعضى از اصحاب که قلبًا داراى ايمان بودند باين .اصفهان عزيمت نمودند

  ّجماعت پيوستند از آنجمله ميرزا محمد على نهرى بود که دخترش پس از
  خطوبۀ حضرت غصن اعظم گرديد و از جمله ميرزا هادى نهرى برادر ميرزاچندى م

  ّمحمد على مزبور بود اين دو برادر اصفهانى بودند و از جمله
ّ اصفهانى بود که در اين ايام از جملۀ خدام منزلبّآقا محمد  حناسا ّ  

   طبرسى شرکتى  از اينها در واقعۀ قلعۀ ه اّعد.  حضرت بهاءا است
   خالصه ثابتين .ى  از کشته شدن نجات يافتند  ااشتند و بطور خارق العادهد

  ّ از عتبات باصفهان حسب االمر حضرت باب توجه نمودند، بر امر مبارک
  اش را ّچون بکنگاور رسيدند جناب مال حسين و برادرش و همشيره زاده



   نفردر آنجا مالقات کردند و خيلى از اين مالقات خوشحال شدند اين سه
  نيز بکربال ميرفتند که جزء منتظرين باشند و در کنگاور چون از امر
   جميع .ّمبارک مطلع شدند با سايرين همراه و عازم اصفهان گرديدند

  ّاصحاب نهايت احترام را نسبت بمال حسين مجرى ميداشتند و او را امام
  جماعت خويش قرار دادند احترام اصحاب نسبت به باب الباب سبب

  ّ از امر مبارک بر کنار شدند يکى مالًات بعضى از جهال گشت که بعدحساد
   

  ١٣٦ص 
  ّجواد برغانى بود و ديگرى مال عبد العلى هراتى اين دو نفر نسبت بباب
  الباب حسد ميبردند و هر يک قلبًا آرزو داشتند که مورد احترام مؤمنين

  د را آشکارّو داراى رياست و بزرگى باشند ولى جرأت نميکردند نيت خو
  .ّکنند زيرا از بزرگوارى مال حسين انديشه داشتند

  ّميرزا احمد کاتب که در آن اوقات بمال عبد الکريم معروف بود و با     
  ّمال جواد از قزوين همسفر شده بود براى من نقل کرد که من اغلب ميديدم

ّمال جواد در ضمن کلماتش بمال حسين گوشه و کنايه ميزند و او را ا   ستهزاءّ
  ّچند مرتبه خواستم رفاقتم را با او ترک کنم ولى مال حسين مانع شد.  ميکند

ّها اهميت ندارد بايد چشم پوشى کرد و گفت اين   ّ مال حسين در بين آن .ّ
  جماعت طورى بود که همه او را دوست ميداشتند از رفتار او تعليم

  اصفهان ميرفتند در بين راه که ب .ميگرفتند و بر اثر او مشى مينمودند
  ّهميشه مال حسين يک فرسخ از ديگران بتنهائى جلوتر بود در موقع غروب
  ّبراى نماز فرود ميآمدند مال حسين با آنها نماز ميخواند و باز جلو ميافتاد

   او اقتدا کنندهتا وقت نماز صبح ميرسيد خيلى اصرار ميکردند که ب
  ّه امام جماعت ميشد و مالو امام جماعت باشد قبول نميکرد ديگرى باالخر

  ّ مال حسين طورى آنها را تربيت کرده .حسين با سايرين باو اقتدا ميکردند
   بودند مرکبهاى خود راهّ بود که همه بهم کمک ميکردند حتى آنهائيکه سوار

    چون نزديک اصفهان رسيدند .به پيادگان ميدادند و خودشان پياده ميرفتند
  ه همه يکمرتبه با هم داخل شهر نشويد زيراّمال حسين باصحاب فرمود ک

  موجب خوف اهالى ميگردد هر چند نفر با هم از يک دروازه وارد شويد پس



  از ورود باصفهان خبر ممنوع بودن حضرت اعلى از مالقات مؤمنين
  و مشکالتى که در شيراز بوقوع پيوسته بود در اصفهان باصحاب رسيد

ّ بود بر شدت بليات بيفزايد لکن مال حسينبنا بر اين رفتن آنها بشيراز ممکن ّ ّ  
  باين اخبار اعتنائى نکرد و عازم سفر شيراز شد مقصود خود را با چند نفر

   
  ١٣٧ص 

  ّاز همراهان در ميان نهاد عبا و عمامه را بيرون آورده و مثل افراد ايل
   موالى محبوب خويشّ خراسان جبه و کاله پوشيده و بجانب مدينۀهزارۀ
   گشت هر که او را ميديد خيال ميکرد از ايل هزاره و مردم قوچانروانه
  ّاش نيز با او همراه بودند جناب مال حسين چون   برادر و همشيره زاده .است
   شهر نزديک شدند شبانه برادرشانرا بشهر فرستادند تا بمنزلبدروازۀ

  روز  . خال بحضور مبارک عرض کندجناب خال رفته و ورود او را بوسيلۀ
  ّديگر باو خبر رسيد که هنگام غروب آفتاب حاجى ميرزا سيد على خال در

  ّ باب الباب در ساعت معين بآن نقطه .خارج شهر منتظر مالقات او است
  شتافتند و با مصاحبت خال بمنزل او رفتند شبها حضرت باب بمنزل خال
  تشريف ميآوردند و تا طلوع صبح باب الباب در خدمت حضرتش بسر

ّردند پس از مدتى حضرت باب بعدهميب   ى از اصحاب که در اصفهان منتظر  اّ
  دستور بودند اجازه فرمودند که بتدريج عازم شيراز شوند تا در موقع

  ّمقتضى هر يک بحضور مبارک مشرف گردند و بآنها دستور فرمودند که
   شهر با هم وارد نشوند و پس ازنهايت حکمت را مراعات کنند از دروازۀ

  ود بشيراز در کاروانسراها دور از هم منزل کنند و پس از ورود بکارىور
  .مشغول شوند مبادا ورودشان جلب نظر اهالى کند و موانعى ايجاد گردد

ّاولين عده        ّاى که بعد از مال حسين وارد شيراز شدند عبارت بودند از ّ
ّميرزا محمد على نهرى و برادرش ميرزا هادى و مال عبد الکري   م قزوينىّ

ّو مال جواد برغانى و مال عبد العلى هراتى و ميرزا ابراهيم شيرازى    سه نفر .ّ
  ّرا نسبت بمال حسين مشاهده کردند ّاخير چون شدت عنايت حضرت  باب

  حسد ديرين که نسبت باو داشتند بهيجان آمد و چون کارى نميتوانستند
  و غيبت ميکردندّبکنند ببدگوئى از مال حسين مشغول شدند هميشه از ا



ّحتى االمکان سعى داشتند که مال حسين را بهر وسيله شده از نظرها ّ  
  ّچون بر وقاحت افزودند همه مؤمنين از مقاصد فاسد آنها مطلع.  بيندازند

   
  ١٣٨ص 

   نتيجۀ اعمالشان اين بود که از جرگۀ اهل .شدند و از آنها دورى کردند
  همراه و همداستان شدند و بمخالفتايمان مطرود گشتند و با دشمنان امر 

   فتنۀ شديدى در شهر شيراز برپا کردند بقدرى در، امر ا قيام نمودند
   آنها،فتنه انگيزى افراط نمودند که حکومت شيراز براى جلوگيرى از فساد

  حضرت اعلى در الواح و توقيعات مبارکه اين سه.  را از شيراز بيرون کرد
ّ تشبيه فرمودند و مخصوصًا از مال جواد و مال سامرىنفر را بگوسالۀ ّ  

  عبد العلى هراتى در توقيع مبارک بجبت و طاغوت تعبير کردند و صريحًا
ّاللهم ألعن الجبت و الطاغوت " فرمودند    اين سه نفر بيوفا بکرمان رفتند" ّ
  . پيروان حاجى کريمخان کرمانى در آمدندو در جرگۀ

  ضرت باب شبى را بمنزل خال تشريف     پس از طرد اين سه نفر ح
ّبردند و ميرزا محمد على نهرى و ميرزا هادى برادرش و مال عبد الکريم ّ  
  ّقزوينى را احضار فرمودند چون اين سه نفر مشرف شدند حضرت اعلى

  ّبمال عبد الکريم فرمودند اى عبد الکريم آيا در جستجوى مظهر موعود هستى؟
  نت از لسان مظهر امر ظاهر شد و چناناين کلمات با نهايت لطف و متا

  اختيار اشکش سرازير گشت رنگش ّتأثيرى در مال عبد الکريم کرد که بى
  پريد پريشان شد و خود را بر اقدام حضرت باب افکند هيکل مبارک با
  نهايت مهربانى او را در آغوش گرفتند و پيشانيش را بوسيدند و پهلوى

  . او را برطرف ساختند، پريشانىخود نشانيدند و با کلماتى دلنشين
  ّچون از محضر مبارک مرخص شدند و بمنزل خويش مراجعت نمودند

ّميرزا محمد على و برادرش از مال عبد الکريم سبب اضطرابش را جويا گشتند ّ  
ّو پرسيدند چه شد که بغتة آنطور مضطرب شدى مال عبد الکريم گفت گوش ً  

  زيرا داستان عجيبى است من اينّکنيد تا براى شما قصه خود را بگويم 
  ّ وقتيکه بسن بلوغ رسيدم .ام ّقصه غريب را تا کنون براى هيچکس نگفته

  ّدر شهر قزوين متوطن بودم و ميل شديدى در وجود خود بکشف اسرار الهى



   
  ١٣٩ص 

  ّ وحدانيت الهى و انبيا و مرسلينداشتم ميخواستم معرفت کاملى دربارۀ
  ى بهتر از تحصيل علوم نيست  اين منظور وسيلهداشته باشم ديدم براى ا

  هر طور بود پدر و عموهاى خود را راضى کردم که مرا به تحصيل علوم وادار
  ّکنند و اجازه بدهند که دست از کسب و کار بکشم و مدتى درس بخوانم آنها

  ّهاى قزوين حجره گرفتم و مدتى همراهى کردند در يکى از مدرسه
  مشغول بودم روزها با همدرسان خويش در اطرافبتحصيل علوم مختلفه 

  مطالبى که ميخواندم مباحثاتى داشتم شبها هم که بخانه بر ميگشتم در
  نشستم و بمطالعه مشغول ميشدم بقدرى در اين  خودم تنها مىکتابخانۀ

  ّمسئله سرگرم بودم که بخورد و خواب اعتنائى نداشتم از محضر درس مال
  ّ در آن ايام از اعاظم علماى قزوين بود استفاده ميکردمعبد الکريم ايروانى که

  ّاين مرد شخص دانشمندى بود اطالعات زيادى داشت شخص فاضل و صالحى
  بود پس از دو سال در فقه و اصول بدرجۀ عالى رسيدم و مشکالت اين دو
ّفن را حل کردم پس از چندى بتأليف کتابى مشغول شدم شبها آن کتاب را ّ  

   کتاب مزبور را باستاد خويش دادم چون  بعد از اتمام، . تمام شدمينوشتم تا
  اندازه مسرور شد زحمات مرا تقدير آنرا مطالعه فرمود و مراجعه نمود بى

  اى از ّ يک روز در حضور ساير شاگردها گفت که مال عبد الکريم بدرجه کرد،
  ال منعلم و دانش رسيده که ديگر احتياجى ندارد در مجلس درس من و امث
  حاضر شود خودش مجتهدى دانشمند است ميتواند آيات قرآن را تفسير

   روز جمعۀ آينده پس از ختم نماز .ّکند و معانى واقعيۀ آنرا استخراج نمايد
  . اجتهاد باو خواهم دادّجمعه من در تمام شهر او را معرفى خواهم کرد و اجازۀ

  او را دربارۀ من شنيده بودند پس از اين گفتار شاگردان استاد ما که کلمات 
ّدر حصول اين موفقيت مرا تهنيت گفتند من بمنزل مراجعت کردم ديدم پدر ّ  
ّو عموى بزرگم حاجى حسينعلى که در قزوين معروفيت داشتند تهيۀ جشن ّ  

   آينده را براى من جشن بگيرند وبينند که روز جمعۀ ّو ضيافت مفصلى مى
   

  ١٤٠ص 



   من از آنها خواهش کردم که اين ضيافت .دعوت کننداز جميع اعيان قزوين 
   آنها مقصود مرا نفهميدند و قبول، را تأخير بيندازند تا بآنها خبر بدهم

  .کردند
  شبانگاه باطاق خلوت خود رفتم و بفکر مشغول شده با خود ميگفتم تو     

  که خوب ميدانى اشخاصى ميتوانند تفسير حقايق قرآنرا بيان کنند که
  ّ  داراى روح طاهر باشند مال .طا محفوظ و از نفوس معصوم باشنداز خ

  اى و تو را عبد الکريم ايروانى و سايرين ميگويند که تو باين درجه رسيده
  از دانشمندان قزوين ميشمارند پيش خودت با انصاف فکر کن آيا خودت هم

  زاى آيا پاکى و قدس تو بمقامى است که ا معتقدى که باين درجه رسيده
  ّ اين فکر در من شدت خطا محفوظ و از نفوس معصوم محسوب هستى؟

  ام خودم را يافت و بانصاف پيش خود اقرار کردم که من باين درجه نرسيده
   پريشانى من آن بآن زياد ميشد تا صبح .يافتم گرفتار انواع متاعب و هموم

  اسير اين خياالت بودم آن شب را غذا نخوردم و بخواب نرفتم گاهى
  مناجات ميکردم و ميگفتم الهى تو بينا و آگاهى که من جز رضاى تو

  ّ تو هستم هر وقت ميبينم دين مقدسمقصودى ندارم همواره طالب ارادۀ
  اند سراسيمه ميشوم اى خدا تو را مردمان بمذاهب مختلفه منشعب ساخته

  مرا مساعدت فرما از اين سرگردانى نجات ده و از اين سيل شکوک رهائى
   گريۀ . بسر چشمه هدايت داللت کن و بمقصود واقعى برسانبخش

  سوزناکى بمن عارض  شد خيلى گريه کردم زيرا ديدم که تا کنون هر چه
  ها خوابم  در اين بين .نتيجه بوده عمرم هدر رفته است ام بى زحمت  کشيده

  ّبرد در خواب ديدم شخص بزرگوارى از اجلۀ سادات روى منبر قرار گرفته
  اند و آن ّعيت زيادى که داراى وجه نورانى بودند پاى منبر او نشستهو جم

َالذين" نازل شده ) ٦٩٢٩(ّسيد جليل بتفسير اين آيه مشغول است که در قرآن  ّ  
َجاهدوا فينا لنهدينهم سبل َُ ُ ُْ ْ َ ّنورانيت رخسار آن سيد جليل مرا"  نا َِ ّ  

   
  ١٤١ص 

  پاى او بيفکنم که از خوابمبهوت ساخت برخاستم و رفتم که خود را ب
  بيدار شدم سرور و نشاط عجيبى قلب مرا احاطه کرده بود که وصف آن



  ّدر قزوين شخصى بود موسوم بحاج ا وردى پدر آقا محمد جواد.  نتوانم
  ّفرهادى اين شخص در جميع قزوين بصالح و نورانيت قلب و معرفت

  او نقل کردم چون خواب مراحقايق مشهور بود نزد او رفتم و خوابم را براى 
  ّشنيد خنديد و گفت آن سيد جليلى که در خواب ديدى چنين و چنان نبود

  .ّ من تعجب کردم گفتم چرا .و يکايک اوصاف و شمايل او را بيان کرد
  ّفرمود آن شخص جليل جناب حاجى سيد کاظم رشتى است که در کربال

  ب و از درياى علمّ او مهذّسکونت دارد پيروان بسيار دارد که در ظل تعاليم
او مستفيدند کلمات او تأثير عجيبى در سامعين دارد من خيلى از حاج ا  
  ّ مال .وردى ممنون شدم فورًا بمنزل رفتم و وسايل سفر کربال را فراهم نمودم

  عبد الکريم ايروانى براى من پيغام فرستاد که من ميخواهم ترا ببينم يا تو
  او پيغام دادم که سفر من براى زيارت حضرتبيا يا من ميايم من ب

ّسيد الشهد    است و بايد فورًا بروم اگر توانستم چند دقيقهّعليه السالم اءّ
ّبديدن شما ميآيم و اال رجاء دارم مرا به بخشيد و در حق من دعا کنيد که ّ  

   بچند تن از خويشاوندان خود خوابى را که .خدا مرا براه راست هدايت کند
  ّدم و تعبيرى را که شنيده بودم سرًا بيان کردم کلمات من سبب شدديده بو

ّکه آنها نسبت بحاج سيد کاظم محبت پيدا کردند و با حاج ا   ى ورد ّ
  من از قزوين مسافرت کردم و برادرم عبد الحميد که.  دوست و رفيق شدند

  بکربالبعدًا در طهران بشهادت رسيد در اين سفر همراه من بود بعد از ورود 
  ّبمحضر درس سيد کاظم رشتى شتافتم او را بهمان هيئتى که در خواب ديده
  بودم مشاهده کردم و از قضا وقتى که وارد شدم ديدم آن بزرگوار به تفسير

  همان آيه که در خواب ديده بودم مشغول است نشستم بيانات او را گوش دادم
  ر عنايت کرد من وّسيد بما خيلى اظها.  کلماتش اثر عجيبى در من کرد

   
  ١٤٢ص 

   هر روز صبح زود دو تائى .برادرم آنقدر مسرور بوديم که هيچ سابقه نداشت
ّبمنزل سيد کاظم ميرفتيم و با او بزيارت حضرت سيد الشهداء عليه السالم ّ ّ ّ  

  . فصل زمستان را همين طور گذارنديم .ّمشرف ميشديم
ّمن در تمام اين مدت مرت        ّرفتم موضوع بحث سيدبًا بدرس او ميّ



  اش منجر به ظهور قائم موعود هميشه هر آيه و حديثى که بود خاتمه
   اغلب ميفرمود حضرت .ّو نزديک بودن ايام ظهور آن حضرت ميگرديد

  موعود در بين شما است او را نميشناسيد دوران ظهورش نزديک است دلهاى
ّخودتان را طاهر و مقدس کنيد و راه ورود او را مهيا    سازيد تا بلکهّ

  ّبزيارتش موفق شويد تا من از اين دنيا نروم او ظاهر نميشود بعد از مرگ
  .من بجستجوى او قيام کنيد يک لحظه آرام نگيريد تا او را بيابيد

  ّخالصه زمستان گذشت عيد نوروز آمد بعد از نوروز جناب سيد کاظم     
  ّنت کنم من از سيدبمن امر فرمودند که از کربال بروم و در قزوين سکو

  درخواست کردم اگر ممکن است اجازه بدهيد در کربال بمانم زيرا اگر بقزوين
  ّ فرمود اى عبد الکريم مطمئن .برگردم علما بمخالفت من خواهند پرداخت

  ّباش دوران ظهور قائم را درک خواهى کرد و بنصرت امر او موفق خواهى
   پس از .ّاينک توکل بر خدا کن  .خواهش ميکنم آنروز از من ياد کنى.  شد

  بتجارت مشغول شو هيچ کس. ورود بقزوين اعتنائى به تفتين علما نکن 
  .بتو نميتواند ضررى برساند

   مطابق .ّمن حسب االمر سيد رفتار کردم و با برادرم بقزوين برگشتم     
   و شبهام روزها بتجارت مشغول بود .ّدستور سيد و نصايح او عمل مينمودم

  زل بر ميگشتم و هر شب چند ساعت در اطاق خلوت خود بدعا و نمازبمن
  ّمشغول ميشدم و با چشم گريان تضرع ميکردم و ميگفتم خدايا تو

  اى که دوران قائم را درک ميکنم ّ مقرب درگاهت بمن وعده داده بندۀبوسيلۀ
  ّو بزيارت جمالش مشرف ميشوم و با قيد اطمينان بمن وعده دادى که

   
  ١٤٣ص 

   تأخير تا کى چه وقت بوعدۀ خود .ّبنصرت امر حضرت قائم موفق خواهم شد
   کى آن نعمت موفور  کى باب فضلت را بروى من ميگشائى؟ وفا ميکنى؟

  را بمن عطا ميکنى؟
   هجرى رسيد١٢٥٥ سال هر شب کار من همين بود تا اين که روز عرفۀ     

  ًماز و دعا گذراندم بغتةدر غروب آن روز بمنزل برگشتم و شب عيد را بن
  خوابم برد در خواب ديدم مرغ سفيدى مثل برف دور سر من پرواز ميکند



   مرغ روى شاخۀ آن درخت نشست و با نغمۀ. پهلوى درختى ايستاده بودم
  آيا در جستجوى مظهر" ّمؤثرى  که از وصف آن عاجزم گفت اى عبد الکريم 

  ".ظاهر ميشود ّموعود هستى منتظر باش که در سنۀ ستين 
  اين. پس از اين گفتار آن پرندۀ زيبا پرواز کرد و از نظر پنهان شد     

  ّکلمات در من تأثير عجيبى کرد روح من سراپا مملو از سرور شد آنچه از
  آن پرنده شنيده بودم هميشه با خودم تکرار ميکردم از ترس اينکه مبادا

  .ه را نگفتمّشيرينى آن گفتار از بين برود بهيچکس اين قص
  بعد از چند سال شنيدم نداى قائم از شيراز بلند شده فورًا بجانب     

ّدر طهران مال محمد معلم نورى را مالقات کردم.  شيراز عازم شدم ّّ  
  او بمن گفت که حسب االمر مبارک.  ّ او از امر مبارک مطلع شدمو بوسيلۀ

   منهم از .هستندّمؤمنين در کربال منتظر مراجعت حضرت باب از مکه 
  ّبهمدان که رسيدم بدبختانه مال جواد برغانى با من.  طهران بکربال رفتم

  همسفر شد و بکربال آمد من در کربال بمالقات شماها و باقى دوستان رسيدم
   امشب که بحضور . خوابى را که ديده بودم نگفتمّو باز هم باحدى قصۀ

  ى را شنيدم و همان نغمۀّمبارک مشرف شدم از لسان مبارک همان بيان
  . زيبا شنيده بودمشورانگيزى را استماع نمودم که در آن شب از آن پرندۀ

  .اختيار خود را باقدام مبارک انداختم تاب شدم و بى از اين جهت بى
   ساله بودم که از موطن١٨ هجرى ١٢٦٥نبيل ميگويد در اوائل سال      

   
  ١٤٤ص 

  اى ّر آنجا بواسطۀ سيد اسمعيل زوارهد.  خودم زرند بقم مسافرت کردم
  ّملقب بذبيح که در بغداد خود را فداى امر ا نمود بامر مبارک حضرت

ّ سيد ذبيح در آن ايام ميخواست بمازندران برود و به اصحاب .اعلى مؤمن شدم ّ  
  ّ طبرسى پيوندد و تصميم داشت که مرا و ميرزا فتح ا حکاک قمىقلعۀ

   بود با خودش ببرد و چون موانعى از انجام مقصودش بازرا هم که جوانى
  داشت بما وعده داد که من در طهران منتظر شما هستم و در ضمنيکه با

  ّميرزا فتح ا حکاک  صحبت ميکرد داستان مال عبد الکريم قزوينى را براى
   من خيلى بمالقات عبد الکريم اشتياق پيدا کردم بعدها که بطهران .او گفت



  ّفاى مسجد شاه سيد اسمعيل ذبيح را ديدم اوّ دار الشتم و در مدرسۀرف
ّمال عبد الکريم را که در همان مدرسه ساکن بود بمن معرفى کرد ما عازم قلعۀ ّ  

  طبرسى بوديم که خبر رسيد واقعۀ قلعه انجام يافته بنابر اين آنهائيکه در
   در طهران بود و کتابّ مال عبد الکريم .صدد بودند بقلعه بروند ممکن نشد

   من هميشه با او محشور بودم .بيان مبارک فارسى را استنساخ ميکرد
ّ سال از آن ايام ميگذرد نهايت محبت را با شدت حرارت٣٨ٓو االن که  ّ ّ  

  ّمانند همان ايام طهران نسبت باو احساس ميکنم و همين مسئله سبب شد
  شايد. اين کتاب بنويسم که شرح حال او را بتفصيل از آغاز تا انجام در 

  . آن بعظمت امر الهى پى برندخوانندگان گرامى ازمطالعۀ
   

  ١٤٥ص 
                 فصل نهم                  

   فصل قبلّ  بقيۀ                            
ّچون جناب مال حسين بشيراز رسيدند و مردم از ورود او مطلع شدند      ّ  

  بر خاست زيرا ميدانستند که او از پيروان صميمىآشوب و غوغاى جديدى 
  ّسيد باب است و ميگفتند اين شخص بار ديگر بشيراز آمده تا بنيان اسالم

   از اينجهت .ّرا متزلزل سازد و شريعت مقدسه را از بنيان براندازد
  اى سخت گرديد که مشکالت بسيار ايجاد شد و کار بر حضرت باب باندازه

   ساير اصحاب را نيز .مودند از راه يزد بخراسان برودّبمال حسين امر فر
  ّفرمودند که باصفهان مراجعت نمايند و تنها مال عبد الکريم قزوينى را براى

  اين اقدام سبب شد که هم حضرت.  استنساخ آيات در شيراز نگاهداشتند
  ّاعلى از شر اعداء در شيراز محفوظ ماندند و هم پراکنده شدن اصحاب

  ب انتشار امر مبارک گرديد و نداى ظهور باب بگوش دورباطراف سب
  .و نزديک رسيد

  استدالل پيروان حضرت باب و تبيين عالمات ظهور و تفسير آيات که     
  براى مردم بيان ميکردند سبب حيرت نفوس ميگشت و وضيع و شريف را
  در پايتخت ايران و ساير نقاط آن مملکت بجستجو و بحث وادار مينمود

ّ سلطان ايران محمد شاه نيز از استماع قيام باب و اصحاب متوجهّحتى ّ  



ّاهميت مطلب شد و در صدد تحقيق موضوع برآمد   ّ براى اين منظور سيد .ّ
  يحيى دارابى را که از دانشمندان زمان و داراى فصاحت بيان بود بشيراز
  طنتّفرستاد تا از حقيقت حال دعوت باب اطالع يابد و نتيجه را بدرگاه سل

ّشاه نهايت اعتماد را بسيد يحيى داشت شهرت سيد در بين عموم.  بنويسد ّ  
  اى که چون در مجلسى ورود ميفرمود اى بود و احترامش بدرجه باندازه

ّو لب بسخن ميگشود احدى را ياراى تکلم نبود سيد دارابى در آن ايام ساکن ّ ّ  
   

  ١٤٦ص 
   شاه .همان بودطهران و در منزل ميرزا لطفعلى پيشخدمت شاه مي

  ّ ميرزا لطفعلى بسيد دارابى پيغام داد که از طرف من بشيرازبوسيلۀ
  .ّتوجه فرما و در امر باب تحقيق کن و نتيجه را بما بنويس

ّسيد يحيى باطنًا از اين مأموريت خوشحال شد زيرا خودش هم ميل      ّ  
  ر بجهاتى امر باب تحقيقاتى کند ولى چون سفر شيراز نظداشت که دربارۀ

  اش براى او فراهم نبود از اجراى مقصود خود باز مانده بود وقتيکه وسيله
   در بين .امر شاه رسيد مجبور باطاعت گرديد و بجانب شيراز رهسپار شد

  ّاى چند را در نظر گرفت که پس از مالقات حضرت باب حل آن راه مسئله
  حضرت راّمسائل را جويا شود و اگر جواب کافى بشنود ادعاى آن 

  .تصديق نمايد
  ّوقتى بشيراز رسيد مال شيخ على عظيم را که از رفقاى خراسان او     

  عظيم در جواب. ّبود مالقات نمود و راجع به ادعاى حضرت باب از او پرسيد
  ّگفت بايد خودت بشخصه بروى و بحضور باب مشرف شوى و اين مسئله

  نصيحتى بتو ميکنم در دوستانه يک  .را شخصًا رسيدگى و تحقيق نمائى
   احترام را هميشه مراعاتنظر داشته باش که در اثناء محاورات جنبۀ
  .کنى و گر نه در آخر کار پشيمان خواهى شد

ّسيد دارابى در منزل جناب حاج ميرزا سيد على خال بحضور مبارک      ّ  
  ّمشرف شد و بر حسب سفارش عظيم نهايت احترام را مراعات نمود جلسۀ

  ّدو ساعت در محضر مبارک مشرف بود و سؤاالتى را که در نظرّاول 
  ًداشت يکايک بحضور مبارک عرض ميکرد حضرت باب بيانات او را کامال



  ى جواب مقنع مختصرى از لسانتاالؤاستماع ميفرمودند و در مقابل هر س
ّمبارکش جارى ميشد که سيد دارابى را دچار تعجب و حيرت ميکرد ّ.  

   وقتيکه .ود و قدرت باطنى حضرت باب پى بردّمتدرجًا بضعف خ
ّميخواست مرخص شود عرض کرد انشاء ا در جلسۀ ديگر بقيۀ سؤاالت ّ  

   
  ١٤٧ص 

   وقتيکه از منزل .خودم را عرض خواهم کرد و بحث را بپايان خواهم برد
  جناب خال بيرون آمد عظيم را مالقات نمود و جريان حال را براى او نقل

  ّمن هر چه در قوه داشتم بمعرض عمل گذاشتم ولى آن بزرگوارکرد و گفت 
  االت مرا جواب فرمودند و مشکالت مراؤبا بيانى ساده و مختصر تمام س

  ّحل نمودند چون چنين ديدم  خود را در محضرش ذليل و بيمقدار مشاهده
  .ّو همين مسئله سبب شد که زودتر از حضور مبارک مرخص شدم.  کردم
ّ دوم سيد دارابى بحضور مبارک رسيد از کثرت دهشتۀچون جلس      ّ  

  ال نمايد فراموش کردؤجميع مسائلى را که ميخواست از حضرتش س
  ناچار مسائلى ديگر را که مربوط به موضوع جارى نبود مطرح گرديد که

  را که فراموش  االتىؤحضرت باب با نهايت فصاحت و رعايت اختصار س
  ايند و مسائل فراموش شده پس از استماعکرده بود يکايک جواب ميفرم

  .جواب و بيان آن حضرت يکايک يادش ميآمد
   اين مطلب عجيببعدًا براى بعضى حکايت کرده بود که از مشاهدۀ     

  ّحس ميکردم که در خواب سنگينى فرو.  حالت غريبى در خود احساس کردم
  شنيدم شده مىرا که از آن مسائل فراموش  اى ام  و جواب هر مسئله رفته

   از طرف ديگر فکر ّمرا از خواب بيدار ميکرد از طرفى متعجب بودم،
   ديگر،  خيلى پريشان بودم .ميکردم که شايد اين مطلب از راه تصادف باشد

   پس از .ّ مرخصى خواستماختيار برخاستم و اجازۀ نتوانستم بنشينم بى
  يافت و گفتار مراخروج شيخ عظيم را در راه ديدم چون بر حال من وقوف 

  هائيکه محابا ابرو در هم کشيد و گفت ايکاش آن مدرسه راجع بتصادف شنيد بى
  ها درس خوانديم خراب ميشد و ايکاش من و تو  من و تو در آن

  ايکه  ضعف عقل و غرور جاهالنههر گز بمدرسه نميرفتيم  تا امروز بواسطۀ



  مانديم بهتر آنست که ىها بما رسيده از فضل الهى محروم نم از آن مدرسه
  ّبخدا پناه ببرى و قلبًا از او بخواهى تا انقطاع و توجهى بتو عطا کند

   
  ١٤٨ص 

  . و حيرت برهاند ّو بفضل و رحمت خود ترا از اين شک
  ّ سوم که بحضور مبارک رفتم تصميم گرفتم که قلبًا رجا کنمجلسۀ     

  ند و در نظر گرفتم که کوثر مرقوم فرماياز قلم مبارک تفسيرى بر سورۀ
  ال را قلبًا بخواهم و شفاهًا چيزى در اين خصوص بمحضر مبارکؤاين س

ّعرض نکنم اگر از نيت قلبى من مطلع شدند و تفسير مزبور را مرقوم ّ  
   مزبوره با ساير کتبفرمودند بطوريکه بيانات مبارکه در تفسير سورۀ

  صديق نمايم و بامرّنگ صحت رسالتش را ت تفسير فرق داشته باشد بيدر
  .مبارک اذعان کنم و گر نه راه خود پيش گيرم و خاطر از تشويش بپردازم

  چون بمحضر مبارک رسيدم خوفى عجيب و ترسى شديد سراپاى مرا     
  ّفرو گرفت که سبب آنرا ندانستم با اينکه چند مرتبه بحضور مبارک مشرف

  ى اين مرتبه سر تا پاشده بودم هيچ اين حالت براى من دست نداده بود ول
   حضرت باب چون مرا بآن حالت .ميلرزيدم بطوريکه نميتوانستم بايستم

  ديدند از جاى خود برخاستند دست مرا گرفتند و پهلوى خود نشانده
  چه دلت ميخواهد بپرس تا جوابآنفرمودند هر چه ميخواهى بخواه هر 

  همد حيرت زدهّمن مثل طفلى که قادر بر تکلم نباشد و چيزى نف.  بدهم
  ّو بيحرکت نشسته بودم حضرت باب تبسمى فرمودند و بصورت من نظر

   کوثر را براى تو تفسير کنم ديگر نخواهى گفتانداخته گفتند اگر سورۀ
  ت رسالت من اعتراف خواهى کرد؟ّسحر است و بصح

  از شنيدن اين مطلب گريه شديدى بمن دست داد هر چه خواستم چيزى     
َربنا ظلمنا أنفسنا: " را خواندم ) ٢٤٧( قرآن قط اين آيۀبگويم نشد ف َ َ َُ َ َ   

َو ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرين  َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ  ُ َ َ َ   حضرت" ِ
  باب قبل از وقت عصر از جناب خال کاغذ و قلم خواستند و بتفسير سورۀ کوثر مشغول

  ميکنم سيل آيات از نوک قلمش با عجيب را فراموش نشدند من هيچوقت آن منظرۀ
  سرعت حيرت آورى جارى بود با صوتى لطيف و آوازى ظريف آيات



   
  ١٤٩ص 

  ّمبارکه را تغنى ميفرمود يکسره تا غروب آفتاب اين حال استمرار داشت
   در هنگام غروب تفسير سورۀ .ّو بدون تأنى و سکون قلم آيات نازل ميشد

  ين گذاشته و فرمودند چاى بياورند بعدکوثر تمام شد آنگاه قلم را بر زم
  .ّشروع بتالوت آيات نازله نمودند و با صوت مؤثرى  مشغول تالوت شدند

  ّ قلب من بشدت ميطپيد مثل ديوانه بودم ظرافت لحن مبارک سوز و گدازى
  در وجود من ايجاد کرده بود که نميتوانم بيان کنم از بلندى مطالب

  در مخزن آن آيات بود نزديک بود ديوانه شومايکه   و تابندگى جواهر ثمينه
  ب گالب بصورت من پاشيد قواى مناسه مرتبه ميخواستم بيهوش شوم ب

  .تجديد شد و توانستم تا آخر بآياتيکه تالوت ميفرمودند گوش بدهم
  پس از اينکه تالوت تفسير کوثر تمام شد هيکل مبارک برخاستند    

ّ جناب سيد يحيى و مال عبد الکريمو تشريف بردند و بجناب خال فرمودند ّ  
  قزوينى مهمان شما هستند از آنها پذيرائى کنيد تا تفسير سورۀ کوثر را

  ّکه اکنون نازل شد استنساخ کنند و بعد با کمال دقت با اصل نسخه مقابله
  .نمايند

ّحاج سيد يحيى ميگويد من و مال عبد الکريم سه شبانه روز طول کشيد      ّ  
   احاديثى که درتنساخ کرديم و مقابله نموديم مخصوصًا دربارۀتا آنرا اس

  اين تفسير از قلم  مبارک ذکر شده تحقيق کامل بعمل آورديم و تمام آنها را
   اطمينان من از مشاهدۀ اين مطلب بدرجۀ . متانت يافتيمدر نهايت درجۀ

  رسيدم بطوريکه اگر جميع قواى عالم جمع ميشدند ممکن نبود ايمان
  ّ در اول ورود بشيراز بحسين خان .و اطمينان مرا سلب کنند يا تقليل دهند

  ّ پيش خود فکر کردم که مدتى است .وارد شده بودم و مهمان او بودم
  ام ممکن است مستغرق در پاى آيات الهى هستم و بمنزل حسين خان نرفته

  .ّ و علت خشم او گرددّطول غيبت من سبب شک
   از جناب خال رفتم که بمنزل حسين خان بروم،باين جهت تصميم گ     

   
  ١٥٠ص 



   انصراف خواستم و بمنزل حسين خان رفتم چون مراّو مال عبد الکريم اجازۀ
  ّديد شروع به تحقيق و بحث کرد تا به بيند که آيا مالقات سيد باب در من

   من مقصود او را دانستم و باو جواب دادم هيچکس جز خداوند .اثر کرده
  ّواند قلب سيد يحيى را منقلب کند فقط خداوند باينکار قادر است و بسنميت

ّزيرا او مقلب القلوب است اگر کالم کسى در سيد يحيى تأثير کند مسلمًا ّّ  
   از اين جواب من حسينخان .کالمش کالم الهى استو از طرف خداوند 

ّسکوت کرد بعدًا فهميدم به بعضى گفته بود سيد يحيى فريفتۀ سيد    بابّ
  گشته و سحر آنجوان در او تأثير شديدى کرده است ديگر اميدى باو نيست
ّبمحمد شاه هم شرحى نوشته بود که سيد يحيى هر چند مهمان من بود ولى ّ  

  کرد من مد و با علماى شيراز ابدًا معاشرت و مالقاتى نمى آمنزل من نمى
  اند که  گفتهّيقين دارم که از پيروان سيد باب و در جرگۀ اصحاب اوست
  ّاند که سيد يحيى ّمحمد شاه روزى بحاج ميرزا آقاسى گفت بمن خبر داده

  دارابى در سلک پيروان باب در آمده و بابى شده است اگر اينطور باشد
ّامر سيد باب خالى از اهميت نيست بايد شخصًا در ادعاى او تحقيق کنيم ّ ّ ّ  

  ّ که رتبۀ سيد يحيىّمحمد شاه در جواب مکتوب حسين خان چنين نوشت. 
  ّبسيار عالى و درجۀ او متعالى است زيرا از خاندان نبوت و داراى علم و

  ّايست افراد رعيت را سزاوار نيست که ّکمال و فضل و اطالعات کامله
ّدربارۀ اين سيد جليل سخنى بگويند زيرا سيد يحيى هيچوقت بر خالف ّ  

  ّ ذلت و حقارت دين مبينمصالح مملکت سخنى نميگويد و بمطالبى که سبب
  ّ سيد دارابى گفته است که چون اين مکتوب شاه .شود اسالم باشد معتقد نمى

  بحسين خان رسيد ديگر نتوانست علنًا با من مخالفت کند پيوسته نهانى
  ميکوشيد و در باطن سعى ميکرد که از مقام من بکاهد ولى از مساعى

  زارى بمن برساند و توهينّاى نبرد و نتوانست اذيت و آ خويش  نتيجه
  .ّو تحقيرى بکند زيرا محمد شاه نهايت التفات را بمن داشت

   
  ١٥١ص 

  پس از چندى حضرت باب بمن امر فرمودند که بجانب بروجرد سفر
  کنم و امر مبارک را بپدر خودم ابالغ نمايم و بمن سفارش کردند که در حين



  رک رفتار کردم پسمذاکرات نهايت ادب را مراعات کن حسب االمر مبا
  از آنکه داستان ظهور امر جديد را با پدرم در ميان نهادم از سخنان او باطنًا

ّفهميدم که در حقانيت ادعاى حضرت باب انکارى ندارد و لکن ميخواهد که ّ  
  .او را بحال خود بگذارم

  ّو از جمله علماى معروفيکه در آن ايام در صدد تحقيق امر مبارک بر آمدند     
ّمؤمن شدند مال محمد على زنجانى بودو     حضرت باب اين بزرگوار را بلقب .ّ

ّحجت ملقب ساختند   ّ حجت زنجانى داراى فکر سليم و ذکاوت کامل بود در .ّ
   از رفتار .هر مطلبى از قيود تقليد اجتناب داشت و به تحقيق ميپرداخت
  کرد و همه را ازعلماى زمان  و طرز اخالق و پستى افکار آنها علنًا تنقيد مي

   آنانرا .ّترين افراد مالها مورد انتقاد قرار ميداد  ّنواب اربعه گرفته تا پست
  .رفتار زشت آنان ميدانستبه را منوط  مساوى ميشمرد و انحطاط اسالم

  ّقبل از آنکه بامر مبارک مؤمن شود نسبت بشيخ احمد احسائى و سيد     
  ا را مورد اعتبار قرار نميداد چندينّکاظم رشتى توجهى نداشت و بيانات آنه

  ّمرتبه با علماى زنجان مباحثات شديدى نمود و اگر محمد شاه دخالت نميکرد
  ّ باالخره محمد .ت و خونريزى منجر ميشدّکار اين مباحثات بعدم امني

  شاه او را از زنجان بطهران احضار کرد و جمعى از علماى پايتخت و ساير
  ّنمود تا در محضر شاه با حجت زنجانى مباحثهبالد ايرانرا نيز دعوت 

  ّ در اين مناظرات با آنکه حجت تنها بود .کنند و حقيقت مطلب واضح شود
  براى اثبات نظريات خود دالئل متينى اقامه نمود که هيچيک از علما قادر
  ّبر رد و انکار نشدند اگر چه جميعًا در باطن با او مخالف بودند ولى ظاهرًا

  .ت گفتارش گرديدندّتانت دالئلش مجبور باقرار و اعتراف بصح مبواسطۀ
  ّبمحض اينکه حجت زنجانى نداى امر جديد را شنيد در مقام تحقيق    
   

  ١٥٢ص 
  ّدين خويش را که مال اسکندر نام داشت براىهبر آمد و شخصى از ثقاة و معت
   روزّ مال اسکندر پس از ورود بشيراز چهل .تحقيق مطلب بشيراز فرستاد

ّتوقف نمود و بحضور مبارک مشرف شد عظمت امر را در يافت و نسبت ّ  
   حضرت باب بزنجان مراجعت نمود و دربامر جديد مؤمن گشت باجازۀ



ّهنگاميکه علما در محضر حجت مجتمع بودند نزد وى رفت حجت از او ّ  
  ّ مال اسکندر ورقى چند از آيات پرسيد آيا بامر جديد مؤمن شدى يا نه؟

  ّايکه از قلم حضرت اعلى نازل شده بود بحجت داد و گفت اينها را رکهمبا
ّ حجت خشمناک گرديد و بمال .مطالعه کنيد من مطيع اوامر شما هستم ّ  

  اسکندر گفت اين چه حرفى است که ميزنى اگر علما در اين محضر
  ّ رد .نبودند ترا مجازات ميکردم  مگر نميدانى که اصول دين تحقيقى است

   وقتيکه اوراق را مورد مطالعه قرار داد .ل من براى تو چه فايده داردو قبو
  اختيار بسجده افتاد و گفت شهادت ميدهم که اين و يک صفحه آنرا خواند بى

  کلمات از مصدرى نازلشده که قرآن از آن مصدر نزول يافته است هر که
ّحقانيت قرآن را معتقد است بايد يقين داشته باشد که اين کلما   ّت هم بر حقّ

   هر چه صاحب اين کلمات بگويد چون من عند ا . کلمات الهى است .است
   اى نفوسيکه در اين مجلس حاضريد همه شاهد .است اطاعتش واجب است

  باشيد من بصاحب اين کلمات مؤمن هستم اگر روز را شب بخواند و آفتاب
  اعت ميکنم زيرا و ريبى فرمان او را اطّرا سايه بداند بدون هيچگونه شک

  . هر که بانکار او بپردازد خدا را منکر شده است .حکم او حکم خداست
ّکلمات را جناب حجت بيان کردند جمعيت پراکنده شدند چون اين      ّ  

ّو مجلس خاتمه يافت آياتى را که جناب حجت در اول وهله تالوت نمودند ّ  
ّو مال اسکندر از شيراز آورده بود کتاب قيوم االس   ماء بود که در تفسيرّ
  .سورۀ يوسف از قلم حضرت اعلى نازل شده بود

ّسابقًا گفتيم که حسين خان حاکم فارس جناب قدوس و مال صادق را      ّ  
   

  ١٥٣ص 
  ّ جناب قدوس از .شمار از شيراز بيرون کرد ّپس از زجر بسيار و اذيت بى

  اجى کريم خانّمال صادق جدا شده بطرف کرمان رفتند تا امر مبارک را بح
ّابالغ کنند و مال صادق مقدس براى تبليغ امر و اعالى کلمة ا بيزد ّ  

ّ قدوس چون بکرمان رسيدند بمنزل حاج سيد جواد کرمانى .مسافرت نمود ّ  
  .معروف بکربالئى  وارد شدند

  ّحاجى سيد جواد در بين اهالى کرمان بعلم و فراست و جاه و منزلت     



  ّوس با نهايت محبت و مهربانى پذيرائى کرد و کمالّ از قد .معروف بود
  ّ رفتار حاج سيد جواد با .وس مجرا داشتّاحترام را در همه حال نسبت بقد

  ّقدوس سبب شد که شاگردان حاج کريمخان حسادت ورزيدند و بنزد او
  ّشکايت بردند که حاجى سيد جواد کربالئى شخص گمنامى را در منزل

   براى . او رعايت ميکند درجۀ احترام را دربارۀخويش پذيرفته و نهايت
  اينکه خشم و غضب حاجى کريمخان را بهيجان آورند باو گفتند که مهمان

   
  ١٥٤ص 

ّحاج سيد جواد يکى از خواص سيد باب است ّ   ّ سيد شخص محترم معروفى .ّ
  را در ايناو  او امر جديد است ميترسيم که مهمانش او را بفريبد و بوسيلۀ

   اگر چنين بشود از احترام شما کاسته ميشود و انظار مردم .د رواج دهدحدو
  .ّبطرف ديگر متوجه ميگردد

  چون حاج کريمخان  اين بشنيد بيدرنگ نزد حاکم شهر رفت و از وى    
ّدرخواست نمود که بحاج سيد جواد سفارش کند تا از همراهى قدوس خود ّ  

  ّرفتار ممکن است علت فتنه و آشوبّدارى نمايد و باو تذکر دهد که اينگونه 
  ّ سيد از .ّ حاکم کرمان بيانات حاج کريم خان را بحاج سيد جواد گفت .گردد

  اى خشمناک بحاکم گفت چند مرتبه استماع آن بيانات بهم برآمد و با لهجه
   منکه تا کنون .جو گوش نکنى  ّبتو نصيحت کردم که بسخنان اين نمام فتنه

  ام سبب شده است که فرصت را غنيمت و سکوت کردهدر مقابل جسارتهاى ا
   آيا مقصود او از اين سخنان چيست؟ شمرده و از حدود خويش تجاوز نموده 

  جو نيست که با  مگر همين خام فتنه .ميخواهد رتبه و مقام مرا احراز کند
  ّهزاران نفر از اراذل ناس و نفوس شرير محشور و نهايت تملق را بآنها

   او نيست که تا کنون از نفوس بدرفتار و اشقيا طرف دارى مگر .ميگويد
  ميکند و حقوق بيگناهان را پايمال ميسازد تا باينوسيله رياست خود را

   مگر او نيست که براى انجام شهوات و نيل بمقاصد مذمومۀ .محافظت نمايد
  خويش مردمان شرير را محترم ميدارد و با آنان مصاحبت و معاشرت

  فوس پاک طينت را بانواع و اقسام کلمات زشت و بدگوئى آزارمينمايد و ن
  اى رسيده که خودش هر کار ميخواهد ميکند  بيشرمى او بدرجه .ميرساند



  ترين گناه را مرتکب ميشود و نميتواند ببيند که من شخص نجيب و زشت
  .و پاک طينت و راست  کردار دانشمندى  را در منزل خود پذيرائى ميکنم

  ّجو بگوئيد که اگر دست از اين سخنان بر ندارد و اين رويه  فتنهبخان     
  را ترک نکند بيک اشاره اراذل و اوباش شهر کرمان را وادار ميکنم که خان

   
  ١٥٥ص 

  .را از کرمان بيرون کنند
  حاکم کرمان چون اين سخنان شنيد و اين تهديد شديد را استماع نمود     

  ّ و بحاجى سيد جواد گفت شما آسودهاز آنچه گفته بود معذرت خواست
  ّخاطر باشيد من خودم حاجى کريمخان را از اين بدرفتارى متنبه خواهم

  .ساخت و بمعذرت خواهى وادار خواهم نمود
  ّچون حاجى کريمخان از حاکم کرمان گفتار سيد را بشنيد مانند     

   رياستمار گزيده بخود پيچيد و دانست که نميتواند بر تمام مردم کرمان
  .داشته باشد اميدش بنا اميدى تبديل  گشت

ّ قدوس را در منزل خود پذيرائى ميکرد قدوس جميع، ّ   حاجى سيد جواد ّ  
  وقايع را از روزيکه از کربال بيرون آمده بود تا اينساعت که وارد کرمان

  ّ داستان ايمان خود را بسيد باب و مالزمتش را .ّشده بود براى سيد نقل کرد
  ّ حضرت در سفر حج براى او گفت حرارت ايمان بامر جديد در قلب حاجبا آن

ّسيد جواد بشدت حاصل شد و بهتر آن ديد که ايمان خويش را مخفى دارد تا ّ  
  .بهتر بتواند بامر جديد الهى خدمت کند و از شريعت ا دفاع نمايد

ّقدوس هم باو وعده داد که خداوند ترا بخدمت امرش موفق خوا        هد کردّ
  .و بر دشمنان و مخالفان غالب خواهد ساخت

  ّميرزا عبد ا خواجه براى من نقل کرد که از حاج سيد جواد شنيدم که     
  فرمود خداوند مرا بر مخالفين نصرت بخشيد و تأئيدى شديد عنايت فرمود
  که توانستم از اعمال شريرۀ حاجى کريمخان جلوگيرى کنم اگر فضل خدا

   او بامرمًا از ناحيۀّد و در مقابل کريمخان قيام نميکردم مسلشامل نميش
  .مبارک ضرر و زيان بسيار وارد ميشد

  ّبارى جناب قدوس از کرمان بجانب يزد مسافرت نمودند و از آنجا     



  باردکان و نائين  و اردستان و اصفهان و کاشان و قم و باالخره بطهران ورود
  يدند بشارت امر جديد را باو دادند و با کمالّهر جا شخص مستعدى د.  کردند

   
  ١٥٦ص 

   جناب کليم که برادر حضرت بهاءا،. شجاعت بترويج امر ا قيام نمودند
  ّ قدوس داراى طلعتى جميل .ّدر طهران قدوس را مالقات کرده بود بمن فرمود

ّ حتى اشخاصى که بأمور دينى اهم .ّو اندامى جاذب و محبتى شديد بود   ّيتّ
  ّنميدادند قدوس را دوست ميداشتند و مجذوب او ميشدند و از رفتار و

  ّ يکروز ديدم وضو ميگرفت و نهايت دقت را در .گفتارش در عجب بودند
  ّ او اينهمه دقت رواانجام وضو مراعات ميکرد که کمتر شخص بدرجۀ

ّقدوس جوانى  بود که مجس ميداشت     طهارت و پاکيزگى و فروتنى ومۀّ
  .تادگى بوداف
ّجناب  قدوس  در طهران بحضور مبارک حضرت بهاءا مشرف شدند      ّ.  

  ّپس از آن  بمازندران مسافرت فرموده مدت دو سال در منزل پدرشان
  ّدر بارفروش اقامت کردند مادر قدوس  وفات يافته بود و پدرشان زوجۀ

  ّحبت داشتاندازه م  اين زن نسبت بقدوس بى .ديگرى اختيار کرده بود
ّ آرزو داشت که قدوس تأهل .ّو مانند مادر واقعى از قدوس پرستارى ميکرد ّ  

  ّ قدوس . بارها ميگفت ميترسم بميرم و جشن عروسى ترا نبينم .اختيار کند
   ولى خيلى .ّباو ميفرمود دوران تأهل من هنوز نرسيده حتمًا خواهد رسيد

  وسى نخواهم کرد بلکه در من ميان منزل عر .با شکوه و جالل خواهد بود
  وسط سبزه ميدان و در زير آسمان در مقابل انظار عموم مردم شهر جشن

  . آنروز است که بآرزوى خود خواهم رسيد .عروسى من انجام خواهد يافت
ّسه سال بعد زن پدر قدوس شنيد که قدوس را در سبزه ميدان بار فروش ّ  

  .ز آن بيانات چه بودّاند آنوقت فهميد که مقصود قدوس ا شهيد کرده
ّجناب قدوس در بارفروش توقف کردند تا وقتيکه مال حسين باب      ّ ّ  

  الباب از حضور حضرت اعلى از ماکو مراجعت نمود و در بارفروش به
    پس از آن بشرحيکه خواهم نگاشت بجانب خراسان.ّمالقات قدوس  رسيد

  .روان شدند



   
  ١٥٧ص 

ّ  اما مال صادق مقدس بمحض اين ّ   که وارد يزد شد يکى از دوستان صميمىّ
  . پيشرفت امر ا از او پرسيدخود را که از اهل خراسان بود ديد و دربارۀ

  د ازغندى که در اين حدود است چهمحامخصوصًا ميخواست بداند که ميرزا 
  ّ خيلى تعجب کرد وقتى شنيد که ميرزا احمد گوشه نشين .خدماتى کرده

  ّ با آنکه در اول اقبال بامر مبارک در نهايت .ندارداست و با مردم معاشرت 
   بعدًا دانست که ميرزا احمد ازغندى .تبشير مردم مشغول بوده شجاعت ب

  ّمدتى در منزل خويش بتأليف کتاب بزرگى دربارۀ اثبات امر مبارک
  ّمشغول بوده و احاديثى که راجع بظهور موعود از ائمۀ اسالم روايت شده

  ّعدۀ احاديثى که جمع آورى کرده بود بالغ بر دوازده ع کرده در آن کتاب جم
  هاى هزار حديث ميشده و تصميم داشته که آن کتاب را منتشر کند و نسخه

  ّمتعدد از آن بنويسد و بشاگردان خويش نيز دستور داده بود که از آن کتاب
  مطالبى اقتباس کنند و در همه جا آن مطالب را ذکر کنند و مقصودش

  . بود که باينوسيله بامر مبارک خدمتى کرده باشداين
ّسيد حسين ازغندى خالوى ميرزا احمد که اول مجتهد معروف يزد بود      ّ  

  بميرزا احمد که در خراسان بود نوشته بود که بيزد بيايد و از فتنه و فساد
  ّحاجى کريمخان کرمانى که او را دشمن اسالم معرفى کرده بود جلوگيرى

  زا احمد از خراسان بيزد رفت هر چند باطنًا مايل بود که بشيراز مير .کند
  سفر کند لکن اين منظور را از خال خويش مستور داشت و کتابيرا که

   خبر ورود او بيزد بعلماء رسيد همه بمالقات .تأليف کرده بود باو نشان داد
ّاو ميآمدند و چون از تأليف آن کتاب مطلع ميشدند اظهار تعجب ّ  

   يکى از نفوس که يکروز .ند و خيلى تعريف از آن کتاب مينمودندميکرد
ّ اين شخص شرير متکبر و طماع بدجنس .بديدن او آمد ميرزا تقى بود ّ  

   ميخواست .تحصيالت خود را در نجف تمام کرده بود و تازه وارد يزد شده بود
  که رياستى پيدا کند و در رديف مجتهدين قرار گيرد چون خبر تأليف

   
  ١٥٨ ص



  کتابرا از ميرزا احمد ازغندى شنيد از او در خواست کرد که چند روز آن
   چند روز گذشت .کتاب را باو امانت بدهد تا استفاده کند و کتابرا برگرداند

  خبرى از کتاب نشد ميرزا احمد از خالوى خود درخواست کرد که شما هر
  فر را فرستاد تاّ سيد حسين يکن .طور هست آن کتابرا از اين شخص بگيريد

  شرمى و وقاحت گفت برو کتابرا از ميرزا تقى بگيرد ميرزا تقى با کمال بى
  ف اين کتاب که با خبر شدم ديدم بهترّبآقا بگو من از مقصود اصلى مؤل
   لذا ديشب کتابرا در ميان حوض آب انداختم .آنست که اين کتاب محو شود
  واب ناصواب بهم بر آمدّ سيد حسين از اين ج .و تمام خطوطش شسته شد

  و خواست که ميرزا تقى را مجازات کند لکن ميرزا احمد او را از اين رفتار
   و از راه نصيحت بخالوى خود چنين گفت اگر باين عمل اقدام .باز داشت

   مشکالت پيش خواهد آمد از همه گذشته .کنى هيجان عمومى خواهد شد
ّ از بين بردن اهميرا که دربارۀ مقصودى   اى ت حاجى کريمخان در نظر گرفتهّ

  انجام نخواهد يافت زيرا بمحض اينکه بمخالفت ميرزا تقى قيام کنى
  ّحاجى کريمخان فرصت را غنيمت ميشمارد و انتشار ميدهد که سيد حسين

   و ميگويد که ميرزا احمد ازغندى او را بابى کرده است باينوسيله .بابى است
   ميبرد و بر احترام خود ميافزايد زيراحاجى کريمخان احترام ترا از بين

  خود را حافظ اسالم قلمداد ميکند مردم هم باور ميکنند بهتر اينستکه جزاى
  .اينکار را بخدا واگذار کنى

  ّچون مال صادق خراسانى شنيد که ميرزا احمد در يزد است خيلى     
  يکى ازّ فورًا بمالقات او شتافت سيد حسين خالوى ازغندى در  .خوشحال شد

  . ميرزا احمد هم بعد از نماز او منبر ميرفت .مسجدها امام جماعت بود
ّمال صادق وارد مسجد شد و در صف اول بنماز مشغول گشت    پس از اتمام .ّ

  ّنماز در مقابل روى حاضرين با سيد حسين معانقه نموده و بدون اينکه اجازه
  ّد حسين اول از اينّ سي .بخواهد باالى منبر رفت و شروع بمذاکرات نمود

   
  ١٥٩ص 

  ّ لکن چيزى نگفت تا بمقصود او پى ببرد و از نيت .ّرفتار مال صادق ترسيد
ّقلبى او آگاه شود بميرزا احمد هم گفت تا متعرض او نگردد مال صادق يکى از ّ  



  هاى حضرت باب را تالوت کرد و بعد بحاضرين خطاب نموده گفت اى خطبه
   و بسپاس الهى مشغول شويد زيرا باب علمىعلما و دانشمندان شکر کنيد

   و چشمۀ حيات ابدى در .پنداشتيد اينک مفتوح گرديده را که مسدود مى
  مقابل شما آشکار گشته باب علم الهى از شهر شيراز ظاهر شد تا بشما از

   هر کس از چشمۀ حيات فضل الهى .نعمتهاى گرانبهاى خويش مبذول دارد
  کله براى او مکشوف شود و مطالب معضلۀيک قطره بنوشد اسرار مش

  حکمت قديمه را در نهايت آسانى شرح و تفصيل دهد اگر چه تحصيل نکرده
ّباشد و بيسواد و امى باشد و اگر کسى بباب علم الهى توجه نکند و بعلم ّ  
  و دانش خويش مغرور شود و رسالت الهى را انکار کند بخسران ابدى

  . چه از بزرگترين علماى اسالم محسوب شودّو ذلت دائمى گرفتار آيد اگر
   صداى .ّمال صادق با نهايت شجاعت خلق را باين کلمات انذار مينمود     

  ّقيل و قال مردم بلند شد همه متعجب و مبهوت که اين کيست و چه
  ّ از هر گوشه و کنار حاضرين در نهايت شدت و هيجان بانکار .ميگويد
ّه انداختند سيد حسين فرياد زد و بمقدس گفت از و داد و فرياد را .پرداختند ّ  

  ارانزّمنبر پائين بيا ساکت باش مال صادق چون از منبر پائين آمد نماز گ
  ّ سيد حسين دست .خدا پرست دور او را گرفتند و کتک بسيارى باو زدند

  ّمردمان مهاجم بکنارى کشيد و بجمعيت ّمال صادق را گرفته از ميان آن
  داشته باشيد مجازات اين شخص با من است من بايدگفت شما کار ن
  . او را بمنزل ميبرم و حقيقت مسئله را از او جويا ميشوم .رسيدگى کنم

   جنونى که بر او عارض شده از روى نافهمى غلبۀشايد اين شخص بواسطۀ
  ًاين حرفها را ميزند من تحقيق ميکنم اگر ديدم در آنچه ميگويد حقيقة

  ود معتقد است بدست خودم او را مجازات خواهم کردثابت و بگفتار خ
   

  ١٦٠ص 
  .و مطابق حکم شرع با او رفتار خواهم نمود

  ّمال صادق باين وسيله از هجوم و آزار مردم خون خوار بر کنار ماند     
ّگماشتگان سيد حسين مقدس را در حاليکه سر و پايش برهنه بود و عبا ّ  

  کتک بسيار خورده بود و بدنش مجروح وو عصايش را مردم گرفته بودند و 



   چند روز .ّکوفته شده از چنگ مردم رها ساخته بمنزل سيد حسين رسانيدند
   اقدام بتبليغ امرّ مال يوسف اردبيلى هم بواسطۀ، ّ مال صادقپيش از واقعۀ

  ّگرفتار ظلم و جور مردم يزد شده بود و اگر سيد حسين و ميرزا احمد نبودند
  .يوسف را قطعه قطعه کرده بودندّيزديها مال 

ّمال صادق و مال يوسف اردبيلى که بواسطۀ        ّ سيد حسين از چنگال مردمّ
  کرمان گرفتاره ّنجات يافته بودند از يزد بکرمان توجه نمودند بمحض ورود ب

  ّ لکن حاج سيد جواد .چنگال قهر و غضب حاج کريمخان و پيروان او شدند
  .و وسائل مسافرتشان را بجانب خراسان فراهم کردآنان را مساعدت نموده 

ّاينهمه اذيت و آزار که از مردم خونخوار متوجه اصحاب باب ميشد      ّ  
  بهيچوجه آنان را از تبليغ و تبشير ممانعت نميکرد بلکه موجب مزيد

  حرارت ميگشت با نهايت اخالص و انقطاع با جنود جهل و نادانى محاربه
  . را گوشزد جميع نفوس ميکردندمينمودند و امر الهى

  ّدر اوقاتيکه وحيد دارابى در شيراز بود جناب حاج سيد جواد کربالئى     
  ّ حاج ميرزا سيد على خال اعظم بحضور مبارکوارد شيراز گرديد و بواسطۀ

ّمشرف شد حضرت اعلى در توقيعى که بافتخار وحيد و حاج سيد جواد از ّ  
  ها اظهار عنايت فرموده و ثبات و اخالصقلم مبارکش نازلشده نسبت بآن
  ّ حاج سيد جواد حضرت اعلى را قبل از .اند و انقطاع آنها را تمجيد نموده

ّاظهار امر مکرر ديده بود و باخالق عاليه و صفات مختص    حضرت باب ازۀّ
  دوران طفوليت آن حضرت آشنا بود بعدها نيز در بغداد بحضور حضرت

   وقتيکه حضرت بهاءا .رد عنايت مخصوص بودّبهاءا مشرف شد و مو
   

  ١٦١ص 
  ّرا بادرنه سرگون نمودند حاج سيد جواد
  خيلى پير بود پس از چندى از عراق
  .بايران آمد و بجانب خراسان شتافت

   اخالق فاضله و خضوع وبواسطۀ
  لطافت گفتار و کثرت تقوى در بين

  .ّمردم بسيد نور معروف بود



  وز در يکى ازّحاج سيد جواد يکر
  خيابانهاى طهران ميرفت غفلتًا بموکب
  ّناصر الدين شاه برخورد شاه سوار اسب
  ّبود حاج سيد جواد بدون خوف و ترس

  پيشرفت و بپادشاه سالم کرد
  ّو مراسم خضوع بجاى آورد ناصر الدين

  ّشاه از وقار و متانت و نورانيت
   و باو گفت که ببارگاهّمنظر حاج سيد جواد خوشش آمد جواب سالم او را داد

   اطرافيان شاه که اشخاص حسودى بودند از .بيائيد تا شما را مالقات کنيم
  ّراه تفتين بشاه گفتند آيا اعليحضرت آگاه هستند که اين حاج سيد جواد از

   شاه را از کلمات حسودان خوش نيآمد و از ّ سيد باب استپيروان دلباختۀ
  سرزنش کرد که چقدر شماها احمق و نادانرفتار آنها محزون شده آنها را 

  هستيد چقدر کم عقل هستيد چرا اينطور ميکنيد عجب است من هر وقت
  شخصى را ميبينم که داراى متانت و وقار و اخالق خوب و صفات عاليه

  ّ او را اذيت ميکنيد و سزاوار .است فى الفور شما ميگوئيد بابى است
  .عذاب و خشم ميپنداريد

  ّحاج سيد جواد کربالئى در اواخر حال بکرمان بر گشت و تاخالصه      
  ّآخرين دقايق حيات خويش بر امر الهى ثابت بود هر که را مستعد مييافت

   
  ١٦٢ص 

  .ّتبليغ ميکرد ايمانش کامل بود و خدماتش مستمر
  ّاز جمله اشخاصى که در آن ايام در شيراز بحضور حضرت باب     

  الئى است پدر و اجداد شيخ سلطان از علماىّمشرف شدند شيخ سلطان کرب
ّ خود شيخ نيز از شاگردان مقرب سيد رشتى و از .مشهور کربال بودند ّ  

   شيخ سلطان همان کسى است که از بغداد .دوستان صميمى آن بزرگوار بود
   دختر .بسليمانيه رفت و در خدمت حضرت بهاءا به بغداد مراجعت کرد

  ٌمشار اليه وقتى بشيراز رسيد شيخ. کليم بود  جناب شيخ سلطان زوجۀ
   شرح حالش را نوشتيم مالقات کرد شيخ حسن درحسين زنوزى را که سابقًا



ّآن ايام از طرف حضرت باب مأمور بود که با مال عبد الکريم قزوينى الواح ّ  
  . وقتى شيخ سلطان وارد شيراز شد مريض بود .مبارکه را استنساخ کند
  ّ مبارک مشرف شود حضرت اعلى باو پيغام دادند که دوممکن نبود بحضور

  .ساعت از شب گذشته بعيادت او تشريف خواهند آورد
  شيخ سلطان در رختخواب افتاده بود حضرت اعلى با غالم حبشى     

  ّبعيادت شيخ تشريف بردند غالم بامر مبارک براى اينکه کسى متوجه نباشد
   باو فرمودند که وقتى بمقصودچند قدم جلوتر از حضرت فانوس ميکشيد

  .رسيديم چراغ را خاموش کن
  : آنشب را خودش حکايت کرد و گفتشيخ سلطان براى من واقعۀ     

  حضرت باب بمن پيغام داده بودند که قبل از ورود باطاق چراغ را خاموش
  کنم وقتى وارد اطاق شدند تاريک بود من در آن تاريکى دامن مبارک را

ّل تضرع عرض کردم اى موالى محبوب رجاء دارم تضرع مراگرفتم و با کما ّ  
  بشنوى و آرزوى مرا برآرى تا در راه تو شهيد شوم جز تو کس ديگرى

   حضرت فرمودند اى شيخ سلطان .نميتواند مرا باين موهبت کبرى برساند
  من هم همين آرزو را دارم که در راه محبوب فدا شوم بيا ما هر دو دست

  قعى بزنيم و از او بطلبيم که آرزوى ما را بر آورد من بتوبدامن محبوب وا
   

  ١٦٣ص 
  ّقول ميدهم که دعا کنم تا خداوند تشرف بحضور بهترين محبوب را براى تو

  ّفراهم کند وقتى بحضور او مشرف  شدى مرا بياد آور آنروز خيلى عظيم
  است چشم روزگار چنان روزى را نديده حضرت باب وقتى ميخواستند

  ف ببرند مبلغى بمن عنايت فرمودند هر چه خواستم قبول نکنم ممکنتشري
   کلمۀ .نشد باصرار مرا وادار بقبول فرمودند بعد بر خاسته تشريف بردند

ّبهترين محبوب که فرمودند مرا متحير کرد که مقصود کيست اول خيال ّ  
ّکردم که حضرت طاهره است بعد حدس زدم که شايد منظور سيد عال    باشدو ّ

   بعدها که بحضور .در ترديد بودم و نميدانستم چطور اين راز را کشف کنم
  ّحضرت بهاءا مشرف شدم يقين کردم که مقصود حضرت باب از بهترين

  . جانفشانى داشتند حضرت بهاءا بودندىمحبوب که در راه او آرزو



  ودّ هجرى که مطابق روز بيست و يکم ربيع االول ب١٢٦٢نوروز سال      
   حضرت باب در شيراز با نهايت اطمينان و سکون بسر .فرا رسيد
   روز عيد جشن را در منزل خود گرفتند هيکل مبارک بحضرت .ميبردند

  ّ خود در آن روز اظهار محبت و عنايت فرمودند و با نصايححرم و والدۀ
   قلب حضرت حرم و مادرشانّشيرين و محبت فراوان زنگ غم را از آينۀ

   تمام امالک و دارائى خود را بحرم و والده خود واگذار . داشتندبر طرف
   خود که مرقومّ در وصيت نامۀ . و باسم آنان تسجيل فرمودند .کردند

   خود را نيز بمادر و حرم مبارکه خويشفرمودند منزل و اشياء منقولۀ
  ارائىشان تمام امالک و د واگذار کردند و تصريح نمودند که بعد از وفات والده

  .و منزل مخصوص حضرت حرم است
  مادر حضرت باب در اوائل حال بعظمت امر مبارک آشنا نبود     

ّو بشرف ايمان فائز نشد در اواخر ايام از شيراز بعتبات توجه کرد تا باقى ّ  
  ّعمر خود را در آنجا بگذراند حضرت بهاءا مرحوم حاجى سيد جواد

   شيرازى را که با والدۀ حضرت باب حاجى عبد الحميدکربالئى و زوجۀ
   

  ١٦٤ص 
  ٌآشنائى داشتند مأمور فرمودند که بمالقات مشار اليها بروند و او را بامر

  ّ والدۀ حضرت در آن ايام بامر مبارک .مبارک و عظمت آن آشنا نمايند
  ّمؤمن گشت و از عظمت مقام فرزند خويش و فضل و موهبتى را که حق

  د آگاه شده و با نهايت اطمينان و ثبات در ايمانتعالى باو عنايت فرمو
  وفات يافت و در اواخر قرن سيزدهم هجرى از اين جهان بجهان ديگر

  ). ميالدى ١٨٨٢اکتبر ( شتافت 
  ّاما حضرت حرم از اوائل حال بعظمت مقام هيکل مبارک آگاه بود در     

   حضرت .ّعبادت و قوت ايمان بجز حضرت طاهره نظير و مانندى نداشت
  ٌ شهادت و غيرها بمشار اليها اخباراعلى جميع وقايع آينده را تا دورۀ
   حضرت اظهاراى از اين مطالب را بوالدۀ فرمودند و تأکيد کردند که کلمه

  .نکند و سفارش فرمودند که در باليا صبر کند و بقضاى الهى راضى باشد
   و فرمودند هراى مناجاتى مرقوم فرمودند و بحضرت حرم دادند در ورقه



  وقت اضطراب و پريشانى تو زياد شد اين دعا را بخوان من در خواب بتو
   حضرت حرم بعدها در هنگام پيش .ظاهر ميشوم و اندوه ترا زائل ميسازم

  ه عمل فرمودند و بهدايت هيکل مبارک در هر مرتبهّآمد مشکالت باين روي
  .از پريشانى و اضطراب رهائى يافتند

  از آنکه حضرت باب از انجام امور الزمه فراغت يافتند وبارى پس      
  ّ خود را مرتب داشتند بمنزل حاج ميرزا سيد علىوسائل معاش  حرم و والدۀ

   اين مصيبت ها تاتشريف بردند زيرا هنگام نزول باليا رسيده و دامنۀ
   بافراد مؤمنين که در .ميدان تبريز و وقوع شهادت کبرى ادامه داشت

  ّ مال عبد الکريم قزوينى و شيخ .ودند امر فرمودند باصفهان بروندشيراز ب
  ّحسين زنوزى  و سيد حسين کاتب يزدى را نيز بمسافرت اصفهان مأمور

  .داشتند
  حسين خان فرمانرواى فارس پيوسته ميکوشيد که بهر وسيله هست     
   

  ١٦٥ص 
  در و مقامشان راّاى  پيدا کند و حضرت باب را اذيت و آزار نمايد و ق بهانه

  ّتا آنکه باو خبر دادند که سيد باب با پيروان.  در نظر مردم پست کند
  و اصحابش بدون هيچ  مانعى مالقات ميکند حسين خان نفوسى را گماشت
ّکه سرًا مراقب احوال باشند يکشب براى او خبر آوردند که بقدرى جمعيت ّ  

  ت شهرّکن است امنياند که بيم خطر است مم براى مالقات باب جمع شده
   که شبها بمالقات باب ميروند خيلىىّ عدۀ اشخاص .باغتشاش بدل شود

   در ميان آنها .ّبيشتر از عدۀ نفوسى است که در دستگاه حکومتى حاضرند
  اند  مأمورين شما غفلت کرده .اشخاص دانشمند و عالى رتبه نيز هست

  آنها پول ميدهد کهاند زيرا دائى حضرت باب ب و حقيقت را بشما نگفته
   اگر امر .مطلب را از شما پنهان کنند

  ّصادر شود بخانۀ سيد باب هجوم کنيم
  و پيروان او را دست بسته نزد تو

  بياوريم حسينخان در جواب قائل که
  سرکردۀ جاسوسهاى او بود گفت تو



  نميخواهد بمن دستور دهى من خودم
  بهتر ميدانم چه کنم تماشا کن ببين

  اين مشکل را عالجى بخوبچطور 
   پس از آن عبد الحميد خان .خواهم کرد

  داروغه را احضار کرد و باو گفت
  بدون اينکه هيچ کس بفهمد بايد بمنزل

  ّحاج ميرزا سيد على بروى نردبام
  ًبگذارى و از پشت بام غفلة وارد

  ّ سيد باب را با هر که آنجا .منزل شوى
   هر چه کتاب و اوراق .هست بگيرى

   
  ١٦٦ص 

  ّعنقريب تکليف حاج ميرزا سيد على. ديدى جمع کنى فورًا بنزد من بياورى
  را هم معلوم خواهم کرد فورًا ميفرستم او را هم بگيرند زيرا مطابق وعدۀ

ّۀ محمد شاه قسم که سيد باب و پيروان سياه بختش راّخود وفا نکرده بجق ّ  
  شن کرده خاموشخواهم کشت دستگاه او را بهم خواهم زد آتشى را که رو

  .ميکنم تا ديگر کسى جرأت نکند در اين شهر اينطور حرفها بزند
  ّعبد الحميد خان با همراهانش حسب االمر بمنزل حاجى ميرزا سيد على     

  ّهجوم بردند در منزل فقط دائى حضرت و حضرت باب و سيد کاظم زنجانى
ّسيد کاظم زنجانى برادر سيد مرت( بودند کس ديگرى نبود    ضى زنجانى استّ

  ّکه از شهداى سبعۀ طهران است و خود سيد کاظم هم در قلعۀ طبرسى
  ).بشهادت رسيد 

  عبد الحميد خان اين سه نفر را گرفت هر چه اوراق و کتاب ديد برداشت     
   

  ١٦٧ص 
ّبعد به حاجى ميرزا سيد على گفت شما در منزل بمانيد حضرت باب و سيد ّ  

  )٨٤١١قرآن  ( ّ در آنوقت حضرت باب مکرر اين آيۀ .ردکاظم را بدار الحکومه ب
ْان مو" را تالوت ميفرمودند   َ ّ ُعدهٕ ْم الصبح أليَ َ ٍ الصبح بقريب َسّ   از وجه" ّ



   چون ببازار رسيدند داروغه ديد مردم .مبارک آثار اطمينان و شجاعت آشکار بود
  ويا ميروند صداى داد و فرياد بلند است گ خيلى مضطربند ميآيند،

  مصيبت سختى و بالى شديدى نازل شده بهر طرف نگاه ميکرد ميديد
   بسيارى زن و مرد گريهّتابوت است که ميبرند دنبال هر تابوتى عدۀ

ًخيلى تعجب کرد پرسيد چه خبر است گفتند غفلتة. ميکنند فرياد ميزنند  ّ  
  ّامشب مرض وبا بشدت بروز کرده و بقدرى شديد است که نصف شب تا

  هاى خودشان را د نفر را تلف کرده است همه مضطربند مردم خانهحال ص
   داروغه خيلى .اند که آنها را نجات بدهد ّاند متوسل بخدا شده رها کرده

  ترسيد بشتاب نزد حسين خان رفت دربان دار الحکومه گفت هيچکس اينجا
  اند  اهل منزلش گرفتار مرض شدهنيست حسين خان فرار کرده همۀ

  لى بد است دو تا کنيز سياه و يک نوکرش را وبا بهالکت رساندهحالشان خي
  ها را دفن نکرد و با بعضى از و خودش بقدرى در رفتن سرعت کرد که مرده

   خود به باغ تخت فرار کرد عبد الحميد خان داروغه تصميم گرفتعائلۀ
  حضرت باب را بمنزل خويش ببرد و در آنجا نگاه بدارد تا فرمان حسين خان

  اکم برسد چون بنزديک منزل خويش رسيد صداى گريه و فرياد شنيد پسح
  از تحقيق دانست که يگانه پسرش بمرض وبا گرفتار شده و مشرف بهالکت

  است از همه جا نا اميد شد و خود را بپاى حضرت باب انداخت و شفاى پسر
  خويش را درخواست کرد اشک از چشمانش ميريخت و دامن عباى حضرت

   بلند راترا قسم ميدهم بکسى که اين رتبۀ" گرفته بود و ميگفت اعلى را 
  بتو عنايت کرده که از من درگذرى و پسرم را شفا بخشى او گناهى ندارد

   او مجرى مفرماّدر اول جوانى است  گناهکار من هستم مجازات مرا دربارۀ
   

  ١٦٨ص 
   عهد ميکنم کهاز آنچه کردم پشيمانم هم اکنون از شغل خود استعفا ميدهم و

  حضرت باب در" اگر از گرسنگى بميرم ديگر اينگونه کارها را قبول نکنم 
  آن وقت براى نماز صبح وضو ميگرفتند امر فرمودند قدرى از آب وضو که

  .شستند ببرد به پسرش بخوراند تا شفا يابد صورت مبارک را مى
   فورًا .افتعبد الحميد خان مطابق دستور مبارک رفتار کرد و پسرش شفا ي



  نامه اى بحاکم نوشت جميع وقايع را شرح داد و حسينخان را نصيحت کرد
  هايت  بزن و بچه ّکه دست از اذيت باب بردارد و باو نوشت بخودت رحم کن،

  ، زيرا اگر اين وبا طول بکشد، دست از اين رفتار بردار،رحم کن
   باب را رها حسين خان در جواب نوشت که حضرت .احدى زنده نخواهد ماند

  .کن تا هر کجا که ميل دارند بروند
  شرح اين اقدامات و رفتار حسين خان بطهران رسيد و شاه فورًا    

   از آنروز حسين خان روز خوش نديد و باصطالح .حسين خان را معزول کرد
  بنان شب محتاج شد هيچکس از او رعايت نميکرد در اوقاتيکه حضرت

  اى مبنى بر ندامت از گناهان سين خان عريضهبهاءا در بغداد بودند ح
  ّقبل و توبه و انابه بحضور مبارک عرض کرد و درخواست نمود که عزت

   حضرت بهاءا .سابقش را باو برگردانند و بحکومت فارس بر قرار بشود
  .جوابى باو ندادند حسين خان اسير بدبختى بود تا آنکه وفات يافت

  ّ الحميد خان داروغه که تشريف داشتند سيدحضرت باب در منزل عبد     
   چون .کاظم زنجانى را بمنزل جناب خال فرستادند و او را احضار فرمودند

  ّمشرف شد فرمودند من از شيراز ميروم بايد نسبت بوالده و حضرت حرم
  ّنهايت مراقبت و توجه را داشته باشى بعد خداحافظى کردند و فرمودند

  . الهى هستى و مشمول حفظ او خواهى بودهميشه ملحوظ لحاظ عنايت
   از .منتظر باش که باز در کوههاى آذربايجان با يکديگر مالقات خواهيم کرد
  آنجا ترا بميدان فدا ميفرستم تا افسر شهادت بر سر گذارى من هم پس از

   
  ١٦٩ص 

  ّتو بهمراهى يکى از بندگان مخلص و مقرب خدا خواهم آمد و در جهان ابدى
  .ا مالقات خواهيم نموديکديگر ر

   
  ١٧٠ص 
                    فصل دهم                

   مسافرت حضرت باب باصفهان                    
   هجرى بود که حضرت باب از شيراز بجانب١٢٦٢اواخر تابستان      



  ّاصفهان بهمراهى سيد کاظم زنجانى عزيمت فرمودند چون باصفهان نزديک شدند
  ّنوچهر خان معتمد الدوله حاکم اصفهان مرقوم فرمودند کهاى بم نامه

  ّبراى حضرتش منزلى تهيه نمايد تا بآنجا وارد شوند مضمون نامه در نهايت
  ّ چون سيد کاظم زنجانى نامۀ .احترام و با کمال بالغت و فصاحت همراه بود

ّ مير سيد محمدأٌحضرت باب را بمنوچهرخان داد مشار اليه سلطان العلم ّ  
  امام جمعه اصفهان را که از بزرگترين پيشوايان روحانى در اصفهان بود

  وادار نمود که کسى را باستقبال حضرت باب بفرستد و در منزل خويش با
  اى را که حضرت  نامه .نهايت احترام و اکرام از آن حضرت پذيرائى کند

   جمعهّباب بمعتمد الدوله نوشته بودند بضميمۀ مراسلۀ خويش براى امام
  .فرستاد

   
  ١٧١ص 

  ّمير محمد حسين که بعدها بواسطۀ اقدام( سلطان العلمأ برادر خود      
  را باستقبال) ّسوئى که کرد از قلم حضرت بهاءا ملقب به رقشاء شد 

   
  ١٧٢ص 

   چون حضرت باب بمنزل سلطان .حضرت باب با چند تن ديگر فرستاد
  ه از هيکل مبارک استقبال کرد و باٌالعلماء نزديک شدند مشار اليه بشخص

   مردم اصفهان نسبت .ّنهايت محبت و احترام ايشان را بمنزل خويش برد
  بحضرت باب نهايت احترام را مجرى ميداشتند روز جمعه که حضرت باب

  ام را براىّ حمام بمنزل تشريف مياوردند بسيارى از مردم آب خزانۀّاز حم
  طره بردند و در سر تقسيم آن با هم نزاعشفا و رفع بيماريها تا آخرين ق

ّ امام جمعه نسبت بميهمان خود از همان شب اول نهايت محبت را .ميکردند ّ  
   آفتابه لگن را از دست . خدمات حضرت باب را خودش انجام ميداد .پيدا کرد

  ّنوکرش ميگرفت و خودش آب بدست حضرت اعلى ميريخت بکلى خود را
  از محضر مبارک درخواست کرد که سورۀ يکشب  .فراموش کرده بود

   حضرت باب .ّو العصر را که از سور قرآنيه است براى او تفسير کنند
  کاغذ و قلم خواستند و با سرعت عجيبى بدون تأمل و سکون قلم مقصود



  .مهماندار خود را برآوردند و تفسيرى جليل بر آن سوره مرقوم داشتند
  ّدۀ اولين حرف اين سورهّنى متعدبيانات مبارک تا نصف شب راجع بمعا

  را از تفسيرى که نگاشته بودند" واو " بود که معانى " و " يعنى حرف 
  همان حرفى است که شيخ احمد احسائى در" واو . " تالوت ميفرمودند 

  در نظر حضرت باب دليل بر" واو " تأليفات خويش آنرا ذکر کرده حرف 
  در کتاب" واو " بهاءا بحرف  جديد دين الهى بود حضرت آغاز دورۀ

ّاند و از آن بسر التنکيس لرمز الرئيس تعبير اقدس اشاره فرموده ّ ّ  
  ّ حضرت باب مناجاتى را که در مقدمۀ تفسير مرقوم فرموده .اند فرموده

   همه مجذوب مناجات .بودند در حضور حاضرين در آن شب تالوت کردند
  ّوت بيانش حيران مانده از ق .مبارک و لطافت صوت حضرتش شدند

ّ مال محمد تقى هراتى .اختيار بر خاستند و دامن عباى حضرت را بوسيدند بى ّ  
  مثل محابا زبان بمدح و ثنا گشود و گفت اين کلمات بى مجتهد شهير بى

   
  ١٧٣ص 

   بدون تأئيد الهى و الهام خداوند هيچکس نميتواند مثل اين  .و نظير است
  ينهمه آيات که معادل ربع يا ثلث قرآن است درّبزرگوار در مدتى قليل ا

 شق القمر . اين عمل باالترين معجزه است .نهايت فصاحت و بالغت بنويسد َ  
   شهرت .و تسبيح کردن سنگريزه هرگز با اين معجزه برابرى نميتواند کرد

  ّباب روز افزون بود از اطراف اصفهان دسته دسته براى تشرف بحضور
   هنگامۀ عجيبى بود . و بمنزل امام جمعه هجوم ميکردندباب مردم ميآمدند

  يکى ميآمد به بيند چه خبر است ديگرى ميآمد از مسائل مشکله و حقائق
   بعضى ميآمدند طلب شفا و عالج از حضرت باب .ّدينيه سؤال ميکرد

  .مينمودند
ّمعتمد الدوله خودش يکمرتبه بمنزل امام جمعه براى تشرف بحضور      ّ  

   منوچهرخان از .مد در آن مجلس اغلب علماى اصفهان حاضر بودندباب آ
  .ّ اثبات نبوت خاصه دليل خواست هيچکدام جواب کافى ندادندعلما دربارۀ

  از حضرت باب درخواست کرد که بيانى بفرمايند حضرت باب فرمودند
  جواب کتبى ميخواهى يا شفاهى عرض کرد جواب کتبى بمراتب بهتر است



  ميشود و همه از آن استفاده ميکنند آيندگان نيز از آن بهرهزيرا منتشر 
  و نصيب کافى ميبرند حضرت باب قلم برداشتند و بفاصلۀ دو ساعت بيش

ّاز پنجاه صفحه نگاشتند و حقانيت اسالم را مبرهن داشتند    و مطالبى را .ّ
  ّکه ذکر فرموده بودند بسيار جليل و چندان مؤثر بود که در خاطرها نقش

  بست در خاتمۀ آن بظهور قائم موعود و رجعت حسينى نيز اشاره مى
   وقتى که آن آيات را تالوت ميفرمودند تمام حاضرين از عظمت .فرمودند

  مقام آن بزرگوار و عظمت آن آيات مندهش و حيران شده همه ساکت
   کوچکترين اعتراضى از حاضرين نسبت بآن آيات .و صامت گوش ميدادند

  . آن بياناتّرده چکس را قدرت اعتراض نبود تا چه رسد بّمتوجه نشد هي
ّمعتمد الدوله چنان استماع آن آيات در وجودش تأثير نمود و بحدى     ّ  
   

  ١٧٤ص 
  مسرور و مشعوف شد که در آن محضر با صداى بلند گفت من تا کنون

  ت اسالمّرا قلبًا معتقد نبودم و اقرار و اعتراف جازم بصح ديانت اسالم
  تم بيانات اين جوان مرا قلبًا بتصديق اسالم وادار کرد الحمد  کهنداش

ّباين موهبت رسيدم اينگونه قوت و قدرت و بيان مؤثر که از اين جوان ّ  
  ديدم از عهدۀ بشر خارج است اينکار کار همه کس نيست از راه تحصيل
  ز اينو درس خواندن کسى باين مقام نميرسد من باين مطلب يقين دارم بعد ا

  .کلمات همه برخاستند رفتند و مجلس بپايان رسيد
  شهرت حضرت باب هر روز رو بازدياد بود علماى اصفهان که آنهمه     

   بآن شنيدند  و بچشم خود ميديدند، شهرت و انتشار عظمت باب را مى
   بزرگوار حسد ورزيدند زيرا مشاهده ميکردند جوانى درس نخوانده

  صفهان وارد شده و رتبه و مقامش بمراتب از آنهاو تحصيل نکرده تازه با
  بيشتر است ديدند اگر جلوگيرى نکنند و بهمين منوال کار پيش برود

  عاقبت خوبى براى آنها نخواهد داشت بنابر اين در صدد چاره برآمدند از
  ميان علما چند نفر که باهوشتر بودند دشمنى و مخالفت علنى را با

  زيرا فکر کردند که منع و مخالفت بيشترحضرت باب صالح ندانستند 
  از طرف ديگر نفوس بد. بخشد  بعکس مىباعث شهرت ميشود و نتيجۀ



  سرشت و اشرار بانتشار انواع افتراء و تهمت در مقابل داعيۀ باب نسبت
  ّاين گفتگوها متدرجًا بطهران رسيد و علما.  بآن حضرت مشغول شدند

  .ه بود اين وقايع را اخبار نمودندبحاجى ميرزا آقاسى که صدر اعظم شا
  ّميرزا آقاسى ترسيد که مبادا محمد شاه چون اين سخنان را بشنود در     

  ّصدد تحقيق برآيد و باب را بطهران بخواهد و محبت او را در دل بگيرد
   صدارت شود بنابر اين در فکر چاره افتادو کار منجر بسقوط وى از رتبۀ

  ّکه ممکن است معتمد الدوله مجلسى فراهم کندو بيشتر از اين ميترسيد 
  ّو علما را دعوت نمايد و با سيد باب آنها را بمذاکرات وادار کند و چون

   
  ١٧٥ص 

ّمحمد شاه نسبت به معتمد الدوله خوش بين است سيد باب را بشاه معرفى ّ ّّ  
   اين خياالت ميرزا آقاسى را .ّکند و باب مورد توجه شاه قرار گيرد

  ّزه خائف ساخت و بيشتر ترسش از اين بود که اگر معتمد الدولهاندا بى
ّواسطه بشود امر جديد باب قوت خواهد گرفت و در شاه و رعايا مؤثر واقع ّ  
ّخواهد شد زيرا محمد شاه قلب رقيقى داشت و امر باب هم عظمت و جذ   ّابيتىّ

   
  ١٧٦ص 

  ست ميرزا اين مطالب اين ميشد که صدارت از دشديد دارا بود نتيجۀ
   بعد از اين فکرها .ّآقاسى بيرون ميرفت و شاه ديگر باو توجهى نخواهد داشت

  اى بنويسد و او را بمحافظت مصالح دين بهتر آن ديد که بامام جمعه نامه
  اسالم وادار کند و بر سهل انگارى که تا کنون در اين خصوص از ناحيۀ او

  ر را کرد و در ضمن مراسله اينکا .مجرى شده ويرا سرزنش و توبيخ نمايد
  ّباو نوشت ما منتظر بوديم که شما با کمال همت بأموريکه مخالف مصالح
  .ّحکومت و رعيت است مخالفت نمائيد و از اينگونه مطالب جلوگيرى کنيد

  ايد و او را در ّحال ميشنويم که سيد باب را مورد احترام قرار داده     
  تعريف ميکنيد و تعاليم و آثارش راايد از او  انظار خيلى بزرگ ساخته

   بساير علماى اصفهان هم از اين قبيل مراسالت نوشت .تقدير مينمائيد
  و آنها را بمخالفت باب تشويق کرد مخصوصًا بعضى از علما را که تا آن



  ّوقت صيت و صوتى نداشتند مورد توجه خود قرار داد و بآنها کاغذ نوشت
   اگر چه از احترام خود .تأثير نبود يد بىمراسلۀ حاجى که بامام جمعه رس

  نسبت بحضرت باب چيزى نکاست و لکن ببعضى از اقربا و خويشان خود
   نفوسيکه براى مالقات بابّدستور داد وسائلى ايجاد کنند که از عدۀ

   پسر حاجى کلباسى هم از يکأّآيند کاسته شود آقا محمد مهدى سفيه العلم مى
  ت و بدگوئى حضرت بابّ کلمات زشت بمذمطرف در باالى منبرها با

  ّپرداخت شايد از اين راه مورد عنايت ميرزا آقاسى بشود و پس از مدتها
  .بينوائى بنوائى برسد

  ّمعتمد الدوله چون باين وقايع وقوف يافت بامام جمعه پيغام داد که     
  ّ  بعالوه حاجى سيد اسد ا پسر .بهمراهى حضرت باب بمنزل او بروند

ّمرحوم حاج سيد محمد باقر رشتى و حاج محمد جعفر آباده ّ   ّاى و آقا محمد ّ
  مهدى و ميرزا حسن نورى و ديگران را هم دعوت کرد تا با حضرت باب

  ّحاج سيد اسد ا اين دعوت را نپذيرفت و سعى کرد.  مذاکراتى نمايند
   

  ١٧٧ص 
  ها پيغام داد من ازديگران را هم نگذارد که دعوت معتمد را بپذيرند و بآن

  ام از شما هم درخواست ميکنم اين دعوت را قبول دعوت معذرت خواسته
  ّقبول نکنيد و با سيد باب روبرو نشويد زيرا دعوت خود را آشکارا و

ّپرده اظهار خواهد داشت و براى اثبات مدعاى خود بآيات متمسک خواهد بى ّ  
  د نوشت آن وقتگشت و در وقت کمى باندازۀ نصف قرآن آيات خواه

َهاتوا برهانکم ان کنتم صادقين : برهان من اينست " بشما ميگويد  َِ ِ ُ ُ ُُ ُْ ِ"  
  بديهى است هيچيک از ما نميتوانيم مثل او رفتار کنيم يا بايد)  ١٠٦٢قرآن ( 

  دعوت او را قبول کنيم و يا بايد بعجز و ناتوانى خود اقرار نمائيم و تمام
  خود را از دست بدهيم و اين هر دو مطلبرياست و شهرت و جاه و مقام 

  .موجب زيان و سبب حصول خسران است
  اى  نصيحت او را پذيرفت و دعوت معتمد را ّحاج محمد جعفر آباده     

  ّقبول نکرد ولى ديگران از قبيل آقا محمد مهدى و ميرزا حسن نورى
ّو  سايرين دعوت را پذيرفته در وقت معين بمنزل معتمد الدوله رف   تندّ



  .ّو بنصيحت سيد اسد اعتنائى نکردند
   افالطون بود از حضور مبارکميرزا حسين نورى که از پيروان فلسفۀ     

ّ مال صدرا که فهم آن جز براى خواص مشکل از کتاب عرشيۀچند مسئلۀ ّ  
   حضرت باب با عباراتى سهل .ال کردؤفالسفه براى ديگران ممکن نيست س

  ا جواب فرمودند بدون اينکه از اصطالحات جاريهو آسان مشکالت او ر
  ميرزا حسن دانست که معارف اين جوان به مراتب از معارف.  پيروى کنند

  فلسفۀ افالطون و ارسطو باالتر و مهمتر و فرق بين اين دو طريقه بسيار
  .و بيشمار است

ّآقا محمد مهدى بنوبت خود از حضرت باب بعضى از مسائل فقهيه را      ّ  
   و بجوابهائى که شنيد قانع نشد راه مجادله سپرد و ميخواست .ال کردؤس

  ّداد و فرياد راه بيندازد معتمد الدوله مقصود او را فهميده جلو سخنان او را
   

  ١٧٨ص 
  ّگرفت و بيکى از نوکرهاى خود فرمان داد چراغى روشن کند و آقا محمد

  ه گفت من از دشمنانمهدى را بمنزل خودش برساند بعد معتمد بامام جمع
ّباب ميترسم که اذيتى باو برسانند محمد شاه امر کرد که سيد باب را ّ ّ  

  بطهران بفرستم منهم مجبورم مطابق امر شاه عمل کنم بهتر آنست که تا
   امام جمعه هم با .وقتى وسائل سفر او فراهم ميشود در منزل من باشد

  ا در منزل معتمد گذاشتّ معتمد الدوله موافقت نمود حضرت باب رنظريۀ
ّو خودش تنها بمنزل برگشت مدت توقف حضرت باب در منزل امام جمعه ّ  

  .چهل روز بود
ّدر آن ايام مال محمد تقى هراتى رسالۀ         حضرت اعلى را ازۀّ فروغ عدليّّ

  عربى بفارسى ترجمه ميکرد و اين باجازه مبارک بود لکن کار خود را
  هان خوف شديدى بر او مستولى گشت و از جرگۀبانجام نرسانيد زيرا ناگ

  ّاهل ايمان کناره گرفت پيش از اينکه حضرت باب بمنزل معتمد الدوله
  ّانتقال کنند برادر بزرگ ميرزا محمد على نهرى ميرزا ابراهيم پدر سلطان

ّالشهداء و محبوب الشهداء حضرت باب را شبى بمنزل خويش دعوت نمود ّ.  
  ستان صميمى امام جمعه بود و جميع کارهاى او راميرزا ابراهيم از دو



  انجام ميداد در آن شب بهترين غذا و وسائل پذيرائى را فراهم کرده بود که
   سلطان .بمراتب از طرز پذيرائى اعيان و بزرگان شهر بهتر و باالتر بود
ّالشهداء و محبوب الشهداء در آنشب خدمت ميکردند و سن ّ   شان از دهّ

   حضرت باب بآنها عنايت مخصوصى داشتند چون .کرد جاوز نمىو يازده سال ت
   غذا را بگستردند ميرزا ابراهيم بحضور باب عرض کرد برادر منسفرۀ

  ّميرزا محمد على فرزندى ندارد رجا ميکنم عنايتى بفرمائيد تا بمقصود
   حضرت باب با دست خويش قدرى غذا در ميان بشقاب .خويش برسد

  ّيم دادند و فرمودند بميرزا محمد على بدهيد تا با زوجۀريخته بميرزا ابراه
  خود اين غذا را تناول کنند خداوند آنچه را ميخواهند بآنها عنايت خواهد

   
  ١٧٩ص 
  ّطولى نکشيد خداوند دخترى بميرزا محمد على داد که بعدها حرم.   فرمود

  .حضرت عبدالبها گرديد
  چون چنين ديدند بقتل حضرتبارى شهرت باب روز افزون بود علما      

  ّباب فتوى نوشتند و جميع علماى اصفهان بجز حاجى سيد اسد ا و حاج
   

  ١٨٠ص 
   فتوى را نزد پس از آن ورقۀ .اى آن فتوى را امضاء نمودند ّمحمد جعفر آباده

  امام جمعه فرستادند امام جمعه فتواى قتل نداد ولى چون ميترسيد که
  جاه و جاللش زائل شود نخواست با علماء اصفهانرياستش از بين برود و 

  من در... " مخالفت کرده باشد از اينجهت فتوائى باين مضمون نوشت 
  ّمدتى که با اين جوان يعنى باب معاشر بودم عملى که داللت بر کفر او بکند
  ّو موجب قتل باشد مشاهده نکردم و لکن چون از جهتى ادعاى مقام بزرگى

  ف ديگر اعتنائى بأمور دنيا نميکند و در فکر جاه و مقامرا دارد و از طر
  ام که مجنون و ديوانه است من فتواى بقتل ظاهرى نيست يقين کرده

  خبر صدور اين فتوى از ناحيۀ علما" نميدهم ولى بديوانگى او اقرار ميکنم 
   پانصد نفر .که بمنوچهر خان رسيد بسيار برآشفت و در فکر چاره افتاد

  مأمور کرد که با حضرت باب در هنگام غروب آفتاب از اصفهانسوار را 



   برئيس سواران دستور داد کهخارج شوند و بطهران عزيمت نمايند ضمنًا
   هر فرسنگى صد نفر سواران را باصفهان برگرداند و برئيسّپس از طى

  صد نفر آخرى که مورد اعتماد او بود در نهانى سفارش کرد که از صد نفر
  اى بيست نفر را برگرداند و از بيست نفر  هر مرحلهّاز طىخودش بعد 

  آخرى ده نفر مورد اعتماد او هستند نگاهدارد و ده نفر ديگر را براى
  جمع آورى ماليات به اردستان مأمور کند و با آن ده نفرى که مورد

  اعتمادش هستند از راه غير معمولى بطوريکه کسى نفهمد حضرت باب را
  .د و طورى بيايند که قبل از طلوع صبح وارد شهر شوندباصفهان برگردان

ّدستورى را که معتمد الدوله داده بود بخوبى انجام يافت معتمد الدوله      ّ  
  حضرت باب را بعمارت خورشيد در اطاق مخصوصى جاى داد و خود
  بشخصه بانجام خدمات حضرت باب اقدام مينمود مردم نميدانستند که

  ّهمه خيال ميکردند سيد باب را بطهران. هستندحضرت باب در اصفهان 
   اين سفربينند نتيجۀ اند هر کسى چيزى ميگفت و منتظر بودند که به برده

   
  ١٨١ص 

ّ و شاه براى سيد باب چه مجازاتى معين ميکند .چه ميشود    پيروان حضرت .ّ
  بر بودند و خيال ميکردند  خباب هم که در اصفهان بودند از حقيقت امر بى

  ّضرت باب در طهران هستند همه غمگين بودند خيلى غصه ميخوردندح
  ّمعتمد الدوله از حزن و اندوه اصحاب با خبر بود و بحضور حضرت باب
  عرض کرد رجا ميکنم  براى اطمينان خاطر اصحاب اجازه بفرمائيد با

  ّ حضرت باب چند سطرى بمال .ّرعايت حکمت بحضور مبارک مشرف شوند
   نيم آورد ساکن بود مرقوم فرمودندينى که در مدرسۀعبد الکريم قزو

ّو بمعتمد الدوله دادند تا با شخص امينى نامه را بفرستند مال عبد الکريم ّ  
  ّپس از ساعتى بحضور مبارک رسيد و هيچکس از تشرف او غير از

ّمعتمد الدوله آگاه نبود حضرت باب مقدارى اوراق به مال عبد الکريم دادند که ّ  
ّعدت سيد حسين يزدى و شيخ حسن زنوزى آنها را استنساخ کنند مالبا مسا ّ  

  عبد الکريم نزد مؤمنين برگشت و خبر سالمتى باب را بآنها داد از ميان
ّاصحاب اصفهان فقط همين سه نفر يعنى مال عبد الکريم و سيد حسين يزدى و ّ  



   راّ بقيه .ّشيخ حسن زنوزى اجازه داشتند که بحضور مبارک مشرف شوند
  .ّاجازه تشرف نبود

ّيکروز معتمد الدوله  در حضور مبارک در ميان باغ منزل مشرف بود      ّ  
  عرض کرد خداوند بمن ثروت زياد عنايت کرده نميدانم بچه راهى آنها را

  د اموال خودم را در نصرت امر شمائيخرج کنم فکر کردم اگر اجازه بفرما
  ّ بروم و محمد شاه را که نسبت بمن شما بطهرانصرف نمايم و باذن و اجازۀ

  خيلى اطمينان دارد باين امر مبارک تبليغ کنم يقين دارم که مؤمن خواهد
  شد و بانتشار امر در شرق و غرب عالم خواهد پرداخت آنوقت او را وادار

  ّميکنم حاجى ميرزا آقاسى را که شخصى فاسق و مخرب مملکت است معزول
   هم براى شما ميگيرم مخارج عروسى را هميکى از خواهرهاى شاه را. کند

  ام و ملوک عالم را بامر مبارک و آئين نازنين دعوتّآنوقت حک. خودم ميدهم
   

  ١٨٢ص 
  ميکنم همه را تبليغ ميکنم و اين گروه زشت رفتارى را که باعث ننگ اسالم

  ّ حضرت باب فرمودند نيت خوبى . روزگار برمياندازمهستند از صفحۀ
  ّون نيت مؤمن از عملش بهتر است خدا جزاى جزيلى بتو براىاى و چ کرده

  ّاين نيت مبروره عنايت خواهد کرد لکن از عمر من و تو در اين دنيا اين
   اين اقدامات را که گفتى بچشم خودقدرها باقى نمانده و نميتوانيم نتيجۀ

  بينيم خداوند در پيشرفت امر خود باين وسائل و وسائطى که گفتى به
  ّ حکامه نفرموده مقصود را انجام دهد نميخواهد اين امر را بوسيلۀاراد

   مساکين و بيچارگان خدا اينستکه بواسطۀو سالطين مرتفع کند ارادۀ
  ّ مطمئن باش که خدا در آخرت تاج .و خون شهدا امر خود را مرتفع  سازد

  شمار بر تو نازل خواهد افتخار ابدى بر سرت خواهد گذاشت و برکات بى
  ّکرد سه ماه و نه روز از عمر تو بيشتر باقى نمانده معتمد الدوله خيلى

  ّخوشحال شد و بقضاى حق راضى گشت و خود را براى انتقال از اين دنيا
  ّبجهان باقى حاضر و آماده ساخت کارهاى ناتمام خود را انجام داد وصيت

  ت بابّ خود را هم نوشت تمام دارائى خود را در وصيت نامه بحضرنامۀ
  .ّبخشيد در موعد معين وفات يافت



  ّ گرگين خان بوصيت او اعتنائى نکردبردار زاده اشپس از وفاتش      
ّو اموال معتمد را تصرف نمود معتمد الدوله از روزيکه خبر وفات خود را ّ  
  ّشنيده بود پيوسته بحضور مبارک مشرف ميشد و هر دم بر ايمان و يقينش

  ور مبارک عرض کرد از نزديک شدن خاتمۀافزوده ميگشت يکروز بحض
  حيات خودم خيلى خوشحال هستم سرور من بقدرى است که نميتوانم شرح

  اندازه محزون و اندوهناکم که پس از وفاتم دهم لکن از طرف ديگر بى
  حقيقت است بوجود شما در اين منزل گرگين خان که شخص خونخوار بى
   از اينجهت خيلى .دام خواهد کردّپى خواهد برد و باذيت و آزار شما اق

  ام ّمتأثرم حضرت باب فرمود بيم مکن من امور خود را بخدا وا گذاشته
   

  ١٨٣ص 
  و بقضاى او راضى هستم خداوند بمن قدرتى عنايت فرموده که اگر بخواهم

  جميع اين سنگها را بجواهر تبديل مينمايم که در دنيا مثل آن پيدا نشود
  ن خونخوار خود را چنان نسبت بخود شيفتهو اگر اراده کنم دشمنا

   
  ١٨٤ص 

  ّو فريفته ميسازم که در راه محبت من با نهايت اخالص و استقامت قيام
  ام تا قضاى ّ خودم باين بليات و مصائب دچار شدهمن اينک بارادۀ.  کنند

  .الهى مجرى شود
  م دنياّبارى معتمد الدوله پيوسته باخالص و ارادت خويش ميافزود تما     

  و مال و منال آن در نظرش بيقدر و قيمت جلوه ميکرد هر چه بعظمت امر
   جمال و جالل حضرت باب بحقيقتالهى بيشتر آشنا ميشد و از مشاهدۀ

  ّامر بيشتر متوجه ميگشت کراهتش نسبت بجاه و جالل دنيا زيادتر ميشد
  نکه شبىمنوال بود تا آ  حالش بر اين .و ميلش بعالم ابدى شديدتر ميگشت

  مختصر تبى باو عارض شد و از اين جهان با نهايت اطمينان بجهان ديگر
  .پرواز کرد

ّدر ايام اخيرۀ معتمد حضرت باب سيد حسين يزدى و مال عبد الکريم را      ّ ّ  
  از قرب انتهاى دوران حيات معتمد اخبار فرمودند و بآن دو نفر دستور



  ّه مطلع سازند که عنقريب معتمدّدادند که ساير مؤمنين را هم از اين قضي
  وفات خواهد کرد و بآنها بگويند که بکاشان و قم و طهران بروند و پراکنده

   پس از وفات معتمد گرگين خان .بشوند و منتظر ظهور قضاى الهى باشند
  ّ يکى از نفوسيکه از جريان توقف حضرت باب در عمارت خورشيدبوسيلۀ

ّمطلع بود باين مسئله اطالع ي   ّافت و از مضمون وصيت نامه معتمد و سايرّ
  ّاى بمحمد شاه  بالفاصله شخصى را بطهران فرستاد و نامه امور با خبر شد

  : مضمون نامه اين بود .بمضمون ذيل نوشته باو داد که بشاه برساند
  چهار ماه است مردم اصفهان همه خيال ميکردند بلکه يقين داشتند که"      

  ب را بطهران فرستاده زيرا اينطور انتشار دادهمنوچهر خان حضرت با
  ّبود که شهريار تاجدار امر کرده سيد باب را بطهران بفرستند حال که
ّمنوچهرخان وفات کرده معلوم شد که مشار اليه سيد باب را بطهران ٌ  

  ّنفرستاده بلکه او را در عمارت خورشيد خود بدون اينکه کسى مطلع شود
   

  ١٨٥ص 
   از او پذيرائى شايانى مينمودهپنهان داشته و

  است من چون بر اين مسئله وقوف يافتم مراتب
  را بدربار شهريار عرض کردم تا هر طور دستور

  ."بفرمايند مجرى گردد
ّمحمد شاه نهايت اطمينان را بمعتمد الدوله      ّ  

   گرگين دانست کهداشت پس از قرائت نامۀ
  ّمقصود معتمد الدوله اين بوده تا فرصتى

  بدست آورد و حضرت باب را با شاه مالقات دهد
  ولى اجلش فرا رسيده و باجراى اين منظور

  ّموفق نگرديده است بنابر اين فرمانى بگرگين
  نوشت و باو امر کرد که با چند تن سوار برياست

  ّ على اللهى بودّمحمد بيک چاپارچى که از فرقۀ
  ّپنهانى از ديگران سيد باب را بطهران بفرستد

   اين مطلب را بهيچکس نگويد و سفارش کند کهو



  مأمورين نهايت احترام را نسبت بحضرت باب
   پس از وصول فرمان گرگين خان .مراعات نمايند

   فرمان شاه را تقديم .ّبحضور مبارک مشرف شد
  ّکرد و محمد بيک چاپارچى را نيز مأمور نمود تا
  بر حسب دستور عمل نمايد و باو گفت ملتفت

  ّاحدى حضرت باب را نشناسد حتىباش که 
  سوارانى که با تو هستند نبايد بدانند که اين شخص کيست و اگر کسى
  پرسيد بگو شخص تاجرى است که شاه او را بطهران احضار کرده بيش

  از اين چيزى نميدانم نيمه شب حضرت باب با مأمورين دولت بر حسب امر
  .شاه از اصفهان بجانب طهران عزيمت فرمودند

   
  ١٨٦ص 
                 فصل يازدهم               

  ّ توقف حضرت باب در کاشان                     
  شب قبل از روز ورود حضرت اعلى بکاشان حاجى ميرزا جانى     

  معروف به پرپا که از اشخاص معروف شهر بود خوابى ديد که نزديک غروب
  ضرت اعلى سوار بر اسبّاست دم دروازۀ عطار ايستاده است ناگهان ح

  اند و چند نفر سوار  کاله بر سر گذاشته ّتشريف آوردند و بجاى عمامه،
  سه شب:" اند نزديک او که رسيدند فرمودند  اطراف آن حضرت را گرفته

  حاجى ميرزا جانى وقتى که بيدار" مهمان تو خواهيم بود از ما پذيرائى کن 
  ّ فورًا بتهيۀ لوازم .بوده استشد دانست آنچه را که ديده رؤياى صادقه 

   ساير ّ اطاق مخصوصى مهيا کرد، .پذيرائى ميهمان عزيز خود مشغول شد
  ّ نزديک غروب آفتاب دم دروازۀ عطار ايستاد .لوازم را نيز فراهم نمود

   ناگهان از دور چند سوار  چشم براه بود، .و منتظر تعبير رؤياى خود گرديد
  راى مالقات آنها روان شد چون نزديک رسيد درديد که بطرف شهر ميآيند ب

   با کمال .بين سواران حضرت باب را با آنکه کاله بر سر داشتند شناخت
  نشاط و سرور بحضور مبارک رفت و خواست رکاب اسبى را که حضرت

  اعلى سوار بودند ببوسد حضرت باب نگذاشتند و فرمودند سه شب ميهمان



   
  ١٨٧ص 

  ز عيد نوروز است جشن عيد را در منزلت خواهيمتو خواهيم بود فردا رو
  ّگرفت محمد بيک پهلوى مرکب حضرت باب مرکب خويش را ميراند وقتيکه

  حاجى ميرزا جانى را ديد پنداشت که از دوستان صميمى حضرت باب
  است و بحاجى گفت من حاضرم مطابق ميل اين بزرگوار رفتار کنم ولى

   شرکت ميکند يا نه و اشاره بيکىببين اين رفيق من با اين منظور تو
   آن سوار را پرسيد اوۀّاز سواران کرد حاجى ميرزا جانى چون نظري

  ّبا نهايت خشونت و شدت جواب داد ابدًا ممکن نيست من مأمورم که نگذارم
  اند که بهر شهرى اين جوان تا طهران وارد هيچ شهرى بشود بمن دستور داده

  م و صبح زود روانه شويم بر خالفميرسيم شب را بيرون شهر بماني
ّمأموريت خودم نميتوانم رفتار کنم محمد بيک هر طور که بود رفيقش را ّ  
  ّراضى کرد که حضرت باب را بحاجى ميرزا جانى بسپارد و صبح روز سوم

  ّحاجى مهمان خود را بمأمورين تسليم کند حاجى اول ميخواست تمام سوارها
   

  ١٨٨ص 
  ذيرائى کند حضرت باب منع فرمودند و باو گفتندرا بمنزل خود ببرد و پ

   حاجى از حضور مبارک درخواست .هيچکس جز من نبايد بمنزل تو بيايد
  ّکرد که اجازه فرمايند مخارج اين مدت را به سواران بدهد فرمودند لزومى

   براى اينکه اگر اراده من نبود آنها هرگز مرا بتو تسليم نميکردند .ندارد
   هر . براى او هيج امرى محال نيست . قدرت الهى استبضۀهمه چيز در ق

  .مشکلى را آسان ميسازد و هر مانعى را از ميان ميبرد
  ّسواران بکاروانسرائيکه در پهلوى شهر بود رفتند محمد بيک با اجازۀ     

  مبارک تا درب منزل حاجى ميرزا جانى همراه بود براى اينکه منزل را ياد
  رفقاى خود رفت شبى که حضرت باب بمنزل حاجى دربگيرد و بعد نزد 

  ّکاشان ورود فرمودند شب عيد نوروز بود اين سومين عيد بود بعد از اظهار
  ١٢٦٣ّامر حضرت اعلى و روز عيد در آن سال با روز دوم ماه ربيع الثانى  

  .هجرى قمرى مطابق بود



ًسيد حسين يزدى که قبال بامر مبارک از اصفهان بکاشا        ن آمده بودّ
  ّبدعوت حاجى ميرزا جانى بحضور  مبارک مشرف شد در آن شب لوحى از
  قلم مبارک بافتخار حاجى ميرزا جانى نازل گرديد در ضمن نزول لوح يکى

  ّاز دوستان حاجى که از علماى معروف بود و سيد عبد الباقى نام داشت بمنزل
  .رد شودحاجى آمد حضرت باب اجازه فرمودند که بمحضر مبارک وا

ّمشار اليه مشرف شد ولى نميدانست که اين بزرگوار کيست حضرت باب ٌ  
  ّهم بدون اينکه خود را معرفى کنند آيات نازله در لوح را تالوت فرمودند
  ّسيد عبد الباقى نشسته بود کلمات حضرت باب را گوش ميداد و رفتار

  ميديد ولىو گفتار هيکل مبارک را مشاهده ميکرد و نزول کلمات الهى را 
ّاز شدت غرور و خود خواهى از استماع کلمات الهى متأثر نشد و هر چند ّ  
  ّمعانى بيانات مبارک را نميفهميد از شدت غرور حاضر نشد که آنچه را

  اى در حجاب  خود پرستى مختفى و مستور بود که نميداند بپرسد و تا درجه
   

  ١٨٩ص 
   

  ١٩٠ص 
  م نپرسيد و هنگاميکه از منزلاز ميزبان اسم مهمان بزرگوارش را ه

  انست که بحضور چه شخص بزرگوارى رسيده و چه بيرون رفت نميد
   پس از چند روز فهميد.فرصت عظيمى را از راه جهالت از دست داده است

  جوان که بود و بسيار محزون و غمگين شد که چرا در آنشب از حقيقت که آن
ّواقع مطلع نشده و بچنان گنج پر بهائى توج   ه نداشته خواست تدارکّ

  ّمافات کند و بحضور مبارک مشرف بشود ولى فرصت از دست رفته بود
  ّ سيد از کثرت حزن و اندوه .و حضرت باب از کاشان تشريف برده بودند

  و عدم تدارک مافات از خويشتن بيزار شد و از خلق شهر بر کنار گشت از
  . يافت  عزلت وفاتمعاشرت و شهرت گذشت تا آنکه در زاويۀ

  توقيعى را که در آنشب حضرت اعلى بافتخار ميزبان خود نازل     
  از خدا خواهم که" اش  بيانى باين مضمون مندرج بود   فرمودند در خاتمه

  قلب ترا بنور معرفت الهى روشن کند و لسان ترا گويا فرمايد تا بخدمت



  مبارک دربارۀمضمون اين بيان " ّاش موفق شوى  امرش پردازى و باعالء کلمه
  ميزبان مستجاب شد و حاجى ميرزا جانى با آنکه از علوم و معارف بى

  نصيب بود و در مدارس وارد نشده بود و تحصيل دانش نکرده بود خداوند
  ّچنان عرفان و بيانى باو عنايت فرموده بود که حتى بزرگترين علماى

ّکاشان را بکلمات خود متأثر ميساخت و هر مدعى مجادلى ر   **ُا مفحمّ
   مجادلى بيباک بود، ّو ساکت ميگرداند مال جعفر نراقى که عالمى زبر دست

  ّدر مقابل حاجى ميرزا جانى بهيچوجه قدرت تکلم نداشت و هر وقت با
  حاجى طرف ميشد مجبور بود ظاهرًا گفتار او را تصديق نمايد و بسخنان او

  ت سخنانشّو بصحاعتراف کند هر چند در باطن گفتار او را قبول نداشت 
  قلبًا اعتراف نميکرد اين موهبت که نصيب حاجى ميرزا جانى شده بود از

  .اثر عنايت حضرت باب بود
  از جمله نفوسى که در آنشب در منزل حاجى ميرزا جانى بحضور     
   

  ١٩١ص 
  ّحضرت باب مشرف شدند شخصى موسوم به مهدى بود که بعدها در طهران

   رسيد اشخاص ديگرى نيز در آن سه شب که هجرى بشهادت١٢٦٨در سال 
  .ّحضرت اعلى در منزل حاجى تشريف داشتند بحضور مبارک مشرف شدند
  هيکل مبارک از حاجى ميرزا جانى راضى بودند عنايات بسيار از لسان

ُاطهر نسبت به مشار اليه جارى شد حاجى حتى نسبت بما ّ   ّمورين هم محبتٌ
  ّ بودند صبح روز دوم بعد از نوروزفراوان اظهار کرد همه از او راضى

  حاجى ميرزا جانى حضرت اعلى را بمأمورين سپرد و با نهايت غم و اندوه
  ّموالى محبوب خود را وداع کرد حضرت اعلى با مأمورين بجانب قم توجه

  :پايان بود و لسان حالش ميگفت فرمودند حزن و اندوه ميزبان بى
     چون آتش کاروان بمنزل رفتى و غمت بماند در دل            
   رفتى و شکست محفل ما         هم محفل ما و هم دل ما         

   
  ١٩٢ص 

          فصل دوازدهم                       



  سفر حضرت اعلى از کاشان به تبريز                
  ّطرز رفتار و متانت و وقار و محبت و عنايت حضرت باب بطورى در     

  ثر کرده بود که همه با دل و جان براى انجام خدمات آنحضرتمأمورين ا
  حاضر و آماده بودند بهيچوجه از خود اراده و فکرى نداشتند هميشه ميل

   چون نزديک قم رسيدند بحضور مبارک عرض .مبارک را رعايت ميکردند
   

  ١٩٣ص 
  کردند اگر چه از طرف  حکومت مأموريم که هيکل مبارک را بهيچ شهرى وارد

   آن حضرت قرار گيرد که بشهر قم وارد شوند براىنکنيم و لکن اگر ارادۀ
  اطاعت حاضريم حکومت از اينجهت بما امر کرده که مخصوصًا وارد شهر قم

  نشويم زيرا حرم حضرت معصومه که در قم واقع است باصطالح مردم
  است هر مجرمى اگر چه تقصيرش خيلى شديد هم باشد چون وارد" بست  " 

   شود ديگر کسى را بر او دستى نيست حکومت از اين انديشه کرده کهبست
  مبادا حضرت شما اگر وارد قم شويد به بست پناه ببريد و ديگر نتواند

   مبارک باشد ما حاضريم که شما راّمتعرض حال شما شود ولى اگر ارادۀ
  ّبشهر قم وارد کرده حتى براى زيارت حرم معصومه نيز اگر مايل باشيد از

  .دل و جان حاضريم اطاعت فرمان کنيم
  کشتى نجات" ّمن عرش الرحمن ُقلب المو:" حضرت باب فرمودند      

  ّ او بر کل غالب است من هستم که با شما در اين بيابان راهو  کسيکه ارادۀ
  ميپيمايم من شخصًا دوست نميدارم که باين شهر وارد شوم بهتر آنست که

  وارد شهر نشويم زيرا اينجا شهر خبيثى استاز کنار شهر عبور کنيم و 
   بزرگواريکه در ايننفوسيکه در آن ساکنند شرير و فاسقند اين معصومۀ

  شهر مدفون است و برادر ارجمندش و اجداد گرامش همگى از اين مردم
  فاسق فاجر بيزارند اينها ظاهرًا اين مقام را احترام ميکنند ولى در باطن

  ّ مقدس هستند در قول فخر رجالند و در عملسبب هتک حرمت اين مقام
  مأمورين که اين گفتار را از لسان مبارک استماع نمودند" ننگ امم 

  ردند که هيچکاطمينان و وثوقشان نسبت بحضرت باب زيادتر شد و يقين 
  ّ از اينجهت از شدت مراقبت کاستند .وقت آن بزرگوار فرار نخواهد کرد



   شمالى آن شهروارد نشدند و از ناحيۀو بخدمت کمر بستند بشهر قم 
  تا بقريۀ قمرود رسيدند در اين قريه يکى از خويشان نزديک. روان گشتند 

ّمحمد بيک سکونت داشت ساکنين اين قريه جميعًا على اللهى بودند رئيس ّ  
   

  ١٩٤ص 
   حضرت باب از خلوص .قريه در خواست کرد شبى را در آنجا بگذرانند

   آنها دعا فرمودند کهريه بسيار مسرور شدند دربارۀو سادگى مردم آن ق
  خداوند در جميع شئون بآنها برکت عطا فرمايد و موجبات خوشبختى

  .و سعادت آنها را از هر جهت فراهم سازد
   کناربعد از ظهر روز هشتم بعد از روز نوروز حضرت اعلى بقلعۀ     

   شب را ماندند تا .گرد که در شش فرسنگى جنوب طهران واقع شده رسيدند
   

  ١٩٥ص 
   در اين بين مأمورى از طهران رسيد .روز بعد بطهران حرکت کنند

  ّاى از حاج ميرزا آقاسى براى محمد بيک چاپارچى آورد مضمون و مراسله
  لين ببرُنامه آن بود که بمحض وصول فرمان حضرت باب را بجانب قريۀ ک

  ّ در آن قريه براى توقفو در آنجا منتظر دستور باش و چون منزلى که
  اى بزن و باب ّسيد باب مناسب باشد موجود نيست مخصوص ايشان خيمه

  را در آن مسکن بده و مأمورين خود را در اطراف خيمه بپاسبانى وادار کن
  ّد محمد بن يعقوبلايست که مو کلين قريه (  .تا دستور ثانى صادر شود

  يز در اين قريه استصاحب کتاب اصول کافى است مدفن وى و پدرش ن
  ).مردم آن حدود آنمقام را محترم ميدانند و بزيارت مقام مزبور ميروند 

   هجرى که نه روز از نوروز١٢٦٣انى سال ّدر روز يازدهم ماه ربيع الث     
   کلين براى حضرت باب چادرگذشته بود بنا بفرمان وزير در قريۀ

  ين ميآمدله هر وقت بکزدند اين چادر مخصوص حاجى ميرزا آقاسى بود ک
ّو چند روزى توقف ميکرد در آن چادر بسر ميبرد محمد بيک در دامنۀ کوه ّ  

  .ّايرا انتخاب کرد که در نهايت خرمى و طراوت بود براى چادر زدن نقطه
ّباغهاى متعدد و چمنهاى خرم در اطراف آن محل وجود داشت    حضرت باب .ّّ



  ها و خوبى هوا و ى آب چشمهّاز خرمى آن نقطه و چمنهاى سبز و صدا
  .اندازه مسرور و شادمان بودند سکوت اطراف آنجا بى

ّپس از دو روز سيد حسين يزدى و برادرش سيد حسن و مال عبد الکريم      ّ ّ  
  قزوينى و شيخ حسن زنوزى که از اصفهان ميآمدند در کلين بحضور
  .امت کنندّمبارک مشرف شدند حضرت باب بآنها فرمودند که در همآنجا اق

   حضرت باب اقامت کردند روزى مجاور خيمۀّحسب االمر هر يک در محل
ّانى  که دوازده روز بعد از نوروز بود مال مهدى کندى و مالّچهاردهم ربيع الث ّ  

   اين دو نفر از .ّمهدى خوئى از طهران بحضور حضرت باب مشرف شدند
  اى حضرت باباى سر بمهر بر طرف حضرت بهاءا آمده بودند نامه

   بعضى از هدايا همراه داشتند چون نامه و هدايا را بحضرت باببضميمۀ
   

  ١٩٦ص 
  تقديم نمودند آثار سرور و شادمانى شديدى در سيماى مبارک آشکار شد

  ّو بدو نفر مزبور نهايت محبت را ابراز فرمودند وصول نامۀ حضرت
  ّاندازه مؤثر واقع  بىبهاءا در چنين نقطه و در چنين حالى بحضرت باب

   مبارکش مشاهده ميگرديد درّزنگ غم و اندوهى که مدتها بود در چهرۀ.  شد
  ّ حضرت بهاءا بکلى سترده شد از آن ببعد ديگر از چشم حين وصول نامۀ

  حضرت باب اشک نميريخت اين حالت سرور در هيکل مبارک پيوسته باقى
   طبرسى بحضور مبارکحاب قلعۀو برقرار بود تا وقتيکه خبر شهادت اص

   
  ١٩٧ص 
  ّ تبسم .ّاز آن ببعد دو مرتبه غم و اندوه بر هيکل مبارک مسلط شد.  رسيد

  .لطيف از لبهاى حضرت باب زائل گشت سرور و شادمانى بر طرف گرديد
  :ّمال عبد الکريم براى من اين داستان را حکايت کرد و گفت که

  در حضرت باب شب خوابيده بودممن با رفقاى خودم نزديک چا"      
  ّناگهان از صداى سم اسبها بيدار شديم ديديم مأمورها بر اسب خود سوار
  و بهر طرف تاخت و تاز ميکنند معلوم شد حضرت باب در چادر تشريف

  اند براى بحث و تحقيق ندارند مأمورين بخيال اينکه آن حضرت فرار کرده



  ّ در آن ميان محمد بيک .تندبهر طرف رفته و اثرى از حضرت باب نياف
  سواران خود را سرزنش ميکرد و ميگفت چرا اينقدر مضطربيد مگر

  نميدانيد که آن بزرگوار هرگز راضى نميشود که براى نجات خويش ديگران
   من يقين دارم که آن حضرت براى مناجات و دعا در اين .را بزحمت بيندازد
  اند و بزودى مراجعت خواهند ى ساکت و آرام تشريف بردهّشب مهتاب بمحل

  ّ عظمت و شرافت اين بزرگوار بحدى است که هيچوقت باينگونه .فرمود
  ّ تعجب است که شما تا کنون آن حضرت را .امور اقدام نميفرمايد

  ّ محمد بيک اين سخنان را ميگفت و پياده بطرف طهران .ايد نشناخته
  اه افتاديم مأمورين هم من نيز با ساير رفقا دنبال او بر .بآهستگى ميرفت

   يک ميدان بيشتر طى نکرده بوديم که ديديم از دور .سواره دنبال ما ميآمدند
  ّحضرت باب بطرف ما تشريف ميآورند وقتيکه رسيدند بمحمد بيک

  ّام محمد بيک خود را بپاى حضرت ّ البد خيال کرديد من فرار کرده .فرمودند
   را ميبوسيد و ميگفتّباب انداخت با نهايت محبت اقدام مبارک

ُاستغفر اَ هرگز من اين خيال را نکرده ِ َ    جاللت و هيبت حضرت باب .ام َ
  ّاى بود که محمد بيک بيش از اين نتوانست حرف بزند و ديگران باندازه

  ّ ما همه متحير .نيز جرأت نکردند که چيزى از محضر مبارک سؤال کنند
  رفتار حضرت باب عظمت مخصوصىّبوديم تعجب ميکرديم زيرا در اقوال و 

   
  ١٩٨ص 

   خود . جرأت نکرديم سبب آنرا بپرسيم .بيش از پيش ظاهر و آشکار بود
  خبر  از اصل مطلب بى .حضرت باب هم در اين خصوص چيزى بما نفرمودند

  ".ّ آنچه براى ما باقى ماند همان حيرت و تعجب شديد بود  .مانديم
  ّمحل بسر بردند و از مشاهدۀ جمالّحضرت باب مدت دو هفته در آن     

  ّ محمد شاهو زيبائى آثار قدرت الهى مسرور و شادمان بودند تا آنکه نامۀ
   مضمون نامه اين بود اگر چه نهايت اشتياق را به .براى حضرت باب رسيد

  مالقات شما داشتم لکن چون سفرى در پيش است که اين مالقات را بتأخير
   بعلى خان ماکوئى نيز دستور . شما را بماکو ببرندمياندازد دستور داديم که

   چون از سفر . شما مجرى داردالزم داده شد که نهايت احترام را دربارۀ



  ّ البته .برگشتيم شما را بطهران خواهيم خواست و مالقات حاصل خواهد شد
  اين پيش آمد اسباب اضطراب و نگرانى شما نخواهد بود اگر دربارۀ شما

  رام رفتارى کردند فورًا بما خبر بدهيد و پيوسته براى توفيقبخالف احت
  ١٢٦٣انى سال ّو خوشبختى ما و حفظ مملکت دعا فرمائيد بتاريخ ربيع الث

  .هجرى
  مًا سبب صدور اين مراسله حاج ميرزا آقاسى بود که شاه را وادارّمسل     

  يرزا آقاسىّ علت اين اقدام م .کرد تا با حضرت باب بدينگونه رفتار نمايد
ّآن بود که ميترسيد اگر سيد باب بطهران وارد شوند و با محمد شاه ّ  

  ّمالقات کنند ممکن است شاه مجذوب سيد باب گردد و زمام امور مملکت را
   از بدست او دهد و ديگر منصب و مقامى براى ميرزا آقاسى باقى نماند

  اى از زواياى اينجهت شاه را وادار کرد که حضرت باب را بدورترين نقطه
  ّ تا باين وسيله از غم و اندوهى که مدتها بود بواسطۀ .مملکت تبعيد کند

  هجوم اين افکار قلب او را تسخير کرده بود خالصى يابد اين شخص چقدر
   اين عمل شاه و مملکت رانادان بود چقدر گمراه بود نميدانست که بواسطۀ

  زد و همه را بزيان و خسران پيروى امر الهى محروم ميساّاز نتايج مهمۀ
   

  ١٩٩ص 
   امر الهى بود که ميتوانست مملکت را از پستى و انحطاط نجات .مياندازد
   اقبالّ اين وزير کوتاه نظر نه تنها محمد شاه را مانع شد که بوسيلۀ .دهد

  بامر الهى مملکت را از سقوط و انحطاط محفوظ بدارد بلکه باينوسيله
  ّفرمائى و تسلط بر جميع ملل و امم عالم نيز محرومّحمد شاه را از فرمانم

  ّ از ترقى بالد چشم پوشيد و از .ّ شاه و مملکت را بدرکات ذلت انداخت .کرد
   تمام را فداى منصب و مقام خود کرد براى حفظ .مصالح عباد صرفنظر نمود

   اگر مانند سعد معاذ استقامت را .شئون خود جهان را ببدبختى انداخت
  ود ميساخت و نسبت بامر الهى خاضع و خاشع ميشد بمقام رفيعىپيشه خ

  ميرسيد سعد معاذ چون از روى اخالص باسالم خدمت کرد و مصالح خود را
  فداى اسالم نمود و استقامت عجيبى از خود بروز داد تا امروز جميع

ّمسلمين حتى حکام و امراى اسالم اسمش را باحترام ميبرند نام نيکش در ّ  



  منتشر است با اينکه سعد معاذ نه از خانوادۀ سلطنت بود و نههمه جا 
   خدمت باسالم مشهور شخص گمنامى بود که بواسطۀ  داراى شوکت و جاللت

   همچنين بوذرجمهر که وزيرى دانشمند و دستورى توانا بود .آفاق گرديد
  و در بين وزراى انوشيروان  دانشمندتر از او نبود با آنهمه علم و

   دانش و متانت در اواخر کار مورد غضب شهريار واقع شد درحکمت و
  ّزندانى تاريک محبوس گرديد همه او را استهزاء و سخريه ميکردند در

  هاى سوزناک داشت و چندان گريست تا کور شد زندان ببدبختى خود ناله
  اين دو نفر که ذکر کرديم براى مثال بود حاجى ميرزا آقاسى در رديف

  ّدو نفر محسوب نبود و بمآل حال بوذرجمهر توجه نکردهيچيک از اين 
  و عبرت نگرفت از مشکالت نينديشيد و از عواقب وخيمۀ آراء فاسدۀ خود

  ّ در عين غفلت ناگهان اسير ذلت گشت مقام عالى خود را از ترسى نداشت،
ّدست داد و سرير عزتش بحصير ذلت تبديل گشت ثروتش پايمال شد ّ  

   آنهمه ثروت و مکنت و امالک که بظلم . دستش رفتو ضياع و عقارش از
   

  ٢٠٠ص 
ّو تعدى براى خود مهيا کرده بود و آنهمه اثاث گرانبها که بزور از مردم ّ  

  ّگرفته بود بکلى زائل و باطل گرديد دو سال بعد از آنکه حضرت باب را در
  جبال آذربايجان محبوس ساخت مشمول خشم الهى گشت حکومت جميع

  ّ را ضبط نمود و با کمال ذلت و خوارى از طهران متوارى گرديددارائى او
  .و باالخره در کربال با نهايت فقر و فالکت جان سپرد

  ّبارى حضرت باب با محمد بيک و ساير مأمورين حسب االمر حکومت     
   دولت چون ميتوانستند دو نفرغبطرف تبريز عزيمت فرمودند بر حسب ابال

ّاشته باشند سيد حسين يزدى و برادرش سيد حسن رارا هم با خود همراه د ّ  
   

  ٢٠١ص 
  براى مالزمت حضور خويش انتخاب فرمودند وجوهى را که دولت براى
  مصارف سفر آن حضرت ميپرداخت قبول نفرمودند جميع آن وجوه را

   خويش ازبفقرا و مساکين عنايت ميکردند و براى مخارج و مصارف الزمۀ



  ّود در بوشهر و شيراز که در ايام گذشته داشتندّبقيۀ منافع تجارت خ
  چون بامر حکومت از ورود در شهرهاى بين راه ممنوع بودند .صرف ميکردند

ّ چند نفر از احباى قزوين که شنيده بودند هيکل مبارک بطرف تبريز توجه ّ  
  ّدارند بقريۀ سياه دهان رفتند و بحضور مبارک مشرف شدند از جمله

ّجا مشرف شدند مال اسکندر زنجانى بود که سابقًا گفتيمنفوسى که در آن ّ  
  ّجناب حجت او را از طرف خود براى تحقيق امر مبارک بشيراز فرستاد

  ّ مال اسکندر توقيعى براى سليمان خان افشار که درحضرت اعلى بوسيلۀ
  .ّآن ايام مقيم زنجان بود فرستادند

   کاظم رشتى بود مضمونّسليمان خان افشار از پيروان صميمى سيد     
  ّتوقيع منيع مبارک اين بود که موعود بزرگواريکه سيد رشتى دائمًا بشارت
  بقرب ظهورش ميدادند ظاهر شده و اينک در چنگال قهر دشمنان گرفتار

  است بيا و او را از ظلم ستمکاران رهائى بخش اين توقيع بوسيلۀ
ّمال اسکندر بسليمان خان رسيد روز سوم بعد از    صدور اين توقيعّ

  سليمان خان افشار بزيارت آن توقيع مفتخر شد و لکن دعوت الهى را
  . اهل اعراض در آمدنپذيرفت و در جرگۀ

ّحجت زنجانى در آن ايام بواسطۀ         تفتين علماء سوء زنجان در طهرانّ
  ّحبس نظر بود يکى از رفقاى مال اسکندر داستان گرفتارى حضرت باب را

  منين زنجانؤمه ّدر طهران براى او نقل کرد جناب حجت فورًا ببچنگ اعداء 
  پيغام فرستادند و تأکيد شديد نمودند که با هم مجتمع شوند و حضرت باب
  را از چنگ دشمنان برهانند و بهر جا که آن حضرت مايل باشند همراهى

  ّنين خالص بر حسب امر جناب حجت اقدامؤمکرده برسانند جمعى از م
   

  ٢٠٢ص 
   مأمورين را در خواب مقصود رسيدند همۀودند نيمه شب بود که بنقطۀنم

   بحضور مبارک عرض کردند که ما براى نصرت حاضريم مأمورين .يافتند
  اى که ميل مبارک باشد ممکن است فورًا عزيمت همه در خوابند بهر نقطه

  ّفرمائيد حضرت باب با نهايت متانت فرمودند کوههاى آذربايجان هم حقى
  .دارد شما بمنازل خود برگرديد و از عزيمت خويش منصرف شويد



  ّ مراحل بشهر تبريز نزديک شدند محمدّبارى حضرت اعلى پس از طى     
  بيک شيفتۀ هيکل مبارک بود چون ساعت فراق از محبوب خود را نزديک
  ديد با چشم اشکبار بحضور مبارک آمد و عرض کرد رجا دارم از تقصيرات

  در اين سفر طوالنى از اصفهان تا اينجا من آنطوريکه بايد ومن بگذريد 
  ام قصور من بسيار است و تقصيرم شايد باداى فرائض خدمت نپرداخته

  بيشمار آرزوى من اينستکه از من درگذريد و رضايت مبارک شامل حال
  ّمن شود فرمودند مطمئن باش تو از جملۀ اصحاب و پيروان من هستى نام

  واهد ماند و اهل عالم لسان بتعريف و تمجيد تو خواهندنيکت تا ابد خ
   خويشگشود و نام ترا باحترام ذکر خواهند نمود ساير مأمورين نيز بنوبۀ

  ّبحضور مبارک مشرف شده عفو تقصيرات خويش را درخواست نمودند
  و اشک ريزان باقدام مبارک بوسه زدند حضرت باب نسبت بجميع اظهار

  شان دعا خواهند فرمودء  نها اطمينان دادند که درباره عنايت فرمودند و بآ
  همه با حضرت باب خداحافظى کردند و هيکل مبارک را تسليم نمايندگان
ّحاکم تبريز که وليعهد محمد شاه بود نمودند محمد بيک و ساير مأمورين ّ  

  پس از مراجعت از مالزمت خدمت باب بهر جا که رفتند و براى هر کس که
  ن عظمت و جالل و ظهور امور عجيبه و خوارق عادات که ازديدند داستا

  اى بود حضرت باب مشاهده کرده بودند همه را نقل کردند اين خود وسيله
   که براى انتشار امر انتخاب کرده بودند هر چه را بچشم خود ديده بودند

  .براى مردم ميگفتند و از اينراه نفوس را تبليغ ميکردند
   

  ٢٠٣ص 
  مر مبارک در تبريز چون خبر ورود حضرت را بآنشهر  مؤمنين با

   يگانه آرزوى آنها .ّشنيدند همه خود را براى تشرف بحضور آماده کردند
  ّاين بود که بمحضر موالى محبوب خود مشرف شوند و مورد عنايت گردند

  گّهمه از شهر بيرون رفتند و لکن مأمورين جديد که بعد از محمد بي
  ّراست حضرت باب بودند باحبا اجازه نميدادند کهّو همراهانش متصدى ح

  اختيار بحضور مبارک برسند و مشمول عنايتش شوند از آن ميان جوانى بى
  ازصف سربازان عبور کرد و با منع شديد آنان هر طور بود خود را



  بموکب مبارک نزديک کرد با پاى برهنه ميدويد نيم فرسخ راه را دوان دوان
  رسيد مأمورين دور حضرت باب را گرفته بودندرفت تا بموکب مبارک 

  جوان مزبور خود را بيک نفر از مأمورين رسانيد دامن لباس او را گرفت
   

  ٢٠٤ص 
  و رکاب او را بوسيد و گريه کنان گفت شما نفوسى هستيد که بشرافت

  ايد از اين جهت من شما را بيشتر از ّهمراهى محبوب من مشرف شده
  لت آن جوان طورى بود که مأمورين را منقلب کردچشم خودم دوست دارم حا

   بمحض اينکه چشمش بحضرت .او را اجازه دادند که بحضور مبارک برود
  باب افتاد فريادى از شادمانى کشيد و زمين را در مقابل هيکل مبارک

   اشک سوزانى از چشمش روان بود حضرت باب از اسب پياده شدند .بوسيد
  ند اشک هايش را پاک کردند و اضطراب او رااو را در آغوش عطوفت گرفت
  از ميان تمام مؤمنين تبريز جز همين جوان کس.  باطمينان تبديل فرمودند

  ّديگرى بحضور مبارک مشرف نشد نهايت شرافتى که براى ديگران حاصل
  شد اين بود که از دور هيکل مبارک را زيارت کردند و ناچار بهمين درجه

  .اکتفا نمودند 
   از ورود حضرت باب بتبريز بامر حکومت آن حضرت را درپس     

ّمحبسى که قبال تعيين شده بود مسکن دادند و عده   اى از فوج ناصرى را ً
  بحراست محبس گماشتند هيچکس را اجازه نميدادند که بمحضر مبارک
  ّمشرف شود يار و اغيار در اين مطلب مساوى بودند تنها کسيکه در محضر

  ّسين يزدى و برادرش سيد حسن بود همين فوج ناصرى بودّمبارک بود سيد ح
  ّکه از مردمان خمسه تشکيل يافته و مورد عنايت حکومت بودند بحديکه

  ن فوج بودند که حضرت اعلىميآنها را فوج ناصرى ميگفتند و آخر کار ه
  .را تير باران کردند 

  ز هر طرفاى بر پا کرد مردم ا خبر ورود حضرت باب به تبريز هنگامه     
  ّهجوم کرده قصد آن داشتند که سيد باب را مشاهده کنند بعضى مقصودشان
  ّاين بود که فقط اطالعى حاصل کنند جمعى ديگر را مقصود اين بود که

  اند و تهمتهائى را ببينند آيا آنچه را علما و پيشوايان بباب نسبت داده



   از اهل ايمانّاند صحت دارد يا نه جمعى هم ّکه متوجه آن حضرت ساخته
   

  ٢٠٥ص 
  بودند که از راه خلوص و انقطاع براى زيارت موالى خود عازم ميشدند
  وقتيکه حضرت باب را از ميان خيابانها عبور ميدادند فرياد و غوغا از

  مردم تماشاچى پى در پى بلند بود بيشتر مردم وقتى حضرت باب را ديدند
  ميکردند بعضى خواستاربصداى بلند تکبير گفتند بعضى سالم و تعارف 

  برکت الهى بودند جمعى خاک زير قدمش را پس از مرور ميبوسيدند
  ّغوغاى مردم بحدى زياد شد که بامر حکومت جارچى فرياد کرد هر کس براى
  ّمالقات سيد باب برود تمام اموالش ضبط ميشود و خودش هم بحبس ابد

  .محکوم ميگردد
  ّيز موسوم بحاجى محمد تقى ميالنىّروز بعد يکى از تجار مشهور تبر     

  ّبا شخص ديگرى که حاجى على عسکر نام داشت بمالقات حضرت باب همت
  گماشتند مردم آنها را بيم دادند و نصيحت کردند که از اين مطلب بگذريد
  و بحال خودتان رحم کنيد زيرا نه تنها مال شما در خطر است بلکه حيات

  ّو نفر گوش بحرف مردم ندادند و بمحلشما نيز در خطر خواهد افتاد آن د
  ّحبس حضرت باب توجه نمودند بمحض اينکه دم در رسيدند فورًا مأمورين

  ّهر دو نفر را گرفتند ناگهان سيد حسن يزدى از طرف حضرت باب نزد
   

  ٢٠٦ص 
  ام اين دو نفر مأمورين آمد و گفت حضرت باب ميفرمايند من خودم گفته

  .ا از ورود ممانعت نکنيدبمالقات من بيايند آنها ر
  حاجى على عسکر براى  من نقل کرده و گفت مأمورين چون پيغام     

  حضرت باب را شنيدند مخالفتى نکردند و ما دو نفر را بمحضر حضرت
  باب بردند بسيار بما اظهار عنايت کردند و فرمودند اين اشرارى را که

  اى جلوگيرى از هجوم و غوغاىاند بارادۀ خود من  بر بينيد  دم در ايستاده مى
  اند ولى هيچوقت قدرت آنرا ندارند از اشخاصى که من مردم مأمور شده

  ّارادۀ مالقات آنها را دارم جلوگيرى کنند همه چيز در قبضۀ اقتدار حق



  ّ او واقع نميشود مدت دو ساعت در حضور مبارکارادۀ است هيچ چيز بى
ّمشرف بوديم وقتيکه مرخص فرمودند د   و نگين عقيق بمن دادند و دو آيه نيزّ

  ايرا نقش کنم و هر يک بمن مرحمت فرمودند و امر کردند که بر هر نگينى آيه
  اى سوار نمايم و بعد از اتمام بحضور مبارک ببرم و با نهايت را بر حلقه

  ّتأکيد بما فرمودند هر وقت شما خواسته باشيد مشرف بشويد اجازه داريد
  ّا را از تشرف بحضور ممانعت کند چندين مرتبه براىهيچکس نميتواند شم

  تى که بمن داده بودند بحضور مبارکّسؤال از بعضى مطالب راجع بمأموري
  اى نگفتند و ممانعتى نکردند و در مقابل رفتم هيچ يک از مأمورين کلمه

  ّاين رفتار هم از من چيزى مطالبه ننمودند هفت مرتبه در آن ايام بحضور
  ّف شدم مرتبه هفتم که مشرف شدم حضرت باب بمن فرمودندّمبارک مشر

  ّشکر خدا را که عدد تشرف کامل شد و مشمول حمايت و عنايت الهى گشتى
  ّاز استماع اين بيان مبارک دهشت و تعجب مرا احاطه کرد زيرا مطلبى را

   مالقات اىّبياد من آورد و آن اين بود که چندى پيش با مال حسين بشرويه
  ّ او را جامع صفات عاليه و صاحب قوۀ خارقه يافتم و بهمراهى او ازنمودم و

  شيراز بمشهد رفتم و بالد يزد و طبس و بشرويه را با او سير کردم اغلب
ّدر نزد مال حسين اظهار تأسف مينمودم که چرا موفق نشدم در شيراز ّ ّ  

   
  ٢٠٧ص 

ّبحضور حضرت باب برسم مال حسين فرمودند از عدم تشرف خود    به حضورّ
  مبارک محزون مباش زيرا خداوند تواناى مهربان در عوض يکمرتبه

  ّتشرفى که از تو فوت شده وسائلى فراهم خواهد فرمود که بجاى يکمرتبه
ّهفت مرتبه مشرف شوى اين وعده را مال حسين با کمال متانت و اطمينان ّ  

   الهىّبمن داد پس از مدتى حضرت باب به تبريز تشريف آوردند و ارادۀ
  قرار گرفت که با وجود آنهمه مشکالت و موانع هفت مرتبه بحضور مبارک

   هفتم حضرت باب آن عبارات را بمن فرمودند ازرسيدم و چون در مرتبۀ
ّايکه مال حسين بمن داده بود يادم آمد و تعجب کردم که چگونه آن وعده ّ  

  .ّايرا که بمن داده بود تحقق يافت بزرگوار مژده
   



  ٢٠٨ص 
                 فصل سيزدهم                 

   گرفتارى حضرت باب در قلعۀ ماکو                  
  ّسيد حسين يزدى گفته است ده روز از ورود حضرت باب به تبريز     

  گذشت و هيچکس نميدانست که عاقبت کار چطور خواهد شد مردم حرفها
  ر مبارک سؤال کردمميزدند هر کسى چيزى ميگفت من يک روز از حضو

  ّکه آيا هيکل مبارک در اينجا تشريف خواهند داشت يا محل ديگر تعيين
   فرمودند اين سؤال را در اصفهان هم از من کردى مگر خواهد شد؟

  ّفراموش کردى که در آنجا بتو جواب دادم مدت نه ماه در جبل باسط محبوس
  باسط ماکو( ند داد خواهيم بود و از آنجا ما را بجبل شديد انتقال خواه

  پنج روز از) و شديد چهريق است که عدد هر يک با لقب خود مطابق است 
  ّاين مقدمه گذشت از طرف حکومت حکم صادر شد که حضرت باب را بقلعۀ

  ماکو ببرند و من نيز در حضور مبارک باشم و ما را بدست عليخان
  ۀ کوه قرار دارد درّماکوئى بسپارند قلعۀ ماکو که از صخره بنا شده بر قل

  دامنۀ کوه شهر ماکو است از شهر بقلعه فقط يک راه موجود است اين قلعه
  ه قرار گرفته و از نقطۀ نظر سياسى مقامّدر حدود مملکت عثمانى و روسي

  ى داشته هر وقت جنگ و جدالى ميشده است از اين نقطه مراقبين ازّمهم
  .ود را بحکومت خبر ميدادنداقدامات دشمن با خبر ميشدند و مشاهدات خ

ّکو رود ارس قرار گرفته که حد فاصل بين روسيه و ايران در مغرب قلعۀ ماه ّ  
  است خاک ترکيه در جنوب قرار گرفته و بفاصلۀ چهار فرسخ از قلعۀ ماکو

  ه است قرار دارد رئيس قلعه در آن اوقاتّشهر بايزيد که از بالد ترکي
  ًّا کردها بودند که جميعًا سنى و دشمنعليخان بود ساکنين آنجا عموم

  خونخوار فرقۀ شيعه که در ايران اکثريت با آنها است ميباشند مخصوصًا
  .کردها نسبت به پيشوايان روحانى و علماى شيعه خصومت شديدى دارند 

   
  ٢٠٩ص 

   
  ٢١٠ص 



  کو جميعًا نسبت بعليخان نهايت احترام را مجرى ساکنين ماه     
  عليخان مادرش کرد بود از اينجهت اوامر او را اطاعتميداشتند زيرا 

  .ميکردند و نهايت وثوق و اعتماد را باو داشتند
  ميرزا آقاسى براى حبس باب قلعۀ ماکو را از آنجهت انتخاب کرده     

ًبود که اوال دورترين نقطۀ مملکت محسوب ميشد و ثانيًا يقين داشت چون ّ  
  ّت تأثير سيد باب واقع نخواهند شد وّمردم آن حدود سنى هستند در تح

  ها هستند از ّثالثًا  اصحاب حضرت باب که از شيعيان و مورد بغض سنى
  ّخوف جان کمتر براى زيارت سيد باب بآن حدود خواهند رفت و رابطۀ

ّبين سيد باب و اصحابش مقطوع خواهد گشت و امر سيد باب بزودى شعله   اش ّ
  .فرو خواهد نشست

  ّياالتى بود که سبب شد صدر اعظم محمد شاه حضرت باب رااينها خ     
  کو محبوس ساخت ولى طولى نکشيد که بخطاى خود آگاه شد  بقلعۀ ماه

ّزيرا امر سيد باب چنان قوتى عجيب و تأثيرى شديد داشت که مردم آن ّ  
  ّحدود را جميعًا خاضع ساخت آن نفوس متمرد و افراد جاهل سرکش چنان

  ّحبت حضرت باب شيفته و فريفته او شده بودند که به لطف و مبواسطۀ
  ّتحرير نگنجد در حقيقت ميتوان گفت قلب فطرت و ماهيت براى آنها

  ّحاصل شد در پرتو کلمات حکمت شعار آن بزرگوار هر يک از آنها بقدر قوه
  اى  ظلمت نادانى آنها را در هم ميشکست باندازه،استفاده کرده نور دانائى

  ّت باب خاضع و متوجه بودند که هر روز صبح هر يک از آنها نسبت به حضر
  ّقبل از اشتغال بکار شخصى خود سعى مينمود که شايد موفق بشود از دور
  بهر وسيله ممکن است طلعت مبارک را زيارت کند در اوقات گرفتارى

  عنايت آن بزرگواروطلبيدند و برکت  ّو سختى از حضرتش حل مشکل مى
  ر دو نفر با هم فى المثل مشاجره و مخالفتى داشتند براىرا طالب بودند اگ

  ّفصل دعوى چون بسوگند نيازمند ميشدند توجه بمقام آن حضرت ميکردند
   

  ٢١١ص 
  و بنام آن بزرگوار قسم ميخوردند و صدق گفتار خود را باين واسطه ثابت

  .مينمودند



   ممانعتعلى خان هر چه کوشش ميکرد که مردم را از اينگونه امور     
  نمايد ممکن نشد و نتوانست مردم را از آن رفتار مانع آيد در اوائل تا

  ّميتوانست بشدت  رفتار و خشونت گفتار ميافزود و هيچيک از اصحاب
  .کو بگذراند  ّباب را اجازه نميداد که حتى يک شب هم در شهر ماه

ّسيد حسين يزدى حکايت کرده که هفتۀ اول و دوم اجازۀ ت      ّ   ّشرفّ
  ّبحضور سيد باب بهيچ فردى داده نشد تنها من و برادرم اجازه داشتيم که

  ّدر محضر مبارک مالزم باشيم برادرم سيد حسن هر روز با يکى از
  مأمورين بشهر ميرفت و لوازم ضروريه را ميخريد و برميگشت شيخ

  ّحسن زنوزى تازه براى تشرف آمده بود ولى اجازه نداشت که بمحضر
  ّشرف شود شبها را چون در شهر نميتوانست بماند در مسجدى کهمبارک م

  ّخارج شهر بود بسر ميبرد هر يک از اصحاب که براى تشرف ميآمدند چون
  اى مينگاشتند و بشخص حسن زنوزى ميدادند او اجازه نداشتند عريضه

  ها را بحضور مبارک تقديم مينمود جواب ّ سيد حسن عريضههم بواسطۀ
  .سطه او باصحاب ميرسيدعرايض نيز بوا

  شيخ حسنه ب" ّروزى حضرت اعلى ببرادر من سيد حسن فرمودند      
  ّبگويد که هيکل مبارک على خان را وادار خواهند نمود که نسبت باحبا خوش

  رفتارى کند و باو خواهند فرمود که فردا صبح خودش شيخ حسن را
  ّدازه متعجب شدمان  من از استماع اين پيغام بى وردابحضور مبارک بي

  و پيش خود گفتم چطور ممکن است عليخان با اينهمه ستمکارى و خشونت
  رفتار خود را تغيير دهد و چطور ميشود که خودش شيخ حسن را بحضور
  مبارک بياورد روز بعد هنوز آفتاب طلوع نکرده بود که صداى در بلند شد

  اب داخل قلعهبر حسب فرمان حاکم هيچکس اجازه نداشت قبل از طلوع آفت
   

  ٢١٢ص 
  ّشود خيلى تعجب کردم کيست که بر خالف حکم حاکم جرأت کرده صبح باين

  زودى در بزند صداى على خان بگوشم رسيد که با مأمورين مشغول مذاکره
  است يکنفر از مأمورين آمد و گفت على خان از حضور مبارک رجا دارد که

  م و رجاى حاکم را عرضّاجازه فرمايند مشرف شود من بحضور مبارک رفت



  ور چون از اطاق حضرت باب بيرون رفتمافورًا برو او را بي کردم فرمودند 
  ّو باطاق ديگر داخل شدم ديدم على خان در نهايت تضرع مانند غالمى زر
  ّخريد دم در ايستاده و مثل آدمهاى مبهوت ميماند آنهمه تکبر و خود پسندى

  پا خضوع و فروتنى بود چون مرا ديد باّکه داشت بکلى زائل شده بود سر تا 
  ّنهايت ادب تحيت گفت و در خواست کرد که هر چه زودتر او را بمحضر
  مبارک ببرم من او را باطاقيکه حضرت باب تشريف داشتند راهنمائى کردم
  على خان خيلى مضطرب بود زانوهايش ميلرزيد هر چه ميخواست اضطراب

  ّگ رخسارش از سر ضمير خبر ميدادخود را پنهان دارد نميتوانست و رن
  چون بمحضر مبارک رسيد حضرت باب برخاستند و نسبت باو عنايت

  ّبسيار ابراز داشتند على خان اول تعظيم کرد بعد خودش را بپاى حضرت
  ّباب انداخت و عرض کرد ترا بجدت رسول ا قسم ميدهم که مرا از اين

  ام باور کنم ا کنون نتوانستهام و ت حيرت و سرگردانى برهانى آنچه ديده
  ّاندازه مضطرب ساخته امروز در اول طلوع فجر سوار بر اسب قلب مرا بى

   شهر شما را ديدم کنار نهر ايستاده و بنماز مشغولشدم نزديک دروازۀ
  ّهستيد درست دقت کردم ديدم خود شما هستيد دستهاى شما بطرف آسمان

  ّ مشغول قنوت و تضرع بوديد منّبلند بود و چشمها نيز بآسمان متوجه و
   صبر کردم تا نماز شما تمام شود ميخواستم .همانطور ايستادم تماشا کردم

  بعد از اتمام نماز بحضور شما برسم و از شما باز خواست کنم که چرا بدون
  ايد در ضمن مناجات و عبادت که  من از محبس خود بيرون آمدهاجازۀ

   نهايت انقطاع از ما سوى ا چشممشغول بوديد مشاهده کردم که در
   

  ٢١٣ص 
  ايد قدرى نزديکتر بشما شدم بهيچوجه ّپوشيده و بخدا وحده توجه کرده

  ملتفت نبوديد چون نزديک شما رسيدم چنان خوف و ترسى سراپاى مرا
  احاطه کرد که وصف آنرا نتوانم جرأت نکردم بشما چيزى بگويم ناچار

  اند از ؤاخذه کنم که چرا شما را گذاشتهبرگشتم که از مأمورين حراست م
  ّقلعه خارج شويد وقتى آمدم بر تعجبم افزوده گشت زيرا در قلعه را بسته
  ديدم همه درها قفل بود در زدم مأمورين در را باز کردند پرسيدم گفتند



  بينم شما اينجا هستيد در مقابل ام مى هيچکس بيرون نرفته حاال آمده
  "ّبيدارى است يا رب يا بخواب  بينم به آنچه مى " ايد  نميدانم من نشسته

   نزديک است ديوانه شوم حضرت باب فرمودند آنچه را مشاهده نمودى
  صحيح است و درست چون تو نسبت بامر الهى بنظر حقارت مينگريستى

  ّو باذيت و آزار من و پيروانم ميپرداختى از حقيقت حال غافل بودى خداوند
  ش اراده فرمود حقيقت حال را در مقابل چشم توبصرف فضل و عنايت خوي

   صاحب امرواضح و آشکار جلوه دهد تا به عظمت اين امر پى برى و برتبۀ
  ّو مقام عظيمش مطلع شوى از غفلت رهائى يابى و با پيروان و اصحاب من
  ّبا محبت و وداد رفتار نمائى بيانات حضرت باب سبب اطمينان و سکون

ّد رفتارش بکلى تغيير کرد و عداوتش بمحبت تبديلاضطراب على خان گردي ّ  
  يافت خواست تالفى مافات کند و بر خالف رفتار سابق جلب رضايت باب
  ّنمايد بحضور مبارک عرض کرد شخص فقير مسکينى مدتهاست بقصد
  ّتشرف بحضور مبارک باين ديار آمده رجا دارد او را اجازه فرمايند به

  کو منزل گرفته رجا   ماهجد بيرون بلدۀّحضور مبارک مشرف شود در مس
  دارم اجازه فرمائيد من خودم بروم او را بحضور مبارک بياورم حضرت
  باب اجازه فرمودند على خان فورًا رفت و شيخ حسن زنوزى را با خود
  بحضور مبارک آورد و پس از آن پيوسته ميکوشيد که رضايت هيکل

  .مبارک را جلب نمايد
   

  ٢١٤ص 
  بستند ولى روزها در قلعه باز بود و هر کس  در قلعه را مىشبها     

  ّميخواست بدون مانع ميتوانست بحضور باب مشرف شود و آنچه را
  .ميخواهد از محضر مبارک سؤال کند و تعليمات الزمه را دريافت دارد

  کو کتاب بيان فارسى را نازل فرمودند  حضرت باب در محبس ماه     
   آثار حضرت باب است قواعد و قوانين امر جديداين کتاب از مهمترين
   شده و در جميع ابواب آن بظهور موعود بيان بشارتعدر اين کتاب تشري

ُاند  و از آن موعود عظيم بلقب من يظهره اُ تعبير فرموده و باهل داده ُ ُِ َ  
  ّاند که خود را مهيا و حاضر سازند و پيوسته مراقب بيان تأکيد شديد نموده



  .د تا چون آن بزرگوار ظاهر شود از عرفان او محجوب نمانندباشن
  شيخ حسن زنوزى براى من گفت در حين نزول آيات لحن زيباى     

  حضرت باب در دامنۀ کوه بگوش ميرسيد و صداى آن بزرگوار منعکس
   در اعماق قلب ّ زيبائى بود و چه لحن مؤثر روح افزائى،ميگرديد چه نغمۀ

   هيجان غريبى در وجود انسان توليد ب اهتزاز روح ميشد، موج اثر ميکرد،
  دستهايران مينمود حسن رفتار على خان سبب  شد که از نقاط مختلفۀ 

  ّکو توجه مينمودند و بمحضر  ماهّدسته براى تشرف بساحت اقدس بقلعۀ
  ّمبارک مشرف ميشدند على خان چيزى نميگفت سه روز بعد از

ّتشرف از محضر مبارک مرخ   ّص ميشدند دستورات الزمه و نصايح مهمه ازّ
  قبيل حسن اعمال و تعديل اخالق و تبليغ امر الهى و غيرها از ساحت
  ّاقدس بآنها داده ميشد على خان هر روز جمعه بمحضر مبارک مشرف

  ت و اخالص خود را تقديم ميداشت هميشه طالب رضاىّميشد و عبودي
  اى که در ر گوارا و هداياى نفيسههاى جور بجو مبارک بود و آنچه از ميوه

  .کو  و نقاط مجاور بدست ميآورد بمحضر مبارک ميبرد و تقديم ميکرد ماه
  کو  بسر بردند  ماهحضرت اعلى فصل تابستان و پائيز را در قلعۀ     

  ّنهايت شديد بود حتى ظرفهاى مسى چون آب در آنها يخ زمستان آن سال بى
   

  ٢١٥ص 
   ابتداى زمستان مطابق با .ّبرودت  متأثر ميگشتّبست بواسطه شدت  مى

ّاول محرم سال     هجرى بود هر وقت حضرت اعلى وضو ميگرفتند١٢٦٤ّ
  .ّقطرات آب وضو از شدت برودت در صورت هيکل مبارک منجمد ميشد

ّدر ايام محرم بعد از هر نماز سيد حسين کاتب را احضار ميفرمودند      ّ ّ  
  ق القلوب را که ازّصداى بلند مقدارى از کتاب محر و باو امر ميکردند که با 

ّتأليفات مرحوم حاج مال مهدى نراقى جد حاج ميرزا کمال الدين نراقى است ّ ّ  
  در محضر مبارک تالوت کند در اين کتاب شرح مصائب و داستان شهادت

ّحضرت سيد الشهد ّ امام حسين عليه السالم مندرج است وقتيکه سيد حسينأّ ّ  
   را ميخواند از استماع وقايع مؤلمه و مصائب کثيرۀ حضرتکتاب مزبور

ّامام حسين عليه السالم بحر احزان در قلب حضرت باب مواج ميگشت در ّ  



  حين استماع مصائب اشک حضرت باب جارى بود مصائب وارده بر حضرت
ّسيد الشهد   ّ عليه السالم را استماع ميفرمودند و ضمنًا از مصائبأّ

  ن موعود وارد خواهد شد بياد ميآوردند و چون بخاطرو آالميکه بر حسي
  ّمبارک ميگذشت که حسين موعود مصائبى شديدتر از حسين قبل تحمل
ّخواهد فرمود و هنگاميکه باسم من يظهره اُ ظاهر شود رنج و مشقت ُ ُ ُِ  

  پايان از دشمنان بآن حضرت خواهد رسيد اشک حسرت از چشم مبارکش بى
ّکر آن ايام گريه و نالۀجارى ميگشت و از تذ    حضرتش بلند ميشد حضرتّ

ّباب در يکى از آثار مقدسۀ خود که در سنۀ ستين از قلم مبارک نازل شده ِ ّ  
  :ميفرمايند

  ّيکسال قبل از اظهار امر در رؤيا چنين مشاهده کردم که سر مطهر"      
  يچکيدّامام حسين عليه السالم از درختى آويخته است قطرات خون از آن م
  من نزديک آن درخت  رفتم نهايت بهجت و سرور را داشتم که بچنين
  موهبتى فائز شدم دو دست خودم را پيش بردم و در زير حلقوم بريدۀ

  ّمقدس امام حسين که خون از آن ميچکيد نگاه داشتم مقدارى خون در دست
   

  ٢١٦ص 
  م ديگرمن جمع شد آنها را آشاميدم وقتيکه بيدار شدم خود را در عال

  ّمشاهده کردم روح الهى از تجلى خويش جسم مرا ميگداخت و سرا پاى مرا
  انوار فيض خداوند فرو گرفته بود سرورى الهى در خود ميديدم اسرار

  وحى خداوندى با نهايت عظمت و جالل در مقابل چشم من مکشوف و پديدار
  انتهى." بود 

  جان محبوس ساختّچون محمد شاه حضرت باب را در جبال آذرباي     
  و چنين ظلم عظيمى را مرتکب گشت طولى نکشيد که نکبت و احزان از
ّجميع جهات او را احاطه نمود عزت بذلت تبديل شد و اجتماع فکر به ّ  
  ّپريشانى و گرفتارى تحويل گشت هيچوقت نشده بود که محمد شاه اين

  ب ميريختهمه گرفتارى داشته باشد از در و ديوار براى او باليا و مصائ
  ت مملکت از بين رفت رايت طغيان درّارکان سلطنتش متزلزل گشت امني

  خراسان برافراشته شد اضطراب و پريشانى در سر تا سر مملکت فرمانروا



  گشت شاه در آن اوقات عازم تسخير هرات بود و لکن اغتشاش داخلى او را
   ايران نيزاز اين فتح و ظفر مانع آمد اخبار اغتشاش خراسان بساير نقاط

  اندازه در اين قسمت مساعدت سرايت کرد اهمال  حاجى ميرزا آقاسى بى
  مينمود همه جرأت پيدا کردند بتاراج و غارت مشغول شدند اغتشاش
  ّخراسان هر روز شدت ميافت مردم قوچان و بجنورد و شيروان با ساالر
  که بشاه ياغى شده بود همدست و همداستان بودند ساالر پسر آصف

  ّ خالوى بزرگ شاه و فرمانفرماى خراسان بود محمد شاه،ّدولهال
  پشت سر هم از طهران براى دفع ساالر تجهيزات و لشکر ميفرستاد

   شورشيان همه را شکست ميدادند جعفر قلى خان نامدار و امير ارسالن خان
ّپسر ساالر در شکست قواى دولتى مدخليت تامه داشتند در جنگ شجاعتها ّ  

  ند هر چه اسير از لشکريان دولتى ميگرفتند با نهايت قساوتبروز ميداد
  اى در مشهد ّهمه را مقتول ميساختند در اين اوقات مال حسين بشرويه

   
  ٢١٧ص 

  ّمتوقف و بتبليغ امر ا و هدايت نفوس مشغول و مألوف از آنهمه شورش
  ينهاو غوغا و طغيان و يغما بيخبر و بنشر آثار رحمن سرگرم بود در اين ب

   او بابيها راخبر يافت که ساالر قصد دارد او را مالقات کند و بوسيلۀ
  بمساعدت و کمک خود بخواند چون اين خبر را شنيد قبل از اينکه ساالر

   ساالرئۀّاو را احضار نمايد از مشهد خارج شد چون از دسائس و نواياى سي
  شد و پياده بطرفبا خبر بود شبانه از مشهد با خادم خود قنبر على خارج 

  ّطهران روانه گشتند مقصود مال حسين اين بود که بآذربايجان سفر کند
  ّکو بحضور حضرت باب مشرف شود اصحاب و پيروان چون از  و در ماه

  ّخروج باب الباب از مشهد اطالع يافتند انواع وسائل الزمه و اسباب
  د و چون بحضورّضروريه را تهيه کردند و از دنبال باب الباب  روانه شدن

ّاو رسيدند و آنچه را تهيه ديده بودند تقديم کردند مال حسين فرمود من نذر ّ  
  ام که تمام مسافتى را که بين من و موالى من فاصله است پياده طى کنم کرده

  و تا بنذر خود وفا نکنم از تصميم خويش برنميگردم پيروان هر چه اصرار
  ّمکن نشد حتى ميخواست قنبر علىکردند که مرکوب و مصروفى قبول کند م



  را نيز بمشهد برگرداند و خود بتنهائى عازم شود ولى آن خادم باوفا از
  مالزمت حضور دست برنداشت و به اصرار زياد باالخره باب الباب اجازه
  فرمود که قنبر على هم با او در اين سفر همراه باشد از خراسان تا طهران

ّيد احباء چون با خبر ميشدند بحضورش مشرفاى  که ميرس در هر شهر و قريه ّ  
  .فرمود ميگشتند و مرکوب و مصروف ميآوردند ولى باب الباب قبول نمى

  ّجناب کليم براى  من نقل کردند که چون مال حسين بطهران رسيدند با     
ّجمعى از احبا بمالقات ايشان شتافتيم چه وجود مبارکى بود مجسمۀ ّ  

   مهر و رحمت بود وقتى که در محضرش بوديممتانت و فضيلت و عصارۀ
  ما را باعمال نيک و رفتار پسنديده و مالزمت مکارم اخالق سفارش مى
  فرمود ميگفت تا ميتوانيد بامر مبارک خدمت کنيد ايمان و ايقان باب

   
  ٢١٨ص 

  ّاى بود که همه ما يقين کرديم با آن قوت ايمان ميتواند يک تنه الباب  بدرجه
  ّدت هيچ کس امر مبارک را در مشرق و مغرب منتشر سازد مالبدون مساع

  ّحسين در طهران بحضور مبارک حضرت بهاءا مشرف شده و از آنجا
   هجرى که روز١٢٦٤ عزيمت آذربايجان نمودند در شب عيد نوروز سال 

  انى و چهارمين نوروز بعد از اظهار امر مبارک بودّسيزدهم ماه ربيع الث
  کو على خان ماکوئى  ّند شب قبل از وصول مال حسين بماهکو رسيد  بماه

  ٌخوابى ديد مشار اليه خواب خود را اينطور بيان کرده که در رؤيا مشاهده
  کردم بمن خبر دادند حضرت رسول ا قصد دارند بماه کو تشريف بياورند

  ّو از سيد باب ديدنى کنند و بآن حضرت عيد نوروز را تبريک و تهنيت
   چون اين خبر را شنيدم با نهايت سرعت دويدم تا بحضور رسول اگويند 

  ّبرسم و مراتب خضوع و عبوديت خود را بمحضر مبارکش تقديم کنم با
  نهايت شادمانى از کنار رودخانه دوان دوان ميرفتم بعد از اينکه يک

  ميدانى دور شدم بپلى رسيدم ديدم دو نفر بطرف من ميايند دانستم يکى
  ا حضرت رسول و ديگرى يکى از اصحاب باوفاى اوست با سرعتاز آنه

  روان شدم که خود را باقدام او بيندازم و دامن عباى او را ببوسم ناگهان
  بيدار شدم چقدر مسرور بودم نشاط سراپاى مرا احاطه کرده بود خيال



  ميکردم در ميان بهشت هستم يقين کردم که آنچه را ديدم رؤياى صادقه
  خاستم وضو گرفتم و نماز خواندم بهترين  لباسهاى خود رااست لذا بر

  اى که در خواب پوشيدم عطر و گالب استعمال کردم و پياده بهمان نقطه
  را ديده بودم روانه شدم و بيکى از نوکرها گفتم سه) ص ( حضرت رسول 

  رأس از بهترين اسبها زين و يراق کند و از دنبال من بسر پل بيآورد هنگام
  فتاب بود که خودم تنها از منزل بيرون آمدم و از شهر بيرونطلوع آ

  رفتم و بطرف پل از کنار نهر روان شدم هنوز به پل نرسيده بودم ناگاه از
  ّاى ديدم و تعجب سراپاى مرا فرو گرفت ديدم همان دو نفرى را دور منظره

   
  ٢١٩ص 

  رى درکه در خواب مشاهده کرده بودم بجانب من ميآيند يکى جلو و ديگ
  اختيار خود را بپاى آنکه خيال ميکردم دنبال بود چون بآنها رسيدم بى

  رسول ا است انداختم و با نهايت اخالص اقدام او را بوسه زدم و درخواست
  ام که تمام راه  کردم که هر دو سوار شوند آنکه در جلو بود گفت من نذر کرده

  د مقصودم اينست که باالىرا پياده بپيمايم  از اين جهت سوار نخواهم ش
  کوه بروم و شخص جليلى که در آنجا محبوس است زيارت کنم مشاهدۀ
  آن رؤيا  و تعبير آن بزودى سبب شد که على خان نسبت بحضرت باب

ّتوجه و احترامش بيشتر شد و بصدق ادعاى آن حضرت يقين حاصل کرد با ّ  
  على دم قلعهّکمال خضوع بمالزمت مال حسين تا در قلعه رفت حضرت ا
  اختيار ّايستاده بودند مال حسين را چون نظر بر حضرت باب افتاد بى

  حرکت در جاى خود ايستاد حضرت باب او را بآن حضرت تعظيم کرد و بى
  در آغوش کشيدند و با کمال اشتياق با او معانقه نمودند دستش را در
  ند جشندست خود گرفتند و بطرف اطاق خود روان شدند آنگاه امر فرمود

ّنوروز منعقد شود و اجازه فرمودند احبا بمحضر مبارک مشرف شوند انواع ّ  
  ميوه و شيرينى در محضر مبارک آوردند حضرت باب بدست خود از آن

   
  ٢٢٠ص 

  ها بحاضرين مرحمت فرمودند چند دانه سيب و به ها و ميوه شيرينى



  ّجنت يعنىهاى لذيذ را از ارض  ّبمال حسين دادند و فرمودند اين ميوه
  ّ محمد تقى براى جشن نوروز مخصوصًا فرستاده ق،اتميالن  اسم ا الف

  ّاست تا آنوقت بجز سيد حسين يزدى و برادرش کسى ديگرى اجازه نداشت
  که شب را در محضر حضرت باب در ميان قلعه بسر ببرد ولى عليخان در

  رک باشدّآنروز بحضور حضرت باب مشرف شد و عرض کرد اگر ارادۀ مبا
  ّکه مال حسين شب را در قلعه بماند بهيچ وجه مانعى نيست من از خود

   ندارم هر چه بفرمائيد اطاعت ميکنم تا هر وقت که ميل داشته باشيد اىاراده
  .ّمال حسين ميتواند در قلعه بماند

  پيروان حضرت باب پشت سر هم دسته دسته بماکو ميآمدند و بدون     
  .ّرک مشرف ميشدندهيچ مانعى بحضور مبا

  ّيکروز حضرت باب ببام قلعه تشريف بردند مال حسين در حضور     
  مبارک بود حضرت اعلى بتماشاى مناظر اطراف قلعه مشغول شدند در

  مغرب قلعه رود ارس در مجراى مخصوص خود جارى بود و سير مار پيچ آن
  ند اينّرود از پشت بام  بخوبى آشکار بود حضرت باب بمال حسين فرمود

  که حافظ در شعر خود بدان اشاره همان رود و ساحل آن همان ساحلى است
  :کرده و گفته
  اى صبا گر بگذرى بر ساحل رود ارس               

  ين کن نفسکّ               بوسه زن بر خاک آن وادى و مش
  

   را که بادش هر دم از ما صد سالمٰبيت سلمى                
     پر نواى ساربان بينى و آهنگ جرس             

  
  ّبعد فرمودند ايام اقامت شما در اينجا نزديک است تمام شود رود ارس را که
  مشاهده نمودى و اگر ممکن بود بيش از اين با من باشى بيت سلمى را نيز

  ايست نزديک چهريق مقصود مبارک از بيت سلمى نقطه( بتو نشان ميدادم 
   

  ٢٢١ص 
  بعد حضرت باب فرمودند روح القدس)  سلماس ميگويند که ترکها آنرا



  گاهى بزبان شعرا ناطق ميگردد و مطالبى بلسان آنها جارى ميسازد که
  غالبًا خود آنها مقصود اصلى و منظور واقعى را نميدانند اين شعر هم از

  :آنجمله است که روح االمين بلسان شاعر جارى ساخته
  

  ّشود  شکر لبى پيدا شودشيراز پر غوغا                
                 ترسم که آشوب لبش  بر هم زند بغداد را

  
  معنى حقيقى اين شعر هنوز مخفى و مستور است و در سنۀ بعد حين واضح

ِان لله" و آشکار خواهد شد بعد اين حديث معروف را بيان فرمودند که  ِ ّ ِ  
کنوزًا تحت العرش مفاتيحها السنة الش ُ َ َ َ َِ َِ َُ ِ َعرا َ"  

  ّپس  از آن وقايع آينده را يکايک براى مال حسين بيان فرمودند و باو     
  سفارش کردند که باحدى آنچه را شنيده اظهار نکند و فرمودند عنقريب ما

   ديگر انتقال ميدهند و تو در بين راه قبل از وصولرا از اين زندان بنقطۀ
  .ى شنيدکو خواه  بمقصد خبر انتقال ما را از ماه

  رمز اين بيان مبارک بزودى آشکار شد زيرا اشخاصيکه مراقب رفتار     
  و اعمال عليخان بودند جميع وقايع را بتفصيل براى حاجى ميرزا آقاسى

  ّنوشتند و اخالص عليخان را نسبت بسيد باب از هر جهت شرح دادند و از
  ب و روزجمله مطالبى که نوشتند اين بود که عليخان با محبوس خود ش

  اى فريفتۀ باب گرديده که ميخواست دختر خودش محشور است و باندازه
ّرا بسيد باب بدهد و خيلى در اين مطلب اصرار داشت ولى سيد باب قبول ّ  

ّنکرد عليخان اصرار را از حد بدر برد و چون سيد باب قبول نميکرد ّ  
  کرد ولى باباى را که براى زيارت باب آمده بود واسطه  ّمال حسين بشرويه

  ّراضى نشده و کوشش عليخان ثمرى نبخشيد از اين جا ميتوانيد شدت
  ّارادت عليخان را نسبت بسيد باب درک کنيد زيرا چندى قبل شاه همين

  دختر را ميخواست از عليخان براى وليعهد بگيرد عليخان حاضر نشد
   

  ٢٢٢ص 
  ّمتعصب هستند اينکه چون خويشاوندان مادر اين دختر همه سنى و ببهانۀ



  و ممکن است بخشم و غضب بيايند و دختر مرا بکشند از دادن دختر خود
  ّبوليعهد صرفنظر کرد ولى نهايت اصرار را داشت که همان دختر را بسيد

  .باب بدهد
  ّبارى اين اخبار و اطالعات مخالفين و مراقبين عليخان سبب آشفتگى     

   خشمناک شد که فورًا امر کرداى فکر صدر اعظم گرديد اين وزير باندازه
  کو بچهريق انتقال دهند بيست روز پس از نوروز  حضرت باب را از ماه

ًکو که در مدت نه ماه حبس آن حضرت در آنجا کامال  حضرت باب با مردم ماه ّ  
  بعظمت و جاللت و طهارت اخالق حضرتش آگاه بودند خدا حافظى فرمودند

  کو  بر انتقال حضرت باب را از ماهّمال حسين هنوز در تبريز بود که خ
ّبچهريق استماع کرد و وقوع آنچه را که حضرت باب در ايام تشرف او ّ  

  .بساحت اقدس باو فرموده بودند مشاهده نمود
ّحضرت باب وقتيکه ميخواستند مال حسين را مرخص کنند باو      ّ  

  نيز بايدفرمودند تو از خراسان تا اينجا تمام راه را پياده پيمودى اينک 
   مقصود رهسپار شوى دوران اسب سوارى تو هنوز نرسيده،پياده بنقطۀ

   داستان اسب سوارى تو و جرأت و شجاعتى که از تو، وقتى خواهد رسيد
  بروز خواهد کرد تا آن درجه شگفت آور خواهد بود که اهل ملکوت جاودانى

  ر باشى کهّرا نيز دچار تعجب و حيرت خواهد ساخت بايد چنان شجاع و دلي
  ّخط نسخ بر اسامى دليران گذشته بکشى از اينجا که بروى بشهر خوى توجه

  ه و مراغه و ميالن و تبريز و زنجان و قزوين و طهرانّنما و از آنجا بارومي
ّسفر کن احبا را مالقات نما پيغام محبت و لطيفۀ    عنايت مرا بجميع آنهاّ
  لوب آنان مشتعل سازىّبرسان سعى کن آتش محبت جمال الهى را در ق

  بآنها تأکيد شديد نما که در ايمان و ديانت ثابت و مستقيم باشند از طهران
  بايد بطرف مازندران روانه شوى در مازندران گنج پنهان خداوندى را

   
  ٢٢٣ص 

  خواهى يافت آن گنج پنهان را که شناختى ترا بکارهاى بزرگ مأمور خواهد
  ّست هيچ امرى از اول دنيا در عظمتتها خيلى عظيم اّساخت آن مأموري
  تها که بتو خواهد داد مقابله نتوان کرد تا آنجا نرسى ازّو بزرگى آن مأموري



  ّت اين مأموريتها مطلع نخواهى شد چون بمازندران رسيدى از حقيقتّکيفي
  .ًامر کامال با خبر خواهى گشت 

   بامرّ   صبح روز نهم بعد از عيد نوروز مال حسين از محضر مبارک
  ّآن حضرت مرخص شده از راهيکه دستور فرموده بودند بجانب مازندران
  روانه گشت حضرت اعلى در حين خدا حافظى با قنبر على باو فرمودند
  قنبر على سابق افتخار ميکرد و آروز داشت که در دنيا بماند تا امروز را که

ّآقاى او حتى در آن ايام اشتياق مشاهدۀ   ت ببيند زيرا آقاىّ اين ايام را داشّ
  آه و اشوقا: ّقنبر سابق در مقام اظهار اشتياق بمشاهدۀ اين ايام ميفرمود 

َلرؤية اخوانى الذين يأتون من بعدى  َ َ َِ ِ َِ ُ ُ َ ِ...  
   

  ٢٢٤ص  
                     فصل چهاردهم                 

  ّ سفر مال حسين  بمازندران                           
  

  کو  سفر کند عليخان از او  ّوقتيکه مال حسين ميخواست از ماه     
  ّدر خواست کرد که چند روز صبر کند تا وسايل سفر او را از هر جهت مهيا

  نگ پياده ّسازد هر چه عليخان اصرار کرد مال حسين قبول نفرمود و بيدر
ّاى که ميرسيد توقف ميفرمود احباء را براه افتاد در هر شهر و قريه ّ  

  شجاعت بمالقات ميکرد پيغام مبارک را بآنها ميرساند همه را
تشويق و باستقامت داللت ميکرد در طهران بحضور حضرت بهاءا  

  اى اخذ نمود و ذخيره ساخت ّمشرف شد و از آن منبع فيض فيوضات کثيره
  ه بود که در مواقع خطر و روزگار پر محن و آالميکه بعدًاّاين ذخائر روحاني

  ّو پيش آمد او را ثابت قدم و مسرور و خرم نگاه ميداشت و شجاعتبراى ا
  و جرأت بسيارى در هر مرحله براى او ايجاد مينمود از طهران بجانب
  مازندران رهسپار گرديد تا هر چه زودتر بگنج پنهانيکه حضرت باب باو

  .وعده داده بودند برسد
ّدر آن ايام قدوس در شهر بارفروش سکونت داشت         و در منزلى کهّ

   مردم معاشرت ميکردّمتعلق بپدرش بود زندگى مينمود با طبقات مختلفۀ



  ّهمه او را دوست ميداشتند و از حسن رفتار و کثرت معلومات و اتساع
  ّ معارفش در عجب بودند مال حسين پس از ورود ببارفروش بمنزل دايرۀ

ّجناب قدوس ورود نمود قدوس از ورود او مسرور شد و    ّبا کمال محبت ازّ
  باب الباب پذيرائى کرد براى حصول راحت ميهمانش از هيچ چيز خود

  ّدارى نمينمود و خدمات مهمان خود را شخصًا انجام ميداد وقتيکه مال حسين
  ّوارد شد قدوس پاى او را شستشو داد و گرد و خاک سفر را از لباس او دور

  ّنان نسبت بمال حسين نهايتّکرد احباء که به مالقات او آمدند در محضر آ
   

  ٢٢٥ص 
  ّاحترام را مجرا داشت و نسبت باو اظهار خضوع مينمود شب اول ورود
ّمال حسين قدوس باعزاز ورود او جمعى از احباء را دعوت کرد و ضيافت ّ ّ  

  .اى از آنها بنمود شايسته
  ّين هر يک بمنزل خود برگشتند قدوسّچون مجلس بپايان رسيد و مدعو     
  ّکو جويا شد باب الباب گفت در مدت  باب الباب شرح مسافرتش را بماهاز 

ّکو بحضور باب مشرف بودم مطالب متفرقۀ  نه روز که در ماه    زياد فرمودندّ
  ولکن دستور مخصوصى براى تبليغ امر بمن ندادند وقتيکه ميخواستم

  کنّاى که ميرسى احباء را مالقات  ّمرخص شوم فرمودند بهر شهر و قريه
  ّو پيام محبت مرا بآنها برسان پس از ورود بطهران بجانب مازندران

  عزيمت کن در مازندران گنج پنهان الهى بر تو مکشوف خواهد شد و آن گنج
  مستور دستورات الزمه را بتو خواهد داد من همين قدر فهميدم که پس از
  چندى امر باب در نهايت عظمت و جالل شهرت و اشتهار خواهد يافت

   روزى ميرسد که من ناتوان در راه خدمت امر عظيمش فدا خواهم گشتو
   اين مطلب را از آنجا فهميدم.و نقد جان را نثار مقدم مبارکش خواهم نمود

   ديگرّ تشرف بحضور مبارکش را براى مرتبۀّکه در حين مرخص شدن وعدۀ
ّ ايام هر وقت بحضور مبارک مشربمن نفرمودند  با آنکه در گذشتۀ   فّ

ّميشدم در حين مرخصى بمن ميفرمودند باز هم مشرف خواهى شد و ب   ألقه ّ
  فائز خواهى گشت ولى ايندفعه در اين خصوص چيزى نفرمودند از اينجهت

   از جمله.ّيقين دارم که ديگر در اين دنيا بمحضر مبارک مشرف نخواهم شد



  هد فداّکلماتيکه در وقت مرخص شدن بمن فرمودند اين بود که عنقريب بمش
  ّخواهى شتافت خود را آماده کن و مهيا باش دامن سعى و کوشش بر کمر
  ّزن مقام شهادت براى تو مقدر شده سعى کن که هيچ مطلبى تو را از اين

   شهادت فائز عظيمه مانع نشود وقتيکه به رتبۀمقام و وصول بدين درجۀ
  .مدّشدى بفيض لقا مشرف خواهى شد زيرا من هم پس از تو خواهم آ

   
  ٢٢٦ص 

   باب  حضرت باب چيزى همراه دارى؟ّ    قدوس پرسيد آيا از آثار مبارکۀ
  ّالباب جواب داد از آثار مبارکه چيزى همراه من نيست قدوس کتاب خطى
  ّباو دادند و فرمودند بعضى ازصفحات اين کتاب را مطالعه کنيد مال حسين

  ى در وجودش حاصلقريب يک صفحه از آن کتاب را که خواند تغيير عجيب
  گشت و آثار حيرت و دهشت از سيمايش پديدار شد کلماتيکه در آن کتاب
  مسطور بود قلب او را تسخير کرد تأثيرش عجيب و نفوذى شديد در وجودش

  حاصل  شد زبان بمدح و تمجيد آن کلمات فصيحه و جمالت بليغه گشود و در
  ّفاى که مؤل چشمهحينى که کتاب را از دستش بزمين ميگذاشت فرمود سر 

  اين کتاب از آن استفاضه نموده وحى الهى و منبع اصلى است ربطى بمنابع
  معارف و علوم علما و دانشمندان معمولى ندارد من اقرار ميکنم که اين

   شرافت و اعتالء است بجميع مطالب مندرجه در آنکلمات در نهايت درجۀ
  در مقابل اين سخنان بابّبا نهايت يقين اعتراف و اذعان مينمايم قدوس 

ّالباب ساکت بود مال حسين از سکوت و آثار ظاهره در سيماى قدوس دانست ّ  
  اختيار از جا برخاست ّکه صاحب اين آيات و کلمات شخص قدوس است بى

  و در آستانۀ در بايستاد و با خضوع تمام و احترام کامل گفت گنج پنهانيرا
  آشکار شد آالن در مقابل چشم منکه حضرت باب بمن وعده فرموده بودند 

  ّ و حيرت من زايل گشت اگر چه موالى محبوب ما در اين ايامّقرار دارد شک
  ّ چهريق محبوس است و ليکن مظهر قوت و آيت جاللت و عظمت اودر قلعۀ

  اينک در مقابل چشم من واضح و آشکار و مرآت عظمت و قدرتش در اين
  .حين براى من مکشوف و پديدار است

  حاجى ميرزا آقاسى بيچاره که با وجود نهايت حمق و نادانى خود را     



   نفى و سرگونى حضرت بابعاقل و دانا ميپنداشت خيال کرد که بواسطۀ
   مملکت ايران و حبس آن بزرگوار در جبال آذربايجانبدورترين نقطۀ

ّميتواند از سرعت و پيشرفت امر ا جلوگيرى کند و نار محبت الهيه    راّ
   

  ٢٢٧ص 
  که در قلوب پيروانش مشتعل بود خاموش سازد غافل از اينکه مرکز انوار

   کوه نهند شهرتش جهانگير گردد و انوارش بجميع اطرافۀّرا چون بر قل
  بتابد همه او را بينند و از پرتوش مهتدى شوند سوء تدبير اين وزير نادان

  جه گرفت آتش امر کهاو را بکارى وادار کرد که بر خالف مقصود خود نتي
  خاموش نشد بجاى خود عمل اين وزير نادان سبب شد که اشتهارش

  .اش وسيعتر گرديد بيشتر و دائره
  ّاز طرف ديگر ايمان مال حسين بامر عظيم وقيامش براى خدمت و نشر     

ّآن تعاليم از مؤيدات مهمۀ اثبات صحت ادعاى حضرت باب بود زيرا ّ ّ ّ  
   ميشناختند و از شجاعت و خلوص و انقطاع و لطفّنفوسيکه مال حسين را

   ببزرگوارى او اقرار مينمودند شهرتاطوارش با خبر بودند عمومًا
  ّاى بود که فى المثل اگر بعد از صعود سيد کاظم ّو عظمت مال حسين بدرجه

  ّ پيروان سيد دعوتش را اجابترشتى خود را قائم موعود ميناميد همۀ
ّو سر تسليم فرود ميآوردند چنانکه مال محمد ممقانىمينمودند و در مقابل ا ّ  

  ّکه از شاگردان شيخ و سيد بود و از علماى شهير محسوب ميشد علنى گفته
ّبود اگر مال حسين بجاى سيد باب ادعاى قائميت ميکرد من پيش از همه ّ ّ ّ  

  ّو بدون درنگ بصدق گفتارش اقرار ميکردم و اولين کسيکه باو مؤمن
  نظير ّ زيرا اين شخص در حسن اخالق و اتساع علم و معارف بىميشد من بودم

  ّاست اگر او ادعا ميکرد من شخصًا براى نشر دعوتش قيام مينمودم
  و بتبليغ امرش ميپرداختم و آن را بشرق و غرب عالم منتشر ميکردم

  ّافسوس که اين شخص جليل بجاى آنکه خود ادعا کند در مقابل ديگرى خاضع
   بگفتارش اعتماد نکردم و دعوتش را نپذيرفتم و حاجشد از اين جهت

ّمحمد باقر رشتى وقتيکه در اصفهان با مال حسين مواجه شد و قدرت او ّ  
  ّرا در حل مشکالت و کشف معضالت مشاهده نمود چنين گفت من تا کنون



  ّخيال ميکردم که ميتوانم سيد کاظم رشتى را مجاب کنم ولى وقتيکه با يک
   

  ٢٢٨ص 
  ّ شاگردان او رو برو شدم و اطالعات واسعه و قدرت بيان و فصاحتنفر از

  گفتار او را ديدم بخطاى فکر خود آگاه گشتم زيرا مادام که از مجاب ساختن
  يکى از شاگردان او عاجز شدم دانستم که مجاب کردن استاد او از محاالت
  تّاست چه استادى است که اينطور شاگردى تربيت کرده قدرت برهان و قو

  ّدالئل مال حسين بقدرى بود که اگر روز را شب ميخواند در مقابل دالئلى که
  .براى اين منظور اقامه ميکرد مرا جز تصديق چاره نبود

  اند ّهمين مال حسينى که اين همه امثال علماى مزبور از او تعريفها کرده     
  اند در شب پنجم جمادى وقتيکه بحضور و علم و دانش او را ستوده

  ّحضرت باب مشرف شد خود را موجودى ضعيف و شخصى عاجز و ناتوان
  ديد در مقابل عظمت امرش خاضع شد با آنکه در ابتداى امر خيال ميکرد

  ترين کار اى شيرازى براى او آسان ّانکار و رد دالئل و براهين تاجرزاده
  است ولى وقتيکه خود را عجز صرف و او را قدرت محض مشاهده نمود در

   شئون خويش چشم پوشيد و سبحات جالل اقدسش خاضع شد از همۀساحت
  را دريد و بخدمت امر محبوب قيام نمود و مورد عنايات بسيار گشت

ّحاال که در مازندران بحضور قدوس رسيد و آثار مقدسۀ    او را ديد بعظمتّ
ّمقام قدوس و اهميت مرتبۀ ّ   ز که ا،ّلهيها او پى برد در مقابل فضائل ۀّ خاصّ

  اندازه خود را حقير و ناچيز ّروح تواناى آن جوان متجلى و ظاهر بود بى
   آفتاب ظهور موالى صافى بود که اشعۀ آينۀّمشاهده نمود قدوس بمنزلۀ

  محبوب در آن مرآت منعکس گرديده و در آن وقت چشم باب الباب را خيره
  ى نمايدّساخت بر خود الزم ديد و واجب شمرد که بايد بر اثر قدوس مش

  ّ او عمل کند هميشه سالمتى او را تا جائيکه ميتواند و قوتشو بارادۀ
  ّ در آن شب قلبًا با قدوس پيمان.ّاقتضا ميکند بر هر چيز مقدم دارد
   خويش ثابت و بمراسم حيات خود در وعدۀخدمت بست و تا آخرين لحظۀ

   حال اوپيمان عامل بود خيلى مسرور و شادمان بود که فضل الهى شامل
   



  ٢٢٩ص 
  گشته و خداوند او را از ميان سايرين بموهبت معرفت گنج پنهان اختصاص

  .داده
  ّبارى باب الباب پس از عرفان قدوس بانجام مراسم خدمتش قيام کرد     

ّاحباء که روز بعد بمنزل قدوس آمدند از تغيير وضع رفتار و اوضاعيکه ّ  
  شدند ديروز ديده بودند کهّديروز مشاهده نموده بودند خيلى متعجب 

ّمال حسين در صدر مجلس نشسته و لب بسخن گشاده و قدوس در محضر او ّ  
ّبراى انجام خدمات آماده است اما امروز کامال بر عکس بود زيرا قدوس ّ  
  ّرا ديدند که در صدر مجلس جالس گشته و مال حسين که مشمول عواطف

  ّيت خضوع منتظر دستور قدوسّو احترام قدوس بود دم در ايستاده و با نها
ّاست از مشاهدۀ اين حال همه متعجب شدند ولى از علت اصلى غافل بودند ّ  

  ّقدوس بباب الباب فرمود همين ساعت بايد براى انجام مأموريتى که
  بتو ميدهم آماده شوى ميخواهم ترا بمحضر علماى اين شهر بفرستم بايد

   نمائى اين شخص خيلى بد سرشت ابالغأبروى امر مبارک را به سعيد العلم
  ّو ستمکار است همت گماشته که نور الهى را خاموش کند پيروان او نيز

ّاند مطمئن باش که از آنها ضررى متوجه براى اجراى منظور او صف بسته ّ  
   را بر هم زنىأنخواهد شد بدون خوف و ترس بايد صف پيروان سعيد العلم

  اى آنها ثابت کنى سالح تو در مقابل اينو امتياز امر اعظم را از هر جهت بر
ُ موسى وار عصاى  حکمت و قوت الهيه است با اين ثعبان، هّمظاهر فرعوني ّ ّ  

  مبين خيل شياطين را پراکنده ساز و ريسمانهاى ساحرين تبهکار را معدوم
  تقواى خالص پيشه کن و از ما سوى ا" ّو نابود کن بفضل الهى متکى شو 

   ابالغأپس از آنکه امر مبارک را در مجمع علما بسعيد العلم" انديشه منما 
  نمودى بجانب خراسان روانه شو و در شهر مشهد منزلى بنا کن و از هر

  گونه اثاث و اسباب که براى پذيرائى واردين الزم و واجب است فراهم نما
  منهم عنقريب به مشهد عزيمت خواهم کرد و در آن منزل ساکن خواهم شد تا

   
  ٢٣٠ص 

   ضاللت را بسرآنکه طالبين هدايت را داللت نمائيم و گمگشتگان در باديۀ



  . حيات جاودانى راهنمائى کنيمچشمۀ
ّمال حسين بر حسب امر قدوس روز ديگر در هنگام طلوع آفتاب براى      ّ  

  را بمساعدت  روان شد و به تنهائى بدون اينکه کسىأمالقات سعيد العلم
   گشت بشارت ظهور الهى راأرد محضر سعيد العلمو کمک انتخاب کند وا

  باو داد و با نهايت فصاحت بدون هيچگونه ترس و بيم امر الهى را در
   بوى ابالغ کرد و باو فرمود که ازأحضور جمعى از شاگردان سعيد العلم

   خيال براى خود و ديگرانايکه بسر پنجۀ عبادت و پرستش اصنام موهومه
  هاى معابد  جميع بتها را بشکند و بر روى خرابهتراشيده صرفنظر نمايد

   قلبش راّاصنام موهومه بتأسيس قصر رفيع هدايت الهيه بپردازد صفحۀ
ّاز صور تقاليد گذشتگان پاک و منزه نمايد و با توجه کامل بساحل بحر ّ  

  .نجات ابدى روان شود
  رّ پس از استماع مطالب مال حسين مانند سامرى بسحأسعيد العلم     

  ّموهوم متمسک شد و غافل از قدرت يد بيضا لسان بايراد و اعتراض گشود
ٰمال حسين با بيانى فصيح جميع اعتراضات او را رد نموده فرعون هوى ّ    درّ

  پرتو انوار هدى مبهوت و خيره مانده تاب مقاومت نياورد ناچار بسالح عجز
ّمتشبث گشت و لسان به سب و شتم گشود قوت براهين مال  ّ   حسين اوّّ

   فرومايگان براى رهائى خويش از آن تنگناّرا بحدى ذليل ساخت که بوسيلۀ
  ّ چون ديد که مال حسين کالمى نافذ دارد و با فصاحتأ سعيد العلم.ّمتمسک شد
  و جوابى در مقابل بيانات او نميتوانست بدهدمى نمايد  دالئل تمام اقامۀ

  رار يابد عجز او بر همه ثابته استمّاى چند اين روي ترسيد که اگر دقيقه
  شود و شاگردان از گردش پريشان شوند و پروانه وار طائف انوار معارف

ّمال حسين گردند ديگر کسى باو اعتنائى نکند از اين جهت بسب و لعن ّ  
  ّپرداخت مال حسين چون ديد که آب زالل هدايتش در سنگ خاراى قلب

   
  ٢٣١ص 

  ّش در هيزم تر او مؤثر نميگردد از جاى اثر نميکند و نفس گرمأسعيد العلم
  برخاست و بسعيد العلما فرمود هر چند سخنان من براى هدايت تو بمنزلۀ
  ّآينه دارى در محلۀ کوران است زيرا از خواب غفلت بيدار نشوى و در پناه



  ّتجاهل ميگريزى اما پس از چندى عظمت امر الهى را بچشم خود خواهى ديد
ّو داستان موفقي   ّ ايام در راه خدمت امر مبارک و ارتفاعاى مرا در آيندۀتهّ

  ّرايت الهيه خواهى شنيد اين کلمات چنان با عظمت و جالل از لسان
  اى بيروح گرديد مهّ مانند مجسأّمال حسين جارى ميشد که سعيد العلم

  .ّچندان خوف و بيم بر او مسلط گرديد که توانائى جوابش نبود
   در برخى از حضار مجلس تأثير شديدى کرده بودّبيانات مال حسين     

ّمال حسين ببعضى از اين نفوس گفت از شما ميخواهم که بنزد جناب قدوس ّ  
  برويد و داستان اين مجلس و مالقات مرا با اين شخص براى ايشان بيان
ّکنيد و باو بگوئيد مال حسين عرض کرد چون در حين شرح مأموريت بمن ّ  

  ّ بحضور شما مشرف شوم از اينجهتأ سعيد العلمنفرموديد که از مجلس
  .از اينجا يکسره بجانب خراسان ميروم تا ساير اوامر شما را انجام دهم

ّمال حسين از آن مجلس بيرون آمد يکه و تنها بجانب مشهد عزيمت      ّ  
  ّنمود مقصودى جز انجام اوامر قدوس نداشت و منظورى جز وفاى بعهد آن

  ّ در مشهد بمنزل ميرزا محمد باقر قاينى ورود فرمود دربزرگوار برايش نبود
  جوار اين منزل که در باال خيابان واقع است قطعه زمينى خريدارى کرد

  ّو بساختن بنا مشغول شد و مطابق امر قدوس بناى آنرا تمام کرد و اسمش
  ّرا بابيه گذاشت که تا امروز هم بهمين اسم معروف است پس از اتمام بنا

  اى از اهل ايمان ّه سکونت نمودند عدهّه مشهد ورود فرموده و در بابيّقدوس ب
ّکه بواسطه مال حسين بامر مبارک مؤمن شده بودند بديدن قدوس آمدند ّ  

   نه باجبار حاضر شدند،و همه براى جانفشانى و نصرت امر الهى باختيار
ّورود قدوس و قيام مال حسين بخدمات امري ّ   وداره در مشهد اثر عجيبى نمّ

   
  ٢٣٢ص 

  ّ امر در همه جا منتشر شد حتى بخارج مشهد نيز اين آوازهکرد آوازۀ
  ه مرکز اهل ايمان گرديد پيروان امر مبارک که براى فداکارىّبرسيد بابي

  حاضر شده بودند در آن منزل تمرکز داشتند آرزوى همه اين بود که
  .ّبخدمتى در نصرت امر موفق شوند

   



  ٢٣٣ص  
  فصل پانزدهم                                     

  سفر حضرت طاهره از کربال بخراسان                     
  ّ الهيه بر آن قرار گرفت که پرده از وجه امر خويش برداردارادۀ     

   ظهور دين الهى را بر طرف سازد اين کار از خراسان شروعو حجب مانعۀ
  ان تا آندرجه اشتعال يافت که هرّشد آتش محبت ا در قلوب اهل خراس

   امر مبارک بسرعت، حجابيرا بسوخت و هر مانعى را از بين بر داشت
  پيش ميرفت و در قلوب و ارواح نفوذ شديد داشت نه تنها در خراسان

  ّبلکه در اقصى نقاط ايران آثارش ظاهر بود احبا با کمال شور و انجذاب
ّ امر ا براى کل واضح و محققهاى  شکوک و اوهام را دريدند عظمت پرده ّ  

بود اقدامات دشمن بزرگ امر که براى ممانعت از پيشرفت شريعة ا  
  صاحب امر الهى و مظهر جمال رحمانى را در جبال آذربايجان محبوس

  که براى خاموش کردن آتش ايمان ّساخته بود به هدر رفت و جديت و کوششى
  ّتشرف بحضور مظهر کردگار ازمشتعل در قلوب ابرار و منع آنان از 

  نتيجه ماند دست ناحيۀ اعداء و مخالفين بعمل آمده بود از هر جهت بى
  .قدرت يزدان جميع اقدامات مفسدان را عقيم گذاشت

  ّاگر چه حضرت اعلى در چهريق محبوس بودند و احباى باوفا از     
ّتشرف بحضورش ممنوع ليکن قدرت الهى قدوس را در خراسان مبعو   ثّ
  فرمود و بدست او آتش ايمان در قلوب پيروان باوفايش مشتعل گشت

  زبانۀ اين آتش سر تا سر ايران را در مشرق و عراق را در مغرب فرا گرفت
  ّدر ايران قدوس مبعوث شد و در عراق عرب حضرت طاهره براى انتشار

   نداى الهى اين دو قمر نورانى شرق و غرب را مأمور. امر قيام فرمود
  ّخت که بارض طاء توجه کنند و از انوار شمس بهاءا مستفيد گردندسا

  ّبحضورش مشرف شوند و اوامرش را اطاعت کنند در اين خصوص از قلم
   

  ٢٣٤ص 
  ّحضرت باب بر حسب امر الهى در آن ايام توقيع منيعى صدور يافت

ّمضمون آنکه جميع احبا در ايران با نهايت سرعت بارض خاء توجه کنند ّ  



  ّو به محضر قدوس بشتابند حسب االمر حضرت باب اصحاب از هر طرف
  قصد خراسان نمودند امر مبارک بسرعت برق منتشر شد و هيجان عجيبى

  در پيروانش ايجاد کرد حضرت طاهره که مقيم کربال بودند امر حضرت باب
  ّرا استماع نموده اطاعت امر را حاضر شدند و بجانب خراسان متوجه

  .گشتند
  حضرت طاهره در اوائل حال از وطن خود قزوين بجانب کربال روان     

  ّشدند وقتى بکربال رسيدند که سيد کاظم رشتى وفات کرده بود در همآنجا
  ّينند نداى حضرت موعود که سيد کاظم بقرببماندند و منتظر بودند به ب

  ر سابقًا گفتيم که چگونه بام.ظهورش بشارت داده بود از کجا بلند ميشود
   خود تقديم کردند شوهر همشيرۀاى بوسيلۀ مبارک مؤمن شدند مراسله

  ّ حروف حى منسلک فرمودند عنايتى کهو هيکل مبارک ايشان را در جرگۀ
ّاز طرف حضرت باب بطاهره متوجه شده بود که بدون تشرف بحضور مبارک او را ّ  

ّجزو مؤمنين اوليه محسوب داشتند بر محبت و اخالص و شجاعتش ّ    بيفزودّ
  و با نهايت انقطاع بر نشر تعاليم الهى قيام نمود اعمال ناهنجار شوهر

  و خويشاوندان خود را مورد انتقاد قرار داد قيام حضرت طاهره سبب شد
  که در عادات و اخالق نفوس تغيير شديدى حاصل گشت و انقالبى در افکار

  فيض فيوضاتّپديدار شد هر دم بر اشتعال و محبتش ميافزود و از مصدر 
   کسب مينمود سر تا پا شجاعت و غيرت بود دم بدم بر جهد و کوششهالنهاي

  ميافزود و از عظمت امر ا آگاه بود و بيقين مبين ميدانست که اين ندا
   آن وارد خواهند شدّجهان گير خواهد  گشت و جميع اهل عالم در ظل خيمۀ

  گفتار و بالغت بيانشهر کس در کربال بحضور طاهره ميرسيد از فصاحت 
  اى جز تصديق نداشت و نميتوانست اثر آن منجذب و مسحور ميگشت چاره

   
  ٢٣٥ص 

   مردم شهادت ميدادند که طاهره داراى اخالقلطف بيان را انکار نمايد همۀ
  کامله و صفات ساميه و شجاعتى عجيب و بيانى سحر آساست از طايفۀ

  رت طاهره بامر مبارک مؤمن شد حضّنسوان اول کسيکه در کربال بواسطۀ
ٌ حاجى سيد کاظم رشتى بود مشار اليها مولدش شيراز بود و مطابقزوجۀ ّ  



  ّبيان شيخ سلطان نسبت بحضرت طاهره نهايت اخالص و صميميت داشت
   طاهره را مادر روحانى خود ميپنداشت و نسبت باو نهايت ارادت و صداقت

  ّسيد کاظم داراى اخالق نيک  شيخ سلطان ميفرمود زوجۀ.را دارا بود
  اى بود که اش نسبت بطاهره بدرجه و صفات فاضلۀ ممدوحه بود عالقه

  ّيکساعت نميتوانست از او جدا شود ساير زنها اعم از عرب يا ايرانى چون
ّشدت تعلق زوجۀ سيد کاظم را بحضرت طاهره ميديدند سبب شگفتى ّ ّ  

  ود اين زن بزرگوار کهو حيرتشان ميشد و بر ايقان و يقينشان ميافز
  ّيادگار مرحوم سيد بود يکسال پس از تصديق بامر مبارک مريض شد سه

  ّروز مرضش طول کشيد و دوران عمرش خاتمه يافت از قضا سيد کاظم هم
  .ًچنانچه قبال گفتيم پس از سه روز ناخوشى صعود کرده بود

  ارک مؤمن جناب طاهره بامر مباز جمله نفوسى که در کربال بواسطۀ     
  ٌشد جناب شيخ صالح بود مشار اليه از اعرابى بود که در کربال سکونت

  ّداشت اول کسيکه در طهران در راه امر مبارک بشهادت رسيد همين شيخ
  صالح عرب بود حضرت طاهره هميشه از او تعريف ميکردند و بقدرى در

   با رتبه شيخ صالحتمجيد او بيانات ميفرمودند که برخى خيال کردند رتبۀ
  .ّو مقام حضرت قدوس يکى است

  و از جمله نفوسيکه حضرت طاهره در کربال تبليغ فرمودند شيخ     
  ًسلطان کربالئى بود قبال گفتيم که شيخ سلطان بشيراز سفر کرد و بحضور
  ّمبارک مشرف شد پس از مراجعت از شيراز با نهايت شجاعت و انقطاع

  ّو اقدام حضرت طاهره بخدمت جليله موفقبتبليغ امر ا پرداخت و در پرت
   

  ٢٣٦ص 
  شد پيوسته سعى ميکرد که اوامر طاهره را اجرا کند و آنچه را بفرمايد

  .انجام دهد
  ّو از جمله نفوسيکه بحضرت طاهره ارادت شديده داشتند شيخ محمد     

ًشبل پدر جناب محمد مصطفى بغدادى بود مشار اليه اصال عرب بود و در ٌ ّ  
  . شهرت و اشتهار زيادى داشتبغداد

   اين نفوس بزرگوار بود که حضرت طاهره رايت امر ا رابواسطۀ     



  در عراق مرتفع ساخت و جمع کثيرى از عرب و عجم را هدايت کرد و آنان
  را چنان تربيت نمود که با برادران ايمانى خود در ايران شرکت نمودند و در

  .ّو ببذل مال و جان موفق شدندنصرت امر ا پايدارى کردند 
ّچنانچه گفتيم امر حضرت اعلى باحبا براى توجه بخراسان چون در      ّ  

  عراق بحضرت طاهره رسيد براى اطاعت امر آماده شد و بجانب ايران
  عزيمت نمود جمعى از اصحاب و پيروانش نيز با او همراهى کردند علماى

  ّ را از توجه بخراسان ممانعتکربال سعى و کوشش بسيار داشتند که طاهره
  ّکنند حضرت طاهره چون علت اصلى ممانعت آنان را ميدانست و بر نواياى

  ّ مفصلى مرقوم داشتّ آنان مطلع و آگاه بود براى هر يک از آنها نامۀئۀّسي
ّ آن علت مسافرت خود را ذکر کرد و افکار مذمومه و نيات سوءّو در طى ّ  

  . شرح دادها آنها را نيز در آن نامه
  پس از آن از کربال ببغداد  مسافرت کرد جمعى از رؤسا و مشاهير     

  بغداد و رؤساى دين اسالم و غيره بمالقات طاهره رفتند مردم ديگر اعم از
ّسنى و شيعه و نصارى و يهود که رتبه و اهميتى داشتند بديدن طاهره ّ ّ  

   کنند هر يک گفتاررفتند و سعى کردند که شايد او را از اين سفر ممانعت
  خود را بدليلى مستند ميساختند و عدم نتيجه سفر او را مبرهن

  ّميداشتند ولى حضرت طاهره دالئل جميع را رد کرد چون در مقابل او از
  ٌجواب عاجز بودند مشار اليها را بحال خود گذاشتند و براى آنها جز حيرت

   
  ٢٣٧ص 

  .و شگفتى چيزى باقى نماند 
  ه وارد کرمانشاه شد علماى اين شهر نهايت احترامحضرت طاهر     

  را از او نمودند و مقام او را محترم داشتند از کرمانشاه بهمدان سفر
  .فرمود 

    پيشوايان  روحانى در همدان جمعى با او همراه و معدودى قليل هم
  مردم را بمخالفت طاهره تحريض مينمودند در مقابل دستۀ ديگرى لسان

  ّ معارف و کثرت شجاعت طاهره گشودند حتى بر توسعۀبذکر فضائل و
  منابر علنى بمردم ميگفتند طاهره را ببينيد چه مقام بلندى دارد ما همه



  ّبايد باو تأسى کنيم اسرار قرآن را که بر ما مجهول است از او بپرسيم بايد
  ّاز او در خواست کنيم که مشکالت کتب الهى را حل نمايد زيرا علم و دانش او

   بيش نيست حضرت اىمانند درياست و نصيب ما از معارف و علوم قطره
  ّطاهره در همدان بود که جمعى از قزوين از طرف حاجى مال صالح براى
  پيشبازى او آمدند و مقدم او را تهنيت گفتند و از او در خواست نمودند که

  اهرهّهر چه زودتر بقزوين برود و مدتى را در آنجا اقامت فرمايد حضرت ط
  ّپس از تأمل  گفتار آنانرا قبول کرد و جمعى از همراهان خود را از قبيل

ّشيخ سلطان ، شيخ محمد شبل ، پسر کوچکش محمد مصطفى ، عابد و پسرش ّ  
  ّناصر که بعدًا بحاجى عباس معروف شد همه را فرمود بعراق عرب مراجعت

   عرب وکنند و جمعى را اجازه داد که با او باشند مانند شيخ صالح
  اين دو نفر در ايران  بشهادت رسيدند شيخ صالح در( ّمال ابراهيم گلپايگانى  

ّو ميرزا محمد على حرف حى که شوهر) ّطهران و مال ابراهيم در قزوين  ّ  
  ّخواهر طاهره بود و داماد طاهره سيد عبد الهادى  اين دو نفر از کربال تا

  ه حضرت طاهره باقزوين با حضرت طاهره بودند که بر حسب اجاز
  ٌمشار اليها همراه شدند و به قزوين رهسپار گشتند  چند نفر ديگر را هم از
ّاصحاب که ايرانى بودند از قبيل سيد محمد گلپايگانى متخلص بطائر که ّ ّ  

   
  ٢٣٨ص 

  حضرت طاهره او را فتى المليح لقب داده بودند و غيره را امر فرمود که
  .باوطان خود مراجعت نمايند 

ّپس از ورود بقزوين طاهره بمنزل پدرشان وارد شدند مال محمد شوهر      ّ  
  ّحضرت طاهره که پسر مال تقى بود و خود را بعد از پدر و عمويش

  ّتواناترين علماى ايران ميشمرد چون از ورود حضرت طاهره که دختر عم
  ٌاش بود بقزوين خبر يافت بمشار اليها پيغام فرستاد که از منزل و زوجه

   اين پيغام چند نفر از نسوان بودندپدر بمنزل شوهر انتقال کنيد واسطۀ
ّحضرت طاهره در جواب پيغام مال محمد چنين فرمود    از قول من به آن. " ّ

  ّنادان بيشعور بگوئيد که اگر در ادعاى قرابت و خويشاوندى با من راه
  ن در کربالّصداقت ميپيمودى و عالقۀ قلبى واقعى داشتى در اين مدت که م



  بودم ال اقل بديدن من ميآمدى و در حين مسافرت از کربال بايران با من
  ّهمراه ميشدى پياده راه ميپيمودى و با کمال صميميت کجاوۀ مرا

  محافظت ميکردى و تمام راه را بخدمت من ميپرداختى آنوقت چون
  مت ترا مشاهده مينمودم از خواب غفلت بيدارت ميساختم و حقيقتّصمي

  ّامر الهى را براى تو شرح ميدادم حال  که چنين  نکردى و مدت سه سال
  ميگذرد که از هم جدا هستيم بهتر آنستکه اين مفارقت ابدى باشد يعنى نه
  ّدر اين دنيا و نه در جهان ديگرى براى ما مالقات و اجتماع ميسر نشود آرى

  م و ديگرجدائى ما ابدى و مفارقت ما دائمى است من از تو چشم پوشيد
  ّاين جواب که با نهايت شدت و سختى اداء شده" مورد اعتنا نخواهى بود 

ّبود چنان مال محمد را بهيجان آورد و بحدى مال تقى را برآشفته ساخت که ّّ ّ  
  .محابا طاهره را کافر خواندند  بى
  اين پدر و پسر پيوسته ميکوشيدند که از جاه و مقام طاهره بکاهند     

  اى ايجاد کنند طاهره نيز با کمال  بزرگوارى او رخنهو در شهرت و
  شجاعت از خود دفاع ميکرد و نقايص آن پدر و پسر را يکايک معلوم

   
  ٢٣٩ص 

   
  ٢٤٠ص 

ّو مبرهن ميساخت پدر طاهره ، مال صالح که برادر مال تقى و عموى مال محمد ّ ّ ّ  
  يد بتواندبود مردى عاقل و دانا و بيسر و صدا بود خيلى کوشش کرد که شا

  اين نقار را بر طرف کند ولى بمقصود نرسيد و مکابره همچنان بين حضرت
  .اش جريان داشت  طاهره و عمو و عمو زاده

ّدر اين بين يکى از پيروان شيخ و سيد موسوم به مال عبد ا شيرازى      ّ  
   هجرى بقزوين وارد شد و مطابق اظهاريکه١٢٦٣ّدر اول  ماه رمضان سال 

   در طهران در نزد صاحب ديوان هنگام محاکمه نموده بودبعد هااو خود 
  مقصودش از ورود بقزوين اين بوده است که بماه کو برود و بحضور حضرت

ّاعلى مشرف شود و امر مبارک را تحقيق و تحرى کند در محضر ّ  
  :صاحب ديوان چنين گفته بود



  اب عازم شدمها بابى نبودم براى تحقيق امر حضرت ب من آنوقت"      
  که بماه کو  سفر کنم چون بقزوين رسيدم ديدم شهر در نهايت اضطراب است

  از هر طرف هياهو بلند است همان طوريکه توى کوچه ميرفتم ديدم مردم
  اش را بگردنش انداخته اند کفش هم بپايش ّاند عمامه شخصى را گرفته

  ند کتکش ميزدندّنبود در وسط کوچه و بازار او را ميکشيدند اذيتش ميکرد
  لعنتش ميکردند تهديدش مينمودند پرسيدم چه خبر است اين شخص چه
  کرده است که اينطور او را مجازات ميکنيد گفتند گناه اين شخص از

  کبائر است قابل عفو و غفران نيست گفتم گناه او چيست جواب دادند که
  ّاين شخص علنى پيش مردم از شيخ احمد احسائى و سيد کاظم رشتى
  تعريف و تمجيد کرده است و بشرح فضائل آندو لب گشوده از اين جهت
  ّمال تقى حجة االسالم قزوين حکم بکفر او فرموده و امر کرده است او را از
ّشهر بيرون کنيم من اين قضيه را شنيدم خيلى تعجب کردم با خود گفتم چه ّ  

ّطور ميشود کسى که پيرو شيخ و سيد باشد جزو کف   ّتحق اينار شود و مسّ
  ام ّهمه اذيت و آزار باشد براى اينکه درست تحقيق کنم به بينم آنچه شنيده

   
  ٢٤١ص 

ًراست است يا دروغ و آيا مال تقى حقيقة اين فتوى را داده يا نه بمجلس ّ  
  ى کفرا اين شخص فتوّدرس مال تقى رفتم و از او پرسيدم آيا شما دربارۀ

  ت آرى خدائى را که شيخ احمد بحرينىّايد؟  مال تقى گف و ضرب و نفى داده
  پرستد خدائى است که من ابدًا معتقد نيستم خود او و اتباعش همه در مى

  ّنظر من گمراه و خدا نشناسند وقتيکه اين سخن را از مال تقى شنيدم
  خواستم همان جا در حضور شاگردان سيلى سختى به صورت او بزنم ليکن

  داى خود عهد نمودم که با خنجر لبهاىهر طور بود خود دارى کردم و با خ
  او را قطع نمايم تا پس از اين نتواند بچنين گفتارى لب باز کند از محضر
  درسش بيرون آمدم فورًا ببازار رفتم و خنجر و نيزه کوچکى که از بهترين

ّ حدت و شدت را داشت خريدارى کردمفوالد ساخته شده بود و نهايت درجۀ ّ  
  ّد پنهان ساختم و مترصد فرصتى بودم تا مقصود خود راو آنها را در بغل خو

  ّ اخذ انتقام از مال تقى خاموشىانجام دهم و آتش درونى خويش را بواسطۀ



   
  ٢٤٢ص 

ًبخشم مال تقى معموال در مسجدش مرتب باقامۀ   ّ صلوة يوميه ميپرداختّ
  نزديک ، ّ مال تقى بيتوته کرده، و امام جماعت بود يکشب رفتم در ميان مسجد

  ادۀ که همراه داشت در ميانّفجر ديدم پير زنى بمسجد وارد شد و سج
  ّمحراب بگسترد پس از آن مال تقى تنها وارد مسجد شد و در محراب باداى
  نماز مشغول گشت هيچ کس هنوز در آنجا نبود من آهسته از پشت سرش

  رفتم تا نزديک او رسيدم و ايستادم وقتيکه سر بسجده گذاشت نيزۀ
  ّکوچکى را که همراه داشتم بيرون کشيدم و با نهايت قوت بپشت سرش فرو
  ّکردم مال تقى فريادى هولناک کشيد منهم او را بپشت انداختم خنجرم را

  ّبيرون آوردم و با قوت هر چه تمامتر باعماق حلق او فرو بردم و بپشت
  تم و باو پهلويش نيز چند زخم زدم و همانطور او را در ميان محراب انداخ

  سرعت تمام بپشت بام مسجد رفتم بصداى داد و فرياد مردم گوش ميدادم
  اى گذاشتند و بمنزلش بردند قاتل جمعى بسيار آمدند و او را روى تخته

   دشمنىى هر کس با هر کس، اى در شهر بپا شد معلوم نبود کيست هنگامه
ّداشت او را بعنوان قاتل مال تقى در نزد حکومت معرفى ميکر    بسيارى ّ عدۀ،دّ

   فکرم راحت نبود زيرا.را گرفتند و بزندان افکندند قلب من مضطرب بود
  ميديدم جمعى بيگناه بتهمت قتل گرفتار حبس شدند با خود گفتم بهتر

   خويش اقرار نمايمّآنستکه نزد حاکم بروم و خود را معرفى کنم و بکردۀ
  کنم بنزد حاکم شتافتمّو علت اقدام خود را باين عمل براى حکومت بيان 

  ّو باو گفتم اگر قاتل حقيقى را معرفى کنم قول ميدهى که اشخاص بيگناهى
    حاکم با تأکيد بمن قول داد منهم خود را؟اى رها کنى را که محبوس ساخته

  ّقاتل معرفى کردم تصديق قول من براى آنها خيلى مشکل بود هر چه ميگفتم
  ّ مال تقى را آورد و پهن کرد بگوئيدادۀّباور نميکردند گفتم پير زنيکه سج

  بيايد و از او بپرسيد پيرزن را آوردند اقرار کرد که درست است من
   آقا را هنگام فجر بردم و ميان محراب افکندم ولى حاکم بشهادتادۀّسج

   
  ٢٤٣ص 



  ّ مرا بمنزل مال تقى بردند وقتى رسيديم که ميخواست،پير زن قانع نشد
  رفتم تا چشمش بمن افتاد مرا شناخت و با طرزبميرد چون نزديک 

  عنى قاتل من اين شخص استکه يمضطربى با انگشت بمن اشاره کرد 
  اهم و بعد با دست خود اشاره کرد که اين شخص را از اينجا ببريد نميخو

   مرا هم بزندان بردند ولى حاکم.صورت او را ببينم و بالفاصله وفات يافت
  .ّديگران را که متهم بقتل بودند رها ننمود خود وفا نکرد و بوعدۀ

  ّمال عبدا اين بياناترا که در طهران در وقت محاکمه براى صاحب     
ّ صاحب ديوان از خوش نيتى و نيک قلبى مال عبد ا خيلى،ديوان شرح داد ّ  

  ّخوشش آمد و بنوکرهاى خود پنهانى سفارش کرد که طورى رفتار کنيد مال
  ّاند فرار کند و وسائل فرار او را فراهم نمائيد مال عبد ا ازعبدا بتو

  زندان فرار کرد و بمنزل رضاخان سردار که تازگى خواهر سپهساالر را
  گرفته بود پناهنده شد و در آنجا مخفى بود و هيچ کس هم نميدانست تا

ّ شيخ طبرسى اتفاق افتاد مال عبد ا تصميم گر قلعۀ عظيمۀحادثۀ   فت کهّ
  خود را باصحاب قلعه برساند پس از نيل بمقصود با نهايت شجاعت در قلعه

  بيارى اصحاب مشغول بود رضاخان سردار نيز از پى او بقلعه روان شد
  .و جزو اصحاب قلعه گرديد و اين هر دو نفر در آن واقعه بشهادت رسيدند

ّ قتل مال تقى خشم و غضبى عجيب در وجود مال مححادثۀ        ّمد و سايرّ
ّبستگان مال تقى ايجاد کرد مال محمد مصم ّ ّ   م شد که طاهره را در اين داستانّ

ٌمتهم کند و انتقام خود را از اين راه از مشار اليها بگيرد پس از اقدامات ّ  
ّبسيار موفق شدند که طاهره را در منزل پدرش مال صالح محبوس سازند ّ  

  ها سفارش کردند که جز براى و بآنهچند نفر زن را بمراقبت او گماشت
  وضو گرفتن طاهره را نبايد بگذارند از اطاق بيرون بيايد ميگفتند قاتل

ّحقيقى مال تقى طاهره است زيرا بامر او اين عمل اتفاق افتاده اشخاص ّ  
  ديگريرا هم که حبس کرده بودند بطهران فرستادند و آنها را در منزل

   
  ٢٤٤ص 

  ّ داشتند ورثۀ مال تقى بهر طرفيکى از کدخداهاى طهران محبوس
  ّميشتافتند و بوسائل مختلفه متشبث ميشدند که محبوسين را بواسطۀ



  .ّخروجشان از قوانين اسالم و اقدامشان به قتل مال تقى اعدام کنند
  حضرت بهاءا در آن اوقات در طهران تشريف داشتند وقتى از     

  ند براى مساعدت آنان اقدامجريان احوال زندانيهاى بيچاره با خبر شد
   آشنائى که با کدخداى مزبور داشتند بمنزل او تشريففرمودند با سابقۀ

  بردند تا وسائل راحتى و باالخره آزادى آنها را فراهم کنند اين کدخدا خيلى
ّطماع و مکار و حريص بود از طرفى هم ميدانست که حضرت بهاءا در جود ّ  

  کرم و بخشش بينظير و عديل براى آنکه ازو سخاوت بيمثيل است و در 
  فرصت استفاده کند شرح بسيارى از مصائب بيشمار محبوسين

  و گرسنگى و برهنگى آنها بحضور مبارک عرض کرد گفت اينها هيچ چيز
  اند لباسهايشان پاره است حضرت بهاءا مقدارى وجه ندارند همه گرسنه

  آنها را آزاد کند و وسائل الزمه رانقد فورًا فرستادند و باو امر کردند که 
  براى آنها فراهم نمايد کدخدا هم چند نفر از آنها را که طاقت حبس و زندان
  ّنداشتند رها کرد و از شدت حبس سايرين کاست و در عين حال طمع او را
  وادار نمود که داستان مساعدت و کمک حضرت بهاءا را بمحبوسين

  تا در نتيجه مال بيشترى بدست آردبرؤساى متبوع خويش خبر دهد 
  ايکه بسخاوت و بخشش حضرت  رؤسا چون اين خبر را شنيدند با سابقه

  بهاءا داشتند بطمع افتادند که از موقع استفاده کنند از اين جهت
   محبوسينهحضرت بهاءا را احضار نمودند و اعتراض کردند که چرا ب

  يگرى در اين مسئله بنظر نميرسدّکمک فرموديد و مساعدت نموديد علت د
  .ايد ايد و با مقاصد آنها همراه بوده جز اينکه در جرم آنان شرکت داشته

ّحضرت بهاءا فرمودند اين کدخدا شرح مفصلى از شدت احتياج      ّ  
  و کثرت مصائب و گرفتارى محبوسين براى من بيان کرد و به بيگناهى

   
  ٢٤٥ص 

  خواست نمود که با اين بيچارگان مساعدت نمايمآنها شهادت داد و از من در
  بينم منهم بمساعدت آنان پس از استماع بيانات کدخدا اقدام نمودم حاال مى

  ام اين طور که مرا شريک گناه آنان ميدانيد و در مقابل مساعدتى که نموده
  ّجزا بمن ميدهيد متصديان امور که ميخواستند بهر قسمى هست از



   انصرافزى بگيرند و از اين راه بنوائى برسند اجازۀحضرت بهاءا چي
بمنزل بحضرتش ندادند و بوعيدهاى شديد تهديد کردند حضرت بهاءا  
  ّمحبوس شدند و اين اولين حبس بود که آن حضرت براى نصرت امر ا و
  ّمساعدت احبا بدان گرفتار شدند چند روز بهمين منوال گذشت تا آنکه

  در ميرزا آقاخان نورى و ديگران اقدام کردند و حضرتجعفر قليخان برا
  .بهاءا مستخلص شدند

  آنهائيکه هيکل مبارک را حبس کرده بودند براى آزادى جمال مبارک     
  هزار تومان ميخواستند و لکن از جعفر قليخان ترسيدند که اين مطلب را

  اهى نمودند بااظهار کنند ناچار شدند پس از آنکه از رفتار خود معذرت خو
  ّنهايت حسرت و تأسف از عدم حصول مأمول خويش حضرت بهاءا را

  .آزاد ساختند
ّوراث مال تقى از پاى ننشستند و نهايت کوشش را داشتند که قاتل      ّ  

ّمشار اليه را قصاص کنند بطهران آمدند و بمالقات محمد شاه رفتند و از او ٌ  
  ّ خواهى نمودند محمد شاه بآنها گفتّ قصاص قاتل مال تقى داددر مسئلۀ

  ّمقام پدر شما که از حضرت امير المؤمنين عليه السالم باالتر و برتر نيست
  ميدانيد وقتيکه حضرت امير بشمشير ابن ملجم بشهادت رسيدند

  بازماندگان آن حضرت فقط ابن ملجم را که قاتل بود مقتول ساختند بچه
  اى را بکشيد شما ّى ميخواهيد عدهّمناسبت شما براى قصاص قاتل مال تق

  ّحق داريد فقط يکنفر را که قاتل است مقتول سازيد برويد قاتل حقيقى را
  جستجو کنيد منهم حکم ميدهم که او را قصاص کنند گفتار شاه چون مطابق

   
  ٢٤٦ص 

ّميل وراث مال تقى نبود البته از وصول بمقاصد مذمومۀ   اى  خود تا اندازهّّ
   بشاه گفتند قاتل پدر ما شيخ صالح است شاه هم حکم قتلنااميد شدند و

  ّشيخ صالح را داد وراث جابر با نهايت ستمکارى شيخ صالح مظلوم بيگناه
ّرا بقتل رسانيدند اين بزرگوار اول کسى است که خون مقدسش در خاک ّ  
  ّايران ريخته شد و اولين نفسى است که در اين مملکت در راه نصرت امر

  ن خويش گذشت وقتيکه او را بميدان شهادت ميبردند آثارالهى از جا



  گر بود  شجاعت و دليرى و سرور و انبساط عجيبى از سيمايش جلوه
ّمالقاتش  با جالد طورى بود که باعث تعجب شد مثل اينکه با يکى از ّ  

  ّدوستان صميمى خود مالقات ميکند با جالد مالقات و برخورد کرد در ميدان
   حصول نصرت و بيانات اميد بخش پيوسته از زبانشفدا جمالت شامل
  اى موالى محبوب رجاى من بتو است بتو ايمان: " جارى بود و ميگفت

  ام از روزيکه ترا شناختم دل و ديده از ام  و از غير تو چشم پوشيده آورده
  پس از شهادت جسد..." آمال و معتقدات جهانيان برداشتم و پوشيدم 

  .م امامزاده زيد در طهران مدفون ساختندّمقدسش را در صحن حر
ّوراث مال تقى بقصاص شيخ صالح بتنهائى راضى نشدند در صدد      ّ  

  اى برانگيزند و جمعى ديگر را بقتل برسانند صاحب برآمدند که وسيله
   آنان کامال باخبر بود حاج ميرزا آقاسى را ازئۀّديوان که از نواياى سي

   خبر داد از اين جهت حاجى با مقصد آنها آن ستمکارانمقاصد مذمومۀ
  .همراهى نکرد و بسخنانشان گوش نداد

  در طهران شخصى بود  معروف به صدر اردبيلى اين شخص از ميان     
  ّحد و حساب ممتاز بود ّپيشوايان دينى در ايران بغرور شديد و تکبر بى

  يد شدند بصدرّ مال تقى پس از آنکه از شاه و حاجى ميرزا آقاسى نا امورثۀ
  اى باو نگاشتند از جمله مضمامين آن نامه اردبيلى پناهنده گشتند و نامه

  :اين بود
   

  ٢٤٧ص 
  ّمالحظه فرمائيد متصديان امور در اجراى احکام شرع و نصرت دين     " 

  اسالم چقدر کوتاهى ميکنند با آنکه خداوند حراست دين و حفظ شريعت
ّسيد المرسلين را از وظايف حتمي   ّ ارباب رياست دينيه قرار داده شما چراۀّ

  ايد و چيزى نميگوئيد آخر شما رئيس شريعت اسالم آسوده نشسته
ّو حافظ مبين احکام الهيه هستيد چطور راضى ميشويد که قاتلين عالمى ّ  
  جليل و نايب حضرت رسول صلى ا عليه و آله بمجازات نرسند و حکم

  ّاگر نميتوانيد باخذ انتقام يکى از نواب آنها مجرى نگردد قصاص در بارۀ
   صريحًا بفرمائيد بيقين مبين بدانيد که سهل ّحضرت خير االنام اقدام کنيد،



  انگارى شما در قصاص قاتل آنعالم جليل سبب خواهد شد که مردم جسور
  و جرى گشته نسبت بسايرين هم که زمامدار امور روحانى هستند همين

  اشت اگر سکوت کنيد دشمنان اسالم غلبهمعامله را مجرى خواهند د
  خواهند يافت و اساس متينى را که شما حافظ و نگاهبان آن هستيد

  ".ّمتزلزل خواهند کرد حتى حيات خود شما هم در خطر خواهد بود 
   اين نامه خائف و هراسان شد بطوريکه ازصدر اردبيلى از مطالعۀ     

  اى نديد و از طرفى يات خود چارهّ مال تقى براى حفظ حاجراى مقصود ورثۀ
  اى ّ مال تقى همراه نيست لذا حيلهّهم ميدانست که شاه با ميل و نيت ورثۀ

  :ّاى بمحمد شاه باين مضمون نگاشت انديشيد و عريضه
ّچون مال تقى عالم جليلى بود وراث او نيز نفوس محترمه هستند"       ّ  

  رد اعليحضرت پادشاهىبراى اينکه احترام آنها محفوظ بماند رجا دا
  ّ مال تقى محبوسين را با خود بقزوين ببرند وقتيکهاجازه فرمايند که ورثۀ

  ّ مال تقىمردم ديدند قاتلين عالم مزبور محبوس و گرفتارند آنوقت ورثۀ
  اظهار خواهند کرد که ما از قاتلين پدر خود گذشتيم و آنها را در مالء عام

  است آنها را قبول فرمايند نهايتبخشيديم اگر اعليحضرت اين درخو
  ."عنايت را نسبت بآنها مجرا خواهند فرمود

   
  ٢٤٨ص 

  ّاين نامه بشاه رسيد محمد شاه نامه را خواند و لکن از حيله و مکريکه     
  ّصدر بيقدر انديشيده بود غفلت کرد و متوجه نشد مطابق مضمون عريضۀ

   با خود بقزوين ببرند و در آنجاّاو بورثه مال تقى اجازه داد که  محبوسين را
  آزاد کنند بشرط اينکه بمحض وصول بقزوين سالمتى محبوسين را کتبًا
ّبشاه خبر دهند و اذيت و آزارى بهيچيک از آنها وارد نياورند وراث اشرار ّ  

  بمحض اينکه بمحبوسين بيگناه دست يافتند در اخذ انتقام نهايت ستمکارى
  .ّرا نسبت بآنها متوجه ساختند

  ّشب اوليکه محبوسين را تحويل گرفتند حاجى اسد ا برادر حاجى     
ّا وردى عموى آقا محمد هادى و آقا محمد جواد فرهادى را بقتل رساندند ّ  

  ّاين مظلوم از تجار قزوين بود و مانند برادرش در آن شهر بصالح و تقوى



  اسد ا راّمشهور و معروف ورثه مال تقى چون ميدانستند که حاجى 
   شهرت زهد و حسن صيتى که دارد نخواهند توانست در قزوينبواسطۀ

  جوئى خود مخفيانه او را کشتند اين عمل بقتل برسانند براى اخماد آتش کينه
ّطورى انجام گرفت که ظن هيچکس بآنها متوجه نشد در نصف شب اين ّ  

  ى بواسطۀعمل شرم آور را مرتکب شدند و روز بعد شهرت دادند که حاج
  ّمرض وفات يافته بازماندگان حاجى اسد ا که از اصل قضيه بيخبر بودند

  ّبسوگوارى او نشستند و با نهايت عزت و احترام آنمظلوم را مدفون
  .ساختند

  ّساير محبوسين را وراث اشرار بقزوين بردند بمحض ورود به شهر با     
  ّورثه مال تقى قبل از ورودترين  حالتى همه آنها را بقتل رسانيدند  سخت

   حمله و هجوم ساخته بودند ازبقزوين بوسائل مختلفه مردم  شهر را آمادۀ
  اين جهت بمحض ورود چون مردم قزوين آن مظلومان بيگناه را ديدند
  ّبا نهايت سبعيت مانند حيوانات وحشى بر آنها هجوم نمودند از جمله

  ّدند مال طاهر شيرازى وکه در آن واقعه بشهادت رسيايّنفوس مقدسه 
   

  ٢٤٩ص 
ّمال ابراهيم محال   تى بودند اين دو نفر از علما و داراى زهد و صالح وّ
  ى خالص بودند مردم نادان مانند درندگان گرسنه باااخالق نيک و تقو

  آنها حمله کردند و بدنشانه  سرنيزه و تبر ب  مختلفه از قبيل کارد،اسلحۀ
   آنها بقدرى خرد و ريز ريز شده بود و بطورىرا قطعه قطعه نمودند اعضاى

  .پراکنده گشته و پايمال اشرار گرديد که چيزى باقى نماند تا دفن شود
  آور     خدايا کريما چه شد که در شهرى مثل قزوين اينگونه کارهاى وحشت
  که باور کردن آنها مشکل است بوقوع پيوست قزوين شهرى بود که بالغ

  رؤساى دين اسالم در آن سکونت داشتند و باعثبر صد نفر از علما و 
  افتخار قزوين و قزوينيان بودند از ميان اين همه عالم يک نفر پيدا نشد که
  جلو آنمردم شرير را بگيرد و از آن اشرار خونخوار ممانعت کند يک نفر

  پيدا نشد بپرسد آخر از کجا و بچه جهت اجراى اين گونه اعمال ظالمانه را
  ّيز ميدانيد هيچ کس نبود که دقت کند و بفهمد در ميان آنبراى خود جا



  پنداشتند قاتلها چه فرق عظيمى است آنهائيکه خود را مخزن اسرار اسالم مى
   اعمالشان اين بود که ديديد چقدر فرق ّو مدعى علم و ايمان بودند،

  ّ اين علما و نفوس مقدسيکه قبل از اينها در عالم اسالم مىاست ميانۀ
  اند اند و از اعمال و انوار علم و دانش خويش جهان را روشن ساخته بوده

  ّآنها هم عالم بودند اينها هم عالم بودند اما در نظر مردم شرير خونخوار
  فرقى بين اين دو طبقه نبود يکنفر در تمام قزوين پيدا نشد که فرياد برآرد

  چرا خود راو بگويد اى گروه زشت رفتار شرير چرا اينقدر نادان هستيد 
  ايد اين رفتاريکه از شما سر زد در پرتگاه اين اعمال ننگ آور افکنده

  ترين  کرداريست که از نفوس پست صادر ميشود آيا  ترين رفتار و زشت  پست
  نميدانيد که درندگان بيابان هيچ وقت مانند شما مرتکب اينگونه اعمال

  نه خونخوارىظالمانه نگشته و هيچ فردى از مخلوقات خدا باين گو
  و ستمکارى اقدام نکرده است تا کى در خواب غفلت هستيد چرا بيدار

   
  ٢٥٠ص 

  نميشويد عجب است از نفوسيکه خود را مخزن و مهبط اسرار الهى ميدانند
  ّو نايب رسول ميشمرند مرتکب اين گونه اعمال رذيله شوند اى امت اسالم

   نشده که يکى از شرائط نماز وارديدآن معتقد هسته آيا در شريعت ا که ب
  جماعت صداقت و عدالت امام جماعت است مگر نميدانيد که نماز جماعت
  وقتى قبول ميشود که قلب امام جماعت از هر آاليشى پاک باشد و از نقوش

   اين مسائل را بديهى است شما همۀ. ئات طاهر و پاکيزه گرددّشرور و سي
  شناسيد ز حيث اعمال و رفتار مىميدانيد و پيشوايان روحانى خود را ا
  کنيد بينيد با اينهمه بآنها اقتداء مى ظلم و ستم آنها را بچشم خود مى

  و به امامت جماعت آنها تن در ميدهيد زمام امور دين را بدست آنها
  ايد اين چه جهل  خود را بآنها سپردهايد و امور حال و آيندۀ داده

  .ايد  که بدان گرفتار شدهو نادانى است و اين چه غفلت و جهالت
  بارى داستان اين ظلم و ستم که پيشوايان روحانى در قزوين نسبت     

  بجمعى بيگناه مجرا داشتند بسرعت برق در طهران منتشر شد حاجى
  ّميرزا آقاسى متحير ماند و از اين واقعه خشمگين گشت و با لحنى شديد



  ث رسول و امام نازل قرآن و در کدام حديگفت نميدانم در کدام  آيۀ
  ّو مذکور است که براى خونخوارى يکنفر جمعى را بقتل برسانند محمد شاه

  اندازه خشمگين شد نيز از حيله و خيانت صدر اردبيلى و همدستان او بى
   اين مسئله سبب سرور حاجى ميرزا.و او را از طهران بشهر قم تبعيد کرد

  اى پيدا کند و صدر  بهانهّآقاسى گرديد زيرا مدتها بود که خيال داشت
  اردبيلى را از طهران دور سازد بجهت آنکه وزير اعظم در باطن از صدر
  ّاردبيلى انديشه داشت و از مکر او ايمن نبود وقتيکه ديد محمد شاه او را

  .بقم فرستاد خيلى خوشحال شد
  در چند خط پيش گفتيم که حاجى ميرزا آقاسى از شنيدن واقعۀ     

  اک شد اين را هم بايد گفت که خشم و غضب حاجى ميرزاقزوين غضبن
   

  ٢٥١ص 
  آقاسى از راه دل سوزى نسبت بمظلومين قزوين نبود بلکه از راه کج

  رفتارى صدر اردبيلى بود که نسبت باو عداوت داشت و باصطالح وزير اعظم
ِال لحب على بل لبغض معاويه "  ّ   از استماع واقعۀ قزوين بخشم و غضب فرو" ّ
  فت و در نتيجه بسيار مسرور شد که صدر اردبيلى مورد سخط شاه گرديدر

ّو بحقارت و ذلت دچار گشت شاه و وزير براى سرکوبى متجاسرين وراث ّ  
  اى بعمل نيامد از اينجهت جرأت اخذهؤّمال تقى اقدامى نکردند و از آنها م

  ّآنان زيادتر شد و بر جسارتشان افزوده گشت همت گماشتند که بهر
  سيله هست حضرت طاهره را نيز بشهادت رسانند و از جام سابقين باوو

  ّهم نصيبى بخشند حضرت طاهره چون از مقصد آنان مطلع گشت از
ّاى بمال محمد که بجاى محبس خويش که پيش از اين نگاشتيم مراسله ّ  

  : قزوين شده بود باين مضمون بنگاشتّپدرش مال تقى امام جمعۀ
  کوشش کنيد بيفايده است نور الهى خاموش شدنى نيستهر چه سعى و "      

َيريدون أن يطفئوا نور اِ بافواههم و يأبى اُ" قال ا تعالى  ِ َ ِ ُ ُ  
َاال أن يتم نوره و لو کره الکافرون  َِ َ  ِ ُ ّ   اگر اين امر) ٣٣٩:قرآن " ( ٕ

  همانمبارک که نداى آن مرتفع گشته از طرف خداست و خدائى که من ميپرستم 
  آفريدگار جهان است بين من و تو اين شرط برقرار باشد که تا نه روز



  و اگر نه روز ديگر وسائل خالصى مرا از زندان ظلم شما فراهم فرمايد
  گذشت و رهائى براى من حاصل نشد هر گونه مجازاتيکه ميدانيد نسبت
  اّبمن مجرى سازيد زيرا در آن صورت بطالن اعتقاد و ادعاى من براى شم

  ".ثابت و مبرهن است 
ّمال محمد بعد از مطالعۀ        ّ اين مراسله راه تجاهل پيمود و نهايت دقتّ

  را مجرى داشت که آنچه را طاهره باو نوشته واقع نشود و نهايت سعى را
  مينمود که مقصود و منظور شخص خود را که قتل حضرت طاهره است

  ّنى را که حضرت طاهره معينّ در اين بينها که هنوز موعد معي.مجرى دارد
   

  ٢٥٢ص 
  کرده بودند بپايان نرسيده بود حضرت بهاءا اراده فرمودند که طاهره را
ٌاز حبس قزوين خالص کنند و بطهران بياورند و بمدعيان مشار اليها ثابت ّ  

  نداى الهى است و تدبيرات مخالفين در قبال قدرتنداى مرتفع، نمايند که 
  ّ آقا محمد هادى فرهادى را احضار، حضرت بهاءاّحق نقش بر آبست  

  فرمودند و او را مأمور کردند که حضرت طاهره را از محبس قزوين
  اى  سربستهبطهران بياورد تا در منزل خود از او نگاهدارى کنند نامۀ

  ّبمحمد هادى مزبور عنايت فرمودند و باو دستور دادند که اين نامه را
  ون جان بايد بحضرت طاهره برسانى بخاتون جانات خات  زوجهبواسطۀ

  بگو براى اينکه بتواند اين مراسله را در محبس بحضرت طاهره بدهد خود
   گدائى  بدرب منزليکه طاهره در آنرا بلباس گدايان در آورد و ببهانۀ

  محبوس است برود و مراسله را بمشار اليها بدهد و تو هم بايد دم درب منزل
   طاهره از منزل خارج شود بمحض خروج فورًا او رابايستى تا حضرت

  بطهران بياور و فرمودند من دستور ميدهم که يکنفر از گماشتگانم با سه
  رأس اسب تندرو شبانه دم دروازه قزوين حاضر باشد تو اسبها را در
ّخارج شهر در محل معينى قرار بده و طاهره را بآن  مکان ببر و هر دو ّ  

  ز راه غير معمولى بطهران بيائيد و سعى داشته باشىسوار بر اسب شده ا
   طهران بازکه قبل از طلوع آفتاب بطهران برسى و بمحض اينکه دروازۀ

  شد وارد شهر شويد و يکسره بمنزل من بيائيد خيلى مواظب باش که براز



  ّشما کسى پى نبرد خداوند راهنماى شماست و شما را در ظل حفظ و
  ّد فرمود آقا محمد هادى بر حسب دستور مبارکحمايت خويش صيانت خواه

  با نهايت اطمينان از طهران بقزوين شتافت و حضرت طاهره را از محبس
  نجات داد و سالمًا با هم وارد طهران شدند و در ساعت موعود بمنزل حضرت

  .بهاءا ورود نمودند
ّمال محمد امام جمعه و يارانش با آن همه مراقبت شديد که ا        ز طاهرهّ
   

  ٢٥٣ص 
  بعمل ميآوردند از ناپديد شدن حضرت طاهره بطور ناگهانى مانند اشخاص
ّبرق زده مبهوت و متحير ماندند مؤمنين و احباء هم نيز در اين واقعه دچار ّ  
  وحشت و دهشت گشتند زيرا از اصل امر بيخبر بودند دشمنان حضرت

   را تفتيش کردندٌطاهره بجستجوى مشار اليها پرداختند و جميع منازل
  آخر کار از پيدا کردن حضرت طاهره مأيوس شدند و چون ميديدند که در
  ّموعد معين که حضرت طاهره اخبار کرده بود ناپديد شد همه را حيرت

  ّفرو گرفت بعضى از آنها هم اندک تنبهى بر ايشان حاصل شد و دانستند که
  ين جهت بامر مبارکّ بشريه ساخته نيست بدّاجراى اينگونه امور از قوۀ

  مؤمن شدند و بصدق آن نداى عظيم معترف گشتند از جمله نفوسيکه در آن
  ّروز مؤمن شد ميرزا عبد الوهاب برادر حضرت طاهره بود و لکن خدمتى در
  .امر مبارک از او ظاهر نشد و اقدامى نکرد که مثبت صدق اعتقاد او باشد

  زل حضرت بهاءا واردچون حضرت طاهره بطهران ورود کرد و بمن     
  ّشد از هر جهت مطمئن گشت زيرا خود را در حفظ و حراست الهى ميديد
  ّحضرت طاهره بيقين مبين بعظمت مقام حضرت بهاءا مطلع و معترف
  ّبود و ميدانست که چه قوه و قدرتى او را بصرف مهربانى و عنايت خود از

  قام حضرت باب عارفحبس نجات داده همانطوريکه بدون وساطت غير بم
  و معترف شد  همانطور هم از راه فراست وجدانى بعظمت مقام حضرت

   شصت که حضرت طاهره در کربال بودند اشعارىبهاءا پى برد در سنۀ
ّسرودند مضمون اشعار آنکه عنقريب حق ظاهر خواهد شد و نسبت بحقيکه ّ  

  ه در طهران بودم درظاهر خواهد شد اظهار ايمان کرده بودند من خودم وقتيک



ّمنزل سيد محمد فتى المليح  آن اشعار را که بخط ّ    خود حضرت طاهره بودّ
  اى نفحات ايمان و ايقان طاهره زيارت کردم در هر حرفى و از خالل هر کلمه

  ّنسبت بعظمت مقام حضرت باب و حضرت بهاءا متضوع بود از جملۀ
  :اشعار آن قصيده اين بيت است

   
  ٢٥٤ص 

  گر گرديد و جان عاشقان  شمس ابهى جلوه                        
  ّ                         در هواى طلعتش چون ذره رقصان آمده

  
  حضرت طاهره در عظمت مقام حضرت بهاءا در جميع احيان با     

  نهايت ثقه و اطمينان ناطق بود و باعداء و مخالفين با کمال شجاعت اين
  ّرهن مينمود نورانيت همين ثقه و اطمينان بود که درمسئله را مب
  ّترين ساعات ايام محبس خود را بقرب حصول خالصى مسرور و مستبشر  تاريک

  داشت چند روزى از ورود حضرت طاهره به طهران بيشتر نگذشته بود که
ّحضرت بهاءا اراده فرمودند مشار اليها را با جمعى ديگر از احبا که عازم ٌ  

  ديار بفرستند خود حضرت بهاءا نيز تصميم آنه ان بودند بخراس
  داشتند که چند روز بعد از طهران بخراسان عزيمت فرمايند از اينجهت

  حضرت بهاءا برادر خود آقاى کليم را مأمور ساختند تا حضرت
  ّاش را که قانته نام داشت بمحل امنى در بيرون طهران طاهره و خدمه
  از آنجا بخراسان عزيمت نمايند و بجناب کليم تأکيد فرمودندانتقال دهد تا 

  ها چون ببينند که که نهايت مراقبت را بکار ببرد زيرا مأمورين دروازه
  ّ شخصيت او بعملّزنى از دروازه بيرون ميرود ناچار تا دقت کامل دربارۀ

   خروج نميدهند خيلى بايد مواظبت کنى تا اشکالى پيشنياورند اجازۀ
  :يد جناب کليم براى من چنين حکايت کرده فرمودند کهنيا
  بر حسب امر مبارک براه) آقاى کليم و طاهره و قانته ( ما سه نفرى "      

  افتاديم از دروازه شمران بيرون رفتيم مأمورين دم دروازه مثل اينکه ما
  ًرا نديدند هيچ  نگفتند  اصال نپرسيدند کجا ميرويد دو فرسخ از طهران دور

   کوه واقع شده بود آب جارى فراوانى داشتشديم بباغى رسيديم که در دامنۀ



  عمارتى در وسط باغ بود که هيچ کس در آنجا مسکن و منزل نداشت وارد
  باغ شديم من رفتم صاحب باغ را پيدا کنم و از او اجازه بخواهم همانطور

  حب باغکه ميگشتم پير مرديرا ديدم که مشغول آبيارى باغ است گفتم صا
   

  ٢٥٥ص 
  کيست و کجاست پيرمرد گفت هيچکس اينجا نيست زيرا بين مالک اين باغ
  و مستأجرينش کشمکش و نزاعى ايجاد شده از اين جهت ساکنين اين باغ
  براى بپايان رساندن مرافعه و کشمکش خود بطهران رفتند و مالک اين

   کنم منباغ از من خواهش کرده است که تا مراجعتش اينجا را محافظت
  خيلى خوشحال شدم و به پيرمرد گفتم آيا اجازه ميدهى چند روزى اينجا
  باشيم؟  پيرمرد اجازه داد ما در آن باغ منزل کرديم وقت ناهار شد او را
  دعوت کرديم تا با ما ناهار بخورد عصرى من بطهران برگشتم پيرمرد

  ت کندباغبان قول داد که حضرت طاهره و قانته را از دل و جان خدم
  منهم خيلى سفارش کردم و گفتم شب يا خودم ميآيم يا يکنفر از معتمدين

  خود را ميفرستم و خودم فردا ميآيم و از اينجا بخراسان خواهيم رفت
ّوقتيکه بطهران برگشتم مال باقر حرف حى را با يکنفر نوکر فرستادم که در ّ  

عرضخدمت حضرت طاهره باشند و وقايع را بحضور حضرت بهاءا   
  کردم هيکل مبارک از استماع آن داستان خيلى خوشحال شدند و اسم آن باغ

  ّرا باغ جنت گذاشتند و فرمودند دست قدرت الهى اين منزل و باغ را از
  ّقبل براى شما آماده کرد تا احباى او در آن مقام استراحت نمايند و از هر

   بردند و بعدّحيث آسوده باشند حضرت طاهره يکهفته در باغ جنت بسر
  ّبا محمد حسن فتى القزوينى و ديگران بجانب خراسان رهسپار شدند
  حضرت بهاءا بمن امر فرمودند که جميع وسايل سفر و لوازم عزيمت

  حضرت طاهره را بجانب خراسان فراهم نمايم منهم حسب االمر اطاعت
  .کردم

   
  ٢٥٦ص  
  م              فصل شانزده                     



   اجتماع اصحاب در بدشت                          
  که سابق گفتيم از طهران خارج پس از آنکه حضرت طاهره بشرحى     

  شده و بجانب خراسان عزيمت فرمود حضرت بهاءا به آقاى کليم دستور
  دادند تا وسائل سفر هيکل مبارک را بخراسان فراهم نمايد و در حين عزيمت

   مبارکه بجناب کليم سفارش زياد نمودند ود عائلۀّستى و تفق سرپردربارۀ
  فرمودند وسائل راحتى آنها را از هر جهت فراهم نمايد چون بشاهرود

ّرسيدند جناب قدوس بحضور مبارک مشرف شدند جناب قدوس مخصوصًا ّّ  
  از مشهد وقتيکه خبر عزيمت حضرت بهاءا را بجانب خراسان شنيده

  باز هيکل مبارک حرکت کردند و چنانکه گفتيم در شاهرودبودند براى پيش 
ّمشرف شدند سرزمين خراسان درآن ايام دچار اضطرابى شديد بود قيام و ّ  

  ّاقدام حضرت قدوس و جناب باب الباب بتبليغ امر مبارک مردم آن حدود
  را از خواب غفلت بيدار کرده بود پس از ارتفاع نداى امر اثر مخالفت در

   اهل ايمانى ايجاد شد جمعى با کمال خلوص و اطمينان در حلقۀقلوب اهال
  وارد شده بخدمت مشغول بودند جمعى ديگر از پيشرفت امر مبارک و

   ارتفاع رايت الهى آتش عناد و عداوت نسبت بامر مبارک درمشاهدۀ
  ّقلوبشان مشتعل و از هيچگونه اذيت و آزارى فروگذار نميکردند مردم از

  ّار دسته دسته براى تحرى حقيقت و تحقيق حال بمنزلهر گوشه و کن
ّمال حسين ميرفتند ايشان هم طالبين را بمحضر جناب قدوس رهبرى ّ  
ّميفرمودند رفت و آمد جمعيت بمنزل مال حسين بقدرى زياد شد که ّ  

  زمامداران امور کشورى را پريشان ساخت حکومت شهر که از اين رفت و
  اى را مأمور کرد که خادم ّشده بود عدهآمد هراس شديدى برايش حاصل 

  مخصوص جناب باب الباب را که حسن نام داشت دستگير نمايند مقصود
   

  ٢٥٧ص 
  ّ اين عمل از طرفى مردم را از قوه و قدرت خودحاکم اين بود که بواسطۀ

  بترساند و از طرف ديگر باب الباب را دچار خوف و هراس سازد تا در
  در جذب قلوب و جلب نفوس کمتر شود مأموريننتيجه پيشرفت اقداماتش 

  ه و استهزاء راّحسن را دستگير نمودند و انواع زجر و عذاب و سخري



  نسبت باو انجام دادند بينى حسن را سوراخ کرده مهارش نمودند و در کوچه
  ّو بازار شهر او را گردش دادند جناب باب الباب در محضر حضرت قدوس

   باو رسيد براى آنکه مبادا از استماع اينبود که خبر دستگيرى خادمش
  ّخبر قلب حضرت قدوس محزون گردد فورًا از جا برخاست و پس از

  ّتحصيل اجازه از محضر قدوس بيرون رفت اصحاب دور جناب باب الباب
  را گرفتند و عرض کردند براى اخذ انتقام بايد اقدام نمود و ستمکارانى را

  اند بايد  و مورد آزار خود قرار دادهکه اين مظلوم بيگناه را گرفتار
  ّبسختى مجازات کرد اين تقاضا را با کمال الحاح  از جناب مال حسين نمودند

  :حضرت باب الباب اصحابرا امر بصبر و سکون کرده و بآنها فرمودند
  پريشان خاطر مباشيد و از گرفتارى حسن مضطرب مشويد زيرا"      

   ميدهد که حسن را صحيح و سالمحسين اينک با شماست و بشما قول
  اصحاب پس از استماع اين بيان ديگر بعرض" بزودى بشما تسليم نمايد 

  مطلب جسارت نکردند ولى قلبًا با نهايت ميل اخذ انتقام از اشرار را طالب
  يا" بودند جمعى از آنها در کوچه و بازار شهر مشهد براه افتاده و فرياد 

  اى بود که مردم خراسان ّد بود اين اولين مرتبهاز آنها بلن" ّصاحب الزمان 
  اهل ايمان را ميشنيدند فرياد اصحاب بقدرى" ّيا صاحب الزمان " فرياد 

  بلند بود که بتمام اطراف شهر ميرسيد خبر اين هياهو بنقاط مجاور نيز
  رسيد و اثر شديدى در قلوب و افکار مردم ظاهر کرد و در حقيقت اين

  اى بود که مردم احتمال ميدادند بعدها  وقايع عظيمه ظهورّواقعه مقدمۀ
  بوقوع ميانجامد اصحاب فرياد کنان خود را بمأمورين حکومتى که حسن را

   
  ٢٥٨ص  

  مهار کرده در کوچه و بازار ميگردانيدند رسانده تمام آنها را کشتند و حسن
  يه راّرا از دست آنها نجات داده بنزد جناب مال حسين آوردند و وقايع جار

  بعرض رسانيدند جناب باب الباب باصحاب فرمودند شما طاقت نداشتيد
  .حسن را در زجر و عذاب ببينيد نميدانم در شهادت حسين چه خواهيد کرد

   سرکشى او دچارّشهر مشهد در آن ايام بر اثر طغيان ساالر و فتنۀ     
  پريشانى و اضطراب عجيبى بود شاهزاده حمزه ميرزا با لشکريان



  و تجهيزات خود در چهار فرسنگى شهر براى جلو گيرى از شورش طاغيان
  اردوگاه ساخته بود چون خبر قيام اصحاب و فرياد آنها بسمع شاهزاده

  اى را مأمور ساخت که بشهر بروند و بدستيارى حاکم مشهد ّرسيد عده
  جناب باب الباب را دستگير کنند و باردوگاه نزد شاهزاده بياورند

   شاهزاده بود پس از استماعاى که سرهنگ توپخانۀ ى خان مراغهعبد العل
  اين خبر نزد شاهزاده رفت و گفت حضرت واال من خودم يکى از چاکران
  ّجناب مال حسين و از پيروان آن بزرگوار هستم بشما  ميگويم تا من زنده

  ّهستم نخواهم گذاشت هيچ کس نسبت بمال حسين جسارتى کند و توهين و
  ّروا دارد مگر اول مرا بکشيد آنوقت آنچه را در نظر داريد انجامّاذيتى 

   اين صراحتدهيد حمزه ميرزا از استماع اينگونه بيان صريح و مشاهدۀ
   خويش که در اين موقع بخصوص نهايت احتياج رالهجه از رئيس توپخانۀ
  ّاندازه حيران و متعجب گشت و براى تسکين هيجان بمساعدت او داشت بى

  ام و نسبت ّ منهم جناب مال حسين را مالقات کرده:  العلى خان چنين گفتعبد
  ّباو نهايت محبت و اخالص را دارم براى تسکين اضطرابيکه در شهر حاصل

  شده است اين مأمورها را ميفرستم که ايشان را باردوگاه بياورند و گر نه
ّهيچ نيت سوئى و قصد اذيت و آزارى دربارۀ    نداشته وّ جناب مال حسينّ

  ّاى بجناب مال حسين نوشت و از  خويش نامهّندارم سپس شاهزاده بخط
  ايشان درخواست کرد که براى تسکين غوغاى شهر چند روزى در اردوگاه

   
  ٢٥٩ص 

  بگذرانند تا او بتواند حضرت ايشان را از هجوم اعداء حفظ کند و خود نيز
  تصاص بخود شاهزادهاز محضرشان استفاده نمايد  چادر زربافى را که اخ

  داشت فرمان داد براى ميهمان عزيزش در نزديکى اردوگاه بزنند چون نامۀ
  ّشاهزاده بباب الباب رسيد عين نامه را بحضرت قدوس تقديم نمود و

  ّمصلحت آنجناب را درخواست کرد قدوس فرمود دعوت شاهزاده را اجابت
  واهد شد منهمّکنيد بهيچوجه از قبول اين دعوت ضررى متوجه شما نخ

ّامشب با ميرزا محمد على قزوينى حرف حى بجانب مازندران سفر خواهم ّ  
  کرد شما هم پس از چندى با اصحاب از خراسان با علمهاى سياه بيرون



  ّايکه خداوند مقدر فرموده خواهيد آمد و بمن ملحق خواهيد شد و در نقطه
  ّناب قدوس انداخت وّبمالقات يکديگر خواهيم رسيد مال حسين خود را بپاى ج

  با کمال فرح و سرور عرض کرد اوامر شما را از دل و جان اطاعت ميکنم
  ّجناب قدوس باب الباب را در آغوش کشيده پيشانى و چشمان آن حضرت را

  بوسيدند و او را بخداوند سپردند هنگام عصر همان روز جناب
  رفتندّمال حسين با نهايت سکون و اطمينان باردوگاه حمزه ميرزا 

   حمزه ميرزا آن حضرتعبد العلى خان با جمعى از صاحب منصبان باشارۀ
   

  ٢٦٠ص 
  ايکه براى او نصب شده بود ورود را پيش باز نمودند باب الباب بخيمه

ّفرمود  جناب قدوس  شبانگاه ميرزا محمد باقر قاينى و جمعى از وجوه ّ  
  ند که در جميعاصحاب را احضار فرمودند و بآنها سفارش و تأکيد نمود

  احوال مطيع حضرت باب الباب باشند و اوامر او را اطاعت نمايند از جمله
  باصحاب فرمودند عنقريب امتحانات شديده  براى شما خواهد رسيد و
  ّمصائب و بليات بسيار وقوع خواهد يافت محفوظ ماندن شما در ضمن

  است وجريان اين امتحان و بال فقط منوط باطاعت اوامر باب الباب 
  نجات شما مربوط بپيروى خالصانه از آن بزرگوار پس از اين بيانات

ّحضرت قدوس  با ميرزا محمد على قزوينى از مشهد بجانب مازندران ّ  
  .روانه شدند و از اصحاب وداع نمودند

  ّپس از چند روز در بين راه جناب قدوس با ميرزا سليمان نورى     
  ن نجات يافتن حضرت طاهره را از زندانٌمالقات فرمودند مشار اليه داستا

ّقزوين و توجهشانرا بخراسان بحضور قدوس عرض کرد و نيز خبر ّ  
  ّمسافرت حضرت بهاءا را از طهران بخراسان براى جناب قدوس بيان

ّ ميرزا سليمان و ميرزا محمد على در خدمت جناب قدوس روان شدند تا.نمود ّ  
  با هنگام فجر بود در آنجاببدشت رسيدند رسيدن ببدشت مقارن 

  ّجمعى از احبا را مالقات کردند و قصد داشتند که بشاهرود سفر کنند چون
  ّبشاهرود نزديک شدند آقا محمد حناساب با ميرزا سليمان که از دنبال آنها

   



  ٢٦١ص 
  ٌ مشار اليه خبر دار شد که حضرتّروان بود مالقات کرد قدوس بوسيلۀ

  از شاهرود ببدشت رفتند و جمع بسيارى ازبهاءا و حضرت طاهره 
  ّاحباى اصفهان و قزوين و ساير بالد ايران بانتظار آن هستند که با حضرت
ّبهاءا بخراسان بروند ميرزا سليمان بآقا محمد حناساب گفت بمال احمد ّ  

  ّابدال بگو که امروز صبح نورى بر تو تابيد و ليکن متوجه نگشتى و
ّ جناب قدوس بود آقا محمد حناساب که ببدشت رسيدمقصودش از اين کلمه ّ  

ّداستان توجه قدوس را بشاهرود بحضور حضرت بهاءا عرض کرد ّ  
ّحضرت بهاءا با مال محمد معلم نورى هنگام غروب آفتاب از بدشت بطرف ّّ  

  ّشاهرود روان شدند و روز بعد در وقت طلوع آفتاب با جناب قدوس از
  .ت فرمودندشاهرود ببدشت مراجع

  ّاول تابستان بود حضرت بهاءا سه باغ اجاره کردند يکى مخصوص     
ّقدوس ديگرى مختص حضرت طاهره و همراهانش و باغ سوم را براى ّ ّ  

   مؤمنين که در بدشت حاضر بودند بهشتادّخودشان اختصاص دادند عدۀ
  ت ميهمانّ توقفشان در بدشّو يک نفر بالغ بود تمام اين جمعيت در دورۀ

  حضرت بهاءا بودند حضرت بهاءا هر روز لوحى بميرزا سليمان نورى
  اى ّميدادند که در جمع احبا بخواند هر يک از اصحاب در بدشت باسم تازه

  ّموسوم شدند از جمله خود هيکل مبارک باسم بهاء و آخرين حروف حى بنام
ّقدوس و جناب قرة العين بطاهره مشتهر گشتند براى    هر يک از يارانّ

   هر يکبدشت از قلم مبارک حضرت اعلى توقيعى صادر شد و اسم تازۀ
  در صدر توقيع مرقوم شده بود بعضى از نفوس که پابست تقاليد قديمه

  بودند از حضرت طاهره بحضور مبارک حضرت اعلى شکايت کردند که
  جوابمراعات تقاليد قديمه را نميفرمايد حضرت اعلى در ضمن توقيعى در 

   کسيکه لسان عظمت او را طاهره ناميده من چهآنها فرمودند دربارۀ
  .ميتوانم بگويم

   
  ٢٦٢ص 
  ّبارى در ايام اجتماع ياران در بدشت هر روز يکى از تقاليد قديمه     



  الغاء ميشد ياران نميدانستند که اين تغييرات از طرف کيست و اين اسامى
   هر يک را گمان بکسى ميرفتباشخاص از طرف چه شخصى داده ميشود

  ّمعدودى هم در آن ايام بمقام حضرت بهاءا عارف بودند و ميدانستند که
  آن حضرت است که مصدر جميع اين تغييراتست و آن بزرگوار است که
  بدون خوف و بيم اين اوامر را صادر ميفرمايد شيخ ابوتراب از جمله

  ّطلع بود روزى چنين حکايتاشخاصى بود که از جريانات احوال در بدشت م
  ّدر ايام اجتماع بدشت حضرت بهاءا را يک روز نقاهتى" کرد و گفت 

  ّدست داد و مالزم بستر شدند  جناب قدوس  بعيادت آمدند و در طرف راست
   ياران نيز تدريجًا در محضر مبارک مجتمعّحضرت بهاءا نشستند بقيۀ

   او فتى القزوينى بود واردکه اسم تازۀّشدند در اين بين محمد حسن قزوينى 
  ّشد و بجناب قدوس عرض کرد حضرت طاهره ميخواهند با شما مالقات
  ّکنند برخيزيد بباغ ايشان تشريف ببريد حضرت قدوس فرمود من تصميم

  ام که ديگر با طاهره مالقات نکنم از اين جهت بديدن او نخواهم رفت گرفته
  ّحضر قدوس مراجعت نمود و خواهش کرد که بمّمحمد حسن بر گشت و ثانيًا

  ايشان بديدن طاهره بروند و عرض کرد حضرت طاهره حتمًا بايد با شما
  مالقات کنند اگر شما تشريف نياوريد حضرت طاهره خودشان باينجا
  ّخواهند آمد وقتى که ديد جناب قدوس مسئولش را اجابت نکردند

  ّدوس نهاد و گفت من ممکنّمحمد حسن شمشير خود را کشيد و در مقابل ق
  نيست بدون شما نزد طاهره برگردم و اگر تشريف نميآوريد با اين شمشير

   غضبناک فرمود هيچ وقت با طاهرهّمرا بقتل برسانيد قدوس با چهرۀ
  ّمالقات نخواهم کرد و آنچه را که ميگوئى انجام خواهم داد محمد حسن در نزد

  ّاضر و آماده نگهداشت تا قدوس باّقدوس بزانو در آمد و گردن خود را ح
  شمشير سرش را از تن جدا سازند ناگهان حضرت طاهره بدون حجاب با

   
  ٢٦٣ص 

  آرايش و زينت بمجلس ورود فرمود حاضرين که چنين ديدند گرفتار دهشت
  شديد گشتند همه حيران و سرگردان ايستاده بودند زيرا آنچه را منتظر

  کردند که ديدن حضرت طاهره بدون حجابيدند اينها خيال مي نبودند ميد



   سايه آن حضرت هم جايز نيست زيرا معتقد اندام و مشاهدۀمحال و مالحظۀ
  ّبودند که حضرت طاهره مظهر حضرت فاطمه زهرا عليها السالم است و آن

  بزرگوار را رمز عصمت و طهارت ميشمردند حضرت طاهره با نهايت
  ار را آثار خوف وّوس نشستند حضّسکون و وقار در طرف راست جناب قد

  دهشت در چهره پديدار بود همه مضطرب بودند پريشان بودند خشم و
  غضب از طرفى و ترس و وحشت از طرف ديگر بر آنها احاطه داشت زيرا

  حجاب در مقابل خود ميديدند بعضى از حاضرين حضرت طاهره را بى
   که از جملۀبقدرى مضطرب شدند که وصف ندارد عبد الخالق اصفهانى

   آن حال با دست خود گلوى خويش را بريد و ازحاضرين بود از مشاهدۀ
  مقابل حضرت طاهره فرار کرد و  فرياد زنان دور شد چند نفر ديگر نيز از

   سابق خودّاين امتحان بيرون نيآمدند و از امر تبرى کرده بعقيدۀ
  د مبهوت و زيادى رو بروى حضرت طاهره ايستاده بودنّبرگشتند عدۀ

  ّحيران شده بودند و نميدانستند چه بکنند جناب قدوس در جاى خود نشسته
  بود شمشير برهنه در دست داشتند و آثار خشم و غضب در رخسارشان

  طلبند تا حضرت طاهره را بيک ضربت آشکار و چنان مينمود که فرصتى مى
  ر متانت وّشمشير مقتول سازند اما جناب طاهره ابدًا اعتنائى نداشت آثا

  اش پيدا بود ياران را مخاطب ساخت و در نهايت اطمينان در چهره
  ّفصاحت و بالغت بر نهج قرآن مجيد خطابۀ غرائى اداء فرمود و در خاتمۀ

ٍان المتقين فى جنات" بيان خود از قرآن مجيد اين آيه را تالوت کرد  ِ َ َ ُ  ِ  
َو نهر فى مقعد صدق عند مليک مقت َ َ َ َُ ٍ ِ ٍ َِ َ ٍدر ٍ   در حين) ٥٥- ٥٤:قرآن " ( ِ

  ّقرائت اين آيه اشاره بجمال مبارک و حضرت قدوس نمود و طورى اشاره فرمود که
   

  ٢٦٤ص 
  حاضرين نفهميدند مقصود حضرت طاهره از مليک مقتدر کدام يک از آن دو

  ايکه حضرت قائم به آن وجود مبارک است بعد فرمود من هستم آن کلمه
  قباء از استماع آن کلمه فرار خواهند نمود آنگاهّتکلم خواهد فرمود و ن

ّمتوجه حضرت قدوس شده و بايشان فرمودند    چرا در خراسان امور: " ّ
  ّ قدوس جواب دادند "؟اى را که نافع و بمصلحت امر بود انجام نداديد ّاساسيه



  ّمن آزاد هستم و آنچه را که صالح و صواب بدانم مجرى  ميسازم و مقيد
   ياران خود و ديگران نيستم آنگاه جناب طاهره حاضرين راباجراى آراء

  مخاطب ساخته فرمودند خوب فرصتى داريد غنيمت بدانيد جشن بگيريد
  امروز روز عيد و جشن عمومى است روزى است که قيود تقاليد سابقه

  .شکسته شده همه برخيزيد با هم مصافحه کنيد
  ه و عقايد حاضرين دادّبارى آنروز  تاريخى تغيير عجيبى در روي     

ّروز پر هيجانى بود در عبادات طريقۀ خاصى ايجاد شد و رويه و عقايد ّ  
  قديمه متروک گشت بعضى همراه بودند بعضى اين تغيير را کفر و زندقه

  اى ّميپنداشتند و ميگفتند احکام اسالمى هيچوقت نسخ نميشود عده
  يد الزم االجرا استميگفتند اطاعت حضرت طاهره واجب است هر چه بفرما

  ّجمعى معتقد بودند که جناب قدوس نايب حضرت اعلى و حاکم مطلق است
  اى هم اين پيشامد را امتحان الهى ميپنداشتند تا صادق از کاذب ممتاز ّعده

  ّگردد و مؤمن از کافر جدا شود گاهى حضرت طاهره از اطاعت جناب قدوس
   شاگرد خودم ميدانمنزلۀّسرپيچى ميفرمودند و ميگفتند من قدوس را بم

  حضرت باب ايشانرا فرستادند تا من بتعليم و تهذيبشان بپردازم و نسبت
  ّباو نظر ديگرى ندارم قدوس هم از طرف ديگر ميفرمودند طاهره در اين

   صواب برکنار و دورندۀّامور راه خطا ميپيمايد و پيروان او نيز از جاد
  ّناب قدوس و طاهره ادامه داشته و گفتگو چند روز در بين جّاين محاج

   مناقشات زايل شد باالخره حضرت بهاءا باصالح فيما بين قيام فرمودند
   

  ٢٦٥ص 
  ّو انظار جميع متوجه قيام بخدمت امر الهى گرديد از اجتماع ياران در

  بدشت مقصود اصلى که اعالن استقالل امر مبارک و آغاز نظام جديد بود
  . نفخ صور بود احکام و قواعد جديده اعالن گشتحاصل شد آنروز بمنزلۀ

  ّ بدشت ياران بصوب مازندران توجه نمودند دورۀپس از خاتمۀ     
ّاى امر فرمودند تهيه شود جناب قدوس و طاهره با حضرت بهاءا کجاوه ّ  

  هم سوار کجاوه شدند و بطرف مازندران رفتند طاهره در بين راه اشعار
  مودند ياران که در دنبال کجاوه پياده راه ميپمودندبنظم ميآورد و ميفر



  بصداى بلند آن  اشعار را بخوانند صداى آنها منعکس ميشد و در کوه و
  پيچيد و محو تقاليد قديم و آغاز روز جديد را بگوش مردم دشت مى

ّميرساند حضرت بهاءا مدت بيست و دو روز در بدشت توقف فرمودند و ّ  
  ّ شد اصحاب از بدشت بجانب مازندران توجه نمودندًچنانچه قبال گفته

  بعضى از پيروان چون ديدند که حضرت طاهره حجاب صورت را بيکسو
  نهاده اين طور نتيجه گرفتند که ممکن است بر حسب هواى نفس بمناهى و

   نسخ شريعت بخيال باطل خود اين طورئات مشغول شوند و از مسئلۀّسي
   

  ٢٦٦ص 
ّيت مضره را پيشۀّتصور کردند که حر    خويش سازند از حدود آداب تجاوزّ

  کنند و باجراى هواى نفس خويش مشغول شوند اين خيال باطل و سوداى
  خام که براى کوتاه نظران حاصل شده بود سبب شد که خشم خدا بر آنها
  ّنازل گرديد و مورد غضب پروردگار واقع شدند باين معنى که در حين توجه

  ور شدند و بالى ّ نياال رسيدند جمعيتى بآنها حملهريۀبمازندران چون بق
  پروا که از روى هواى نفس بکسر حدود  بىّشديدى از دست اعداء بر آن عدۀ

  پرداخته بودند وارد شد تا صاحب نظران بحفظ حدود الهى بپردازند و
  از) نبيل ( شريعت ا بشرف و بزرگوارى ذاتى خود محفوظ ماند من 

  حضرت بهاءا شنيدم که راجع بآن پيش آمد چنينلسان مبارک 
  :فرمودند

   کوه فرود آمديمنياال رسيديم براى استراحت در دامنۀه وقتيکه ما ب"      
  ّهنگام فجر از صداى سنگهائيکه جمعيت مهاجمين از باالى کوه بطرف ما

  رافکندند بيدار شديم هجوم آنها بقدرى شديد بود که همراهان ما گرفتا مى
  ّترس و خوف گرديده فرار کردند من لباسهاى خودم را بجناب قدوس
  ّپوشانيدم و او را بمحل امنى فرستادم و خود ميخواستم بعدًا باو ملحق

ّشوم وقتيکه بآن محل رسيدم قدوس از آنجا رفته بود در نياال بجز جناب ّ  
  ده بودطاهره و جوانى موسوم بميرزا عبد ا شيرازى کس ديگرى باقى نمان

  ها را کندند براى حفاظت طاهره جز همان ّهجوم جمعيت شديد بود خيمه
  ٌرا نيافتيم مشار اليه داراى شهامت و عزمى شديد بود جوان شيرازى ديگرى



  ّشمشيرى بدست گرفته بود و با کمال شجاعت جمعيتى را که براى غارت
  م برداشتهکردن اثاث ما هجوم ميکردند جلوگيرى ميکرد با آنکه چندين زخ
  بود براى حفظ اموال ما حاضر بود جان فدا نمايد من در مقابل آن

  ّجمعيت قرار گرفتم و بنصيحت آنها پرداختم و بآنها فهماندم که قساوت
  ّو بدرفتارى خوب نيست نصيحت من مؤثر واقع شد و بعضى از اموالى را

   
  ٢٦٧ص 

  ."که بغارت برده بودند مسترد داشتند
   وى بنور عزيمتبهاءا با جناب طاهره و خادمۀبارى حضرت      

  فرمودند و شيخ ابوتراب را بحفظ و حراست طاهره گماشتند در اين بينها
  ّمخالفين و اعداء با تمام قوى ميکوشيدند که خشم و غضب محمد شاه را

   بشاه ميگفتند سبب اصلى و باعث. نسبت بحضرت بهاءا مشتعل سازند
  ّر شاهرود و مازندران اتفاق افتاد همين شخص بهاءاواقعى وقايعيکه د

  را وادار کردند حکم صادر نمود که حضرت است اين قدر گفتند تا شاه
  ّبهاءا را دستگير کنند ميگويند محمد شاه بعد از استماع اقوال مخالفين

  چون پدر"  حضرت  بهاءا يک روز با خشم و غضب فراوان گفت دربارۀ
   ايشانبمملکت من خدمات بسيار کرده تا کنون آنچه را که دربارۀايشان 

ّشنيده بودم اهميت نميدادم ولى اين دفعه تصميم گرفته   ام که ايشانرا اعدام ّ
  يکى از صاحب منصبان شاه در طهران پسرش در مازندران بود" نمايم 

  ّمحمد شاه باو حکم کرد که بپسرش بنويسد بهاءا را دستگير کرده
  بطهران بفرستد پسر اين شخص يکى از ارادتمندان واقعى و طرفداران

  حقيقى حضرت بهاءا بود از قضا روزيکه حضرت بهاءا را بمنزل خود
  دعوت کرده بود شب قبلش اين حکم باو رسيد از ديدن اين حکم برآشفت و
  دبهيچ کس در اين خصوص اظهارى نکرد حضرت بهاءا که ميهمان او بودن

  ٌ مشار اليه آثار حزن و کدورت مشاهده فرمودند و از راه نصيحتدر چهرۀ
  باو فرمودند در هر کار بخدا اعتماد کن روز ديگر سوارى از طهران رسيد و
  بمحض اينکه بمهماندار حضرت بهاءا نزديک شد بصداى بلند بلهجۀ

  ندار از جوان مهما ّيعنى محمد شاه مرد" مردى بمر " مازندرانى گفت 



شنيدن اين خبر آثار حزنش بر طرف شد و داستان را براى حضرت بهاءا  
  نقل کرد و در محضر ميهمان بزرگوار خود با کمال فرح و سرور شبى

ّبروز آورد اما جناب قدوس در بين راه گرفتار دشمنان گرديد و در نتيجه ّ  
   

  ٢٦٨ص 
  جتهدين آن شهرّدر شهر سارى در منزل ميرزا محمد تقى بزرگترين م

   نياال باطراف پراکنده شدند اصحاب بعد از واقعۀّمحبوس گشت بقيۀ
  ّ آن ايام را براى ساير مؤمنين حکايتو داستان بدشت و وقايع عجيبۀ

  .کردند 
   

  ٢٦٩ص 
                  فصل  هفدهم                  

   در قلعۀ چهريقىعلا حبس شدن  حضرت                 
   نياال که شرح آن از پيش نگاشته شد در نيمۀ شهر شعبان سالحادثۀ     

  هزار دويست و شصت و چهار قمرى بوقوع پيوست در اواخر
  تبريز انتقال دادند و ستمکاران نسبت به آنه همين ماه حضرت باب را ب

  حضرت از هيچگونه اهانت و استهزائى خوددارى ننمودند در همان اوقات
   و پيروان در نياال گرفتار هجوم اعداء بودند حضرتکه حضرت بهاءا
  تبريز منتقل شدند در همان وقتيکه حضرته  مخالفين بباب نيز بوسيلۀ

  ال قرار گرفتند حضرت باب نيز درّبهاءا و اصحابشان مورد هجوم جه
   دشمن زشت رفتار سنگين دل بودندهمان وقت مورد ضرب شديد از ناحيۀ

   بامر حاجى ميرزا آقاسى بجانب چهريق منتقل شدهحضرت باب بنا
  و بدست يحيى خان کرد سپرده شدند خواهر اين يحيى خان زوجۀ

ّمحمد شاه و مادر وليعهد بود ميرزا آقاسى اوامر موکده بيحيى خان کرده ّ  
  بود که نسبت بحضرت باب مانند عليخان ماکوئى رفتار نکند و بهيچ يک

   
  ٢٧٠ص 

  ّازه ندهد که بحضور مبارکش مشرف شوند هر چند ايناز پيروان باب اج



ٌاوامر بطور شدت بيحيى خان رسيده بود و لکن مشار اليه بتنفيذ آن اوامر ّ  
   آثار جاللت و بزرگوارى از ناصيۀ مشاهدۀقادر نشد زيرا بواسطۀ

  ّمحبوس خود محبت شديدى در قلبش نسبت بحضرت باب ايجاد شد اوامر
  ى فراموش کرد کردهائيکه در چهريق ساکن بودند هرّميرزا آقاسى را بکل

  ّچند عداوتشان نسبت بشيعيان از کردهاى ماکو زيادتر بود ولى محبت
  حضرت باب در قلوبشان مشتعل شد ارادت کاملى بآن بزرگوار پيدا کردند
  هر يک صبح که از خانه بيرون ميآمد  پيش از اشتغال بکار رسمى خود

  اى فيض و برکت مينمود سر بخاکّه ميکرد و تمنّبمقام هيکل مبارک توج
ّذلت ميگذاشت و در حالت سجده فيض روحانى را از آن مقام مقدس طلب ّ  
  ميکرد هر يک براى ديگرى عجايبى را که از آن حضرت ديده بود نقل ميکرد
ّيحيى خان هيچکس را از تشرف  بحضور مبارک ممانعت نميکرد جمعيت ّ  

   که چهريق گنجايش و وسعت براى آنها نداشت اززائرين بقدرى زياد بودند
  ّاين جهت احباء بچهريق قديم که اسکى شهر ناميده ميشد و تا قلعه يکساعت

  ّراه فاصله داشت توقف مينمودند حضرت باب هر چه ميخواستند از
  چهريق کهنه خريدارى ميشد و در زندان بحضور مبارک ميآوردند يکروز

  از قيمتش سؤال نمودند مبلغيکه براى قيمتفرمودند قدرى عسل بخرند و 
  عسل خوب ممکن است از اين"  :عسل بايد پرداخته شود گران بود فرمودند

  ارزانتر بدست بيايد من پيش از اين تاجر بودم شما بايد در جميع امور و
  در جميع معامالت از من پيروى کنيد همسايگان خود را گول نزنيد و

  هيچکس "  مقتداى شما ۀّفريبد اين است رويمواظب باشيد کسى شما را ن
  نميتوانست در هيچ قسمتى نسبت بحضرت باب بر خالف واقع رفتار کند
  آن حضرت هرگز راضى نميشدند که نسبت بهيچکس اگر چه ناتوانترين

  افراد بشر باشد بر خالف انصاف رفتار شود فرمودند اين عسل را
   

  ٢٧١ص 
  تر باشد بخريد اخبار  که قيمتش ارزانبصاحبش بر گردانيد و عسل بهترى

  ّتوجه نفوس و ايمان اشخاص معروف بحضرت باب که در قلعۀ چهريق
  محبوس بودند بسمع حکومت رسيد وبر پريشانى افکار زمامداران



  افزود جمعى از مشاهير علما و اشراف و ارباب مناصب دولتى در شهر
  صوص آن بزرگوارخوى بامر مبارک مؤمن شده بودند و از پيروان مخ

  .بشمار ميرفتند
  ّاز آن جمله ميرزا محمد على و برادرش بيوک آقا بود اين دو نفس از     

  اشراف مشهور و معروف آن حدود بودند که بنصرت امر قيام کردند
  و بتبليغ همشهريهاى خود از هر طبقه و صنفى مشغول شدند در نتيجه بين

  و طالبين حقيقت آمد و شدّخوى و چهريق جمعيت زيادى از مؤمنين 
  .ميکردند

  در آن اوقات ميرزا اسدا از دانشمندان شهير و ادباى عاليمقام بود     
  )اى (اندازه معاندت و مخالفت داشت مخالفت او بدرجه نسبت بامر مبارک بى

ٌبود که هيچ يک از احبا جرأت نداشتند بتبليغ او قيام کنند مشاراليه ّ  
  نکه بکسى اظهار کند و خواب خود را براى کسى حکايتخوابى ديد و بدون آ

  اى بحضور مبارک بوسيلۀ نمايد مطلبى چند در نظر گرفت و عريضه
  ام ّميرزا محمد على تقديم نمود مضمون آنکه من سه مطلب را در نظر گرفته

  وقيعى بخط مبارک تخواهشمندم بفرمائيد آن مطالب چيست بعد از چند روز 
  ا اسدا رسيد در آن  توقيع شرححضرت اعلى بميرز

  .ٌرؤياى مشاراليه و مطالبيکه در نظر گرفته بود تصريح شده بود
   اين مطلب بامر مبارک مؤمن شد و از کثرتميرزا اسدا پس از مشاهدۀ

  ّپياده رفتن معتاد نبود بقصد  تشرف بحضور مبارک قدم دره شوق با آنکه ب
  روانه شد و آن راه سخت پر سنگ را پيادهراه نهاد و از خوى بجانب قلعه 

  را سواره بپيمايد قبول نکرد پيمود يارانش هر چه درخواست نمودند که راه
  و گفت پياده رفتن بهتر است چون بحضور مبارک رسيد بر يقينش افزوده

   
  ٢٧٢ص 

   حياتش با اوگشت و شجاعتى شديد در وجودش حاصل شد که تا خاتمۀ
ّ مشار اليه را بديان ملقب فرمودندهمراه بود حضرت اعلى ّ ٌ.  

  در همان سال حضرت اعلى بچهل نفر از ياران و پيروان خويش امر     
ّاى در اثبات حقانيت امر مبارک که بآيات قرآنيه فرمودند که هر يک رساله ّ  



  اى و احاديث مستند باشد بنگارند همه اطاعت کردند و هر کدام رساله
   ميرزا اسدا مورد عنايتديم نمودند رسالۀنوشتند و بمحضر مبارک تق

  ّاندازه از رساله او تمجيد فرمودند و لقب ديان را در مبارک واقع شد بى
  .همين وقت باو دادند و لوح حروفات نيز باعزاز او از قلم مبارک نازل شد

   اولى جز همين لوحان پس از زيارت اين لوح گفت اگر حضرت نقطۀّدي
  ّات صحت دعوت خويش آثار ديگرى نداشتند کافى بود اينمبارک براى اثب
   اهل بيان مقصود مبارک را که در اين لوح  مندمج بود.لوح که منتشر شد

  نفهميدند بعضى خيال کردند که اين لوح در خصوص تفسير علم جفر است
   اينبارى مقصود اصلى مستور بود تا وقتيکه جناب مبلغ شيرازى دربارۀ

  ّمحضر حضرت بهاءا که در آنوقت در زندان عکا مسجونلوح مبارک از 
  بودند در خواست نمود که اسرار لوح مبارک مزبور را اظهار فرمايند لوحى

  از قلم جمال مبارک در شرح اسرار لوح حروفات نازل شد در آن لوح تصريح
  فرمودند که مقصود از لوح حروفات بشارت بظهور من يظهره ا است که

  سال بعد از اعالن دعوت حضرت باب ظاهر خواهد شد در لوحنوزده 
  ّحروفات سر مستغاث از قلم حضرت اعلى نازل شده بود و کسى معنى آنرا

   کلمۀ. ّنميدانست تا آنکه جمال مبارک سر مزبور را مکشوف ساختند
  مستغاث در بيانات حضرت اعلى از جمله موانع و حجابهائى بود که اهل

  ن من يظهره ا باز ميداشت و چون معنى اصلى آنرابيان را از عرفا
  ّنميدانستند بحضرت من يظهره ا يعنى جمال مبارک و صدق ادعاى آن

  بزرگوار برخى از آنها ايمان نداشتند لکن پس از نزول لوح مبارک در
   

  ٢٧٣ص 
  تفسير مستغاث از قلم حضرت بهاءا اين حجاب و مانع از راه طالبين بر

  ّ بارى ميرزا اسد ا ديان در نهايت شجاعت بتبليغ امر مبارک. شدطرف 
  ّپرداخت از هيچکس مالحظه نميکرد اين مطلب بر پدر جناب ديان که از
  دوستان صميمى صدر اعظم زمان بود بينهايت گران آمد ناچار شکايت پسر

  .خود را بحاجى ميرزا آقاسى نمود
  قوع پيوست که خاطر حکومت را ديگرى بودر همين اوقات مسئلۀ     



  ّپريشان ساخت آن قضيه اين بود که درويشى از هند بچهريق آمد و
ّبحضور مبارک مشرف شد بمحض اينکه بشرف لقا فائز گشت بحقانيت امر ّ  

  مبارک اقرار کرد و ايمان خود را علنى نمود و در اسکى شهر بتبليغ امر
  رد حضرت اعلى او را قهر اپرداخت و با نهايت حرارت مردم را هدايت ميک

ّ نفوسيکه با او مالقات ميکردند بکمال شخصيت و قوت ايمانناميدند همۀ ّ  
  ّاو اقرار داشتند بعضى را گمان چنين بود که اين درويش مبين دين الهى

  گفت ّاست ولى خود او ابدًا مدعى چنين مقامى نبود درويش قهر ا مى
  ّو جزو کارکنان يکى از نوابهاى معروف بودمزمانيکه در هند اقامت داشتم 

  :يا بمن ظاهر شده فرمودندُحضرت باب در عالم رو
   چهريق که در آذربايجاناين زر و زيور را از خود دور کن و بقلعۀ"      

  من هم امر او را"  است بيا مرا مالقات کن و بمحضر محبوب خود بشتاب 
  رسيدم داستان اين هياهو کهاطاعت کردم و آمدم و بمقصود قلبى خود 

   درويش قهر ا در بين رؤساى اکراد چهريق واقع شده بود ابتدابواسطۀ
  تبريز و از آنجا بطهران رسيد از طهران فرمان صادر شد که حضرته ب

  تبريز انتقال دهند شايد اين هيجان و هياهو تسکين يابد قبل ازه را ب باب
   جناب عظيم بدرويش قهر ابواسطۀ حضرت باب ، وصول اين فرمان تازه

  ّاطالع دادند که بهندوستان مراجعت کند و از همان راهيکه آمده پياده و با
  کمال انقطاع باز گردد و بخدمت امر مشغول شود و نيز بجناب عظيم

   
  ٢٧٤ص 

ّفرمودند که بميرزا عبد الوهاب ترشيزى که در خوى سکونت داشت اطالع دهد ّ  
  ّه برود و در آنجا بمحضر مبارک مشرف شود و نيز بعظيمّيکه فورًا باروم

ّفرمودند بسيد ابراهيم خليل در تبريز اطالع بده و از طرف من باو بگو که ّ  
  ّآتش نمرودى در شهر تبريز بزودى مشتعل خواهد شد ولى بمؤمنين اذيتى

  تبريز خواهم آمد امر مبارک که بدرويشه نخواهد رسانيد من عنقريب ب
رسيد بدون درنگ اطاعت کرد و براه افتاد بعضى ميخواستند باقهر ا   

  ّاو در آن سفر همراهى کنند بآنها ميگفت شما طاقت مشقات سفر را
  نداريد و اگر بيائيد در بين راه حتمًا هالک خواهيد شد از اين گذشته



  حضرت باب امر فرمودند که من تنها بوطن خود مراجعت کنم بعضى براى
   او وجوهى ميدادند برخى لباس باو ميدادند ولى از هيچکسمصارف سفر

  او چيزى قبول نميکرد تنها و پياده عصائى بدست گرفت و رفت و هيچکس
  .الش معلوم نيستوحا ندانست که بر سر او چه آمد و خاتمۀ

ّجناب ميرزا محمد على زنوزى ملقب به انيس که در تبريز بود چون      ّ  
  چهريق تشريف دارند خواست بمحضر مبارکشنيد که حضرت باب در 

ّمشرف شود سيد على زنوزى که ناپدرى او بود و از اعيان و بزرگان تبريز ّ  
   و جهد را مبذول داشت که جناب انيس را از اينّمحسوب ميشد نهايت جد

  خيال باز دارد براى اين منظور بهتر آن ديد که انيس را در منزل حبس کند
  اب انيس در حبس بيمار گشت و همانطور بود تاو نگذارد خارج شود جن

  وقتيکه حضرت اعلى را از چهريق بتبريز آوردند و دو مرتبه بچهريق
  .برگردانيدند

  شيخ حسن زنوزى براى من اينطور حکايت کرد که در همان اوقات که     
  حضرت باب جناب عظيم را بمسافرت امر فرمودند بمن نيز دستور دادند

  نازله در ماکو و چهريق را جمع آورى کنم وکه جميع الواح 
  ّبسيد ابراهيم خليل که آنوقت در تبريز بود بسپارم و باو تأکيد کنم که در

   
  ٢٧٥ص 

  ّحفظ آن امانات الهيه کوشش بسيار نمايد هنگاميکه در تبريز اقامت داشتم
ٌچون با سيد على زنوزى قرابتى داشتم اغلب بديدن او ميرفتم مشار اليه ّ  

  ميگفت من  کار او پريشان سته از جناب انيس نگران بود و دربارۀپيو
  خيال ميکنم که اين پسر ديوانه شده مرا بدنام کرده است اين ننگى که از

  شيخ" رفتار او براى من حاصل شده چگونه مرتفع نمايم يکروز بمن گفت 
ًحسن شما برويد او را مالقات کنيد قدرى او را نصيحت کنيد که اقال   ايمان ّ

  من بر حسب سفارش  ." نکند عخودش را پنهان دارد و اين قدر جزع و فز
  ّسيد على زنوزى هر روز نزد جناب انيس ميرفتم ميديدم اشک از چشمانش

   وقتيکه حضرت باب را از تبريز ثانيًا.جاريست جريان اشک دائمى بود
  بچهريق بردند روزى بديدن انيس رفتم ديدم حالش تغيير کرده غم و



  اش آشکار است بمحض اينکه مرا اندوهى ندارد آثار سرور و فرح از بشره
  منتهى با من معانقه کرد و گفت چشمهاى موالى محبوب ديد با سرور بى

  من صورت ترا ديده است و چشمهاى تو بزيارت آن وجه نورانى فائز شده
  شتّاست حال بيا تا براى تو حکايت کنم چه شد که اندوه من بسرور مبدل گ

  را بچهريق برگرداندند و منهم در اين جا محبوس پس از آنکه حضرت باب
ّو گرفتار بودم با نهايت تأثر قلبًا بهيکل مبارک توجه کردم و براز و نياز ّ  

  مشغول شدم که اى محبوب قلب من مشاهده ميفرمائى که چه اندازه ناتوان
  اق من براىو گرفتار حبس و زندانم تو بينائى و دانا که شوق و اشتي

ّتشرف بحضورت حد و حصرى ندارد موالى مهربان رجا دارم اين ظلمت ّ  
  ّنااميدى که بر قلب من مسلط گشته بانوار وجه منير تو مرتفع شود از اين

  قبيل راز و نيازها ميکردم و از خود بيخود شدم ناگهان صداى هيکل مبارک
   ديدم جمال نورانى، ّ متوجه شدم"ّمحمد على بر خيز "  :را شنيدم فرمودند

  ّموالى مهربان در مقابل چشمم ظاهر و عيانست با تبسمى لطيف بمن نظر
  خوشحال باش" ميفرمود من خود را باقدام مبارک افکندم بمن فرمودند 

   
  ٢٧٦ص 

  ساعت موعود نزديک است در همين شهر تبريز عنقريب در مقابل مردم شهر
   جز تو کسى.  اعداء خواهم شدهاى مرا مصلوب خواهند ساخت و هدف گلوله

  را در اين موهبت با خودم شرکت نخواهم داد مژده باد که تو آنروز با من
  چون بخود آمدم  " ٍ غير مکذوبٌ هذا وعدّجام شهادت خواهى نوشيد و ان

  خويش را در درياى سرور و نشاط غرقه يافتم غم و اندوه دنيا در مقابل اين
  از مبارک در گوش من است و شب وسرور من قيمتى ندارد هنوز آو

  ّ بياد آن تبسم لطيف مألوفم و ّ مبارک در مقابل چشمم مجسمروز چهرۀ
  ّهيچ متوجه نيستم که گرفتار حبس و زندانم يقين دارم آنچه را که موالى
  مهربانم وعده فرمود واقع خواهد شد و ساعت موعود فرا خواهد رسيد من

  .ّو اين قضيه را از همه کس پنهان دارداو را نصيحت کردم که صابر باشد 
  جناب انيس بمن قول داد که اين راز را با کسى در ميان ننهد و رفتار خود
  ّرا با سيد على زنوزى برفق و مدارا تبديل کند من فورًا از نزد جناب انيس



  ّبيرون آمده بمالقات سيد على شتافتم و باو گفتم که پسر شما رفتارش
  سبب شد که انيس از حبس و بند رهائى يافت با خويشانتغيير کرده و اين 

  و اقرباى خود رفتارى نيک داشت تا روز شهادتش فرا رسيد يعنى آن
  روزيکه خود را فداى محبوب خويش ساخت مردم تبريز همه جان فشانى

  .او را در راه محبوبش ديدند و بر حالش گريه کردند
   

  ٢٧٧ص 
    فصل هيجدهم                               

    مجلس وليعهد در تبريز                         
  ست از اين جهت ا حياتشان نزديکحضرت اعلى ميدانستند که خاتمۀ     

  ّاى توجه کنند پيروان خود را امر فرمودند که از چهريق هر کدام بنقطه
  و خودشان در نهايت تسليم و رضا منتظر ظهور قضا بودند تا آنکه فرمان

  تبريز وارد نمايند زيرا اگره ّصادر شد  مأمورين حضرت را از راه اروميه ب
  تبريز ميبردند ميترسيدند اهالى خوىه از راه خوى حضرت اعلى را ب

  .تظاهراتى کنند
  ّچون حضرت باب باروميه رسيدند ملک قاسم ميرزا نهايت احترام را     

  ه بود که با آننسبت بحضرت باب مرعى داشت و بهمۀ مأمورين سپرد
  ّبزرگوار در نهايت احترام رفتار نمايند يک روز حضرت باب عازم حمام
ٌبودند ملک قاسم ميرزا در صدد برآمد که حق را امتحان کند مشار اليه ّ  

  اسبى داشت در نهايت سرکشى که هيچ کسى نميتوانست بر او سوار شود
  ام تشريفّآن اسب را امر کرد آوردند که حضرت باب سوار شده بحم

  را بحضور مبارک عرض نکرده بود خادميکه  اسبببرند و بهيچوجه سابقۀ
  مأمور اين کار بود پنهان از ملک قاسم ميرزا داستان سرکشى اسب را

  ّبحضور مبارک عرض کرد که مبادا اذيتى بهيکل مبارک برسد فرمودند
  ه اينّبخدا واگذار کن خداوند خودش محافظت خواهد فرمود مردم اروميه ک

  ّمسئله را ديدند بمقصود حاکم پى بردند جمعيت بسيارى در ميدان عمومى
  جمع شده بودند تا ببينند که چگونه حضرت باب بر آن اسب سوار
  ميشوند مأمور اسب را نزديک آورد حضرت اعلى با کمال اطمينان



  و متانت جلو رفتند لگام اسب را از دست مهتر گرفتند و اسب را نوازش
  پاى مبارک را برکاب گذاشتند و سوار شدند اسب بدون سرکشىفرموده 

   
  ٢٧٨ص 

   اين اسبتسليم بود و با کمال راهوارى سير ميکرد مردم همه چون سابقۀ
  ّ اين حال تعجب کردند و اين مطلب را يکى ازسرکش را داشتند از مشاهدۀ

  شهاىّمعجزات دانستند و يکباره هجوم کردند که رکاب اسب را ببوسند فرا
  ّشاهزاده مردم را از اين عمل ممانعت نمودند که مبادا سبب اذيت هيکل

  مبارک بشوند شاهزاده پياده در موکب مبارک تا نزديک حمام همراهى کرد
ّبعد هيکل مبارک باو فرمودند که مراجعت کند فراشان شاهزاده جمعيت را ّ  

  ند و راه بازّکه براى زيارت حضرت باب ازدحام کرده بودند متفرق ميساخت
  ّام رسيدند يکى از نوکرهاى مخصوص با سيد حسن براىّميکردند چون بحم

  انجام خدمات حضرت باب با هيکل مبارک همراهى کردند حضرت باب از
  ّحمام پس از آنکه بيرون آمدند ثانيًا بر همان اسب سوار شده مراجعت

  ردند شاهزاده آن جاه و جالل صدا بتکبير بلند کفرمودند مردم از مشاهدۀ
ّبنفسه نيز بحضور مبارک رسيد و همراه مرکب مبارک بمقرى که معين ّ  

ّشده بود مراجعت کرد اهالى اروميه بحمام هجوم کردند و تا آخرين قطره ّ  
  ک بردند در شهر هياهوى عجيبى برپا شده بودّام را بتبرّ حمآب خزانۀ

  ثى را کههيکل مبارک که جوش و خروش مردم را مشاهده کردند حدي
  ّاز حضرت امير عليه السالم مروى است بيان فرمودند که آن حضرت فرمود

  "ّ اروميه بجوش و خروش خواهد آمد و آبش شهر را خواهد گرفت درياچۀ" 
  بعضى بحضور مبارک عرض کردند که بيشتر مردم شهر بامر مبارک مؤمن

  را) ٢:٢٩( قرآن شدند حضرت اعلى چون اين مطلب را شنيدند اين آيۀ
َأحسب الناس أن يترکوا أن يقولوا"  :تالوت فرمودند قوله تعالى َُ ُ ّ َ ّمنا آِ َ  

َو هم ال يفتنون  ُ ُ َُ َ."  
ّمردم اروميه بعد از استماع بلي        ايکه بر آن حضرت در تبريز وارد هّ

  ّ مزبوره در امتحان لغزيدند و بجز چند نفر بقيۀ مبارکۀشد بمفاد آيۀ
  ک اعراض کردند از جمله نفوسيکه در ايمان خود مستقيممردم از امر مبار



   
  ٢٧٩ص 

   
  ٢٨٠ص 

ّماندند يکى مال امام وردى بود که در استقامت و ثبات در رديف مال جليل ّ  
ٌارومى حرف حى قرار داشت مشار اليه بعدها بحضور جمال مبارک نيز ّ  

  ح عديدهّرسيد و بشرف ايمان مشرف شد و بتبليغ امر مبارک قيام کرد الوا
  از قلم جمال مبارک باسم او عنايت شد و پيوسته بخدمت مشغول بود تا در

  .هشتاد سالگى وفات يافت
  ايکه  از حضرت بارى مردم چون بيکديگر ميرسيدند امور عجيبه    

  باب مشاهده کرده بودند براى هم نقل ميکردند اين مطالب به تدريج منتشر
  ّيان دين رسيد همه برآشفتند و همتميشد تا آنکه در طهران بگوش پيشوا

  گماشتند که براى حفظ مقام و رياست خويش از پيشرفت امر مبارک
  جلوگيرى کنند و چون ميديدند که امر حضرت باب در اطراف و اکناف

  را مشاهده نمى اى ّانتشارى غريب و سريع دارد و براى خود چنين قوه
  يساتشان از بين ميرود و هرکردند دانستند که اگر ممانعت نکنند جميع تأس

  اند ضايع و هدر ميگردد در تبريز مخصوصًا چه را در ضمن سالها يافته
   غريبى بود علماى آن شهر خيلى ميترسيدند مردم که شنيدندهنگامۀ

  حضرت باب را وارد تبريز ميکنند هيجان عظيمى کردند و همه مى
  اى بود م باندازهکوشيدند که بزيارت باب نايل شوند هيجان و هجوم مرد

  ّکه حکومت مجبور شد در اين مرتبه مقر حضرت باب را در خارج شهر
  ّتبريز معين کند هيچکس اجازه نداشت که بحضور مبارک برسد زيرا

  ّ فقط کسانى مشرف ميشدند که حضرت باب آنها را حکومت قدغن کرده بود
  .احضار فرمايند

  ب جناب عظيم راّدر شب دوم پس از وصول بتبريز حضرت با     
  ّاحضار فرمودند و علنًا در نزد او اظهار قائميت نمودند عظيم چون اين ادعا
  ّرا شنيد در قبول متردد شد حضرت باب باو فرمودند من فردا در محضر

  ّوليعهد و در حضور علماء و اعيان ادعاى خود را اظهار خواهم کرد و براى



   
  ٢٨١ص 

ّاثبات ادعا بآيات تحدى خواهم ن   ّمود و بجز آيات بساير مطالب متمسکّ
  .نخواهم شد

  نبيل ميگويد جناب عظيم براى من حکايت کرد و گفت که من آنشب     
  خيلى فکرم پريشان بود تا صبح نخوابيدم وقتيکه نماز صبح را خواندم

  اى در مقابل من گشوده تغيير عجيبى در خودم مشاهده کردم گويا باب تازه
ّ که اگر من بدين مقدس اسالم و حقانيت حضرتشد پيش خود فکر کردم ّ  

  ّرسول مؤمن و موقن هستم و بحجت آيات معتقد اين اضطراب
  ّ امر حضرت باب چه علت دارد هر چه بفرمايد صحيحو پريشانى دربارۀ

  است و درست و بدون هيچ ترس و ريبى بايد قبول کرد از حصول اين فکر
  شدم و رجاى عفو و بخششّاضطرابم برطرف شد بحضور مبارک مشرف 

ّنمودم بمن فرمودند ببين عظمت امر الهى بچه حد است و ظهور امر ا  
  چقدر عظيم است که امثال عظيم را مضطرب و پريشان خاطر ميسازد اينک

   
  ٢٨٢ص 

  کاء فضل و عنايت او تزلزل نفوس را بثباتّبفضل الهى اميدوار باش و بات
  اى خواهد نما ثبات و استقامت تو بدرجهّو ضعف قلب عباد را بقوت تبديل 

ّرسيد که اگر دشمنان ترا قطعه قطعه کنند از محبت تو نسبت بمن ذره   اى ّ
ّنخواهد کاست مژده باد که در آينده بلقاى مظهر رب العالمين مشرف ّ  

   مرهمى بود که جراحات شنيدم بمنزلۀ که اين بيانات مبارکه را.خواهى شد
  يد و اندوه مرا زايل نمود از آن تاريخ تا کنونمرا از هر جهت شفا بخش

  اثرى از اضطراب و ترس در وجود من نيست هر چند مأمورين حضرت باب
  را در خارج شهر نگاهداشتند ولى اين مطلب از هيجان مردم جلوگيرى

ّنکرد بلکه ممانعت بيشتر علت شدت ميل شد ميرزا آقاسى فرمان داده بود ّ  
   شهر مجتمع شوند و حضرتيز در دار الحکومۀکه پيشوايان روحانى تبر
  .باب را محاکمه کنند

ّين حاجى مال محمود نظام العلماء بود که ناصر الدينّ مدعواز جملۀ      ّ  



ّميرزاى وليعهد را درس ميداد و از جمله مال محمد ممقانى و ميرزا على اصغر ّ  
  ند وليعهدّشيخ االسالم و جمعى ديگر اکابر علماى شيخيه و شيعه بود

  بنفسه در اين مجلس حاضر بود و رياست مجلس بنظام العلماء واگذار
  شده بود چون همه حاضر شدند رئيس مجلس از طرف حضار بيکى از

  ّمأمورين اشاره کرد که حضرت باب را بمجلس بياورد جمعيت از هر طرف
  ّهجوم کرده بودند و هر يک فرصتى ميجست که بزيارت حضرت باب مشرف

  ّز کثرت جمعيت راه مسدود بود و مأمور مجبور شد که بزحمت راهىشود ا
  بگشايد چون حضرت باب وارد مجلس شدند باطراف نظر انداختند و ديدند

ّبراى نشستن محلى نيست بجز محل   ّى که براى وليعهد تهيه شده بودّ
  ّحضرت باب سالم کردند و با کمال شجاعت و اطمينان در محل خالى جلوس

  ّاى بود که تمام حضار  حضرت باب باندازهۀّ روحانيّظمت و قوۀفرمودند ع
  ًبيحرکت در جاى خود قرار گرفته و سکوت عجيبى بغتة در آن مجلس روى

   
  ٢٨٣ص 

   سکوت راأداد و هيچيک نتوانستند لب بگفتار بگشايند باالخره نظام العلم
   باب حضرت؟ّبرهم زد و از حضرت باب سؤال کرد شما چه ادعائى داريد

  سه مرتبه فرمودند من همان قائم موعودى هستم که هزار سال است منتظر
  ظهور او هستيد و چون اسم او را ميشنويد از جاى خود قيام ميکنيد و

  ل ا  فرجه بر زبان ميرانيد براستى ميگويمّمشتاق لقاى او هستيد و عج
ّبر اهل شرق و غرب اطاعت من واجب است بجز مال محمد ممقان   ى کسىّ

ّديگرى جسارت بر تکلم ننمود اين مال محمد يکى از رؤساى شيخيه و از ّ ّ ّ  
ّشاگردان جناب سيد کاظم رشتى بود حضرت سيد رشتى اغلب از عدم ايمان ّ  

  ّو فساد اخالق او تأسف داشتند و
  .گريه و ناله مينمودند

  شيخ حسن زنوزى ميگفت که     
  ّمن از جناب سيد کاظم رشتى

   اخالق و عدمبارۀشنيدم که در
ّايمان و خباثت مال محمد ممقانى ّ  



  بياناتى ميفرمودند پيوسته منتظر
  بودم که ببينم در آينده چکار
  خواهد کرد و چه خيانتى از او
  بظهور خواهد رسيد وقتيکه رفتار
  او را در مجلس وليعهد با حضرت

  باب مشاهده نمودم ديدم آنچه را که
  ًالّسيد مرحوم فرموده بودند کام

  بوقوع پيوست آنروز در آن مجلس
  ّحاضر بودم و در خارج محل نزديک
  در ايستاده بودم و هر چه در مجلس

   
  ٢٨٤ص 

  .ميگذشت ميشنيدم
ّمال محمد در دست چپ وليعهد      ّ  

  نشسته بود حضرت باب ميان
ّمال محمد و وليعهد جالس بودند ّ  
  وقتيکه حضرت باب خود را قائم

  ّ حضار همۀّموعود معرفى فرمودند
  را ترس و خوف احاطه کرد سرها را
  پائين انداختند سيماى همه تغيير
ّکرد رنگ همه زرد شد مال محمد ّ  

  ممقانى يعنى همان پيشواى يک چشم
  ّمکار پس از استماع بيان مبارک با

  وقاحت تمام گفت اى جوان بدبخت
  نىاى که آذربايجان را خراب ک شيرازى عراق را خراب کردى حال آمده

  ام شماها مرا حضرت باب فرمودند جناب شيخ من بميل خود اينجا نيامده
ّاحضار کرديد و باين مجلس دعوت نموديد مال محمد بر آشفت و گفت اى ّ  

   حضرت باب فرمودند يا شيخ آنچه ترين پيروان شيطان ساکت باش  پست



  ديگر مصلحت چنان ديد که از راه أرا قبل گفتم باز هم ميگويم نظام العلم
  ّداخل مذاکره شود و باصل ادعا ايراد نمايد پس بحضرت باب رو کرد و گفت
ّشما مدعى مقام بزرگى هستيد بايد دليل قاطعى بر صدق ادعاى خود اقامه ّ  
ّنمائيد حضرت باب فرمودند اقوى دليل و برهان مهم بر صحت دعوت ّ  

  :ده است فرمو) ٥١٢٩(حضرت رسول ا آيات الهى بود چنانچه در قرآن 
َأولم يکفهم انا أنزلنا عليک الکتاب " ََ ّ   خداوند اين دليل محکم و برهان" ِّ

ّمتقن را براى اثبات صحت ادعاى خود بمن عنايت فرموده است چنانچه در مدت ّ ّ  
  دو روز و دو شب باندازۀ قرآن مجيد آيات الهى از لسان و قلم من جارى

   
  ٢٨٥ص 

   در وصف اين مجلس مانند آيات قرآنميشود نظام العلماء گفت خوب است
  آياتى بفرمائيد تا حضرت وليعهد و ساير علما شاهد اين برهان باشند

ِبسم اِ الرحمن: " حضرت باب مسئول او را اجابت کرده و فرمودند  ّ ِ ِ  
َالرحيم الحمد ِ الذى خلق السموات و االرض  َ ْ ّمال محمد ممقانى فرياد" ّ ّ  

  مه را خطا گفتى تو که از قواعد نحو بيخبرى چگونه قائمبرآورد که اعراب کل
  ّ حضرت باب فرمودند در آيات قرآنيه نيز رعايت قواعد؟موعود هستى

  ّنحويه نشده زيرا کالم الهى بمقياس قواعد خلق سنجيده نميشود مردم بايد
  ّتابع قوانين کالم  ا باشند در سيصد موضع قرآن خالف قواعد نحويه نازل

  کور است ولى چون کالم الهى است هيچکس جرأت اعتراض ندارد وو مذ
   بعد از اين بيان ثانيًا بنزول آيات شروع فرمودند  مسلمين قبول دارندهمۀ

ّ قبل را بطرز سابق بيان کردند مال محمد اعتراض را تجديدو همان جملۀ ّ  
  هچ" اشترتن  " اى بحضرت باب گفت کلمۀ کرد يکنفر ديگر از يک گوشه

  )١٨٢-١٨٠٣٧( حضرت باب در مقابل اين سؤال اين آيات قرآن  صيغه است؟
َسبحان ربک رب العزة عما يصفون و سالم على" را تالوت فرمودند  َُ ِ َِ ّ ّّ ّ  

َالمرسلين و الحمد ِ رب العال ّ ُ   بعد برخاستند و از مجلس بيرون" ين مَ
  .تشريف بردند

  ّمحمد و سايرين در آن مجلس باّ مال  از طرز معاملۀأنظام العلم     
  ّحضرت باب برآشفت و گفت واى بر مردم تبريز اين شخص مدعى چه



  مقامى است و اين مردم از او چه سؤاالتى ميکنند اين گونه سؤالهاى
   بعضى نيز بر طرز رفتار؟ ّبارده چه ربطى بادعاى اين مقام عظيم دارد

ّمال محمد و غيره با حضرت باب خرده گرفتند و    گفتند از بد راهى واردّ
  پايان گشتيد سؤالى کرديد مذاکره شديد و باعث خجلت و شرمسارى بى

ّکه در خور مقام او نبود ولى مال محمد ممقانى برآشفت و با کمال خشم ّ  
  و غضب بحاضرين گفت من بشما ميگويم بر حذر باشيد اگر جلو اين جوان

   
  ٢٨٦ص 

  بريز دعوتش را اجابت نمايند و در اهل ترا نگيريد طولى نميکشد که همۀ
  ّظل رايتش مجتمع گردند آنروز اگر بمردم بگويد که دست از علما برداريد

  اند ّهمه اطاعت ميکنند حتى اگر بگويد بوليعهد اعتنا نکنيد همه مطيع
  آنوقت است که زمام رياست روحانى و کشورى را بدست ميگيرد و همۀ

  ه تنها مردم تبريز بلکه جميع ساکنينشما را زير پا قرار ميدهد زيرا ن
ّآذربايجان باعانتش قيام خواهند کرد سخنان مال محمد خائن محتال افکار ّ  

  .متصديان امور را پريشان ساخت
  نشستند و با هم مشورت کردند که براى جلوگيرى از نفوذ کلمۀ     

   وحضرت باب چه اقدامى نمايند بعضى گفتند مجلس ديگرى بايد تشکيل داد
   گذشته اعتنااو را محکوم بمجازات شديدى بايد ساخت زيرا در جلسۀ

ًبکسى نکرد اوال در جاى مخصوص وليعهد قرار گرفت و ثانيًا بدون اذن ّ  
  رئيس مجلس از مجلس خارج شد وليعهد اين نقشه را نپسنديد باالخره
  رأيشان بر اين قرار گرفت که حضرت باب را بمنزل ميرزا على اصغر شيخ

  السالم تبريز که از سادات محسوب بود ببرند و مأمورين حکومتا
  ّآن حضرت را مجازات نمايند فراشان حکومتى اين امر را اطاعت نکردند

  و گفتند اين مسئله مخصوص به علماى شهر است ما در آن مداخله نمى کنيم
  خود شيخ االسالم بشخصه حاضر شد که حضرت را مجازات کند حضرت باب

   
  ٢٨٧ص 

  را بخانه برد و يازده مرتبه چوب بپاهاى مبارک زد شيخ االسالم در



  ّهمان سال بمرض سل گرفتار شد و بعد از تحمل درد فراوان بمرگ شنيع
  دچار گشت اين شخص در بين مردم تبريز بحرص و طمع و خيانت معروف

   مردم چون شخص خسيسى بود او را حقير ميشمردند و چون دربود همۀ
   القلب بود از او ميترسيدند و هميشه دعاّلى بيرحم و قسىعين حال خي

   
  ٢٨٨ص 

  ّميکردند که خدا آنها را از شر شيخ االسالم خالص کند پس از وفات او
  منصب شيخ االسالمى در تبريز منسوخ گشت چون هيچکس حاضر نشد

   پستى و حقارت ميرزا على اصغر شيخ االسالم بعد از او خود را به آنبواسطۀ
  .ب مشهور سازدلق
  اى از رفتار علماى دين با آن رفتار شيخ االسالم با حضرت باب نمونه     

  ّبزرگوار است مالحظه کنيد پيشوايان روحانى تا چه اندازه از راه حق و
  انصاف و طريق عدالت دور بودند چطور نصيحتهاى حضرت رسول را مورد

  رو گردان شدند در احاديثّاعتنا قرار ندادند چطور از بيانات ائمۀ اطهار 
ّائمه عليهم السالم وارد است که چون جوانى از بنى هاشم ظاهر شود ّ  

  و دعوتى جديد آغاز کند و  تأسيس  شرع جديد نمايد و داراى کتاب جديد باشد
  :اند همه بسوى او بشتابيد و امر او را اجرا کنيد و در مقام ديگر فرموده

ُاکثر أعدائه العلماء "  ِ ُ   ينيد مردم چقدر نادانند که پيرو علمائى هستندبب" َ
  .شمرند که اعداء قائم ميباشند با اين همه خود را فرقۀ ناجيه مى

  بارى حضرت باب را دو مرتبه از تبريز بچهريق برگرداندند     
  پنداشتند که حضرت باب از تهديدات و بيحيى خان سپردند دشمنان مى

   را ترک خواهند نمود ولى اين مجلسّآن مجلس خوفناک شده و ادعاى خود
  سبب شد که بدون ستر و حجاب حضرت باب در مقابل بزرگترين هيئت

ّدينيه در پايتخت آذربايجان حقيقت ادعاى خود را علنى بيان فرمايند شرح ّ  
   روح، مؤمنين بنشاط آمدندۭشدّاين ادعاى عظيم در سر تا سر بالد منتشر

   قهريه را نازلاجعت بچهريق خطبۀ حضرت باب بمحض مر،جديدى يافتند
   خطاب، و براى حاجى ميرزا آقاسى ارسال فرمودند عنوان آن خطبه

ُاعلم يا أيها الکافر باِ و المعرض عن آياته : " بصدر اعظم اين است  ُ ّ َ ٕ"  



  ّحضرت باب اين لوح را براى جناب حجت زنجانى که آنوقت در طهران
  ه خودش برود و لوح را بدست خودبودند  فرستادند و باو فرمودند ک

  .بحاجى ميرزا آقاسى بدهد
   

  ٢٨٩ص 
  ّنبيل ميگويد در اوقاتيکه حضرت بهاءا در زندان عکا تشريف     

ّمال محمد على زنجانى پس" داشتند من از لسان مبارک شنيدم که فرمودند  ّ  
   مسيحّاز آنکه لوح قهريه را بحاجى ميرزا آقاسى داد آمد بديدن من ميرزا

ّاى از مؤمنين در آنوقت حاضر بودند مال محمد على تعريف کرد ّنورى و عده ّ  
  که لوح مبارک را بحاجى ميرزا آقاسى دادم بعد آن لوح را براى ما هم خواند
  ّخيلى مفصل بود سه صفحه ميشد همه را از حفظ کرده بود بيانات مبارکۀ

  ز طهارت حياتّحضرت بهاءا نسبت بجناب حجت طورى بود که ا
   چقدر شجاع بود "و شرافت ذات آن شخص جليل حکايت ميکرد ميفرمودند

  اى داشت در نهايت زهد و ورع بسر برد ّچقدر با شهامت بود چه ارادۀ قويه
  ".چنان استقامتى داشت که ممکن نبود تزلزل و اضطرابى در او پيدا شود 

   
  ٢٩٠ص 
  وزدهم                فصل ن                 

    واقعۀ مازندران                             
  گرفتارى حضرت بهاءا و اصحاب در نياال و رفتار ناهنجار علما     

ّدر تبريز با حضرت رب اعلى که شرحش نگاشته شد در ماه شعبان اتفاق ّ  
  ّافتاد در همين ماه بود که جناب مال حسين از اردوگاه شاهزاده حمزه ميرزا

  ر مشهد مراجعت فرمودند و عازم شدند که با اصحاب و پيروان بکربالبشه
  ّعزيمت کنند حمزه ميرزا مبلغى نقد براى مصارف سفر بجناب مال حسين

  تقديم داشت ايشان از قبول نقدينه امتناع فرمودند و بشاهزاده گفتند
   عبد العلى خان نيز جميع وسائل.فقرا و مستمندان بدهده که آن مبلغ را ب

  ّو احتياجات مسافرت را براى جناب باب الباب مهيا کرد و اجازه خواست
  که مخارج و مصارف سفر همراهان ايشانرا نيز بپردازد جناب باب الباب



  از آن همه تدارکات فقط اسب و شمشيرى را قبول کردند و ساير مايحتاج
  .را قبول نفرمودند

   اهل مشهد قلوبشان بنارّجناب مال حسين طورى رفتار کرده بودند که     
  ّاخالص و ايمان مشتعل بود رفتار ايشان در همه مؤثر شده بود منزل ايشان
  ّپر از جمعيت کثيرى بود که همه حاضر بودند در اين سفر با او همراهى
ّکنند حتى زنها فرزندان خود را بحضور او ميآوردند و با کمال تضرع از ّ  

  .اى فدا شدن قبول نمايداو در خواست ميکردند که آنها را بر
  ّجناب مال حسين هنوز در مشهد بودند که شخصى از جانب حضرت     

  ّ حضرت باب را که مخصوص جناب مال حسينّباب بمشهد وارد شد و عمامۀ
  عنايت فرموده بودند بايشان داد و گفت حضرت اعلى بشما فرمودند که اين

  ه را در مقابل و پيشاپيش سبز را بر سر خود بگذاريد و رايت سياّعمامۀ
  ّموکب خود برافراشته براى مساعدت و همراهى با جناب قدوس بجزيرة

   
  ٢٩١ص 

ّالخضراء توجه کنيد و از اين ببعد بنام جديد سيد على خوانده خواهيد شد ّ.  
ّمال حسين چون پيام مبارک را از آن قاصد امين شنيد بفوري   ت امر مبارکّ

   حضرت اعلى را بر سرّشهر دور شده عمامۀرا انجام داد و يک فرسخ از 
  گذاشت و علم سياه را برافراشت پيروان خويش را جمع کرد و بر اسب

  ّ عده همراهان آن.سوار شده همه بجانب جزيرة الخضراء عزيمت نمودند
  بزرگوار دويست و دو نفر بودند که همه با کمال شجاعت و دليرى با آن

  ّب مهم تاريخى در روز نوزدهم شعبان وقوع اين مطل.جناب همراه شدند
  .سال هزار و دويست و شصت و چهار هجرى بود

  ايکه ورود ميکردند جناب باب الباب ظهور امر در بين راه بهر نقطه     
  جديد را گوشزد اهالى آن نقطه ميفرمودند و بتبليغ ميپرداختند و در هر

   در.پيوستند مىنقطه چند نفر از مؤمنين منتخب بهمراهان آن بزرگوار 
  ّشهر نيشابور جناب حاجى عبد المجيد پدر جناب بديع که يکى از تجار

  مشهور شهر بود به همراهان باب الباب پيوست پدر حاجى عبد المجيد در بين
  اى بود که در مردم خيلى محترم بود زيرا صاحب بهترين معدن فيروزه



  ى چشمّمنافع مادنيشابور وجود داشت با اين همه حاجى عبد المجيد از 
  .ّپوشيد و با نهايت خضوع بخدمت مال حسين شتافت

   
  ٢٩٢ص 

   ميامى  رسيدند جناب باب الباب بتبليغ امر پرداختندچون بقريۀ     
  ّو سى نفر از اهل ميامى مؤمن شدند و با جناب مال حسين همراه گشته

  ادت شيخ طبرسى بشهعازم سفر شدند بيست و نه نفر از اينها در قلعۀ
  .ّرسيدند و فقط از سى نفر آنها مال عيسى باقى ماند

  چون موکب باب الباب بچشمه على رسيد که در جوار دامغان قرار     
  ّدارد و از آنجا راهى بمازندران موجود است جناب مال حسين چند روز در

  ّآنجا توقف و اوتراق کردند در کنار نهر آبيکه درخت بزرگى در آن جا
   آن درخت چادر زدند جناب باب الباب باصحاب فرمودندر سايۀموجود بود د

  اى هستيم که بهر طرف راهى از اين نقطه امتداد دارد  ما اکنون در نقطه
  پس از چندى يکى از اين راهها را که بايد بپيمائيم اختيار کرده و خواهيم

ّپيمود در آخر ماه شوال باد شديدى بوزيدن آمد از شدت باد يکى از ّ  
  ّهاى آن درخت عظيم شکست و افتاد جناب مال حسين فرمودند درخت اخهش

  ّسلطنت محمد شاه ريشه کن شد و برزمين افتاد خدا چنين اراده فرمود سه
  ّروز بعد قاصدى که از طهران به مشهد ميرفت خبر وفات محمد شاه را
ّمنتشر ساخت روز بعد جناب مال حسين بعزم مازندران مهياى سفر شدند ّ  

  در حين عزيمت براه مازندران اشاره کرده گفتند اين راهست که ما راو 
  اى در پيش است هر کس بکربالى خودمان ميرساند امتحانات شديده

  استعداد و طاقت در خود نمييابد از همين جا بمنزل خود برگردد و با ما
  مسافرت نکند اين جمله را چند مرتبه بيان فرمودند و چون بسواد کوه

   باصحاب فرمودند من با هفتاد دو نفر از اصحاب و ياران دررسيدند
  د ترک دنيايراه حضرت محبوب فدا خواهيم شد هر يک از شما که نميتوان

  ّ ايام ديگر براى کسى فرارگويد االن ما را بگذارد و برود زيرا در آيندۀ
   بيست نفر از پيروان و اصحاب که در خود، ّميسر نيست پس از استماع بيان

  .ّتاب تحمل شدائد و امتحانات عظيمه را نميديدند بمنازل خود باز گشتند



   
  ٢٩٣ص 

   
  ٢٩٤ص 

ّ   خبر توجه جناب مال حسين با همراهان و نزديک شدنشان ببارفروش ّ  
  ّگوشزد سعيد العلمأ شد مخصوصًا وقتيکه شنيد جناب مال حسين از مشهد

  ّوجه بارفروش استباک مت ّبا علم سياه و عدۀ از اصحاب شجاع و بى
  اى خشمناک گرديد که آتش حسد و غضب در قلبش مشتعل گشت و باندازه

  جارچى در شهر انداخت و بمردم اعالن کرد که در. خود دارى نميتوانست
  ّمسجد حاضر شوند در حضور مردم باالى منبر رفت جمعيت زيادى از زن

  زد گريبان خويش را خود را بر زمين ّو مرد آمده بودند سعيد العلمأ عمامۀ
  وادينا و وا اسالما بلند کرد و بمردمه دريد و با رعد و برق فراوانى فرياد ب

ّايها الناس بيدار شويد دشمنان ما در کمينند ميخواهند اسالم را از"  :گفت ّ  
  ّبين ببرند مقدسات اسالمى را محو کنند اگر امروز جلو آنها را نگيريد

   شما از چنگال آنها زنده بدر نميرود همۀبشهر وارد ميشوند و يکنفر از
ٓشما را ميکشند رئيس اين جمعيت که االن بطرف بارفروش ميآيند چندى ّ  
  پيش يکروز بمجلس درس من آمد و در حضور شاگردان نهايت تحقير را

  نسبت بمن اجرا داشت وقتى ديد که من مطابق ميلش رفتار نکردم
   من قيامگماشت که بمنازعۀّخشمگين از مجلس درس بيرون رفت و همت 

ّنمايد آنوقت که محمد شاه زنده بود و نهايت قوت و قدرت   را داشت اين ّ
  ّشخص نترسيد و اين طور بيباکانه رفتار کرد حاال که محمد شاه وفات کرده

  ّو کارها درهم و پريشان است ببينيد چه خواهد کرد بمحض اينکه ديد محمد
   جان گذشته بطرف ما ميآيد امروز بر همۀّشاه از بين رفته با جمعيتى از

  مردم بارفروش از زن و مرد پير و جوان الزم و واجب است که شمشير
  ّبکف گرفته و اين مخربين اسالم را جلوگيرى و ممانعت نمايند و در مقابل

  ّ شما فردا صبح حاضر باشيد و خود را مهيا آنها پايدارى کنند همۀحملۀ
  . بيباک را بگيريد و آنها را محو و نابود سازيدکنيد تا جلو اين گروه

  مردم که گفتار او را شنيدند همه بهيجان آمدند زيرا گفتار     



   
  ٢٩٥ص 

  ّسعيد العلمأ بسيار در آن روز مهيج بود و رياستش هم از سايرين بيشتر
  بود مردم از ترس جان و مال خود حاضر شدند بهر وسيله است از ورود آن

  بارفروش جلوگيرى نمايند پس هر يک هر چه بدستش آمد براىجمع بيباک ب
  دفاع برداشت صبح زود جمع بسيارى از شهر بارفروش براى جلوگيرى
  هاى ّجماعتيکه سعيد العلمأ آنها را دشمنان دين معرفى کرده بود با اسلحه
  عجيب و غريب از بارفروش بيرون شتافتند تا دشمنان دين را ممانعت

  .آنها را بتاراج و غارت ببرندکنند و دارائى 
  ّجناب مال حسين وقتيکه از راه مخصوص مازندران بسير خود ادامه     

  دادند بعد از نماز صبح باصحاب و همراهان اعالن فرمودند که هر چه از مال
  دنيا با خود دارند در ميان بيابان بيندازند بآنها فرمود فقط اسب

  زخارف را که همراه داريد از خود دورو شمشير خود را نگاهداريد و ساير 
  کنيد تا همه مردم بدانند که دوستان خدا بمايملک خود هم اعتنائى ندارند تا
  چه رسد باينکه مال ديگران را تاراج و غارت نمايند همراهان جناب باب
  الباب همه اطاعت کردند آنچه داشتند در بيابان انداختند و بر اسبهاى خود

ّ و سرورى عظيم از پى مال حسين روان شدند اول کسيکهسوار گشته با فرح ّ  
  اطاعت حکم جناب باب الباب را نمود حاجى عبد المجيد نيشابورى پدر جناب

  ٌبديع بود مشار اليه مقدارى فيروزه از معدن پدرش با خود آورده بود که
  ّمبلغى هنگفت قيمت آن ميشد بنا بامر جناب مال حسين آن همه را از خود

  ّ مال حسين کافى بود کهٌاخت مشار اليه بقدرى مطيع بود که يک اشارۀدور س
  آنچه را بفرمايد اطاعت کند و از جميع دارائى و مکنت خويش صرفنظر

  .ّنمايد اجراى ارادۀ مخدوم مطاع خود را بر هر چيز مقدم ميداشت
  ّدر يک فرسخى بار فروش جناب مال حسين و همراهانش با خيل دشمن     

  ز بارفروش ميآمدند مصادف شدند دشمنان چنانکه از قبل گفتيمکه ا
  هاى مختلف و ذخيره و آذوقه و غيره همراه داشتند از صورت آن جمع اسلحه

   
  ٢٩٦ص 



  ّخونخوار آثار درندگى و توحش آشکار بود زبان بلعنت و نفرين اولياء
  دندالهى گشودند و بيحرمتيها روا داشتند اصحاب باب الباب که چنين دي

  خواستند شمشير بکشند و جزاى آن جمع وحشى را بدهند جناب باب الباب
  فرمودند صبر کنيد هنوز وقت دفاع نرسيده هر وقت مجبور شديم براى
  دفاع شمشيرها را از غالف خواهيم کشيد در اين بين از طرف دشمنان
  گلوله هاى بيشمار افکنده شد شش نفر بشهادت رسيدند يکى از ياران

  ايم حسين عرض کرد شما رئيس محبوب ما هستيد ما با شما همراه شدهّبمال 
  که جان خود را در راه امر مبارک فدا کنيم خواهش داريم اجازه بما بدهيد
   از خود دفاع نمائيم تا براى نصرت امر ا جان نثار کنيم راضى نشويد که

  ّاب مال دشمنان گرديم جنباين طور بدون مدافعه دست بسته هدف گلولۀ
  مقصود اين بود( حسين فرمودند صبر کنيد هنوز عدد شهدا کامل نشده 

  که عدد شهدا بهفت تن بالغ شوند تا مطابق عدد حروف اسم مبارک حضرت
  ّ سيدىاى بسينۀ در اين بين گلوله)  اعلى شود که ذات حروف سبع است 

  يموده بود وّيزدى که از احباى جان فشان بود و از مشهد يکسره پياده راه پ
ّنسبت باحبا خيلى مساعدت کرده بود اصابت کرد چون جناب مال حسين ّ  

   اعداء ديد چشمان خود را بجانب آسمان گشود وٌمشار اليه را هدف گلولۀ
  :چنين گفت

  خدايا پروردگارا مشاهده ميفرمائى که بندگان مخلص تو چگونه"      
  بچه نحو با بندگان تو رفتاراند و  ّمورد اذيت و آزار اين مردم واقع شده

  ميشود تو دانا و آگاهى که ما هيچ مقصد و منظورى جز هدايت اين مردم
   ظهور امر مبارک تو را باينايم که مژدۀ بساحت قدس تو نداريم ما آمده

  اند بينى که اينها بما هجوم کرده و بقتل ما پرداخته مردم بدهيم خداوندا مى
   مهاجمين از خود دفاعاى که در هنگام حملۀ  خدايا تو بما اجازه فرموده

  پس از اين مناجات جناب"  تو بدفاع ميپردازيم نمائيم اينک بر حسب اجازۀ
   

  ٢٩٧ص 
  باب الباب شمشير خود را از غالف کشيدند و سواره در وسط دشمنان
  ّتاختند و آن شخص را که سيد يزدى را شهيد کرده بود تعقيب کردند آن



   حسين فرار کرد و در پشت درختى خويش را پنهان نمودّشخص از جلو مال
  ّو تفنگ خود را براى دفاع آماده ساخت جناب مال حسين او را شناخته

  ور شدند و با يک ضرب شمشير تنه درخت و لولۀ تفنگ  بجانب وى حمله
  را هر يک بدو پاره کردند مهاجمين چون چنين ضرب دستى از و آن شخص

  رار را بر قرار اختيار کردند و با کمال ترس و خوف پاّمال حسين ديدند ف
  ّاى بود که جناب مال حسين با آن مصادف شده ّبگريز نهادند اين اولين واقعه

  ّشهامت و شجاعت خود را نمايان ساختند حضرت باب براى شجاعت مال
  ّحسين در اين واقعه نسبت باو اظهار عنايت فرمودند جناب قدوس چون اين

  را) ١٨-١٧٨( شنيدند لب بثناى باب الباب گشودند و اين آيات قرآن واقعه را
ْلمَف: " در آنوقت تالوت فرمودند  َ تقتلوهم و لکن اَ قتلهم وَ َ َ َُ ُ َُ َ  ِ ُ  

َما رميت اذ رميت و لکن اَ رمى و ليبلى المؤمنين َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َُ ٰ  ِ  
ْمن َبال حسنًا ان اَ سميع ع  ُهِ ٌ ِ َ َ َ َ َِليم ذلکم و ان ا َ َ ُ ِ ٌِ  

َموهن کيد الکافرين  ِ ِ ِ َِ َ ُ ُ."  
  نبيل ميگويد من در سال هزار و دويست و شصت و پنج يکماه بعد از     

   مزبور را طبرسى در طهران از جناب ميرزا احمد واقعۀ واقعۀخاتمۀ
ّشنيدم جمعى از احبا نيز از قبيل ميرزا محمد حسين حکيم کرمانى، ّ  

ّ سيد محمد اصفهانى  ميرزا حبيب ا اصفهانى، ّمال اسماعيل فراهانى،حاجى  ّ  
ّحاضر بودند بعدها از مال محمد فروغى در مشهد خراسان در منزل جناب ّ  

ّمقدس خراسانى که براى تحصيل اطالعات امري ّ   ه رفته بودم با حضور پدرّ
  م و از مزبور سؤال کردجناب بديع و جناب نبيل اکبر در خصوص واقعۀ

  ّ شمشير زدن مال حسين را که درخت و لولۀاو در خواست نمودم که واقعۀ
  تفنگ و آن شخص را بدو پاره کرده بود براى من نقل کند جناب فروغى
  .فرمودند اگر من اين واقعه را بچشم خود نديده بودم هرگز تصديق نميکردم

   
  ٢٩٨ص 

  يقلى ميرزا شکست  بعد فرمود پس از واقعۀ وسکس که شاهزاده مهد
  خورد و فرار کرد و در حين فرار بقدرى مضطرب بود که پاى برهنه بدون
  کفش جان خود را دربرد امير نظام شاهزاده را توبيخ و سرزنش کرد و باو



  ّگفت من گمان نداشتم که از مقابل چند نفر طالب حقير بيمقدار فرار کنى
  پردم با اين همه خجالتمن بتو اطمينان داشتم که لشکر سلطان را بتو س

   روس و عثمانىنکشيدى و ننگ فرار را بر خود پسنديدى اگر ترا بمحاربۀ
   شاهزاده چون اين گفتار امير نظام را شنيد بهتر؟بفرستم چه خواهى کرد

  ّ تفنگى را که مال حسين با شمشير بدو پاره کردهآن ديد که در جواب او لولۀ
   تفنگ نزد امير نظامصدى را با آن لولۀبود برايش بفرستد از اين جهت قا

  فرستاد و باو گفت ميروى و اين لوله تفنگ را بامير نظام ميدهى و باو
  ايد اين ّميگوئى اين ضرب دست يکى از آن طالب حقيرى است که شما گفته

   شمشير درخت و تفنگ و صاحب تفنگ را جمعًا شششخص با يک ضربۀ
  ّ معروف و محقق بود که دشمنان هم برپاره ساخته است اين مسئله بقدرى

   اين مطلب نتوانستّاين کيفيت شهادت دادند امير نظام بعد از مشاهدۀ
  تجاهل کند و آن جمع را که بخيال خود پست و حقير پنداشته بود بنظر

   آن مدافعين شجاع و دليرهاعتنائى بنگرد از اين جهت براى دست يافتن ب بى
  ّن عاجز بود بحيله و مکر متمسک شودمجبور شد چون از مقاومتشا

  را مهر کند و بنابر اين بشاهزاده مهديقلى ميرزا دستور داد که قرآن
   خود را ازبشرافت سربازى قسم ياد کند که اگر محصورين قلعه اسلحۀ

  ّدست بگذارند هيچ گونه سوء قصدى نسبت بآنان نداشته باشد اصحاب
   خود را از دست گذاشتند ولىسلحۀ حفظ احترام قرآن مجيد اقلعه بواسطۀ

  شاهزاده بعهد و پيمان و قسم خود عمل ننمود و چون آن جمع مظلوم را
  .عارى از سالح ديد همه را از دم تيغ گذرانيد

ّبيشتر از نفوسيکه در آن ايام اين شجاعت را از مال حسين ديده بودند      ّ  
   

  ٢٩٩ص 
  ّئيکه از تعصب برکنار بودند لسانهمه جا اين واقعه را نقل ميکردند  و آنها

   ايران قصايدىّبمدح و تعريف ميگشودند حتى شعرا در نقاط مختلفۀ
   مآثر صاحب اين ضرب دست برشته نظم کشيدند و بطورى ايندربارۀ

  مسئله معروف شده  که محو آن از تاريخ ممکن نيست از جمله مؤلف کتاب
  ّتان ضرب شمشير مال حسينتاريخ ناصرى رضا قليخان  باشى اين داس



  را با آب و تاب فراوانى در کتاب خود ذکر کرده و شجاعت و شهامت
  .ّمال حسين و مهارتش را در شمشير زدن ستوده است

  ّنبيل ميگويد من از ميرزا محمد فروغى پرسيدم صاحب ناسخ     
ّالتواريخ نوشته است که جناب مال حسين در اوايل حال مدتها مشق اسب ّ ّ  

  ارى و شمشير زنى ميکرده آيا اين مطلب بنظر شما درست ميآيد؟سو
  جناب فروغى فرمودند اين مطلب تهمت صرف و دروغ محض است زيرا من

ّاز مدتها پيش با مال حسين رفيق بودم و با او معاشرت داشتم آنوقتها ّ  
  بقدرى قواى جسمانيش ضعيف بود که من بمراتب از او قويتر بودم هر

  چيزى بنويسد دستش ميلرزيد و نميتوانست با سرعتوقت ميخواست 
   برآيد نه اسب سوارى ميکرد و نهت کتابو آنطوريکه ميخواست از عهدۀ

  شمشير زنى تعليم ميگرفت بديهى است دستى که در حين گرفتن قلم بلرزد
  از گرفتن شمشير عاجز است لرزش دست با او همعنان بود تا وقتيکه

  ايکه شمشير کشيد تا از قاتل ّمود اولين مرتبهبجانب مازندران مسافرت ن
  جوان يزدى انتقام بگيرد با يک ضربت چنان مهارت عجيبى از خود بروز

ّداد حصول اين قوه در وجود او بدون سابقه جز بقوۀ   ّ غيبيه بچيز ديگرىّ
  ّنميتواند ارتباط داشته باشد در جنگهاى بعد هم گاه اتفاق افتاد جناب

ّمال حسين اولي   کرن شخصى بود که رکاب ميکشيد و اسب خود را در ميانۀ لشّ
  دشمن ميجهانيد و يکتنه باعداء هجوم مينمود و بر آنها فائق ميگشت ماها

  از دنبال او بدشمن حمله ميکرديم و اغلب اشخاصى را از لشکر دشمن از پا
  ّ شمشير مال حسين نيمه جان شده بودند اسمدر ميآورديم که بواسطۀ

   
  ٣٠٠ص 

  ّمال حسين که برده ميشد دل دشمنان
  بلرزه ميافتاد چون اسم او را

  ميشنيدند فرار ميکردند و چون
  شخص او را ميديدند از ترس بخود

   بود که اىميلرزيدند مهابت او باندازه
  اهل ايمان هم چون در محضر او وارد



  ّميشدند از مهابت او متأثر ميگشتند
ّ ما تعجب ميکرديم که اين قوهمۀ   تّ

  ّ غالبه را مال حسين ازو اين ارادۀ
  کجا آورده و اين شجاعت و دليرى را

  .چطور تحصيل کرده
  ّخالصه اين مال حسين که در     

  ًجنگها شرکت ميکرد آن شخصى که ما قبال ديده بوديم و ميشناختيم نبود
ّحقيقة مشاهده مينموديم که روح الهى و قوۀ ّ ربانيه در وجود او تجلىً ّ ّ  

  .ده و از اين جهت مصدر بروز امور عجيبه ميباشدنمو
  ّ جناب ميرزا محمد فروغى براى من چنين حکايت کرد:نبيل ميگويد     

  ضرب شمشير تاريخى را از خود ظاهر ساخت ديگر ما ّکه چون مال حسين آن
  او را نديديم و ندانستيم کجا رفت هيچيک از ما بگرد او نرسيد تنها کسيکه

  ود خادم با وفايش قنبر على بود که بعدها براى ما حکايت کرد کهبا او همراه ب
  ّمال حسين بر دشمنان هجوم مينمود و هر کس سوء قصدى نسبت باو ابراز
  ميکرد با يک ضربت کارش را ميساخت با اين شجاعت از ميان صفوف

  هائى که در اطرافش ميريخت دشمنان گذر کرد و بهيچوجه اعتنائى بگلوله
  محايا بجانب منزل سعيد العلمأ ره وارد بارفروش شد و بىنداشت يکس

  نجا رسيد سه مرتبه با مهابت شديدى اطراف منزلاميتاخت چون بد
   

  ٣٠١ص 
   

  ٣٠٢ص 
  سعيد العلمأ گردش کرد و فرياد ميزد اى شخص پست ترسو تو که مردم اين

  اى خودت کجا هستى چرا با کمال ترس و وحشت شهر را بجهاد وادار کرده
  اى خود را پنهان ساخته و پشت ديوارهاى منزلت خويش را مخفى داشته
  بيا قدم بميدان گذار اگر راست ميگوئى از منزل بيرون بيا تا ديگران بتو
  اقتدا و پيروى کنند و نيز بصداى بلند ميفرمود اين ترسوى احمق گويا
  جانّفراموش کرده کسانيکه مردم را بجهاد وادار ميکنند اول خودشان از 



  ّ شجاعت و دليرى آنها قوت گيرند فريادميگذرند تا ساير مردم از مشاهدۀ
  ّمال حسين سبب سکوت تمام مردم شد مردم بار فروش چون چنين ديدند سر

  .تسليم فرود آوردند و صدا به االمان االمان بر آوردند
  دّ مردم بلند بود اصحاب مال حسين واردر اين هنگام که صداى استغاثۀ     

  ّشهر شدند و بفرياد يا صاحب الزمان تمام مردم  را بلرزه در آوردند پيروان
  ّمال حسين اميد نداشتند که آنجناب را زنده مشاهده کنند وقتى ديدند که آن

  ّبزرگوار بر اسب خويش سوار است و هيچ اذيت و آزارى باو نرسيده
  نگامخوشحال شدند بحضور او شتافتند و رکاب اسبش را بوسيدند ه

ّعصر آنروز جناب مال حسين بمردم بار فروش امان دادند و جمعيت بسيارى ّ  
،ّرا که دورش را گرفته بودند مخاطب ساخته فرمودند اى امت رسول ا  
  ّاى شيعيان على عليه السالم چرا بما حمله کرديد؟ ما عقيده داريم که اگر

  ايم شما عملى ايم و بشهادت رسيده کشته بشويم در راه خدا کشته شده
  ّمنافى با ديانت مقدس اسالم از ما مشاهده کرديد که بما هجوم و حمله

   آيا اين رفتاريست که؟ آيا حضرت رسول اينطور دستور فرموده؟نموديد
  ار همينطورّ آيا رفتار پيغمبر خدا با مؤمنين و کف؟مأمور بآن هستيد

ّب اذيت کف پيغمبر فرموده است بيجهت سب؟بود که شما رفتار کرديد   ار وّ
  مؤمنين نشويد از ما چه رفتار زشتى مشاهده کرديد که بکشتن ما اقدام

   آخر فکر کنيد ببينيد من بتنهائى با همين شمشيريکه در دست؟نموديد
   

  ٣٠٣ص 
   صفوف اعداء گذشتم و با آنکه گلوله از هر طرف ميباريد ودارم از ميانۀ

  ّجات يافتم و کوچکترين اذيتىدور مرا آتش گرفته بود معذالک بسالمت ن
  هاى شديد شما محفوظ ماندم و بجز بمن نرسيد من سوار بر اسب از حمله

  خراش مختصرى که در صورتم پيدا شده ديگر بهيچوجه زخمى بمن نرسيد اين
  نيست مگر حفظ و حراست الهى او مرا محافظه کرد تا عظمت امر خويش

  .درا در مقابل چشم شما آشکار و پديدار ساز
  ّجناب مال حسين پس از اين بيانات وارد کاروانسراى سبزه ميدان     

  ّشدند دم در از اسب پياده شده توقف فرمودند تا جميع مؤمنين بايشان



  ّرسيدند خواستند از آنها مهمانى کنند فرستادند بازار که آب و نانى تهيه
  انوا نان بماکرده بياورند مأمورين پس از چندى مراجعت کرده و گفتند نه ن

  داد و نه مردم گذاشتند آب بياوريم بعد عرض کردند شما هميشه بما
ّنصيحت ميفرمائيد که بخدا توکل کنيم و بذيل اقدس تشبث نمائيم    ُقل:" ّ

ِلنا هو موالنا و على ا َُلن يصيبنا اال ما کتب ا َ ََ ََ َ َ َ َ َ َُ َُ ّ ٕ ِ  
ُفليتوکل المؤمنون  ُِ ِ  َ َ َ   ّال حسين فرمودند در کاروانسرام) ٥٢٩قرآن " ( َ

  ّرا ببنديد بعد بمؤمنين فرمودند تا اول مغرب صبر کنيد چون وقت اذان نزديک شد
  باصحاب فرمودند آيا کسى هست که از جان بگذرد و روى پشت بام برود و اذان

   جوانى با نهايت سرور و شادى باين کار مبادرت نمود و روى بام؟بگويد
  اى از طرف اهالى شهر  و چون اُ أکبر گفت گلولهرفته لب باذان گشود

  ّباو زدند و آنجوان شهيد شد جناب مال حسين فرمودند ديگرى برود بجاى او
ُاذان را تمام کند جوان ديگرى رفت و چون أشهد ان محمدًا رسول ا ُ َُ َ َ  َ ُ ْ  
  نابّرا گفت با گلوله دشمن از پاى در آمده شهيد شد شخص سوم باشارۀ ج

  را تمام ّمال حسين براى تکميل اذان رفت و مانند دو نفر پيش هنوز اذان
  .اى بشهادت رسيد نکرده بر زمين افتاد و با گلوله

  جناب باب الباب که چنين ديدند امر کردند تا در کاروانسرا را باز     
   

  ٣٠٤ص 
  دنمايند و جزاى دشمنان را در کنارشان بنهند خودشان بر اسب سوار شدن

   بسيارى از اهل شهر که در ميدان جمع شده بودند حملۀۀّو با شمشير بعد
   باب الباب را ديدند با نهايتشديدى فرمودند مردم چون شمشير برهنۀ

  ترس و وحشت فرار نمودند چند نفرى بخاک و خون آغشته شدند ديگران
  ه ازامان طلبيده تقاضاى بخشش نمودند هنوز هوا درست تاريک نشده بود ک
ّآن جمعيت بسيار که در سبزه ميدان موج ميزد حتى يکنفر هم باقى نمانده ّ  
  ّبود سر و صدا بکلى قطع شد بدن مقتولين همانطور توى ميدان افتاده بود

  ّ مهيبى داشت و داللت بر نصرت الهى از مؤمنين و مغلوبيت اعدامنظرۀ
   بزرگان شهرو دشمنان مينمود کار بجائى رسيد که چند تن از اعيان و

  واسطه شدند تا نزد جناب باب الباب بروند و براى همشهريهاى خود



  امان بطلبند اعيان و بزرگان پياده نزد جناب باب الباب که همانطور بر
  اسب خود سوار بودند آمدند و عرض کردند خدا شاهد است که ما هيچ

  از اسبايم از شما امان بطلبيم خواهش داريم  مقصودى نداريم فقط آمده
  پياده نشويد تا مقصود خود را بشما عرض کنيم جناب باب الباب چون
  بصدق گفتار آنها يقين پيدا کردند از اسب پياده شدند و آنها را بداخل
  کاروانسرا دعوت فرمودند و بآنها گفتند ما مثل مردم اين شهر نيستيم
  ن نوازى راکه از مهمان خود با گلوله و شمشير پذيرائى کنيم ما آداب مهما

  خوب ميدانيم بفرمائيد سپس بدستور جناب باب الباب اصحاب براى
   اينّمهمانان چاى آوردند اعيان و بزرگان شهر بمال حسين عرض کردند همۀ

  ها زير سر سعيد العلمأ است اهل اين شهر تقصيرى ندارند از شما فتنه
  علمأ استخواهش ميکنيم از مردم شهر بگذريد فتنه انگيزى کار سعيد ال

  حاال از گذشته صرفنظر کنيد از شما خواهش داريم که فردا صبح با
  همراهان و اصحاب خود بشهر آمل تشريف ببريد زيرا صالح اهل اين شهر
  و صالح شما در اين مسافرت است اين شهر االن دچار اضطراب عظيمى

   
  ٣٠٥ص 

   شرحى ازاست جناب باب الباب پيش نهاد اعيانرا قبول فرمودند و ضمنًا
  اسقليخان الريجانىّبيوفائى مردم بار فروش بيان کردند پس از آن عب

  را که همراه آورده بودند بيرون آورده و قسم و حاجى مصطفى خان قرآنى
  خوردند که ما نسبت بشما سوء قصدى نداريم هر چه گفتيم حقيقت است از

  قاديکالئىشما خواهش داريم که امشب مهمان ما باشيد و فردا صبح خسرو 
  را با صد نفر سوار خدمت شما ميفرستيم تا با شما همراه شود و شما

  را بشيرگاه برساند بعد عرض کردند خدا ما را لعنت کند و در دنيا و آخرت
  مورد غضب خدا واقع باشيم اگر نسبت بشما و اصحاب شما سوء قصد و

  خيانتى در نظر داشته باشيم اينها مشغول گفتگو بودند که گماشتگان
  آمدند غذا و خوراکى براى اصحاب باب الباب آوردند براى اسبهاى اصحاب

  .ّنيز علوفه مهيا ساختند
  ّجناب مال حسين باصحاب اشاره فرمودند که روزۀ خود را افطار     



  ه در آن روز که دوازدهم ماهکنند زيرا در حقيقت روزه دار بودند بجهت آنک
  ذى القعده  بود از صبح تا آنوقت شب نه جناب باب الباب و نه اصحابشان لب

  بطعام و آب نيالوده و هيچ چيز نخورده بودند کاروانسرا از اعيان
ّو بزرگان و نوکرها و گماشتگان مملو شده بود جمعيت ميهمانان بقدرى ّ  

  ّيکه براى ميهمانان تهيهيش از چازياد بود که جناب باب الباب و اصحاب
  کرده بودند بخودشان چيزى نرسيد چهار ساعت از شب گذشته جناب

ّمال حسين و ياران با عباسقليخان و حاجى مصطفى خان شام ميل فرمودند ّ.  
  نصف شب سعيد العلمأ خسرو قاديکالئى را نزد خويش خواند و باو     

  دا ميروى وقت مناسبى بدستّدلم ميخواهد با اين جمعيت که فر" گفت 
   آنها را هالک سازى بطوريکه يکنفر را باقى نگذارى و هر چهبياورى و همۀ

  اثاث  و اسباب با خود دارند حالل تو باشد خسرو گفت من هيچوقت اينطور
  کنم زيرا اينها مسلمانند براى تمام کردن اذان سه نفر از آنها خوديکارى نم

   
  ٣٠٦ص 

  ّ که ادعا ميکنيم مسلمانيم هيچوقت نبايد اينطور کارهارا بکشتن دادند ما
  بکنيم و جمعى از مسلمين را فريب بدهيم آنها را بکشيم و مالشان را ببريم

   گفتار خود را گرفت و با کمال وقاحت و بيشرمىسعيد العلمأ باز دنبالۀ
  خسرو را مخاطب ساخته گفت تو برو آنها را بکش از هيچ چيز مترس اگر

  را انجام دادى من جواب وز قيامت از تو پرسيد که چرا اينطور کارىخدا ر
  خدا را خودم ميدهم ما مجتهد هستيم پيشواى دين هستيم بهتر از شماها

  ميدانيم که چطور بايد اينگونه بدعتها را که در دين پيدا ميشود
  .جلوگيرى کنيم

  د و باوّچون آفتاب طالع شد عباسقليخان خسرو را نزد خويش خوان     
  ّسفارش کرد که بايد نسبت بجناب مال حسين و اصحاب و همراهانش نهايت

  احترام را مجرى سازى و آنها را بسالمت بشيرگاه برسانى و اگر چيزى
  بتو دادند و انعامى بتو کردند ابدًا نبايد قبول کنى خسرو در مقابل
  يد اطاعتّعباسقليخان سر اطاعت فرود آورد و در ظاهر گفت هر چه بفرمائ

  ّميکنم من و سوارهائيکه همراه من هستند نهايت جديت را خواهيم نمود که



  ّاز خدمتگذارى بمال حسين و همراهانش چيزى فرو گذار نکنيم مخصوصًا
  اى از آنها براى شما خواهم آورد تا ببينيد وقتيکه برگشتم رضايت نامه
  بارايم رؤسا و اعيان  ارى کردهزکه چطور نسبت بآنها خدمتگ

ّفروش و عباسقليخان و حاجى مصطفى خان و خسرو چون بخدمت مال ّ  
ُان احسنتم أحسنتم" حسين آمدند ايشان روى بجماعت کرده فرمودند  َُ َ َ ٕ  

َالنفسکم و ان اسأتم فلها  َ ََ َ َُ ٕ ُ ُِ ٔ    )يعنى خسرو( اگر اين شخص ) ٧١٧قرآن " ( ِ
  واست ما را بفريبدبا ما خوب رفتار کرد پاداش خوبى باو خواهيم داد و اگر خ

  ّايم و باو توکل و بجزاى عمل خود خواهد رسيد ما امور خود را بخدا وا گذاشته
َايم و على اِ فليتوکل المؤمنون  ّتوجه نموده َ َُ ُِ ِ  َ َ َ   ).١١٩٣قرآن (ََ

  ّپس از اين بيان جناب مال حسين امر فرمودند که اصحاب حاضر سفر     
   

  ٣٠٧ص 
  اى"  جناب باب الباب در ميان اصحاب فرياد برآورد شوند قنبر على بامر

  ّ خدا همه سوار شويد و مهياى رفتن باشيدسواران از جان گذشتۀ
  ًمعموال در اينگونه مواقع قنبر على در بين اصحاب اوامر باب الباب را( 

  اصحاب باوفا چون امر مقتداى خود) بطوريکه ذکر شد بآنها ابالغ ميکرد 
ًى حرکت شدند مقدمة چند تن از سواران خسرو براهّرا شنيدند مهيا ّ  

ّافتادند جناب مال حسين و خسرو با هم اسب ميراندند بقيۀ    اصحاب ازّ
  پيمودند دنبال آنها ميرفتند و باقى سواران خسرو از طرف راست و چپ راه مى

  اى ح بودند که هر وقت خسرو بآنها اشارهّاين سوارها سر تا پا مسل
  اجرا نمايند قرار بود صبح زود از بارفروش راه بيفتند وکند امرش را 

  ّاول ظهر بشيرگاه برسند و لکن دو ساعت از آفتاب گذشته از بارفروش
  بيرون رفتند و خسرو مخصوصًا از راه جنگل اصحاب را ميبرد تا بهتر

  بتواند مقصود خود را انجام دهد  بمحض اينکه اصحاب جناب باب الباب
  خسرو وقت را مناسب ديد و بسواران خويش اشاره کردوارد جنگل شدند 

  ّناگهان تمام آنها مانند درندگان باصحاب هجوم نمودند عدۀ زيادى را بقتل
ّرساندند که از جمله برادر جناب مال صادق مقدس خراسانى بود و بغارت ّ  

  ّمشغول شدند چون مال حسين از واقعه آگاهى يافتند از اسب پياده



  فرمودند چطور شده که ظهر گذشته است و ما هنوزشدند و بخسرو 
  ايم من ديگر با تو نخواهم آمد احتياجى بکمک و راهنمائى بشيرگاه نرسيده

  تو و سواران تو ندارم بعد بقنبر على فرمودند حصيرى بياندازد تا باداى
  صلوة مشغول شوند در ضمنى  که جناب باب الباب وضو ميگرفتند خسرو

  ّفت برو بجناب مال حسين بگو اگر ميخواهى بسالمتبيکى از سواران گ
  .بمنزل برسى بايد اسب و شمشير خود را بمن بدهى

  ّجناب مال حسين اعتنائى نفرمودند و بنماز مشغول شدند يکى از     
  ّاصحاب باوفا موسوم بميرزا محمد تقى جوينى سبزوارى که شخصى شجاع

   
  ٣٠٨ص 

   از نوکرهاى خسرو براى او مشغولّو بيباک بود چون متوجه شد که يکى
  خواهش ميکنم قليانرا بمن بدهى: "  قليان است نزد او شتافت و گفت ّتهيۀ

  ّ خسرو قبول کرد ميرزا محمد تقى قليانراتا براى خسرو ببرم گماشتۀ
  گرفت و برد در مقابل خسرو گذاشت بعد خم شد و آتش سر قليانرا پف

  انطور که خم شده بود تا رفت خسروميکرد تا خوب بگيرد و ناگهانى هم
  ّبفهمد چه شد که ميرزا محمد تقى خنجر خسرو را که بکمرش بسته شده
  ّبود از غالف بيرون کشيد و تا دسته بشکم او فرو کرد مال حسين همانطور

  ّ اصحاب فرياد يا صاحب الزمان بلند کردهّبنماز مشغول بودند بقيۀ
  واران خسرو بقتل رسيدند هيچکس سور شدند همۀ بدشمنان خويش حمله

  ايکه براى خسرو قليان درست ميکرد باقى باقى نماند فقط همان گماشته
  ّماند آنهم سببش اين بود که خيلى ترسيد و خود را بپاى جناب مال حسين

  اى همراه نداشت و از ايشان رجا کرد که او را انداخت و اسلحه
  سرو را بهمان گماشتهببخشند جناب باب الباب قليان جواهرنشان خ

  بخشيدند و باو فرمودند چون ببارفروش رسيدى تمام داستان را براستى
  اسقليخان بگو خسرو از وفادارى چشم پوشيدّو صداقت بيان کن و بعب

  ّو بمکر و فريب تشبث نمود اين بدبخت احمق اسب و شمشير مرا
  ين اسبميخواست با آنکه هنوز من کارهاى خود را تمام نکرده ام با ا

  و شمشير کارها دارم تا کارهاى خود را انجام ندهم هيچکس نميتواند اين



  .اسب و شمشير را از من بگيرد
  بارى شب شد اصحاب شب را همانجا گذراندند صبح بعد از اداى     

  ّصلوة جناب مال حسين اصحاب را مجتمع ساخته و بآنها فرمودند ما داريم
  س از آن براه افتادند اصحاب نيز ازبکربالى خودمان نزديک ميشويم پ

  دنبال ايشان روان شدند بعضى ميخواستند اسباب و اثاث خسرو را براى
  خود بردارند جناب باب الباب فرمودند ابدًا اعتنا نکنيد هيچ چيز را

   
  ٣٠٩ص 

  بر نداريد فقط اسبها و شمشيرها را همراه برداريد بعد فرمودند ما بآخرين
  ايم حال که ميخواهيم وارد کربالى خودمان بشويم شده منظور نزديک نقطۀ

  ّبايد در نهايت انقطاع باشيم از شئون اين عالم پاک و مقدس باشيم سپس
   شيخ طبرسى يکميدان مسافت بمقبرۀبسير خود ادامه دادند و به فاصلۀ

ُرسيدند شيخ طبرسى يکى از محدثين و ر    معروف است مردمى، وات حديثّ
  ف مسکن و منزل داشتند بزيارت قبر او ميآمدند چون جنابکه در آن اطرا

ِرب انزلنى"  قرآن را تالوت فرمودند ّمال حسين بآن مقام رسيدند اين آيۀ ِ َ  َ  
َمنزال مبارکًا و انت خير المنزلين  َ َ َ َ َِ ِ ُ ُ ُ َُ ً   )٣١٢٣قرآن ". ( َ

   شيخ طبرسى شب قبل از وصول جناب باب البابخادم مقبرۀ     
ّ بآن نقطه در عالم رؤيا مشاهده نمود که حضرت سيد الشهداءو اصحاب ّ  

  ّعليه السالم با هفتاد و دو نفر از اصحاب باوفاى خود و جمعى ديگر از
   شيخ تشريف آوردند و در آنجا منزل کردند و بجنگ و جهادپيروان بقلعۀ

  مشغول شدند دشمنان زياديرا که از هر طرف مهاجم بودند با شجاعت
  اى در هم شکسته و با فتح و فيروزى همعنان گشتند و حضرت هّادفوق الع

 ّنيز تشريف آورده و با اصحاب و حضرت سيد الشهداء) ص(رسول ا ّ  
   شيخ روز بعد که جنابّعليه السالم بجهاد و محاربه پرداختند خادم مقبرۀ

  ان شيخ وارد شدند فورًا منتقل شد که اين همّمال حسين را ديد که بمقبرۀ
ّحضرت سيد الشهداء است که در رؤيا بهمين شکل و شمايل بخدمتش مشرف ّ ّ  

  ّاختيار خود را بپاى جناب مال حسين افکند و اظهار اخالص نمود شده بى
  جناب  باب الباب خادم مزبور را پهلوى خود نشاندند و رؤيائيرا که ديده بود



  ى بزودى واقعشنيدند و باو فرمودند آنچه را در رؤيا مشاهده نموده ا
   آن حوادث عظيمه را مشاهده خواهى نمودخواهد شد و با چشم خود همۀ

   شيخ بموهبت عظيمى سرافراز شد زيرا جزو اصحاب قلعهخادم مقبرۀ
  .محسوب و در قلعه بدرجۀ شهادت رسيد

   
  ٣١٠ص 

   شيخ روز چهاردهم ذى القعده  بود جناب باب البابورود اصحاب بمقبرۀ     
  ّمحمد باقر قاينى که خانۀ خود را در مشهد وقف تبليغ امر کرده بودبميرزا 

  و جزو همراهان ايشان محسوب بود تعليمات الزمه را بيان فرمودند و باو
   محکمى براى دفاع در آورد او شيخ را بشکل قلعۀدستور دادند که مقبرۀ

  .نيز مطابق دستور بکار مشغول شد
  ى از سواران از ميان جنگل اطراف مقبرۀا هنگام غروب آفتاب دسته     

  شيخ را احاطه کرده و فرياد برآوردند ما اهل قاديکال هستيم براى
   شما را از دم شمشير نگذرانيم از اينجاايم تا همۀ خونخواهى خسرو آمده

  نخواهيم رفت اصحاب ناچار براى دفاع شمشيرها را از نيام کشيدند و با
   بآن مردم خونخوار که بسختى هجوم کرده بودندّفريادهاى يا صاحب الزمان

  ّحمله کردند دشمنان فرار نمودند فرياد اصحاب بقدرى شديد و مؤثر بود که
   آنها ناپديد شدندمهاجمين آنقدرها نتوانستند پايدارى کنند و فورًا همۀ

  ّرئيس اصحاب در اين حمله ميرزا محمد تقى جوينى قاتل خسرو بود
  مبادا مهاجمين دوباره هجوم کنند آنها را تعقيب کردهاصحاب براى اينکه 

  اى رسيدند ّتا قتل عام نمايند همانطور که دنبال فراريها ميرفتند بقريه
  خيال کردند که آن قريه قاديکال است اهل آن قريه که اصحاب را ديدند رو
  بفرار نهادند در اين بين غفلتًا مادر نظر خان که صاحب آن قريه بود کشته

   صداى شيون زنها بلند شد که فرياد ميکردند چرا ما را ميکشيد ما که باشد
  ّمردم قاديکال همدست نيستيم ميرزا محمد تقى جوينى که اين سخنان را
  ّشنيد دانست که اينجا قاديکال نيست و جاى ديگرى است که متعلق به
   ايننظرخان است چون باين اشتباه پى برد و دانست که اصحاب بواسطۀ

  اند امر کرد دست از کشتار بدارند و با حالت حزن اشتباه مصدر قتل شده



  و اندوه بمردم گفت ما خيال کرديم اينجا قاديکالست ابدًا قصد ما اين نبود
  ّکه برجال و نساء اذيتى برسانيم مقصود ما آن بود که مهاجمين قاديکال را

   
  ٣١١ص 

   ما را بقتلاستند همۀّمتفرق کنيم زيرا آنها بما حمله کردند و ميخو
  ّبرسانند چون مقصود و منظور ما اذيت بشماها نبود و باشتباه آنچه پيش

  آمد پيش آمد لهذا معذرت ميخواهيم نظرخان که در منزل خود پنهان شده
  ّبود پس از استماع جريانات دانست که ميرزا محمد تقى و اصحابش راست

  ّأثر بود معذلک فورًا ازميگويند هر چند از کشته شدن مادرش خيلى مت
  ّمنزل بيرون آمد و ميرزا محمد تقى را بمنزل خود دعوت کرد از او

  درخواست نمود که او را بحضور جناب باب الباب ببرد و گفت من نهايت
  ميل را دارم از حقيقت اين امر عظيمى که اينطور پيروان شجاع و بيباک

  .مّو جانفشان تربيت کرده و ايجاد نموده مطلع شو
  تقى با نظرخان بمقبرۀ شيخ رسيدند جنابّمحمد هنگام فجر ميرزا      

  باب الباب باداى نماز صبح مشغول بودند و اصحاب بايشان اقتدا ميکردند
  اختيار با اصحاب  اين معنى بقدرى مسرور شد که بىنظرخان از مشاهدۀ

  عد از نمازباداى صلوة پرداخت و آنچه را آنها ميخواندند او هم ميخواند ب
   کشته شدن مادر نظرخان و ساير مطالب را بحضور باب الباب عرضهواقعۀ

  داشتند جناب باب الباب با عباراتى فصيح در نهايت مهربانى بنظرخان
   

  ٣١٢ص 
  ّتسليت فرمودند و تأثر خود را از
  اين پيش آمد اظهار کردند و باو

  گفتند خدا شاهد است مقصود ما
  ّ بکسى اذيتاين نبوده و نيست که

  برسانيم مقصود اصلى آن بود که از
  خود دفاع کنيم و هجوم کنندگان را
ّمتفرق سازيم سپس جناب مال حسين ّ  



  هجوم اهالى بار فروش و وقايع
  کاروانسراى سبزه ميدان و داستان
  خيانت خسرو و همراهانش را

ًمفصال براى نظرخان حکايت کردند و ّ  
  در خاتمه از کشته شدن مادر نظر
  ّخان اظهار تأثر و حزن فرمودند

  ساير اصحاب نيز او را تسليت دادند
  نظر خان عرض کرد ازبابت کشته
  شدن مادر من کدورتى و اندوهى
  بخود راه ندهيد ايکاش صد فرزند
  ميداشتم و همه را در جلو شما و در
  ّراه حضرت صاحب الزمان قربانى
  ّميکردم جناب مال حسين با نهايت

   حال با کمال خضوع با او رفتار کرده و باو فرمودندّمحبت و در عين
  ّشما بمنزل خود مراجعت کنيد و آنچه ميتوانيد براى ما آذوقه تهيه کنيد

  .و بفرستيد
  ّجناب مال حسين چنانکه سابق گفتيم اصحاب را قبل از همه چيز     
   

  ٣١٣ص 
   واش را تعيين  محکمى که خود ايشان با دست خويش نقشهببناى قلعۀ

  روى زمين تا جائيکه بايد جزو قلعه باشد خط کشيده بودند وادار کردند و
  بآنها تأکيد نمودند که هر چه زودتر آن بنا را تمام کنند براى انجام اين

  اى کار مخصوصى ّهاى متعدد تقسيم و بهر دسته منظور اصحاب را بدسته
   از قراىرجوع شده بود در بين اشتغال اصحاب بتحکيم قلعه چند مرتبه

  مجاور دشمنان باصحاب حمله کردند و جميعًا با ترس و خوف شديد از
  مقابل اصحاب باب الباب فرار نمودند سبب هجوم دشمنان از اطراف افساد

  و تحريک سعيد العلمأ بود پيروان باوفاى جناب باب الباب با کمال
  داشتشجاعت دفاع مينمودند و هجوم اعدا آنان را از انجام عمل باز نمي



   دشمنان را خوف و بيم فرا گرفته بود از هر طرف حمله ميکردندهمۀ
  . شکست ميخوردند

  ّجناب مال حسين بعد از تمام شدن بنا ترتيبات الزمه را براى استحکام     
   

  ٣١٤ص 
  ّحصار که بتواند در مقابل حوادث مقاومت کند مهيا داشتند و آنچه

  ا تمام شد شيخ ابو تراب اشتهاردى بقلعهالزم بود فراهم کردند بمحض اينکه بن
  ّوارد شد و بجناب مال حسين عرض کرد که حضرت بهاءا وارد قريۀ

  اند و بمن امر فرمودند که خدمت شما بيايم و بشما بگويم که نظرخان شده
  همه امشب مهمان حضرت بهاءا هستيد وقت غروب خود ايشان بقلعه

  .تشريف خواهند آورد
ّ  مال ميرزا محمد فروغى براى من حکايت کرد که چون:ل ميگويدنبي      ّ  

  ّشيخ ابو تراب خبر تشريف آوردن حضرت بهاءا را بجناب مال حسين داد
  ّ ايشان بقدرى مسرور شدند که مزيدى بر آن متصور نيست فورًا بجميع

  ّاصحاب اعالن فرمودند که خود را براى تشرف بحضور مبارک آماده سازند
   وسايل پذيرائى مشغول شوند اصحاب بجارو کردن و آب پاشيدنّبتهيۀو 

  مشغول شدند خود جناب باب الباب هم در آب پاشى و جاروب کشى با
ّاصحاب شرکت ميفرمودند و نهايت دقت را در تهيۀ    وسايل الزمه براىّ

  ّپذيرائى از مهمان بزرگوار خود داشتند همه حاضر و مهيا بودند بمحض
  ناب باب الباب مشاهده کرد که حضرت بهاءا با نظرخان تشريفاينکه ج

ّميآورند بحضور مبارک رفتند و با کمال محبت مراسم تحيت بجاى ّ  
ّآوردند و ايشان را بمحلى که براى ورودشان معين شده بود وارد ساختند ّ  

  ّما در آن ايام از عظمت مقام حضرت بهاءا بيخبر بوديم آنچه را
  ّن مشاهده ميکرد و ميديد ما نميديديم نميدانستيم چرا مال حسين ازّمال حسي

  ّايشان اين همه احترام ميکند فرح و سرور باب الباب در حين تشرف بحضور
  اى بود که سر تا پا محو هيکل مبارک بود مثل اينکه از مبارک باندازه

  تهّبودن ما در آنجا بکلى بيخبر باشد چشمش را بصورت هيکل مبارک دوخ
  بود و بهيچ طرف نظر نميکرد ما همه پهلوى او ايستاده بوديم و منتظر بوديم



  ّکه بما اجازه بدهد بنشينيم و لکن او از همه جا بيخبر و بکلى ما را فراموش
   

  ٣١٥ص 
  .کرده بود که بما اجازه نشستن بدهد باالخره حضرت بهاءا بما اجازه دادند

      ّاندازه  در جميع ما مؤثر واقع شده بود با بىِسحر بيان حضرت بهاءا  
  آنکه هيچ يک از ما در آن اوقات عارف بعظمت مقام آن حضرت نبوديم
  ّحضرت بهاءا قلعه را با کمال دقت بازديد فرمودند و در اطراف قلعه سير

  را که سبب ّکردند عنايت بسيار نسبت بمال حسين اظهار داشتند و امورى
   حياتى آن گروه شمردهصحاب بود و از مسائل الزمۀسالمتى و صالح ا

  ّميشد براى مال حسين بيان فرمودند از جمله فرمودند که وسائل از هر حيث
  فراهم شده فقط يک نقص براى اين قلعه موجود است اگر آنهم کامل شود
  ّکار از هر حيث کامل و تمام است و آن عدم حضور جناب قدوس در قلعه

  وئى را با شش نفر ديگر بسارى بفرستيد که برود و بميرزاّاست مال مهدى خ
ّمحمد تقى بگويند حضرت قدوس را بآنها تسليم کند مطمئن باشيد که ّّ  

  ّاى ايجاد ميکند که ميرزا محمد تقى اسير خود را فورًا خداوند وسيله
  باصحاب تسليم خواهد کرد بعد باصحاب فرمودند بايد در جميع موارد

  ارادۀ الهى تسليم شويد انشاء ا منهم بقلعه خواهم آمدصابر باشيد و ب
  و بشما مساعدت خواهم نمود خداوند شما را انتخاب فرموده که طليعۀ
  لشکريان او باشيد دين او را در جهان تأسيس کنيد شما جنود الهى هستيد

َان جندنا لهم الغالبون "  شما فرموده که دربارۀ َُ ُ ُِ َ ّ   )١٧٤٣٧قرآن " ( ٕ
  هر چه پيش آيد يقين بدانيد که نصرت و ظفر مخصوص شماست پس از آن با

  اصحاب وداع فرموده همه را بخدا سپردند و با نظر خان و شيخ ابو تراب
  . نظرخان مراجعت کردند  سپس از راه نور بطهران برگشتندبقريۀ

  ّجناب مال حسين باجراى دستورات حضرت بهاءا مشغول شدند     
  ّدى خوئى را با شش نفر از اصحاب بسارى فرستادند تا جناب قدوسّمال مه

  ّرا که در سارى محبوس ميرزا محمد تقى بودند آزاد ساخته با خود بقلعه
  ّبياورند ميرزا محمد تقى در تسليم اسير خويش مقاومتى نکرد بمحض

   



  ٣١٦ص 
  نّ جناب قدوس را باصحاب تسليم نمود و گفت ايشان مهما، شنيدن پيغام

   منزل من منزل خود ايشان است هيچوقت محبوس،محترم من بودند
  اند که من ايشان را رها کنم اختيار با خود ايشان است ميخواهند نبوده

  بمانند ميخواهند بروند هر طور ميخواهند رفتار کنند اگر ميخواهند بروند
  .من خودم هم حاضرم که در خدمت ايشان بهر جا که ميروند همراه باشم

ّ  جناب مال حسين باصحاب قلعه فرمودند حضرت قدوس بزودى تشريف  ّ  
  خواهند آورد شما بايد همان احترامى را که بحضرت باب ميکنيد دربارۀ
ّحضرت قدوس مراعات کنيد من کوچکترين بندگان حضرت قدوس هستم ّ  
  ّهر چه را او بفرمايد بدون تردد بايد اطاعت کنيد اگر اطاعت نکنيد يا اجراى

  ايد هيچيک از رمايش او را بتأخير بيندازيد بر خالف ديانت رفتار کردهف
  شما نبايد در حضور او حاضر شويد مگر اينکه شما را احضار کند بميل
  ّخود هيچوقت رفتار نکنيد  ببينيد ميل جناب قدوس چيست همانطور

  ّرفتار کنيد براى بوسيدن دست و پاى جناب قدوس اقدام نکنيد زيرا قلب
   و طاهر او اينگونه رفتارها را دوست ندارد بايد با ايشان طورى رفتارپاک

  کنيد که اسباب سر افرازى من باشد همه مطيع او باشيد هر کس از نصيحت
  من سر پيچى کند و آنچه را که گفتم در ظاهر و باطن اجرا نکند

  .ترين عذاب مبتال خواهد شد بسخت
ّ     حضرت قدوس  در منزل ميرزا محمد    تقى که بزرگترين علماى سارىّ

ّو از اقرباى جناب قدوس بودند مدت     روز محبوس بودند مجتهد با کمال٩٥ّ
   بدشت راّاحترام نسبت بقدوس رفتار ميکرد بعضى از اصحاب که واقعۀ

  ّديده بودند وقتى براى مالقات قدوس بمنزل مجتهد ميآمدند مجتهد مانع
  ّلى جناب قدوس بهيچيک از اصحابّمالقات آنها با جناب قدوس نميشد و

  اجازه نميدادند که در سارى بمانند و بهر يک از اصحاب امر ميکردند که در
ّظل علم سياه جناب مال حسين درآيند اين علم سياه همان بود که حضرت ّ  

   
  ٣١٧ص 

  اند هر وقت ديديد علمهاى  آن خطاب بمسلمين فرمودهدربارۀ) ص ( رسول 



   مرتفع شد بشتابيد اگر چه با سينه روى برف هم شدهسياه از طرف خراسان
  ّبرويد تا در ظل آن رايات درآئيد زيرا علم سياه که از خراسان برافراشته
  ّميشود مبشر بظهور مهدى است اين علم سياه بامر حضرت باب بوسيلۀ

ّجناب مال حسين باسم قدوس مرتفع شد و از مشهد تا قلعۀ    شيخ طبرسىّ
ّسه مواج بود و از اول ماه شعبان هزار و دويست و شصت وّاين رايت مقد ّ  

  چهار هجرى تا آخر جمادى الثانى سال هزار و دويست و شصت و پنج هجرى
ّيعنى مدت يازده ماه اين رايت مقدسه که عالمت سلطنت آسمانى بود در ّ  
  روى سر اصحاب شجاع و از جان گذشته پيوسته موج ميزد و بآنها ميگفت

  ."ين دنيا و شئون آن بپوشيد و بنصرت امر الهى قيام کنيد چشم از ا" 
   اقامت خود در سارى نهايت سعى و کوشش راّ  جناب قدوس در دورۀ

   
  ٣١٨ص 

  ّمبذول داشتند که ميرزا محمد تقى مجتهد را بحقيقت امر الهى آشنا کنند
  ّپيوستند و با کمال مهر و محبت با جمالت شيرين از هر درى سخنى مى

  ّ متعلق بدعوت حضرت باب را براى مجتهد توضيح مىّرم امور حقيقيۀو ن
  ّفرمودند مجتهد باطنًا نسبت بجناب قدوس بنظر احترام مينگريست

ّو مردم سارى را از اذيت و آزارجناب قدوس ممانعت ميکرد و اشخاصى را ّ  
ّکه نسبت بقدوس ميخواستند اذيتى بنمايند توبيخ و سرزنش مينمود ولى ّ  

ّرفتار او باختيار خودش نبود مثل اينکه قوۀ باطنيهاين    اى او را باين کار ّ
  واميداشت زيرا مجتهد نسبت به پيروان حضرت باب دشمنى شديدى
  داشت و اين دشمنى را آخر االمر بروز داد و اصرار کرد که جميع پيروان

  .باب را از بين ببرند
  ّئى قدوس را بقلعه تشريف فرمابهر حال اصحاب قلعه چون مژدۀ     

  ّشنيدند بجوش و خروش آمدند جناب قدوس چون نزديک قلعه رسيدند
  يکنفر را بقلعه فرستادند که ورود ايشانرا باصحاب اعالن کند اين مژده
  ّقواى اصحاب را تجديد کرد جناب مال حسين با شور و نشاط شديدى

  ر هر کدامّبهمراهى صد نفر از اصحاب به پيشباز قدوس رفتند اين صد نف
  ّدو شمع در دو دست خود گرفتند جناب مال حسين بشخصه آن شمع ها را



  ّروشن کردند و باصحاب فرمودند به پيشباز قدوس بروند روشنائى شمعها
  تاريکى شب را از بين برد در وسط جنگل مازندران چشم اصحاب به طلعت

ّقدوس افتاد با کمال اشتياق بحضورش شتافتند اطراف اسب قدوس    حلقهّ
  ّو اظهار خضوع و عبوديت نمودند همان طور که شمعها را در دستزدند 

   اصحاب پياده بودند تا بقلعهّداشتند از دنبال قدوس روان شدند همۀ
  ّرسيدند جناب قدوس در بين اصحاب مانند ماه در بين ستارگان

   بمدح و تمجيد لب، اشعار ميخواندند،ميدرخشيدند اصحاب در ضمن سير
ّسبوح قدوس ربنا " دند و همه با هم با کمال فرح و نشاط جملۀميگشو ّّ ُ ُ ُ  

   
  ٣١٩ص 

ّو رب المالئکة و الروح    ّرا بصداى بلند تکرار ميکردند جناب مال حسين" ّ
  قبل از همه اين جمله را ميفرمودند و سايرين جواب ميدادند صداى اصحاب از

  لعه رسيدند جنابميان جنگل منعکس ميشد همينطور سير ميکردند تا بق
   طبرسى کرده فرمودندّقدوس پياده شدند تکيه بضريح مقبرۀ

ٌبقية اِ خير"  ُ َ لکم ان کنتم مؤمنين ّ ِ ّاول بيان جناب قدوس) ٨٩١١قرآن " (ٕ ّ  
  بشارت) ص(بتالوت همين آيه شروع شد و آنچه را که حضرت رسول 

  ديثى هست که ظاهر شد زيرا حًداده بودند در اين مقام مصداقش کامال
  فرمودند وقتى که مهدى ظهور ميکند پشت خودش را) ص ( حضرت رسول 

  اند مى عه ميدهد و بسيصد و سيزده نفر از اصحابش که دورش حلقه زدهه قلب
ٌبقية اِ خير" فرمايد  ُ لکم ان کنتمّ ْ ُ ُٕ  

َمؤمنين  ِ   ).٨٩١١قرآن " ( ُ
     ّمقصود جناب قدوس از بقية ا ّ  

  ءا بودند جناب حضرت بها
  :ّميرزا محمد فروغى ميفرمود که

  من در آن هنگام حاضر بودم وقتى
  ّکه قدوس پياده شدند و پشت
  بضريح شيخ طبرسى دادند آيۀ

  را خواندند بعد اسم مزبور قرآن



  حضرت بهاءا را بردند آنگاه
ّبمال حسين توجه فرموده و از ايشان ّ  

  ند حضرت بهاءا جويا شددربارۀ
  ّمال حسين عرض کردند که حضرت
  بهاءا فرمودند اگر خدا بخواهد
  ّپيش از ماه محرم بقلعه مراجعت

   
  ٣٢٠ص 

  ّ پس از مدت.ّخواهم نمود مگر آنکه مشيت الهى طور ديگر قرار گرفته باشد
ّقليلى جناب قدوس چند خطبه بمال حسين دادند و فرمودند آنها را براى ّ  

   ثانىّ اول مخصوص حضرت باب بود خطبۀبۀاصحاب قرائت نمايد خط
   جناب طاهره بود ما ازّ سوم دربارۀمخصوص حضرت بهاءا بود خطبۀ
   حضرت بهاءاّ دوم اشاراتى دربارۀّمال حسين سؤال کرديم که در خطبۀ

  وارد شده با اينکه ايشان در لباس اعيان هستند و لباس اهل علم را ندارند
ّضور جناب قدوس معروض گشت ايشان فرمودند مطمئناين سؤال ما بح ّ  

ّباشيد در وقت معين سر اين مسئله آشکار خواهد شد هيچيک از ما در آن ّ  
  اوقات بمقام حضرت بهاءا عارف نبود و بحقيقت اشارات وارده در

  ،خطبه آگاه نبوديم هر يک از ما براى بيان معانى و داللت اشارات آن خطبه
  که راجع بقائمى ّ من اغلب از جناب قدوس غوامض احاديثخيالى ميکرديم

  موعود و مخصوص آن حضرت است مورد بحث قرار ميدادم و سؤال
  ّميکردم در ابتدا جناب قدوس اظهارى نميفرمودند باالخره مسئول مرا

  طورى جواب ميفرمودند که جميع شکوک را از قلوب ما زايلباجابت کردند 
  وابهاى شافى و مقنع پيوسته احترام ما نسبتميساختند از استماع آن ج

  ّبمقام قدوس زيادتر ميشد يقين کرديم که آن بزرگوار افکار ما را ميخواند و
  قادر است که اطمينان بما عطا کند اغلب اوقات ميديدم که شبها جناب

ّمال حسين در اطراف مکانيکه حضرت قدوس خوابيده بود گردش ميکردند ّ  
  ّال حسين از اطاق خودشان بيرون ميآمدند و آهستههاى شب جناب م نيمه
ّى که حضرت قدوس خوابيده بودند توجه ميکردند و جملۀّبمحل ٌ سبوح قدوسّ ٌّ ّ  



ّربنا و رب المالئکة و الروح را در آن احيان تکرار ميفرمودند من هرگز آن ِّ ّ  
  شبها را فراموش نميکنم وقتيکه شبها من براى نماز و مناجات

  ّ جناب مال حسين آهسته بطرف من تشريف ميآوردند و دربرميخواستم
  ّگوش من ميفرمودند ميرزا محمد عقل خود را از اين امور حيرت آور بپرداز و

   
  ٣٢١ص 

  با کمال خلوص قلب براى خاطر خدا با من همراه شو تا جام شهادت را
   ثمانين چيست در آنبياشاميم آنوقت ميتوانى بفهمى که مقصود از سنۀ

  ترين اشياء در جهان ظاهر خواهد شد و آشکار  ل بهترين امور و محبوبسا
  .خواهد گشت ولى اينک آن رمز بر تو پوشيده است

  ّبارى چون جناب قدوس بمقبرۀ شيخ طبرسى ورود فرمودند بجناب     
  ّمال حسين امر کردند اصحاب را بشمارد ايشان يکايک مؤمنين حاضر را

  و دوازده نفر بودند وقتيکه ميخواستند تشريفشماره کردند جمعًا سيصد 
  ّ اصحابرا بحضور قدوس عرض کنند ناگهان جوانى باببرند و شمارۀ

  ّکمال سرعت پياده از طرف بار فروش بحضور مال حسين رسيد و دامن عباى
  ايشانرا گرفت و درخواست کرد که جزو اصحاب محسوب فرمايند تا در

   اصحاب با آنّسين قبول فرمودند و عدۀّراه محبوب فدا شود جناب مال ح
ّجوان سيصد و سيزده نفر شد وقتيکه قدوس از عدۀ    اصحاب باخبر شدندّ

  فرمودند  جميع آنچه را حضرت رسول اکرم صلواة ا عليه مخصوص
  ّ تا حجت خداوند بر اند ظاهر و آشکار شد حضرت قائم موعود فرموده

  ر شريعت اسالم ميدانند و خويش راپيشوايان دين که خود را عالم بتفسي
  .ّمفسر احاديث ميشماردند کامل گردد

ّدر آن ايام جناب قدوس صبح و شامگاه مال حسين و وجوه اصحاب را      ّ ّ  
  احضار ميفرمودند و امر ميکردند که از توقيعات حضرت باب تالوت کند

  نّنشستند و خواص اصحاب دور ايشا ّخود قدوس در ميدان جلو قلعه مى
   حضرت باب ميپرداختندحلقه ميزدند و ايشان باستماع بيانات مبارکۀ

  .و گاهى هم شرح و تفسير بعضى از بيانات را ذکر ميفرمودند
   آنان بهيچوجه از شجاعت دشمنان و هجوم ستمکارانۀتجديد حملۀ     



  ّو پشتکار و اخالص جناب قدوس نميکاست هر خطر و مصيبتى را که پيش
ّهميت ميشمردند بخود نميپرداختند و پيوسته حتى در سختا ميآمد بى ّ ّ  

   
  ٣٢٢ص 

  ترين حاالت با محبوب خويش براز و نياز مشغول بودند در مدح موالى
  محبوب خود مطالبى مينگاشتند و اصحاب قلعه را تشويق مينمودند در

  هنگام هجوم دشمنان با کمال متانت و اطمينان بانجام اعمال خود مشغول
  از اطراف دشمنان خونخوار هجوم کرده و از هر طرف گلوله ميباريدبودند 

ّولى جناب قدوس در آن حين بمناجات و تضرع پرداخت   ميفرمود جان منند ّ
  پيوسته با ياد تو همدم است ياد آورى نام تو اى محبوب من در هر موقع
ّغمگسار من است من چون اول کسى بودم که در راه محبت تو در شهر ّ  

  ّ گرفتار رنج و بال گرديدم  افتخار ميکنم اميدوارم اول کسى باشمشيراز
  که جان خود را در راه امر تو فدا کنم گاهى به اصحاب عراقى ميفرمودند
  ًتا قسمتى از آيات قرآن تالوت کنند در هنگام تالوت آيات کامال گوش

  محضرميدادند بعد تفسير آن آيات را ميفرمودند يکوقت از جمله آياتيکه در 
ْو لنب"  مبارکه بود ّقدوس از قرآن مجيد تالوت شد اين آيۀ َ َلوََ ْنکمُ ُ  بشىّ ِ  

ِمن الخوف و الجوع و نقص من االموال و االنفس و الثمرات و ِ ِ ِ َِ َ َ َّ ِ ُِ ٔ ٔ ْ ِ ُ َ  
َبشرالصابرين  َِ ِّ ًجناب قدوس فرمودند اين آيه اصال دربارۀ) ١٥١٢قرآن " (ّ ّ  

  ّد شده بود نازل گرديده ولى در اين ايامّحضرت ايوب و مصائبيکه باو وار
   مبارکه ما هستيم عنقريب تمام اين آالم و مصائب براى مامصداق اين آيۀ

  پيش خواهد آمد و بقدرى خواهد بود که هر کس صابر نباشد قادر بر
ّتحمل آن بليات نخواهد بود ّ.  

  در اوئل بعضى از اصحاب خيال ميکردند که احترام و تواضع     
  پنداشتند  ايجاب مقتضاى حال است و مىّ حسين نسبت بجناب قدوس بواسطۀّمال

ّکه قدوس نسبت بمال حسين مقام و مزيتى ندارد اين خيالى بود که ّ ّ  
  در اوائل داشتند ولى بتدريج بطالن خيالشان براى آنها آشکار شد وقتيکه

  د پىّبعلم جناب قدوس و حکمت و متانت ايشان که از بياناتشان پيدا بو
  اى غريب دارد نوشتجات آن بزرگوار ّبردند دانستند که مقامى رفيع و قوه



   
  ٣٢٣ص 

  ّو استقامتشان در باليا ثابت کرد که احترام مال حسين نسبت بايشان ظاهرى
  ّنيست بلکه قلبى  و واقعى است بتدريج عظمت مقام قدوس براى اصحاب

ّبحدى رسيد که او را شخص اول ميدانستند و در ش   أن و مقامشان براىّ
  .اى باقى نماند  و شبههّهيچ کس شک

  ّجناب قدوس در اوقاتيکه در شهر سارى محبوس بودند بنا بخواهش     
   توحيد نگاشتند و در شرح صاد کلمۀّميرزا محمد تقى تفسيرى بسورۀ

  ّسه برابر قرآن مرقوم فرموده بودند ميرزا محمد تقى وقتيکه) مد ّالص( 
  ى و کامل را از ايشان ديد و آن تفسير را مشاهده کرد بمقام بلنداين بيان عال

  ايشان پى برد و بر احترامش افزود ولى در اواخر بسعيد العلمأ پيوست
  ّو در قتل عام اصحاب قلعه با او همرأى شد تفسير صاد در سارى تمام نشده

  جود طبرسى بنگارش باقى آن مشغول بودند و با وّبود جناب قدوس در قلعۀ
   آنۀّهجوم دشمنان و کثرت گرفتارى تفسير صاد را بآخر رساندند تتم

  بقدر تفسيرى بود که در سارى مرقوم فرموده بودند انشاى سريع و کلمات
  ّمحکم و کشف رموز و اظهار حقايق مکنونه که در نوشتجات جناب قدوس

  ايکه رياست باالستحقاق را بود باعث شگفتى اصحاب گرديد بدرجه
  ّص او ميدانستند هر روز جناب مال حسين مقدارى از نوشتجاتمخصو

  ّقدوس را براى اصحاب ميآوردند و آنها هم با کمال شوق آنها را
  .ميخواندند

  بناى قلعه کامل شد لوازم دفاع از هر جهت فراهم گرديد اين مسئله بر     
  شجاعت اصحاب و خوف و بيم مردميکه در مجاور قلعه بودند افزود

  ص  مختلف اغلب ميآمدند و اجازه ميخواستند که وارد قلعه شوند يااشخا
  ّبراى اينکه اطالعى حاصل کنند يا غرضهاى ديگرى داشتند يا ميخواستند
  ّارادت خود را اظهار کنند همه متعجب بودند که چطور باين سرعت بناى

ّقلعه اين طور فراهم شد وقتيکه جناب قدوس از شمارۀ اصحاب مطلع شدند ّ  
   

  ٣٢٤ص 



  ًامر کردند که ديگر هيچ کس را بقلعه راه ندهند اشخاسى که قبال وارد قلعه
  شده بودند و اوضاع را ديده بودند براى آنها که نديده بودند نقل کردند اين
  مطلب باصطالح دهان بدهان نقل شد تا بگوش سعيد العلمأ رسيد آتش

  کس نبايد بقلعۀبغض و حسد در قلبش شعله ور شد فرمان داد که هيچ 
  ّاصحاب نزديک شود و گفت همه بايد با مال حسين قطع رابطه کنيد اصحاب

  قلعه را که سبب بناى قلعه بودند تکفير کرد ولى مردم گوش بحرفهاى
  سعيد العلمأ نميدادند بعضى از نفوس در حدود امکان با اصحاب بيگناه

  ش آمد که براىمساعدت ميکردند مشکالت و شدائد براى اصحاب بطورى پي
  ات زندگانى دچار سختى شدند ليکن هر وقت که بقولّبدست آوردن ضروري

  مردم کاردشان به استخوان ميرسيد غفلتًا نصرت الهى شامل حالشان
  ميشد و از جائيکه انتظار نداشتند بآنها کمک ميرسيد عنايت الهى پيوسته

  .اصحاب را از تنگى و فشار نجات ميداد
   از اين پيش آمدها خيلى بر آشفت و آتش غضب آنسعيد العلمأ     

ّاى مفصل بناصرالدين اى زبانه کشيد که نامه ستمکار سنگين دل بدرجه ّ  
  ّشاه نوشت ناصرالدين شاه تازه بتخت نشسته بود سعيد العلمأ در نامۀ

   سلطنت شاه خود بشاه چنين وانمود کرد که اجتماع اصحاب در قلعه،
  د از جمله نوشت بابيهاى بيمقدار رايت فتنهو مملکت را تهديد ميکن

  اند ّو آشوب بر افراشته و بر انهدام بنيان سلطنت شما همت گماشته
  ّايستکه عدۀ زيادى از دهات اطراف و مجاور قلعه پيشرفت آنها باندازه

  اند که از روش اند و قسم ياد کرده ّبآنها پيوسته و در ظل لواى آنها در آمده
  اند تا بتوانند اند و خندقى کنده اى ساخته د براى خود قلعهآنان پيروى کنن

   شما بپردازند و در مقابل قواى سلطنت مقاومت کنند اين فرقهبمحاربۀ
  اند تاج پادشاهى را که از اجداد ّچنان عنادى دارند که همت گماشته

  بزرگوار بشما رسيده از شما بگيرند و مقام بلند سلطنت را پست سازند
   

  ٣٢٥ص 
  يقين بدانيد که جز نابود ساختن پيروان اين کيش مبغوض راه ديگرى براى
  استحکام اساس سلطنت شما وجود ندارد اگر بمحو اين طايفه قيام کنيد



  مردم اين مملکت عظمت شما را خاضع شوند و احکام شما را اطاعت کنند
  نهاّو تاج سلطنت شما با گوهر افتخار ابدى مزين گردد ولى اگر در محو آ

  کوتاهى شود و در برانداختن اين کيش سهل انگارى بميان آيد يقين دارم
  و شما را تحذير ميکنم که بزودى  روزى خواهد رسيد و زمانى خواهد آمد
  ّکه نه تنها مردم مازندران بلکه جميع ايرانيان در سر تا سر مملکت در ظل

  ا نظرىّرايت آنان در خواهند آمد و بسلطنت شما و قوت و قدرت شم
  .نخواهند داشت

  ّناصر الدين شاه که تازه بتخت نشسته بود چون دربارۀ امور مملکت     
  کرّمهارتى نداشت رفع اين مشکل و حل اين موضوع را برؤساى لش

  مازندران که در محضرش حاضر بودند واگذار کرد و بآنها دستور داد که
  کت را بکدورت تبديلکه صفاى ممل براى رفع اين غائله و محو اين جماعتى

   حاجى مصطفى خان ترکمان.اند آنچه را صالح ميدانند انجام دهند کرده
ّبشاه عرض کرد که من خودم در مازندران بودم و کامال ميدانم عدۀ    بابيانً
ّچقدر است و قوت و قدرتشان تا چه اندازه است اينها جمعيت کمى ّ  

  ّ همه از اهل علم و طالب انگشتان تجاوز نميکندهستند عددشان از شمارۀ
   مقاومت با قواى مملکتى را ندراندّناتوان بينوائى هستند که بهيچوجه قوۀ

  ّ جرارى الزم نيست يکدسته سرباز ميتواندکربراى از بين بردن آنها لش
  ّآنها را محو و نابود کند اين مطلب اينقدرها مهم نيست که فکر

  باشد فرمانى مرقوم بفرمائيدّاعليحضرت متوجه آن بشود اگر ميل مبارک 
  باسم برادرم عبد ا خان  ترکمان که برود و آتش اين فتنه را خاموش کند
  ّو آن جمعيت را پريشان نمايد من يقين دارم که در ظرف دو روز آثار آن
  جماعت محو و نابود خواهد شد اميدشان نااميد خواهد گشت آتش فتنه

   
  ٣٢٦ص 

  .گرديدو شورش آنها خاموش خواهد 
     ّناصر الدين شاه با رأى حاجى مصطفى خان همراه شد فرمانى بعبد ا  

  خان  نوشت و باو امر کرد که قواى الزمه را از  اطراف مملکت براى انجام
   فرمان نشانى نيز براى عبد ا خانّمأموريت خود جمع آورى کند بضميمۀ



  د و ميداند که او بر اجراىفرستاد تا ثابت کند که نسبت باو اطمينان دار
  ّاين مأموريت قادر است چون اين فرمان و نشان بعبد ا خان رسيد تأثير

  ّشديدى در وجودش کرد و از اين جهت وادار شد که مأموريت خود را بنحو
  کامل انجام دهد طولى نکشيد که لشکر بسيارى بالغ بر دوازده هزار نفر از

  ن و کرد را فراهم ساخت و آنان را از هر جهت اسان لو و افغاطوايف مختلفۀ
   شيخّ افرا که متعلق بنظرخان بود و مشرف بر قلعۀّمجهز ساخت و در قريۀ

  ّر جرار را تمرکز داد و بالفاصله اطراف قلعه را محاصرهکطبرسى آن لش
  ّکرد و از وصول نان و آذوقه بقلعه ممانعت نمود اصحاب مال حسين ديگر نمى

   خارج نان تحصيل کنند آب را نيز بروى اصحاب بست هيچيکتوانستند از
  از محصورين قلعه نميتوانست براى بدست آوردن نان و آب خارج شود

  ر فرمان داده بود که در جلو قلعهکلشه زيرا گلوله از اطراف ميريخت ب
  استحکامات و سنگرهاى مختلف ايجاد کنند و هر کس از قلعه براى بردن

  .اش سازند گلولهآب خارج شود هدف 
  رسول بهنميرى  زبان بشکايت گشود و گفت دشمنان راه بدست آوردن     

  نان را بروى ما بستند اگر آب هم بما نرسد چه خواهيم کرد و چه بالء بسر
  ّ جناب قدوس در اين وقت هنگام غروب آفتاب از چشم انداز.ما خواهد آمد

  چون رسول بهنميرى چنانر دشمن ناظر بودند کلشه ّقلعه با مال حسين ب
ّسخنى گفت قدوس باو فرمودند همراهان ما از قلت آب در رنج و عذابند ّ  
  انشاء ا امشب باران شديدى خواهد آمد و اطراف دشمنان را خواهد

  گرفت و پس از آن برف بسيارى خواهد باريد و مانع هجوم دشمنان خواهد
   

  ٣٢٧ص 
   سيل عظيمى برخاستگشت در همان شب باران شديدى باريد و

  دستجاتيکه نزديک قلعه قرار گرفته بودند همه را از بين برد و مقدار زيادى
   دشمنان را نابود ساخت مقدارى آب در داخل قلعه جمع شد و تااز آذوقۀ

  ّمدت مديدى اصحاب آب براى آشاميدن داشتند شب بعد برف زيادى باريد
  ترين  ّ بودند حتى ميگفتند در سختتا آنوقت مردم آن حدود اينطور برفى نديده

  شبهاى زمستان هم تا کنون اينطور برفى نيامده است پريشانى کار



  . برف بيشتر شد باران حاصل شده بود بواسطۀدشمنان که بواسطۀ
  ّشب پنجم محرم سال هزار و دويست و شصت و پنج هجرى جناب     

  ّب قدوس بطرف دربّقدوس تصميم گرفتند از قلعه خارج شوند وقتيکه جنا
  قلعه با کمال اطمينان و سکون تشريف ميبردند برسول بهنميرى فرمودند

   باران و برفخداوند را شکر ميکنيم که دعاى ما را مستجاب کرد و بواسطۀ
   ما را آبادگاهشان را خراب کرده و قلعۀردشمنان ما را پراکنده ساخت لشک

   برف و باران ديده بودند معذلکّ جرار با آن همه ضرريکه ازرنمود آن لشک
ّمهياى حمله بقلعه شده و قصد داشتند در ساعت معي   نى باصحاب هجومّ

  ّکنند جناب قدوس مصمم بودند که قبل از هجوم اعداء بر دشمنان بتازند
  ّو آنها را پراکنده سازند دو ساعت بعد از طلوع آفتاب جناب قدوس بر

  گر از مؤمنين نيز سواره درّاسب سوار شدند مال حسين و سه نفر دي
ّخدمت جناب قدوس از درب قلعه خارج گشتند بقيۀ    اصحاب هم پياده دنبالّ

   فرياد ّآنها از قلعه بيرون آمدند و فرياد يا صاحب الزمان برآوردند،
  اصحاب خوف و ترس عجيبى در اردوى دشمنان ايجاد کرد اصحاب مانند

  جنگل مازندران منعکس ميشدشير نعره ميکشيدند و صداى آنها در وسط 
  دشمنانيکه در اطراف جنگل مجتمع شده بودند از ترس پريشان شدند برق
  اسلحه چشمهاى آنها را خيره ميکرد تهديد اصحاب براى فرار اعداء کافى

  بود لشکر دشمن پراکنده شدند آنچه را داشتند گذاشتند و فرار اختيار
   

  ٣٢٨ص 
   اصحاب فاتح و غالب گشتند جنابّکردند و در مدت چهل و پنج دقيقه

ّمال حسين  و قدوس بقيۀ ّ   را اسير کردند عبد ا خان ترکمان و  لشکر فرارىّ
  دو نفر از رؤساى لشکرش و حبيب ا افغانى و نور ا خان افغان در اين
  هنگامه بقتل رسيدند و چهارصدوسى نفر هم از لشکر عبد ا خان مقتول

  .گشتند
ّب قدوس بقلعه برگشتند مال حسين هنوز در خارج قلعه بانجامجنا      ّ  

ّمأموريت خود مشغول بودند در اين بين سيد عبد العظيم خوئى از طرف ّ  
ّجناب قدوس بمال حسين ابالغ کرد که فورًا بقلعه برگردند و از طرف جناب ّ  



ّقدوس بمال حسين گفت ما دشمنان خود را شکست داديم لزومى ندارد آنها    راّ
  دنبال کنيم زيرا مقصود ما دفاع است ما بايد هجوم دشمن را ممانعت کنيم

  ّمقصود ما آن نيست که کسى را اذيت کنيم بايد کوشش کنيم و باحياء
   الهىّنفوس بپردازيم آنچه تا کنون واقع شد دليل کافى است که قوۀ

ّهيچوقت مغلوب نميشود ما جمعيت کمى هستيم و عدۀ   اى الهىّ قليلى از احبّ
  ّهستيم که خداوند بلطف خويش ما را بر اين لشکر جرار و جنگ آزموده

  .غالب فرمود
  در اين واقعه از اصحاب  هيچ کس کشته نشد فقط شخصى موسوم بقلى     

  جنگيد  زخم سختى برداشته بود امر ّکه در جلو جناب قدوس با اعدا مى
  بجز اسب و شمشيرشانّجناب قدوس باصحاب صادر شد که از اموال دشمنان 
  .بچيزهاى ديگر اعتنائى نکنند و دست بغارت نگشايند

  لشکريکه بسر کردگى عبد ا خان از هم پاشيده بود چون ممکن بود دو     
  ّمرتبه برگردند و بحمله و هجوم بپردازند جناب قدوس باصحاب امر
  نندفرمودند براى جلوگيرى از حمله دشمن در اطراف قلعه خندقى حفر ک

  اصحاب نوزده روز مشغول کار بودند و شب و روز با کمال نشاط و سرور
  .کوشيدند تا حفر خندق بپايان رسيد

  بعد از تمام شدن حفر خندق شهرت يافت که مهديقلى ميرزا با لشکرى     
   

  ٣٢٩ص 
  ّبسيار بطرف قلعه آمده اول در شيرگاه اردو زد بعد از چند روز به وسکس

  ّز طرف خود نزد جناب مال حسين فرستاد و پيغام دادآمد و شخصى را ا
  ام از شما بپرسم که چه مقصودى داريد و منظور که من از طرف شاه آمده

  ّشما چيست مال حسين باو فرمودند بشاهزاده بگو ما هيچ منظورى ندرايم نه
  در خيال ارتقاء بتخت سلطنت هستيم و نه در فکر اغتشاش مملکت ما فقط

  ّم موعود ظاهر شده است و ما حاضريم ادعاى خود را با داليلميگوئيم قائ
   شاهزاده بود ازمحکمه و براهين قاطعه ثابت کنيم شخصى که نمايندۀ

ّراستى گفتار و صدق بيان و استحکام داليل جناب مال حسين بقدرى متأثر ّ  
  ّشد که بگريه افتاد و بمال حسين عرض کرد ما چه کارى بايد بکنيم فرمودند



  شاهزاده بگو بهتر اينستکه علماى سارى و بارفروش را شاهزاده امرب
ّکنند همه در اينجا حاضر شوند تا ما صحت ادعاى حضرت باب را با داليل و ّ  

  براهين براى آنها ثابت کنيم قرآن مجيد بين ما و علما حاکم بحکم فصل
   وقتّباشد وقتى که داليل خود را گفتيم و ادعاى خود را ثابت کرديم آن

  ّشاهزاده آنچه بفرمايد حاضريم و اگر نتوانستيم با آيات و احاديث صحت
   . ما حکم بفرمايددعوت حضرت باب را ثابت کنيم هر طور بخواهد دربارۀ

  
   

  ٣٣٠ص 
   سه روز علما را جمع شاهزاده قانع شد و وعده داد که بفاصلۀنمايندۀ

   اين وعده،واهد نمودّخواهد کرد و مطابق نظر جناب مال حسين رفتار خ
  .بمرحله عمل نرسيد

  ّشاهزاده مهديقلى ميرزا خود را براى هجوم بقلعه از هر جهت مهيا     
  ساخت اينطور صف آرائى که شاهزاده براى از بين بردن اصحاب قلعه

  دۀّنظيربود سه فوج پياده و افواج متعد مثل و بى کرده بود تا آنوقت بى
  ضر بودند خودش هم با لشکريانش بر روىسواره در رکاب شاهزاده حا

  ايکه مشرف بقلعه بود قرار گرفتند و فرمان داد از همانجا باصحاب ّهتپ
  ّ هنوز صبح طالع نشده بود که جناب قدوس باصحاب.قلعه تيرباران کنند

  بعد فرمودند درهاى قلعه را باز" اى جنگجويان خدا سوار شويد : " فرمودند
  ّبجانب وسکس روانه شدند جناب مال حسين باکردند خودشان از قلعه 

  ّدويست و دو نفر از اصحاب شجاع و دلير از دنبال قدوس روانه شدند برف
  را فرو گرفته بود اطرافشان را هم دشمنان احاطه کرده بودند و در و گل راه

   فراهم بودًتاريکى شب بآنها هجوم ميکردند استحکامات جنگى هم کامال
  ن امور مانع اجراى مقصود اصحاب نشد با کمال شجاعتولى هيچ يک از اي

   شاهزاده مراقب جناب.ّاز قلعه خارج شده همراه جناب قدوس ميرفتند
  ّمال حسين بود و ميخواست بداند که بکجا ميروند چون ديد بمرکز

  استحکامات لشکر نزديک ميشوند براى اينکه از پيش آمدن اصحاب
ّد اما فايده نداشت زيرا جناب مال حسينجلوگيرى کند امر بتير اندازى کر ّ  



  تمام استحکامات را در هم شکست و ابواب پيشرفت را مفتوح ساخت و
  ّباالخره بمحلى که شاهزاده در آن قرار داشت و منزل شخصى او بود هجوم

   عقب اطاق خود را شاهزاده چون ديد که جانش در خطر است از پنجرۀ.کرد
  رار کرد لشکر چون چنين ديدند و رئيس خودبخندق انداخت و پا برهنه ف

  را مشاهده کردند که با کمال خوف فرار ميکند همه رو بهزيمت نهادند آنهمه
   

  ٣٣١ص 
ّلشکر جرار در قبال عدۀ    قليل اصحاب تاب مقاومت نداشتند وقتى کهّ

  اصحاب با نصرت و ظفر در اردوگاه وارد مسکن خصوصى شاهزاده شدند
  ان خواستند جلو اصحاب را بگيرند ليکن هر دو کشتهدو نفر از شاهزادگ

  ّشدند در مسکن خصوصى شاهزاده پيروان جناب قدوس چند صندوق پر از
  طال و نقره يافتند و لکن ابدًا بآنها اعتنائى نکردند فقط چيزيکه برداشته
  با خود بردند يکى شمشير شاهزاده بود که عالمت ظفر فيروزى اصحاب

  صندوق باروت بود که با ّ مال حسين دادند و ديگر يکبود و او را بجناب
  خود بردند و به ساير نفائس و اثاث گرانبهائيکه از شاهزاده بجا مانده

  ّ وقتيکه شمشير را براى جناب مال حسين.بود بهيچوجه دست نيالودند
ّآوردند ديدند که مال حسين با شمشير قدوس جنگ ميکند زيرا شمشير ّ  

   اصحاب.اى از کار افتاده بود  اصابت گلولهى جنگ بواسطۀّمال حسين در اثنا
  بزندان لشکر دشمن پى بردند وقتى که مشغول باز کردن درهاى زندان

ّبودند صداى مال يوسف اردبيلى را از ميان زندان شنيدند مال يوسف وقتى ّ  
  که عازم قلعه بوده است بدست دشمنان اسير و محبوس گرديده بود چون

  ّ زندانيها را که با او در تحمل شدائداصحاب درخواست کرد همۀآزاد شد از 
  اند خالص کنند نظر بتقاضاى او فورًا همه زندانيها آزاد سجن شريک بوده

  .شدند
  صبح همان روز که اين نصرت و فيروزى نصيب اصحاب شد جناب     

  ّمال حسين در نواحى وسکس در حاليکه سوار بر اسب بودند اصحاب را دور
  ّناب قدوس جمع کردند و منتظر بودند که اگر دشمنان هجوم خود راج

  ّتجديد کنند بدفاع پردازند ناگهان از دو طرف مورد هجوم لشکر جرار



  ّگشتند اصحاب فرياد يا صاحب الزمان برآوردند و بجلوگيرى دشمنان
ّپرداختند جناب مال حسين از يکطرف و جناب قدوس از طرف ديگر ّ  

  براى جلوگيرى دشمنان اسب تاختند آن دسته ايکه موردبهمراهى اصحاب 
   

  ٣٣٢ص 
  ّ مال حسين قرار گرفته بودند تاب مقاومت نياورده و خود را بدستۀحملۀ

ّديگريکه با حضرت قدوس ميجنگيدند مخلوط ساختند اطراف قدوس را ّ  
  ّاحاطه کردند جناب قدوس و باقى اصحاب در ميان لشکر قرار گرفتند گلوله

   هزار گلوله يکمرتبه آتش دادند يکى از گلوله ها،ر طرف ميباريداز ه
  ّبدهان جناب قدوس اصابت کرد چند دندان ايشانرا شکست و حلق و زبان

  آن بزرگوار مجروح شد صداى آتش گرفتن هزار گلوله تا ده فرسخ رفت
  ّمال حسين مطلب را ملتفت شدند و براى نصرت برادران خويش شتافتند

  معرکه رسيدند از اسب پياده شدند و زمام را بخادم خودچون نزديک 
  ّقنبر على دادند و با کمال شتاب بجانب قدوس رفتند بمحض اينکه ديدند

ّخون با نهايت شدت از دهان حضرت قدوس جاريست خيلى بى   تاب شدند ّ
  ّو دو دست خود را بلند کردند که بر سر خود بزنند جناب قدوس ايشان را

ّمال حسين اطاعت کردند و از قدوس خواهش کردندممانعت فرمود  ّ  
ّشمشيرشانرا باو بدهند مال حسين شمشير قدوس را گرفتند و بهمراهى ّ  

  ّصد و ده نفر از اصحاب باعداى مهاجمين حمله کردند جناب مال حسين در آن
  ّدست شمشير جناب قدوس را گرفته يکه وقت با دو شمشير جنگ ميکردند ب

  يگر شمشير مهديقلى ميرزا را گرفته بودند و بخيلبودند و با دست د
   

  ٣٣٣ص 
   جنگ گرم شد بفاصله نيم ساعت دشمنان رادشمن هجوم کردند هنگامۀ

  پراکنده ساخت و با شجاعت و قدرت خويش لشکر دشمن را مجبور کرد که
  .فرار اختيار کنند اعدا همه فرار کردند

   فرار کردن اعدا جناببعد از پراکندگى لشکر مهديقلى ميرزا و     
ّمال حسين حضرت قدوس را بقلعه مراجعت دادند و باصالح خرابيهاى قلعه ّ  



  ّ حال جناب قدوس گريان بودند حضرتمشغول شدند اصحاب از مشاهدۀ
  پيروان خود چنين مرقوم فرمودند  که گريه نکنيد بايد بقضاىه ّقدوس ب

   دندان مبارک حضرت،  در امتحانات ثابت قدم باشيم، الهى راضى باشيم
   دندان منهم از، ّرسول عليه السالم از سنگ جفاى دشمنان نيز شکسته شد

ّ اگر چه بدن من معذب و متأل، دشمن در هم شکستگلولۀ   م است و لکن روحّ
   شکر خدا نميتوانم از عهدۀ،  خيلى شادمان هستم، من خيلى مسرور است

   خود سرور مرا از بين با گريۀ اگر شما مرا دوست ميداريد، بيرون بيايم
   زيرا من چون شما را گريان ميبينم محزون ميشوم  اين بيانات، مبريد

   حزن و اندوه اصحاب را زائل ساخت،، ّجناب قدوس که کتبًا بآنها القاء شد
  ّايکه ذکر شد در روز بيست و پنجم ماه محرم سال هزار و دويست اين حادثه

  .وع پيوستو شصت و پنچ هجرى قمرى بوق
  ّايکه بمال حسين داده ّدر اول اين ماه حضرت بهاءا بر حسب وعده     

   طبرسى عزيمتبودند با چند تن از پيروان و اصحاب از نور بجانب قلعۀ
ّفرمودند ميرزا جانى کاشانى و مال باقر تبريزى حرف حى و ميرزا يحيى ّ  

  ا آن حضرت همراهبرادر حضرت بهاءا نيز جزو اصحابى بودند که ب
  بودند حضرت بهاءا ميل داشتند که هر چه زودتر خود را

  ّبقلعه برسانند و در بين راه هيچ جا توقف نکنند و استراحت ننمايند تا
  زودتر بقلعه برسند تصميم گرفته بودند که هنگام شب بقلعه خود را
   خود صادربرسانند زيرا بر حسب فرمان عبد ا خان  که در دوران رياست

  کرده بود دشمنان در اطراف قلعه مراقب بودند و نميگذاشتند که کسى بمدد
   

  ٣٣٤ص 
  اصحاب وارد قلعه بشود و يا مساعدتى بکند بر سر راههاى مختلف که

  بقلعه منتهى ميشد اشخاصى را بمراقبت گماشته بودند باين جهت حضرت
  اقبت محفوظ باشندبهاءا ميخواستند شب بقلعه نزديک شوند تا از مر

  اشخاصى که با حضرت بهاءا همراه بودند اصرار کردند که چند ساعتى
  اى رسيد که ناچار مطابق ميل آنها استراحت کنند، اصرار آنها بدرجه

  ّرفتار فرمودند هر چند يقين داشتند که تأخير در طى طريق نتيجۀ خوبى



  شان آگاه شوند و ممانعتّ ممکن است اعداء آنها را ببيند و از نيت،ندارد
  ه دور بود وارد شدند،ّنمايند بهر حال براى استراحت در منزليکه از جاد

شام خوردند و خوابيدند فقط حضرت بهاءا همراهان حضرت بهاءا  
  بيدار بودند و يقين داشتند که تأخير همراهان مشکالتى در راه وصول

  اهان حضرت بهاءا خوابيدهبمقصود ايجاد خواهد کرد در بين اينکه همر
  ّ جاسوسها از اين قضيه بودند و ايشان هم پهلوى آنها بيدار نشسته بودند،

   همه را گرفتند هر چه  مأمورى چند آمدند، ّمطلع شدند و خبر بردند،
  داشتند ضبط کردند و چون حضرت بهاءا را رئيس آن دسته تشخيص داده

  و اکيد بما داده شده که هر کس را اينجاهابودند بايشان گفتند دستور شديد 
  ببينيم دستگير کنيم و به آمل بفرستيم و بدست حاکم بسپاريم حضرت

  شما مطلب را اشتباه کرديد و نميدانيد کار ما چه چيز:" بهاءا فرمودند
  اين" است من بشما نصيحت ميکنم کارى نکنيد که در نتيجه پشيمان شويد 

  ل اطمينان و وقار صادر شده بود در رئيس مأمورينبيان مبارک که با کما
ّمؤثر افتاد با خشونت رفتار نکرد و درخواست نمود که حضرت بهاءا  
  و همراهان سوار شوند و با مأمورين بآمل بروند خيلى با ادب و احترام
  رفتار کرد همه براه افتادند و بجانب آمل عزيمت نمودند همان طوريکه

  اى رسيدند با مأمورين قدرى فاصله داشتند حضرت ميرفتند برودخانه
  بهاءا بهمراهان خود باشاره دستور دادند که هر چه نوشتجات همراه

   
  ٣٣٥ص 

   
  ٣٣٦ص 

  دارند در ميان رودخانه بيندازند صبح نزديک شهر آمل رسيدند يکى از
  مأمورين جلوتر رفت و به حاکم آمل خبر داد که جمعى را در راه قلعۀ

  سى ديديم و آنها را گرفته آورديم حکمفرماى آمل در آنوقت حاکم اصلىطبر
   نايب الحکومه بود حاکم اصلى با سربازان خود بکمک لشکر شاهزاده، نبود

  مهديقلى ميرزا رفته بود و يکى از خويشاوندان خودش را بجاى خود
  بحکومت گذاشته بود نايب الحکومه بمحض اينکه خبر گرفتارى اين جمع را



  از مأمور شنيد فورًا بمسجد رفت و علما و سادات و مشاهير را در مسجد
  جمع کرد حضرت بهاءا و  همراهانشان را هم احضار کرد که در مسجد در

  ّمحضر علما حاضر شوند اما نميدانست اشخاصى که دستگير شده اند
  کيستند وقتى که حضرت بهاءا و همراهان وارد مسجد شدند چشم نايب

  لحکومه که بحضرت بهاءا افتاد خيلى ترسيد وحشت کرد و پشيمان شدا
   توبيخ آميزى کلماتى بحضرتکه چرا بچنين کارى اقدام کرده بعد با لهجۀ

  بهاءا گفت و مقصودش از گفتن اين کلمات اين بود که جلو فتنه و فساد
  گذارد فتنهعلما و پيشوايان دين را که در مسجد جمع شده بودند بگيرد و ن

  و آشوبى براه بيندازند از اين جهت بيانات توبيخ آميزى بر زبان راند
  ما از اين گونه تهمتهائيکه نسبت داده ميشود:" حضرت بهاءا فرمودند 

  چسبد بزودى برائت ما از ًکامال برکنار هستيم اين تهمتها بهيچوجه بما نمى
  ار ميگردد من بحاکماينگونه تهمتها در مقابل چشم شما ثابت و آشک

  حاکم رو بعلما کرده" نصيحت ميکنم کارى نکند که موجب پشيمانى باشد 
  االت ميکردند حضرتؤو گفت هر چه ميخواهيد از ايشان بپرسيد علما س

  بهاءا در نهايت صراحت و وضوح جواب آنها را بيان ميفرمودند در بين
  اى از آيات  ورقهل و جواب نزد يکى از همراهان حضرت بهاءاؤاس

  ٌحضرت باب يافتند آن ورقه را برئيس العلمأ دادند مشاراليه بعضى از
  فقرات آنرا خواند و ناگهان آن ورقه را بطرفى افکند و باطرافيان خود گفت

   
  ٣٣٧ص 

  ّاينها که در ادعاى خود اين همه بلند پروازى ميکنند هنوز بلد نيستند کلمات
   اين ورقه امالى کلمات را غلط نوشتندرا درست بنويسند ببينيد در

  جناب آخوند اين عبارتيکه ميفرمائيد از حضرت" حضرت بهاءا فرمودند 
  ّباب نيست بلکه آنرا حضرت امير على عليه السالم در جواب يکى از اصحاب
  خويش موسوم بکميل ابن زياد فرموده است چون حضرت بهاءا مجتهد را

  جواب ماند و ساکت شد ديگر ًرمودند کامال بىباشتباه و جهلش آگاه ف
  چيزى نگفت يکى از اشراف که جنبۀ سيادت هم داشت برآشفت و گفت اين
  ّعبارت بصراحت داللت ميکند که از قلم باب صادر شده و مفسرين مذهب



  اند آنگاه از حاکم درخواست کرد که اصحاب را بقتل باب آنرا بکار برده
   در هر،  دشمن اسالمند،فوس دشمن حکومتندبرساند و گفت اينگونه ن

  صورت بر ما الزم است جلو اين بدعت را بگيريم و اينها را محو و نابود
  کنيم و ساير سادات و اشراف نيز با اين شخص همراهى کردند و بناى

  ّبدگوئى و ستم را گذاشتند و از حاکم درخواست کردند که فورًا مطابق ميل
  ّتحير شد که چکار کند ديد اگر خواسته باشد بحرف حاکم م.آنها رفتار کند

  علما گوش ندهد ناچار بخطر خواهد افتاد و آبرويش خواهد رفت تصميم
  گرفت که بهر قسم شده جلو شورش وفساد علما را بگيرد و آتشى که در

  ّقلب آنها افروخته است خاموش کند از اين جهت بمأمورين و فراشهاى خود
  ا بچوب ببندند و گفت بعد از چوب کارى اينها رادستور داد که حضرات ر

  حبس ميکنم تا وقتى که خود حاکم بيايد و اينها را بطهران بفرستد و در
   آنها مجرىرا که سزاوار هستند بامر شاه دربارۀى آنجا مجازات
  .خواهند کرد

ٌرا که بچوب بستند مال باقر بود مشاراليه فرياد ميزد من ّاول کسى      ّ  
   مأمورين مرالتًااسبهاى حضرت بهاءا هستم و عازم مشهد بودم غفمهتر 

  ّگرفتند و اينجا آوردند حضرت بهاءا وساطت فرمودند و باالخره موفق
   

  ٣٣٨ص 
  ّشدند که مال باقر را خالص کنند وقتى که خواستند حاجى ميرزا جانى را

   ميهمان منبچوب ببندند حضرت بهاءا فرمودند او شخص تاجريست که
   ميرزا يحيى هم فرمودند او نوکر من است و باين سبببوده است دربارۀ

  او را هم از چوب خوردن خالص کردند بعد بنايب الحکومه فرمودند هيچ کدام
  ايد من خودم ّاز اينها تقصير ندارند اگر باذيت و آزار ما تصميم گرفته
ّبراى تحمل هر نوع اذيت و آزارى حاضر هستم ناي ّب الحکومه اول مردد بودّ ّ  

  ّبعد امر کرد که فقط حضرت بهاءا را چوب ببندند با آنکه اول قصد
  .ّداشتند بحضرت بهاءا اذيتى نرساند و همراهان را چوب کارى کند

  همان زحمت و مصيبتى را که پنج ماه قبل حضرت باب در تبريز از     
نيز در آمل از دست دشمنانّدشمنان خود تحمل فرمودند حضرت بهاءا   



   دشمنان درّتحمل فرمودند همانطور که حضرت باب نخستين بار بوسيلۀ
  منزل عبد الحميدخان  داروغه در شهر شيراز محبوس شدند همانطور
  ّحضرت بهاءا اول مرتبه در طهران در منزل کدخدا محبوس شدند

   محبوس شدند حضرتکو   ماهّ دوم حضرت باب در قلعۀهمانطور که مرتبۀ
  ّ دوم در منزل حاکم آمل محبوس شدند همانطور کهبهاءا هم براى مرتبۀ

   شيخ االسالم تبريز مورد ضرب و چوبکارى قرارحضرت باب در نمازخانۀ
  گرفتند حضرت بهاءا نيز در نمازخانه مجتهد آمل مورد چوبکارى

  م در چهريقّ سوو ضرب قرار گرفتند همانطورکه حضرت باب دفعۀ
  ّ سوم در سياه چال طهرانمحبوس شدند حضرت بهاءا نيز براى دفعۀ

  ّحبس شدند مصيبتهائيکه حضرت بهاءا تحمل فرمودند حضرت باب
  .ّجميع مصائب را از قبل تحمل کردند

  بارى حضرت بهاءا و همراهان را در يکى از اطاقهاى جنب مسجد     
   الحکومه اين بود که حضرت بهاءا را باينمحبوس کردند مقصود نايب

  ّوسيله از هجوم دشمن خونخوار محفوظ بدارد و در نهانى بفراشان خود
   

  ٣٣٩ص 
  دستور داد که ديوار اطاقى را که محبوسين در آن بودند سوراخ کنند و آنها
  را از آنجا بيرون ببرند اين دستور نايب الحکومه مجرى شد خود نايب

  لوى ديوار انتظار ميکشيد و حضرت بهاءا را از راهيکهالحکومه په
  در ميان ديوار ايجاد کرده بودند بيرون آورد و بمنزل خود برد در بين راه

  ّشخص سيدى از علما چون حضرت بهاءا را ديد لسان بلعن و طعن گشود
  و عصاى خود را بلند کرد تا حضرت بهاءا را مضروب سازد نايب الحکومه
ّخود را سپر بال کرد و نگذاشت اذيتى بهيکل مبارک برسد آنگاه بسيد رو ّ  

ّکرده و گفت ترا بحضرت رسول قسم ميدهم که دست از اذيت بردار سيد بر ّ  
   اين شخص از دشمنان دين است تو ميخواهى او را چطور؟" آشفت و گفت 

  اد و فريادچند نفر از اوباش در اين بين دور آنها جمع شدند و د" خالص کنى 
  ّه و استهزاء مشغول گشتند آن سيد عالم سبب شد کهّراه انداختند و بسخري

  ّهياهوى شديدى صورت گرفت در بين آن قيل و قال فراشان نايب الحکومه



  حضرت بهاءا را از معرکه بيرون بردند و بمنزل نايب الحکومه رساندند
   همراهانّردند بقيۀدر حقيقت خيلى شجاعت بخرج دادند که چنين کارى ک

   نايب الحکومه چون.را نيز بدار الحکومه بردند و از مهلکه نجات يافتند
  بحضور مبارک رسيد از بدرفتارى اهالى آمل معذرت خواهى کرد و گفت

  اگر خواست خدا نبود هيچ کس نميتوانست شما را از چنگال اين ستمکاران
  راى خالصى شما فدا کنمخالص کند من قسم خورده بودم که جان خودم را ب

  ّ استقامت کردم و گر نه منهم از شر آنها ايمن،از اين جهت براى مراعات قسم
  نميماندم  و حتمًا بچنگال آنها گرفتار و در زير پاى آنها پايمال ميشدم آنگاه
  ّاز رفتار اشراف آمل شکايت مفصلى بحضور مبارک کرد عرض کرد اينها

  ّرى هستند هميشه مرا اذيت ميکنندخيلى مردمان گردنکش زشت رفتا
  ّنايب الحکومه با کمال اخالص و شفقت از حضرت بهاءا پذيرائى ميکرد
  و کرارًا بحضور مبارک عرض کرد خدا نکند که شما محبوس باشيد خيال

   
  ٣٤٠ص 

  نکنيد من شما را در منزل خودم حبس کردم من يقين دارم که بناى اين منزل
  ّن بوده است که شما در اينجا از شر دشمنان خودّاز روز اول براى اي

  .محفوظ و در پناه باشيد
  هيچ"  من از حضرت بهاءا شنيدم که ميفرمودند :نبيل ميگويد     

   آمل آميزيرا که من از نايب الحکومۀتمسجونى بجز من رفتار مالطف
  ديدم مشاهده نکرده است اين شخص با مهربانى و احترام با من رفتار
  ميکرد پيوسته سعى داشت که وسايل سالمتى و استراحت مرا فراهم کند

  من در آنجا خيلى راحت بودم فقط چيزى که بود نميتوانستم از منزل بيرون
  ّبروم نايب الحکومه خيلى ميترسيد که وقتى حاکم برگردد بمن اذيتى برساند

   
  ٣٤١ص 

  ّحاکم آمل عباسقلى خان الريجانى بود
  بقلعۀ شيخکه جزو لشکريان 

  طبرسى رفته بود من خيلى سعى کردم نايب



  الحکومه را از اين خيال برهانم و باو
  ّگفتم مطمئن باش خداونديکه مرا از

  ّشر مردم آمل خالص کرد و ترا
  برانگيخت که با اين احترام از من در
  ّمنزل خود پذيرائى کنى البته قادر
  است که قلب حاکم را نسبت بمن

  و را وادار کند که بامهربان سازد و ا
  ّمن بمهر و محبت رفتار نمايد يکشب
  بيدار شديم زيرا پشت در منزل سر و
  صدا خيلى بود همه منتظر بودند که

  دشمنان مجددًا هجوم کنند وقتى در را
  باز کردند معلوم شد حاکم از قلعه

   
  ٣٤٢ص 

  ّ اذيتبآمل برگشته  چون خبر گرفتارى ما را شنيد نفوسى را که ما را مورد
  ّو آزار قرار داده بودند بشدت و سختى توبيخ و سرزنش کرد با لحن توبيخ
  آميز فرياد ميزد و بآنها ميگفت چرا گذاشتيد اين ستمکاران با ميهمان

   چرا؟دستگير شده که قدرت دفاع از خود ندارد اينگونه رفتار کنند
  ساير اشرار بچه دليل علما و ؟ ميخواستيد اين ميهمان بزرگوار را بکشيد
   اگر اين علما راست ميگويند که؟ ّادعاى خود را بر ايشان ثابت کرده بودند

   شيخحامى اسالم هستند واحکام اسالم را عمل ميکنند خوبست بقلعۀ
  ت خود را ثابت کنند و از دين اسالم کهّطبرسى بروند و در آن جا اسالمي

  .ّمدعى حفظ آن هستند دفاع نمايند
   شجاعت اصحاب قلعه خيلىن الريجانى از مشاهدۀّعباسقليخا     

  ّمتحير شده بود پيش از آنکه بقلعه برود اصحابرا مورد اعتنا
  پنداشت و جلوگيرى آنها را سهل ميدانست وقتى که رفت و وقايع را نمى

  بچشم خود ديد آنوقت از کبريا و خودخواهيش کاسته شد و آتش خشمش
  با کمال خضوع و احترام بحضور مبارکتسکين يافت وقتى که وارد آمل شد 



  ّحضرت بهاءا مشرف شد و از بد رفتارى و کردار زشت مردم آمل
  ّمعذرت خواست طورى شده بود که شخصيت و مقام خود را فراموش کرده
  ّبود از جناب مال حسين خيلى تمجيد ميکرد و زبانش پيوسته بمدح مواهب

  الباب گويا بود پس از چند روزّو مهارت و شجاعت و عزت نفس جناب باب 
  ّاى مهيا کرد و حضرت بهاءا را با همراهانشان بطهران رسانيد وسيله

  اين پيش آمد که ذکر شده مانع آن شد که حضرت بهاءا بتوانند خود را
  ّبقلعه برسانند و بمساعدت اصحاب بپردازند هر چند نهايت جديت و کوشش

  ساعدت فرمايند و لکن تقدير الهى بر اينرا داشتند که اصحاب قلعه را م
  قرار نگرفته بود که ايشان در قلعه تشريف ببرند اگر بقلعه ميرفتند

  و بشهادت ميرسيدند ديگر اهل عالم از تعاليم و احکام آن بزرگوار که در
   

  ٣٤٣ص 
  .نصيب ميماندند  اظهار امر آشکار شد محروم و بىدورۀ

   زندگانى يعنى در ريعان جوانى بودند که نداىۀ ورحضرت بهاءا در بهار د     
  ّحضرت اعلى را شنيدند و در سن بيست و هفت بخدمت امر پرداختند از
  جميع شئون ظاهره و ثروت و مقام گذشتند وقتى که در طهران بمساعدت

   نجات دادنّاسراى قزوين اقدام فرمودند گرفتار حبس شدند در قضيۀ
  اى از قدرت خود را آشکار ساختند در ونهحضرت طاهره از قزوين نم

  بدشت داد و فرياد اصحاب را در نهايت تدبير زايل ساختند در نياال حضرت
   طبرسى نصايح مشفقانهّقدوس را از مرگ نجات دادند باصحاب قلعۀ

   اصحاب مساعدت فرمايند و خود رابهفرمودند و پيوسته ميکوشيدند که 
  ند چنانچه در آمل نگذاشتند هيچ يک ازدر همه حال فداى اصحاب ميساخت

  ّاصحاب مورد ضرب قرار بگيرند و خود بنفسه تحمل آن مصيبت فرمودند
   تير انداختن بابيان بشاه مورد رنج و آسيب اعدا قرار گرفتند چهدر واقعۀ

  ّبلياتيکه از لواسان تا اردوگاه پادشاه و از آنجا تا پايتخت بهيکل مبارک
ّهران مشقت فراوانى از ثقل اغالل تحمل فرمودند و دررسيد در سياه چال ط ّ  

  اى از تاريکى آن سجن بزحمت فراوان گذراندند اين جمله که ذکر شد نمونه
ّبلياتى بود که تحمل فرمودند و اين امور بزرگترين برهانست بر آنکه آن ّ  



  بزرگوار يگانه شخصى بودند که جميع قوائى را که در ايران مورد اثر
ّکار ميانداختند قدرت و قوت آن بزرگوار بود که قواى مؤثره را بابودند ب ّ  

ّنهايت دقت بکار ميانداخت و امورشان را منظ   م ميساخت  و باالخره آنّ
   شريعت بيان بچنان مقام بلندى رسانيد زيرا بعدّقواى مؤثره را در دورۀ

   پس ازّاز شريعت بيان مقدر بود که زمام امور موکول بآن بزرگوار شود و
  . بيان آن نفس جليل مظهر وحى حضرت کردگار گردددورۀ

   
  ٣٤٤ص 
                 فصل بيستم                

  ّ  بقيۀ فصل قبل                           
  سابقًا گفتيم  که مهديقلى ميرزا شکست خورد و فرار کرد لشکرش     

  يقلى ميرزا ثانيًا بجمعپريشان شد بعد از پريشانى و فرار شاهزاده مهد
  م شد که باصحاب قلعه حمله کند اصحاب خود را بارّقوى پرداخت و مصم
  ّ لشکرى عظيم و سپاهى جرار يافتند رياست لشکر باديگر در محاصرۀ

ّعباسقليخان الريجانى و سليمان خان افشار بود اين دو نفر قوه و لوازم ّ  
   و بلشکر شاهزاده مهديقلىبسيار و پياده و سواره بيشمار فراهم کردند

   سنگر بمنزلۀهفتميرزا پيوسته بودند اردوگاه در جوار قلعه قرار داشت 
  خطوط دفاعى در اطراف قلعه تعبيه کرده بودند که اگر اصحاب از قلعه

   بمرکز قوى،  مانع را از بين برنميداشتندهفت تا آن ، بيرون ميآمدند
  ّرور و خودخواهى بتمرين عمليات لشکريان هر روز با کمال غ، نميرسيدند

  ّجنگى مشغول بودند و ميخواستند قوه و قدرت خود را بدينوسيله
  آبى شده بودند بمحصورين قلعه نمايش بدهند اصحاب قلعه دچار بى

  ّو مجبور شدند در ميان قلعه چاه بکنند در هشتم ماه ربيع االول حفر چاه
  ب چاه را حفر کردند بآنهاّتمام شد وقتى که جناب مال حسين ديدند اصحا

  فرمودند عنقريب ما شستشو خواهيم کرد براى اينکار آب فراوانى خواهيم
  داشت روزى که شستشو کنيم تمام اوساخ ترابى از ما زايل خواهد شد و در
  پيشگاه خداوند قدير خواهيم شتافت و بحيات ابدى خواهيم رسيد هر کس

  ّيا کند و منتظر آخرين ساعتميل دارد از جام شهادت بنوشد خود را مه



  زندگانى خود باشد تا خونش در راه نصرت دين خويش بريزد امشب قبل از
  طلوع فجر هر که دلش ميخواهد که با من همراه باشد بايد خود را آماده کند

  تا از قلعه خارج شويم و لشکر ظلمتى را که در جلو راه ما قرار گرفته
   

  ٣٤٥ص 
  ّ عزت ابدىپراکنده سازيم و بجايگاه

  .خويشتن را برسانيم
  ّهنگام عصر آن روز جناب مال     

   لباسهاى تازۀ،حسين وضو گرفتند
   حضرتّ عمامۀ،خود را پوشيدند

  باب را برسر گذاشتند و براى دفاع
  خود را آماده ساختند صورت جناب
  ّمال حسين بسيار درخشان بود و آثار

  منتهى از چهرۀ ايشان سرور بى
  يدا با اصحاب و يارانظاهر و هو

  طورى مذاکره ميفرمودند مثل اينکه
  وداع ميکنند آنها را براى آخرين بار

  تشويق ميکردند و بشجاعت و
  ّاستقامت تحريص ميفرمودند مدتى
  ّرا هم در خدمت جناب قدوس بسر

  ّبردند در محضر ايشان با کمال خضوع نشسته بودند جناب قدوس با
  ند و ايشانرا تشجيع ميکردند گاهى بذکر حضرتّمال حسين  مذاکره ميفرمود

ّباب و بياد آن بزرگوار مشغول بودند و زمانى قدوس از کشفيات روحيۀ ّ ّ  
  ّخويش بمال حسين فيض ميبخشيدند خالصه قسمت بيشتر آن شب منقضى

  . صبح دميدشد و ستارۀ
  ّطلوع اين ستاره بمال حسين بشارت ميداد که عنقريب فجر يوم وصال     

  محبوب بيهمتا طالع خواهد شد جناب باب الباب در آن وقت
  برخاستند و بر اسب سوار شدند و فرمودند اصحاب در قلعه را باز



  کنند آنگاه با سيصد و سيزده نفر از ياران براى مقابله با دشمنان از قلعه
   

  ٣٤٦ص 
  ّخارج شدند و فرياد يا صاحب الزمان برکشيدند صداى اصحاب در جنگل

ّيد و از اطراف منعکس ميشد جناب مال حسين بسنگر اول حملهميپيچ ّ  
  کردند  اين سنگر بدست زکرياى قادى کالئى سپرده شده بود باب الباب

   کمى سنگر را در هم شکستند و زکريا را مقتول ساختهبفاصلۀ
  ّسربازانش را پريشان و متفرق ساختند بالفاصله با نهايت سرعت و شجاعت

ّسنگر دوم و سو   م را نيز گشودند هر چه پيش ميرفتند خوف و بيم لشکرّ
  دشمن زيادتر ميشد و نا اميدى و اضطرابشان بيشتر ميگشت

  سراپاى آنها را وحشت و دهشت گرفته بود از اطراف مثل باران بر سر
  اصحاب و باب الباب گلوله ميباريد ولى آنها ابدًا اعتنائى نداشتند و

  نگرها را در هم شکسته و استحکامات راپيوسته پيش ميرفتند تا جميع س
  ّويران ساختند در اين بين عباسقليخان الريجانى باالى درختى رفت و

  هاى درخت پنهان ساخت و بمراقبت اصحاب خودش را در ميان شاخه
  پرداخت اطراف او را تاريکى فرو گرفته بود و بخوبى ميتوانست در پرتو

   مراقبت کندً اصحابش را کامالمشعلهائيکه روشن شده بود باب الباب و
  ّجناب مال حسين سواره پيش ميرفتند ناگهان پاى اسب ايشان بريسمان
  يکى از چادرهاى نصب شده پيچيد ايشان ميخواستند اسب را از اين

  ّ دشمن خيانتکار يعنى عباسقليخانورطه برهانند که ناگهان هدف گلولۀ
  ار از زخم باب الباب جارىالريجانى گشتند اثر گلوله شديد بود خون بسي

ّميگشت عباسقليخان نميدانست که مقتول او کيست جناب مال حسين از ّ  
  اسب پياده شدند و چند قدم بيشتر برنداشتند که قواى ايشان بضعف

  و سستى گرائيده برزمين افتادند دو نفر جوان خراسانى از اصحاب باب الباب
   پيش آمدند و جنابکه يکى موسوم بقلى و ديگرى موسوم بحسن بود

  .باب الباب را برداشته بقلعه بردند
ّمال صادق و مال ميرزا محمد فروغى براى من       ّ   چنين حکايت کردند) نبيل ( ّ

   



  ٣٤٧ص 
  ّگفتند که ما هر دو در آنوقت که مال حسين را بقلعه آوردند در ميان قلعه در

ّمحضر جناب قدوس مشرف بوديم وقتى باب الباب را بحضو   ّر جناب قدوسّ
  ّآوردند بما فرمودند همه بيرون برويد و هيچ کس اينجا نماند مال حسين را
  ّکه بيهوش شده بود در حضور قدوس گذاشتند همه بيرون آمديم بعد جناب

ّقدوس بميرزا محمد باقر امر کردند در را ببندد و هيچ کس را بمحضر ايشان راه ّ  
  ّرم که هيچکس نبايد بآنها اطالعندهد و فرمودند بعضى کارهاى پنهانى دا

  ّپيدا کند ما از شنيدن اين فرمايش جناب قدوس حيرت کرديم همانطور
  ّايستاده بوديم چند لحظه بعد صداى جناب مال حسين را شنيدم که با حضرت

  ّقدوس به مذاکره مشغولند و بسؤاالت ايشان جواب ميدهند اين گفتگو دو
  ّتر شد که ديديم ميرزا محمد باقرّساعت طول کشيد تعجب ما وقتى بيش

  خيلى مضطرب و پريشان است بعدها بما گفت من پشت در ايستاده
  ّبودم و از سوراخ در بميان اطاق نگاه ميکردم بمحض اينکه جناب قدوس

ّاسم مال حسين را بردند فورًا مال حسين برخاسته نشستند و مانند سابق ّ  
  ّرا بزمين دوختند و با کمال دقتبا کمال خضوع سر خود را کج کرده چشمها 

  شنيدند و هر چه را سؤال ميکردند جواب ميدادند ّفرمايشات قدوس را مى
  خيلى زود از من جدا شدى و مرا" ّشنيدم که حضرت قدوس بايشان فرمود 

  در چنگال دشمنان واگذاشتى چندان طولى نميکشد که انشاء ا من هم نزد تو
  مند  د و از نعمتهاى الهى که بوصف نميايد بهرهخواهم آمد و بتو خواهم رسي

ّآنگاه صداى مال حسين را شنيدم که بقدوس عرض کردند " خواهم شد    جانم" ّ
ّپس از مدتى جناب قدوس بميرزا" فداى شما آيا از من راضى هستيد  ّ  

  ّباقر امر کردند در اطاق را باز کند اصحاب مشرف شدند جناب
   امورى با او حسين خدا حافظى کردم و دربارۀّمن با مال" ّقدوس فرمودند 

  ما نگاه"  آنها گفتگو نشده بود شريک و انباز گشتم که پيش از اين دربارۀ
  ّاند و آثار تبسم لطيفى در ّکرديم ديديم جناب مال حسين صعود کرده

   
  ٣٤٨ص 

  آرامش و اطمينان بنظر ميرسيدند مثل اينکها صورتشان پيداست چنان ب



  ّفنشان جناب قدوس آمدند جسد باب الباب را درکاند در وقت  خوابيده
  پيراهنش پيچيدند و دستور دادند که بدن را در قسمت جنوبى ضريح شيخ

  طبرسى قرار بدهند بعد نزديک جسد رفتند و بر صورت و چشمهاى
   حياتخوشا بحال تو که تا آخرين دقيقۀ" ّمال حسين بوسه زدند و فرمودند 

   ميثاق الهى ثابت و مستقيم بودى اميدوارم که هر گز بينخويش بر عهد و
  ّاين کلماترا جناب قدوس با چنان سوز و گدازى" من و تو جدائى نيفتد 

  اختيار گريه بيان فرمودند که هفت نفر از اصحاب که حاضر بودند بى
   اصحاب خيلى سوزناک بود همه آرزو داشتند که اگر ممکن بودکردند گريۀ
  ّ فداى باب الباب کنند جناب قدوس با دست خويش جسد بابجان خود را

  الباب را در قبر گذاشتند و باصحابيکه نزديکش بودند فرمودند مدفن باب
  ّالباب را بايد از همه کس مستور و مکتوم بداريد حتى ساير اصحاب هم
  ّنبايد بفهمند که مدفن باب الباب کجاست هيچ کس را مطلع مسازيد بعد

  د سى و شش نفر ديگر از اصحاب را که شهيد شده بودند دردستور دادن
  شمال مقبره و ضريح شيخ طبرسى در ميان يک قبر دفن کنند وقتى که
  ّبدنها در ميان قبر گذاشته ميشد ميفرمود احباى الهى بايد مانند اين

ّشهداى امر مقدس رفتار کنند همانطور که اينها در حال ممات با هم متحدند ّ  
  ّ حيات خويش با هم متحد باشند در آن شب قريب بايد در دورۀّاحباء هم

  .نود نفر از اصحاب در ميدان جنگ زخمى شده بودند
   سال هزار و دويست شصت و چهار هجرىاز روز دوازدهم ذى القعدۀ     

  ّيعنى اولين روزيکه اصحاب مورد هجوم اعدا قرار گرفتند تا روز وفات
   شصت و پنج وّ ربيع االول سال هزار و دويستّجناب مال حسين که روز نهم

  هجرى هنگام طلوع فجر بود مطابق شماره و حساب ميرزا باقر هفتاد
  ّو دو نفر از اصحاب در طول اين مدت بشهادت رسيده بودند و از روزيکه

   
  ٣٤٩ص 

  ّجناب مال حسين مورد هجوم دشمنان شدند تا روزيکه بشهادت رسيدند
ّشته بود در طول اين مدت چه وقايع عجيبه اتفاقيکصد و شانزده روز گذ ّ  

  ّافتاد چه شجاعتها از جناب مال حسين بظهور رسيد اقدامات باب الباب در



  ٌترين دشمنان مشاراليه اى حيرت آور بود که سخت ّطول اين مدت باندازه
   آن وقايعبشجاعت و بزرگوارى ايشان اقرار داشتند و از مشاهدۀ

  ّودند در چهار دفعه جناب مال حسين نهايت درجۀدچار حيرت و دهشت ب
  .ّشجاعت و قوت خويش را که از کمتر کسى ديده شده بود ظاهر ساختند

ّ اول در روز دوازدهم ذى القعده نزديک بارفروش اتفاق افتاددفعۀ    دفعۀ.ّ
ّدوم در روز پنجم محرم در جوار قلعۀ    شيخ طبرسى بوقوع پيوست که بابّ

  ّ سوم در روز مرتبۀ.يان عبدا خان ترکمان روبرو شدندالباب با لشکر
  ّبيست و پنجم محرم در وسکس بود که با لشکر شاهزاده مهديقلى ميرزا

   چهارم که از همه مهمتر بود و آخرين دفعه دفعۀ. اند مصادف شده
  ّمحسوبست وقتى بود که عباسقليخان و شاهزاده مهديقلى ميرزا و سليمان

  ّه دست بدست هم داده بودند و قواى خود را متحدًا بکارخان افشار هم
  انداخته بودند و چهل و پنج صاحب منصب که در جنگ مهارت و شجاعت

  ّ جناب مال حسين از.کامل داشتند نيز با آنها مساعد و همدست شده بودند
  ّ اشتعال بود مظفر وجميع وقايع هولناک که آتش جنگ در نهايت درجۀ

  ّجميع آن سپاه و لشکريان جرار را که در نهايت نظممنصور گشتند و 
  اى چنان ّو ترتيب بودند متفرق و پريشان ساختند در هر واقعه

  ّشجاعت و قوت و مهارت و توانائى بانواع مختلف و اشکال متفاوت از
  ايشان ظاهر ميشد که هر يک بتنهائى براى اثبات حقيقت امر مبارکى که

  م فرموده بود و براى پيشرفت آن کوششاين بزرگوار بحمايت آن قيا
  ايکه جان خود را در راه نصرت آن امر با کمال غيرت ميفرمود بدرجه

ّ جناب  مال حسين حتى در دوران صباوت آثار.و شهامت فدا ساخت کافى بود ّ  
   

  ٣٥٠ص 
  ّنجابت و حسن خلق در سيمايش ظاهر و آشکار بود در علم و دانش و تمسک

  ارى و اخالص در انجام مقاصد و مراعات انصاف وبدين و مهارت در سو
   بلند ارتقاء يافته بود عالى و رتبۀثبات و استقامت در امور دينى بدرجۀ

   اين صفات جناب باب الباب از بين نفوسيکه جان خود را دربواسطۀ
  راه امر مبارک نثار کردند و بشهادت رسيدند ممتاز و از همه باالتر بود



  ادترا نوشيدند سى و شش سال از عمر مبارکشان گذشتهوقتى که جام شه
ّ جناب مال حسين وقتى که بکربال رسيدند و بمجلس درس جناب سيد کاظم.بود ّ  

  ّرشتى وارد شدند هيجده سال داشتند نه سال هم از محضر سيد استفاده
  کردند و باين وسيله استعداد قبول نداى حضرت باب در ايشان آشکار شد

  آور ويش را صرف خدمات امريه و جانفشانيهاى حيرت عمر خّبقيۀ
   حيات ايشان هيچفرمودند تا در ميدان شهادت وارد شدند حوادث دورۀ

  وقت مستور و خاموش نخواهد ماند و در نهايت وضوح و روشنى در
  .صفحات تاريخ بالد آن بزرگوار خواهد درخشيد

  کمال خجلتلشکر دشمن چنان شکست سختى خورده بودند که با      
  و شرمسارى ميتوان گفت از کار افتاده بودند قواى پريشان و گسيخته

  جمع آوريش مشکل بود و نتوانستند باصحاب قلعه هجوم کنند مگر بعد از
   در.چهل و پنج روز که قوى و لشکر پريشان از گوشه و کنار مجتمع شدند

  مجبور شدنداى بود که  ّاين بين عيد نوروز فرا رسيد شدت سرما باندازه
   خود را باصحاب که چندين بار اصحاب آنها را شکست دادههجوم و حملۀ

   هر.بودند و با شرمسارى و خوف همراهشان ساخته بود بتأخير بيندازند
  چند حمله باصحاب قلعه بتاخير افتاد ولى رؤساى لشکر و دولت اوامر

   قلعهشديدى صادر کرده بودند که بهيچوجه نگذارند کسى بکمک اصحاب
   آذوقه براى اصحاب قلعه مشکل شده بود جناب مسئلۀ.دنبآنها بپيوند

ّقدوس بميرزا محمد باقر دستور دادند برنجهائيکه جناب باب الباب براى ّ  
   

  ٣٥١ص 
  دوران سختى انبار کرده بودند باصحاب قسمت کند وقتى که برنج را قسمت

  هر يک از:"  گفتند ّکردند حضرت قدوس اصحاب را احضار فرمودند و بآنها
  ّشما که ميتواند بليات و مصائب آينده را که براى ما پيش خواهد آمد

  ّتحمل کند با ما در قلعه بماند و هر کدام که در وجود خويش احساس ترس
  و ترديد مينمايد فورًا از قلعه بيرون رود و خود را بمأمنى برساند هر که

  بزودى دور ما را خواهندرفتنى است بايد زودتر برود زيرا دشمنان 
   راه از هر طرف بروى ما بسته خواهد شد،، گرفت و بما حمله خواهند کرد



  ّشدايد و بليات سختى بر ما خواهد باريد و بمصائب طاقت فرسا دچار
  ".خواهيم شد 

  ّشبى که جناب قدوس اين فرمايش را باصحاب فرمودند در همان     
  ّولى که جزو اصحاب بود بنفاق قيامّشخص سيدى موسوم به ميرزا حسين مت

  ّکرد و نسبت باصحاب قلعه راه خيانت سپرد و مکتوبى بعباسقليخان
  را که شروع کرديد تمام نميکنيد چرا کارى:" الريجانى نوشت مضمون آنکه 

   دشمنان شما که درّمگر نميدانيد که مال حسين وفات کرده و بوفات او شيرازۀ
  ّاشيده اصل کار مال حسين بود شما که آن رکناند از هم پ قلعه جمع شده

  اعظم را از بين برداشتيد چرا کار را باتمام نميرسانيد اگر همان وقت يک
  روز ديگر صرف ميکرديد بدشمن فائق ميآمديد من بشما خبر ميدهم حاال

  لشکر زياد احتياجى نداريد تنها صده ديگر براى از بين بردن دشمنان خود ب
  ّ دو روز بر قلعه مسلط خواهند شد و بدونبفرستيد بفاصلۀنفر جنگجو اگر 
   اهل قلعه تسليم شما خواهند گشت زيرا از حيث آذوقه درقيد و شرط همۀ

  ."اند  ّاند و از اين جهت دچار مشقت شديدى شده سختى هستند همه گرسنه
ّميرزا حسين متولى پس از نگارش نامه آنرا مهر کرد و بسيد على      ّ  

  ّداد سيد على بعد از آنکه سهم خود را از برنجيکه بين اصحاب قسمتزرگر 
  ميکردند دريافت نمود نصف شب از قلعه فرار کرد و مکتوب را

   
  ٣٥٢ص 

ّبعباسقليخان الريجانى رساند عباسقليخان اين شخص را ميشناخت در آن ّ  
  ّاى که در چهار فرسخى قلعه بود توقف داشت ّهنگام عباسقليخان در قريه

  و نميدانست چه بکند گاهى فکر ميکرد که بطهران برود و بحضور شاه
  آور خود ننگ داشت گاهى ميگفت برسد و از اين شکست و فرار خجلت

  بوطن خود يعنى الريجان برگردد آنجا هم که ميرفت دوستان و خويشانش
  براى اينکه شکست خورده بود ناچار او را مالمت ميکردند همينطور فکر

  نامۀ ميرزا حسين  ،ّ صبح که بيدار شد سيد على زرگر، چه بکندميکرد که 
ّمتولى را باو داد عباسقليخان آنوقت دانست که مال حسين کشته شده از ّّ  

  ّاى برايش حاصل شد از ترس اينکه مبادا سيد على زرگر اين جهت فکر تازه



  عجيبى فورًا او را کشت و با نيرنگ  ّخبر قتل مال حسين را بسايرين بدهد،
   دلش ميخواست پيش از آنکه ساير را از خود دور ساخت،" تهمت  قتل " 

  رؤساى لشکر بهجوم و حمله اقدام کنند خودش باين کار مبادرت کند
  ّو تسخير قلعه را باسم خود معروف سازد زيرا از طرفى مال حسين بقتل
  رسيده بود و از طرف ديگر گرسنگى باصحاب قلعه زورآور شده بود از

  ّين جهت خود را مظفر و منصور پنداشت و فورًا بجمع قوى پرداخت و دها
  روز پيش از نوروز با لشکر خود بنيم فرسخى قلعه رفت ابتدا دربارۀ

  ّ ميرزا حسين متولى خائن تحقيقاتى کرد و چون بصدقمندرجات نامۀ
  مندرجات نامه يقين کرد هنگام طلوع صبح رايت هجوم بر افراشت و با دو

  ر پياده و سواره قلعه را محاصره نمود بلشکر خود فرمان داد که ديدهلشک
  .بانان قلعه را هدف گلوله سازند

ّميرزا محمد باقر با نهايت شتاب خود را بمحضر جناب قدوس رسانيد      ّ  
  ّو جريان را معروض داشت قدوس فرمود شخص خائنى که در قلعه هست

  ّالريجانى اطالع داده است او همّوفات جناب مال حسين را بعباسقليخان 
  ّبمحض اطالع بر وفات باب الباب موقع را مغتنم شمرده بقلعۀ ما هجوم

   
  ٣٥٣ص 

  کرده تا نصرت و فيروزى را مخصوص خويش سازد و از رقباى خود باين
  واسطه پيش افتد تو اکنون با هيجده نفر از اصحاب از قلعه بيرون رو

  ّرسان تا بداند اگر مال حسين وفات يافتهّو عباسقليخان را بجزاى خود ب
  و لکن قدرت الهى همواره اصحاب و ياران خود را مساعدت ميفرمايد

  ّ ميرزا محمد باقر.ّو پيوسته آنان را بر دشمنان مظفر و منصور ميسازد
   اشارت کرد تا در قلعه،پس از آنکه هيجده نفر از ميان اصحاب انتخاب کرد

  هانش سواره از قلعه بيرون تاختند و با فرياد خود و همرا،را باز کنند
   باردوى دشمن هجوم کردند و آنان را،  انداختند اىّيا صاحب الزمان ولوله
  ّ سپاه عباسقلى خان  با ترس بسيار فرار اختيار،پراکنده و پريشان ساختند

  کردند و شکست ننگينى نصيب آنان گشت چنان پراکنده شدند که معدودى
  ّتند خود را ببار فروش برسانند ولى از شدت خجلت و ننگاز آنها توانس



  ّنميتوانستند سر بلند کنند عباسقلى خان بقدرى ترسيد که خود را از اسب
  بزمين انداخت و فرار کرد بقدرى سراسيمه شده بود که در وقت پياده شدن

  ّيکى از کفشهايش برکاب گير کرده و همانطور آويزان ماند و او متوجه
   در حالتى که يک، رفى که لشکرش فرار ميکردند او هم فرار کردنشده بط

  پايش کفش داشت و پاى ديگرش برهنه بود با نهايت شتاب خود را
  بشاهزاده مهديقلى ميرزا رساند و با ترس و خوف بسيار شکست خويش را

  ّ ميرزا محمد باقر با اصحاب خويش در نهايت سالمتى و.معروض داشت
  مى را که از دشمن بجا مانده بود،َلَ ع، تندسرور بقلعه باز گش

  ميرزا باقر بدست گرفته بود و پس از ورود بقلعه با نشاط عظيمى آن
  .را برئيس بزرگوار خويش تقديم کرد

  ًاّ اصحاب از شکست دشمن مسرور شدند و اطمينان کامل مجددهمۀ     
   غلبه برّبراى آنها حاصل شد که قوۀ ايمان و ايقان براى جلب نصرت و

  ّدشمنان کافى است چون اصحاب چيزى نداشتند که سد جوع نمايند از
   

  ٣٥٤ص 
  گوشت اسبهائى که از اردوى دشمن با خود آورده بودند تغذيه ميکردند و
  ّبا کمال شجاعت و ثبات هر گونه سختى را تحمل مينمودند هميشه مراقب

  ساير مطالبّبودند که آنچه را حضرت قدوس بفرمايد مجرى سازند و ب
ّو امور اهميتى نميدادند    مشکالتى که در پيش داشتند و حملۀ دشمنان، ّ

  و ساير امور بقدر سر موئى آنان را از سلوک در طريقۀ اصحاب سابق باز
  نميداشت با نهايت استقامت و شجاعت مانند ياران قبل در نصرت امر

  اقع اشتدادکوتاهى نداشتند هر چند بعضى از نفوس ضعيف القلب در مو
ّاهميت بود که بکلى از بين رفت باليا لغزيدند و لکن اقدام آنها بقدرى بى ّ ّ  

   جان بازى اصحاب، و همۀ آنها فراموش شدند و کارى از پيش نبردند
  شجاع و دلباخته که داراى عزم راسخ و استقامت کامل بودند در پرتو انوار

  خيانت و لغزشترين ساعات مصيبت و بال   اقدامات خود در سخت
  .ّنوا را بکلى محو و نابود ساخت خائنين بى

  شاهزاده مهديقلى ميرزا که در سارى اردو زده بود از شکست     



  ّعباسقلى خان  و فرار او خيلى خوشحال شد اگر چه باطنًا تصميم داشت که
ّاصحاب قلعه را بکلى محو کند ولى از عدم موفقيت رقيب خود عباسقليخان ّ ّ  

  است افتخار غلبه و فتح را خود بتنهائى دارا باشد و براى او که ميخو
  بطهران نگاشت و کمکاى ّميسر نشد خيلى خوشحال شده بود فورًا نامه 

  هاى توپ و ساير لوازم را از طهران خواست ّطلبيد تجهيزات جنگى و عراده
  تا بدون تأخير براى او بفرستند و تصميم داشت که در اين مرتبه قلعه را

  .اصره و بهر نحو هست اصحاب را مغلوب و قلعه را تسخير نمايدمح
   اصحاب  جديدى مشغول بودند،ّدر ضمن اينکه دشمنان بتهيۀ حملۀ     

  اعتنائى مينگريستند ّجناب قدوس بمشکالت و مصائب وارده بنظر بى
   در جريان جشن بشکر  لوازم انعقاد جشن نوروز بودند،ّو مشغول تهيۀ
  ال پرداختند که آنها را مورد فضل و احسان خويش قرارخداوند متع

   
  ٣٥٥ص 

  داده و برکات خود را بآنان مبذول داشته با اينکه گرسنه بودند تمام
  ّها و بليات را فراموش کرده بودند و بخواندن اشعار سرگرم بودند مصيبت

  پيچيد و در ساعات روز فرياد هنگام شب صداى اصحاب قلعه باطراف مى
ّسبوح قدوس ربنا و رب المالئکة و الروح  ( که جملۀآنان  ّ ِّ ّ َ ٌ   را ميگفتند) ٌّ

  ّبگوش قريب و بعيد ميرسيد تکرار اين جمله که پيوسته و مستمر بود
  باعث اشتعال شجاعت و اطمينان در وجود اصحاب بود آنچه را از لشکر
  دشمن گرفته بودند از اسب و غيره جميعًا صرف شد فقط از مواشى گاو

   بسته بود اى باقى مانده بود که حاجى نصير قزوينى آن گاو را در گوشه اىهّماد
  ّهر روز او را ميدوشيد و شيرش را براى جناب قدوس شير برنج ميپخت و
ّميبرد حضرت قدوس مقدارى از آن شير برنج ميل ميفرمودند و بقيه را ّ  

  از" باصحابى که در حضورشان بودند عنايت ميفرمودند و ميگفتند 
ّروزيکه جناب مال حسين از من جدا شده است از هيچ غذائى لذت نميبرم ّ  

   گرسنگى هستند و با کمالبينم ياران من در نهايت درجۀ زيرا وقتى مى
  ".اند دلم ميسوزد قلبم آتش ميگيرد  ضعف و ناتوانى دور من نشسته

ّبا اين همه مصائب و شدائد جناب قدوس تفسير صاد الصمد را         پيوستهّ



  ّنوشتند و از طرفى هم ياران و احبا را باستقامت و پايدارى نصيحت مى
  ّميفرمودند ميرزا محمد باقر هر صبح و شام اصحاب را جمع ميکرد

  و قسمتى از تفسير صاد را براى آنها تالوت مينمود از استماع آن آتش
  .ور ميشد و اميد جديد در وجودشان احداث ميگشت شجاعت اصحاب شعله

ّاز مال ميرزا محمد          شنيدم که ميفرمود خدا ميداند ما گرسنگىفروغىّ
  ّخود را اهميت نميداديم و براى خوراک روزانۀ خود فکر نميکرديم زيرا
  ّتالوت آيات به نحوى مؤثر بود که عقل ما را تسخير ميکرد اثر آن آيات

  ن نبود آثارطورى بود که اگر چند سال هم بهمان منوال بسر ميبرديم ممک
  ماللت و رنج در ما پيدا شود يا شجاعت ما از بين برود هر وقت که فکر

   
  ٣٥٦ص 

  ّنداشتن آذوقه و خوراک ميخواست قدرى تصميم ما را متزلزل کند و قوت
ّما را بضعف تبديل نمايد فورًا ميرزا محمد باقر بحضور جناب قدوس ّ  

   بمحض اينکه، دندّميرفت و قضيه را عرض ميکرد ايشان تشريف ميآور
  پيش ما ميآمدند از مشاهدۀ آن طلعت نورانى و آن بيانات سحرآميز نااميدى

  ّما باميدوارى و غصه و اندوه ما بسرور و شادمانى تبديل ميشد،
  حالتى در خود احساس ميکرديم که اگر تمام دشمنان غفلتًا بما حمله ميکردند

  .اديقين داشتيم که فورًا همه را شکست خواهيم د
ّعيد نوروز در آن ايام مطابق با بيست و چهارم ماه ربيع الث        انى سالّ

   اىّهزار و دويست و شصت و پنج هجرى بود جناب قدوس در روز عيد ورقه
  نگاشتند که براى اصحاب قرائت شد مضمون ورقه اين بود که عنقريب

  درامتحانات شديده پيش خواهد آمد و مصائب تازه واقع خواهد شد و 
  نتيجه جمع بسيارى از اصحاب بشهادت خواهند رسيد چند روز از اين

  ّ شاهزاده مهديقلى ميرزا با لشکر جرارى نزديک قلعه فرود،ّمقدمه گذشت
  ّآمد سليمان خان افشار و عباسقليخان الريجانى و جعفر قلى خان هر يک با

  نّعده و تجهيزات خود بشاهزاده پيوستند بعالوه چهل نفر از بزرگا
  و صاحب منصبان هم بمساعدت شاهزاده آمدند در مجاور قلعه در نقاط

  ّها و ساير استحکامات جنگى را مهيا ساختند تا مختلفه سنگرها و خندق



  داد که قلعه و اصحاب روز نهم شهر البهاء رئيس لشکر بتوپچى ها فرمان
  .هاى توپ نمايند را هدف گلوله

  ّميباريد جناب قدوس از اطاق خوددر بين اينکه گلوله از هر طرف      
  بيرون آمدند و بوسط قلعه تشريف آوردند و بمشى پرداختند وجهۀ

  ّقدوس بسيار مسرور و صورتشان خندان بود نهايت اطمينان و متانت را
  ّداشتند همانطورکه قدم ميزدند ناگهان گلولۀ توپى جلوى جناب قدوس

  اعتنائى با پاى خود  و بىبزمين افتاد ايشان گلوله را بکمال خونسردى
   

  ٣٥٧ص 
  خبرند اين ستمکاران چقدر از غضب خدا غافل و بى:" غلطاندند و فرمودند 

   مخلوق ضعيفى کهمگر نميدانند که نمرود با آن عظمت را خداوند بوسيلۀ
  ه باشد هالک فرمود مگر نميدانند که قوم عاد و ثمود را باد تند بهالکتّپش

   چرا اين همه کوشش ميکنند که جنود الهى رارساند اگر ميدانند پس
ّبترسانند با آنکه اين جنود شجاع و اصحاب دلير اهميتى بقدرت و قوت ّ ّ  

  ّآنگاه باصحاب توجه" ّسلطنت نميدهند و آنرا مانند ظل زائل ميشمارند 
  ّشما آن اصحابى هستيد که حضرت رسول عليه الصلوة:" کرده و فرمودند 
ِما فرموده است و اشوقا الخوانى الذين يأتون فى آخرّو السالم دربارۀ ش َ ُ َ ّ َ ِ  

ٰالزمان طوبى ُ ِ ُ لهم و طوبى لنا و طوبى هم افضل من طوبانا ملتفت باشيدّ ُِ ُ َ َ ُ ُ َ  
   بشما غلبه کند و باين وسيله مقام عظيم خود را از دستٰمبادا نفس و هوى

  اى هر يک ازّبدهيد  از تهديد اشرار نترسيد و از سطوت کفار نهراسيد بر
ّشما وقتى مقدر و ساعتى مقرر است چون اجل برسد نه هجوم اعدا اثرى ّ  

ّدارد و نه کوشش احباء تأثيرى هيچکس نميتواند اجل کسى را مقدم و مؤخر ّّ  
  سازد اگر تمام روى زمين بمخالفت شما قيام کنند قبل از وقتى که خدا

  ّت مقرر زياد و کم نخواهدّ معين کرده نميتوانند کارى بکنند يک دقيقه از وق
  هاى توپ ترس بخود راه بدهيد ّشد اما شما اگر چه يک لحظه از اين گلوله

  و مضطرب بشويد يقين بدانيد که از حصن حصين حمايت الهى خود را
  ".ايد  خارج ساخته

  شنيدند روح اطمينان و استقامت در اصحاب که اين بيانات را مى     



  د نفر ضعيف القلب که آثار نقاق و ترس درآنها سريان مييافت بجز چن
   از قلعه که کسى آنها را نميديد دور هم اىوجودشان ظاهر بود در گوشه

  جمع شده بودند و بنشاط و شجاعت ساير اصحاب که در نهايت درجۀ
  خلوص و انقطاع بودند بچشم بغض و عداوت و بنظر دهشت و وحشت

  شاهزاده مهديقلى ميرزامينگريستند چند روز پشت سر هم از لشکر 
   

  ٣٥٨ص 
  ّباصحاب قلعه گلولۀ توپ ميريخت لشکر شاهزاده خيلى متعجب بودند

  هاى توپ اصحاب قلعه را از دعا و نماز ّو در عين حال متحير که اين همه گلوله
  هاى توپ اصحاب با کمال و اذکارشان باز نميدارد و در مقابل صداى گلوله

  ند ميکردند دشمنان منتظر بودند که اصحاب قلعهشجاعت صدا بدعا و اذکار بل
  تسليم شوند ولى بر عکس ميديدند که صداى اذان و تالوت آيات قرآن و آوازهاى

  .فرح انگيز و مناجات و دعا پيوسته از اصحاب بگوش آنها ميرسد
   اين شجاعت و استقامت اصحاب جعفر قلى خان از همهاز مشاهدۀ     

   اصحاب بجوشّ دلش از شدت بغض و کينۀ، بيشتر آتش گرفته بود
  و خروش آمده و ميخواست بهر طورى شده است شعلۀ شجاعت اصحاب را

  فرو نشاند از اين جهت دستور داد برجى بسازند بعد از اتمام برج توپى
  ّ توپ ميساخت جناب قدوسباالى برج گذاشت و وسط قلعه را هدف گلولۀ

  رود و جزاى آن شخص پست خود خواه راّبميرزا محمد باقر امر کردند که ب
  ّبدهد و همانطور که عباسقليخان را ذليل و زبون ساخت جعفر قليخان را

ّ قدوس بميرزا محمد باقر فرمودند ، هم مثل او منکوب و مخذول سازد   بايد" ّ
  باين شخص بفهمانى که اصحاب شجاع و بندگان مخلص خدا در دليرى

   گرسنه ميشود و باضطرار دچار ميگردد شير وقتى که، مانند شير هستند
   اصحاب قلعه هم مانند شير، ٰشجاعت و شهامتش باعلى درجه ظاهر ميشود

   نايرۀ،  باو بفهمان که اين اصحاب هر چه بيشتر گرسنه بشوند، هستند
  .تر خواهد بود   شان سخت  غضبشان شديدتر مشتعل ميشود و هجوم و حمله

  فر از ياران سواره از قلعه بيرون تاختندّميرزا محمد باقر با هيجده ن
   لشکر ّو بمراتب شديدتر از سابق فرياد يا صاحب الزمان ميکشيدند،



   جعفر قلى خان و سى نفر از منتهى گشتند، دشمنان دچار خوف و ترس بى
   برج را  اصحاب ببرج حمله کردند، يارانش طعمۀ شمشير اصحاب شدند،

   بعضى از استحکامات رزمين انداختند،خراب و توپ را از باالى برج ب
   

  ٣٥٩ص 
   در اين بين شب شد و هوا تاريک گرديد و سنگرها را خراب و ويران کردند،

  که دست از کار کشيدند وگر نه باقى لشکر را نيز بجزاى خودشان
  ّ بهيچ کدام اذيت و آزارى نرسيده بود، اصحاب بقلعه برگشتند ميرساندند،

  نان بجا مانده بود که با خود بقلعه آوردند لشکرچند رأس  اسب از دشم
  ّدشمن پريشان خاطر گشته و تا چند روز بعد مهياى هجوم و حمله نشدند،

  اى از ّ لشکر دشمن غفلتًا حريق و انفجارى واقع شد که عدهدر قورخانۀ
   بسيارى از سربازان کشته شدند اين پيشّصاحب منصبان توپخانه و عدۀ

  .ا يک ماه نتوانستند باصحاب قلعه هجوم نمايندآمد سبب شد که ت
  ّدر اين مدت بعضى از اصحاب گاهى از قلعه بيرون ميرفتند و بواسطۀ     

  ّها تا اندازۀ سد جوع مينمودند گوشت جمع کردن علف خشک از مزرعه
  ّاسبها تمام شده بود و اصحاب از شدت جوع چرم زين ها را از ناچارى تناول

  ّبلعيدند که سبب رقت اى خشک را ميجوشاندند و طورى مىمينمودند علفه
   هر کس ميديد دلش بحال آنها ميسوخت وقتيکه قواى آنها سست بود،

  ّ حضرت قدوس نزد آنها ميآمدند و با کلمات، و ابدانشان نحيف شده بود
  .بخشيدند و اميدوارشان ميساختند انگيز آالم آنها را تخفيف مى بهجت

   دشمن قلعه را هدف گلوله ساختندانى توپخانۀّ جمادى الثّدر اول ماه     
  ب از سواره و پياده براى تسخير قلعه هجوم کردندّو بالفاصله افواجى مرک

  ّجناب قدوس چون نزديک شدن دشمنان را مشاهده فرمودند و صداى آنها را
  با سى و شش نفر از" شنيدند ميرزا باقر را احضار کردند و فرمودند 

  جلو دشمن را بگيرد و دفاع کند و باو فرمودند از روزيکه در ايناصحاب 
  ايم تا بحال هيچگاه راضى نميشديم که بدشمنان خود قلعه مسکن گرفته

  ّتعدى  کنيم  و تا آنها بما هجوم نميکردند ما دست بدفاع نميگشاديم حاال هم
  همينطور است اگر مقصود ما آن بود که رياستى بدست بياوريم و بزور



  ّاسلحه بر کفار غلبه کنيم و اعالن جهاد بدهيم هرگز تا امروز در ميان قلعه
   

  ٣٦٠ص 
  ّ ما بطورى بود که بر همۀ امتها غالبّمانديم قوۀ اصحاب و قدرت اسلحۀ نمى

  ّ ايامّميشديم حال ما مانند اصحاب حضرت رسول عليه السالم در گذشتۀ
  شمشير ميکشيديماست اگر مقصودى داشتيم مانند حضرت رسول 

  و دشمنان خود را مجبور ميکرديم که مؤمن شوند و قبول دعوت کنند از
  روزيکه در اين قلعه وارد شديم مقصودمان اين بود که با رفتار خويش

  عظمت دعوت الهى را ثابت کنيم و خود را براى جانفشانى آماده سازيم
  ديک است عنقريبّو خون خويش را در راه دين خود نثار کنيم ساعت مقرر نز

  .ّخواهد آمد وقتيکه کارهاى ما تمام شود آن ساعت مقرر خواهد رسيد
   سواره از، ميرزا باقر سى و شش نفر از ميان اصحاب انتخاب کرد     

  ّ دشمنان را پراکنده ساختند و مظفر و منصور برگشتند،،قلعه بيرون رفتند
   خيلى ترسيده بودندّ دشمنان که از شنيدن فرياد يا صاحب الزمان اصحاب
  م را با خود بقلعهَلَفرار کردند و علم خود را بجا گذاشتند اصحاب آن ع

   سايرين در هنگام  در اين واقعه پنج نفر از اصحاب شهيد شدند، بردند،
  .مراجعت بقلعه شهدا را با خود بقلعه بردند و پهلوى ديگران دفن کردند

   دشمنان خويشاندازۀ وانائى بىّشاهزاده مهديقلى ميرزا از قوت و ت     
  حيران شده بود ناچار رؤساى لشکر را جمع کرد و با آنها بمشورت پرداخت

   کنند و بهر وسيله هست اىآنها را تشويق کرد که بهر طورى ممکن است چاره
  قلعه را تسخير نمايند سه روز مشورت رؤساى لشکر طول کشيد باالخره

   بقلعه خود دارى کننداول و حملۀبهتر آن ديدند که چند روز از تط
   گرسنگى شديد شايد اصحاب بواسطۀ ّو باصحاب قلعه اذيتى نرسانند،

  .و نااميدى که بر آنها روى داده بدون قيد و شرطى خودشان تسليم شوند
   تصميم خويش را مشاهده کند در اين بينشاهزاده منتظر بود که نتيجۀ

  .و فرمانى از شاه همراه داشتشخصى از طهران بحضور شاهزاده رسيد 
   کند نزديک طهران واقع شده، قريۀ اين شخص از اهل قريۀ کند بود،     
   



  ٣٦١ص 
ّچون ميدانست که مال مهدى کندى و برادرش مال باقر کندى که با او هم وطن ّ  

  هستند جزو اصحاب قلعه ميباشند  از شاهزاده اجازه گرفت که بقلعه وارد
  را نصيحت کند شايد بتواند آنها را از مرگ خالصى بخشد،شود و آن دو نفر 

  ّوقتيکه نزديک قلعه رسيد از مستحفظين قلعه درخواست کرد که بمال مهدى
  کندى بگويند يک نفر از رفقاى تو آمده ميخواهد تو را مالقات کند جناب

  کليم ميفرمودند که آن شخص در طهران خودش براى من حکايت کرد و گفت
   از ديوار قلعه نمايان شد من او را ديدم که صورتش را بسيار سختّمال مهدى

  بهم کشيده بود و مانند شير نگاه تند و تيزى داشت پيراهن سفيد درازى
   دستمال  شمشيرش را روى پيراهن بسته بود، مانند اعراب پوشيده بود،

  سفيدى در دستش بود بمن گفت چکار دارى زود بگو زيرا ميترسم که موالى
  ّن مرا احضار کند و من آنجا نباشم آثار عظمت و قوت از صورتم

   از نگاه کردن و هيبت او دهشت ّ خيلى متحير شدم، و چشمانش آشکار بود،
   پنهانى را که درمرا فرو گرفت غفلتًا بفکرم رسيد که خوب است عاطفۀ

  قلبش موجود است بيدار سازم لهذا دربارۀ فرزندش با او صحبت کردم
  مهدى پسرى داشت موسوم برحمن که او را در قريۀ کند گذاشته بودّمال 

  ٌو باصحاب پيوسته بود مشار اليه آن طفل را خيلى دوست ميداشت و هر
  اش مينشست و شعرى است  آن طفل را بخواباند پهلوى گهواره وقت ميخو

  ّ من بمال مهدى گفتم .را که ساخته بود ميخواند تا آن طفل بخواب ميرفت
  پرستار مانده، ن پسرت که اينقدر او را دوست ميداشتى تنها و بىرحم

  ّرحمن بگو که محبت رحمن حقيقىه ّآرزو دارد که ترا ببيند مال مهدى گفت ب
  ّتمام قلب مرا تسخير کرده و جاى محبت ديگران در او باقى نمانده من اين

  ند هراختيار فرياد کشيدم خدا لعنت ک را که شنيدم اشکم سرازير شد بى
   آنوقت از او پرسيدم اگر کس که ترا و رفقاى ترا کافر و گمراه ميخواند،

   جواب داد اگر مقصود تو من وارد قلعه شوم و پيش تو بيايم چه خواهد شد؟
   

  ٣٦٢ص 
ّاز ورود در قلعه تحرى حقيقت و جهد در عرفان حق است من با نهايت سرور ّ  



  اين است که بديدن من بيائىحاضرم تو را راهنمائى کنم و اگر مقصودت 
  ّو از رفيق قديمى خود ديدن کنى من ترا ميپذيرم زيرا حضرت رسول عليه السالم

ِاکرموا الضيف و لو کان کافرًا " فرموده  َ ََ َ َ َّ   بنابر اين از تو پذيرائى" ُ
  يش از اينبميکنم و علف پخته و استخوان جوشيده براى تو ميآورم زيرا 

  ّودت اينست که بيائى و مرا اذيت کنى با خبر باشچيزى ندارم و اگر مقص
  که من از خودم دفاع خواهم کرد و تو را ميگيرم و از باالى اين ديوار پائين
  مياندازم وقتيکه او را اينطور داراى ثبات و استقامت ديدم يقين کردم که

   استقامت و شجاعت او بقدرى بود که اگر تمام علما اصرار من فايده ندارد،
  ّى زمين جمع ميشدند که رخنه و شکى در ايمان او بيندازند و او رارو

  ّبرگردانند از عهده بر نميآمدند و اگر همۀ مردم دنيا با تمام قوى همت
   که پيش گرفته منحرف سازند نميتوانستند اىميگماشتند که او را از طريقه

  و خوش آمدهباو گفتم آن جامى که آشاميده اى بر تو گوارا باشد که بمذاق ت
   شاهزاده قسم ياد کرده است هر کس، و اين همه برکت براى تو فراهم کرده

   شاهزاده بسالمتى بوطناز قلعه بيرون بيايد آزاد است ميتواند باجازۀ
  ّخود برگردد و مخارج راه خود را هم دريافت کند مال مهدى گفت من اين

   من کارى دارى منپيغام تو را برفقاى خودم خواهم رساند آيا ديگر با
  ّميخواهم نزد موالى خودم برگردم و پيش از اين نميتوانم معطل شوم من
  باو گفتم خدا ترا براى رسيدن بمقصودت مساعدت فرمايد و تأييد کند

  خدا مرا تأييد فرموده است اگر تأئيد" ّمال مهدى با کمال سرور بمن گفت 
  ند داشتم و مثل محبسى کاو نبود چطور ممکن بود از منزلى که در قريۀ

  بعد از گفتن" براى من بود خالص شوم و باين قلعۀ عالى مرتبت ورود نمايم 
  .اين کلمات رفت

  ّمال مهدى بمحض اينکه نزد اصحاب مراجعت نمود پيغام شاهزاده را که     
   

  ٣٦٣ص 
  ّ آن شخص دريافت کرده بود باصحاب ابالغ کرد عصر آن روز سيدبوسيلۀ

   قمى با نوکر خودش از قلعه بيرون آمد و باردوىميرزا حسين
  ّشاهزاده رفت روز دوم رسول بهنميرى و چند نفر ديگر که از گرسنگى



  بتنگ آمده بودند با کمال حزن و ترديد از اصحاب جدا شدند تا نزد
  شاهزاده بروند باميد اينکه شاهزاده بوعدۀ خود وفا خواهد کرد بمحض

   آنها راّد عباسقلى خان الريجانى فرمان داد همۀاينکه از قلعه بيرون رفتن
  .مقتول ساختنند

  خالصه تا چند روز بعد از اين حوادث لشکر دشمن که در جوار قلعه     
  ّبودند باصحاب قلعه کارى نداشتند و اذيتى وارد نمى ساختند روز چهار

  انى هنگام صبح شخصى از طرف شاهزاده بقلعهّشنبه شانزدهم جمادى الث
  اند که دو نفر بفرستيد تا با آنها مذاکرۀ مد و گفت شاهزاده فرمودهآ

ّمحرمانه کنيم شايد موفق شويم که با هم صلح نمائيم جناب قدوس ّ  
ّمال يوسف اردبيلى و سيد رضاى خراسانى را فرستادند و بآنها فرمودند ّ  

  زا ازام مهديقلى مير  شما آمادهۀّبشاهزاده بگوئيد که من براى انجام نظري
  آن دو نفر خيلى خوب پذيرائى کرد دستور داد براى آنها چاى آوردند آن دو

  نفر چاى ننوشيدند و گفتند ماداميکه رئيس بزرگوار ما در قلعه گرسنه
  است شرط وفا نيست که ما چيزى بخوريم يا بياشاميم اگر چنين کارى از

   گفت جنگ شاهزاده.ما سر بزند چطور ميتوانيم بگوئيم مطيع او هستيم
  ّجهت  مدتى است که طول کشيده هم شما و هم ما و جدال بين ما و شما بى

  ام که اختالف بين خود و شما را بنحو ايم من تصميم گرفته خيلى ضرر ديده
  ّمسالمت حل نمايم آنگاه قرآنى را که پهلويش گذاشته بود برداشت و در

  باين: " نين نوشتّحاشيۀ سورۀ فاتحه براى جلب اطمينان جناب قدوس چ
  ّکتاب مقدس و بکسى که آن را فرستاده و پيغمبرى که اين آيات را از جانب

  خدا آورده قسم ياد ميکنم که جز آشتى و دوستى هيچ مقصودى ندارم
   

  ٣٦٤ص 
  ميخواهم اساس دوستى و آشتى را بين خود و شما محکم کنم بنا بر اين از

  ّست هيچکس براى اذيت شما درازّقلعه بيرون بيائيد و مطمئن باشيد که د
  ّنخواهد شد شما و اصحاب شما در حفظ خدا و حضرت رسول عليه السالم
  ّو پادشاه ناصر الدين شاه هستيد بشرافت خود قسم ميخورم که هيچکس نه
  ّدر ميان لشکر و نه در جهات مجاوره نسبت بشما اذيتى نخواهد کرد اگر غير



  شتم در قلب خود خيال ديگرى داشتهاز آنچه نوشتم و برخالف آنچه نگا
   آنگاه.ار مرا بخشم و غضب خود گرفتار کندّباشم خداوند منتقم جب

  شاهزاده مهر خود را بپاى آن نوشته نهاد و قرآن را که مطالب مزبوره در
ّورق اول آن نوشته شده بود بمال يوسف داد و گفت اين قرآن را برئيس ّ  

  سان من امروز عصر چند رأس اسبخودتان بده و سالم مرا بايشان بر
  اى خواهم فرستاد تا ايشان و ساير پيروانشان را باردو بياورند و در خيمه

  ّکه مخصوصًا براى هيمن منظور تهيه شده قرار گيرند و تا وقتيکه وسائل
  ّالزمه را براى مراجعت هر يک بوطنش تهيه نمايم و مخارج راه بآنها بدهم

  .همه ميهمان من خواهند بود
  ّرا از دست مال يوسف گرفتند و با کمال احترام ّجناب قدوس قرآن     
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َربنا افتح بيننا و بين: " بوسيده و اين آيۀ مبارکه را تالوت نمودند َ َ َ َ َ َ َ  
ْقو َمنا بالحق و انت خير الفاتحين ُ َ َ َ َ َِ ِ َِ ٌَ  ) " ٨٨قرآنآنگاه به اصحاب) ٧  

  پذيريم تا ّيا شويد بعد فرمودند ما دعوت آنها را مىفرمودند براى خروج از قلعه مه
   هنگام .اند رفتار نمايند اند و خدا را شاهد گرفته آنها مطابق قولى که داده

ّخروج از قلعه جناب قدوس عمامۀ    سبز رنگى را که حضرت باب براىّ
ّاين عمامه را براى قدوس در همان( ايشان فرستاده بود بر سر گذاشتند  ّ  

  ّفرستادند که براى باب الباب هم عمامۀ ديگرى فرستاده بودند کهوقتى 
  و همه سواره از قلعه بيرون رفتند) ايشان در روز شهادت بر سر گذاشتند 

  ّجناب قدوس با اسب مخصوصى که شاهزاده فرستاده بود تشريف بردند
  و اصحاب با اسبهائى که براى آنها در درگاه قلعه آورده بودند همه بسوى

  ّردوى شاهزاده روان شدند اصحاب جناب قدوس اغلب از اشراف و علماا
  ّبودند که دنبال قدوس ميرفتند ساير اصحاب هم پياده دنبال آنها روان
  شدند و هر کدام اسلحه و چيزهاى ديگرى که داشتند همراه بردند عدد

  ّاصحاب دويست و دو نفر بود شاهزاده دستور داده بود براى جناب قدوس در
  ام عمومى در قريۀ ديزوا که مشرف باردوگاه بود خيمه زده بودندّوار حمج

  ّ قدوس براى آنهاّاصحاب نيز هر يک در مکان معينى که در اطراف خيمۀ



ّآماده شده بود باستراحت پرداختند پس از مدت قليلى جناب قدوس از ّ  
   خود بيرون آمدند و اصحاب را دور خود جمع کردند و آنها راخيمۀ

  بايد بتمام معنى منقطع باشيد تا همه از: " بدينگونه نصيحت فرمودند
   انقطاع شما آوازۀ امر الهى بلند شود و عظمت وشما پيروى کنند و بواسطۀ

  مجد امر مبارک ظاهر و آشکار گردد اگر منقطع نشويد از پيشرفت امر
  اوندممانعت خواهيد کرد و امر مبارک را بد نام خواهيد ساخت من از خد
  مسئلت مينمايم که بشما انقطاع کامل عطا کند و تا آخرين ساعت دورۀ
  زندگانى شما را تأييد فرمايد که امر مبارکش را مرتفع سازيد و خدمت
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  . " دين الهى کامل نمائيدخود را دربارۀ
  چند ساعت بعد از غروب آفتاب براى اصحاب از اردوگاه شام آوردند     

  )مجموعه ( ها بزرگ بودند  چند سينى ريخته بودند اين سينىغذا را توى 
   اصحاب زياد بودّ و هر سينى براى سى نفر از اصحاب بود ولى عدۀ

  ّو غذائى که آورده بودند کم بود بعضى از نفوسيکه در محضر جناب قدوس
  ّبودند اينطور روايت کردند که جناب قدوس نه نفر از اصحاب را احضار

   مخصوص ايشان با ايشان در خوردن شام شرکت کننددر خيمۀفرمودند تا 
  ّما ديديم که جناب قدوس چيزى ميل نميفرمايند ما هم دست براى غذا دراز

   اين حال خيلى خوشحال شدند وقتى ديدند مانکرديم نوکرها از مشاهدۀ
  چيزى نميخوريم با کمال حرص روى غذا ريختند و همه را خوردند بعضى

   شاهزاده ميخواستند که بقيمت گزافى نان باصحاب بفروشنداز نوکرهاى
  از اين جهت بين بعضى از اصحاب و نوکرهاى شاهزاده قيل و قال شد جناب
ّقدوس از رفتار اصحاب خيلى مکدر شدند و آنها را سرزنش کردند و گفتند ّ  
  چرا از آنها نان خواستيد نزديک بود اين اصحاب بواسطۀ عدم اطاعت

  ّس مورد مجازات سخت واقع شوند ولى ميرزا محمد باقر واسطهّجناب قدو
  .شد و سر و صدا خوابيد

  ّصبح روز بعد شخصى از طرف شاهزاده آمد و بميرزا محمد باقر گفت     
  ّشاهزاده ميخواهد شما را مالقات کند ميرزا محمد باقر پس از آنکه از جناب



   مراجعت کرد و بجنابّقدوس اجازه گرفت نزد شاهزاده رفت پس از ساعتى
  ّ تعهدات خود را ياد آور شد سليمان خانّقدوس گفت که شاهزاده ثانيًا

  افشار هم حاضر بود نهايت مهربانى و احترام را نسبت بمن مراعات کرد
  و اظهار کرد که سوگند خود را هيچوقت نخواهم شکست و بسر گذشت

  االر و کشته شدنجعفر قليخان استشهاد کرد که اين شخص بعد از فتنۀ س
  ّهزارها سرباز دولتى مورد عفو پادشاه قرار گرفت و محمد شاه نسبت باو
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  انعام و بخشش زيادى روا داشت اينک مقصود شاهزاده آنست که فردا صبح
   شما بيايد و همه را سواره تا سنگسرام برود بعد بخيمۀّزود با شما حم

   بعضى بجانب خراسان رهسپاربرساند و از آنجا اصحاب بعضى بعراق و
  ّشوند وقتيکه شاهزاده اسم سنگسر را برد سليمان خان گفت ورود اين عدۀ

  ى مانند سنگسر خالى از خطر نيست از اين جهت شاهزادهّبسيار در محل
  رأيش بر اين قرار گرفت که اصحاب را بفيروز کوه بفرستد ولى من

  اهد ساخت و باصطالح قلبمعتقدم که شاهزاده هر چه را ميگفت مجرى نخو
  .و زبانش يکى نيست

  ّجناب قدوس پس از استماع گفتار ميرزا باقر باصحاب فرمودند که     
  ّهمه در آن شب متفرق شوند و فرمودند من خودم هم ببارفروش خواهم

ّرفت اصحاب با کمال تضرع از جناب قدوس درخواست کردند که اجازه ّ  
  ّاز ايشان جدا نشوند فرمودند صبر کنيد تحملبدهند همه در خدمتشان باشند و 

  ّداشته باشيد باز هم يکديگر را خواهيم ديد زيرا مصائب و بلياتى در آينده
  وقوع خواهد يافت پس از آن با هم مالقات خواهيم کرد و از آن ببعد ديگر

  هرگز از هم جدا نخواهيم شد حاال کار خود را بخدا وا ميگذاريم هر چه اراده
  . با کمال سرور و رضايت ميپذيرمفرمايد

  شاهزاده مهديقلى ميرزا بعهد خود وفا نکرد و بجاى اينکه خودش     
ّ جناب قدوس برود ايشان را با عدۀبخيمۀ     زيادى از اصحاب بلشکرگاهّ

  ّاحضار کرد همه را در خيمۀ فراشباشى بردند شاهزاده پيغام داد همان جا
  ّت پس از مدتى بعضى از نوکرهاى شاهزادهباشند ظهر آنها را خواهم خواس



  ّنزد باقى اصحاب رفتند و از طرف جناب قدوس باصحاب گفتند که همه
  اصل و پيغام دروغ بسيارى از اصحاب باردوگاه حاضر شوند اين گفتار بى

  را بخطر انداخت و در دست دشمنان آنها را اسير کرد دشمنان اسيران خود
  ند که بعد از واقعۀ قلعه زنده ماندندرا فروختند اينها نفوسى بود
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  و باين طريق نجات يافتند و پس از آنکه هر يک بموطن خود برگشتند داستان
  ّمصائب و بليات و امتحانات شديده را که در قلعه براى اصحاب پيش آمده

  اصرار کردند کهاردبيلى ّ گماشتگان شاهزاده بمال يوسف .بود بديگران گفتند
   خود را زمينّجناب قدوس باصحاب ابالغ نمايد که همگى اسلحۀاز قول 

  ّبگذارند مال يوسف از اردوگاه بيرون رفت و بجانب اصحاب روان شد در
  بين راه گماشتگان شاهزاده باو رسيدند و پرسيدند باصحاب چه خواهى

ّگفت مال يوسف با کمال تهور و شجاعت فرمودند    ن ميروم باصحابٓالاّ
  ّيغامى را که باسم جناب قدوس و از طرف ايشان براى شماميگويم هر پ

  آوردند باور نکنيد زيرا دروغ است و اصل ندارد چون اين کلمات را گفت
  ّگماشتگان شاهزاده با کمال قساوت مال يوسف اردبيلى را بشهادت

  رساندند آنگاه بجانب قلعه روان شدند هر چه يافتند غارت کردند و قلعه را
  ن نمودند بعد باقى اصحاب را احاطه کردند و گلوله بارانبا خاک يکسا

  نمودند اگر از ميان اصحاب کسى هدف گلوله نشده بود با شمشير صاحب
  ّمنصبان و اسلحۀ سربازان بشهادت رسيد اصحاب جناب قدوس در حين
ّمفارقت جان از بدن زبانشان بجملۀ سبوح قدوس ربنا و رب المالئکة ّ ّّ  

  بود اين همان ذکرى بود که با کمال شجاعت در اوقات شادىّو الروح  ناطق 
  و سرورشان ميگفتند در حين وفات هم با همان شجاعت اين کلمات را
ّميگفتند شهادت آن نفوس مقدسه باکليل افتخار جاودانى مکلل گشت ّ.  

  انگيز شاهزاده فرمان داد ّدر بين جريان اين بليات و وقايع حزن     
  ر شده بودند يکايک بمحضر او بياورند هر کدام از آنهااصحابى را که اسي

  که صاحب ثروت و مکنت بودند بفرمان شاهزاده بقدر استطاعت خود
  مجبور بودند مبلغى بپردازند و قرار شد هر يک مبلغى را که بايد بپردازد



ّ اين نفوس يکى مال ميرزا محمدبعد از ورود بطهران تسليم کند از جملۀ ّ  
  ّ ديگرى حاج عبد المجيد پدر جناب بديع و سومى حاج نصيرفروغى بود و
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  قزوينى بود آنگاه بنوکرهاى خود دستور داد ساير اسيران را که ثروتى
  نداشتند فورًا اعدام کنند بعضى از آنها با شمشير بشهادت رسيدند
  .و بعضى را از درخت آويخته تير باران کردند و برخى را بتوپ بستند

  ّ جان گداز سه نفر از اصحاب جناب قدوس را که اهل از اين واقعۀپس     
  ّسنگسر بودند نزد شاهزاده حاضر کردند از آن جمله سيد احمد پسر مير

ّمحمد على بود مير محمد على يکى از شاگردان جناب شيخ احمد احسائى بود ّ  
  زنهايت ارادت را بشيخ داشت و از علماء معروف محسوب بود يکسال قبل ا

  ّظهور بکربال عزيمت نمود سيد احمد و ميرزا ابوالقاسم پسران او نيز
  ّهمراهش بودند سيد احمد همين است که بحضور شاهزاده آوردند ميرزا

   بارى.ّابوالقاسم برادرش در شب شهادت جناب مال حسين وفات يافت
  ّمير محمد على مقصودش اين بود که بکربال برود و دو پسر خود را بخدمت

ّاب سيد کاظم بگمارد وقتيکه بکربال رسيدند جناب سيد صعود فرمودهجن ّ  
  ّبودند مير محمد على بجانب نجف عزيمت نمود در نجف خوابى ديد که
ّحضرت رسول عليه السالم بحضرت امير المؤمنين على عليه السالم فرمودند ّ  

ّبمير محمد على بگو که سيد احمد و مير ابوالقاسم دو پسر او بحضور    قائمّ
  ّموعود مشرف خواهند شد و در راه آن حضرت شهيد خواهند گرديد مير

ّمحمد على از خواب بيدار شد و فرزندش سيد احمد را طلب کرد و آنچه را ّ  
  ّدر نظر داشت باو وصيت نمود و يک هفته بعد از اين خواب وفات يافت

  ىد و ديگرّدو برادر ديگر هم در سنگسر بودند يکى کربالئى ابو محم
  ى مشهور بودند و هر دوّ اين دو نفر بپرهيزکارى و علم لدن،کربالئى على

  پيوسته مردم را مژده ميدادند که عنقريب ظهور موعود وقوع خواهد يافت
  ّو دين جديد ظاهر خواهد شد مهيا باشيد تا پس از ظاهر شدن آن را قبول

  در اين سال هجرى اين دو برادر بمردم اعالن کردند که ١٢٦١کنيد در سال 
  ّمردى موسوم بسيد على ظاهر ميشود و با علم سياه از خراسان به مازندران
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  اى از اصحاب زبده و منتخب همراهش هستند ّتشريف ميآورد و عده
  و بمردم ميگفتند که هر کس تابع ديانت اسالم است بايد قيام کند و آن

   قائم موعود است وبزرگوار را مساعدت نمايد زيرا آن رايت سياه رايت
  ّناشر آن رايت از بزرگترين اصحاب قائم و از مروجين با عظمت امر

  مبارک آن حضرت است هر کس پيروى آن بزرگوار کند نجات مييابد و هر
  .کس مخالفت کند و اقبال نکند بهالکت خواهد رسيد

ّکربالئى ابو محمد دو پسر داشت يکى ابوالقاسم و ديگرى محمد على      ّ  
  پيوسته بآنها ميفرمود که بايد امر جديد را نصرت کنيد و از بذل مال درو 

  ّاين راه دريغ نکنيد تا بمقصود اصلى برسيد کربالئى ابو محمد و کربالئى
  .على هر دو در بهار همان سال وفات يافتند

ّوقتيکه سيد احمد را بحضور شاهزاده آوردند دو پسر کربالئى ابو محمد      ّ  
  ّد احمد همراه بودند زيرا مال زين العابدين شهميرزادى که يکى ازّنيز با سي

   پسران کربالئى ابوّ علما و محل مشورت حکومت بود بشاهزاده دربارۀ
  .ّمحمد مطالبى گفته بود و از اقدامات پدر آنها نزد شاهزاده حکايت کرده بود

  ار کردى کهّبارى شاهزاده از سيد احمد پرسيد چرا اين طريقه را اختي     
  اينطور باعث بدبختى و گرفتارى خود و هموطنان خود گشتى اين همه علما

   مشهور و معروف که در اين بالد و در عراق هستند براى تو بسءو فقها
  ّ سيد احمد بدون ترس و بيم جواب؟نبود ديگر چرا اين راه را اختيار کردى

  ام بلکه جستجو کردم داد من در ايمان باين امر از روى تقليد وارد نشده
ّرسيدگى کردم تحرى حقيقت نمودم تا بصحت اين امر مبارک يقين کردم ّ  
  ّاوقاتى که در نجف بودم از مجتهد معروف و مشهور نجف شيخ محمد حسن

  ّنجفى بعضى از مسائل مشکلۀ فرعيه را راجع بتعاليم اسالمى پرسيدم
  اب با نهايت خشمايشان جوابى بمن ندادند دو مرتبه پرسيدم در عوض جو

  و غضب مرا سرزنش کردند و جوابى ندادند با اين وضع چطور ممکن است
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   فرعى را نتوانست بدهد مسائل سادۀاز چنين شخصى که جواب يک مسئلۀ
   از او آن طور يک مسئله را پرسيدم منه را سؤال کنم وقتىّمشکلۀ اصلي

   شاهزاده گفت. سؤال کردمّخيلى تعجب کرد که من اين طور مسئله از او
  ّ سيد احمد جواب داد ما معتقديم؟ّ حاجى محمد على چه اعتقادى دارىدربارۀ

ّکه مال حسين ناشر رايتى بودند که حضرت رسول عليه السالم مژدۀ آن را ّ  
ِداده و فرمودند اذا رأيتم الرايات السود  ِ َّ َُ ْقبلتاِ َ َ من خراسانَ َ ُ ِ  

َوا اليها وُعِرْساَف َ َ ِ لو حبوًا اعلى الثلج از اين جهت چشم از دنيإ ّ َ َ َ  
ّپوشيديم و ترک لذات گفتيم و در ظل آن رايت مقدسه در آمديم اين رايت رمزى ّ ّ  
  براى دين ما ميباشد اى شاهزاده اگر ميخواهى نسبت بمن احسان و نيکى روا دارى

  الم جاودانىبدژخيم خود بفرما تا مرا بقتل برساند که زودتر برفقاى خود در ع
  ّملحق شوم لذات دنيوى بهيچوجه در نزد من قدر و قيمتى ندارد و ميخواهم زود

  ّاز اين دنيا بروم و بحضور پروردگار خود مشرف شوم شاهزاده در قتل
ّسيد احمد که از اوالد رسول بود متردد شد و ايشان را بقتل نرسانيد و لکن ّ  

  د بودند فورًا مقتول ساختّدو رفيق او را که پسران کربالئى ابو محم
ّو جناب سيد احمد و برادرش سيد ابو طالب را بمال زين العابدين شهميرزادى ّ ّ  

  .سپرد که آنها را بسنگسر برساند
  ّدر خالل اين احوال ميرزا محمد تقى مجتهد سارى با هفت نفر ديگر از     

  ّقدوسّعلماى آن شهر باردوگاه آمدند تا در اذيت و آزار و قتل اصحاب 
  شرکت کنند و باجر و ثوابى برسند وقتيکه وارد اردو شدند ديدند کار تمام

  اند از اين جهت بشاهزاده اصرار کرد شده است و اصحاب همه کشته شده
  ّکه سيد احمد را بقتل برساند و ميگفت اين شخص اگر بسارى برگردد بيش

  گفت منّاز پيش موجب اضطراب خواهد بود شاهزاده بميرزا محمد تقى 
  ّسيد احمد را بشما ميسپارم ميهمان شما باشد وقتيکه بسارى وارد شدم

  ّنخواهم گذاشت اضطرابى ايجاد شود ميرزا محمد تقى بجانب سارى روان
   

  ٣٧٢ص 
ّشد سيد احمد نيز اسير او بود مجتهد در بين راه بسب و لعن سيد احمد ّّ  

  مگر فراموش کردى کهّو پدر آن بزرگوار پرداخت سيد احمد بمجتهد فرمود 



  ّشاهزاده مرا بعنوان ميهمان بتو سپرده چرا بيان حضرت رسول عليه السالم را
ِ که فرمودند اکرموا الضيف و لو کان کافرًا از اين اىفراموش کرده َ َ َ ََ َ َ  ُ ِ  

  ّسخن ميرزا محمد تقى و هفت نفر علماى ديگر که همراه او بودند بسيار برآشفتند
   اىکشيده آن بزرگوار را پاره پاره کردند آخرين کلمهو شمشيرهاى خود را 

ّکه سيد احمد بر زبان راند يا صاحب الزمان بود برادرش سيد ابو طالب ّّ  
ٓرا مال زين العابدين شهميرزادى بسنگسر رسانيد جناب سيد ابو طالب االن ّّ  
ّدر قيد حيات هستند و با برادرش سيد محمد رضا در مازندران سکونت ّ  

  . هر دو با کمال اشتعال بخدمت امر الهى مشغولنددارند و
  شاهزاده چون کارهاى خود را تمام کرد ببارفروش مراجعت نمود جناب     

  ّقدوس را هم با خود همراه برد بعد از ظهر روز جمعه هيجدهم جمادى
  انى وارد بارفروش شدند سعيد العلمأ با ساير علماى بارفروشّالث

  ند و او را بفتح و ظفرى که نصيبش شده تهنيتشاهزاده را پيش باز کرد
  گفتند مردم شهر براى فتح و ظفر شاهزاده جشن گرفتند چندين مشعل روشن
  کردند که شب جلو شاهزاده بکشند پس از سه روز جشن و شادى شاهزاده

ّ قدوس هنوز تصميمى نگرفته بود و نميگذاشت کسى بايشان اذيتىدربارۀ ّ  
ّفته بود که مبادا تعدى کنند در نظر داشت که قدوسبرساند جلو مردم را گر ّ  

  ت آزاد کندّرا با خود بطهران ببرد و بدست شاه بسپارد و خود را از مسئولي
ّاما آتش عداوت و دشمنى سعيد العلمأ نسبت بجناب قدوس پيوسته در ّ  
  ّاشتعال بود وقتيکه ديد شاهزاده ميخواهد قدوس را بطهران ببرد آتش

  ّ زبانه کشيد زيرا ديد قدوسى را که اين همه نسبت باوعداوتش بيشتر
  عداوت دارد نزديک است از دستش برود از اين جهت شب و روز کوشش
  ّميکرد بانواع و اقسام مکر و حيله تشبث مينمود شايد بتواند شاهزاده را

   
  ٣٧٣ص 

  ّ قدوس گرفته منصرف سازد و از طرف ديگراز تصميمى که دربارۀ
  ا بهيجان ميآورد و آنها را براى اخذ انتقام تحريک ميکرداحساس مردم ر

   طورى شد که همۀ مردم بارفروش از،ّآتش تعصب مردم را دامن ميزد
  .گفتار سعيد العلمأ هيجان کردند و با او هم رأى و موافق شدند



  ام که چيزى سعيد العلمأ با کمال وقاحت ميگفت من قسم خورده     
  ّتا آنکه بزندگانى حاج محمد على خاتمه بدهمنخورم و استراحت نکنم 

  هياهوى مردم و همراهى آنها با سعيد العلمأ سبب شد که شاهزاده را در
  تصميم تغيير حاصل گشت و از خوف جان و از بيم خطر جميع علماى
  بار فروش را احضار نمود تا در خصوص جلوگيرى از هيجان و آشوب

ّ حاضر شدند بجز مال محمد حمزه که علماعمومى با آنها مشورت کند همۀ ّ  
  .عذر خواست و در مجلس حاضر نشد

  ٌمشار اليه پيوسته مردم را نصيحت ميکرد که از ظلم و ستم اجتناب     
  کنند و در اوقاتيکه اصحاب در قلعه محصور بودند بمردم بارفروش سفارش

ّميکرد که اذيتى نسبت بآنها روا ندارند جناب قدوس قبل از اينکه    از قلعهّ
  ّخارج شوند بتوسط يکى از اصحاب معتمد که باو اطمينان داشتند اوراقى

  اى  ساير اوراق در ميان کيسهمد بود بضميمۀّرا که محتوى تفسير صاد الص
ّگذاشتند و سرش را بسته مهر و موم کردند و نزد مال محمد حمزۀ ّ  

  وم نشده کهٌمشار اليه فرستادند که نزد او محفوظ بماند تا کنون معل
  .بر سر آن اوراق و نوشتجات چه آمده

  ّبارى علماء مجتمع شدند شاهزاده باحضار قدوس فرمان داد جناب     
  ّقدوس وارد محضر شاهزاده شدند از روز تسليم شدن اصحاب قلعه تا
  ّآنروز جناب قدوس با شاهزاده رو برو نشده بودند زيرا شاهزاده ايشان را

  ّد بمحض اينکه جناب قدوس وارد شدند شاهزاده ازّبفراش باشى سپرده بو
  ّجا برخاست و قدوس را پهلوى خود نشاند آنگاه بسعيد العلمأ گفت تا با

   
  ٣٧٤ص 

  ّ متانت و درايت با قدوس بسؤال و جواب مشغول شود ازرعايت جنبۀ
  ّجمله سفارش کرد که مباحثات شما با جناب قدوس بايد مستند بآيات

  ّضرت رسول عليه السالم باشد بايد صدق و کذب احتجاجقرآن و احاديث ح
  ّخود را مقابل قدوس باين دو مستند ظاهر و آشکار نمائى و بجز اين

ّبمطالب ديگر متمسک نشوى سعيد العلمأ با کمال وقاحت بجناب قدوس ّ  
  اى خود را از اوالد  سبزيکه بر سرت گذاشتهّگفت آيا ميخواهى با اين عمامۀ



  ّکنى مگر نميدانى هر کسى که بر خالف واقع مدعى اين مقامّرسول معرفى 
  ّشود مورد خشم و غضب الهى قرار ميگيرد قدوس با کمال متانت فرمود آيا

   علما او را محترم ميشمارند و از اوالد حضرت رسولّسيد مرتضى که همۀ
  ّعليه السالم ميدانند نسبش از طرف پدرش بحضرت رسول ميرسيد يا از

  ّار گفت سيد مرتضى از سادات شريف بود يعنىّش يکى از حضطرف مادر
ّاز طرف مادر نسبش بحضرت رسول عليه السالم ميرسيد جناب قدوس ّ  

  فرمودند پس چرا بمن اعتراض ميکنيد نسب من هم از طرف مادرم بحضرت
  ّرسول عليه السالم ميرسد مردم اين شهر همه ميدانند که مادر من از اوالد

  ّبش بحضرت امام حسن عليه السالم ميرسيد چون اين بيانرسول بود و نس
  را فرمودند هيج کس نتوانست بايشان اعتراض بنمايد از مشاهدۀ اين

   درجه رسيد سر تا پا آتش گرفت با خشمٰحال غضب سعيد العلمأ باعلى
    خود را بزمين زد و در حاليکه از مجلسّو غضب از جا برخاست عمامۀ

   شما ثابت کرد که از اوالد پيغمبريکشيد اين مرد بهمۀخارج ميشد فرياد م
  است و نسبش بحضرت امام حسن ميرسد طولى نخواهد کشيد که براى شما

است و لسانش لسان ا شاهزاده هم از جا ثابت ميکند که مظهر ارادة ا   
ّبرخاست و گفت من از اذيت و آزار اين شخص بکلى دست خود را ميشويم ّ  

  تى براى خود ايجاد نميکنم شما علما هر کار دلتان ميخواهدّيو مسئول
  بکنيد و بدانيد که در روز قيامت شما پيش خدا مسئول هستيد پس از اين

   
  ٣٧٥ص 

  گفتار شاهزاده فرمان داد اسبش را حاضر کردند و با نوکرهاى خود بجانب
   بودسارى عزيمت نمود از بس از علما ترسيده بود قسمى را که ياد کرده
   آنهمۀ  .ّفراموش کرد و قدوس را در زير چنگال دشمن خونخوار واگذاشت

  صبرى و خونخوارگى انتظار ميکشيدند فرصتى گرگهاى درنده با کمال بى
  ّد و باين وسيله حس کينه جوئى و عداوتنبيابند و بشکار خود حمله کن

  .خود را تسکين دهند
   بارفروش بفرمانبمحض اينکه شاهزاده رفت علما و مردم     

ّسعيد العلمأ بجناب قدوس هجوم کردند و چندان اذيت بر آن بزرگوار ّ  



  .روا داشتند که قلم از وصفش عاجز است
  در) ّقدوس ( حضرت بهاءا بيانى باين مضمون ميفرمايند که آنجوان      

ّريعان جوانى چندان اذيت و رنج تحمل فرمود که نميشود وصف کرد ّ  
   داد که هيچ کس مثل او در حين جان دادن آنهمه رنج و ستمو بطورى جان

ّنکشيده حتى حضرت مسيح هم در حين خروج روح از بدن باندازۀ قدوس ّ  
  درد و محنت مشاهده نفرمود مردم بارفروش از يک طرف بتحريک

ّ شدت تعصب نهايت رنج و زحمتۀط علما و از طرف ديگر بواسو اشارۀ ّ  
ّمتوجه ساختند شهادت قدوس بقدرى حزنّرا نسبت بحضرت قدوس    انگيز ّ

   چهريق تا شش ماه پس ازو اندوه آور بود که حضرت باب در زندان قلعۀ
  ّاستماع بالياى وارده بر حضرت قدوس چيزى مرقوم نفرمودند آن قلم توانا
ّاز شدت حزن براى مدت شش ماه صريرش مقطوع گشت و نزول وحى در ّ  

  کل مبارک پيوسته گريه ميکردند وقتى کهّطول آن مدت موقوف شد هي
   شيخ طبرسى و جانفشانى اصحاب و شرارت اعداداستان قلعۀ

  ّو مخصوصًا آالم و مصائبى را که از طرف اشرار و علما بحضرت قدوس
  وارد شده بود در محضر مبارک تالوت مينمودند فرياد و زارى حضرت باب

  ّروش لباسهاى جناب قدوس را بلند ميشد وقتى مى شنيدند که اشرار بار ف
   

  ٣٧٦ص 
  ّدر حين شهادتش بيرون آوردند و عمامه را از سر آن حضرت برداشتند و
  سر و پاى برهنه با غل و زنجير آن بزرگوار را در کوچه و بازار ميگرداندند

  ّ مردم شهر بلعن و سب  حضرت مشغول بودند و آب دهن بصورت آنو همۀ
  با کارد و تبر بر آن حضرت هجوم کرده بدنبزرگوار ميافکندند و زنها 

  ّمبارکش را پاره پاره کردند و آخر کار آن جسد مطهر را طعمۀ آتش
   

  ٣٧٧ص 
  اختيار اشک از چشم حضرت اعلى از استماع اين وقايع جارى ساختند بى

  ّ جناب قدوس در حينى که.ميگشت و فرياد و زارى آن بزرگوار بلند ميشد
   دشمنان بوجود زحمت از هر طرف بواسطۀرنج و آسيب و محنت و



  مبارکش ميرسيد مشغول مناجات بودند و ميگفتند خدايا اين ستمکاران را
  بيامرز خدايا با اين مردم برحمت خود رفتار فرما زيرا اينها از حقيقت

  خبر هستند خدايا من کوشش کردم که ايم بى مبارکى که ما بآن مؤمن شده
  بدهم ببين چطور با من رفتار ميکنند بقتل منراه نجات را بآنها نشان 

  ّ ميخواهند مرا از بين ببرند خدايا اينها را براه حق داللت،اند قيام کرده
   از حقيقت امر بيخبرند بخلعت ايمان و تصديق، نادانند دانا فرما  ،فرما

  .ّبامر مبارک مشرف نما
  ّذيت و هجومّدر بين اينکه مردم جناب قدوس را از هر طرف مورد ا     

   ميرزا حسين که بخيانت اقدام کرد و نسبت،ّقرار داده بودند سيد قمى
ّبقدوس بيوفائى نمود و از قلعه خارج شد در آن حين از پهلوى جناب قدوس ّ  

  پناه ديد سيلى سختى بصورت عبور کرد و چون ايشانرا گرفتار و تنها و بى
  و ميگفتى که آوازتّقدوس زد و با کمال وقاحت از روى استهزاء گفت ت

  آواز خداست اگر راست ميگوئى اين غل و زنجير را بهم بشکن و خود را
  ّ جناب قدوس نگاهى بصورت او افکنده آه، از دست دشمنانت نجات ده

  سوزناکى کشيدند و فرمودند بقدرى که بمصائب و آالم من افزودى خدا جزاى
   سبزه ميدان شدندّ وقتى که جناب قدوس وارد.عملت را بهمان قدر بدهد

  فرياد برآوردند کاش مادرم اينجا بود و جشن عروسى مرا ميديد در اين
  ّبين مردم بآن حضرت هجوم کردند و بدن مقدسش را پاره پاره ساختند

  هاى بدنرا در ميان آتشى که براى همين کار برافروخته بودند افکندند پاره
  را جمع کردندّنصف شب بعضى از اصحاب حضرت بقاياى بدن مقدسش 

  .و نزديک بقربانگاه آن بزگوار بقاياى آن جسد شريف را مدفون ساختند
   

  ٣٧٨ص 
  در اين مقام بهتر آن ديدم که اسامى آن شهداى بزرگواريرا که در قلعۀ شيخ
  طبرسى جان باخته اند ذکر کنم تا آيندگان چنانکه سزاروا است بذکر اين

  ين شهدا نفوسى هستند که هم درّنفوس مقدسه در آينده اقدام نمايند ا
  دوران حيات و هم پس از وفات تاريخ امر مبارک را زينت بخشيده اند امر

   جانفشانى آنها باطراف منتشر شد و نشو و نما نمود اسامىالهى بواسطۀ



   اسم .ّآن نفوس مقدسه را من از مصادر مختلفه جمع کردم و بدست آوردم
  و اسم ا االسد در اين خصوص با من کمک کردندا الميم و اسم ا الجود 

  و من از آنها متشکرم اينک شروع بنگارش اسامى شهداى قلعه مينمايم تا
  همانطوريکه ارواح آنها در جهان جاودانى باقى و برقرار است اسامى آنها

   خود چون سرگذشتهم در اين عالم ورد زبانها باشد و نفوس آينده در دورۀ
ّص و شجاعت مؤمنين اوليپر از اخال   ه را ببينند بآنها اقتدا کنند و با کمالّ

  .شجاعت و اخالص بنصرت امر ا قيام نمايند
  اى از شهدائيکه از ّتنها اسامى شهداى قلعه را نمى نويسم بلکه عده     

ّ ستين تا اکنون که آخر ماه ربيع االول سال هزار و سيصد و شصتابتداى سنۀ ّ  
  اند خواهيم نگاشت  در راه امر مبارک بشهادت رسيدهو شش هجريست

  ايکه در ضمن آن منتهى اسم هر يک را در ضمن شرح و بسط حادثه و واقعه
  ّ اما اشخاصى که در قلعۀ شيخ طبرسى .بشهادت رسيده ذکر خواهم کرد

  .اند از اين قرارند شهيد شده
ّمقدم بر همه و اول کسيکه بايد نگاشته شود جناب         ّقدوس استّ

ّحضرت باب ايشانرا باسم ا االخر ملقب ساختند   ّ قدوس آخرين حروف .ٓ
ّحى است وقتى که حضرت باب عازم حج بيت شدند جناب قدوس با حضرت ّ ّ  

ّهمراه بود ايشان اول شخصى هستند که در ايران با مال صادق مقدس ّ ّ  
ّو مال على اکبر اردستانى در راه نصرت امر الهى تحمل رنج    و زحمت فراوانّ

  شدند هيجده سال ّفرمودند وقتى که جناب قدوس از بارفروش عازم کربال
   

  ٣٧٩ص 
ّداشتند مدت چهار سال از محضر جناب سيد کاظم رشتى استفاده ميکردند ّ  
  در بيست و دو سالگى وارد شيراز گشته و بامر مبارک مؤمن شدند پس از

ّپنج سال در روز بيست و سوم جمادى الث    سال هزار و دويست و شصتانىّ
  و پنج در سبزه ميدان بارفروش بر اثر هجوم اعداى خونخوار بشهادت

  رسيدند از قلم حضرت باب و بعدها از قلم حضرت بهاءا الواح بيشمار
  ّدر ذکر صعود جناب قدوس و رثاى آن حضرت و اظهار لطف و عنايت نسبت

  ّ کلءا در تفسير آيۀبايشان و ساير اصحابشان نازل گرديد حضرت بها



ّجناب قدوس را بنقطۀ اخرى ملقب ساختند و بجز) ٨٨٣قرآن ( ّالطعام  ّٰ  
  ّمقام حضرت باب مقامات ساير نفوس نسبت بمقام جناب قدوس در مرتبۀ

  .مادون واقع است
ّ مال حسين ملقب بباب الباب ايشان اول کسى هستند که بامر-ّدوم      ّ ّ  

  ن شدند در هيجده سالگى از وطن خويش بشرويهمبارک حضرت باب مؤم
ّبکربال توجه کردند نه سال از محضر جناب سيد کاظم رشتى استفاده نمودند ّ  
  ّچهار سال قبل از ظهور حضرت باب بامر جناب سيد بجانب اصفهان سفر

ّ سيد محمد باقر رشتى، کردند و پس از مالقات و محاوره با مجتهد معروف ّ  
  هاى جناب رى مالقات کردند و نامهکد و با ميرزا عسبمشهد تشريف بردن

  ّسيد کاظم رشتى را بآن دو عالم معروف رساندند و با کمال فصاحت
  و شجاعت با آنها مذاکره فرمودند خبر شهادت باب الباب سبب حزن

   سه برابر قرآنّپايان حضرت باب گرديد الواح متعدد باندازۀ و اندوه بى
  ر عنايت نسبت بجناب باب الباب از قلم مبارکدر مدح و تمجيد و اظها

  حضرت باب نازل شد در يکى از اين الواح بيانى باين مضمون مندرج است
ّخاک زمينى که مال حسين در آن مدفون است اندوه و غصۀ:" ميفرمايند    هرّ

  "بخشد  محزونى را بفرح و شادى تبديل ميکند و هر مريضى را شفاء مى
  تاب ايقان راجع بجناب باب الباب اظهار عنايت بسيارحضرت بهاءا در ک

   
  ٣٨٠ص 
ِلواله ما استوى اُ على عرش" اند از جمله ميفرمايند  فرموده َ َ ْ ُ َ  

ِرحمانيته و ما استقر على کرسى صمدانيته  ِ ِّ ّ َّ َ َّ ُ َ ْ ْ".  
ّ ميرزا محمد حسن برادر مال حسين-ّسوم         ّ ميرزا محمد باقر- چهارم . ّ

ّ ايشان هم مثل ميرزا محمد حسن با جناب مال حسين از .ّ مال حسيندۀخالوزا ّ  
  بشرويه بکربال رفتند و از آنجا بشيراز وارد شدند و بامر حضرت باب

ّمؤمن گشتند و جزو حروف حى محسوب شدند و در همه حال با مال حسين ّ  
  ّهمراه بودند و در قلعه با او بشهادت رسيدند فقط در دوران تشرف

  کو بحضور حضرت باب اين دو نفر با او همراه  ماه حسين در قلعۀّمال
  .نبودند



ّ داماد مال حسين و پدر ميرزا ابو الحسن و ميرزا محمد حسين- پنجم          اين .ّ
ّدو نفر االن در بشرويه ساکنند و بمراقبت و پرستارى خواهر مال حسين ٓ  

  .اند ّز احباى ثابت مخلصّملقبه بورقة الفردوس سر افرازند و هر دوى آنها ا
ّ پسر مال احمد برادر مال ميرزا محمد فروغى که بر خالف عموى- ششم       ّ ّ  

ّخود مال ميرزا محمد که بشهادت نرسيد او در قلعه بشهادت رسيد ّ  
ٌمال ميرزا محمد ميگفت که مشار اليه جوانى با دانش و تقوى و خوش رفتار ّ ّ  

  .بود که در قلعه جام شهادت نوشيد
ٌ ميرزا محمد باقر معروف بهراتى است اگر چه مشار اليه از اهل-هفتم       ّ  

  ّقاين بود و از خويشان نزديک پدر جناب نبيل اکبر محسوب ميشد اول
  ّکسيکه در مشهد بامر مبارک مؤمن شد همين ميرزا محمد باقر است

ّمشار اليه بود که بيت بابي   نسبته را بنا کرد و در مشهد با نهايت خلوص ٌ
ّبجناب قدوس خدمت ميکرد وقتى که مال حسين علم سياه را برافراشت در ّ  
ّظل لواى مزبور در آمد پسر کوچکش ميرزا محمد کاظم هم با او بود هر دو ّ  
  بمازندران رفتند خودش بشهادت رسيد ولى پسرش نجات يافت و در مشهد

  ارهاى قلعهّبخدمت امر مشغول شد ميرزا محمد باقر علمدار اصحاب بود ديو
   

  ٣٨١ص 
  ّو برجها و خندق دور قلعه را که اصحاب باکمال رساندند در ظل لواى او بود
ّرياست لشکر بعد از مال حسين از طرف جناب قدوس بايشان واگذار شد تا ّ  

  ّ حيات که بشهادت رسيد نسبت بجناب قدوس فداکار و امينآخرين دقيقۀ
  .و مورد اعتمادشان بود

  ّزا محمد تقى جوينى ساکن سبزوار که تأليفات علمى مير-هشتم      
  ّبسيار داشته است جناب مال حسين اغلب اوقات رياست اصحابى را که براى

  ل ميداشتند اعداء و دشمنان سر همين ميرزاّدفاع ميفرستادند باو محو
ّمحمد تقى را با سر ميرزا محمد باقر بنيزه زدند و در ميان کوچه و بازار ّ  

  .رداندند مردم شهر هم با شور و غوغا تماشا ميکردندبارفروش گ
ٌ قنبر على نوکر مال حسين مشار اليه شخص شجاعى بود و در سفر-نهم       ّ  
  ّکو با جناب باب الباب  همراه بود در همان شبى که مال حسين بشهادت  ماه



  . دشمنان در همان شب از پا در آمد و شهيد شدرسيدند قنبر على هم بگلولۀ
   حسن و قلى اين دو نفر بودند که با کمک اسکندر-دهم و يازدهم      

  ّزنجانى بدن جناب مال حسين را پس از گلوله خوردن بقلعه بردند و در مقابل جناب
  ّقدوس گذاشتند حسن همان شخصى است که در شهر مشهد بامر داروغه

  .او را مهار کردند و در خيابانها گرداندند
ّمد حسن برادر مال صادق است که در هنگام توجه اصحاب مح-دوازدهم       ّّ  

  از بارفروش بطرف قلعه بدست سربازان خسرو قاديکالئى بشهادت رسيد
ّمحمد حسن مزبور از خد   ّام ضريح حضرت امام رضا عليه السالم بود شخصىّ

  .بود داراى استقامت و ثبات که ممکن نبود کسى او را بلغزاند
ّضا است مشار اليه همانست که جناب قدوس او را باّسيزدهم   سيد ر      ٌ  

  ّمال يوسف اردبيلى براى مالقات شاهزاده مهديقلى ميرزا از ميان اصحاب
  ّ اول آن بخط خودش قسم ورقۀانتخاب کردند قرآنى را که شاهزاده در حاشيۀ

  ّنامه نوشته بود و مهر کرده بود همين سيد رضا آن را با خود بقلعه برد
   

  ٣٨٢ص 
   بوده که به نيکىّو بجناب قدوس داد اين شخص از سادات معروف خراسان

  .رفتارى و دانش در بين مردم شهرت داشته است
   ميامى قلعۀ محکمى . ميامى بودّ مال مردان على که اهل قريۀ-چهاردهم      

  ّبوده بين سبزوار و شاهرود وقتيکه جناب مال حسين وارد ميامى شدند
  ّعلى با سى و سه نفر ديگر در ظل رايت باب الباب در آمدند بابّمال مردان 

  اى که باعث الباب در مسجد ميامى نماز جمعه را بپا داشتند و خطبه
  هيجان ارواح و قلوب بود در آن مسجد ادا فرمودند در ضمن خطبه اشاره

َ عليه السالم راجع بنشر علم سياه در اکردند بفرمايش حضرت رسول َ ّ  
ّن و خود را حامل و ناشر آن علم معرفى فرمودند خطابۀ فصيحخراسا َ َ  

  ّو بليغ مال حسين در حاضرين اثر عجيبى داشت و با آنکه اغلب حاضرين از
  ّگان قوم محسوب بودند در ظل رايت باب الباب در آمدند از آن سىربز

ّو سه نفر بجز مال عيسى سايرين همه بشهادت رسيدند تنها مال عيسى زنده ّ  
ّماند و اوالد مشار اليه در اين ايام در قريۀ   .اند  ميامى بخدمت امر مشغولٌ



  :ّرفقاى مال عيسى که در قلعه بشهادت رسيدند اسامى آنها از اين قرار است
  

ّ            مال محمد مهدى           پانزدهم ّ  
ّ  مال محمد جعفر          شانزدهم           ّ  

ّمال محمد بن مال محمد           هفدهم               ّّ ّ  
  ّ مال رحيم        هيجدهم            

ّ مال محمد رضا          نوزدهم             ّ  
ّمال محمد حسين          بيستم               ّ  

ّمال محمد     بيست و يکم          ّ  
  ّمال يوسف       ّبيست و دوم        
  ّمال يعقوب      ّبيست و سوم        

  ّمال على     بيست و چهارم       
   

  ٣٨٣ص 
  ّمال زين العابدين      بيست و پنجم        
ّ مال محمد بن مال زين العابدين     بيست و ششم         ّّ  
  ّمال باقر      بيست و هفتم        
ّمال عبد المحم      بيست و هشتم           دّ
   عبد الحسنّمال       بيست و نهم         

  ّمال اسمعيل           ام               سى
  ّمال عبد العلى       سى و يکم           

  ّمال آقا بابا          ّسى و دوم         
  ّمال عبد الجواد        ّسى و سوم          

ّمال محمد حسين      سى و چهارم          ّ  
  ّمد باقرّمال مح        سى و پنجم          
ّمال محمد       سى و ششم            ّ  
   حاجى حسن        سى و هفتم         

  کربالئى على       سى و هشتم          



  ّ         مال کربالئى على        سى و نهم  
  ّ کربالئى نور محمد                     چهلم    

  ّ        محمد ابراهيم      چهل و يکم  
  ّمحمد صائم         ّ دوم         چهل و

  ّمحمد هادى              ّچهل و سوم   
  ّ سيد مهدى       چهل و چهارم      

  ّابو محمد        چهل و پنجم         
  از بين اصحابى که اهل سنگسر بودند هيجده نفر بشهادت رسيدند

  :از اينقرار
  ّا محمد تقى و هفت نفر از علماءّسيد احمد که ميرز       چهل و ششم          

   
  ٣٨٤ص 
  ّ سيد احمد مزبور . سارى او را قطعه قطعه کردند                               
  .بفصاحت گفتار و پرهيزکارى و علم مشهور بود                                

  ب شهادتّ ابوالقاسم برادر سيد احمد که در شزامير        چهل و هفتم         
  .ّمال حسين بشهادت رسيد                                

  ّمير مهدى عموى سيد احمد       چهل و هشتم         
  ّمير ابراهيم داماد سيد احمد        چهل و نهم          

   صفرعلى پسر کربالئى على که شجاعانه قيام نمود          پنجاهم            
  ّ و بهمراهى کربالئى محمد مردم سنگسر را از                              

   کربالئى على و کربالئى .خواب غفلت بيدار کرد                               
  ّابو محمد نتوانستند خود را بقلعه برسانند زيرا                                
  .مريض بودند                                

ّمحمد على پسر کربالئى ابو محمد        جاه و يکم        پن ّ  
  ّابوالقاسم برادر محمد على            ّپنجاه و دوم     

  کربالئى ابراهيم           ّپنحاه و سوم      
  ّعلى محمد         پنجاه و چهارم     
  ّمال على اکبر           پنجاه و پنجم      



  ّمال حسين على          پنجاه و ششم       
  ّعباسعلى           پنجاه و هفتم      
  حسين على           پنجاه و هشتم      
  ّمال على اصغر            پنجاه و نهم       
  کربالئى اسمعيل            شصتم              

  على خان     شصت و يکم          
  اهيمّمحمد ابر           ّشصت و دوم      

  عبد العظيم    ّشصت و سوم         
   

  ٣٨٥ص 
   :از شهميرزاد دو نفر جزو حاميان قلعه محسوبند از اين قرار

  
  ّشصت و چهارم        مال ابورحيم

     کربالئى کاظم  شصت و پنجم      
  از اصحاب اهل مازندران اسم بيست و هفت نفر که بشهادت رسيده اند

   :ياد داشت شده از اينقرار
  

  ّ          مال رضا شاه   شصت و ششم
        عظيم    شصت و هفتم   

  ّ   کربالئى محمد جعفر    شصت و هشتم      
  ّ          سيد حسين      شصت و نهم

  ّ       محمد باقر               هفتادم  
  ّ   سيد رزاق           هفتاد و يکم  
  ابراهيماستاد                  ّهفتاد و دوم

  ّ مال سعيد زرکنارى              ّهفتاد و سوم 
   رضاى عرب          هفتاد و چهارم  

   رسول بهنميرى         هفتاد و پنجم      
  ّمحمد حسين برادر رسول بهنميرى           هفتاد و ششم    



   طاهر              هفتاد و هفتم 
   شفيع          هفتاد و هشتم    

   قاسم           و نهم       هفتاد
ّمال محمد جان          هشتادم             ّ  

ّبرادر مال محمد جان"مسيح        هشتاد و يکم        ّ"  
   عطا بابا       هشتاد و دوم       

   
  ٣٨٦ص 

    يوسف            ّهشتاد و سوم
    فضل ا          هشتاد و چهارم

   بابا        هشتاد و پنجم      
  صفى قلى       هشتاد و ششم       

   نظام             هشتاد و هفتم 
   روح ا        هشتاد و هشتم     

   على قلى             هشتاد و نهم 
   سلطان           نود               

   جعفر      نود و يک          
  خليل         نود و دو           

  
  :اد کوه اسم پنج نفر از شهداء بدست آمده از اين قرارو از اهل سو
             کربالئى قنبر کالش        نود و سه

ّ   مال ناد على متولى       نود و چهار      ّ  
  ّ      عبد الحق         نود و پنج   

  اتابکى چوپان) ايطابکى (       نود و شش         
   اتابکى چوپان)ايطابکى( پسر       نود و هفت         

  
  :اسامى شهداى اردستان از اينقرار است

  



ّ ميرزا على محمد پسر ميرزا محمد سعيد      نود و هشت        ّ  
  ّ ميرزا عبد الواسع پسر حاجى عبد الوهاب        نود و نه         

ّ محمد حسين پسر حاج محمد صادق        صد                ّ  
ّمحمد مهدى پسر حاج محمد ابراهيم     صد و يک          ّ  
  ميرزا احمد مير محسن      صد و دو           

   
  ٣٨٧ص 

ّ           ميرزا محمد پسر مير محمد تقى      صد و سه ّ  
  

  :از اهل اصفهان اسامى سى نفر از شهدا مشهور است از اين قرار
  

  باب اسم او راّ      مال جعفر گندم پاک کن که حضرت     صد و چهار   
   .اند  در بيان فارسى ذکر فرموده                           

  ّ استاد آقا بزرگ بناء      صد و پنج         
   استاد حسن پسر استاد آقا             صد و شش

  ّ    استاد محمد پسر استاد آقا     صد و هفت     
   معروف باستاد بزرگّمحمد حسين پسر استاد آقاى    صد و هشت        

  ّبرادر  کوچک محمد حسين مزبور موسوم. ّ بناء                            
   دشمنان باستاد جعفر چندين مرتبه بواسطۀ                           

   فروخته شد تا باالخره بوطن خود رسيد و اينک                           
  .ر آنجاست د                           

  ّاستاد قربانعلى بناء      صد و نه           
  ّعلى اکبر پسر استاد على بناء      صدو ده            
  ّ عبد ا پسر استاد قربان على بناء    صد و يازده       

ّ محمد باقر نقش دائى سيد يحيى پسر ميرزا محمد     صد و دوازده       ّ ّ  
  ٌ مشار اليه چهارده ساله بود که در شب، على نهرى                            
  .ّ شهادت جناب مال حسين بشهادت رسيد                            

ّ مال محمد تقى    صد و سيزده        ّ  



ّمال محمد رضا      صد و چهارده          ّ اين دو تا دو برادر عبد الصالح-ّ
  .ّاغبان باغ رضوان عکا بودند ب                             
ّ       مال احمد صفار       صد و پانزده ّ  

  ّ مال حسين مسگر      صد و شانزده      
   

  ٣٨٨ص 
   احمد پيوندى       صد و هفده        

   حسن شعرباف يزدى     صد و هيجده       
  ّ محمد تقى       صد و نوزده       

  ّعطار برادر حسن شعربافّ محمد      صد و بيست        
  ّصد و بيست و يک    مال عبد الخالق که در بدشت بدست خود گلوى خويش

  .ّ را بريد حضرت طاهره او را به ذبيح ملقب ساختند                              
   حسين    صد و بيست و دو   
   ابو القاسم برادر حسين    صد و بيست و سه   
  ّ ميرزا محمد رضا   صد و بيست و چهار 
ّ مال حيدر برادر ميرزا محمد رضا     صد و بيست و پنج   ّ  

   ميرزا مهدى   صد و بيست و شش   
  ّ محمد ابراهيم    صد و بيست و هفت  
  ّ محمد حسين دستمال گره زن   صد و بيست و هشت  

   اين شخص از پارچه بافهاى-ّ محمد حسن چيت ساز      صد و بيست و نه   
  .ّ  معروف بود و بحضور حضرت باب مشرف شده بود                                

ّ محمد حسن عطار         صد و سى           ّ  
ّ استاد حاجى محمد بناء    صد و سى و يک      ّ  

ٌ محمد مقارۀ که بزاز معروفى بود مشار اليه تازه       صد و سى و دو      ّ ّ  
   داماد شده بود در حبس چهريق بحضور مبارک                                
  ّ مشرف شد حضرت باب باو فرمودند که بمازندران                                
  وقتيکه. ّ برود و بمساعدت جناب قدوس بپردازد                                 
  يغامى باو فرستاد که خدا بطهران رسيد برادرش پ                                



   پسرى باو عنايت کرده و باو سفارش کرده بود که                                
   فورًا باصفهان بيايد و بعد از ديدن پسر بهر جا که                                

   
  ٣٨٩ص 

   اى الهى باندازهّ جواب داد محبت امر . ميخواهد برود                                
ّ                  در وجود من مؤثر شده که جائى براى محبت فرزند                ّ  
  ّ   باقى نگذاشته بايد فورًا بخدمت جناب قدوس                             

  .ّ برسم و در ظل رايت ايشان در آيم                                
ّ سيد محمد رضاى پا      صد و سى و سه        قلعه است که از علماى معروف ّ

   و مشهور بود وقتيکه خواست جزو اصحاب                               
  ّ مال حسين در آيد علماء اصفهان فرياد و فغان آغاز                               
  . کردند                               

  
  : بشهادت رسيدند اسمائشان از اينقرار استاز اهل شيراز نفوسيکه

  
  ّ   مال عبد ا معروف بميرزا صالح     صد و سى و چهار 

  ّ مال زين العابدين       صد و سى و پنج    
  ّ ميرزا محمد     صد و سى و شش     

  
  : از اهل يزد اسامى شهدائى که بدست آمده بقرار ذيل است

  
  ّ سيدى که از خراسان تا بار فروش پياده راه      شخص     صد و سى هفت 

  .     پيمود و در بار فروش هدف گلوله دشمن گشت                           
ّ   سيد احمد پدر سيد حسين    صد و سى و هشت      کاتب حضرت"عزيز"ّ

   باب                              
ّ ميرزا محمد على پسر سي     صد و سى و نه        د احمد که سرش با گلولۀّ

                    توپ از تن جدا شد وقتيکه نزديک در قلعه ايستاده            
ّ      بود مشار اليه سنش خيلى کم بود که بشهادت رسيد                         ٌ  



  ّ جناب قدوس نهايت عنايت را نسبت باين ميرزا                             
  .ّ محمد على داشتند                              

   
  ٣٩٠ص 

   موطن .على پسر شيخ عبد الخالق يزدى است  شيخ               صد و چهل
  ٌ                  مشار اليه شهر مشهد بود بواسطۀ شجاعت و ابراز            
  ب بابّ      خدمت مورد عنايت جناب قدوس و جنا                        

  . الباب قرار گرفته بود                            
  

  :اسامى شهداى قزوين از اينقرارند
  

ّ   ميرزا محمد على پسر حاج مال عبد الوهاب است صد و چهل و يک   ّّ  
  ّ ميرزا محمد على از علماى معروف بود که در                            
  ّراز بحضور مبارک رسيد و جزو حروف حى شي                            

  .محسوب گشت                             
ّ محمد هادى تاجر پسر حاج عبد الکريم ملقب بباغبان   صد و چهل و دو     ّ  

  .باشى                              
  ّ سيد احمد  صد و چهل و سه    
  معروفى بود ميرزا عبد الجليل که عالم  صد و چهل و چهار  
  ميرزا مهدى   صد و چهل و پنج    

  ّ الهارد موسوم بحاجى محمد على شخصى از قريۀ صد و چهل و شش    
  ّ که بعد از قتل مال تقى قزوينى دچار رنج و آسيب                            
  . گرديد                            

  
  : اينقرار استاسامى شهداى قلعه که از اهل خوى بودند از

  
   دانشمند و از شاگردانىٌ مشار اليه شخص، ّ  مال مهدى صد و چهل و هفت  

ّ مقرب سيد کاظم رشتى بود در علم و فصاحت                             ّ  



  .  معروف و در ثبات و استقامت مشهور بود                           
ّصد و چهل و هشت    مال محمود برادر مال    مهدى که از حروفّ

   
  ٣٩١ص 

  .ّ                  حى محسوب و دانشمند معروفى بوده است            
ّ مال يوسف اردبيلى يکى از حروف حى که داراى   صد و چهل و نه     ّ  

  کرمان وارد شده  شجاعت و فصاحت بوده وقتيکه ب                           
  حاج کريم خان از ورود او پريشان خاطر گشت                            
   که بمريدان خود گفت اين شخص بايد اى باندازه                           
   از اين شهر فورًا اخراج شود زيرا اگر در اين شهر                           
  هم بماند همانطور که شيراز را بهم زد کرمان را                            
   بهم خواهد زد ديگر جلو او را نميتوانيم بگيريم زيرا                           
  ّ در فصاحت و قوت بيان و بالغت گفتار اگر از                           
   حاجى کريم خان.ّ مال حسين باالتر نباشد کمتر نيست                           
  ّوشش بسيار کرد و نگذاشت مال يوسف منبر برود ک                           
  ّ  و مردم را دعوت کند و سعى کرد که مدت اقامت                           
   حضرت باب .ّ مال يوسف در کرمان خيلى کم باشد                           
  يرانّ بمال يوسف فرموده بودند شما بايد بشهرهاى ا                           
   سفر کنيد و مردم را بامر مبارک تبليغ نمائيد                          
ّ در اول ماه محرم سال هزار و دويست و شصت                           ّ  
   و پنج هجرى بايد خود را بمازندران برسانيد                          
   کوششّوهوس بپردازيد بقدر قّ و بمساعدت جناب قد                           

  ّ مال يوسف با کمال خلوص و امانت مطابق.کنيد                           
   امر مبارک رفتار کرد در هيچ شهرى بيشتر از                           
   يک هفته نماند و چون خود را بمازندران                          
   رسانيد سربازهاى شاهزاده مهديقلى ميرزا                           
    او را شناختند و به زندانش انداختند و                          

   وسکس چنانکه سابق گفتيم در روز واقعۀ                           



   
  ٣٩٢ص 

  . بواسطۀ اصحاب از زندان خالص شد                          
  ّ    مال جليل ارومى است که شخصى عالم و فصيح        صد و پنجاه
ّ و متدين بود و يکى از حروف حى است                           ّ.  

ّصد و پنجاه و يک   مال احمد حرف حى است که در مراغه سکونت ّ  
  .ّ داشته و يکى از شاگردان مشهور سيد کاظم است                          

ّ مال مهدى کندى که در منزل حضرت بهاءا معلم   صد و پنجاه و دو   ّ  
  . اطفال بوده است                           

ّمال باقر برادر مال مهدى است اين دو برادر بعلم  صد و پنجاه و سه    ّ  
   و دانش معروف بودند  و حضرت بهاءا در                          
  ّاب ايقان به علو مقام اين دو برادر در علم و کت                          
  .اند  دانش شهادت داده                           

ّ سيد کاظم زنجانى است که از تجار معروف بوده  صد و پنجاه و چهار ّ  
   و در شيراز بحضور مبارک رسيده و تا اصفهان                            
  ،ّمالزم حضرت باب بوده است برادر سيد کاظم                             

  ّ                 سيد مرتضى زنجانى است که يکى از شهداى سبعۀ           
  .                  طهران است          

   اسکندر زنجانى است با حسن و قلى جسد مبارک    صد و پنجاه و پنج 
  .اب  را بقلعه بردند جناب باب الب                            

   اسمعيل  صد و پنجاه و شش  
   کربالئى عبد العلى   صد و پنجاه و هفت 

  ّعبد المحمد  صد و پنجاه و هشت  
  ّ حاجى عباس     صد و پنجاه و نه  

  ّ سيد احمد که اينها اهل زنجان بودند   صد و شصت         
  ست که سرّصد و شصت و يک   سيد حسين کالهدوز ساکن بارفروش ا

   
  ٣٩٣ص 



   او را دشمنان بنيزه زدند و در کوچه و بازار                             
  . گرداندند                              

  ّصد و شصت و دو     مال حسن رشتى
  ّصد و شصت و سه     مال حسن بيارجمندى

  ّصد و شصت و چهار   مال نعمت ا بارفروشى
ّ مال محمد تقى     صد و شصت و پنج   راخيلىقّ

  صد و شصت و شش     استاد زين العابدين
  صد و شصت و هفت    استاد قاسم پسر استاد زين العابدين

   اين سه.صد و شصت و هشت   استاد على اکبر برادر استاد زين العابدين
   نفر اخير هر سه اهل کرمان بودند و در قاين                             

  .ّ سکونت داشتند و شغلشان بنائى بود                             
  صد و شصت و نه و

  ّ       مال رضا شاه و جوانى از بهنمير بوده است که دو        صد و هفتاد 
  ّ  روز بعد از خروج جناب قدوس از قلعه در                            

  ازار بارفروش اين دو نفر را بشهادت      پنجشنبه ب                        
ّ رسانيدند و مال محمد حمزه معروف بشريعت مدار                              ّ  
   بدن اين دو نفر را در جوار مسجد کاظم بک مدفون                             
  ده   ساخت و کسى را که قاتل اين دو نفر بود از کر                           
  .پشيمان ساخت و باستغفار وادار کرد                              

ّمال محمد معلم نورى است که در نور مالزم حضرت  صد و هفتاد و يک    ّّ  
   از . بهاءا بود و در علم و ذکاوت معروف بود                             

   هيچکس بقدر اين بزرگوارّ                  اصحاب جناب قدوس            
   شاهزاده بايشان پيغام داد .ّ      تحمل رنج و زحمت نکرد                        

  ّکه اگر از قلعه بيرون بيايد و دست از محبت                              
   

  ٣٩٤ص 
  ّ قدوس بردارد او را با خود بطهران ببرد                             

  . و بآموزگارى فرزندان خويش بگمارد                             



ّ مال محمد جواب داد من هيچوقت براى خاطر شخصى  مثل تو                             ّ  
  ّ از محبوب خدا تبرى نميکنم و اگر تمام ايران را                            
  ى يک لحظه هم حاضر نيستم که ازّ بمن بدهى حت                             
  ّ  صورت جناب قدوس چشم خود را بجاى ديگرى                           

   بيندازم اى شاهزاده تو بجسم من دست دارى و لکن                            
   بروح من هيچوقت دست نخواهى يافت هر طور                            
   ميخواهى مرا برنج و عذاب مبتال کن من مصداق                            

  هستم که) ٨٩٢(ه ّ قرآني مبارکۀکامل اين آيۀ                             
َفتمنوا الموت ان کنتم صادقين "   ميفرمايد                             َ َِ ِ ُ ُ ُٕ ْ َ ّ َ"  
ّال محمد معلم بدرجه  شاهزاده از جواب م                               غضبناک شد که به اىّّ
   پيروان خود دستور داد بدن او را قطعه قطعه کنند                            
  ّ و از هيچ گونه اذيت و آزارى درباره او خود دارى                            
  . ننمايند                            

  ّى محمد کرادى است منزل اين شخص در يکى حاج     صد و هفتاد و دو  
   از نخلستانهاى نزديک بغداد بوده خيلى شجاع بوده                            
   ابراهيم پاشا والىٌ است مشار اليه در محاربۀ                            

   صد نفر سرباز بوده است نهايت    مصر سرکردۀ                        
  ّ  ارادت را بجناب سيد کاظم رشتى داشت و قصيدۀ                           

ّ  مفصلى در مدح جناب سيد برشتۀ نظم کشيد در                            ّ  
   هفتاد و پنج سالگى بامر حضرت باب مؤمن شد                            
  ديگر در مدح هيکل مبارک انشاءّ مفصل  و قصيدۀ                            
  ها  کرد در اسب سوارى ماهر بود و در قلعه شجاعت                            

   
  ٣٩٥ص 

   دشمنان از خود بروز داد تا آخر کار هدف گلولۀ                            
  .                  گرديد            

  ست که اهل بغداد بود در واقعۀ قلعه سعيد جباوى ا    صد و هفتاد و سه  
   شجاعت عجيبى از خود بروز داد در ميدان جنگ                            



   زخمى بشکمش رسيد که خيلى خطرناک بود                            
   با همان حال خود را بقلعه رسانيد و بحضور جناب                            

  ّ قدوس رسيد و خود را بپاى آن بزرگوار افکنده                            
  . جان داد                            

  
ٌسيد ابو طالب سنگسرى از بقية السيف قلعه است مشار اليه عريضه      ّ ّ   اى ّ

  بمحضر مبارک حضرت بهاءا تقديم کرده و شرح جانبازى و شهادت اين دو
ّمفصال معروض داشته و شرح جانبازى سيد احمدّشهيد اخير الذکر را  ًّ  

  اند نيز و مير ابوالقاسم دو برادر خودش را که در قلعه بشهادت رسيده
  :نويسد معروض داشته از جمله مطالب آن عريضه اينست که مى

  روزيکه خسرو بقتل رسيد من مهمان کربالئى على جان کدخداى يکى از     
   اين شخص براى مساعدت خسرو رفت طبرسى بودمدهات مجاور قلعۀ

  و پس از مراجعت داستان کشته شدن خسرو را براى من نقل کرد در همان
  اند روز شخصى نزد من آمد و بمن گفت دو نفر عرب وارد اين قريه شده
  و ميخواهند براى کمک اصحاب بقلعه بروند اين دو نفر از مردم قريه

  ا را بقلعه برساند پاداش خوبىقاديکال خيلى ميترسند و ميگويند هر کس م
  هاى پدرم  چون من اين مطالب را شنيدم از نصيحت .باو خواهيم داد

  ّمير محمد على يادم آمد که هميشه بمن ميفرمود تا ميتوانى بامر حضرت
  باب خدمت کن لهذا فورًا از جا برخاستم و فرصت را از دست ندادم

   
  ٣٩٦ص 

  ّقلعه رساندم و با جناب مال حسين همو با کمک کدخدا آن دو نفر عرب را ب
   زندگانى خود را وقف خدمت امرّمالقات کردم و تصميم گرفتم که بقيۀ

  .مبارک کنم
  در اين جا بنظر آمد که اسامى بعضى از سرکردگان لشکر دولت را هم     

  :بنگارم از اين قرار
  

ّاول              شاهزاده مهديقلى ميرزا برادر محمد شاه ّ  



  م              سليمان خان افشارّدو
  ّسوم              حاجى مصطفى خان سورتيج

   
  ٣٩٧ص 

  چهارم             عبد ا خان برادر حاج مصطفى خان
  ّپنجم              عباسقلى خان الريجانى که جناب باب الباب را

                    شهيد کرد    
  افغانششم               نور ا خان 

  هفتم              حبيب ا خان افغان
  هشتم              ذو الفقار خان کراولى
   ئىهگنهم               على اصغر خان دو دن
  دهم               خدا مراد خان کرد

   
  ٣٩٨ص 

  يازدهم            خليل خان سواد کوهى
  ئى دوازدهم           جعفر قلى خان سرخ کره

            سرتيپ فوج کلباتسيزدهم  
   چهاردهم           زکرياى قاديکالئى پسر عمو و جانشين خسرو

  
ّاما اصحابى که در واقعۀ قلعه حاضر بودند و جزو بقية السيف      ّ ّ  

  اند و اسمشان چه ّمحسوبند براى من ميسر نشد که بدانم چند نفر بوده
   روى تحقيق بدست نيامدبوده اسماء سايرين را هم چون بنحو کامل و از

  ّذکر نکردم آنچه را که از روى تحقيق بدست آمد همين عده بود که نوشتم
  اند شايد در آينده از  شهدا نوشته نشد بيشتر از اينها بودهّالبته اسم همۀ

  هاى خالى را پر ّميان مبلغين امر مبارک اشخاصى پيدا بشوند که جاى اسم
  ام اکمال نمايند زيرا حادثۀ قلعه ّهيه کردهکنند و آنچه را من بطور ناقص ت

ّاز جمله وقايع مهمه است که در نظر آيندگان با نهايت اهميت تلقى خواهد ّ ّ ّ  
  .شد و از بزرگترين حوادث محسوب خواهد گشت 



   
  ٣٩٩ص 
               فصل بيست و يکم                 

    شهداى سبعۀ طهران                           
       حوادث حزن انگيز قلعۀ شيخ طبرسى و جانفشانى اصحاب چون 

  پايان آن بزرگوار گرديد چون در بحضرت باب رسيد سبب اندوه و حزن بى
   چهريق محبوس بودند و از اصحاب با وفاى خود دور مانده بودندقلعۀ

  همواره براى نصرت آنان دعا ميکردند و فتح و فيروزى را براى آنها
   هجرى که بالياى نازله بر اصحاب١٢٦٥ در اوائل شعبان .ميطلبيدند

  بحضرت باب رسيد و خدعه و فريب دشمنان نسبت باصحاب که منجر
   اندوهى شديد بحضرت ّبقتل عام آنان شد بحضور مبارک معروض گشت،

  که قلب مبارک" ّ سيد حسين عزيز کاتب چنين حکايت کرده .ّباب مسلط گرديد
   با حزن و اندوه اى اين اخبار جان گداز باندازهحضرت باب بر اثر وصول

  ّانباز گشت که تا مدت نه روز هيچيک از اصحاب را اجازه ندادند بحضور
ّمبارک مشرف شود نزول آيات مقطوع شد حتى بمن هم که کاتب هيکل ّ  

ّ تشرف نميدادند و خواصمبارک بودم اجازۀ   پذيرفتند  اصحاب را هم نمىّ
  آشاميدند و پيوسته اشک از چشمهاى د و آب نمىفرمودنى طعام ميل نم

  مبارکش جارى بود و پى در پى عبارات حزن انگيز و اندوه آميز از لسان
   من از پشت پرده صداى حضرت باب را که در اطاق.ّمقدس جريان داشت

  رازه شنيدم که با محبوب خويش ب مخصوص خود تشريف داشتند مى
  يانات حزن انگيزى را که از لسانو نياز مشغول بودند سعى ميکردم ب

  مبارکش جارى ميشد و ميشنيدم جمع کنم پس از آنکه مقدارى جمع آورى
  کردم و نوشتم بمن فرمودند همۀ آنها را پاره کن من اطاعت کردم و همه را

  ّ مدت پنج ماه حزن و اندوه.پاره ساختم و هيچ از آن بيانات باقى نگذاشتم
   هجرى حضرت١٢٦٦ ّبود در محرم سنۀشديدى بر حضرت باب مستولى 

   
  ٤٠٠ص 

   که بقلم مبارک نازل شد اىّباب بنزول آيات مبادرت فرمودند اولين صحيفه



  مخصوص جناب باب الباب بود در لوح زيارت که مخصوص باب الباب
ّاست هيکل مبارک با عبارات مؤثر امانت و وفادارى مال حسين را نسبت ّ  

ّبجناب قدوس در ايام قلعه    مورد مدح و تمجيد قرار دادند و دربارۀّ
   او اظهار عنايت فرمودند و در آن لوح بياناخالق حميده و صفات پسنديدۀ

  ميفرمايند که باب الباب در جهان جاودانى بمالقات رئيس محبوب و محترم
  خويش فائز خواهد شد و راجع بخود هيکل مبارک هم فرمودند که عنقريب

  ّ مدت يک هفته قلم مبارک بنگارش.خواهند گشتّبآن نفوس مقدس ملحق 
ّفضائل قدوس و مال حسين و اصحاب با وفائى که در قلعه بشهادت رسيدند ّ  
ّدر جوالن بود روز عاشورا يکى از احباى مراغه را که مدت دو ماه بود بجاى ّ  
ّسيد حسن برادر سيد حسين عزيز بانجام خدمات هيکل مبارک مشغول بود ّ  

ّ مشار اليه معروف بمال آدى گزل بود خيلى.ضار فرمودندبمحضر خويش اح ٌ  
  اح او را سر افراز کردند الواحّباو اظهار عنايت فرمودند و بلقب سي

  زيارت را که دربارۀ شهداى قلعه نازل شده بود باو مرحمت فرمودند
   و دستور دادند تا بزيارت شهداى قلعه برود فرمودند بر خيز و با کمال

  ّباس درويشى بمازندران برو و از طرف من مکان مقدسى را کهانقطاع در ل
   شهدا را در بر گرفته زيارت کن وقتيکه نزديک نواحى آنّاجساد مطهرۀ

   آنها را، ّزمين مقدس رسيدى کفشهاى خود را بيرون بياور و با احترام
  ّ دور مقامات مقدسۀ آنهاعتعظيم کن اسم آنها را بلند بگو و با کمال خضو

ّاف کن از مدفن قدوس و مال حسين مشتى خاک براى من بياور تا يادگارطو ّ  
  زيارت تو باشد سعى کن روز عيد نوروز مراجعت کنى تا بمراسم عيد

  .قيام کنيم زيرا اين آخرين عيدى خواهد بود که من در اين عالم خواهم ديد
  ّ     سياح حسب االمر مبارک بجانب مازندران رفت و دستورات حضرت

ّاب را با نهايت دقت انجام داد اول ماه ربيع االول سال ب ّ    هجرى بآن١٢٦٦ّ
   

  ٤٠١ص 
ّمقام مقدس رسيد و در روز نهم ربيع االول که روز شهادت مال حسين بود ّ ّ  
  ّمراسم زيارت را انجام داد و مأموريت خود را بانتهى رسانده بالفاصله

ّبطهران برگشت جناب کليم در آن ايام سياح را د   ر منزل حضرت بهاءا درّ



  ّوقتيکه سياح از: " طهران مالقات فرموده بود براى من اينطور حکايت کردند
  زيارت شهدا برگشت و بحضور حضرت بهاءا رسيد فصل زمستان بود
  ّبرودت و سرما بنهايت درجه شديد بود سياح در آن هواى سرد و برف

  مانند درويشها خود را بعبائىشديدى که ميباريد با لباسهاى کهنه و پاره 
  ّپيچيده بود پاهايش برهنه و مويش آشفته و در هم بود اما قلبش مشتعل
  ّبنار محبت ا بود و زيارت شهدا او را سر تا پا مشتعل ساخته بود جناب
  ّسيد يحيى دارابى آن روز مهمان حضرت بهاءا بودند بمحض اينکه

  گشته با آن همه احترام و عظمتى که طبرسى برّ شنيدند سياح از قلعۀ
  ّاختيار بجانب سياح با سرعت روان شده خود را بپاهاى او داشتند بى

  ّانداختند و پاهاى سياح را که تا زانو گل آلوده بود در آغوش خود کشيده با
  نهايت شوق ميبوسيدند حضرت بهاءا نسبت بجناب وحيد بقدرى اظهار

  ر من بود من همان روزها از معاشرت باّعنايت ميفرمودند که سبب تحي
  ّجناب وحيد يقين کردم که روزى خواهد آمد که ايشان مصدر اقدام مهمى
  خواهد شد و آن اقدام در عظمت و جالل در رديف اقدام شهداى قلعۀ
  ّطبرسى خواهد بود سياح چند روزى در منزل حضرت بهاءا استراحت

   مقام حضرت بهاءا پى برده بودندکرد ولى آنطوريکه جناب وحيد بعظمت
  ّسياح پى نبرده بود هر چند حضرت بهاءا نسبت باو نهايت درجۀ عنايت

  ".فهميد را اظهار ميفرمودند ولى او معنى اين همه عنايات و الطاف را نمى
   سرگذشت خوداءستگّجناب سياح در اثناى سياحت و سفرش در فاما     

  حضرت بهاءا خيلى بمن اظهار" از جمله ميگفت  .را براى من حکايت کرد
  ّعنايت فرمودند ولى جناب وحيد با علو مقام و رتبه که داشت در حضور

   
  ٤٠٢ص 

   وقتيکه وارد منزل حضرت .حضرت بهاءا مرا بر خودش ترجيح ميداد
  بهاءا شدم جناب وحيد آمد و پاهاى مرا بوسيد من از اين رفتار او دچار

  ّشدم هر چند در آن ايام غرقۀ درياى کرم و مهربانى حضرت بهاءادهشت 
  ّبر بودم و حتى خّبودم لکن از عظمت مقام آن بزرگوار در آنوقت بکلى بى

  ّجزئى اطالعى هم از بزرگوارى آن حضرت نداشتم و نميدانستم



  .روزى خواهد آمد که ايشان مظهر وحى کردگار شوند
  ت از طهران برود  حضرت بهاءا باسم ميرزاّوقتيکه سياح ميخواس     

  ّ بخط اىّ مرقوم فرمودند و بسياح دادند پس از چندى ورقه اىيحيى مراسله
  حضرت باب واصل شد در آن ورقه حضرت باب ميرزا يحيى را امر کرده

   تعليمّبودند که در ظل حفظ و صيانت حضرت بهاءا در آيد و در سايۀ
   قرار گيرد معرضين بيان بعدها اين لوح مبارک راو تربيت آن بزرگوار

  تغيير دادند و آن را دليل صدق گفتارهاى خويش و دعاوى مبالغه آميز خود
  نسبت بميرزا يحيى قرار دادند با آنکه در اصل بيان مبارک کوچکترين

   هم بمقام موهومى  که ميرزا يحيى و اتباعش قائل بودند وجود اىاشاره
  ّادعاهاى عريض و طويل معرضين بيان بهيچوجه در بياناتنداشت و از اين 

  مبارکه اثرى مشهود نبود بلکه حضرت باب در ضمن آن بيانات مقصودشان
  تمجيد حضرت بهاءا بود ولى پيروان يحيى چنين پنداشتند که اين بيان

  .حضرت باب اشاره بمقام ميرزا يحيى است
  همترين حوادث حاصله در سالدر اين مقام که رشتۀ سخن بنگارش م     

   امتداد يافت خواستم بزرگترين واقعۀ تاريخ حيات خود را در اينجا١٢٦٥
   بزرگ که در تاريخ حيات من موجود استبنويسم مقصود از اين واقعۀ

  ّوالدت روحانى من يعنى تشرف من بقبول امر مبارک و رهائى يافتن از
  رح حال خود را از ابتداى نشو خوانندگان محترم شتقاليد است با اجازۀ

  .نگارم و نما تا وقتيکه بفوز ايمان فائز شدم مى
   

  ٤٠٣ص 
    پدرم از ايل طاهرى و در اقليم خراسان چادر نشين بود اسمش غالمعلى

  بعلى بود سه پسر و سه دختر خداوندلاش دختر ک پسر حسين عرب و زوجه
  ّر محمد گذاشت در روزّباو عنايت فرمود من پسر دوم او هستم اسم مرا يا

  ّ هجرى در زرند متولد شدم شغل من شبانى بود١٢٤٧هيجدهم صفر 
  و مختصر سوادى داشتم باطنًا مايل بودم که بيشتر از اينها درس بخوانم
  ولى چون چوپان بودم اين آرزو براى من حاصل نميشد با نهايت اشتياق

  از حفظ داشتمقرآن را ميخواندم و قسمت زيادى از آن کتاب مجيد را 



  همانطورکه گوسفندها را در بيابان ميچراندم بلند بلند آيات قرآن را
  ها نگاه تالوت ميکردم دوست ميداشتم هميشه تنها باشم شبها که بستاره

  ميکردم خيلى خوشم ميآمد و مسرور ميشدم در تاريکى شب بعضى از
  بقبلهّدعاهاى حضرت امير عليه السالم را تالوت ميکردم وقتيکه رو 

  مينمودم از خدا درخواست ميکردم که مرا از لغزش حفظ کند و بشناسائى
   پدرم هر وقت بقم ميرفت مرا با خود ميبرد خيلى بعلما.ّحق تأييد فرمايد

  عقيده داشت هميشه دوست ميداشت بحضور علمائى که در قم مجتمع
   کمالبودند برسد در آن شهر بمسجد امام حسن ميرفت و نماز ميخواند و با
  ّتقوى و دقت کامل تمام واجبات را بجا ميآورد منهم که با او بودم پاى

  نشستم و بمجلس درس منبر مجتهدينى که از نجف وارد ميشدند مى
   بتدريج فهميدم که.آنها ميرفتم و بسخنان آنها و مجادالتشان گوش ميدادم

   موردهر چه ميگويند دروغ ميگويند آنها را بر اخالق پست و رفتار زشت
  ّمالمت قرار ميدادم خيلى مشتاق بودم که صحت عقايد و اصوليکه ميگفتند

  فرض و واجب است براى من ثابت شود ولى براى اينکار وقت کافى
  ّ اين تهور و پريشانى فکرى که در مننداشتم پدرم هميشه بواسطۀ

  ميديد مرا سرزنش و توبيخ ميکرد و ميگفت ميترسم اين عداوت و دشمنى
  و نسبت بعلماء و مجتهدين دارى سبب شود که بگرفتاريهاى سختکه ت

   
  ٤٠٤ص 

  ّو شدائد مبتال شوى و به زحمت دچار گردى يکوقت اتفاق افتاد که براى
  .مالقات عمويم برباط کريم رفتم

   هجرى در مسجد رباط کريم دو نفر١٢٦٣در روز دوازدهم نوروز سال      
  من بگفتگوى آنها گوش دادم و از آننشسته بودند با هم گفتگو ميکردند 

  اى روز با امر باب آشنا شدم يکى از آن دو نفر بديگرى ميگفت آيا شنيده
  اند و ميخواهند بطهران ببرند رفيقش ّکه سيد باب را وارد کنارگرد کرده

  ام آن شخص براى رفيق خود جميع سرگذشت حضرت باب گفت نه نشنيده
  رت بدعوت قيام فرمود در شيراز اسيررا نقل کرد و گفت که چطور آن حض

  دشمنان شد از آنجا باصفهان تشريف آورد امام جمعه و منوچهرخان



  ها از او ظاهر شد چه عجايبى از او بروز کرد از او پذيرائى کردند چه کرامت
  ّو باالخره علماى اصفهان دربارۀ سيد باب چه فتوائى دادند همۀ اينها را

  ّکه اين تفصيل را شنيدم خيلى تعجب کردم کهبراى رفيقش نقل کرد من 
  چطور ميشود يک نفر اين همه نسبت بسايرين قدرت و نفوذ داشته باشد

ّاينطور حس ميکردم که نور سيد باب بروح من پرتو افکنده و خيال ّ  
  ميکردم که منهم بابى هستم از رباط کريم بزرند برگشتم پدرم آثار

  ّ ديد و از رفتار من تعجبپريشانى فکر و اضطراب در صورت من
   ميل بخواب نداشتم پيوسته سعى، ميکرد زيرا من ميل بخوراک نداشتم
   مبادا ميان من و وصول بمقصود، ميکردم که پدرم براز دل من پى نبرد

ّ مدتى همينطور گذراندم تا اينکه سيد حسين زواره،حائلى شود   اى بزرند ّ
  ر شدم وقتيکه با او آشنا شدمآمد من بواسطۀ او از حقيقت موضوع با خب

  ّبراى او گفتم ديدم سيد حسين راجع بامرى که من ميخواهم با اورا راز دلم 
ّمذاکره کنم مطلع است بمن گفت که سيد اسمعيل زواره    يکى از پسر اىّ

ّ او بصحت ادعاى حضرت باب يقين کردمعموهاى من است من بواسطۀ ّ  
  ّور سيد باب در منزل امام جمعهپسر عمويم ميگفت که چندين مرتبه بحض

   
  ٤٠٥ص 

  ّمشرف شده و بچشم خود ديده است که آن حضرت در حضور ميزبان خويش
  ّتفسير سورۀ و العصر را نازل فرموده ميگفت از قوت بيان و سرعت

  .انشاء و متانت اسلوب آن تفسير سراپاى مرا حيرت گرفت
  ود که در حين نزولميگفت چيزى که بيشتر سبب حيرت من شد اين ب     

  پرسيد بدون اينکه قلم مبارک آيات و تفسير اگر کسى از حضرت چيزى مى
  فرمودند از حرکت بيفتد و نزول آيات قطع شود جواب سائل را بيان مى

  و در عين حال قلم مبارک با همان سرعت بتحرير مشغول بود خالصه پسر
  تبليغ مشغولّعموى من بامر سيد باب مؤمن شد و بدون ترس و بيم ب

  گشت کدخداها و سادات زواره بمخالفت او قيام کردند و او را مجبور
  کردند که باصفهان برود او هم رفت در اصفهان سکونت اختيار کرد منهم
  ّمجبور شدم به کاشان بروم زيرا توقف در زواره براى من هم ممکن نبود



  ًرزا جانى قبال حاج ميزمستان را در کاشان گذراندم پسر عموى من دربارۀ
  با من مذاکره کرده بود در کاشان حاجى ميرزا جانى را مالقات کردم

  ه را که از آثار حضرت باب است بمن داد و از منّ عدليٌمشار اليه رسالۀ
   رساله را باو برگردانم من از مطالعۀ آن، درخواست کرد که بعد از خواندن

  ته شده بود خيلى خوشمرساله که با طرزى عجيب و اسلوبى  مخصوص نوش
   يک نسخه از روى آن براى خودم نوشتم وقتيکه آن رساله را بحاج. آمد

  ميرزا جانى دادم بمن گفت افسوس که موهبت عظيمى از دستت رفت زيرا
  ف اين رساله يعنى حضرت باب سه شب در منزل من تشريف داشتندّمؤل

  ردى غنيمت بود ولىو عيد نوروز را آنجا بسر بردند اگر ميشد مالقات ميک
  حاال آن بزرگوار در راه طهران هستند اگر عجله کنى ممکن است در بين

  راه بحضور مبارک برسى من فورًا برخاستم و پياده از کاشان خارج
  شدم تا بقلعۀ نزديک کنار گرد رسيدم پاى ديوارى نشسته بودم ديدم شخصى

  يست و کجا ميروىخوش سيما از قلعه بيرون آمد و از من پرسيد اسمت چ
   

  ٤٠٦ص 
  ّگفتم من سيد مستمندى هستم که کسى را نميشناسم و مسافرم مرا بمنزل

  خود برد شب از من پذيرائى کرد در بين گفتگو بمن گفت خيال ميکنم تو از
ّپيروان سيد باب هستى سيد باب چند روز در اين قلعه تشريف داشتند از ّ  

   روز پيش از کلين بطرف آذربايجاناينجا ايشان را بقريۀ کلين بردند سه
  رفتند منهم از پيروان حضرت باب هستم اسمم حاجى زين العابدين است
  ميخواهم همراه هيکل مبارک بروم بمن فرمودند تو همينجا باش و اگر از

  اصحاب کسى را ديدى عنايت مرا باو برسان و نگذار هيچيک از اصحاب
  گو بخدمت امر مشغول باشنددنبال من بيايند بمن فرمودند باصحاب ب

  موانع و حجابهاى مردم را برطرف کنند با کمال اطمينان بخدا پرستى
   من وقتيکه اين حرف را از حاجى.مشغول شوند و احکام الهى را عمل کنند

  زين العابدين شنيدم اطاعت کردم در عوض اينکه بشهر قم بروم اينجا آمدم
  ا براى من نقل کرد اضطراب منّاى اين قصه ر ّوقتيکه سيد حسين زواره
  ه را همراه داشت با هم خوانديم تالوت آن رسالهّ عدليتخفيف يافت رسالۀ



ّروح مرا مملو از قوت و نشاط ساخت ّ در آن ايام من شاگرد سيدى بودم که.ّ ّ  
  قرآن بمن درس ميداد و از تفسير آيات قرآن عاجز بود و روز بروز عجزش

  اى بعضى ّحتر ميشد از سيد حسين زوارهاز تفسير آيات براى من واض
  ٌاى را مالقات کن مشار اليه ّمطالب پرسيدم بمن گفت برو سيد اسمعيل زواره

  هر سال براى زيارت بقم ميرود در فصل بهار موقعى است که او بزيارت
  ميرود من از پدرم تقاضا کردم که براى تکميل تحصيل عربى مرا بقم

  رض واقعى خود را از او پنهان داشتم زيراّبفرستد اما مقصود اصلى و غ
  اگر در اين خصوص با او حرفى ميزدم قاضى و علماء زرند ممانعت ميکردند

   پدرم با آنکه نميخواست از من دور باشد با فکر من.که بمن اجازه بدهد
  همراهى کرد من در شهر قم اقامت داشتم که عيد نوروز پيش آمد مادر

  القات من بقم وارد شدند يک ماه با من در آن شهرو خواهر و برادرم براى م
   

  ٤٠٧ص 
  ّبسر بردند من مادر و خواهرم را بامر مبارک تبليغ کردم آتش محبت

  زرند برگشتند چند روز بعده ور شد بعد آنها ب حضرت باب در دل آنها شعله
  صبرى منتظرش بودم وارد قم ّاز مراجعت آنها سيد اسماعيل که با نهايت بى

  د و راجع بمطالب امرى تفصيل بسيارى نقل کرد و براى من شرح داد کهگردي
   است انقطاعى ندارد انبياى الهى همه از طرف خداّفيض  الهى مستمر

   امر الهى واحد است و حقيقت انبياء واحد پس از شرح و بسط اين، هستند
   

  ٤٠٨ص 
  شرحهاى پيش ارتباط داد و  مطالب امر مبارک حضرت باب را با گفته

ّمفصلى راجع بجناب شيخ احمد احسائى و سيد کاظم رشتى براى من بيان ّ  
  ّکرد من پيش از اين اسم شيخ احمد و سيد کاظم را نشنيده بودم از

  ّسيد اسماعيل پرسيدم کسيکه بحضرت باب مؤمن شود چه اقدامى بايد بکند
  و چه مطالبى بمؤمنين واجب شده فرمود حضرت باب ميفرمايد بر همۀ

  ّؤمنين واجب است که براى مساعدت جناب قدوس بمازندران بروند زيرام
  حم احاطه کرده ّاطراف قدوس و اصحابرا قواى دشمنان خونخوار و بير



ّگفتم من مايلم که خود را بمازندران برسانم و بمساعدت جناب قدوس موفق ّ  
  ّ بسنّشوم فرمود تو حاال در همين شهر بمان و ميرزا فتح ا حکاک را که

  و سال تست بامر مبارک آشنا کن تا از طهران خبر برسد من خيلى منتظر
  اى نداشت از ّشدم ولى از طهران خبرى نرسيد و توقف من در قم فايده

  اين جهت تصميم گرفتم که بطهران بروم چون بطهران رسيدم پس از چندى
  خره درميرزا فتح ا هم بطهران آمد ولى گرفتار دشمنان گرديد و باال

   تير انداختن بابيان بشاهسال هزار و دويست و شصت و هشت در واقعۀ
  بقتل رسيد من پس از ورود بطهران يکسره بمسجد شاه رفتم مسجد شاه

  ّاى واقع شده دم مدرسه سيد اسماعيل را ديدم بمن گفت رو بروى مدرسه
  .اى براى تو نوشته بودم و ميخواستم بقم بفرستم مراسله

  ّ در صدد توجه بمازندران بوديم و ميخواستيم بآنطرف سفر کنيمبارى     
  که خبر رسيد اصحاب قلعه همه شهيد شدند و قلعه خراب و با خاک يکسان
  ّگرديده است ما خيلى از اين واقعه محزون شديم و براى نفوس مقدسيکه

  با کمال شجاعت در راه امر مبارک جانفشانى کردند مرثيه سرائى
  ديم يک روز عمويم را که نوروز على نام داشت مالقات کردمو سوگوارى کر

ّمعلوم شد بطهران آمده تا مرا پيدا کند من بسيد اسماعيل قضيه را گفتم ّ  
  زرند مراجعت کن زيرا اگر نروى ممکن است با تو دشمن شونده بمن فرمود ب

   
  ٤٠٩ص 
  بليغ کردمزرند مراجعت کردم پس از ورود برادرم را هم بامر مبارک ته من ب

  و کوشش کردم تا پدرم راضى شد و بمن اجازه داد که بطهران مراجعت کنم
   منزل داشتم وارداى که سابقًا طهران در همان مدرسهبپس از ورود 

  ّشدم و در آنجا مال عبد الکريم را مالقات کردم اين همان شخصى است که
  اند هبعدها فهميدم حضرت بهاءا اسم او را ميرزا احمد گذاشت

ّمال عبد الکريم خيلى بمن محبت کرد و گفت سيد اسماعيل زواره ّ   اى خيلى ّ
  ّ ميلش اين بود که مدتى با هم باشيم منه تو بمن سفارش کرددربارۀ

  هيچ وقت دوران معاشرت و مصاحبت خود را با ميرزا احمد فراموش نميکنم
ّزيرا مشار اليه مجسمۀ   صفحه قلب منّ محبت و اخالص بود دوستى او در ٌ



  براى هميشه منقوش خواهد بود زيرا او قلب مرا حيات بخشيد و مرا
   او با پيروان حضرت باب آشنا شدم و با آنها بوسيلۀ  يقين رساندبدرجۀ

  ّمعاشر گشتم و بر اطالعات خود نسبت بامر مبارک افزودم ميرزا احمد از
  ى و ساير آثارکتابت گذران ميکرد هر شب مشغول نوشتن کتاب بيان فارس

  حضرت باب بود پس از آنکه تمام ميشد بمؤمنين هديه ميداد چند مرتبه از
  ّ مال مهدى کندى ببرماين آثار مبارکه بشخص من داد که براى زوجۀ

  ّمال مهدى همان است که طفل کوچک خودش را گذاشت و باصحاب قلعه
  ّرق شدنّپيوست در همان ايام بود که فهميدم حضرت طاهره بعد از متف

  ّاصحاب از بدشت بنور تشريف بردند پس از مدتى بطهران وارد شدند
  و در منزل محمود خان کالنتر محبوس گشتند حضرت طاهره اگر چه
  محبوس بودند ولى نهايت احترام نسبت بايشان مراعات ميشد يکروز

  ميرزا احمد مرا بمنزل حضرت بهاءا برد حضرت ورقۀ عليا حرم مبارک
  ّهاءا ام حضرت غصن اعظم بدست خودشان روغنى درستحضرت ب

  کردند و براى ميرزا احمد فرستادند و از همان روغن بچشم من هم کشيدند
  ّکه از درد شفا يافت حضرت عبدالبها در آن ايام شش سال داشتند در حين

   
  ٤١٠ص 

  ا بودند بءّورود بمنزل مبارک اول کسى را که مالقات کردم حضرت عبدالبها
  ّتبسم و خوشروئى بمن خوش آمد فرمودند و در آن وقت دم در اطاقى که

   من از در آن اطاق گذشتم.مخصوص حضرت بهاءا بود ايستاده بودند
  و باطاق مجاور وارد شدم در ميان اطاق با ميرزا يحيى روبرو شدم چون

  باچشمم باو افتاد دچار دهشت گرديدم زيرا ديدم اين شخص با اين هيئت و 
  اين وضعى که در گفتگو و بيان دارد سزاوار مقاميکه باو نسبت ميدهند

  ّ دوم که ميخواستم باطاق ميرزا يحيى وارد بشوم آقاى کليمنيست مرتبۀ
  ًکه قبال خدمتشان رسيده بودم تشريف آوردند و بمن فرمودند شما امروز

  بهاءا ميرزا صالح برسانيد زيرا اسفنديار خادم حضرت آقا را بمدرسۀ
  .ّببازار رفته و هنوز برنگشته شما بجاى او اين مأموريت را انجام بدهيد

  ّمن با کمال سرور و شادى قبول کردم و مهياى رفتن بودم که ديدم حضرت



   هزارى در بر داشتند درۀّغصن اعظم تشريف آوردند کاله بر سر و جب
  ون آمدند و از پلکاننهايت جمال و جالل بودند از اطاق حضرت بهاءا بير

  پائين تشريف آوردند من پيش رفتم تا ايشانرا در آغوش گرفته ببرم
  فرمودند هر دو با هم ميرويم بعد دست مرا گرفته و از منزل بيرون رفتيم

   
  ٤١١ص 

  ّ مدرسۀ ميرزا صالح در آن ايام بمدرسۀ پامنار.در بين راه با هم حرف ميزديم
  م بمن فرمود وقت عصر بيا و مرا بمنزلمعروف بود چون بمدرسه رسيدي

  برگردان چون اسفنديار نميتواند بيايد و پدرم با او کار دارد من با کمال
  سرور و شادى قبول کردم و فورًا بمنزل حضرت بهاءا برگشتم در آنجا

  بميرزا يحيى برخوردم کاغذى بمن داد و گفت برو بمدرسۀ صدر و اين کاغذ
بده ايشان در حجرۀ مال باقر بسطامى هستند جوابشرا بحضرت بهاءا ّ  

  ّرا زود بگير و براى من بياور من اين مأموريت را انجام دادم وقت عصر
   يک روز ميرزا احمد بمن.هم رفتم و حضرت غصن اعظم را بمنزل برگرداندم

  ّگفت حاج ميرزا سيد على خال حضرت باب که بتازگى از چهريق مراجعت کرده
  ّدروازه شميران منزل محمد بيک چاپارچى وارد شده است مالقاتشو نزديک 

  براى تو الزم است برو و ايشانرا مالقات کن من رفتم و با جناب خال
  مالقات کردم از مشاهدۀ آن صورت نورانى و هيئت و اندام کامل مجذوب

   چند مرتبه ديگر هم بمالقات ايشان رفتم و از لطافت طبع و حسنشدم بعدًا
  .ّق و کثرت تقوى و پرهيزکارى ايشان در هر مرتبه بر تعجبم ميافزوداخال

   
  ٤١٢ص 

    خوب بخاطر دارم که يکروز آقاى کليم که با ايشان در مجلسى حضور
  ّداشتند از ايشان درخواست کردند و اصرار نمودند که چون طهران مشوش

  رااست و ممکن است گرفتارى شديدى پيش بيايد بهتر آنست که طهران 
  رها کنيد و خارج شويد و از اين فضاى مسموم مصيبت بار خود را بمأمنى
  برسانيد جناب خال با کمال متانت و سکونت خاطر جواب دادند چرا فرار
  کنم چرا بترسم در اينجا ميمانم شايد از خوان نعمت الهى که دست قدرت



  نهخداوندى براى مخلصين گسترده بمن هم نصيبى برسد نفوسيکه سبب فت
  .و فساد بودند پيوسته در طهران سعى ميکردند که هياهوئى بپا کنند

ّمحرک اصلى آنها يکى از سادات کاشان بود که در مدرسۀ دار الشفاء منزل      ّ  
ّداشت سيد محمد مشهور خيال کرده بود که آن سيد کاشانى را بامر مبارک ّ ّ  

  و فيلسوف عارفّتبليغ کند ميرزا محمد حسين کرمانى که شخص دانشمند 
ّمسلکى بود و در مدرسۀ دار الشفاء منزل داشت هر چه سعى کرد بسيد ّ  
ّمحمد مزبور که از شاگردانش بود بفهماند که آن سيد کاشانى آدم خوبى ّ  

ّنيست ممکن نشد و هر چند بسيد محمد نصيحت کرد که از سيد کاشانى دورى ّ ّ  
  ا او را حاضر نکند فايدهّکند و با او قطع مراوده نمايد و در محافل احب

ّنداشت و سيد محمد همچنان با سيد کاشى معاشر بود و بنصيحت هاى ّ ّ  
   بميان آمد در١٢٦٦انى سال ّاستاد خود وقعى نگذاشت تا آنکه ماه ربيع الث

ّاين وقت سيد کاشانى راه خيانت سپرد و نزد سيد حسين که يکى از علماى ّ  
  ّ پنجاه نفر از احباى ساکن طهرانکاشان و مقيم طهران بود رفت و اسامى

  ّ نگاشته بود باو داد سيد حسين هم عين آن ورقه را اىرا که در ورقه
  بمحمود خان کالنتر تسليم کرد محمود خان چند نفر را مأمور کرد تا آنها را

  دستگير کنند مأمورين چهارده نفر را گرفتند و نزد زمامداران بردند از
  آنها را گرفته بودند در کاروانسرائى بيرونقضا من با برادرم روزيکه 

  دروازه نو رفته بوديم تا عمويم را که از زرند آمده بود مالقات کنيم روز
   

  ٤١٣ص 
   خودمرۀّبعد عمويم بزرند رفت و من بمدرسۀ دار الشفاء برگشتم در حج

   از اوراق يافتم روى آن اوراق مکتوبى بود که ميرزا احمد براى من اىبسته
  ّته بود من فهميدم که آن سيد خيانتکار کاشانى کار خودش را کردهنوش

  و فتنه و فساد را در طهران براه انداخته ميرزا احمد نوشته بود بستۀ
  ّبينى عبارت از جميع آيات مقدسه است که نزد من اوراقى که در حجره مى

  قموجود بود بمحض اينکه وارد حجره شدى و کاغذ مرا خواندى بستۀ اورا
  را بردار و ببر بکاروانسراى حاج نادعلى در آنجا شخصى از اهل قزوين

   که بنام اوست باو بده اىموسوم بحاج نادعلى منزل دارد بسته را با مراسله



   من فورًا بستۀ اوراق.بالفاصله بمسجد شاه بيا تا در آنجا با تو مالقات کنم
  ا در آنجا مالقات کردمرا بحاجى رساندم و بمسجد شاه برگشتم ميرزا احمد ر

  بمن گفت چون مورد هجوم اشرار قرار گرفتم باين مسجد پناه آوردم تا از
  ها حضرت بهاءا از مدرسۀ  آسوده باشم در آن بين اىهر هجوم و حمله

  صدر بميرزا احمد خبر دادند که امير نظام در صدد است ترا دستگير کند
   

  ٤١٤ص 
  طلب را خواستار شده و چون فهميده که توو سه دفعه از امام جمعه اين م

  اى  و مسجد باصطالح بست است تصميم گرفته بست را بمسجد پناه برده
  ايد دستگير کند تا زود بشکند و تو و سايرين را که بمسجد پناهنده شده

  است طوريکه کسى نفهمد از مسجد بيرون برو و بطرف قم مسافرت کن و
  که بمن بگويد بزرند سفر کنم و بمنزل خودمنيز بميرزا احمد فرموده بودند 

  بروم چند نفر از خويشاوندان من بمن اصرار کردند که فورًا بزرند بروم
  زيرا پدرم دربارۀ من خيلى محزون است چونکه از بعضى شنيده است که

  اند منهم نظر بصالح ديد ميرزا احمد بزرند مرا در طهران دستگير کرده
  در خانۀ خود بودم نوروز مطابق بود با روز پنجمبرگشتم و عيد نوروز را 

   که عيد بعثت حضرت اعلى هم بود حضرت باب اين عيد١٢٦٦ّجمادى االول 
  اند  خويش موسوم به پنج شأن ذکر فرمودهّرا در يکى از آثار مقدسۀ

   ششمين نوروز بعد از اعالن امر"مضمون بيان مبارک اينست ميفرمايند 
  ّنجم جمادى االول هفتمين سال قمرى بعد از اعالن امر بيان با روز پنقطۀ

   در ضمن بيان مبارک چنين اشاره شده که اين نوروز آخرين"مطابقه داشت 
  .نوروزى است که هيکل مبارک در اين عالم مشاهده خواهند فرمود
    بارى جشن نوروز در زرند برپا بود من در مجالس جشن که ميرفتم

   پيوسته فکر ميکردم که آيا بسر رفقاى من چهّقلبم بطهران توجه داشت
   سالمتى احباب و آشنايان را بشنوم هر چندآمده خيلى ميل داشتم مژدۀ

  من در منزل خودم بودم و همه بمن مهربانى ميکردند و خيلى راحت بودم
  ّولى فکرم پريشان بود زيرا از مؤمنين و اصحاب که عدۀ آنها قليل

  ئب شديده قرار گرفته بودند دور بودم خيلىّو محل نزول باليا و مصا



  مشتاق بودم که با آنها باشم و در همه حال شريک آنان گردم غفلتًا صادق
   پدر من منزل کرد من از آمدنتبريزى از طهران وارد زرند شد و در خانۀ
   ورود او سبب شد که مرا از سختى،او مثل اينکه از حبس خالص شدم

   
  ٤١٥ص 

  خبرى نجات داد و لکن از الع بحال احباب و از اندوه بىّانتظار براى اط
  تر و حزنى سخت تر و جانگدازتر بر وجود من طرف ديگر اندوهى شديد

  خبرى  سابق در مقابل حزن ّتسلط يافت که اندوه انتظار و اضطراب بى
ّو اندوه جديد قيمت و اهميتى نداشت علت حصول حزن جديد اين بود که ّ ّ  

  اى من حکايت کرد که پيروان جانفشان و ياران امرصادق تبريزى بر
   دشمنان قرار گرفتند و بعذابى شديدّحضرت منان مورد هجوم و حملۀ

   اينک شرح.مبتال گشتند جام شهادت نوشيدند و برفيق اعلى پيوستند
  .ّشهادت آن نفوس مقدسه را که در طهران جان باختند در اين مقام مينگارم

  ه چهارده نفر از پيروان حضرت باب را دستگير کردندسابقًا گفتيم ک     
  ّو در منزل محمود خان کالنتر محبوس ساختند حبس آنها از روز اول ماه

ّربيع الثانى  تا روز بيست و دوم ماه طول کشيد حضرت طاهره هم در يکى ّ  
  هاى منزل کالنتر محبوس بودند دشمنان سعى داشتند که از باالخانه

  ّارک حضرت باب تبرى کنند براى حصول اين منظوراصحاب از امر مب
ّها انديشيدند ولى موفق نشدند محمد حسين خيلى کوشش کردند و چاره ّ  

   که از جمله محبوسين بود هر چه اشرار و دشمنان سعى کردند اىمراغه
  ّ بگويد نگفت از اينجهت او را با کمال شدت اىو سخت گرفتند که کلمه

ّبرى کند ممکن نشد در مقابل اصرار و شدتب داشتند که شايد تّمعذ ّ  
  ّدشمنان سکوت کرده بود و از اول تا آخر يک کلمه هم نگفت دشمنان خيال
  کردند که اين شخص گنگ و الل است که حرف نميزند از اينجهت راجع باين

  ّمسئله از حاج مال اسمعيل که از محبوسين بود جويا شدند که آيا
  ست حاجى گفت او گنگ نيست خيلى هم خوباى گنگ ا ّمحمد حسين مراغه

  ّحرف ميزند ولى در اينجا سکوت اختيار کرده و براى اثبات مدعاى خود
   فورًا جواب حاجى را داد و گفت هر چه اىّاو را صدا زد محمد حسين مراغه



  ّبفرمائيد اطاعت ميکنم چون مخالفين نتوانستند محبوسين را بتبرى وادار
   

  ٤١٦ص 
  ن مطلب را بمحمود خان کالنتر واگذار کردند محمود خان هم نزدکنند انجام اي
  ّ ميرزا تقى خان که صدر اعظم ناصرالدين شاه بود رفت و داستان، امير نظام

ّرا گفت ناصر الدين شاه در آن ايام در اينگونه مطالب دخالت نميکرد و از ّ  
   را نسبت داشت که آنچهّخبر بود صدر اعظم اختيار تام جريان امور هم بى

  اش بمحبوسين بخواهد مجرى سازد هيچکس نميتوانست او را از اراده
  ّبرگرداند و يا باو اعتراض بکند ميرزا تقى خان وقتيکه داستان تبرى نکردن

  ّبابيان را از کالنتر شنيد فرمان داد هر کدام از آن چهارده نفر که تبرى
  از محبوسينند بايد بقتل برسند از استماع اين حکم هفت نفر ننک

  نتوانستند استقامت کنند و بواسطۀ قطع نسبت خود از امر مبارک از حبس
  ّ خويش ثابت ماندند و تبرى نکردندخالص يافتند هفت نفر ديگر بر عقيدۀ

  .و در نتيجه بشهادت رسيدند اين هفت نفر شهداى سبعۀ طهران هستند
ّ حاجى ميرزا سيد على است ايشان ملقب بخال ا-ّ  اول   عظم هستند زيراّ

ّخالوى حضرت باب ميباشند مشار اليه از تجار معروف شيراز بودند ايشان ٌ  
  ّهمان نفس مقدسى هستند که در نزد حسين خان حاکم شيراز از حضرت باب
  ضمانت کردند و آن حضرت را از ظلم حسين خان خالصى دادند و نيز ايشان

  اب بخدمتهمان بزرگوارى هستند که بعد از وفات پدر حضرت ب
  آن حضرت قيام کردند و با کمال اخالص نسبت بآن بزرگوار رفتار
ّمينمودند احبائى که براى تشرف بحضور مبارک وارد شيراز ميشدند ّ  

   همين جناب خال اعظم بآن فيض عظيم فائز ميگشتند خال اعظمبواسطۀ
  ّيگانه پسرى داشتند موسوم بسيد جواد که در دورۀ کودکى وفات يافت در

  ّ هجرى جناب حاج ميرزا سيد على از شيراز براى زيارت١٢٦٥وسط سال 
  ّ چهريق سفر نمودند و بحضور مبارک مشرف شدند ازحضرت باب بقلعۀ

ّچهريق بطهران سفر کردند و در آنجا توقف داشتند تا وقتيکه بشهادت ّ  
  رسيدند دوستان و آشنايان ايشان هر چه اصرار کردند که خود را بخطر

   



  ٤١٧ص 
  ّ بسيارى از تجار معروفّ نداد وقتيکه گرفتار شدند عدۀه اىنيندازند نتيج

  طهران حاضر شدند مبلغى بحکومت بدهند و ايشانرا خالص کنند و لکن
  جناب خال قبول نفرمودند باالخره او را نزد امير نظام بردند صدر اعظم

  ّ اذيتىبايشان گفت قاضى القضاة  طهران دوست ندارد که بفرزند پيغمبر
  ّبرسد تجار معروف طهران و شيراز از صميم قلب آرزومندند که مبلغى

  ّبعنوان فديه بدهند و شما را خالص کنند ملک التجار خودش بشخصه
  واسطه شده که شما را از کشته شدن نجات بدهد اگر يک کلمه بد بگوئيد

  رازّو تبرى کنيد فورًا شما را آزاد ميکنم آن وقت با کمال احترام بشي
  مراجعت خواهيد کرد منهم از شما تقاضا ميکنم که طورى رفتار کنى تا

   شاهنشاه ايران بپايانّ ايام خود را با شرف و افتخار در سايۀّبقيۀ
  باکى فرمودند حضرت اشرف برسانى جناب خال اعظم با کمال شجاعت و بى

  اند که با کمال فرح و سرور جام شهادت را پيش از من نفوسى بوده
  اند منهم در اين خصوص از ّ مشعر بر تبرى نگفته اىاند و کلمه نوشيده

  ّآنها کمتر نيستم اگر من از اين امر مبارک که بدالئل واضحه صحت آن
  ّآشکار است تبرى کنم مثل اينست که از جميع اديان الهى که قبل از اين دين

  شوم اگر من حقيقت دعوت حضرت باب را منکر  ّآمده تبرى کرده باشم
ّمثل اينست که رسالت جدم محمد رسول ا و رسالت حضرت عيسى ّ  

  ام خدا شاهد است هر چه و موسى و جميع انبياى سابق را منکر شده
   گفتار و رفتار انبياء شنيده بودم و خوانده بودم همه را بچشم خوددربارۀ

  ندر اين وجود مبارک مشاهده نمودم اين جوان بزرگوار که از خويشاوندا
  من است از دوران صباوت تا کنون که به سى سالگى رسيده از حيث رفتار

   صفات و اخالق اينو گفتار مانند انبياى قبل است هر وقت دربارۀ
ّبزرگوار فکر ميکنم جد بزرگوارش حضرت رسول ا و ائمۀ    اطهار کهّ

  ّتاريخ حيات هر يک در کتب ثبت و ضبط است مقابل چشم من مجسم
   

  ٤١٨ص 
  ميشوند من از شما خواهش ميکنم که آرزوى مرا بر آريد آرزوى من فقط



  ّيک چيز است من ميخواهم اول کسى باشم که جانش را در راه اين خويشاوند
  محبوبم فدا ميسازد امير نظام از شنيدن اين جواب هوش از سرش

   و نگفت و اشاره کرد که او را ببريد اىّپريد و بکلى نا اميد شد ديگر کلمه
  بکشيد وقتيکه مأمورين آمدند جناب خال را بقربانگاه ببرند ايشان اين

  :شعر حافظ را ميخواندند
  شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدا     بر منتهاى مطلب خود کامران شدم

ّجمعيت زيادى اطراف ايشان را گرفته بودند جناب خال جمعيت را       ّ  
  گوش کنيد من جان خود را در راه امرّها الناس ّمخاطب داشته فرمودند اي

   مردم شيراز و عراق و ماوراى حدود ايران باستقامتالهى فدا ميکنم همۀ
  و تقوى واصالت و نجابت و سيادت من شهادت ميدهند شما هزار سال

  د و از خدا ميخواهيد که قائم موعود ظاهر شود وقتى اسمياست دعا ميکن
  ل ا فرجه ميگوئيدّندا برآورده و عجاو را ميشنويد از اعماق قلب خود 

  ّحاال آن موعود بزرگوار ظاهر شده بدون ناصر و معين آن وجود مقدس را
  ايد و بقتل و محو اصحاب  آذربايجان محبوس ساختهۀطدر دورترين نق

  ايد من اگر دربارۀ شما نفرين کنم بغضب خدا دچار آن حضرت قيام کرده
   نازل خواهد گشت ولى من اينکار راخواهيد شد عذاب الهى بر شما
   شما دعا ميکنم که خدا گناهان شما رانميکنم و تا آخرين نفس دربارۀ

   مير غضبى.ببخشد و شما را هدايت فرمايد تا از خواب غفلت بيدار شويد
  ّکه براى کشتن جناب خال معين شده بود وقتيکه اين کلمات را از ايشان

  هانۀ اينکه ميرود شمشير خود را تيز کندشنيد خيلى باو تأثير کرد و بب
  رفت و ديگر بر نگشت بعدها براى اشخاصى اين داستان را نقل کرده و با

  گريه و زارى شديدى گفته بود وقتيکه مرا مأمور اجراى اين امر کردند
  خيال کردم کسى را که بايد بکشم ناچار شخصى است که يا آدم کشته يا

   
  ٤١٩ص 

  ّم بمن ميگويند شخص مقدسى را بقتل برسان که درراهزن است بعد ديد
  نظر من از حيث تقوى و بزرگوارى مانند حضرت امام موسى کاظم عليه

   اين مير غضب از طهران بخراسان سفر کرد و در آنجا بشغل.ّالسالم  است



  الى مشغول شد شرح اين داستان حزن انگيز را براى مؤمنين خراسانّحم
  بعملى که در اجراى آن مجبور بود اظهار ندامتنقل ميکرد و از اقدام 

  ّمينمود هر وقت ذکر اين حادثه ميشد يا اسم حاج ميرزا سيد على را
   شخصى کهاختيار اشک از چشمانش سرازير ميشد و دربارۀ ميشنيد بى

  .ّاين محبت و دوستى را در قلب او ايجاد کرده بود ميگريست
   بارفروش جزو اقليم مازندران، ت ميرزا قربانعلى  بارفروشى اس-ّ  دوم

  ّ نعمت اللهى شهرتى بسزااست ميرزا قربانعلى در بين پيروان طريقۀ
   زيادى از اعيانّ عدۀ،  شخصى بود پرهيزکار و شريف و اصيل، داشت

  مازندران و خراسان مريد او بودند و هر چه ميگفت اطاعت ميکردند مردم
   يکوقت، وطنانش خيلى محترم بود در نظر هم، همه او را دوست ميداشتند

  اى خواست بزيارت کربال برود ارادتمندان او بمشايعتش رفتند و باندازه
   در همدان و کرمانشاه، ّ جمعيت زياد بود که دو طرف راه را گرفته بودند

  نيز بسيارى نسبت باو ارادت ميورزيدند هر جا ميرفت مردم او را
  اين امور خوشش نميآمد و رياستٌاحترام ميکردند ولى مشار اليه از 

  و هياهوى مردم را دوست نداشت در راه کربال وقتيکه از وسط مندليج
  اى منجذب شد که ميگذشت يکى از شيوخ صاحب اعتبار نسبت باو باندازه

  ه دنبال او رفت ميرزا قربانعلى سعى کردّترک همه چيز گفت و تا يعقوبي
  د مشغول شود وقتيکه از زيارتکه او را بمندليج برگرداند تا بکار خو

  ّبر ميگشت مال حسين رامالقات نمود و بواسطۀ او بامر مبارک مؤمن شد
   ميرزا قربانعلى مريض بود، در دروۀ گرفتارى اصحاب در قلعه

  و نتوانست خود را بقلعه برساند و بنصرت اصحاب بپردازد و بعد از
   

  ٤٢٠ص 
  ناب وحيد آشنائى کامل يافتّمال حسين از بين پيروان حضرت باب با ج

  و دوستى شديدى پيدا کرد من وقتيکه در طهران بودم شنيدم که ميرزا
  قربانعلى اوقات خود را وقف خدمت امر کرده و با کمال خلوص بتبليغ
  نفوس در اطراف و اکناف پرداخته اغلب از مرضى که داشت ميناليد

  فم که جام شهادتّو چندين مرتبه شنيدم که در طهران ميگفت چقدر متأس



  ّکبرى که مال حسين و يارانش نوشيدند نصيب من نشد چقدر مايلم که خود
  ّرا بجناب وحيد برسانم و در ظل رايت او در آيم حاال سعى ميکنم که بتدارک

  ّمافات موفق شوم وقتيکه ميخواست از طهران خارج شود ناگهان او را
  ّ شدت زهد او بود ماننددستگير کردند لباسش خيلى ساده بود و دليل بر

  اعراب پيراهن سفيد بلندى ميپوشيد و عباى پشمينى که خيلى زبر و خشن
  بود روى آن پيراهن قرار ميداد کاله بر سر ميگذاشت وقتيکه ميان بازار
  ًعبور ميکرد هيئت او کامال آيت انقطاع بود پرهيزکارى و تقواى او شديد

   اغلب ميفرمود حضرت باببود و جميع واجبات دين را بجاى ميآورد
  ّخودشان با کمال دقت فرائض دين مبين الهى را بجاى ميآورند من چطور

  سهل انگارى کنم و امورى را که مقتداى من آنها را انجام ميدهد انجام ندهم
  و اهمال کنم وقتيکه او را دستگير کردند و بحضور امير نظام بردند

  ّشت جمعيت بسيارى براىهياهوئى در طهران بلند شد که سابقه ندا
  ّمشاهدۀ وقايع جاريه در مقر حکومت جمع شده بودند امير نظام بميرزا
ّقربان على گفت رؤسا و اعيان از ديشب متصل پيش من ميآيند و توسط ّ  

   که تو دارى اىبينم مقام و رتبه ميکنند که ترا خالص کنم آنطوريکه من مى
  ير کلمۀ تو کمتر از تأثيرّکمتر از رتبه و مقام سيد باب نيست تأث

  ّکلمات باب نميباشد اگر خودت ادعاى رتبه و مقامى ميکردى خيلى بهتر
  بود از اينکه پيروى شخصى را اختيار کنى که دانش و علمش از تو کمتر

  ام مرا وادار نموده است ميرزا قربانعلى گفت همين علمى که تحصيل کرده
   

  ٤٢١ص 
  مقتدا و موالى من است اطاعت کنم من ازکه اوامر شخص بزرگوارى را که 

  ام ام هميشه بعدالت و انصاف در امور رفتار کرده ّاولى که خود را شناخته
  ّام که اگر ادعاى اين  در اين خصوص هم از روى انصاف باين نتيجه رسيده

  جوانى که دشمنانش بيش از دوستان شهادت بتأثير گفتارش ميدهند باطل
  اند باطل خواهد بود خودم يع انبياء که تا بحال آمدهّباشد ناچار ادعاى جم

  قريب هزار نفر مريد با اخالص و صميمى دارم ولى نميتوانم قلب يکى از
  ّآنها را تغيير بدهم و لکن اين جوان ثابت و مدلل ساخته که با اکسير



  ّمحبت خويش قادر است ارواح پيروان خود را تغيير بدهد او هزاران نفر
  اند  مورد تأثير خود قرار داده و همۀ ّبحضورش مشرف نشدهمثل مرا که 

  آنها اوامرش را از دل و جان اطاعت ميکنند و در راه او ترک همه چيز
  اند و اقدامات و خدمات خود را در راه نصرت آنجوان بزرگوار گفته

  همتا قابل ندانسته سعى ميکنند جان خود را در راه او فدا کنند يکتاى بى
  ن وسيله لياقت آن را داشته باشند که اسامى آنها در ساحتشايد باي

  شائبۀ خود ّعظمتش مذکور شود و باين وسيله بتوانند اخالص و محبت بى
  .را نسبت بآن بزرگوار اثبات نمايند

  امير نظام گفت من از کشتن شخصى مثل تو که چنين مقامى را دارد     
  زا قربانعلى گفت ترديد براىترديد دارم و نميتوانم حکم بقتل بدهم مير

  ّن السماء اين بزرگوارى که منِ مْلَزْنُ تُالسماءأچيست مگر نميدانى که 
  ّجان خودم را در راه امر او نثار ميکنم از روز اول اسم مرا در ضمن دفتر
  شهداى راه خويش قربانعلى ناميده و اسم خود آن بزرگوار على ميباشد

  بان او بشوم و ايمان خودم را بآن بزرگوارامروز روزى است که من بايد قر
  با خونم اقرار کنم و ثابت نمايم ابدًا در کشتن من سهل انگارى مفرما من از

  تو دل آزرده نميشوم هر چه زودتر سر مرا از بدن جدا کنى بيشتر از تو
  ممنون ميشوم امير نظام فرياد کشيد بيائيد او را ببريد و از من دورش

   
  ٤٢٢ص 

   ديگر اينجا باشد سحرش بمن اثر ميکند قربانعلى اى لحظه اگرراکنيد زي
  گفت سحر هيچوقت بتو اثر نميکند سحر بقلوب طاهر و دلهاى صاف و پاک

  اثر ميکند تو و امثال تو هرگز نميتوانيد بفهميد که اکسير الهى چه اثرى
ّدارد و قوۀ اين سحر تا چه اندازه است قوۀ   ايست  اين اکسير الهى باندازهّ

   امير. کمتر از يک چشم بر هم زدن دلهاى مردان را تقليب ميکندکه بفاصلۀ
  ّنظام از شدت خشم بخود لرزيد و گفت فقط شمشير ميتواند اينها را

  هائى  که اطرافش ايستاده بودند گفت ديگر از اين ساکت کند بعد بميرغضب
   در اينها مبغوض الزم نيست کسى را نزد من بياوريد زيرا حرفطايفۀ

  ّتأثير نميکند هر يک از آنها که از امر باب تبرى کردند رهايش کنيد و گر نه



   وقتيکه ميرزا قربانعلى را بميدان شهادت وارد کردند.گردنش را بزنيد
  خيلى مسرور بود زيرا ميدانست که بزودى بلقاى محبوب فائز خواهد گشت

  :با کمال سرور و فرح فرياد کشيد و گفت
ّاقتلونى يا ثقاة          ان فى قتلى حياة فى حياةاقتلونى  ٕ  

  :ّآنگاه جمعيتى را که در اطرافش بودند مخاطب داشت و گفت     
  ّحرفهاى مرا بشنويد و درست گوش کنيد شما مدعى هستنيد که از پيروان

 ميباشيد حضرت رسول يعنى همان آفتاب)  ص(حضرت رسول ا  
  ّ طالع شد اينک باسم على محمد از افق شيراز از افق حجازهدايتى که سابقًا

  طالع گشته و از اين بزرگوار همان انوار و ضياء حضرت رسول تابنده
  و مشرق است شاخ گل هر جا که ميرويد گل است ميرزا قربانعلى که اين

  طور ديد بآنها گفت اى مردم بد کردار چطور شده که بوى خوش اين گل را
  نميشنويد چرا اينقدر غافليد اگر چه روح من ازکه در همه جا منتشر گشته 

  بينم ّبوى اين گل مسرور و شادمان است ولى من متأسفم وقتيکه مى
  ند و هيچيک از شما مجد و بزرگوارى انصيب ديگران از اين سرور من بى

  ّآنرا نميفهميد و ادراک نميکنيد در اين بين چشمش بجسد حاج ميرزا سيد على
   

  ٤٢٣ص 
  ّر از آن جدا شده و خونش روان بود از مشاهدۀ آن جسد مقدسافتاد که س

  ر گشت خودش را بروى آن جسد انداختبخ ّنهايت متأثر و از خود بى بى
  و گفت خوشا روزيکه با هم با نهايت فرح و سرور مالقات کنيم خوشا
  روزيکه بلقاى محبوب فائز شويم آنگاه جسد خال را در آغوش گرفت

  ا و مرا با يک ضربت بقتل برسان زيرا رفيق منو بمير غضب گفت بي
  نميگذارد از او دور شوم و بمن ميگويد زود باش بيا تا بساحت محبوب

  همتا  وارد شويم مير غضب ضربتى بر گردن ميرزا قربان على زد و پس از بى
  ّ آن مرد بزرگ جان تسليم کرد ضربت سختى که جالد زد بقدرى اىلحظه
  ر کرد که صداى گريه و ناله از همۀ آنها بلند شداش بمردم تأثي مشاهده

  جميع مردم مثل روز عاشورا که سالى يکمرتبه تجديد ميشود صدا بگريه
  .و ناله بلند کردند



  ٌ مشار اليه از اهل فراهان.ّ نوبت بحاجى مال اسمعيل قمى رسيد-ّسوم     
   نجفعراق بود و در اوائل حال بکربال رفت و با جميع علماى کربال و

ّمعاشر شد تا بحق  و حقيقت آشنا شود باالخره از محضر سيد کاظم رشتى ّ  
  ّاستفاده کرد و در ظل تعاليم آن بزرگوار بامر مبارک حضرت باب مؤمن

   ايمان و حسن اخالق ممتاز بود بمحض اينکه شنيد حضرت باب امرّشد بقوۀ
  امر مبارکاند که اصحاب بخراسان بروند با کمال سرور و نشاط  فرموده

ّرا اطاعت کرد و با اصحاب در بدشت حضور يافت و بسر الوجود ملقب شد ّ  
  ّه و احاديث اسالميهّاز آن ببعد بتبليغ امر پرداخت در تفسير آيات قرآني

  ّقوۀ مخصوص و فراست عجيبى داشت با فصاحت بيان آيات را تفسير
  حاجى ، در دوران واقعۀ قلعه ّ متعجب ميساخت  راميکرد و همه

  ٌمشار اليه در بستر مرض خوابيده بود و نتوانست خود را بمساعدت
  اصحاب برساند آخر کار در راه امر محبوب بشهادت رسيد و جان خود را

   افتادفدا کرد وقتيکه او را وارد قربانگاه کردند چشمش بآن دو شهيد سعيد
   

  ٤٢٤ص 
   خون آلوده نگاهاختيار فرياد کشيد و در حاليکه بآن دو سر بريدۀ  و بى

  ميکرد ميگفت چه خوب کارى کرديد طهران را گلستان کرديد منهم مشتاقم
  ّپيش شما بيايم آنگاه از جيب خود مبلغى بيرون آورد و بجالد داد که

  ّشيرينى بخرد مقدارى از آن شيرينى را خودش خورد و بقيه را بمير غضب
  يرا سى سال است کهداد و گفت من از تو گذشتم نزديک بيا و مرا بکش ز

  انتظار امروز را ميکشم ميترسيدم آرزوى خودم را بگور ببرم بعد سر
  بآسمان کرد و گفت خدايا نثار جان مرا در راه خود قبول کن اگر چه من اليق

  اند نيستم و اسم مرا در دفتر شهدائى که جان خود را در قربانگاه نثار کرده
  .ير غضب او را شهيد کرد حاجى مشغول مناجات بود که مى، بنويس

  ّ هنوز حاجى  جان تسليم نکرده بود که سيد حسين ترشيزى-چهارم     
  خراسان) کاشمر ( ٌمجتهد را وارد قربانگاه کردند مشار اليه اهل ترشيز 

  بود خيلى خوش خلق و پرهيزکار بود چند سال در نجف بتحصيل علوم
  سان بتدريس بگذراندمشغول گشت و چندى باشارۀ علما قرار شد در خرا



  و بنشر تعاليم که فرا گرفته بود بپردازد هنگام عزيمت وقتيکه بکاظمين
  ّرسيد با يکى از دوستان خود موسوم بحاج محمد تقى کرمانى مالقات کرد

   در خراسان باز کرده بود چون اىّحاجى از تجار بزرگ کرمان بود و شعبه
ّسيد حسين عازم ايران بود حاج محمد تقى ه   م با او همراه شد حاجى ازّ

   هجرى١٢٦٤ خال در سال ّآشنايان ميرزا سيد على خال اعظم بود و بواسطۀ
  بامر مبارک مؤمن شد ميخواست از شيراز بکربال برود وقتيکه شنيد

  جناب خال عازم چهريق هستند او هم  خواست با ايشان همراهى کند جناب
  بکربال سفر کن من ميروم و اگرّخال باو فرمودند نيت خود را تغيير مده و 

  مسافرت تو بچهريق مطابق حکمت باشد بتو خواهم نوشت منتظر مراسلۀ
  من باش جناب خال مأمور شدند که از چهريق بطهران عزيمت نمايد شايد

   جناب.ّبعدًا وسيله فراهم شود که باز از طهران بساحت اقدس مشرف شود
   

  ٤٢٥ص 
  مراجعت بشيراز کراهت داشتند زيرا ازخال وقتيکه در چهريق بودند از 

  رفتار مردم آنشهر رضايت نداشتند وقتى که به طهران رسيدند بحاجى
ّمحمد تقى مرقوم فرمودند که بطهران بيايد حاجى محمد تقى که از کربال ّ  
  ّعازم طهران شد چون ببغداد رسيد سيد حسين هم با او همراه شد و بوسيلۀ

  ّ وقتيکه سيد حسين. در طهران گرفتار گرديدحاجى بامر مبارک مؤمن شد و
  اى وارد قربانگاه شد جمع بسيارى دور او را گرفته بودند بآنها فرمود

ّمسلمانان بشنويد اسم من حسين است من از اوالد حضرت سيد الشهدا   ءّ
  هستم که نام مبارک او هم حسين است همۀ مجتهدين نجف و کربال بعلم

  ام ّ ميدهند من تازه اسم سيد باب را شنيدهو دانش و اجتهاد من شهادت
  ام و چون در تفسير تعاليم ّانيت دعوت آن بزرگوار اقرار کردهّو بحق

  ّه اطالع زيادى داشتم و در اين خصوص رتبۀ عاليهّو مسائل مشکلۀ اسالمي
  را دارا شدم سبب شد که بامر مبارک مؤمن شدم يقين دارم که انکار امر

  اند من از يع انبياى الهى است که پيش از اين ظاهر شدهّسيد باب انکار جم
  شما ميخواهم که برويد و بمجتهدين اين شهر بگوئيد مجلسى فراهم کنند
ّمن حاضرم بروم با آنها مذاکره کنم اگر از عهدۀ اثبات صحت ادعاى باب ّ  



  گناه بردارند و اگر از عهده بر آمدم آنوقت دست از کشتن اشخاص بى
   هنوز.ّر طور ميخواهند مرا مورد عذاب و اذيت قرار دهندبرنيامدم ه

  بيانات خود را تمام نکرده بود که يکنفر صاحب منصب از طرف امير نظام
  ّآمد و با کمال تکبر و خود پسندى گفت اين حکم قتل تست که هفت نفر از

  اند که تو کافر اند و همه فتوى داده مجتهدين بزرگ طهران آنرا مهر کرده
  ّ اگر خدا روز قيامت از ما بپرسد که چرا اين سيد را کشتيد ماهستى
  ّت را متوجه علما و مجتهدين خواهيم کرد پس از اين کلمات خنجرّمسئولي

ّخود را کشيد و با کمال شدت ضربتى بسيد ترشيزى زد که فور    بر زمينًاّ
  .افتاد و جان خود را نثار راه محبوب نمود

   
  ٤٢٦ص 

ٌ آن حاج محمد تقى کرمانى را وارد قتلگاه کردند مشار اليه بعد از- پنجم      ّ  
   آن منظرۀ اندوه آور فرياد کشيد و بمير غضب گفت اى خونريزاز مشاهدۀ

  ستمکار پست زود بيا مرا بکش ميخواهم هر چه زودتر بحسين برسم زيرا
  نميخواهم پس از او زنده باشم زندگانى بعد از حسين براى من بمنزلۀ

  . طاقت فرساستعذابى
ّ حاج محمد تقى همانطور مشغول صحبت بود که سيد مرتضى- ششم       ّ  

  زنجانى خود را ميان قتلگاه انداخت و گفت من از سادات هستم کشتن من از کشتن
ّحاج محمد تقى ثوابش بيشتر است سيد مرتضى از تجار مشهور زنجان ّ ّ  

  ى بقتل برسدّبود و ميخواست کارى بکند که پيش از حاج محمد تق
  ّمير غضب شمشير خود را کشيد در اين بين سيد مرتضى برادر شهيد خود

  .ّرا که با مال حسين در قلعه به شهادت رسيده بود بياد آورد
  ّ همانطور که سيد مرتضى مشغول گفتگو بود و مردم گريه-هفتم     

   خود را بميدان فدا افکند اىّو ناله ميکردند محمد حسين مراغه
  خواست پيش از آن دو نفر شهيد شود چون چشمش بجسد حاجىو مي

  اسمعيل قمى افتاد خود را روى آن جسد انداخت و آن را در آغوش گرفت
  ّزيرا نسبت بحاجى محبت شديدى داشت ميگفت هرگز راضى نميشوم که از
  دوست عزيز خود جدا شوم من باين دوست خودم خيلى اطمينان داشتم او هم



   بارى اين سه نفر در ميدان شهادت بر يک ديگر. يداشتخيلى مرا دوست م
  سبقت ميجستند مردم تماشائى همه حيران و سرگردان مانده بودند و با هم
  ميگفتند به بينيم کداميک زودتر کشته ميشود آن سه نفر همانطور سعى
  داشتند که هر يک از ديگرى زودتر کشته شود آخر کار هر سه نفر را

  .دند و همه در يک لحظه بشهادت رسيدنديکدفعه بقتل رسان
ّگداز کمتر اتفاق افتاده است هر چند عدۀ امثال اين وقايع جان         شهداّ

  ّقليل بود ولى داستان جانبازى آنها انسان را مجبور ميکند که بوجود قوۀ
   

  ٤٢٧ص 
  .ايکه اينگونه آنها را بجانفشانى وادار کرده اقرار و اعتراف نمايد عظيمه
  ارش من که باينجا رسيد قسمتى را که فراهم شده بود بحضور حضرتنگ

  بهاءا تقديم کردم هيکل مبارک با کمال لطف و مرحمت مرا احضار
  ّفرمودند و ببرکات خويش سرافراز ساختند من در سجن عکا در جوار
  .منزل جناب کليم منزل داشتم که حضرت بهاءا مرا احضار فرمودند

ّ مبارک مشرف شدم هفتم ماه ربيع الثروزيکه بحضور    هجرى١٣٠٦انى سال ّ
  بود من هيچوقت آن روز را فراموش نميکنم و در اين مقام آنچه را که در

  :ّحين تشرف از لسان عظمت شنيدم و بيان فرمودند مينگارم
  ّوقتکيه مشرف شدم فرمودند در لوحى که ديشب نازل فرموديم در     

   
  ٤٢٨ص 

  َوا ابصارکمّضُان اموريکه در بدشت واقع شد معنى جملۀ غضمن اشاره بجري
  ّدر احاديث اسالميه وارد شده است که روز قيامت حضرت فاطمه دختر( 

 نقاب تشريف ميآورد که از با صورت گشاده و رخسار بى) ص(رسول ا  
ّصراط عبور کند در آنوقت هاتفى در جلو حضرت فاطمه ندا ميکند غضوا ُ  

َابصارکم ي    در طهران.را ذکر کرديم) اى مردم چشمان خود را ببنديد  عنىَ
  يکى از شاهزاده خانمهاى خانوادۀ سلطنتى را عروس ميکردند ما در جشن
  عروسى دعوت داشتيم در مجلس جشن جمعى از اعيان و بزرگان هم حاضر

ّبودند در اين بين ها سيد احمد يزدى پدر سيد حسين کاتب وحى حضرت باب ّ  



  ّزل آمد و با اشاره بما گفت که پيغام مهمى دارد که بايد فورًا ابالغدرب من
  ّ چون در آن لحظه ممکن نبود از مجلس عروسى خارج شويم بسيد احمد.نمايد

   جشن بما اينطور خبر داد کهبعد از خاتمۀ پيغام داديم که منتظر ما باشد 
   فورًااند و جانشان در خطر است جناب طاهره در قزوين محبوس شده

  ّمحمد هادى فرهادى را احضار کرديم و دستورات خصوصى باو داديم که
  برود و طاهره را از حبس خالص نمايد و بطهران بياورد چون دشمنان به

  منزل ما استيال يافتند نتوانستيم طاهره را در منزل خود نگاه بداريم
  م و طاهرهو مهماندارى کنيم از اين جهت تدبيرى انديشيديم و ترتيبى دادي

  وزير جنگ( را از منزل خودمان بمنزل وزير جنگ انتقال داديم وزير جنگ 
  مورد غضب پادشاه قرار گرفته بود) ّميرزا آقا خان اعتماد الدوله نورى است 

  و شاه او را بکاشان تبعيد کرده بود ما بخواهر وزير جنگ سفارش کرديم که
  يد حضرت طاهره در نزداز طاهره پذيرائى کند و او را نگاهدارى نما

  ٌمشار اليها بسر برد تا وقتيکه حضرت باب بمؤمنين امر فرمودند که
  بخراسان بروند ما خواستيم طاهره را فورًا بخراسان بفرستيم بميرزا

  امر کرديم حضرت طاهره را از شهر بيرون ببرد)  مقصود آقاى کليم است ( 
   را برساند ميرزا حضرتٌو در جاى مناسبى از اماکن مجاوره مشار اليها

   
  ٤٢٩ص 

  طاهره را برداشته بباغى برد در ميان باغ منزلى بود که کسى در او سکنى
  نداشت و پير مردى بحراست آن باغ مشغول بود بعد ميرزا موسى نزد ما
  ّآمد و گفت طاهره را بمحل مناسبى رساندم خيلى از آن باغ تعريف کرد

  ى دارد ما پس از آن وسائل عزيمتو گفت اطراف باغ چشم اندازهاى خوب
  طاهره را بخراسان فراهم کرديم و او را فرستاديم و وعده داديم که ما هم

   پس از چند روز ما عازم شديم و در بدشت بطاهره رسيديم در.خواهيم آمد
  ّبدشت مخصوص حضرت طاهره باغى اجاره کرديم همان محمد هادى فرهادى را که

  الص کرده بود دربان باغ حضرت طاهره قرار داديمطاهره را از حبس قزوين خ
  قريب هفتاد نفر از مؤمنين نزديک آن باغ سکونت داشتند که با ما همراه

  بودند ما يک روز ناخوش شديم و در بستر خوابيديم جناب طاهره پيغام داده



  ّبود که از ما مالقات کند ما متحير مانديم که چه جواب بدهيم ناگهان ديديم
  .بدون حجاب با صورت گشاده از در وارد شد و جلو ما ايستادطاهره 

  ميرزا آقاجان با بيان زيبائى اين حادثه را اينطور تعبير کرد و گفت در
  حجاب  و صورت گشاده جلو چشم مردم روز قيامت حضرت فاطمه بى

  تشريف ميآورند و در آن لحظه هاتفى از غيب ندا ميکند و ميگويد
ُوا أبصارکم در ّغض   آن روز همۀ اصحاب دچار دهشت و اضطراب شدند خوفَ

  بست تقاليديّو وحشت قلب آنها را مسخر کرد بعضى از اصحاب که پا
   سابقه بودند چنين مطلبى را نميتوانستند قبول کنندّو عوائد مقررۀ

  و با کمال ترس و وحشت از پيش روى جناب طاهره فرار کردند
   از جمله.وار آن مکان بود پناه بردند که در ج اىو بعمارت خالى از سکنه

  ّنفوسيکه از رفتار و سلوک حضرت طاهره متزلزل شدند و بکلى با
ّمشار اليها قطع رابطه کردند سيد نهرى و برادرش ميرزا هادى بودند ما ٌ  

  بآنها پيغام داديم که لزومى ندارد از دوستان و برادران دينى خود دور شويد
  نده گرديد باالخره اصحاب پراکنده شدندو بآن قصر بدون سکنه پناه

   
  ٤٣٠ص 

   بعدها وقتيکه بآمل وارد شديم داد.و ما را در چنگال دشمنان گذاشتند
  و فرياد مردم بقدرى بلند شد که چهار هزار نفر در مسجد جمع شدند و روى

  ّ رئيس مالهاى آمل بناى اعتراض گذاشت.ّپشت بامها همه پر از جمعيت شد
   مخالفت کرد و بلهجۀ مازندرانى فرياد ميکرد و ميگفت شماّو با ما بشدت

  دين اسالم را خراب کرديد اسالم را بدنام کرديد من ديشب در خواب ديدم که
  ّشما وارد اين مسجد شديد جمعيت بسيارى براى ديدن شما جمع شده بودند

  ندا  روبروى شما ايستادهه اى ّحضرت قائم عليه السالم  را ديدم که در گوش
  ّو با کمال تعجب تماشا ميکنند اين خوابى که من ديدم تعبيرش اينست که

ّ ما برئيس مالها جواب داديم تعجب قائم.ايد شما از راه راست منحرف شده ّ  
  که در خواب ديدى تعبيرش اينست که از طرز رفتار شما و مردم اين شهر

  عاى حضرت بابّ ادٌ بعد مشار اليه از ما دربارۀ.ّبا ما متعجب شده است
  ّايم ولى محبت سؤال کرد ما گفتيم اگر چه با حضرت باب مالقات نکرده



  شديدى باو داريم و يقين داريم که آن حضرت بر خالف مقتضاى دين اسالم
  ّرفتارى نميفرمايد و لکن رئيس مالها ومريدهاى او گفتار ما را قبول

  پنداشتند اصل مى نکردند و از تصديق بيانات ما سرباز زدند و همه را بى
  از اين جهت باالخره ما را حبس کردند و نگذاشتند همراهان ما با ما مالقات

   نايب الحکومۀ آمل ما را از زندان خالص کرد بنوکرهايش دستور داد.کنند
  ديوار را سوراخ کردند و ما را از اطاقى که در آن حبس بوديم بيرون آورد

   ديدند جمع شدند منزل حاکم راو بمنزل خويش برد مردم وقتى اين را
  محاصره کردند سنگ ميانداختند و با فرياد و صداى بلند ما را شتم

  هادى فرهادى را بقزوين فرستاديم که جنابّمحمد  وقتيکه ميرزا .ّو سب ميکردند
  طاهره را خالص کند و بطهران بياورد شيخ ابوتراب بما اينطور نوشت که

  است شورشى بپا کند ولى ما از تصميماينکار خيلى خطر دارد و ممکن 
   رقيق القلبى بود خيلىخود بر نگشتيم اين شيخ ابو تراب خيلى آدم سادۀ

   
  ٤٣١ص 

   رفتارش بسيار خوب بود نقصى که داشت اين بود که خوش خلق بود،
   شجاعت و دور انديشى نداشت و در خيلى جاها ضعف خيلى ميترسيد،

  ."و ناتوانى خود را آشکار ساخت
  احال برگرديم و داستان شهداى سبعه را بپايان برسانيم اجساد شهد     

  سه روز و سه شب در سبزه ميدان که مجاور قصر شاه بود افتاده بود
ّهزاران نفر از شيعيان متعصب دور آن اجساد مقدسه را گرفته بودند ّ  

  ت لعن، سنگ ميزدند،آنها را پامال ميکردند آب دهن بروى آنها ميافکندند
   استهزاء و تمسخر مينمودند کثافات روى آنها ميريختند و ابدان،ميکردند
  ثله ميکردند خالصه هر چه از دستشان بر ميآمد کوتاهى نکردندُآنها را م

  نده راّکسى نبود که جلو مردم را بگيرد هيچکس پيدا نشد که ستمگران در
   کردند اجسادندگى ممانعت کند پس از آنکه آنچه خواستندّاز اين گونه در

  مزبور را در خارج شهر جنب خندق بين دروازه نو و شاه عبد العظيم در
  ى که بيرون از حدود قبرستان عمومى واقع است در يک قبر دفن کردندّمحل

ّاين نفوس مقدسه همانطوريکه ارواحشان در دورۀ زندگانى دنيا با هم متحد ّ  



  و اندوه حضرت باب ازّبود اجسادشان هم با هم متحد گرديد هنوز حزن 
  شهادت اصحاب قلعه باقى بود که خبر شهادت شهداى سبعه بر اندوه و حزن
ّهيکل مبارک افزود لوح مفصلى در حق شهداى سبعه از قلم مبارک نازل شد ّ  

  از بيانات مبارکه که در لوح مزبور مندرج است ميتوان فهميد که اين
  :ستند ميفرمايندشهدا در نظر حضرت باب چه مقام عظيمى دارا ه

   هستند که در حديث ميفرمايدَمعزىاين هفت نفر شهيد همان هفت   "   
  در روز ظهور قائم پيشاپيش آن حضرت راه ميروند اينها در دروۀ زندگانى

   شجاعت و شهامت را آشکار ساختند و تسليم و رضاىخود اعلى درجۀ
  ويش ثابت نمودند بذل جان خ موالى محبوب خود بواسطۀخويش را بارادۀ

  مقصود از حديث مزبور که ميفرمايد پيشاپيش قائم راه ميروند مطابق
   

  ٤٣٢ص 
  ّتفسير حضرت باب آنست که اين نفوس مقدسه قبل از حضرت قائم که
  شبان مهربان آنهاست بشهادت ميرسند و همينطور هم شد زيرا پس از

  .دت رسيدندچهار ماه از شهادت شهداى سبعه حضرت باب در تبريز بشها
   در حقيقت سال شهادت بود و از اين جهت شهرت يافت١٢٦٦اين سال 

  زيرا شهادت شهداى سبعه در طهران در اين سال بود واقعۀ نيريز
   در تبريزٰو شهادت حضرت وحيد در اين سال بود شهادت حضرت اعلى

  در اين سال بوقوع پيوست و در آخر همين سال بود که واقعۀ زنجان شروع
   زنجان را متزلزل کرد و چنان طوفانى برخاست که جميع بالد مجاورۀشد

  ّو با شدتى خارج از وصف وزيدن آن طوفان ادامه داشت تا آنکه
  ترين  پيروان حضرت باب  ترين  و شجاع   بسيارى از مخلصّبشهادت عدۀ
  .خاتمه يافت

   اينوقايعى که در اين سال بوقوع پيوست شرح آن در صفحات تاريخ     
  امر مبارک نوشته شده و براى هميشه باقى و برقرار خواهد بود اوراقى که

  حاوى وقايع اين سال است در تاريخ اين امر مبارک که از همه طرف بخون
   ظلم و ستمى را که آن دشمن خونخوار،آغشته شده امتيازى بسزا دارد

   



  ٤٣٣ص 
  را تيره کردسنگين دل بدون هيچ مانع و رادعى مرتکب شد روى زمين 

  و از) ّمحل شهادت حضرت باب ( مملکت ايران از اقليم خراسان تا تبريز 
  زنجان و طهران تا نيريز در اضطراب و تاريکى شديدى گرفتار گشت وقوع
  اين ظلمت و تاريکى و اضطراب شديد بشارت ميداد که عنقريب انوار امر

  خت و اعالن امرالهى بطلوع و ظهور حسين موعود جهان را روشن خواهد سا
  .آن حضرت بمراتب اعظم و اقوى از امر قبل خواهد بود

   
  ٤٣٤ص 
  ّ             فصل بيست و دوم                   

  يز ر   واقعۀ نى                                
   قلعۀ طبرسى جناب وحيد در بروجرددر اوائل جريان واقعۀ     

  مر مبارک مشغول بودند تصميم داشتند کهو همچنين در کردستان بتبليغ ا
  ه آشنا کنند و پس از آن بشيرازّاغلب مردم آنحدود را بتعاليم امري

  ّمسافرت نموده بخدمات خود ادامه بدهند وقتيکه شنيدند جناب مال حسين
  ّتهيۀه اند با شتاب تمام خود را بطهران رسانيدند و ب ّبمازندران توجه کرده
   پرداختند تا اصحاب قلعه را مساعدت نمايند وقتيکهلوازم سفر مازندران

  وسائل سفر آماده شد و ميخواستند روانه شوند حضرت بهاءا از
  ّمازندران بطهران ورود فرمودند بوحيد اطالع دادند که ممکن نيست

  هيچکس بتواند خود را بقلعه برساند شما هم نميتوانيد بقلعه برويد جناب
  اندازه محزون شدند يگانه غمگسار ايشان در ر بىوحيد از شنيدن اين خب

  ّآن ايام در طهران حضرت بهاءا بودند جناب وحيد اغلب بحضور مبارک
ّحضرت بهاءا مشرف ميشدند و از دستورات مهمه و حکيمانۀ ايشان ّ  
  استفاده ميکردند جناب وحيد تصميم گرفتند بقزوين بروند و بخدمات

  پس بجانب قم و کاشان سفر کردند در اين دو نقطهسه ادامه بدهند ّامري
  برخى از پيروان را مالقات نمودند و بر ثبات و استقامت آنها افزودند پس

  از آن به اصفهان و اردستان و اردکان تشريف بردند و در هر يک از اين نقاط
  بدون ترس و بيم بتبليغ نفوس پرداختند و جمعى را بشريعة ا دعوت



   شدند و بخدمت امر مشغول گشتند پس از آن بيزد تشريفکرده مؤمن
  بردند جشن نوروز را در يزد بودند ياران و دوستان از ورود ايشان بيزد

  مسرور شدند و بر شجاعت و ثباتشان افزوده گشت جناب وحيد شهرتى
   ايشان با چهاربسيار و نفوذى شديد داشتند در يزد منزلى داشتند که زوجۀ

   
  ٤٣٥ص 
  ّدشان در آن ساکن بودند منزل ديگرى هم در داراب داشتند که متعلقفرزن

  به اجدادشان بود و بايشان رسيده بود يک منزل هم در نيريز داشتند که
  ّداراى اسباب و اثاث قيمتى و فاخر بود در روز اول ماه جمادى االولى سال

  بود هجرى وارد يزد شدند روز پنجم اين ماه عيد بعثت حضرت اعلى ١٢٦٦
  که جشن آن عيد در جريان جشن نوروز واقع شده بود علماى معروف و

  اعيان شهر از ايشان استقبال کردند و احترام بسيارى نسبت بجناب وحيد
  ّمجرى داشتند در يزد شخصى بود معروف بنواب رضوى که نسبت بجناب
  وحيد نهايت عداوت و دشمنى را داشت وقتيکه ديد اعيان و بزرگان از

  وحيد چنين استقبال شايانى نمودند و آن همه پذيرائى کردند خوششجناب 
  نيامد و آن رفتار را از جملۀ اسراف دانست و گفت هيچوقت شاه مملکت

   شاه هيچگاه مثل اين سفرهاينطور مجلس پذيرائى منعقد نميکند و سفرۀ
  رنگين نيست من خيال ميکنم شما غير از جشن نوروز عيد ديگرى هم داريد

   آن عيد مخصوص بخود شماست و از اعياد رسمى ما نيست جناب وحيدکه
  ار از آن جواب بخنده آمدند و شرحىّ حضجواب سختى باو دادند که همۀ

ّاز خست و بدجنسى نواب براى يکديگر ميگفتند نواب منتظر نبود که ّ ّ  
   

  ٤٣٦ص 
  اينطور مورد استهزاى مردم واقع شود و آنطور جواب سختى بشنود از

  ور شد و تصميم گرفت که انتقام خود را از  آتش کينه در قلبش شعلهتينجها
  .وحيد اخذ نمايد

  ّجناب وحيد هم در آن مجلس فرصت را از دست نداد و براى حضار     
   امر مبارک را شرح و بسط دادند و بر حقيقت آن تعاليمّتعاليم اساسيۀ



  ّ وحيد اطالعشان نسبت برهان نمودند مردم از شنيدن بيانات جناباقامۀ
  بامر زياد شد زيرا تا آن روز آنچه در اطراف امر مبارک ميدانستند جزئى

  ّبود و از اهميت امر و عظمت آن خبرى نداشتند بيانات جناب وحيد بعضى
   منجذب ساخت که بامر مبارک در همان مجلس مؤمن اىار را بدرجهّاز حض

   وحيد مقاومت کنند هر چندشدند سايرين هم نميتوانستند علنى با جناب
  نسبت باو نهايت عداوت را داشتند ولى در ظاهر نميتوانستند حرفى بزنند

  و پيش خود تصميم گرفتند که بهر نحو شده وحيد را از بين ببرند از
ّمشاهدۀ فصاحت و قوت بيان و شجاعتى که جناب وحيد در تبليغ امر ا  

  ان مشتعل شد و بمخالفتبخرج ميدادند آتش کينه در قلب دشمنانش
  آنجناب تصميم گرفتند از همان روز اساس آن تصميم گذاشته شد و منجر

  ّ حزن آورى گشت که شامل انواع اذيت و بال بود مقصودبحدوث نتيجۀ
  اصلى دشمنان جناب وحيد آن بود که ايشان را از ميان بردارند و نيست و

   از علما وّاهير شهر يزد اعم در روز عيد نوروز بين اعيان و مش.نابود کنند
  ّزمامداران امور کشورى دشمنان چنين شهرت دادند که سيد يحيى دارابى با
ّنهايت تهور و بدون مالحظه تعاليم و احکام سيد باب را بهمه ابالغ نمود و ّ  
ّباستناد آيات قرآن و احاديث اسالميه صحت گفتار خود را ثابت و مدلل ّ ّ  

  ز مجتهدين عاليمقام نزد او حاضر بودند و سخنان ا اىّساخت با اينکه عده
  ّاو را ميشنيدند هيچکدام جرأت نکردند جوابى باو بدهند و بيانات او را رد
ّنمايند سکوت علما سبب شده که سيد دارابى مورد توجه عموم قرار گرفته ّ  

   
  ٤٣٧ص 

  اند و نصف ديگر هم طولى نميکشد که نصف مردم شهر مطيع او شده
  .و در خواهند آمدباطاعت ا

  اين بيانات که دشمنان در هر گوشه و کنار ميگفتند بسرعت برق در     
   آن منتشر شد از طرفى انتشار اين اخباراطراف شهر يزد و جهات مجاورۀ

  سبب شد که جمعى بجرگۀ اهل ايمان در آمدند و امر مبارک را قبول کردند
   مشتعل شد از اردکانو جمعى ديگر هم  آتش بغض و عداوت در قلبشان

  و منشاد و ساير نقاط دور و نزديک دسته دسته بيزد وارد ميشدند و براى



  شنيدن تعاليم امر جديد بمنزل جناب وحيد روى ميآوردند و ميپرسيدند ما
  م بچه وسيله ميتوانيم ايمان و خلوصيچه کارى بايد بکنيم بفرمائيد ببين

  اب وحيد از صبح تا غروب جن.خود را نسبت بامر مبارک اثبات کنيم
  ّمشکالت نفوس را حل ميفرمودند و طريق خدمت بامر مبارک را بآنها نشان

  ّميدادند اين شور و ولوله مدت چهل روز در ميان مؤمنين ثابت و غيور از
  زن و مرد استمرار داشت افراد اهل ايمان مرکز اجتماعشان منزل جناب

  .وحيد بود
  وغا و هياهو را دستاويز ساخت و براىّنواب رضوى اين شور و غ     

   حاکم جوانى کم شکايت نزد حاکم شهر رفت و از جناب وحيد بدگوئى کرد
  ّتجربه بود و در تنظيم امور دولتى مهارتى نداشت نواب رضوى از بس

  ّبدگوئى کرد حاکم گفت من اينک گروه مسلحى را ميفرستم تا منزل وحيد
  ّن مسلح را فرستاد همانطور کهرا محاصره کنند و جمعى از سربازا

  ّسربازها ميرفتند جمعى از اشرار و نفوس ولگرد نيز بتحريک نواب رضوى
   جناب وحيد با اصحاب.ّ وحيد توجه نمودنددنبال سربازها بجانب خانۀ

  مشغول مذاکره بودند و به  تحريص و تشويق آنها پرداخته برخى از مسائل
  صحاب وحيد وقتيکه ديدند سربازانمشکله را براى آنها شرح ميدادند ا

ّمسلح و اشرار و اراذل شهر مستعد هجوم و حمله هستند از جناب وحيد ّ  
   

  ٤٣٨ص 
   جناب وحيد در طبقۀ باال کنار پنجره نشسته بودند.کسب تکليف نمودند

  بينيد همان شمشيرى است باصحاب فرمودند اين شمشيرى که جلو من مى
  مت فرمودند خدا ميداند که اگر آنحضرتکه حضرت قائم خودشان بمن مرح

  ّمرا مأمور بجهاد ميفرمودند يکه و تنها بدون يار و ياور ميرفتم و اين
ّجمعيت را پريشان ميساختم و همه را متفرق ميکردم لکن آن حضرت بمن ّ  

   حسن نوکر جناب وحيد.اند که در امثال اينگونه وقايع دفاع کنم اجازه داده
  نآين و يراق کرده بدر منزل بسته بود جناب وحيد باسب آن بزرگوار را ز

  ّاسب نگاه کرده و گفتند اين همان اسبى است که محمد شاه مرحوم براى من
  ّ امر سيد باب تحقيق بکنم و نتيجه رافرستاده تا بشيراز  بروم و دربارۀ



  شخصًا باو خبر بدهم زيرا از ميان علماى طهران فقط بمن اطمينان داشت
  .ّل کردم و تصميم گرفتم که با کمال دقت بامر باب رسيدگى کنممنهم قبو

  ّپيش خودم اينطور قرار دادم که بشيراز ميروم دالئل و براهين آن سيد را
  رد ميکنم و او را وادار ميکنم که از اين فکرها دست بردارد و برياست من

   چطوراعتراف کند آنوقت او را با خود بطهران بياورم تا همه به بينند که
   وقتيکه وارد.ام اينها خياالتى بود که با خود ميکردم او را مطيع خود کرده

  شيراز شدم و بحضور مبارک رفتم و بيانات مبارک را شنيدم برخالف
ّانتظار من واقع شد مجلس اول که بحضور مبارک مشرف شدم دچار خجلت ّ  

  جز و مانندّ دوم خود را در مقابل آن بزرگوار عاو شرمسارى گشتم مرتبۀ
  ترم از آن  ّ سوم ديدم که از خاک پاى او پستمقدار يافتم مرتبۀ کودکى بى

  ببعد ديگر از خياالت سابقى که دربارۀ آن حضرت ميکردم اثرى نماند آن
ّبزرگوار در نظر من مظهر الهى و محل تجلى روح قدسى ربانى بود از آن ّ ّ  

   حاال هم خيلى. فداى او کنمببعد تصميم گرفتم که با کمال شوق جان خود را
  صبرى منتظرش هستم بينم آنساعتى را که با نهايت بى خوشحالم زيرا مى
   جناب وحيد ديدند اصحاب خيلى مضطرب هستند آنها را.نزديک ميشود

   
  ٤٣٩ص 

  ّباطمينان و خونسردى و متانت داللت کردند فرمودند مطمئن باشيد
  اند در هم ّباء برخاستهيد غيبى صفوف دشمنانى را که بمخالفت اح

  .خواهد شکست
  ّها خبر آوردند که شخصى موسوم بمحمد عبدا با جمعى در اين بين     

   پنهان شده بودند ناگهانى از پناهگاه بيرون آمده اىاز اصحاب که در گوشه
  ّفرياد يا صاحب الزمان بلند کردند و باعدا و مخالفين حمله برده همه را

   
  ٤٤٠ص 

  ّ محمد عبد ا بقدرى شديد بود که مهاجمين اسلحۀساختند حملۀپراکنده 
   در همان.خود را ريخته و با حاکم فرار اختيار کرده بقلعۀ نارين پناه بردند

   باو.ّشب محمد عبد ا براى مالقات جناب وحيد روان شد و درخواست کرد



  يد اظهار کرد جنابّ تشرف بدهند ايمان خود را بامر مبارک با قيد تأکاجازۀ
  وحيد باو فرمودند اگر چه قيام و اقدام تو دشمنان را پراکنده ساخت

  و منزل مرا از خطر محفوظ داشت ولى بدان که تا کنون دشمنى و مخالفت
   لسانى تجاوز نکردهّاين قوم در اطراف امر صاحب الزمان از حدود مجادلۀ
  ر عليه ما خواهد شورانيدّاست ولى طولى نخواهد کشيد که نواب مردم را ب

  و چنين منتشر خواهد ساخت که وحيد دارابى طالب سلطنت است
  ّو ميخواهد تمام ايران را مسخر کند اينک بتو الزم است که فورًا از شهر

ّبيرون بروى مطمئن باش که دشمنان نميتوانند تا وقت مقدر و مقرر ّّ  
   از استماع بيانات جنابّ محمد عبد ا پس.ّکوچکترين اذيتى بما برسانند

  وحيد تصميم گرفت که مطابق دستور ايشان رفتار نکند هنگاميکه از
  حضور وحيد خارج ميشد ميگفت من اگر رفقاى خودم را در چنگال اعداى

  خونخوار و ستمکار بگذارم و بروم خيلى جبان و ترسو هستم در
ّاينصورت بين من و اشخاصى که حضرت سيد الشهدا را در روز    عاشوراّ

  يار و ياور در ميدان کربال گذاشتند و رفتند چه فرقى خواهد بود تنها و بى
   پس از.خدا مهربان است مرا خواهد آمرزيد و از تقصير من خواهد گذشت

  اين کلمات بجانب قلعۀ نارين پيش رفت و سربازهائى را که محافظ قلعه
  شدند بدينگونه حاکم خود مجبور کرد بقلعه پناهنده بودند با هجوم و حملۀ

  و پيروانش را در قلعه محاصره کرد و نمى گذاشت از خارج هيچگونه کمکى
  .براى حاکم برسد

  ّنواب  رضوى در اين بين ها بيکار ننشسته بود و مردم را به هيجان     
  ّو شورش آورده بود ميخواستند بمنزل وحيد هجوم کنند جناب وحيد سيد

   
  ٤٤١ص 

  ّ که بسيد خالدار معروف بود احضار فرمودند اين شخصعبد العظيم خوئى را
  چند روزى در قلعۀ طبرسى با اصحاب بدفاع مشغول بود خيلى سيماى

  ّموقر و جاذبى داشت و باين جهت در اطراف و اکناف معروف شده بود باو
  فرمودند بر اسب سوار شو و علنًا در کوچه و بازار شهر مردم را

   دعوت کن و بآنها بگو که وحيد نميخواهد با شماّبامر مبارک صاحب الزمان



  جهاد کند از قول من بمردم بگو اگر منزل مرا محاصره کنند و حرمت و مقام
  مرا حفظ نکنند و بهجوم خود ادامه بدهند آنوقت مجبور خواهم شد دفاع
  کنم ناچار بمقاومت آنها قيام خواهم کرد و جمعشان را پريشان خواهم

  ّرا نشنوند و فريب نواب مکار را بخورند هفت نفر ازساخت اگر نصيحت م
  پيروان خودم را امر ميکنم جلو آنها را بگيرند اميد آنها را نا اميد کنند و

  .ق سازندّبا نهايت خيبت و خسران آنها را برگردانند و متفر
  ّسيد خالدار برخاست و بر اسب سوار شد و با چهار نفر ديگر     

  نتخاب کرد ميان بازار رفت و با کمال عظمت و جاللاز مؤمنين که خودش ا
  بيانات جناب وحيد را بمردم ابالغ نمود و بعالوه از پيش خودش هم مطالبى

  ّرا که خيال ميکرد در حصول مقصود مؤثر است اضافه کرد فرياد کشيد و
  اى مردم اگر موالى ما را تحقير کنيد بعذاب شديد مبتال خواهيد شد:" گفت

  هاى شما يگويم يک فرياد خود من کافى است که ديوارهاى قلعهمن بشما م
  ها را ّرا متزلزل کند قوت بازوى من بتنهائى کافى است که درهاى قلعه

ّبکند سيد خالدار که با صداى مؤثر و فرياد عجيبى اين کلمات را ميگفت ّ  
   حاضر شدندّ مردم که شنيدند ترسيدند همه متفقًا.ش ميکردّمثل رعد غر

  ّ خود را بريزند و بجناب وحيد اذيتى نکنند و قول دادند رتبه و مقامحۀاسل
  .ايشانرا محترم بدارند

ّنواب وقتى ديد که مردم حاضر نيستند بجناب وحيد اذيتى برسانند      ّ  
  ّآنها را وادار کرد که بطرف قلعۀ نارين بروند و محمد عبدا و يارانش را

   
  ٤٤٢ص 

ّ مردم بآنطرف متوجه شدند و بمحمد عبدا هجوممورد هجوم قرار دهند ّ  
  کردند حاکم هم که ميان قلعه مراقب بود بسربازان خود دستور داد بر عليه

ّمحمد عبدا با مهاجمين کمک کنند محمد عبدا که مشغول دفع هجوم ّ  
  مردم شهر بود در بين آن هنگامه ملتفت شد که سربازان حاکم هم از قلعه

  .ر اندازى ميکنندباو تي
ّ بپاى او رسيد محمد عبدا بزمين افتاد و عده اىدر اين بين گلوله        اى از ّ

  ّهمراهانش مجروح شدند برادرش او را از ميان هنگامه بمحل امنى رسانيد



  و از آنجا بمنزل جناب وحيد برد دشمنان دنبال او شتافتند تا بمنزل وحيد
  دور منزل وحيد  . را بگيرند و بکشندّرسيدند ميخواستند محمد عبدا

ّهياهوى شديدى بر پا شد جناب وحيد بمال محمد رضاى منشادى که از ّ  
  ّبزرگترين علماى منشاد بود و عمامۀ خود را برداشته بود و بدربانى منزل
  وحيد مشغول شده بود امر فرمودند که با شش نفر از مؤمنين که خودش

   را پراکنده کند بآنها فرمودند هر کدام از شماانتخاب ميکند برود و مردم
  هفت مرتبه بصوت بلند ا اکبر بگويد و در تکبير هفتم هر هفت نفر با هم

  .باشرار و مهاجمين حمله کنيد
َمال محمد رضا که حضرت بهاءا او را رض      ّ   اند با ّا الروح ناميدهّ

  ن شدند هر چندهمراهان خويش براى اجراى اوامر جناب وحيد روا
  همراهان او از حيث قواى جسمانى ضعيف بودند و در فنون جنگ مهارتى

  هاى مشتعل بنار ايمان آنها سبب شد که نداشتند لکن روحهاى توانا و قلب
  ّدشمنان از آنها ترسيدند در آن روز که بيست و هفتم جمادى الثانى بود

  .هفت نفر از خونخوارترين دشمنان بقتل رسيدند
ّمال محمد رضا چنين حکايت کرده که ما چون دشمنان را پراکنده کرديم      ّ  

  ّو بمنزل جناب وحيد برگشتيم ديديم محمد عبد ا با بدن مجروح جلو راه
  ما افتاده او را برداشتيم نزد رئيس خودمان برديم در حضور وحيد مقدارى

  بود تا زخمش خوبّغذا خورد بعد او را بمحلى برديم و پناهش داديم در آنجا 
   

  ٤٤٣ص 
   در آن شب.شد پس از آن گرفتار چنگ دشمن شد و او را بقتل رساندند

  ّجناب وحيد بپيروان خويش فرمودند که متفرق شوند و کوشش کنند که
  ّبا سالمتى و تندرستى مظفر و منصور گردند و بزوجۀ خويش امر

   و بمنزل پدرشّفرمودند فرزندان خود را با جميع متعلقات خويش بردارد
  برود و آنچه را که مال حضرت وحيد است با خود نبرد و بجا بگذارد و باو

  من اين منزل شاهانه را براى آن بنا کردم که در راه خدا خراب" فرمودند 
  شود اين اسباب و اثاث پر قيمت را از آن جهت خريدارى کردم که در راه

  ه صاحب اين منزلنصرت محبوب فدا شود تا دوست و دشمن بدانند ک



  نظر بسيار بلندى دارد مال و دولت دنيا و قصرهاى عالى و اثاث قيمتى و
ّفرشهاى گرانبها را اهميتى نميدهد ثروت دنيا را مانند توده    از اىّ

  ّاستخوانهاى پوسيده ميداند که مورد توجه سگها و طرف التفات کالب ارض
   چشم خود را، ه شوندّتنباست شايد دشمنان اين فداکارى مرا به بينند و م

ّ بر اثر اقدام کسيکه محل تجلى چنين روحى است مشى نمايند، باز کنند ّ.  
   همان شب جناب وحيد جميع آثار حضرت باب را و همچنيننيمۀ

  نوشتجات خود را جمع آورى فرمودندو بنوکر خود حسن تحويل دادند و باو
  که يک راه بجانبفرمودند بخارج شهر ميروى تا بسر دو راهى ميرسى 

  مهريز ميرود در آنجا منتظر باش تا من بيايم مبادا بر خالف دستور من
  .عمل کنى زيرا در صورت مخالفت ديگر بمالقات من فائز نخواهى شد
    حسن بر اسب سوار شد و براه افتاد در اين بين صداى سربازهائى را

  سربازها او را بگيرندکه بر در قلعه ايستاده بودند شنيد از ترس اينکه مبادا 
  و امانت هاى گرانبهاى جناب وحيد را بغارت ببرند تصميم گرفت از راه
  ديگرى که بنظرش سالم ميرسيد برود از اين جهت از راهيکه جناب وحيد
  فرموده بودند نرفت و راه ديگر پيش گرفت نزديک قلعه که رسيد پاسبانان

  .ر کردنداو را شناختند اسبش را زدند و خودش را دستگي
   

  ٤٤٤ص 
  ّجناب وحيد براى خروج از يزد آماده شدند و پسر خود سيد اسمعيل و     

ّسيد على محمد را نزد زوجۀ    خويش گذاشتند و با دو پسر ديگر خويشّ
ّسيد احمد و سيد مهدى عزيمت سفر کردند دو نفر از اصحاب که اهل يزد ّ  

  ايشان باشند يکىبودند از جناب وحيد درخواست کردند که در خدمت 
  ها پيشقدم بود ديگرى اسمش غالمرضا بود که مردى شجاع و در سختى

  ّغالمرضاى کوچک نامداشت که در نشان زدن مهارت تامى دارا بود اين دو
  نفر هم با جناب وحيد همراه شدند وحيد از همان راهى که بنوکر خود نشان

   حسن را در آنجاداده بودند تشريف بردند تا بوعده گاه رسيدند و چون
  نديدند دانستند که از راه ديگر رفته و بچنگ دشمنان گرفتار شده خيلى
  ّافسوس خوردند که چرا مخالفت کرد و فرمودند محمد عبد ا هم چون



  مخالفت کرد بآن بال گرفتار شد صبح روز بعد شنيدند که حسن را بدهان
   حسن نام داشتهاند و نيز شنيدند شخص ديگرى را که ميرزا توپ بسته

  اند و مانند رفيقش حسن است و بسيار پرهيزکار بوده دستگير ساخته
  .اند او را هم بدهن توپ بسته

  اند بر جسارتشان دشمنان وقتى ديدند جناب وحيد از يزد خارج شده     
  ّافزوده گشت  دست بتعدى گشودند بمنزل جناب وحيد هجوم کردند هر چه را

  منزل را خراب کردند جناب وحيد در آن بين در راهيافتند بغارت بردند و 
  نيريز تشريف ميبردند با آنکه بپياده رفتن عادت نداشتند در آن شب

  هفت فرسخ راه را پياده پيمودند آن دو نفر که همراه ايشان بودند گاهى دو
  فرزند جناب وحيد را بدوش گرفته ميبردند روز بعد در ميان کوهى که در

  پنهان شدند برادر ايشان که در آن نزديکى ها سکونت داشتآن نزديکى بود 
  ّو نهايت محبت را بجناب وحيد دارا بود وقتيکه فهميد ايشان در آن
  نزديکى تشريف دارند پنهانى مقدارى خوراک و لوازم ديگر فرستاد

  همانروز چند نفر سوار از طرف حکومت که دنبال جناب وحيد آمده بودند
   

  ٤٤٥ص 
   که برادرشان در آن سکونت داشت شدند و منزل او را تفتيشاى وارد قريه

  کردند خيال ميکردند جناب وحيد در آنجا پنهان شده و مال و دولت زيادى
  .هم همراه آورده است وقتى جناب وحيد را آنجا نيافتند بيزد برگشتند

     جناب وحيد در بين کوهها طى مسافت ميفرمودند تا به بوانات فارس
  بيشتر مردم آن حدود از پيروان جناب وحيد بودند و بامر مبارکرسيدند 

  ّمؤمن شدند از جمله شيخ االسالم بوانات بود که موسوم بحاجى سيد
  اسمعيل بود  بسيارى از اهالى آنحدود با جناب وحيد که بجانب فسا تشريف

  ميبردند همراه شدند و لکن مردم فسا بامر مبارک اقبال نکردند در ميان
  جناب وحيد بهر قريه و آبادى که ميرسيدند از اسب پياده ميشدندراه 

  و بمسجد ميرفتند و مردم را بامر مبارک دعوت مينمودند خستگى راه
  و رنج مسافرت ايشانرا از ابالغ امر باز نميداشت روى منبر که تشريف

  ّميبردند همه چيز را فراموش ميکردند خستگى خود را اهميت نميدادند



  و بيم مردم را تبليغ مينمودند در هر نقطه که بيانات ايشانبدون خوف 
  ّبمردم مؤثر ميشد و چند نفرى مؤمن ميشدند يک شب با آنها بسر ميبردند

   کسى مؤمن نميشد در آنجا اىروز بعد از آنها جدا ميشدند و اگر در نقطه
  نميماندند و با کسى معاشرت نميکردند و ميفرمودند من بهر جائيکه وارد

  يشوم و امر مبارک را ابالغ ميکنم اگر کسى بنفحات ايمان منجذب نشودم
  .نميتوانم در آن  نقطه بمانم و از آب و طعام آنجا چيزى تناول کنم

  ّ نيريز نزديک فسا رسيدند چند روز توقفچون جناب وحيد بقريۀ     
  دمفرمودند تا امر مبارک را تبليغ کنند و نداى الهى را بمردم برسانند مر

  ّنيريز وقتى شنيدند که جناب وحيد تشريف ميآورند از محلۀ چنار
ّسوخته جمعى براى مالقات ايشان عازم شدند از ساير محالت هم عده   اى ّ
  رفتند بيشتر اين مردم شبانه رو براه نهادند که مبادا حاکم نيريز آنها را

   مالقات چنار سوخته صد نفر بيشتر از نيريز براىّممانعت کند از محلۀ
   

  ٤٤٦ص 
  جناب وحيد رفتند رئيس اين جمع حاجى شيخ عبد العلى بود که از اشخاص

  معروف و با وحيد نسبت داشت جمعى از اعيان نيريز هم براى استقبال
  ّ چنار سوخته مال عبد الحسين پير مرد هشتادّجناب وحيد رفته بودند از محلۀ

  تقوى شهرت بسيار داشتّساله با جمعيت همراه بود اين شخص در علم و 
  ّن قطب کدخداى بازار محله بايّمال باقر پيش نماز چنار سوخته و ميرزا حس

  تمام خويشاوندانش و ميرزا ابو القاسم که از خويشان حاکم بود و حاج
ّمحمد تقى ملقب بايوب که حضرت بهاءا او را باين لقب ناميدند و ّّ  

  ّ سادات نيريز که با حاجى محمد تقىّ و ميرزا على رضا از محلۀءميرزا نورا
  .ّنسبت داشتند جزو جمعيت استقبال کنندگان بودند

  بارى همۀ اينها بعضى شبانه و بعضى روز روشن از نيريز بيرون     
   رونيز جناب وحيد را استقبال کردند و باين واسطه ايمانرفتند و تا قريۀ

  ّآن ايام از احکام و اصولو خلوص خود را آشکار ساختند مؤمنين نيريز تا 
  و تعاليم حضرت باب بيخبر بودند جناب وحيد مأمور بودند که مؤمنين

  نيريز را با احکام و تعاليم امر جديد آشنا فرمايند حاکم نيريز زين



  اند العابدين خان بود وقتيکه فهميد جمعى باستقبال وحيد شتافته
  گويد هر کس که باطاعتمخصوصًا يکنفر را از طرف خود فرستاد تا بآنها ب

  وحيد بگرايد حاکم او را مقتول خواهد ساخت و اهل و عيالش را اسير
  خواهد کرد و امالکش را مصادره خواهد نمود شخص مأمور پيغام حاکم را
  باهل نيريز که در محضر جناب وحيد بودند ابالغ نمود ولى کسى اعتنائى

  جناب وحيد بعد ازّباين حرفها نکرد بلکه ارادت و محبتشان نسبت ب
  .استماع اين پيغام زيادتر شد

  پيغام او اعتنائى نکردند و از دوره وقتيکه حاکم فهميد مردم ب     
  ّجناب وحيد پراکنده نشدند خيلى ترسيد و متحير شد چه بکند از ترس
  ّاينکه مبادا مورد هجوم مردم قرار بگيرد محل اقامت خود را در هشت

   
  ٤٤٧ص 

   که مسکن اصلى او بود قرار داد چون اين قريه دره قطرفرسخى در قريۀ
   محکمى قرار گرفته بود از اينجهت آنجا را انتخاب کرد که درجوار قلعۀ

  ّهنگام خطر بتواند بآن قلعه پناهنده شود و مطمئن بود که مردم نيريز در
  .تير اندازى مهارت دارند و در هنگام دفاع ميتواند بآنها اطمينان کند

   پير مراد که در خارج اصطهبانات رونيز بمقبرۀجناب وحيد از قريۀ     
  واقع است تشريف برده بودند علماى اصطهبانات مردم را تحذير کرده

  بودند و سفارش نموده بودند که مردم نگذارند جناب وحيد وارد آنجا بشوند
  با اين همه قريب بيست نفر از مردم اصطهبانات بخدمت جناب وحيد

  تند و همراه ايشان به نيريز رفتند روز پانزدهم رجب نزديک غروبشتاف
   چنار سوخته بمسجدّجناب وحيد و همراهان وارد نيريز شدند و در محلۀ

  تشريف بردند و مردم را بامر مبارک تبليغ نمودند پيش از آنکه بمنزل خود
  تند وبروند بالفاصله بعد از ورود با همان گرد و غبار سفر باالى منبر رف

  با فصاحت و بالغت جاذبى حاضرين را مجذوب بيانات خويش ساختند قريب
   چنار سوخته و پانصد نفرۀّهزار نفر پاى منبر ايشان حاضر بودند و همه از محل

ْسمعنا و اطع" هاى نيريز فرياد برآوردند  هّديگر هم از ساير محل َ َ َ   "نا َِ
   



  ٤٤٨ص 
  ّ جناب وحيد ميآمدند و محبت وو دسته دسته با کمال فرح و سرور نزد

  خلوص خود را اظهار ميداشتند بيانات جناب وحيد تأثير شديدى در آنها
  کرده بود که اهالى نيريز مانند آنرا پيش از آن بياد نداشتند بعد از آنکه
  هياهوى حاضرين تسکين يافت و سر و صداى مردم خوابيد جناب وحيد

  ام خدا را شکر ميکنم که ن شهر آمدهفرمودند من براى ابالغ امر الهى باي
  ّمرا بتبليغ امر خويش موفق داشت و تأييد فرمود تا نداى الهى را بشما
  ابالغ نمودم ديگر پيش از اين لزومى ندارد که در اين شهر بمانم زيرا

   خاطر من با شما بد رفتارى کند و از شيراز کمکهميترسم حاکم اين شهر ب
  ّاب کند و بشما اذيت و آزار برساند همۀهاى شما را خر بطلبد خانه

  حاضرين بيک صدا گفتند ما هرگز راضى نميشويم که شما باين زودى
  ّاهيم  مدتى خدمت شما باشيم براى هر گونه گرفتارى تشريف ببريد ميخو

   خداوند مهربان است و در،ّو مصيبتى حاضر هستيم توکل ما بخداست
   خويش قرار ميدهد آنگاه زن و مردهنگام نزول باليا ما را مشمول رحمت

  با هم  جناب وحيد را بمنزلشان بردند همه منجذب بودند سرور و نشاط
  عجيبى آنها را احاطه کرده بود دور جناب وحيد را گرفته بودند و با سالم و
  صلوات تا در منزل با ايشان همراه شدند جناب وحيد هم بدون هيچگونه

  ت هر روز در مسجد تعاليم امر مبارک را با کمال فصاح اىترس و مالحظه
  .ّ جمعيت ميافزودّبراى مردم شرح و بسط ميدادند هر روز بر عدۀ

  ور زين العابدين خان چون اين امور را مشاهده کرد آتش عداوتش شعله     
   ميانديشيد و تدبيرى ميکرد تا لشکرى جمع کند اىشد هر روز حيله

  الخره هزار نفر سرباز سوراه و پياده کهو جناب وحيد را از بين بردارد با
  ّدر جنگ ماهر بودند فراهم کرد وسائل و مصارف بسيارى تهيه ديده بود

  . هجوم کند و جناب وحيد را دستگير نمايدبرخ و ميخواست بى
  جناب وحيد بآن بيست نفر شخصى که از اصطهبانات با ايشان همراه     
   

  ٤٤٩ص 
  ر قلعۀ خواجه که نزديک چنار سوخته استشده بودند فرمودند برويد و د



  پناهنده شويد شيخ هادى پسر شيخ محسن را رئيس اين بيست نفر قرار
  پيروان خود که در چنار سوخته ساکن بودند دستور دادند کهه داد و ب

  .ها و ديوارهاى قلعه باشند مراقب درها و برج
   مجاورخود در قلعۀۀ بازار کوچ کرد و با لشکريان ّحاکم نيريز بمحل     

  ،آنجا جاى گرفت برجها و ديوارهاى اين قلعه مشرف بشهر نيريز بود حاکم
  ّسيد ابوطالب کدخداى بازار را که از پيروان جناب وحيد بود مجبور کرد
  منزل خويش را تخليه کند آنگاه باستحکام آن پرداخت و جمعى از

  خانه گماشت و فرمانّسربازان خود را برياست محمد على خان بپشت بام آن
  ّداد باصحاب وحيد تير اندازى کننند اول کسى که هدف گلوله قرار گرفت

  ّپير مردى بود موسوم بمال عبد الحسين که پياده براى مالقات جناب وحيد آمده
  بود اين شخص روى پشت بام منزل خودش مشغول نماز بود ناگهان تير

  ّاندازه متأثر شدند و مد بىبپاى راست او خورد جناب وحيد از اين پيش آ
  ٌ براى مشاراليه نوشتند و حزن و اندوه خويش را از اين پيش اىمراسله

   
  ٤٥٠ص 

  آمد نگاشتند و باو بشارت دادند که
  ّاول شهيد راه خدا محسوب است
  اين حملۀ ناگهانى و نزول بالى
  غير منتظر سبب شد که بعضى
  کردند از نفوسيکه اظهار ايمان مى

  دند و از مؤمنين خود رامتزلزل ش
  جدا ساختند و شبانه از قلعه خارج

   جناب وحيد.شده بدشمنان پيوستند
  فائى آنها را شنيدند صبح چون بيو

  زود بر اسب سوار شده با جمعى از
   خواجهاصحاب از منزل خويش بقلعۀ
  .ّرفتند و در آنجا مقر گرفتند

  زين العابدين خان برادر بزرگ     



   قلعۀح و جنگجو براى محاصرۀّان را با هزار سرباز مسلخود على اصغرخ
  خواجه که هفتاد و دو نفر در آن پناهنده بودند فرستاد وقت طلوع آفتاب

   
  ٤٥١ص 

   جناب وحيد از قلعه بيرون تاخته لشکر دشمنچند نفر از اصحاب به اشارۀ
ّرا متفرق ساختند در اين واقعه سه نفر از احبا   کى تاج بشهادت رسيدند يءّ

  ّالدين  بود که بشجاعت و پردلى شهرت داشت و بتجارت کاله پشمى
  ّمشغول بود ديگرى زينل پسر اسکندر بود که شغلش زراعت بود سومى

  .يکى از اعيان موسوم بميرزا ابوالقاسم بود
  خبر شکست يافتن دشمنان اصحاب چون بفيروز ميرزاى نصرت     

  اندازه ترسيد فرمان شان شد و بىّالدوله حاکم فارس رسيد افکارش پري
  ّسخت بزين العابدين خان فرستاد که پناهندگان قلعه را متفرق کند و

   زين العابدين خان يکى از گماشتگان شاهزاده را.فتنه را ريشه کن سازد
  نزد جناب وحيد فرستاد و پيغام داد که خواهش ميکنم از نيريز تشريف

  ب وحيد بآن شخص فرمودند بحاکم جنا.ببريد شايد اين آتش خاموش شود
  ّبگو همراهان من دو پسر من و دو نفر ديگر هستند اگر توقف من در اين

  شهر سبب اين هيجان و آشوب است من حاضرم که از اين شهر بروم ديگر
  ايد و مورد هجوم و ايد و ما را محاصره کرده چرا آب را بروى ما بسته

  ول اينطور پذيرائى ميکنند بحاکمايد آيا از فرزند رس  خود ساختهحملۀ
  بگو اگر آب و نان را بروى ما ببندد و نگذارد بما چيزى برسد من هفت نفر
ّاز همين نفوسى که در نظر او اهميتى ندارند ميفرستم که تمام لشکر او را ّ  
  ّمتفرق کنند و قواى او را شکست بدهند زين العابدين خان به پيغام جناب

ّوحيد اهميتى نداد ب   نا بر اين ايشان بچند نفر از مؤمنين امر کردند ازّ
  قلعه خارج شوند و بلشکر دشمن هجوم کنند چند نفر جوان باجراى امر
ّجناب وحيد پرداختند و با آنکه از فنون حربيه اطالعى نداشتند بقوت ّّ  

   على اصغر خان در جنگ.ايمان و شجاعت خويش لشکر حاکم را شکست دادند
  ّو گرفتار شدند زين العابدين خان با کمال ذلت و خوارىکشته شد دو پسر ا
  اش به قطره رفت و جريان اى از سربازان شکست خورده ّبهمراهى عده



   
  ٤٥٢ص 

  ّواقعه را بشاهزاده فيروز ميرزا اطالع داد و از او کمک طلبيد و مخصوصًا
  . زيادى سواره و پياده بفرستدّسفارش کرد که توپهاى سنگين و عدۀ

  اند که اصحاب قلعه ّجناب وحيد چون ديدند که دشمنان همت گماشته      
  ّرا از بين ببرند دستور دادند تجهيزات الزمه را براى دفاع از قلعه مهيا

  کنند و در ميان قلعه براى آب چاهى بکنند و چادرهائى را که از دشمنان
  فه واند نصب نمايند و در همان روز براى هر يک از مؤمنين وظي گرفته

  .ّتکليفى معين فرمودند
  ّکربالئى ميرزا محمد را دربان قلعه قرار دادند شيخ يوسف را بحفظ و      

ّحراست اموال گماشتند   کربالئى محمد پسر شمس الدين را بمراقبت ّ  
  باغهائى که در جنب قلعه قرار داشت مأمور کردند ميرزا احمد دائى على

  که در مجاور قلعه بود گماشتند شيخسردار را بمحافظت برج آسياب چنار 
  ّگيوه کش را منصب مير غضبى دادند ميرزا محمد جعفر پسر عموى زين

  العابدين خان را منشى و وقايع نگار قرار دادند و ميرزا فضل ا را خوانندۀ
ّها معين نمودند مشهدى تقى بقال را زندانبان قرار دادند حاجى محمد نامه ّّ  

  ئيه و غالمرضاى يزدى را رئيس قوى ناميدند اضافه برتقى را رئيس احصا
  هفتاد و دو نفر اصحاب و بيست نفريکه از اصطهبانات همراه شده بودند

   بازار را با جمعى از خويشاوندان آنهاۀّ از ساکنين محل اىّجناب وحيد عده
  ّبر حسب درخواست سيد جعفر يزدى که از علماى مشهور بود و تقاضاى شيخ

  .لى که از منسوبين جناب وحيد بود بساکنين قلعه افزودندعبد الع
  دًا از شاهزاده کمک طلبيد و تأکيد کرد که هر چهّ   زين العابدين خان مجد  

   خود براىزودتر اقدام شود و مبلغ پنجهزار تومان برسم پيش کشى با نامۀ
ّشاهزاده فيروز ميرزا فرستاد نامه و پول را بمال باقر که محل اعت   مادش بودّ

  سپرد و باو دستور داد که نامه و مبلغ را بدست خودش بشاهزاده بدهد
  ّ اين مال باقر شخصى.ّاسب مخصوص خود را هم بمال باقر داد تا سوار شود

   
  ٤٥٣ص 



  ّخموش گفتار و فصيح و مورد اطمينان حاکم بود مال باقر از راه غير
  شتک رسيد درذ به همعمولى روان شد بعد از يک شبانه روز بمحلى موسوم

  ها در اطراف آن قلعه منزل  از فيوج و غربتى اى بود که طايفه اىآنجا قلعه
  ّکرده بودند و چادر زده بودند مال باقر دم يکى از چادرها پياده شد و با

  ّ در اين بين حاجى سيد اسمعيل شيخ االسالم.شخصى بصحبت مشغول بود
   خود برودى بقريۀّد براى کار مهمبوانات که از جناب وحيد اجازه گرفته بو

  و فورًا به نيريز برگردد بهمان نقطه رسيد بعد از صرف غذا شيخ االسالم
  ن و آراسته دم يکى از چادرها بسته است بعد از تحقيق فهميدّْديد اسبى مزي

  که اين اسب مال يکى از گماشتگان زين العابدين خان است که از نيريز
  ّ سيد اسمعيل شيخ االسالم که داراى شجاعت و حاج.آمده بشيراز ميرود

  ّقوت قلب بود جلو آمد و بر اسب سوار شد شمشير خود را کشيد آنگاه
  ّبصاحب خيمه که با مال باقر حرف ميزد گفت اين شخص پست رذل را که از
  ّحضرت صاحب الزمان فرار کرده بگير دستهاى او را ببند و بمن بده صاحب

  ّ حاج مال اسمعيل خيلى ترسيده بودند فورًاخيمه و همراهانش که از
  ّمال باقر را گرفتند و دستهايش را با ريسمان بستند و سر ريسمان را بشيخ

  االسالم دادند شيخ االسالم سر ريسمان اسير خود را گرفت و بجانب نيريز
  عزيمت نمود و اسيرش از دنبال اسبش راه ميپيمود تا بقريۀ رستاق

   اسير را بحاجى اکبر کدخدا داد و باو تأکيد کرد که فورًارسيدند شيخ االسالم
  .او را نزد جناب وحيد ببرد

  ّچون مال باقر بحضور حضرت وحيد رسيد از مقصد او سؤال کردند و      
  ّپرسيدند براى چه کارى بشيراز ميرفتى مال باقر تفصيل وقايع را عرض

  ّن مال باقر آدمکرد جناب وحيد مايل بودند او را رها کنند ولى چو
   زين العابدين خان.بدرفتارى بود اصحاب جناب وحيد او را بقتل رسانيدند

   اخير درخواست خود راپشت سر هم از شيراز کمک ميخواست در مرتبۀ
   

  ٤٥٤ص 
  براى کمک با تأکيد شديد پيغام داد باين هم اکتفا نکرد چندين نفر از معتمدين

  راز فرستاد که هر چه زودتر براى او کمکخود را با هدايا نزد شاهزاده بشي



   چند بچند نفر از علماء و سادات معروف اىبفرستند از طرف ديگر نامه
  ّها داد و خيلى مفصل ها بجناب وحيد نسبت شيراز فرستاد در آن نامه

   از شما خواهش، شرح داد که وحيد در اين حدود سبب فتنه و آشوب گرديده
  .وادار کنيد تا کمک براى من بفرستدميکنم برويد و شاهزاده را 

  باالخره شاهزاده عبد ا خان شجاع الملک را با فوج همدانى و     
  خورى و توپ و ساير لوازم بکمک زين العابدين خان بنيريز فرستاد سيال

  و دستور داد تا از نقاط مجاوره مانند اصطهبانات و ايزج و پنج معادن
  ان و رستاق سرباز بگيرند بعالوه شاهزادهکه و دهچاه و مشنو قطره و بش

  .ه را فرمان داد که بکمک زين العابدين خان بروندّ ويسبککريقبيلۀ
ّبارى جمعيت بسيار و لشکر جرارى غفلتًا قلعه را که جناب وحيد و      ّ  

  ها اصحابش در آن بودند محاصره کردند در اطراف قلعه دشمنان خندق
   وسائل محصورين را گلوله بارانّاز تهيۀکندند و سنگرها بستند و پس 

  نمودند يکى از پيروان جناب وحيد که مأمور محافظت در قلعه بود و بر
  اسب سوار بود اسبش هدف گلوله شد گلولۀ ديگرى برج روى در قلعه را
  ّخراب کرد يکى از احبا صاحب منصب توپخانه را هدف گلوله ساخت

  ى تفنگها خاموش شد و دشمنانو او را بقتل رسانيد در نتيجه صدا
  ها پنهان شدند در آن شب هيچيک از اصحاب و نيز برگشتند در ميان خندق

  .هيچيک از اعدا و دشمنان از پناهگاه خود بيرون نيامدند
  ّشب دوم جناب وحيد غالمرضاى يزدى را احضار فرمودند و باو دستور     

  شوند و دشمن را پراکندهدادند که با چهارده نفر از اصحاب از قلعه خارج 
ّسازند اين چهارده نفر اغلب از اشخاص پير و کثير السن    بودند و هيچکدامّ

   شديد بيرون بيايند يکى ازند از عهدۀ اين محاربۀنخيال نميکردند که بتوا
   

  ٤٥٥ص 
ّآنها کفاشى بود که نود سال داشت اين پير مرد داراى شجاعت و قوتى بود ّ  

  ّ آن ديده نميشد بقيه نسبت باو جوانتر بودند ولىکه در جوانها نظير
  ّهيچکدام در فنون جنگ سابقه نداشتند و لکن بقوت ايمان هر مشکلى در

  ّنظر آنان آسان بود سن و سال در نظر اينها مهم نبود زير اينها نفوسى



  ّبودند که با استقامت شديدى باعالء امر مبارک اقدام کرده بودند اين عده
  ّد که بمجرد خروج از قلعه همه با هم فرياد به ا اکبر بلند کنندمأمور بودن

  و بميان لشکر دشمن رو نهاده حمله نمايند حسب االمر اين جمع تفنگ
  ح ساختند از قلعه بيرون آمدندّبرداشته بر اسبها سوار شده و خود را مسل

  ر آنهاهاى توپ و تفنگ که مانند باران ب و بقلب لشکر حمله بردند بگلوله
  ميباريد اعتنائى نداشتند جنگ هشت ساعت ادامه داشت از شجاعت اين

   امر الهى رؤساى لشکر دشمن حيران شدند از نيريز پشتپيروان دلباختۀ
   قليل که در مقابل دشمنان با کمال شجاعتّسر هم براى مساعدت اين عدۀ

  ه کار جنگّدر آن مدت طوالنى پايدارى نموده بودند کمک ميرسيد هر وقت ک
  گرفت زنهاى نيريز از جميع جهات از باالى پشت بامها با و جدال باال مى

  صداى بلند اصحاب را بشجاعت و اقدام تشويق مينمودند و از مشاهدۀ
  هاى توپ و فرياد  صداى زنها و صداى گلوله جانفشانى آنها هلهله ميکردند

  د و بر فرياد زنها وا اکبر اصحاب در بين جنگ و جدال بهم آميخته ميش
  .استقامت مردها در مقابل هجوم اعدا ميافزود

  ّباالخره لشکر دشمن شکست خورد اصحاب مظفر و منصور بقلعه     
  ها را با خود بقلعه بردند و قريب شصت نفر بقتل مراجعت کردند و زخمى

  .رسيدند که اسامى بعضى از اينقرار است
  رضائى است که اين غير از آن غالم( يزدى رضاى   غالم     ّاول             
  )رئيس لشکر اصحاب بود                        

   
  ٤٥٦ص 

  برادر غالم رضاى يزدى      ّدوم              
  )پسر خير ا ( على        ّسوم            
  )پسر خواجه غنى ( ّ خواجه حسين قناد      چهارم          

  ّ اصغر پسر مال مهدى     پنجم             
  کربالئى عبد الکريم     ششم              
  )ّپسر مشهدى محمد( حسين      هفتم              
  )اغ ّپسر مشهدى باقر صب(  زين العابدين      هشتم            



ْمال جعفر م      نهم                 بِهذّ
  ) موسى ّپسر مال( عبد ا      دهم              

  )پسر مشهدى رجب آهنگر( ّمحمد       يازدهم        
  )ّپسر کربالئى شمس الدين ملکى دوز ( کربالئى حسن      دوازدهم         
  ّکربالئى ميرزا محمد زارع    سيزدهم         

   کربالئى باقر کفش دوز    چهاردهم        
  )اشى ساز پسر حسين ک(  ميرزا احمد     پانزدهم          

ّمال حسن پسر مال عبد ا    شانزدهم           ّ  
  ّمشهدى حاجى محمد     هفدهم             

  )پسر مير احمد نخود بريز (  ابو طالب        هيجدهم      
  )ّپسر محمد عاشور ( اکبر     نوزدهم            
  تقى يزدى     بيستم             

  )ّپسر مال جعفر ( على ّبيست و يکم       مال 
       کربالئى ميرزا حسين  ّبيست و دوم  

  )پسر شريف (    حسين خان  ّبيست و سوم    
     کربالئى قربان بيست و چهارم 
  )پسر خواجه على (  خواجه کاظم    بيست و پنجم   

   
  ٤٥٧ص 

  )پسر حاجى على ( بيست و ششم       آقا 
  )پسر ميرزا معينا  (     ميرزا نوراء بيست و هفتم   

     زين العابدين خان و يارانش که در اين مرتبه هم شکست خوردند يقين
  کردند که از راه جنگ و جدال ممکن نيست اصحاب قلعه و ياران جناب وحيد

  را از پا در آورند ناچار بفکر ديگر افتادند و مانند شاهزاده مهديقلى ميرزا
   از غلبه بر اصحاب عاجز شد بدامن شيخ طبرسى چون قلعۀکه در واقعۀ

  خدعه و فريب چنگ زد زين العابدين خان و يارانش هم در نظر گرفتند
ّبهمين وسيله متشبث شوند و بسالح مردمان ضعيف و عاجز متوسل گردند ّ  
  تا بتوانند حريف خود را از راه خدعه و مکر مغلوب سازند با آنکه زين



   داشت و از شيراز هم براى اوالعابدين خان بجميع آن نواحى حکومت
  مساعدت و کمک ميرسيد با اين همه از مغلوب ساختن جمعى از اصحاب که

  خبر از فنون جنگ و جدال و غير در نظر او مشتى اشخاص ضعيف و بى
  ّقابل توجه بودند خود را عاجز و قاصر مشاهده کرد و اطمينان يافته بود که

  ن شجاع توانائى هستند که نميشوددر ميان قلعه بر خالف انتظار وى مردا
  ّآنها را مغلوب کرد و نه ميتوان با آنها در جنگ مقابله نمود حتى باين معنى

  اى رجال و همدستان زين العابدين خان هم اقرار و اعتراف داشتند چاره
  جز اين نديدند که آن رجال پاک طينت خوش قلب يعنى اصحاب قلعه را

  وغ درخواست صلح و آشتى کنند و باين اسمفريب بدهند باين معنى که بدر
   از اينجهت چند روز دست از هجوم و حمله کشيدند و.غفلتًا بر آنها بتازند

  ّجنگ و جدال را موقوف کردند  و نامۀ مفصلى باصحاب قلعه نگاشتند
  . آن نامه از اينقرار بود خالصۀ

   بحقيقت دين وما تا کنون نميدانستيم که شما داراى ايمان هستيد و      (
  آئين شما پى نبرده بوديم خيال ميکرديم که هر يک از شما مخالف دين مبين
  اسالم است و چنان ميپنداشتيم که حرمت قواعد اسالم را مراعات نميکنيد

   
  ٤٥٨ص 

  از اينجهت بمخالفت شما قيام کرديم و ميخواستيم دين و آئين شما را از
  شما مقصود سياسى نداريد و هيچکدامبين ببريم در اين اواخر فهميديم که 

  مايل نيستيد که بر خالف قوانين دولت رفتار کنيد و از طرفى هم فهميديم
  که دين و آئين شما با تعاليم و احکام اسالمى چندان مخالفتى ندارد فقط

   شما اينست که ميگوئيد شخصى ظاهر شده که از طرف خدا باوعقيدۀ
  راست و درست است و بر جميع مسلمينوحى ميرسد و بيانات او جميعًا 

  ّواجب است که بحقانيت او اعتراف کنند و بنصرت او قيام نمايند ولى ما
  ّنميتوانيم بصدق اين ادعاى شما اقرار کنيم مگر اينکه چند نفر از شما از
  ّقلعه خارج شوند و بلشکرگاه بيايند و با ما مالقات کنند تا در مدت چند

  ّتحقيق کنيم و از روى يقين بصدق ادعاى شما اعترافروز آنچه را ميگوئيد 
  ّنمائيم ما حاضريم از روى تحقيق آئين شما را بپذيريم زيرا ما دشمن حق



  ّنيستيم و با حق و حقيقت مخالفتى نداريم همۀ ما اقرار ميکنيم که رئيس
  محبوب شما از بزرگترين دانشمندان و تواناترين علماى اسالم هستند

  ر ما هادى و راهنما ميباشند براى اينکه بصدق گفتار ماايشان در نظ
  اطمينان پيدا کنيد اين قرآن مجيد را همۀ ما مهر کرديم و براى شما

  ّفرستاديم اگر شما در ادعاى خود صادق باشيد يا نباشيد قرآن مجيد بين ما
  و شما حکم باشد و اگر ما بخواهيم که شما را فريب بدهيم مستوجب غضب

  دا و رسولش باشيم اگر شما دعوت مرا بپذيريد تمام لشکر ما ازو خشم خ
  تفرقه و هالکت نجات خواهد يافت سوگند ياد ميکنيم که اگر بعد از تحقيق
  ّصدق ادعاى شما براى ما ثابت شد با کمال شجاعت و خلوص با شما
  همراهى خواهيم کرد آنوقت هر که را شما دوست بداريد ما هم دوست

  و هر که را شما دشمن بداريد ما هم دشمن خواهيم داشت وخواهيم داشت 
  آنچه را پيشواى شما بفرمايد قسم ياد ميکنيم که اطاعت خواهيم کرد و بر
ّعکس اگر نتوانستيد صحت ادعاى خود را ثابت کنيد ما بهيچوجه بشما ّ  

   
  ٤٥٩ص 

  سرّاذيتى نخواهيم کرد شما سالم بقلعۀ خود بر ميگرديد آنوقت جنگ را از 
  ميگيريم حال بيائيد دست از خونريزى برداريد و ابتدا با دالئل و براهين

ّصحت ادعاى خود را براى ما ثابت کنيد ّ.(  
  مکتوب و قرآن را براى اصحاب فرستادند جناب وحيد قرآن را با     

  ّساعت موعود و مقرر که: " کمال احترام گرفتند و بوسيدند و فرمودند
  يده است ما دعوت آنها را قبول ميکنيم تا آنها ازبراى ما تعيين شده رس

  اند خدعه وفريب خود شرمسار و بپستى و حقارت راهى که در نظر گرفته
  ًآگاه شوند بعد باصحاب فرمودند من کامال ميدانم که اينها راست نميگويند
  ميخواهند ما را فريب بدهند و لکن بر خود واجب ميدانم که دعوت آنها را

   مرتبۀ ديگر فرصت را غنيمت شمرده حقيقت امر الهى را براىقبول کنم و
   خود را بعد باصحاب فرمودند که تکاليف الزمۀ" آنها واضح و آشکار سازم

  انجام بدهند و بهيچ وجه بدشمنان اطمينان نکنند و باظهارات آنها فريفته
  بانشوند و تا دستور ثانى بجنگ و جدال اقدام ننمايند پس از اين کلمات 



  ّاصحاب خويش وداع فرمودند و با پنج نفر از پيروان خود که از جمله مال
  ّب و حاجى سيد عابد خيانتکار بود بلشکرگاه دشمن روى نهادندِهذْعلى م

  زين العابدين  خان و شجاع الملک و جميع امرا از جناب وحيد استقبال
  زده بودندکردند و ايشان را با کمال احترام بچادرى که مخصوص ايشان 

   جناب وحيد روى صندلى نشستند سايرين همه در مقابل ايشان.وارد نمودند
  ايستاده بودند زين العابدين خان و شجاع الملک و يکنفر ديگر را جناب
  ّوحيد اجازه فرمودند بنشينند بقيه همانطور ايستادند بيانات حضرت وحيد

  ّ که حتى بسنگ همّدر قلوب حاضرين تأثير عجيبى کرد و بقدرى مؤثر بود
   جناب وحيدّبر ببيانات مؤثرۀّاثر ميکرد حضرت بهاءا در سورة الص

  اند اشاره فرموده اند و مقاصد وحيد را در ضمن لوح مزبور تبيين فرموده
  : از جمله جناب وحيد فرمودند.که تا ابد باقى و برقرار خواهد بود

   
  ٤٦٠ص 
  .که در راه نصرت امرش شهيد خواهم شداند  موالى من بمن وعده داده  "      

   چرا ايد؟ مگر من از اوالد پغمبر شما نيستم چرا بمخالفت من قيام کرده
   چرا مالحظۀ؟ ايد  بچه جهت مرا محکوم بقتل کرده؟ ميخواهيد مرا بکشيد

  نمائيد و حسب شريف و شرف انتساب مرا بحضرت رسول ا نمى
   که حاضر بودند و بيانات جناب وحيد آنهائى "مراعات احترام نميکنيد؟

   وقار و جالل جناب وحيد و مشاهدۀهّرا شنيدند از استماع عبارات مؤثر
  ّخيلى متأثر شدند سه شب و سه روز از جناب وحيد پذيرائى کردند نهايت
  احترام را نسبت بايشان مراعات مينمودند در نماز بجناب وحيد اقتدا

  ان گوش ميدادند ولى اينها همه در ظاهرميکردند و بمواعظ و نصايح ايش
  بود در باطن و نهان نقشه ميکشيدند که آن حضرت را بقتل برسانند و ساير
  اصحاب را از بين ببرند ميدانستند که اگر قبل از از بين بردن اصحاب

  ّبجناب وحيد اذيتى وارد کنند خودشان را در خطر شديدى خواهند افکند
  اهند گرفت از شجاعت و مهارت اصحاب قلعه وزيرا اصحاب قلعه آرام نخو

  از شورش و هيجان زنهاى آنها خيلى ميترسيدند و يقين داشتند که با
  ّهمۀ اين قوت و قدرتيکه دارند نميتوانند جمعى از جوانها و پيرمردهائى را



  که در قلعه هستند مغلوب کنند و جز از راه حيله و فريب قادر نيستند
  ن العابدين خان پيوسته لشکريان خود را تحريض زي.بآنها دست يابند

   اصحاب را که در قلوب آنها موجود بود دامنميکرد و آتش عداوت و کينۀ
  اثر نيست ممکن است با ميزد زيرا ميدانست که بيانات جناب وحيد بى

  فصاحت و سحر بيان خويش آنها را بطرف خود جلب نمايد و باطاعت
   العابدين خان و همراهانش اينطور تصميم باالخره زين.خويش وادار کند

  د با دست خود باصحاب قلعهنگرفتند که از جناب وحيد درخواست نماي
  مکتوبى نوشته بفرستند باين مضمون که اختالف بين ما و لشکريان دولتى

  اگر خواسته باشيد ميتوانيدشد مرتفع شده و کار بصلح و مسالمت کشيده 
   

  ٤٦١ص 
   

  ٤٦٢ص 
   جناب وحيد هر.نزد من بيائيد و ميتوانيد بمنزلهاى خود برگرديدلشکرگاه ه ب

  چند قلبًا مايل نبودند که اين مطلب را قبول کنند ولى چون مجبور شدند
   ديگرى هم بمضمون فوق براى اصحاب فرستادند و ضمنًا نامۀ اىنامه

  باصحاب نوشتند که مبادا فريب دشمنان را بخوريد از مکر دشمنان بر
ّشيد هر دو نامه را بحاجى سيد عابد دادند و باو فرمودند نامۀ اولحذر با ّ  

   ثانى را که دشمنان از آنام پاره کن و نامۀ را که از راه اجبار نوشته
  خبرند باصحاب بده و بآنها بگو که چند نفر از مردان شجاع شبانه از قلعه بى

  .ّخارج شوند و لشکر دشمن را پراکنده و متفرق سازند
ّحاجى سيد عابد چون از خدمت جناب وحيد مرخص شد راه خيانت      ّ  

  سپرده و يکسره نزد زين العابدين خان رفت و دستورى را که جناب وحيد
   او باصحاب داده بودند همه را براى زين العابدين خان نقل کردبوسيلۀ

  بّزين العابدين خان او را تشويق کرد و وادار نمود که نامۀ اول را باصحا
  ّقلعه بدهد و بآنها از قول جناب وحيد بگويد که همه متفرق شوند و گفت
ّاگر اين مأموريت را خوب انجام دادى پاداش بسزائى خواهى داشت سيد ّ  

   لشکريان راّ اول را باصحاب داد و بآنها گفت جناب وحيد همۀخائن نامۀ



  اين جهتبامر مبارک تبليغ فرمودند و تمام مجذوب امر مبارک شدند از 
  شما ها از قلعه بيرون رفته بمنزلهاى خود مراجعت کنيد اصحاب از شنيدن

   و ترديد افتادند از طرفى هم ميترسيدند که فرمان جنابّاين پيغام در شک
  ّوحيد را مخالفت کنند ناچار با نهايت ترديد متفرق شدند و مطابق نامۀ

  عت کردند چونهاى خود را ريختند و بنيريز مراج جناب وحيد اسلحه
  زين العابدين خان ميدانست که قلعه بزودى تخليه خواهد شد يک فوج از
  لشکر خود را مأمور کرد که بروند و نگذارند اصحاب از قلعه که خارج
   لشکرميشوند بشهر وارد شوند حضرات اصحاب که خود را در محاصرۀ
  د وديدند نهايت کوشش را مينمودند که هجوم دشمن را جلوگيرى کنن

   
  ٤٦٣ص 

  هر طور هست بزودى خود را بمسجد برسانند هنوز بعضى از اصحاب
  اسلحه و تفنگ و بعضى چوب دستى همراه داشتند با استعمال اسلحه و
  بضرب سنگ و چوب ميخواستند بشهر وارد بشوند و فرياد ا اکبر بلند

  اين زد و تر بود در نتيجۀ  اين مرتبه از مراتب سابقه شديدکردند هنگامۀ
  ّخورد بعضى بشهادت رسيدند و بقيه بمسجد جامع پناهنده شدند ولى
  بيشتر مجروح و خسته بودند زيرا براى دشمنانشان پشت سر هم کمک

ّ مال حسن پسر مال محمد على که يکى از صاحب منصبان لشکر.ميرسيد ّ ّ  
  ى اززين العابدين خان بود خود را قبل از اصحاب ميان مسجد انداخت و در يک

  هاى مسجد پنهان شد و بانتظار ورود اصحاب نشست بمحض اينکه  مناره
  اصحاب پراکنده و پريشان وارد مسجد شدند آنها را هدف گلوله قرار

  ّميداد مال حسين که يکى از اصحاب بود او را شناخت و با فرياد ا اکبر
   اليهٌباالى مناره رفت و آن صاحب منصب خائن را هدف گلوله ساخت مشار
  مجروح شد و روى زمين افتاد چند نفر آمدند او را بجاى امنى بردند تا

  هند اصحاب چون ديدند که پناهنده شدن بمسجد فايدهنزخمش را مرهم ب
  ى که ممکن بود پنهان ساختند و منتظر شدندّندارد هر يک خود را در محل

  مند کهببينند عاقبت کار جناب وحيد بکجا خواهد کشيد ميخواستند بفه
  آن حضرت کجاست تا آنچه را بفرمايد انجام دهند نميدانستند بر سر



  .آن حضرت چه آمده و ميترسيدند که دشمنان ايشانرا بقتل رسانيده باشند
  ّچون زين العابدين خان و همراهانش مطمئن شدند که اصحاب جناب     

   و از چهاند با هم مشورت کردند که چه بکنند وحيد پراکنده و پريشان شده
  اند مراعات نکنند و جناب وحيد را بقتل  را که خوردهىراهى سوگند

  ّبرسانند زيرا مدتها بود آرزوى قتل وحيد را داشتند ولى هر چه فکر
  ميکردند که راهى پيدا کنند که بتوانند بآن وسيله سوگند خود را بشکنند

  و سنگيناسقلى خان که مردى ستمکار ّممکن نشد ناگهان شخصى موسوم بعب
   

  ٤٦٤ص 
  ايد دل بود بزين العابدين خان و سايرين گفت اگر شما قسم خورده

  ام و سوگند ياد نميتوانيد سوگند خود را بشکنيد من که قسم نخورده
  ام از اينجهت حاضرم کارى را که شما نميتوانيد بکنيد انجام بدهم نکرده

  ف دين اسالمآنگاه با نهايت خشم و غضب گفت من حاضرم هر کس که مخال
  باشد او را بگيرم و بکشم آنگاه فرياد کرد و اشخاصى را که خويشاوندانشان
  در جنگ کشته شده بودند دور خود جمع نمود تا جناب وحيد را بقتل

  .برسانند
ّاول کسى که دعوت او را اجابت کرد مال رضا بود زيرا شيخ االسالم      ّ  

  شيراز دستگير کرده بود شخصّبوانات برادرش مال باقر را در بين راه 
  ديگرى موسوم به صفر که برادرش شعبان در جنگ کشته شده بود نيز قدم
  پيش نهاد آقاخان پسر على اصغر خان نيز باين جمع پيوست زيرا پدرش

  على اصغر خان که برادر بزرگ زين العابدين خان بود در جنگ کشته شده
  د و حاضر شدند که جنابقلى خان را گرفتن ّبود اين سه نفر دور عباس
  قلى خان بقتل برسانند نزد جناب وحيد رفتند ّوحيد را بفرمان عباس

  ّعمامۀ ايشانرا از سرشان برداشته و بگردن آن بزرگوار بپيچيدند
  ت در جميع کوچه و بازارهاّآنگاه ايشانرا باسب بستند و بآن کيفي

  ام حسين عليه اين واقعه گرفتارى حضرت امگرداندند مردم از مشاهدۀ
  ّالسالم را بياد آوردند که چگونه آن بزرگوار بدن مطهرش از ظلم دشمنان
  پايمال سم ستوران گشت زنهاى نيريز دور جناب وحيد جمع شدند و از



  حصول غلبه و نصرت لشکر دشمن و گرفتارى آن حضرت در دست دشمنان
  رفتهخونخوار اظهار فرح و سرور ميکردند همانطورکه دور ايشانرا گ

   زنها ميرقصيدند و جناب وحيد را مسخره وبودند با صداى طبل و دايرۀ
  استهزاء ميکردند حضرت وحيد در آن حين بياناتى ميفرمودند شبيه

ّبيانات حضرت سيد الشهدا  به   ّ عليه السالم که در هنگام گرفتارى در چنگالءّ
   

  ٤٦٥ص 
   

  ٤٦٦ص 
  اى:" اين بود که ميفرموددشمنان ميفرمود از جمله سخنان جناب وحيد 

  ّمحبوب من تو ميدانى که من در راه محبت تو از جهان گذشتم و بر تو
  ّصبرى آرزو دارم که بساحت قدس تو مشرف شوم ّتوکل کردم با کمال بى

  ام خدايا تو بينا و آگاهى زيرا من جمال و رخسار خداوندى ترا زيارت کرده
  فتار کرد من هيچوقت بميل اوکه اين شخص خونخوار شرير با من چگونه ر

   دوران حيات جناب وحيد که.رفتار نکردم و هر گز بيعت نخواهم نمود
  سر بسر با شرافت و شجاعت آميخته بود بدينگونه بپايان رسيد حقيقتًا

  ّ حيات تابناکى که مملو از حوادث باشد و بوسعت علم و بلند نظرى ودورۀ
  تاز باشد سزاوار است کهّهمت کامل و فداکارى بيمثل و نظير مم
ّباينگونه تاج شهادتى مکلل و مزين گردد ّ.  

   پيروان و دوستداران آن حضرت رسيد چون آن بزرگوار بشهادت      
  ببالى شديد مبتال گشتند پنجهزار نفر مأمور شدند که پيروان حضرت

   خونخوار مردم راّرا اعم از زن و مرد و اطفال دستگير کنند اين عدۀ
  ّند و بزنجير ميکشيدند و اذيت بسيار ميکردند و آخر کار بقتلميگرفت

  ميرساندند نسبت بزنها و اطفال طورى رفتار کردند که قلم از وصفش
   همه را غارت کردند منزلشانعاجز است امالک همه را مصادره کردند خانۀ

  اى از ّرا ويران نمودند قلعه خواجه را خراب و با خاک يکسان نمودند عده
  دان را بشيراز فرستادند همۀ آنها مغلول بودند در شيراز همه را بقتلمر

  رساندند و بشديدترين وضعى بحياتشان خاتمه دادند زين العابدين خان چند



  نفر از آنها را که ممکن بود پولى از آنها بگيرد پيش خود نگاهداشت و در
  ادى ازسردابهاى تاريک زير زمينى محبوس ساخت پس از آنکه مقدار زي

  ّها سپرد تا بانواع و اقسام باذيت و هر يک پول گرفت آنها را بدست مير غضب
  ها آنها را در ميان کوچه ها و بازارهاى نيريز آزارشان پردازند مير غضب

ّميبردند و هر چه ميتوانستند آنها را اذيت ميکردند و بقيۀ    دارائى آنها راّ
   

  ٤٦٧ص 
  تل ميرساندند بعضى را با آتش داغ ميکردندميگرفتند و آخر کار آنان را بق

   مهارشان ميکردند دست، شان ميزدند هاى آنها را ميکندند تازيانه ناخن
  و پاى آنها را ميخ ميکوبيدند و با اين حالت در وسط بازار نگاهشان

  .ميداشتند تا مردم آنها را تمسخر و استهزا کنند
  جعفر يزدى بودّسيد ناب  اين نفوس که رنج بسيار ديد جاز جملۀ     

ّمشار اليه در اوائل حال نزد همۀ مردم محترم بود حتى زين العابدين خان ٌ  
  ّاو را هميشه بر خود مقدم ميداشت و نسبت باو احترام بسيار ميکرد
  ّوقتيکه گرفتار شد زين العابدين خان حکم کرد عمامۀ او را که نشانۀ

  تند و بعد در آتش انداختند و او راسيادت بود از سرش برداشته پايمال ساخ
  بردند مردم باستهزا و دشنام ّبدون عالمت سيادت در مقابل جمعيت مى

  .پرداختند مى
   

  ٤٦٨ص 
  ّاز جملۀ اين نفوس حاجى محمد تقى بود اين شخص در ميان مردم     

  ام شرع شهادتى ميدادّبامانت و انصاف و عدالت معروف بود اگر در نزد حک
  ى ميکرد همه قبول داشتند باالى حرف او کسى حرفى نميزد اينيا قضاوت

  ّبزرگوار را در شدت سرماى زمستان برهنه کردند و در ميان حوض آب
  ّ جناب سيد جعفر و شيخ عبد العلى پدر زن.انداختند و تازيانه ببدنش زدند

  ّجناب وحيد که بزرگترين علماى نيريز و از مشاهير حکام شرع بود و
  ّناب سيد حسين که از اعيان نيريز بود گرفتار اعدا شدند اينهاهمچنين ج

ّدر حين گرفتارى که از شدت سرما ميلرزيدند مورد اذيت و آزار مردم ّ  



  بضاعت را اجير کرده بودند قرار گرفته بودند جمعى از اشخاص فقير و بى
ّکه بروند و آن نفوس مقدسه را اذيت کنند و آزار برسانند و در مقابل ّ  

  ولى بگيرند بعضى از پست فطرتان باين عمل راضى شدند ولى بعضىپ
  ت حال با خبر شدندّبضاعت بودند وقتى از کيفي ديگر با آنکه فقير و بى

  ّچشم از پول پوشيدند و بچنان کارى اقدام نکردند و لسان بسب و لعن
  .نسبت باشخاصى که سبب اينگونه اعمال شده بودند گشودند

   هجرى١٢٦٦حيد در روز هيجدهم ماه شعبان سال شهادت جناب و     
   روز بعد از اين واقعه حضرت اعلى در تبريز بشهادت ده ّاتفاق افتاد 
  .رسيدند

   
  ٤٦٩ص  

  ّ        فصل بيست و سوم                     
   شهادت حضرت باب                          

  شنيد  شد هر کس مىداستان واقعۀ نيريز در سراسر مملکت منتشر     
ّبا خوف و تعجب همدم ميگشت زمامداران امور کشور متحير بودند چه ّ  

ّبکنند يأس و نااميدى بر آنها مسلط شده بود صدر اعظم ناصر الدين شاه، ّ  
  ّ وقوع اين وقايع پى در پى و قوت ايمان اصحاب بابامير نظام از مشاهدۀ

   غلبه با قواى دولتى بود و اىواقعهبه بيم و هراس دچار شده بود اگر چه در هر 
  ّمال حسين و وحيد در مازندران و نيريز بدست لشکريان دولت بقتل رسيده
  بودند لکن در نظر زمامداران امور که در طهران بمکر و خدعه اشتغال

   
  ٤٧٠ص 

  داشتند هنوز سبب اصلى اين وقايع معلوم نشده بود و کسى که اين شجاعت
  پيروان خود ايجاد ميکرد از بين نرفته بود زيرا افرادمانند را در قلوب  بى

  مؤمنين که در هر گوشه و کنار بودند اوامر موالى محبوب خود را که در
  حبس آذربايجان بود اطاعت ميکردند هنوز امر مبارک از بين نرفته بود و

  شکستى بمرکز اصلى وارد نيامده بود بلکه ممانعت مخالفين سبب اشتعال
  و اخالص پيروان امر جديد شده و پيشرفتش بيش از پيشّنار محبت 



  ّگشته بود و تعلق پيروان حضرت باب بآن بزرگوار زيادتر گرديده بود
  گذشته از اينها کسى که روح شجاعت و ايمان را در پيروانش تقويت
  نهايتى ميکرد هنوز زنده بود و با آنکه يار و ياورى نداشت يک تنه نفوذ بى

   دولت نميتوانست از اينۀّمينمود اقدامات مستمراز خويش ابراز 
  امواج شديد که بر بالد مستولى شده بود جلو گيرى کند رئيس الوزراى

  ّناصر الدين شاه چنين خيال ميکرد که تا حضرت باب در جهان باشد اين آتش
ّخاموش شدنى نيست زيرا سيد باب در حقيقت قوۀ محرکه   ّ اين قوۀ  بود اىّ

  آن آتش خاموشز  از بين ميرفت امير نظام خيال ميکرد که پس اکه اگرّمحر
  خواهد شد و آن نور منطفى خواهد گشت اين فکرى بود که رئيس الوزراى

  از اينجهت وزير نادان چنين پنداشت که بهترين ّناصر الدين شاه ميکرد 
  ّوسيله براى خالصى مملکت از اين حوادث و وقايع همانا کشتن سيد باب

  ا مشاورين خود را دعوت کرده فکر خويش را با آنها در ميان نهاداست لذ
ّو تصميم خود را شرح داد و بآنها گفت ببينيد سيد على محمد باب چه ّ  

  ّ بپا کرده چطور قلوب مردم را مسخر ساخته من معتقدم که فتنه اىهنگامه
  ّو آشوب مملکت بواسطۀ قتل سيد باب تسکين خواهد يافت ببينيد چقدر از

  سربازهاى ما در واقعۀ شيخ طبرسى کشته شد چقدر زحمت کشيديم تا
   که در مازندران خاموش اىفتنۀ مازندران را خاموش کرديم ناگهان شعله

  ۀ فارس زبانه کشيد و فتنۀ ديگرى بر پا خاست مردم ببالّشده بود از خط
   

  ٤٧١ص 
  ايم که هو عذاب سختى مبتال شدند هنوز شعلۀ جنوب را خاموش نساخت

  اينک از شمال آتش فتنه زبانه کشيده و زنجان و اطرافش را فرا گرفته
  درست فکر کنيد هر عالجى بنظرتان ميرسد براى دفع اين مرض بمن

  بگوئيد يگانه مقصود من اينست که فتنه و فساد از مملکت ايران بر افتد و
  ت و آرامش حصول پذيرد هيچيک از حاضرين جوابى بصدر اعظمّامني

  ندادند فقط ميرزا آقاخان نورى وزير جنگ بصدر اعظم گفت اگر بعضى از
  اند و فتنه و فسادى شورش طلبان در گوشه و کنار مرتکب کارهائى شده

  ّ من خيال ميکنم کشتن سيدى که؟ ّاند بسيد باب چه ربطى دارد بر پا کرده



  هّگرفتار و محبوس است ظلمى ظاهر و ستمى آشکار است مرحوم محمد شا
ّهيچوقت بسخنان دشمنان سيد باب گوش نميداد و هر کس از سيد باب ّ  
  ّبدگوئى ميکرد محمد شاه اعتنائى نميکرد امير نظام از جواب وزير جنگ
  اوقاتش تلخ شد و گفت اين حرفها با حالت امروزى ما مناسبتى ندارد

  امروز مصالح حکومت در خطر است نبايد گذاشت اين انقالبات پى در پى
   چه بود غير از اينل شود مگر کشته شدن حضرت امام حسين بواسطۀحاص

  بود که براى حفظ مصالح مملکت بود آنهائى که حضرت امام حسين را شهيد
  ّکردند نفوسى بودند که بچشم خود ديده بودند آن بزرگوار در نظر جدش
  رسول ا چه مقامى داشت و تا چه اندازه پيغمبر اکرم نسبت بآنحضرت

   حفظ مصالح ملک و دولتّهار محبت ميفرمود معذلک وقتيکه مسئلۀاظ
  بميان آمد چشم از همۀ مقامات و احترامات آن حضرت پوشيدند و بکشتنش

  ّاقدام کردند حاال هم  همانطور است ما تا سيد باب را از بين نبريم
  نميتوانيم اين فتنه و فساد را خاموش کنيم و بمقصود خويش که صلح و

  . است نائل شويمآرامش
  آنگاه امير نظام بدون آنکه اعتنائى بنصيحت وزير جنگ بنمايد     

  داد که حضرت باب را به تبريز ّبحاکم آذربايجان نواب حمزه ميرزا فرمان
   

  ٤٧٢ص 
  احضار نمايد ولى بشاهزاده اظهار نکرد که از آوردن حضرت باب به تبريز

  نهايت خوش رفتار و رقيق چه منظورى دارد حمزه ميرزا شخصى بود بى
  القلب وقتيکه فرمان امير نظام باو رسيد خيال کرد که مقصود از آوردن

  ّحضرت باب به تبريز آنست که آن بزرگوار را از حبس خالص کنند و بمحل
  و منزلشان برگردانند از اينجهت فرمان امير نظام را اجرا کرد و شخص

  ا حضرت اعلى را از محبسطرف اعتمادى را با مأمورين چند فرستاد ت
  چهريق بتبريز بياورند و به مأمورين سفارش کرد که آن حضرت را از هر

  .جهت مورد احترام قرار بدهند
  چهل روز پيش از آنکه  مأمورين مزبور بچهريق وارد شوند حضرت     

  باب جميع الواح و نوشتجات خود را جمع آورى فرمودند و همه را بضميمۀ



  ّ نهادند و بمال باقر اىتر هاى عقيق و مهرهاى خود را در جعبهقلمدان و انگش
   بعنوان ميرزا احمد کاتب که کليد جعبه را اى نامهّحرف حى دادند و بضميمۀ

  ّهم در آن نامه گذاشته بودند بمال باقر سپردند و فرمودند اين امانتها را
  س و نفيسىّام اشياء مقد درست نگاهدارى کن آنچه در اين جعبه قرار داده

  ّات اين جعبه اطالع پيداّهستند غير از ميرزا احمد نبايد کسى از محتوي
  ّکند بايد بروى اين امانت را بميرزا احمد برسانى مال باقر فورًا براه افتاد
  و بعد از هيجده روز بقزوين رسيد در آنجا دانست که ميرزا احمد از قزوين

  م رهسپار گشت و در نيمۀ ماهّبجانب قم مسافرت کرده مال باقر بطرف ق
  ّشعبان وارد شد من در آن ايام با صادق تبريزى در شهر قم بودم منزل من با

   قم بود هر دو با هم در يک منزل بوديم صادق  باغ پنبهّميرزا احمد در محلۀ
  تبريزى را ميرزا احمد بزرند فرستادند که مرا با خودش بقم برگرداند من از

  چنانچه گفته شد با ميرزا احمد هم منزل شدم شيخ عظيمزرند بقم آمدم و 
ّو سيد اسمعيل و عدۀ   ّ بسيارى از احباب در آن ايام در شهر قم بسر ميبردندّ

  ّوقتيکه مال باقر وارد قم شد  و امانت را بميرزا احمد تسليم کرد
   

  ٤٧٣ص 
   

  ٤٧٤ص 
  يد ميرزا احمد همشيخ عظيم از ميرزا احمد درخواست نمود که جعبه را بگشا     

  بر حسب در خواست عظيم جعبه را باز کرد اشيائى که در ميان جعبه بود
   بود که ما را بخود جلب کرد اىات جعبه ورقهّهمه را زيارت کرديم محتوي

  اين ورقه لوله کاغذ آبى بود و جنس آن از بهترين انواع کاغذها و
  يئت هيکل انسان قريب شکسته بهّترين اقسام آن بود حضرت باب با خط لطيف

   مرقوم فرموده بودند و آن را ملفوف ساختهءپانصد اشتقاق از کلمۀ بها
  ّبودند که در نهايت نظافت و ظرافت محفوظ مانده بود انسان که اول

  ّى نيست با خط خيلىّچشمش بآن ورقه ميافتاد خيال ميکرد چاپى است خط
  ّکه مرکب روى کاغذريز نوشته شده بود و از دور چنان بنظر ميرسيد 

  ّاند ما خيلى از مشاهدۀ اين ورقه تعجب کرديم زيرا هيچ کاتبى ماليده



  توانست مانند آن ورقه بنگارد ورقه را بميرزا احمد برگردانديم آنرا در نمى
  جعبه نهاد و همانروز از قم بطهران عزيمت نمود وقتيکه ميخواست برود

  چه را ميتوانم بشما بگويمبما گفت از مطالب مراسلۀ حضرت اعلى آن
   بدهم آنگاهءاند اين امانت را در طهران بدست جناب بها اينست که فرموده

  صبرى منتظر بمن گفت فورًا بزرند مراجعت کن زيرا پدرت با نهايت بى
  .ورود تو ميباشد

  بارى آن مأمور در کمال ادب و احترام طلعت اعلى را از چهريق حرکت     
ّالانگيز گردانيد و حمزه ميرزا در محل يکى از مقربانداده وارد تبريز ب ّ  

  خود ايشانرا وارد گردانيد و امر نمود که بکمال احترام با ايشان حرکت
  ّ تا بعد از سه روز از ورودشان فرمان ديگر از امير باسم نواب حمزه.نمايند

  ّميرزا رسيد که محض ورود فرمان سيد باب را با مريدانى که اصرار
  ّش دارند بدار زن و فوج ارامنۀ اروميه را که سرتيپشان سام خانبارادت

  ّ چون نواب. ميان شهر تير بارانش نماينداست فرمان داده در سربازخانۀ
  ّمير امير مطلع گرديد بحامل فرمان که برادرّحمزه ميرزا بر ما فى الض

   
  ٤٧٥ص 
  دمتهاى بزرگ ميرزا حسن خان وزير نظام بود گفت امير بايد بمن خ، امير

   با روم و روس و اينگونه کارها را که شغلرجوع نمايد مانند محاربۀ
  اوباش است باهلش رجوع کند من نه ابن زيادم و نه ابن سعد که فرزند

  خان مذکور هم آنچه از  ميرزا حسن.رسول خدا را بدون جرم بقتل برسانم
  امير کبيرّنواب حمزه ميرزا شنيده بود براى برادرش ميرزا تقيخان 

  نوشت او هم بتعجيل جواب فرستاد و فرمان ديگر داد که خودت مباشر اين
   بهمان نوع که در فرمان سابق بود عمل کن و بماه رمضان داخل، کار شو

   در ماه رمضان روزه، نشده ما را از اين خيال آسوده کن تا با دل درست
  حمزه ميرزا نشانّخان فرمان تازه را برد که بنواب   ميرزا حسن.بگيريم

  بدهد دربان نگذاشت و گفت سرکار شاهزاده ناخوش احوال اند و
  ّ فراشباشى، اند احدى را بخدمتشان راه ندهيم لذا ميرزا حسن خان فرموده

  ّخود را فرستاد که برو و سيد باب را با هر کس که با اوست بسربازخانۀ



   آن منزل ده وهاى بزرگى که در ميان شهر است بياور در يکى از حجره
   سامخان بگو که ده نفر بر در آن حجره چاتمه زنندبسربازهاى فوج ارامنۀ

  ّ فراشباشى نيز بحکم او عمل نمود.و در سر ساعت عوض شوند تا فردا صبح
  ّو طلعت اعلى را بدون عمامه و شال کمر که عالمت سيادت بود با جناب

  عظيم در آنروز بر پا شدّآقا سيد حسين حرکت داد از اجتماع ناس رستخيز 
ّتا بنزديک سربازخانه رسيدند بغتة جناب ميرزا محمد على زنوزى سر و پا ً  

   دوان دوان خود را بايشان رسانيد و سر بقدوم مبارک نهاد و،برهنه
  دامنشان را گرفت که مرا از خود جدا نفرمائيد فرمودند تو با ما هستى تا

   نمودند آنها را نيز گرفتندعاظهار خضوّفردا چه مقدر شود و دو نفر ديگر هم 
   از حجرات سربازخانه اى و هر چهار را با آن منبع عظمت و وقار در حجره

  منزل دادند و فوج ارامنه را بکشيک و نگهبانى آن حجره مأمور گردانيدند
  ّو در آنشب از قراريکه جناب آقا سيد حسين تقرير نموده بودند سرورى در

   
  ٤٧٦ص 

  بوده که در هيچ وقتى از اوقات نبوده با حاضرين محضرشانطلعت اعلى 
  اشت صحبت ميداشتند ازشفرمايشات ميفرمودند و در نهايت بهجت و ب

  ى نيست که فردا امر به قتل خواهند نمود اگر از دستّجمله ميفرمودند شک
  شما ها باشد بهتر است و گواراتر يکى از شماها برخيزد و بحيات من خاتمه

  ّ گريستيم و از اين عمل و تصور چنين امرى که با دست خوددهد همگى
  ّبحيات نفس چنان ذات مقدسى خاتمه دهيم تحاشى نموده سکوت اختيار
  ّکرديم ميرزا محمد على زنوزى برخاست و عرض کرد بهر نحو که بفرمائيد

  ّعمل مينمايم طلعت اعلى در اثناى اينکه ما دست ميرزا محمد على را گرفتيم
  همين جوان که قيام باجابت ارادۀ من نموده با" عت نموديم فرمودندو ممان

  من شهيد خواهد شد و من او را اختيار نمودم تا در وصول باين تاج افتخار
  ّ فراشباشى خود را، و چون صبح شد ميرزا حسن خان" . با من سهيم گردد
  بگيرند وهاى مجتهدين برند و از آنها حکم قتل  را بخانه فرستاد که ايشان

  ّچون عازم شدند آقا سيد حسين معروض داشت که تکليف من چيست فرمودند
  بهتر اينست تو اقرار نکنى و کشته نشوى تا بعضى امور را که جز تو



  .ّاحدى مطلع نيست در وقت خود باهلش اظهار دارى
  ّطلعت اعلى با جناب سيد حسين بنجوى مشغول بيانات بودند که     

  ّ بدست يک فراش داده گفت، ّست آقا سيد حسين را کشيدهّفراشباشى آمد د
   نيست طلعت اعلى فرمودند که تا من اين صحبتها را کهٰامروز روز نجوى

  با او ميداشتم تمام نکنم اگر جميع عالم با تير و شمشير بر من حمله نمايند
ّموئى از سر من کم نخواهد شد فراشباشى متحير شده جوابى نداد پس امر ّ  

  .ّد آقا سيد حسين بدنبال او برودنمو
  ّهمينکه جناب ميرزا محمد على را پيش مجتهدين بردند مردم بسيار     

   را که سبب استخالصش باشد ئىاصرار داشتند که بزبان او بگذارند کلمه
   او فرياد ميزد و شان بود  ّبجهت مراعات آقا سيد على زنوزى که زوج والده

   
  ٤٧٧ص 

  ن حضرت است و ايمان من اوست بهشت من اوست کوثرو ميگفت دين من آ
ّو جنت من اوست مال محمد ممقانى بايشان گفت اين حرفها دال ّّ    بر جنونّ
   که حکم اىتست و بر مجنون حرجى نيست جواب داد که اى آخوند تو ديوانه

  ّبقتل قائم آل محمد ميدهى من عاقلم که در راهش جان نثار مينمايم و دين
  .ميفروشم بعد از اين کالم حکم قتل او را دادرا بدنيا ن

ّبارى اول طلعت اعلى را نزد مال محمد ممقانى بردند تا از دور ديد حکم      ّّ  
  ّ گفت  بفراشباشى بده وقتلى را که ازپيش نوشته بود بدست آدمش داد

  و بگو پيش من آوردن الزم نيست اين حکم قتل را من همان يوم که او را در
  عهد ديدم نوشتم و حال هم همان شخص است و حرف همان بعدمجلس ولي

  از آن بدر خانۀ ميرزا باقر پسر ميرزا احمد بردند که تازه بجاى پدرش
  برياست نشسته بود ديدند آدمش پيش در ايستاده حکم قتل در دست اوست
ّو بفراشباشى داد و گفت مجتهد ميگويد ديدن من الزم نيست پدرم در حق ّ  

ّل نموده بود و بر من ثابت شد مجتهد سوم مال مرتضى قلى بود اواو حکم قت ّ  
  ّهم بآن دو مجتهد تأسى  نمود و حکم قتل را از پيش فرستاد و راضى بمالقات

  ّنشد فراشباشى با سه حکم قتل آن مظهر معبود را بسربازخانه برگردانيد
   



  ٤٧٨ص 
  تهد اعلمو بدست سامخان ارمنى سپرد که اين سه حکم قتل از سه مج

  تبريز است که در دين اسالم قتل اين شخص الزم و واجب است حال تو هم از
  .ّدولت مأمورى هم از ملت و بر تو بأسى نيست

ّپس فراشباشى جناب آقا سيد حسين را در همان حجره که شب در      ّ  
  ّخدمت بودند حبس نمود ميرزا محمد على را خواست که در آن حجره حبس

  و فزع نمود قسم داد که مرا ببر پيش محبوبم ناچار او را نيزنمايد او جزع 
  برد و بدست سامخان سپرده گفت اگر تا آخر پشيمان نشد اين را هم با او

  مصلوب کن و چون سامخان وضع أمور را مشاهده نمود بر قلبش رعب الهى
  وارد و در کمال ادب خدمت حضرت اعلى معروض داشت که من مسيحى

   با شما ندارم شما را بخداى الشريک له قسم ميدهم که اگرهستم و عداوتى
  ّحقى در نزد شما هست کارى بکنيد که من داخل در خون شما نشوم فرمودند

ّتو بآنچه مأمورى مشغول باش اگر نيت تو خالص است حق ترا از اين ّ  
  ورطه نجات خواهد داد سامخان حکم کرد که در پيش همان حجره که جناب

   که ما بين دو حجره اىين محبوس بودند نردبام نهادند و بر پايهّآقا سيد حس
  بود ميخ آهنى کوبيدند و دو ريسمان بآن ميخ بستند که با يکى طلعت اعلى

  .ّرا و با ديگرى حضرت ميرزا محمد على را بياويزند
  ّميرزا محمد على از آنها استدعا نمود که مرا رو بايشان ببنديد تا     

   مبارک واقعٌشان شوم چنان او را بستند که راسش بر سينۀهدف بالياى اي
  شد و بعد از آن سه صف سرباز ايستادند هر صف دويست و پنجاه نفر

ّبصف اول حکم شل   يک کرده نشستند و بالفاصله صف ثانىّيک دادند شلّ
  ّيک نموده نشستند صف سوم بدون فاصلهّيک شدند آنها هم شلّمأمور به شل

   روز مثل نيمۀ شب تاريک از دود باروت روز روشن نيمۀيک نمودند وّشل
  شد و بقدر ده هزار نفر در پشت بام سربازخانه و بامهائيکه مشرف

  بسربازخانه بود ايستاده تماشا ميکردند چون دود فرو نشست حضرت
   

  ٤٧٩ص 
   



  ٤٨٠ص 
ًميرزا محمد على انيس را ديدند ايستاده و اصال اثرى از جراحت در بدنشان ّ  

  اى که پوشيده بودند غبارى بر آن ننشسته بود ّنيست حتى قباى سفيد تازه
  باب غائب شدّسيد و لکن طلعت اعلى را غائب ديدند و همگى ندا نمودند که 

  ّ که آقا سيد حسين محبوس بود اىرا در حجره ّو چون تفحص نمودند ايشان
  اند و با نشستهّيافتند و همان فراشباشى ديد که در کمال اطمينان و آرام 

ّآقا سيد حسين صحبت ميدارند بفراشباشى فرمودند   من صحبت خود را " :ّ
  "تمام نمودم حال هر چه ميخواهيد بکنيد که بمقصود خواهيد رسيد

  ّفراشباشى از همانجا عازم خانۀ خود شد و از آن شغل استعفا داد و بآقا
  شان اين واقعه را ذکر ايّميرزا سيد محسن مرحوم که از اعيان بود و همسايۀ

  ّنمود و همين سبب تصديق و ايمان آقا ميرزا سيد محسن شده بود و اين عبد
  ّدر تبريز ايشان را ديدم و با بنده بآن سرباز خانه آمده محلى را که ميخ

  ّصليب نصب بوده و آن حجره را که طلعت اعلى را با آقا سيد حسين در آن
  .يافتند نشان دادند

  خان از ديدن اين امر عظيم فوج خود را برداشت و ازبارى سام     
  سربازخانه بيرون رفت و گفت اگر مرا بند از بند جدا کنند که مرتکب

  چنين امرى شوم هرگز نخواهم شد و فى الفور آقاجان خان سرتيپ فوج
   ناصرى موسوم بود حرکتّخمسه حاضر شد و فوج خود را که بفوج خاصۀ

  کنم و اين ثواب را من ميبرم پس بهمان ترتيب وداد که اينکار را من مي
ّتفصيل اول بستند و حکم بشل   ّيک دادند بر عکس اول که فقط يک تير بطنابّ

  خورده هر دو بدون آسيب بزمين آمده بودند ايندفعه ديدند که آن دو هيکل
  ّاز شدت ضرب يک هيکل شده بيکديگر ملصق گرديدند و در همان وقت بادى

  ه و چنان باد و خاک سياه روز را تاريک نمود که مردم منزلحرکت نمود سيا
  خود را نميافتند و از ظهر تا شب آن طوفان و باد و خاک سياه باقى بود و

ّبشدت تاريک و اهل تبريز که بغيرت و غريب نوازى و حب سادات معروف ّ  
   

  ٤٨١ص 
  ّذکرآفاق بودند در چنان وقتى بآنحالت و آن قدرت که سامخان نصرانى مت



  ّشد و فراشباشى از آن عمل استعفا نمود بيدار نشدند با آنکه در مرتبۀ
   بنداى بلند، ثانى که خواستند آن حضرت را بدار بزنند در پاى دار

  ّميفرمودند اى مردم اگر مرا ميشناختيد مثل اين جوان که اجل از شماست
   کمترظهور موعودى هستم که آسمان در اين سبيل قربان ميشديد من آن

  مثل او را ديده سيصد و سيزده تن از نقباء خود را فداى من کردند اين
  بيانات را اغلب مردم ميشنيدند معهذا ايستاده تماشا مينمودند و آن

   هجرى١٢٦٦ واقعۀ عظيمه در ظهر يوم االحد از بيست و هشتم شعبان سنۀ
  ال و هفتّشد و در آنوقت از سنين قمرى از سن مبارکشان سى و يکس واقع

  ّماه و بيست و هفت روز گذشته بود و اما از سنين شمسى سى سال و شش
  ماه بود و از ظهورشان از سنين قمرى شش سال و سه ماه و بيست روز
  .گذشته بود و از سنين شمسى شش سال و چهل و چهار يوم گذشته بود

  ّجسم مطهر) مقصود روز شهادت هيکل مبارکست ( در عصر همانروز      
  ّباب و ميرزا محمد على زنوزى از ميان ميدان بکنار خندق در بيرون

  اى براى محافظت و مراقبت آن جسد پاک ّ شهر انتقال يافت و عدهدروازۀ
ّمعين شدند صبح روز بعد از شهادت قونسول روس در تبريز با نقاشى ماهر ّ  

  تاده بودّ آن دو جسد مطهر را که در کنار خندق افبکنار خندق رفته و نقشۀ
  برداشت حاجى على عسگر براى من حکايت کرد و گفت که يکى از اعضاى

   روس که با من رابطه و نسبت داشت آن نقشه را در همانقونسول خانۀ
  روزى که کشيده شده بود بمن نشان داد آن نقشه با نهايت مهارت کشيده

  بارکّشده بود و من چون در آن دقت کردم ديدم هيچ گلوله به پيشانى م
   زيبا و لبهاى مبارک نيز از آسيب گلوله محفوظاصابت ننموده رخسارۀ

  ّمانده و آثار تبسم لطيفى هنوز در بشرۀ مبارک آشکار بود ولى بدن
  ّمبارک پاره پاره شده بود بازوها و سر ميرزا محمد على زنوزى نيز واضح و

   
  ٤٨٢ص 

   آغوش گرفته و خودمشهود بود و مانند آن بود که محبوب خود را تنگ در
   آن نقش از خود بيخودرا سپر بالى حضرت مقصود ساخته من از مشاهدۀ

  اختيار صورتم را برگرداندم و دل در برم ميطپيد بمنزل مراجعت شدم بى



  کردم و در بروى خود بستم و تا سه روز و سه شب نه چيزى خوردم و نه
  ّن بزرگوار که مملو ازخواب بچشمم در آمد دربارۀ دورۀ کوتاه زندگانى آ

   حبس بود و باالخره بدينگونه خاتمه نفى وّبليات و آفات و غم و اندوه و
  ها در خيال من موجود و مقابل چشمم مشهود يافت فکر ميکردم اين منظره

  ّبود همانطور که در رختخواب افتاده بودم از شدت غم و اندوه گريه
  سر بسر محنت آن حضرت فکر زندگانى ميکردم و ناله مينمودم و بدورۀ

  .ميکردم
  يک روز بعد از شهادت حضرت باب هنگام عصر حاجى سليمان خان     

  پسر يحيى خان به باغ ميشى تبريز وارد شد و بمنزل کالنتر که يکى از
  دوستان او بود و نهايت اطمينان را باو داشت ميهمان گشت کالنتر

   طهران بقصد اينکهشخصى درويش و صوفى مسلک بود سليمان خان از
  حضرت اعلى را از حبس خالص کند بتبريز آمده بود و از واقعۀ شهادت

   آن حضرت خبرى نداشت وقتيکه کالنتر جريان حوادث و احوال و شهادت
  ٌحضرت اعلى را براى سليمان خان نقل کرد مشار اليه فورًا برخاست که

  رد هر چند جانشبرود و آن دو جسد شريف را بهر نحوى شده بردارد بياو
  هم در خطر باشد کالنتر باو گفت کمى صبر کن تا چاره بينديشم زيرا اگر

  ّآالن باين خيال بروى حتمًا کشته خواهى شد آنگاه بسليمان خان گفت محل
  اقامت خويش را منزل ديگر قرار بده و در آنجا منتظر باش هنگام شب من

ٌحاجى اللهيار را نزد تو ميفرستم مشار اليه    اين مشکل را انجام خواهد دادّ
ّدر ساعت معين حاجى اللهيار بمالقات حاجى سليمان خان رفت و نيمۀ شب ّ  

  ّ حرير يکى از احباى ميالنآن دو جسد شريف را از کنار خندق بکارخانۀ
   

  ٤٨٣ص 
  انتقال داد روز بعد هر دو جسد را در صندوق چوبى نهاد اين صندوق را

   ساخته بود و بدرخواست حاجى سليمان خانمخصوصًا براى همين منظور
  ّاز کارخانۀ حرير بمحل امنى منتقل ساخت پاسبانان شهرت دادند که آندو

  اند و گفتند ما خوابيده بوديم چنين کار بوقوع جسد را درندگان خورده
  پيوست و باين بهانه خود را از سهل انگارى در محافظت آن دو جسد تبرئه



  براى حفظ شرف خويش حقيقت را پنهان داشتند وکردند رؤساى آنها هم 
  .بزمامداران امور اصل مطلب را اظهار نکردند

  حاج سليمان خان جريان موضوع را بحضور حضرت بهاءا که در     
  طهران تشريف داشتند نگاشت حضرت بهاءا بجناب کليم دستور دادند

  ريز بطهران انتقال دهدّکه يک نفر را بفرستد تا آن دو جسد مقدس را از تب
  وقوع اين مطلب بر حسب ميل و رغبت خود حضرت باب بود اوقاتيکه
  حضرت باب از نزديک طهران عبور فرمودند که بجانب تبريز بروند لوحى

  شد حضرت باب آن  شاه عبد العظيم از قلم مبارک نازلبعنوان زيارت نامۀ
  ّبا چند نفر ديگر از احبالوح را بميرزا سليمان خطيب دادند و باو فرمودند 

  بشاه عبد العظيم برو و در ميان حرم اين زيارتنامه را بخوان در ضمن
   اين لوح بيانى باين مضمون خطاب به عبد العظيم نازلفقرات اخيرۀ
  اى و در زير خوشا بحال تو که در رى مدفون شده: " شده ميفرمايند

  ّسرزمين مقدساى کاش منهم در آن   محبوب من قرار گرفتهسايۀ
  ".مدفون ميگشتم

  ّوقتيکه آن دو جسد مقدس بطهران رسيد من در خدمت ميرزا احمد در     
  طهران بسر ميبردم حضرت بهاءا در آنوقت بر حسب اشارۀ امير نظام

  ّبکربال تشريف برده بودند جناب کليم و ميرزا احمد آن دو جسد مقدس را از
   آن دو جسد مبارک بود بجاى ديگرى کهامامزاده حسن که تا آنوقت مدفن

  جز خود آنها کسى نميدانست انتقال دادند آن دو رمس مبارک در همان نقطه
   

  ٤٨٤ص 
  که بر همه مستور بود باقى ماند تا وقتيکه حضرت بهاءا بادرنه وارد
  ّشدند در ادرنه بجناب کليم امر فرمودند که منير را که يکى از احبا بود

  ّاى آن دو جسد آگاه سازد منير خيلى جستجو کرد ولى موفق به اختفبنقطۀ
ّپيدا کردن محل نشد اخيرًا جمال که يکى از قدماء احبا بود بنقطۀ اصلى ّ  
  ّپى برد و هنوز حضرت بهاءا در ادرنه بودند که محل اختفا را پيدا کرد

ّآن محل تا امروز همانطور مختفى و پنهان است و احبا نميدانند ّ  
  جاست و معلوم نيست که از آن نقطه آن دو رمس مبارک بکجا انتقالک



  .داده خواهد شد
  ّراجع به مقام اعلى اول کسيکه در طهران بعد از امير نظام داستان     

  شهادت حضرت باب را شنيد ميرزا آقاخان نورى بود در اوقاتيکه حضرت
   آن شهر بودباب از شهر کاشان عبور ميفرمودند ميرزا آقاخان نورى در

ٌزيرا محمد شاه مشار اليه را بکاشان تبعيد کرده بود حاجى ميرزا جانى ّ  
   امر مبارک مذاکره کرده بود ميرزا آقا خانکاشانى با ميرزا آقاخان دربارۀ

  گفت اگر ايمان من باين امر سبب شود که من دو مرتبه بطهران برگردم
  ّکرد که باحبا ظلمىو بشغل سابق خود منصوب شوم پيوسته سعى خواهم 

   
  ٤٨٥ص 

  وارد نشود هميشه مراقب حال آنها خواهم بود و در سالمتى و راحتى آنها
  خواهم کوشيد حاجى ميرزا جانى بحضور مبارک حضرت اعلى عرايض
  ميرزا آقاخان را عرض کرد فرمودند بميرزا آقاخان اطمينان بده که بزودى

  ه و مقام خواهد شد و شخصشاه او را بطهران خواهد خواست و داراى رتب
  ّدوم مملکت خواهد گرديد و بمقامى خواهد رسيد که جز شخص شاه کسى

   خود را فراموشباالتر از او نخواهد بود بعد فرمودند باو بگو مبادا وعدۀ
  کند و آنچه را که در عهده گرفته انجام ندهد ميرزا آقاجان خيلى خوشحال

  .شد و عهد و پيمان خود را تجديد کرد
  ّوقتى خبر شهادت حضرت اعلى باو رسيد ميرزا آقاخان ترقى کرده     

ّبود و ملقب باعتماد الدوله شده بود و آرزو داشت که رئيس الوزرا بشود ّ  
  و فورًا وقايع جاريه را بحضور حضرت بهاءا که نسبت بايشان ارادت
   وميورزيد اخبار نمود و عرض کرد که چنان بنظر ميرسد که آتش فتنه

  نزول مصائب خاموش شده است حضرت بهاءا باو فرمودند اينطور
  ّنيست آتش مصيبت و بال خاموش نشده عنقريب بشدتى شعله ور خواهد

  شد که تمام زمامداران مملکت از خاموش کردن آن عاجز خواهند شد طولى
  نکشيد که ميرزا آقاخان بصدق بيانات حضرت بهاءا اقرار کرد زيرا

   آنسخنان را بحضور مبارک عرض کرد خيال نميکرد که بعد ازوقتيکه
   مطلب کشيده شود و امر حضرت باب بعد ازشهادت حضرت باب دنبالۀ



  شهادت آن بزرگوار در جهان باقى ماند وقتيکه ديد پيشرفت امر بيشتر شد
  تر گرديد بصدق گفتار حضرت بهاءا اعتراف نمود ميرزا و نارش مشتعل

  با از عالج او عاجز شدندّ اطّمرتبه بشدت مريض شد و همۀآقاخان يک 
  ّو بصحت او اميدى نداشتند حضرت بهاءا او را از آن مرض شفا

  .بخشيدند و از خطر رهانيدند
  يکروز نظام الملک پسر ميرزا آقاخان نورى از پدرش پرسيد بنظر شما     

   
  ٤٨٦ص 

  و اين همه کفايت و قدرت از خودبهاءا که از اوالد وزير مرحوم ميباشد 
  ا آنکه باينيّبروز داده آيا قبول ميکند که مانند پدرش منصبى اتخاذ کند 

  امور اقبالى ندارد و در اين خصوص اميدى باو نميتوان داشت ميرزا آقا خان
  اى پسر تو خيال ميکنى اين فرزند از پدرش کمتر است هرگز " :گفت

  ل و آرزوهاى دنيوى هيچ است قدر و قيمتىاينطور نيست بدان که تمام آما
  ندارد و هر منصب و مقامى بفرا رسيدن مرگ محو و نابود ميشود و در

  دوران حيات تا انسان بخواهد بآرزوهاى دنيوى خويش برسد هزاران مانع
  و حايل در کار است بر فرض که ما در دنيا بمقاصد خود رسيديم از کجا که

  د و مورد لعنت و نفرين قرار نگيريم زحمات مانام ما بزشتى در عالم نمان
  بهدر نرود و هيچ و پوچ نشود و از کجا همين اشخاصى که امروز دوستان
  لسانى ما هستند و از ما تعريف ميکنند باطنًا از ما بيزار نباشند و نفرين

  نکنند ما اگر مطابق ميل اين دوستان ظاهرى خود رفتار نکنيم همه با ما
  ر خواهند بود اين جريان زندگانى ماستّ قلبًا از ما متنفدشمن ميشوند و

  ولى حضرت بهاءا طور ديگريست او را نميشود در رديف سايرين قرار
  ّداد جميع بزرگان و مشاهير جهان از هر طايفه و ملتى با او برابر نيستند
  ّبهاءا در نزد همه محبوب است محبت او از قلوب هرگز زائل نخواهد

  يچ دشمنى نميتواند نام نيک او را از بين ببرد پس از مرگ هم سلطنتشد ه
  و سطوت او باقى و برقرار خواهد بود زبان اشخاص حسود ارکان عظمتش

  ايست که پيروان او ّرا متزلزل نخواهد ساخت قوت و نفوذ بهاءا بدرجه
  رابيک اشاره هر چه را بفرمايد از دل و جان اطاعت ميکنند و بقدرى او 



  دوست ميدارند که هرگز مخالفت اوامرش را بخيال خود هم راه نميدهند
   شب هم هيچ کدام از پيروانش يک لحظه خيال مخالفت اوامرّحتى در نيمۀ

  ّاو بقلبش خطور نميکند دوستانش پيوسته رو بازديادند محبت او در قلوب
   بنسلپيروانش هر ساعت بيشتر ميشود و هرگز کم نميگردد بلکه از نسلى

   
  ٤٨٧ص 

  ."ديگر منتقل ميشود تا صيت عظمتش در جميع جهان منتشر شود
  ّاقدام دشمن ستمکار حضرت باب باذيت و آزار آن بزرگوار و قيام آن     

   کمى ايران و ايرانيانخونخوار بشهادت آن حضرت سبب شد که بفاصلۀ
   و جورّگرفتار شدائد و مصائب گشتند نفوسى که متصدى وقوع آن همه ظلم

   
  ٤٨٨ص 

  نسبت بآن بزرگوار بودند همه گرفتار مصائب شديده گشتند و آنهائيکه
   هولناکى گرفتارميتوانستند جلو اين مظالم را بگيرند و نگرفتند بورطۀ

  شدند که هيچ کس قادر نبود آنها را نجات بدهد عواصف مصائب و باليا چنان
ّبشدت بر آنها وزيد که اساس سعادت ماديۀ آن   ها را متزلزل ساخت ازّ

  ّروزيکه دست اعداء بمخالفت امر باب و اذيت آن بزرگوار بلند شد آفات و
ّبليات از جميع جهات بر ستمکاران مسلط گشت و روح شرير آنها را دچار ّ  
  هالکت و انعدام نمود از طرفى امراض مختلفه مانند طاعون و غيره در

   هر جا رسيد، را پايمال نمودّنهايت سختى بر ستمکاران مسلط گشت و آنها
  ويران ساخت شبيه و نظير آن امراض شديد را کسى بخاطر نداشت و در

  ّصفحات تواريخ هم بندرت قبل از آن ايام حدوث چنان مصائب شديده را
   مردم راميتوان يافت مرض طاعون جميع طبقات را مقهور ساخت و همۀ

  ط آن مرض طول کشيدّ قدرت خود اسير کرد خيلى دوران تسلدر قبضۀ
  ّمردم ستمکار مدتها مبتالى سيل امراض بودند از طرفى مرض تب

  ّبسر زمين گيالن مسلط شد غضب الهى نه تنها اوالد آدم را فرا گرفت بلکه
   آن بحيوانات و نباتات نيز شامل شد انسان و حيوان جميعًا گرفتاردامنۀ

   کرد مردم تدريجًا جامّبال بودند از طرف ديگر قحطى با نهايت شدت بروز



  ّمرگ دردناکى را مينوشيدند ولى از علت اصلى گرفتارى خودشان باين
  عذابها غافل بودند نميدانستند کدام دست تواناست که اينگونه آنها را

   هتک حرمت او باينّمسخر کرده و کدام شخص بزرگوارايست که بواسطۀ
  .بدبختيها دچار شدند

  ّه اولين شخصى بود که نسبت بحضرت بابحسينخان حاکم شيراز ک     
  ّاذيت و آزار روا داشت و با کمال خشونت رفتار کرد سبب شد هزاران نفر
  ّاز افراد رعيت بهالکت رسيدند اين شخص به مصيبتهاى بسيارى گرفتار

  ّشد  مرض طاعون بقلمرو حکومت او تسلط يافت آنسرزمين را خراب کرد و
   

  ٤٨٩ص 
  ّى بى آب و علفى مبدل ساخت انسان و حيوان را فارس را بصحراّخطۀ

  ّمقهور نمود حسينخان از شدت گرفتارى و نزول بال بفرياد و فغان آمد و
   فارس ازّاى نداشت خطۀ دانست که جميع زحماتش هدر رفته ولى چاره

  ّشدت بيچارگى دست مساعدت ببالد مجاور خود دراز ميکرد حاکم خونخوار
  ّغوض و مورد تنفر دوست و دشمن گشت با نهايتّدر اواخر ايام خود مب

   دوستان و دشمنانش همه او را فراموش کردند اين بود عاقبت، حسرت مرد
ّحال اول کسى که باذيت حضرت باب قيام نمود ّ.  

  مين شخصى که با حضرت باب مخالفت کرد و بعداوت قيام نمودّدو     
  صول مقاصدحاجى ميرزا آقاسى بود اين شخص پست فطرت براى ح

ّاهميت خويش و بجهت آنکه رضايت پيشوايان پست فطرت دوران خود را بى ّ  
ّ از تشرف محمد شاه بحضور حضرت باب ممانعت کرد و اقدام جلب کند، ّ  

  د و پسننمود که حضرت باب را بنقاط دور دست آذربايجان محبوس ساز
  دراز حبس و گرفتارى مراقبت شديد از آن حضرت مينمود حضرت اعلى 

  زندان لوحى بعنوان او نازل فرمودند در ضمن آن لوح مبارک بعاقبت سوء
  ٌمشار اليه اشاره نمودند از وقتيکه حضرت اعلى نزديک طهران رسيدند
  يکسال و نيم بيشتر نگذشت که غضب الهى بر وزير نادان نازل شد از
ّسرير عزت بخاک ذلت افتاد باالخره بجوار شاه عبد العظيم پناهنده ش   دّ

  و باين وسيله خود را از چنگال خشم و غضب مردم بمکان امنى کشانيد از



  ار او را بخارج از حدودّشاه عبد العظيم يد قدرت الهى و دست منتقم قه
  ش ساخت تا آنکه در ور ايران تبعيد کرد و در درياى مصائب و آالم غوطه

  .ّنهايت ذلت و بينوائى جان تسليم کرد
  ّ هيکل مطهر حضرت باب را اىآقاجان بيک خمسهسربازانيکه بامر      

  جميعًا بنحوى عجيب بسزاى عمل خويش رسيدند هدف گلوله ساختند، 
  منصبان خود بر اثر زلزلۀ دويست و پنجاه نفر آنها در همان سال با صاحب

   
  ٤٩٠ص 

  ّسختى هالک شدند اين جمع در بين اردبيل و تبريز در ايام تابستان هنگام
   ديوارى پناه برده و بر رغم حرارت هوا بلهو و لعب سرگرمايۀظهر که در س

  ّر مانده کل هالک شدند پانصد نفرا سختى زير آوًبودند بغتة بر اثر زلزلۀ
  ديگر از آنها سه سال بعد از شهادت حضرت باب بواسطۀ طغيان و سرکشى
  نکه مرتکب شده بودند بفرمان و امر ميرزا صادق خان نورى همگى تيربارا
  شدند و مخصوصًا براى آنکه احدى از آنها باقى نماند فرمان داد دو مرتبه

  بآنها شليک نمودند و امر کرد ابدان آنان را با نيزه و شمشير پاره پاره
  ّنمودند اين واقعه در تبريز اتفاق افتاد و براى عبرت مردم ابدان پاره پارۀ

  ين مطلب در بين مردم ا.آنها را در معرض تماشاى مردم شهر قرار دادند
  که باب را هدفاى ّسبب شگفتى بود و همه ميگفتند عجبا که همان عده 

  گلوله ساختند اين گونه بسزاى عمل خود رسيدند اين حرف بر سر زبانها بود
  انصاف رسيد  غريبى در بين مردم افتاده بود تا بسمع علماى بىولولۀو 

  ّويد مورد اذيت و زجر واقعفتوى دادند تا هر کس که اينگونه سخنان بگ
  گردد بعضى مردم را بفتواى علما زدند و بعضى را جريمه نموده محبوس

  .ساختند
  امير نظام رئيس الوزرا که سبب شهادت حضرت اعلى گشت     

  و برادرش وزير نظام که با او در اين جريمه شرکت داشت پس از دو سال
  ام فينّگشتند ديوار حمبجزاى عمل خويش رسيدند و بعذاب اليم مبتال 

  کاشان از خون امير نظام صدر اعظم رنگين گشت هنوز هم آن خون باقى
  است و بر ظلم و ستمى که از دست امير نظام بوقوع پيوسته شاهدى صادق



  .و گواهى راستگو و ناطق است
   

  ٤٩١ص 
                         فصل بيست و چهارم          
                واقعۀ زنجان                       

ّ     در اواخر ايام حضرت اعلى اضطراب زنجان رو بشدت نهاد عواملى که ّ  
  باعث حصول اضطراب و هيجان در مازندران و نيريز بود زنجان را در

  انگيز ّتحت تسلط خويش در آورد در آن اوقات پى در پى اخبار حزن
  عۀ شهادت اصحاب دربحضور مبارک عرض ميشد پس از وصول اخبار واق

   شيخ طبرسى اخبار شهادت جناب وحيد و اصحاب آن بزرگوارقلعۀ
  ّبساحت اقدس رسيد و علت حزن و اندوه شديد گشت قلب مبارکش

  پايان گرديد گرفتارى و  بىّدستخوش اضطراب سخت و احزان و غصۀ
  ّبليات و فتنه و فساد دشمنان براى هيکل مبارک کم نبود که اين اخبار

  انگيز هم بدان ضميمه ميشد از يک طرف مورد هجوم اعدا بودند در مجلس زنح
  وليعهد در تبريز مخالفين با هيکل مبارک بطوريکه نوشته شد رفتار کردند

  ّاز يکطرف مصائب زندان و حبس در جبال آذربايجان مشقات بسيارى براى
   

  ٤٩٢ص 
  و نيريز و شرححضرت باب داشت عالوه بر اينها اخبار وقايع مازندران 
   اينها خبرّمظلوميت و جانفشانى شهداى سبعۀ طهران و پس از همۀ

  ّگرفتارى احبا در زنجان غم بر غم حضرت باب افزود و هيکل مبارک را در
  ّاواخر ايام دچار تشويش و اندوه فراوان ساخت واقعۀ زنجان از وقايع

  ر اين اوراق ثبتسابقه شديدتر بود اينک شرح آن داستان حزن انگيز را د
  .مينمايم

  ّباصطالح معروف قهرمان واقعۀ زنجان جناب حجت زنجانى بودند اسم     
ّآن بزرگوار مال محمد على بود در بين علما و دانشمندان معاصر مقامى ّ  

   
  ٤٩٣ص 



  ٌعالى داشت و بقدرت و توانائى از ديگران ممتاز بود مشار اليه از
ّرک است پدر جناب حجت موسوم بمالبزرگترين يارى کنندگان امر مبا ّ  

  رحيم زنجانى از علماى آن حدود و بتقوى و علم و متانت اخالق موصوف و
  ّ هجرى متولد شدند از همان١٢٢٧ّنزد همه محترم بود جناب حجت در سال 

  ّاش پيدا بود از اين جهت پدرش نهايت درجه توجه ّاول آثار کفايت در ناصيه
  ّ خويش داشت جناب حجت باشارۀ پدر خودرا بپرورش و تربيت فرزند

  براى تحصيل علوم بجانب نجف روان شدند هوش و فراستى کامل داشتند
  ّو تفوق و قدرتى کامل از خود بروز دادند ياران و دوستان او از هوش

  و ذکاوت و فصاحت بيان و متانت رفتار آن بزرگوار در عجب بودند همين
  ين او بهراس افتادند و دشمنانشان بوى او سبب شد که مخالفصفات عاليۀ

  حسادت ورزيدند پدر آن بزرگوار بايشان سفارش کرد که چون دشمنان در
  ّکمينند بزنجان سفر نکنند جناب حجت نظر باين مطلب تصميم گرفتند که
  ّبزنجان نروند محل اقامت خويش را در شهر همدان قرار دادند و با يکى از

  ه دو سال و نيم در همدان بسر بردند درخويشاوندان خود ازدواج کرد
  ّآنوقت خبر وفات پدر خود را شنيدند و مصمم شدند که از همدان بجانب
  زنجان سفر کنند وقتيکه بزنجان وارد شدند علماى شهر نسبت بايشان در
  ظاهر نهايت احترام و تجليل روا داشتند و در باطن نسبت باو دشمنى

ّجت را از ميان بردارند جمعيت بسيارىميورزيدند و در صدد بودند که ح ّ  
  ّدر مسجد مخصوصًا براى استماع بيانات حجت جمع شده بودند

  ّحجت زنجانى بموعظه و نصيحت مردم پرداختند و بآنها سفارش فرمودند
  که از متابعت نفس و هوى خود دارى کنيد و در هر کارى اعتدال را از دست

  ب کنيد و احکام اسالم و نصوصندهيد از مفاسد و اعمال مذمومه اجتنا
ّصريحۀ قرآن را با کمال دقت انجام دهيد جناب حجت در زنجان مجلس درسى ّ  

  آراستند و شاگردان خود را طورى تربيت کردند که ازحيث علم و دانش بر
   

  ٤٩٤ص 
  ّساير علماى زنجان فضيلت و ترجيح يافتند مدت هفده سال بهيمن نحو

ًب حجت احکام و اوامر دين مبين را کامال جناگذشت مردم شهر بواسطۀ ّ  



  ّمراعات ميکردند و عقول و قلوب آنها هيچگاه متوجه مخالفت با احکام
  .دين نميگشت

   دعوت حضرت باب را که در شيراز مرتفعّجناب حجت وقتى آوازۀ     
  ّشده بود شنيدند يکى از شاگردان معتمد خويش را که مال اسکندر نام

  ى بموضوع دعوت جديد بشيراز فرستادند اين رفتارداشت براى رسيدگ
  سبب شد که دشمنان و مخالفين ايشان بسعى و کوشش خود افزودند و

ّچون از هيچ راهى نميتوانستند جناب حجت را در چشم شاه و رعيت حقير ّ  
  ّو ذليل جلوه دهند تصميم گرفتند که ايشانرا مروج دعوت جديد و

ّمخالف و مخرب دين مقدس اسال   ّم معرفى کنند و چون چند نفر از مخالفين ايشانّ
  گفتند ما ممکن نيست بتوانيم اين شخص را نشستند بيکديگر مى با هم مى

  در نظر مردم خوار و حقير جلوه دهيم و اين رتبه و مقام را از او بگيريم
  ّزيرا شخصى عالم و پرهيزکار و عادل است وقتيکه محمد شاه او را بطهران

  ّا فصاحت بيان و سحر گفتار خود توانست محمد شاه را بخوداحضار کرد ب
  ّجلب کند طورى شد که محمد شاه خيلى از او خوشش آمد و باو اخالص پيدا

ّکرد اما حاال که حجت امر سيد باب را قبول کرده و اينطور بى ّ    مردم راپردۀ ّ
  ادعوت ميکند کار ما آسان است ميتوانيم دولت را وادار کنيم که او ر

  ّدستگير کند و از زنجان بيرونش نمايد مخالفين حجت اينطور با هم قرار
  ّ بمحمد شاه بنويسند عريضه را نوشتند و هر چه دلشان اىدادند که عريضه

  ّحجت در" ّخواست راجع بحجت در آن عريضه شرح دادند از جمله نوشتند 
  ير وخودش را از پيروان اسالم ميدانست شاگردانش را بتحقکه آنوقت 

  ّ علما وادار ميکرد حاال که بامر سيد باب گرويده واهانت بمقام و رتبۀ
  دو ثلث مردم زنجان را بابى کرده ديگر معلوم است که چه بالئى بسر ما خواهد

   
  ٤٩٥ص 

ّآمد جمعيتى که در خانۀ او جمع ميشوند از عده   اى که در مسجد حاضر ّ
  خصوصًا براى اجتماعميشوند بمراتب زيادتر است مسجد پدرش را م

  پيروان خود اختصاص داده که در آنجا جمع ميشوند و باو اقتدا ميکنند
  طولى نميکشد که نه تنها زنجان بلکه تمام دهات اطراف زنجان هم بابى



  .خواهند شد و بنصرت او قيام خواهند کرد
  ّ علماى زنجان خيلى تعجب کرد ميرزاّمحمد شاه از مضمون مراسلۀ     

  ّى حکيمباشى هم که از آن عريضه خبر دار شد خيلى تعجب کرد ونظر عل
  اند و همه از قدرت و ّگفت اشخاص زيادى هستند که حجت را ديده

ّاستقامت او سخنانى گفته و ميگويند محمد شاه تصميم گرفت جناب حجت ّ  
  و مخالفين ايشانرا به طهران احضار کند چون همه حاضر شدند حاجى

  ّاى دربار و علماى مشهور طهران بامر محمد شاه درميرزا آقاسى و امر
  مجلسى که مخصوصًا منعقد کرده بود حاضر شدند علماى زنجان را هم در آن
  ّمجلس حاضر ساختند و قرار شد علماى زنجان با جناب حجت در آن مجلس

  ّها هر سؤالى که از حجت ميکردند ايشان بطورى گفتگو نمايند زنجانى
  ّ مستمعين و شخص محمد شاه نيز از استماعمۀجواب ميدادند که ه

  گناهى ايشان يقين حاصل ميکردند ّجوابهاى جناب حجت بر پاکدامنى و بى
  ّدر خاتمه شاه از جناب حجت اظهار رضايت کرد و خيلى از او تعريف کرد و

  هائى را که دشمنان بتو نسبت فرمود از خوب راهى وارد شدى و تهمت
  ى خالصه خيلى از او تعريف کرد و باو فرمود شماميدادند همه را رد کرد

  ّبزنجان مراجعت کنيد و بانجام امور مفيده بملک و ملت قيام نمائيد منهم
  پيوسته شما را مساعدت خواهم کرد هر وقت دشمنان و مخالفين شما

  .اقدامى کردند فورًا بمن خبر بدهيد
ّجناب حجت بزنجان برگشتند مخالفين و دشمنان حج        ت که خود راّ

  شکست خورده و مغلوب مشاهده کردند بفتنه و فساد مشغول شدند و
   

  ٤٩٦ص 
  آشوب سختى ايجاد کردند هر چه عداوت دشمنان زيادتر ميشد درجۀ

ّاخالص و محبت پيروان حجت هم نسبت بمقتداى خودشان زيادتر ميشد ّ  
  جامّحجت بدون اينکه بکسى اعتنا کند و از دشمنان خود بينديشد بان
  وظائف خويش مشغول بود و طورى رفتار ميکرد که دشمنان خود را

  شکست ميداد و اقداماتشان را بيهوده ميگذاشت مخالفين خيلى خشمناک
  نتيجه ميشود و زمام امور از بودند زيرا ميديدند که اقداماتشان بى



  .قبضۀ قدرتشان خارج ميگردد
ّجناب حجت مدتى بود که يکى از خواص        معتمدين خود را که مشهدى و ّّ

  داشت براى تقديم عريضه و هداياى چندى بحضور حضرت باب احمد نام
  ّبشيراز فرستاده بود يک روز جناب حجت با شاگردان خود مشغول صحبت

   سر بمهرى ازبودند در اين بين مشهدى احمد از شيراز مراجعت کرد و نامۀ
  بود که در ضمن آنّحضرت اعلى بدست حجت داد لوحى از حضرت اعلى 

ّايشانرا ملقب بحجت فرموده بودند و تأکيد فرموده بودند که حجت از باالى ّ ّ  
   امر مبارک را براى مردم شرحّمنبر خلق را مخاطب ساخته تعاليم اساسيۀ

  ّبدهد جناب حجت بمحض اينکه لوح مبارک را قرائت کرد تصميم گرفت
  درس را تعطيل کرد ومطابق دستوريکه باو رسيده رفتار کند فورًا 

  ّشاگردان خود را مرخص نمود و بآنها فرمود از اين ببعد درس نخواهم گفت
ٌو بآنها گفت طلب العلم بعد حصول المعلوم مذموم ُ ُ َُ َ َُ ِ َِ ِ ُ َ َ.  

  ّروز جمعه جناب حجت بر حسب امر حضرت باب در مسجد نماز جمعه     
  ّه بجناب حجت اعتراض امام جمع، را خواندند و مردم بايشان اقتدا کردند

  ّکرد که اداى نماز جمعه حق من است زيرا من امام جمعه هستم اجداد من هم
  پيش از اين همه امام جمعه بودند و در اين خصوص فرمان پادشاه صادر
  شده هيچکس نميتواند بجز من امام جمعه باشد پس شما چرا باداى نماز

  ند اگر تو فرمان سلطانّ جناب حجت بامام جمعه فرمود؟ جمعه پرداختيد
   

  ٤٩٧ص 
  ّدارى که امام جمعه هستى مرا حضرت قائم عليه السالم باداى نماز جمعه
  ّامر کرده منهم فرمان حضرت قائم را دارم و هيچ کس نميتواند اين حق را

  از من بگيرد و اگر کسى با من معارضه کند و در اين خصوص مقاومت نمايد
  ت بدون خوف و بيم امر مبارک حضرت بابّدفاع خواهم کرد چون جناب حج

  را اجرا ميفرمودند از اينجهت علماى زنجان با امام جمعه همدست و
  ّهمراه شدند و بحاجى ميرزا آقاسى شکايت کردند که حجت بهيچ امرى

  ّاعتنا ندارد و بحقوق ما تعدى ميکند يا ما همه هر چه داريم بر ميداريم و از
ّ شهر را براى حجت ميگذاريم يا آنکه محمد شاهزنجان ميرويم و شهر و مردم ّ  



ّفورًا حجت را از اين شهر اخراج فرمايد زيرا يقين داريم که اگر شاه حجت ّ  
  را بحال خود بگذارد و در اين شهر بماند خطر شديدى بوقوع خواهد پيوست
  حاجى ميرزا آقاسى باالخره مجبور شد شکايت علماى زنجان را بمحضر شاه

   چند قلبًا از نفوذ علما انديشه داشت و نميخواست بحرف آنهاعرض کند هر
ّگوش بدهد محمد شاه فرمان داد حجت از زنجان بطهران سفر کند قليچ خان ّ  
ّکرد از طرف محمد شاه مأمور شد که بحجت بگويد از زنجان بطهران توجه ّ ّ  

  ها بود که حضرت باب از نزديک طهران عبور ميفرمودند نمايد در اين بين
  ّتبريز بروند پيش از آنکه قليچ خان بزنجان برسد جناب حجت يکىه که ب

   بحضوره اىّاز پيروان خود را که بخان محمد توپچى معروف بود با عريض
  مبارک فرستاده بود و اجازه خواسته بود که آن حضرت را از دست دشمنان

  ّبگيرد و خالصى بخشد حضرت باب در جواب حجت فرمودند هيچکس جز
  اوند توانا نميتواند مرا خالص کند و براى انسان ممکن نيست که ازخد

  قضاى الهى فرار کند و از تقدير خداوندى خود را خالصى بخشد و نيز
   اين مطلب بزودى در جهان ديگر،  مالقات من و تو با همّفرمودند اما دربارۀ

ّواقع خواهد شد و در عالم عزت ابديه با من مالقات خواهى کرد ّ.  
  ّهمانروز که پيغام مزبور از طرف حضرت اعلى بجناب حجت رسيد     
   

  ٤٩٨ص 
ّقليچ خان  هم وارد زنجان شد و پيغام شاه را بحجت گفت جناب حجت با ّ  
  قليچ خان  بطهران سفر کردند وقتى بطهران رسيدند حضرت باب از قريۀ

  دّکلين که چند روز در آنجا توقف فرموده بودند تشريف برده بودن
  ى در باطن طورى کار را ترتيب داده بودند که وقتىّزمامداران امور  محل

  ّحضرت باب را از زنجان عبور ميدهند جناب حجت در زنجان نباشد زيرا
ّبيم داشتند که اگر حجت بحضور سيد باب مشرف شود کار خيلى سخت ّ ّ  

  ّ وقتيکه جناب حجت بطهران روانه شدند جمعى از اصحاب خواهد شد
  ّ شده بودند که در خدمت ايشان بطهران بروند حجت بآنها فرمودندحاضر

  ّشما بزنجان برگرديد و بحضور حضرت باب مشرف بشويد و عرض کنيد
  که همۀ ما براى نجات دادن و يارى شما حاضر هستيم اين نفوس وقتيکه



  ّبزنجان برميگشتند بحضور حضرت باب مشرف شدند و خدمت خويش را
   مبارک فرمودند من ميل ندارم که هيچکس براى خالصىعرضه کردند هيکل

  من اقدامى بکند شما برويد و بمؤمنين زنجان بگوئيد که دور من جمع نشوند
  و دنبال منهم نيايند مؤمنين زنجان همه خود را آماده کرده بودند که وقتى

  ّهيکل مبارک بزنجان تشريف ميآورند بحضور مبارک مشرف شوند
  ت اعلى را شنيدند از بدبختى خود اندوهگين شدند ولىوقتيکه پيغام حضر

  نميتوانستند ببينند که حضرت باب بزنجان تشريف بياورند و آنها
ّمشرف نشوند از اينجهت بر خالف ميل مبارک رفتار کردند و براى تشرف ّ  
  حمى رفتند بمحض اينکه نزديک موکب مبارک رسيدند مأمورين با کمال بير

  .ده کردندهمۀ آنها را پراکن
ّ     چون موکب مبارک بسر دو راهى رسيد براى محل توقف بين محمد ّ ّ  

  بيک چاپارچى و شخص ديگرى که براى مساعدت او از طهران فرستاده شده
  ّتبريز برساند مشاجره و نزاع در گرفت محمده بود تا حضرت باب را ب

  دربيک چاپارچى ميخواست حضرت اعلى را بزنجان وارد کند و شب را 
   

  ٤٩٩ص 
  ّپدر ميرزا محمد على طبيب که يکى از( کاروانسراى ميرزا معصوم طبيب 

  بسر ببرند و روز بعد براه خود ادامه دهند ميگفت اگر) شهداى امر است 
  ما شب را بيرون شهر بسر ببريم در معرض خطر خواهيم بود و دشمنان

  ٔ بود باالخرهممکن است بما آسيبى برسانند ولى رفيقش با اين رأى مخالف
  ّمحمد بيک چاپارچى غالب شد و رفيقش را راضى کرد که حضرت باب را

  شب در کاروانسرا منزل بدهند از اينجهت موکب مبارک وارد شهر شد
  ّهاى شهر ميگذشتند ديدند جمعيت بسيارى براى وقتيکه از ميان کوچه

  ىاند کاروانسرا زيارت وجه مبارک حضرت باب روى پشت بامها جمع شده
  مزبور مال ميرزا معصوم بود که چندى بود وفات کرده بود پسر بزرگ

ّميرزا معصوم موسوم بميرزا محمد على که در همدان توقف داشت و رئيس ّ  
  اى آن شهر بود براى اجراى مراسم سوگوارى وفات پدرش از همدانّاالطب

ّبزنجان آمده بود ميرزا محمد على در آن ايام مؤمن نبود ولى حضرت ب   ابّ



  را دوست ميداشت و با کمال ميل و مهربانى کاروانسراى خود را براى
ّمنزل کردن حضرت باب مهيا ساخت آنشب را در محضر مبارک مشرف ّ  

  ّ تشرف بامر مبارک مؤمن شد خودش بعدها حکايت کرده وبود و در نتيجۀ
  :تگفته اس

  در همان شبى که بامر مبارک مؤمن شدم صبح زود از خواب  (   
  رخاستم چراغ را روشن کردم و با نوکر خودم بطرف کاروانسرا روى نهادمب

   ورود بکاروانسرامأمورينى که مراقب بودند چون مرا ميشناختند اجازۀ
  ّدادند وقتى من بحضور مبارک مشرف شدم حضرت باب مشغول وضو
  گرفتن بودند اقدام آن بزرگوار باداى فرائض در من تأثير عجيبى کرد

   که بنماز ايستادند منهم بايشان اقتدا کردم در وقت اداى نمازحضرت باب
  سراپاى مرا فرح و سرور احاطه کرده بود بعد از نماز خودم برخاستم

   چاى مشغول شدم چون چاى آماده شد بحضور مبارک بردم هيکلّو بتهيۀ
   

  ٥٠٠ص 
  مبارک بمن فرمودند شما بايد بهمدان سفر کنيد زيرا در زنجان بزودى

  ها خون جارى خواهد  بزرگى برپا خواهد شد و در کوچهورش و هنگامۀش
  ّگشت من از حضور مبارک درخواست کردم که موفق شوم در راه نصرت
  ّامرش جان خود را فدا کنم فرمودند وقت شهادت تو هنوز نرسيده توکل بر

  خدا کن و مطابق امر او عمل نما هنگام طلوع آفتاب که هيکل مبارک براى
  تبريز بر اسب سوار شدند از محضر مبارک رجا کردم که اجازهه مت بعزي

  فرمايند تا در خدمت ايشان باشم ولى هيکل مبارک اجازه نفرمودند
   و نگاه ميکردم تا از چشممه من همانطور ايستاد.و دربارۀ من دعا کردند

   
  ٥٠١ص 

  .)ّپنهان شدند خيلى متأسف بودم که از حضور مبارک جدا شدم 
  ّچون جناب حجت بطهران وارد شدند حاجى ميرزا آقاسى ايشانرا     

  ّاحضار کرد و از طرف خود و محمد شاه بايشان گفت خيلى بد کارى کرديد
  که با علماى زنجان طورى رفتار نموديد که موجب حصول عداوت شد علماى



  زنجان از بس بما کاغذ نوشتند و شفاهى پيغام دادند ما را بترس و هراس
  اختند هر کاغذ و پيغامى که ميرسيد شامل شکايت از شما بود مناند

  اند باور نميکنم من نميتوانم قبول کنم شخصًا آنچه را علما نوشته و گفته
  ّايد حتى شاه هم اين مطلب را که شما دين آباء و اجداد خود را ترک گفته

  واهمباور نخواهد کرد مخصوصًا بمن دستور فرمودند که شما را بطهران بخ
  ت که بشما نسبت داده شده زائل شود خيلى اسباب حزنئاتا اينگونه افتر

  ّمن است که بشنوم شخصى مانند شما که از هر جهت بر سيد باب ترجيح
  ّ حجت در جواب حاجى ميرزا آقاسى گفت.دارد جزو پيروان او در آمده

  راّاينطور نيست خدا ميداند اگر سيد باب پست ترين  کارهاى منزل خود 
  بمن واگذار کند خود را سرافراز ميدانم و آن مرحمت را بزرگترين
  شرافت براى خويش ميشمارم و اين شرافت و منزلت را از عواطف

   ميرزا آقاسى با کمال خشم فرياد کشيد.و انعام پادشاه باالتر و بهتر ميدانم
ّهرگز اينطور نيست حجت باو فرمودند اين سيد شيرازى همان نفس ّ  

   است که شما و همۀ مردم دنيا با کمال شوق و اشتياق منتظر ظهورّمقدسى
  .او هستيد موالى ما اوست نجات بخش موعود همين بزرگوار است

  ّحاجى ميرزا آقاسى چون اين مطالب را از جناب حجت شنيد يکسره     
  ّنزد محمد شاه رفت و جريان را براى او نقل کرد و بشاه گفت من خيلى

  ن شخص از عنايات شخص شاه سوء استفاده نمايد اگر پادشاهميترسم که اي
  جلو اين شخص را نگيرد و او را مانند سابق بر ساير علماى مملکت تفضيل
  ّبنهد بيم آنست که حجت بمخالفت دولت قيام کند مصالح و حفظ سياست

   
  ٥٠٢ص 

  ّ محمد شاه رسمش اين بود.ّدولت ايجاب ميکند که از حجت جلوگيرى شود
  پذيرفت در اين مورد هم خيال اين قبيل سخنان را دربارۀ اشخاص نمىکه 

  ّهائيکه  بحجت داده ميشود از روى غرض است و دشمنان  ميکرد  اين نسبت
   که نسبت باو دارند اين حرفها را دربارۀ او اىاو از راه حسد و کينه

  اميزنند بنابر اين تصميم گرفت که مجلسى بيارايد و علماى پايتخت ر
  ّدعوت کند و حجت را بخواهد تا در حضور علما با دليل و برهان کامل رأى



  اش را ثابت نمايد چندين جلسه باين نحو منعقد خويش را اظهار و عقيده
  ّشد و در هر مرتبه جناب حجت با کمال فصاحت ايرادات مخالفين را جواب

ّگفت و صحت ادعاى خويش را ثابت کرد از جمله سخنانيکه در مح   ضرّ
ّفق عليه سنى و شيعهّآيا اين حديث شريف مت( علما فرمود اين بود  ُ ِ ِ َ ٌ  

ُِنيست که پيغمير اکرم فرمودند انى تارک فيکم الثقلين کتاب ا َ َِ ِ َ َ  ُ ُ ٌ ِ ّ ِ  
ِو عترتى ماداميکه مطابق عقيدۀ شما عترت که يکى از دو ثقل است از بين رفته َِ َ  

  د موجود باشد و همينطور هم هست ثقلو در ميان نيست ناچار ثقل ديگر باي
   هدايت مردم استديگر که موجود است کتاب است کتاب الهى يگانه وسيلۀ

  من از شما تقاضا ميکنم که کتاب الهى را در مقابل بگذاريد و هادى و
  ّراهنماى خود قرار بدهيد و بدستور کتاب مراجعه کنيد و آنرا ميزان رد و

  .)ّطلبى و ادعائى قرار بدهيد ّقبول و صحت يا بطالن هر م
  ّعلما وقتيکه از جواب حجت عاجز ماندند و نتوانستند دفاع کنند با     

  ّکمال جسارت خارق عادت طلبيدند و گفتند اگر ادعاى شما صحيح است
  اى ّ ظاهر شود جناب حجت با صداى بلند فرمودند چه معجزه اىبايد معجزه

  نه بدون يار و ياور شما علماىبزرگتر از اين ميخواهيد که من يک ت
  ّام و بقوۀ برهان بر همۀ شما غالب طهران و مجتهدين معروف روبرو شده

  ام آيا غلبۀ شخص من که يک نفر بيش نيستم بر علما و مجتهدين گشته
ّ محمد شاه چون مشاهده کرد که حجت در طهران بزرگترين معجزه نيست؟ ّ  

   
  ٥٠٣ص 

   و با دليل و برهان ايرادات مخالفين خود رامذاکرات بر علما غلبه نمود
  ّجواب گفت بينهايت بحجت اعتماد کرد و پس از آن ديگر بحرفهاى دشمنان

ّحجت گوش نداد با آنکه جمعى از علماى زنجان و عد    بسيارى از مجتهدينۀّ
ّطهران دربارۀ حجت حکم بکفر کردند و فتوى بقتلش دادند محمد شاه با اين ّ  

ّجت مهربانى و محبت ميکرد و او را مورد انعام و افضالهمه نسبت بح ّ  
  خويش قرار ميداد و باو فرمود که نهايت اطمينان را بمساعدت و کمک

  ّشخص شاه داشته باشد حاجى ميرزا آقاسى وقتيکه ديد جناب حجت مورد عنايات
  شده و نميتواند نسبت باو عداوتى در ظاهر ابراز کند ّمحمد شاه واقع



ّ از روى حيله و مکر بر حسب ظاهر نسبت بحجت تملق بگويد وناچار شد ّ  
  ّحقد و حسد خود را پنهان کند از اينجهت هر چندى يکبار بمنزل حجت
  ّميرفت و بواسطۀ هدايائى که تقديم ميداشت ميخواست محبت خود را

  .ّنسبت باو اظهار کند با آنکه قلبًا دشمن حجت بود
  ح حبس نظر بودند و نميتوانستند ازّ     جناب حجت در طهران باصطال

  طهران خارج شوند و با پيروان و اصحاب خويش نميتوانستند مالقات
  ّو گفتگو نمايند افراد مؤمنين که در زنجان بودند از جناب حجت درخواست

  کردند که تعاليم امر مبارک را براى آنها مشروحًا ارسال دارند تا بتوانند
  ّ حجت بآنها دستور دادند که تعاليم و نصايحمطابق اوامر الهى عمل کنند

  حضرت باب را از اشخاصى که من آنها را براى تحقيق بشيراز فرستادم
  سؤال کنيد و بعضى اوامر و دستورات هم بآنها دادند که با قواعد

  ّمرسومۀ اسالميت مخالفت داشت و از جمله سفارشهائيکه بمردم زنجان
  ّدادند سيد کاظم زنجانى در شيراز و اصفهان ازکردند اين بود که بآنها پيغام 

  ّمالزمين حضور موالى محبوب من بوده است مال اسکندر و مشهدى احمد را
  ّهم من شخصًا براى تحقيق و تفحص بشيراز فرستادم اين هر سه نفر

  ّميگويند که حضرت باب بنفس مقدس خويش دستورات و فرائضى را که
   

  ٥٠٤ص 
ٰيات الهيه و الواح مبارکه نازل شده مجرىبراى مؤمنين در ضمن آ ّ  

  ميفرمايند و عمل ميکنند ما هم که از پيروان آن حضرت هستيم بايد
ّرفتار آن وجود مقدس را پيروى نمائيم چون اين بيانات جناب حجت را که ّ  
  از طهران براى مؤمنين زنجان مرقوم شده بود اصحاب در زنجان قرائت

  ّتند و با کمال قوت قلب احکام جديد را عملنمودند فورًا باطاعت پرداخ
  ّمينمودند و تقاليد و عوائد قديمه را از بين بردند حتى باطفال خويش تعليم

  ميدادند و آنها را وادار ميکردند که مطابق دستور مبارک رفتار کنند
  ّباطفال خود ياد داده بودند بگويند موالى محبوب ما اول کسى است که باين

  ورات عمل ميفرمايد ما که بآن بزرگوار مؤمن هستيم چرااحکام و دست
  نبايد اين قواعد و تعاليم را چراغ راه خويش قرار دهيم در اوقاتيکه جناب



   طبرسىّحجت در طهران محبوس بودند خبر گرفتارى اصحاب را در قلعۀ
  شنيدند خيلى ميل داشتند که بآنجا بروند و اصحاب را يارى نمايند نمى

  ّ غمگسارى که براى خود اختيار نموده بودند تشرف بحضور ،توانستند
  حضرت بهاءا بود بر اثر حصول فيوضات مکتسبه از محضر مبارک

  ّحضرت بهاءا بود که جناب حجت پس از چندى در راه خدمت امر بقيام و
  ّاقدامى موفق شدند که از حيث عظمت و بزرگى کمتر از قيام و اقدام

  ّ وقتيکه محمد شاه وفات يافت و پسرش سى نبوداصحاب قلعۀ طبر
ّناصر الدين شاه بتخت نشست جناب حجت هنوز در طهران محبوس بودند ّ  
  ّميرزا تقى خان امير نظام که صدر اعظم ناصر الدين شاه بود تصميم گرفته

   بدست بياورد که اىّبود که حبس جناب حجت را شديدتر کند و بهانه
  ّناب حجت وقتيکه حيات خود را در خطر ديدند ازرا بقتل برساند ج ايشان

  طهران خارج شدند و بزنجان که اصحاب و پيروان اشتياق مراجعت ايشان
  ّرا داشتند برگشتند پس از ورود کربالئى ولى عطار باصحاب خبر داد که

  اند زن و مرد بزرگ و کوچک با کمال شوق و ّجناب حجت وارد زنجان شده
   

  ٥٠٥ص 
  ّت شتافتند و از مراجعت ايشان اظهار مسرت نمودند وّشعف بحضور حج

ّبا کمال سرور محبت خلل ناپذير خود را بايشان تقديم داشتند مجد الدوله ّ  
  ّعموى ناصر الدين شاه که حاکم زنجان بود از خضوع و خشوع مردم نسبت

  ّبحجت خوشش نيامد و خيلى اوقاتش تلخ شد که چرا زن و مرد نسبت
ّاعت و محبت ميکنند از شدت خشم و غضب دستور دادّبحجت اظهار اط ّ  

ّزبان کربالئى ولى عطار را فورًا بريدند مجد الدوله اگر چه در باطن نسبت ّ  
  ّبحجت عداوت شديدى داشت و پيوسته مراقب بود که فرصتى پيدا کند
ّو حجت را از بين ببرد و لکن در ظاهر نسبت بجناب حجت اظهار محبت ّ ّ  

  .ان ميرفت و از ايشان احترام مينمودميکرد و بديدنش
  ها واقعۀ کوچکى حادث شد که آتش عداوت پنهانى در در اين بين     

ّقلوب مخالفين حجت بدان سبب زبانه کشيد آن قضيۀ بى   ّاهميت و کوچک ّ
  از اينقرار بود که دو طفل با هم نزاعشان شد يکى از آن دو تا پسر يکى از



  م زنجان فورًا فرمان داد طفل مزبور را گرفتهّپيروان جناب حجت بود حاک
  ّمحبوس ساختند احبا بحاکم مراجعه کردند و از او درخواست نمودند که

  طفل محبوس را رها کند و در مقابل مبلغى را که از بين خودشان جمع کرده
ّبودند دريافت دارد حاکم زنجان حاضر نشد احبا نزد جناب حجت رفتند ّ  

  ّ حجت بحاکم نوشتند طفل صغير که برشد نرسيدهو شکايت کردند جناب
  شخصًا مسئول نيست اگر شما ميخواهيد حتمًا مجازات کنيد خوبست

  ّ جناب حجت اعتنائىپدرش را بجاى آن طفل محبوس نمائيد حاکم بنوشتۀ
  ّنکرد حجت دو مرتبه نوشتند و نامه را بمير جليل که شخصى با نفوذ بود

  را بدست خودت بحاکم بده مير جليل پدر جنابدادند و فرمودند اين نامه 
  ّسيد اشرف زنجانى و يکتن از شهداى امر مبارک است وقتيکه بدار الحکومه
  رسيد دربانان نگذاشتند داخل شود مير جليل غضبناک شد و خواست بزور

  وارد شود شمشير خود را کشيد و دربانها را بيکطرف راند و نزد حاکم
   

  ٥٠٦ص 
  ل را خواستار شد حاکم زنجان بدون قيد و شرط مقصودرفت و خالصى طف

  مير جليل را انجام داد و طفل را رها کرد علماى شهر از اين رفتار حاکم
  ّخشمگين شدند و از مجد الدوله باز خواست کردند که چرا اينطور کردى

  آه و افسوس که چرا در مقابل تهديدات دشمنان خويش استقامت ننمودى 
   اين تهديدها ميخواستند تراو صادر شد دشمنان بواسطۀچنين کارى از ت

  بترسانند تو هم که از آنها ترسيدى مرتبۀ ديگر ميآيند تقاضاهاى ديگر
  ميکنند و تو را مجبور مينمايند که بميل آنها رفتار کنى آن وقت طولى

  نميکشد که زمام امور را بدست ميگيرند و نميگذارند شخص تو در هيچ
  ّنى تا زود است بفرست حجت را دستگير کن تا جلو مخالفينکارى دخالت ک

  .خود را باين وسيله بتوانى بگيرى
  حاکم زنجان ابتدا اين پيشنهاد را قبول نکرد لکن علما او را وادار     

  کردند که اقدام بکند و باو اطمينان دادند که در اين کار خطرى پيش نخواهد
  نفر از پهلوانان مشهور ستمکار وحشىآمد شهر بهم نخواهد خورد آنگاه دو 

  ّرا علما وادار کردند که بروند جناب حجت را دستگير کنند و با غل



  و زنجير نزد حکومت بياورند اين دو نفر يکى پهلوان اسد ا و ديگرى
  پهلوان صفر على بود حکومت باينها وعده داد که در مقابل اقدام به دستگيرى

  واهم داد اين دو نفر کاله خود بر سر گذاشتند انعام خوبى بشما خ، ّحجت
  و با سالح آراسته روان شدند جمعى از طبقات پست و اراذل ناس نيز در
  .پى آنها براه افتادند علما هم در هر گوشه و کنار مردم را تحريک ميکردند

  ّ جناب حجت رسيدند يکى از اصحابّچون آن دو نفر پهلوان بمحلۀ     
  ّ صالح با هفت نفر ديگر از مؤمنين که مسلح بودند جلوشجاع موسوم بمير

  اين دو نفر را گرفتند مير صالح از اسد ا پرسيد کجا ميخواهى بروى آن
  ّپهلوان بجناب حجت جسارت کرد فورًا مير صالح شمشير خود را کشيد
  ّو فرياد يا صاحب الزمان بلند کرد و زخمى بپيشانى اسد ا زد شجاعت و

   
  ٥٠٧ص 

  ّح سبب شد که جمعيتّ او بر پهلوان مسلجالدت و رشادت مير صالح و غلبۀ
ّاى فرار کردند اين اولين فرياد يا صاحب الزمانى بود که هر کدام از گوشه ّ  

  در شهر زنجان از ناى مير صالح شجاع و قويدل بلند شد سر تا سر شهر
ّمرعوب شدند حاکم زنجان از قوت و شدت آن فرياد ترسيد    پرسيد اين، ّ

  ّ وقتيکه قضيه را باو گفتند؟ صدا چيست و از کيست مقصودش چيست
   خوف شديدى او را فرا گرفت زيرا باو گفتند اصحاب در ساعت خطر هر
  وقت ميخواهند يکديگر را براى نصرت دين و مساعدت قائم اخبار کنند
ّفرياد يا صاحب الزمان ميکشند شيخ محمد توپچى در اين وقت گرفتار ّ  

  چنگ دشمنان شد و چون سالحى با خود نداشت مخالفين سر او را شکستند
  اش بردند وقتى او را جلو حکومت انداختند يکى از مجتهدين و بدار الحکومه

  ّزنجان موسوم بسيد ابو القاسم که در نزد حکومت بود با قلم تراش خود
ّ شيخ محمد را مجروح کرد مجد الدوله حاکم هم شمشير خودسينۀ    را کشيدّ

   که داشتند اىار نيز با اسلحهّو ضربتى سخت بدهان شيخ زد ساير حض
  بجان آن مظلوم افتادند او که نميتوانست از خود دفاع کند ديگر معلوم

  حم چه کردند در حينى که از هر طرف باو ضربتى است که دشمنان بير
  را شکر کهّوارد ميآمد بدون اينکه اهميتى بدرد و رنج بدهد ميگفت خدايا ت



  .تاج شهادت را بر سر من گذاشتى
ّشيخ محمد توپچى اول کسى است که در شهر زنجان در راه امر الهى      ّ  

   هجرى١٢٦٦بشهادت رسيد وفات آن شهيد سعيد در روز جمعه چهارم رجب 
  يعنى چهل و پنج روز پيش از شهادت جناب وحيد در نيريز و پنجاه و پنج

  .اب در تبريز بوقوع پيوستروز قبل از شهادت حضرت ب
  گناه ريخته شد آتش انتقام در قلوب دشمنان در آن روز که خون آن بى     

  شعله کشيد و در صدد برآمدند که ساير اصحاب را نيز بشهادت برسانند
  و چون ميدانستند که حاکم با آنها همراه است تصميم گرفتند که بدون

   
  ٥٠٨ص 
  د مقتولش سازند و پيش خود اين طور حکومت بهر کس دست يافتناجازۀ

  ّقرار دادند که تا آتش اصحاب حجت را خاموش نکنند باستراحت نپردازند
  ّۀ حجت را کفر ميپنداشتند از طرفى حاکم شهر را مجبور کردندّزيرا روي

  ّکه بجارچى فرمان بدهد تا در شهر اعالن کند که هر کس پيروى حجت نمايد
  نش در خطر است اموالش تاراج خواهد شد زنو به اصحاب او بپيوندد جا

  پرستار و ذليل و خوار خواهند گشت هر که براحتى و آبروى و اوالدش بى
  ّخود عالقه دارد و عائله خود را دوست ميدارد بايد از حجت و اصحابش جدا

  . حمايت پادشاه در آيدشود و در سايۀ
  بدو دسته شدند يعنىجارچى که اين مطلب را اعالن کرد اهالى زنجان      

  دو اردوى جنگجو در مقابل هم قرار گرفتند براى بعضى از اشخاص که در
  ّقبول امر مردد بودند اين پيش آمد امتحان سختى بود و بزرگترين حوادث

  ّمؤثره محسوب گشت زيرا باين وسيله پسر از پدر و برادر از برادر جدا
  بين افراد مؤمنين و غيرّ خويشاوندى و محبت دنيا در آن روز شد رشتۀ

  مؤمن گسيخته گشت نسبتهاى ظاهرى فراموش شد شهر زنجان دچار
  ها که افرادشان از هم جدا شده آشوب و پريشانى گشت فرياد و فغان عائله

  ّبودند بآسمان رسيد آنهائيکه بجناب حجت پيوسته بودند و از طايفه
  بودند فريادهاىو خويشاوندان خود گسسته بودند خيلى شادمان و مسرور 

  ّفرح و شادى ميکشيدند که با فريادهاى يأس آميز ساير مردم و با نداى سب



  و لعن دشمنان ممزوج و مخلوط گشته بگوش ميرسيد اردوگاه دشمن خود
  ّرا براى هجوم و حمله به بيگناهان مهيا ميساخت حاکم زنجان و مجتهدين

  د و جمعى را بکمکو اعيان شهر اشخاصى را بدهات اطراف فرستاده بودن
  .خواسته بودند

   از قيام و اقدام خود نکاستند، ّجناب حجت از اين هياهو و قيل و قال     
  دست" بمنبر تشريف بردند و با صداى بلند مردم را مخاطب ساخته گفتند 

   
  ٥٠٩ص 

  ّقدرت الهى امروز حق را از باطل جدا کرد و نور و ظلمت را از هم ممتاز
  ّ من نميخواهم شما براى خاطر من بسختى و بليات دچارگردانيد اى مردم

  شويد يگانه مقصود حاکم و علماى زنجان آنست که مرا بگيرند و بقتل
  برسانند هيچ مقصودى جز اين ندارند فقط بخون من تشنه هستند بهيچ

  کدام از شماها کارى ندراند هر کس ميخواهد خودش را از خطر حفظ کند
  ت ميدارد و نيمخواهد در راه امر فدا کند خوبستهر کس جان خود را دوس

   حاکم زنجان".پيش از آنکه فرصت از دست برود از اينجا خارج شود
  متجاوز از سه هزار نفر اهالى دهات زنجان را براى جنگ آماده کرده بود

  مير صالح و بعضى از همگنان او که اضطراب شديد اعدا را مشاهده کردند
   على مردان خان که در جوار نمودند که بقلعۀّاز جناب حجت درخواست

  ه خودشان بود انتقال کنند زيرا اين مطلب باحتياط نزديکتر بودّمحل
  ّجناب حجت موافقت فرمودند و دستور دادند زنان و اطفال و آذوقه
  و مصارف الزمه را بقلعه ببرند جمعى در قلعه منزل داشتند اصحاب

  ز قلعه خارج شوند و در عوض منازلساکنين قلعه را راضى کردند که ا
  هاى خود را خالى خويش را بآنها واگذار نمايند بنابراين اصحاب خانه

  .کردند و بساکنين قلعه دادند و خود بجاى آنها بقلعه رفتند
  ّدشمنان در صدد بودند که بشدت هجوم نمايند وقتيکه تير اندازى     

  ّ بود بحضور جناب حجتّشروع شد مير رضا که از سادات شجاع پر همت
  ّمشرف شد و عرض کرد اجازه بفرمائيد من بروم و حاکم را دستگير کنم
  ّو او را بياورم در قلعه حبس نمايم جناب حجت موافقت نفرمودند و باو



  گفتند نبايد جان خود را در اين راه از دست بدهيد تصميم مير رضا بگوش
  طوريکه ميخواست فورًا ازحاکم رسيد و سرا پا گرفتار ترس و بيم گشت ب

  زنجان خارج شود ولى يکى از سادات شهر او را از اين خيال منصرف کرد
  و گفت اگر شما برويد انقالب عظيمى ايجاد خواهد شد آنوقت در نظر شاه

  ن ميروم وٓالاو صدر اعظم از مقام شما خواهد کاست و گفت من خودم 
   

  ٥١٠ص 
  با سى نفر از همگنان خود بقصدبساکنين قلعه هجوم ميکنم شخص مزبور 

  هجوم بقلعه روان شد در بين راه دو نفر از دشمنان را ديد که با شمشير
  برهنه بطرف او ميآيند خيال کرد ميخواهند باو و همراهانش هجوم کنند
  و بقدرى ترسيد که فورًا فرار کرده بمنزل خود رفت و از قولى که بحاکم

   در منزل را بست، ّ حتى فراموش کردّزنجان داده بود بکلى صرفنظر کرد
  و تمام روز را در منزل پنهان بود سى نفر همراهان او نيز از هجوم بقلعه

  ًمنصرف شدند و بعدها فهميدند که آن دو نفر اصال خيال نداشته بودند که
ّباين جمعيت هجوم کنند بلکه براى انجام مأموريتى ميرفتند و تصادفًا بين ّ  

  خجلت افزا و چند اقدامو آور   اين پيش آمد شرم.ندراه باينها برخورد
  ديگرى که بعد از اين واقعه از طرف حاکم و لشکريانش بوقوع پيوست جميعًا

  ّبردند جناب حجت چند نفرمى نتيجه ماند هر وقت اينها بقلعه هجوم  بى
  ّرا ميفرمودند تا از قلعه بيرون رفته آنها را متفرق سازند ولى باصحاب در

  زيمت سفارش ميکردند که تا مجبور نشويد بخونريزى دست نزنيدحين ع
  فقط سعى کنيد هجوم دشمن را دفع نمائيد و مواظب باشيد که باطفال و

ّزنها اذيتى وارد نيايد عدۀ ّ اصحاب حجت سه هزار نفر بودند جناب حجتّ ّ  
ّباصحاب ميفرمودند ما مأمور نيستيم که با کفار جهاد کنيم آنها نيتشان ّ  

  ر چه ميخواهد باشد ما فقط بايد بدفاع مشغول شويم ولى جهاد جايز نيسته
  .امور بر همين منوال ميگذشت

  ّصدر الدوله اصفهانى که با دو فوج سرباز عازم آذربايجان بود از طرف     
  امير نظام مأمور شد که عزيمت بآذربايجان را بتأخير بيندازد و بزنجان

  دت نمايد فرمان امير کبير در خمسهبرود و  با حکومت زنجان مساع



  .ّبصدر الدوله رسيد امير نظام در ضمن آن فرمان چنين نوشته بود
  ايد که طايفۀ فتنه انگيزى را که در شما از طرف پادشاه مأمور شده"      

  اند مغلوب نمائيد قواى آنها را از بين ببريد زنجان و اطراف آن مجتمع شده
   

  ٥١١ص 
  گيرى کنيد اگر اين خدمت را بخوبى انجام داديد دراز مقاصدشان جلو

  نظر شاه خيلى عزيز خواهيد شد و مورد تجليل و احترام سايرين
  ."خواهيد گشت

  ور شد ّ اين فرمان آتش حرص و طمع صدر الدوله شعلهاز مشاهدۀ     
  با سربازهاى خود فورًا بزنجان عزيمت نمود حاکم زنجان نيز افراد و لوازم

  ّ اختيار او گذاشت صدر الدوله فورًا باصحاب هجوم کرد و قلعه راجنگى در
   خود قرار داد سه شبانه روز جنگ ادامه داشت اصحاب با کمالمورد حملۀ

  ّشجاعت بر حسب دستور جناب حجت فقط دفاع ميکردند و از هجوم اعدا
  ممانعت مينمودند قواى دشمن با آنکه از هر جهت کامل بود هم اسلحه

   و هم افراد جنگ آزموده بودند باالخره از عهده بر نيامد که اصحابداشتند
  شجاع قلعه را مغلوب سازد و آنها را وادار کند که بدون قيد و شرط تسليم
  شوند اصحاب از هيچ چيز نمى انديشيدند گرسنگى و بيخوابى و توپ و

  ّتفنگ دشمنان آنها را از دفاع باز نميداشت فرياد يا صاحب الزمان
  ّکشيدند اين فرياد اثر سحر آسائى داشت دشمنان ميترسيدند و متفرقمي

   بر اصحاب مأيوس شدندميشدند کار بجائى رسيد که لشکر دشمن از غلبۀ
  ّو بعجز خويش اعتراف نمودند صدر الدوله اقرار کرد که پس از نه ماه جنگ

  ىهاى  پى در پى از دو فوج سربازش بجز سى نفر اشخاص بيکاره کس کردن
  باقى نمانده و اعتراف کرد که من نميتوانم آنهائى را که در قلعه پناهنده
  شده و با چنين روح قوى و توانا مدافعه ميکنند از پاى در آورم در نتيجه

  ّصدر الدوله درجه و مقامش از دست رفت و مغضوب شاه گرديد جميع آمال
  غلبه يافتن صبرى  متتظر بود بواسطۀ و آرزوهائى را که با نهايت بى

   شکست سختى خورد و رو،ّباصحاب قلعه تحصيل کند بنااميدى مبدل گشت
  .بفرار نهاد



  ّمردم زنجان از فرار صدرالدوله بهراس افتادند هيچکدام ديگر حاضر     
   

  ٥١٢ص 
  نبودند که جان خود را در خطر بيندازند زيرا از حصول فتح و فيروزى

  نميرفت بعضى را مجبور ميکردندنااميد بودند هيچکس بميل خود بجنگ 
  که بقلعه هجوم کنند فقط افواجى که از طهران بکمک ميآمدند بجنگ و
  جدال ميپرداختند سايرين از ورود در جنگ خود دارى ميکردند ورود افواج
  از طهران بزنجان سبب شد که مردم شهر مخصوصًا تاجرها منفعت بسيارى

   در قلعه محصور بودند از جهتّبردند از طرف ديگر اصحاب جناب حجت که
   خوارکى براى اصحاب ممکنّخوراک و لوازم ديگر بمضيقه افتادند تهيۀ

  هاى مختلف خود را به قلعه ميرساندند و نبود گاهى بعضى از زنها ببهانه
  بعضى چيزها که داشتند بقيمت خيلى گران باصحاب ميفروختند فقط از

  پيدا ميکردند ولى اينهم هميشهاين راه بود که گاهى اصحاب قوت غذائى 
  ممکن نبود اصحاب قلعه با آنکه گرفتار گرسنگى و دائمًا مورد هجوم دشمن
  بودند با نهايت استقامت دفاع ميکردند و چون يقين داشتند که قواى دشمن

  نميتواند آنها را مغلوب کند بيست و هشت سنگر در قلعه ساختند در هر
  ع مشغول بودند و نوزده نفر ديگرسنگرى نوزده نفر از اصحاب بدفا

  .بمراقبت دشمن پرداخته و اقدامات آنها را بمدافعين خبر ميدادند
  دشمنان گاهى شخصى را ميفرستادند نزديک قلعه ميآمد و جار     

   ميگفت حاکم زنجان و رئيس لشکر از تقصير کسيکه قلعه را رها، ميکشيد
  ى ميتواند سالم بهر جا کهکند و بدين اسالم برگردد ميگذرند چنين شخص

  ميخواهد برود هر کس اينطور کارى بکند پادشاه باو رتبه و مقام ميدهد و
  اند که بعهد خود  او قسم خوردهمورد انعام خويش ميسازد شاه و نمايندۀ

  ّوفا کنند بيائيد اى مردم دست از حجت برداريد و از قلعه خارج شويد
  عه او را مورد استهزاء و تحقير قرارفرياد جارچى که بلند ميشد اصحاب قل

  .ميدادند و هيچکس گوش باين حرفها نميداد
  در ضمن زنهائى که در قلعه بودند زنى دهاتى موسوم بزينب بود     

   



  ٥١٣ص 
ّمشار اليها مسکنش در ده کوچکى نزديک زنجان بود ايمانش باعلى درجۀ قوت ٌ  

  قتيکه ديد برادران دينىنظير و داراى صباحت وجه بود و و در شجاعت بى
  ّاو دچار مشقات و صدمات هستند با کمال شجاعت تصميم گرفت که
  بنصرت آنها قيام کند از اينجهت خود را بلباس مردان بياراست و در

  ّهنگام هجوم اعدا با اصحاب شرکت ميکرد و دشمنان را متفرق ميساخت
  را چيده بوداى در بر و کالهى بر سر گذاشته بود موهاى سر خود  ّجبه

  شمشيرى حمايل داشت زرهى بر تن کرده بود و تفنگى بر دوش انداخته
  با اين هيئت همراه اصحاب دفاع ميکرد جزو جنگجويان سنگر بود همه او را

  مرد ميپنداشتند بمحض اينکه دشمنان گلوله ميانداختند زينب با کمال
  بانگ ياشجاعت شمشير خود را ميکشيد و بقلب لشکر دشمن هجوم کرده 

  ّصاحب الزمان برميآورد و اعتنائى بصفوف لشکر نداشت دوست و دشمن
  مثل و نظير بود ٌ شجاعت و جرأت و سرعت مشار اليها که بىاز مشاهدۀ

  ّمتحير بودند هر وقت بدشمنان حمله ميکرد همه با نهايت خوف و بيم از
  اجلو شمشيرش فرار ميکردند و ميگفتند اين غضب الهى است که بر م

  نازل شده با کمال نااميدى از شمشير زينب فرار کرده سنگرها
  ّو استحکامات خود را خالى ميگذاشتند جناب حجت از ميان يکى از برجها

  مراقب حرکات دشمن بودند در آن بين زينب را مشاهده فرمودند که
  بدشمنان حمله کرده و بدفاع مشغول است سربازان دشمن را ديدند که رو

  ّاند و زينب آنها را تعقيب مينمايد جناب حجت او را نشناختند هبفرار نهاد
  و از شجاعتش در عجب شده باصحاب فرمودند بگوئيد برگردد و دشمنان

  هائيکه اطرافش ميبارد ٌرا تعقيب نکند وقتيکه ديدند مشار اليها بگلوله
ّاهميت نميدهد فرمودند اينگونه اقدام و شجاعت از هيچکس و هيچ مردى ّ  

  ه چيست؟ّکنون ظاهر نشده از او پرسيدند که مقصود تو از اين رويتا 
  ّزينب بگريه افتاد و گفت وقتى ديدم برادران من گرفتار سختى و مشقت

   
  ٥١٤ص 

ّهستند از شدت اندوه و غصه قلبم مجروح شد قوۀ ّ    مرا وادار کرد اىّ باطنيهّ



  دهم از طرفى همکه بنصرت آنان قيام کنم نتوانستم تصميم خود را تغيير ب
   برادارن دينى خود کمک کنمهميترسيدم که شما بمن اجازه ندهيد که ب

  ّجناب حجت فرمودند تو بايد زينب باشى حتمًا خود او هستى عرض کرد
  ّبلى من زينب هستم و هيچکس جز شما تا کنون بحقيقت حال من اطالع

  بتى کهپيدا نکرده شما را بحضرت باب قسم ميدهم که مرا از اين موه
  نصيب نفرمائيد يگانه آرزوى من در باالترين مواهب محسوب است بى

  ّزندگانى اينست که بشهادت نائل شوم جناب حجت از طرز در خواست و
ّلهجۀ گفتار مشاراليها متأثر شدند فرمودند مطمئن باش من پيوسته ّ ٌ  

  ّ شجاعت و قوت قلبى که داشت زينب رادربارۀ تو دعا ميکنم و بواسطۀ
   روز کشف،رستم على نام نهادند و باو فرمودند امروز روز قيامت است

   روز آشکار شدن رموز است خداوند باعمال نظر دارد و به،اسرار است
  ّقلوب متوجه است بصورت ظاهر نظر نميفرمايد خواه زن باشد خواه مرد

ِان اَ ينظر الى قلوبکم و ال ينظر الى صورکم اگر چه  َِ َ َُ ُٕ ٕ ُٕ ُ ُُ ُ تو  
  ّاى هستى ولى در شجاعت و قوت قلب در ميان مردان هم نظائر تو دختر جوان کم تجربه

  قليلند اينک برو مشغول دفاع باش و اصحاب را نصرت بکن و بر خالف
  فرائض دين مبين رفتار منما ما مأمور بجهاد نيستم فقط بايد از خودمان

  پنج ماه رستم على باّدفاع کنيم و جلو هجوم معاندين خائن را بگيريم مدت 
  نظير خود بخدمتى که باو رجوع شده بود ّکمال شجاعت و قوت قلب بى

  ادامه داد نه در بند خواب بود و نه در فکر راحت و خوراک بعضى از
  مثل و مانندى را از او مشاهده کردند ّاشخاص متردد که چنان شجاعت بى

  هميشه شمشيرشّمتذکر شدند و بتدارک مافات قيام نمودند رستم على 
  حمايل بود گاهى که ميخوابيد زره بر تن داشت و شمشيرش در پهلويش

  نى که براى آنها تعيينّف بودند که در جاى معيّبود هر يک از اصحاب موظ
   

  ٥١٥ص 
  شده بود قرار بگيرند و بحراست و دفاع بپردازند ولى رستم على جاى

  دشمن بکدام نقطهّمعين نداشت هر جا ميخواست ميرفت مراقب بود که 
  هجوم ميکند فورًا خود را بکمک اصحاب در همان نقطه ميرسانيد دائمًا در



  ّمقدمۀ مدافعين قرار ميگرفت و باصحاب نصرت ميکرد در اواخر حال که
  چندان از عمر رستمعلى باقى نمانده بود دشمنان براز او پى برده بودند

  ند و هجوم آنان را دفعو با آنکه فهميده بودند کسيکه بآنها حمله ميک
  مينمايد مرد نيست زنست معذلک از او خيلى ميترسيدند بمحض اينکه

  ّفرياد رستمعلى بلند ميشد قلب دشمنان مملو از خوف ميگشت و همه دست
  .و پاى خود را گم ميکردند

  اى از ّيک روز رستمعلى مشاهده کرد که جمعى از دشمنان عده     
  ّا نهايت سرعت بحضور جناب حجت رفت واند ب اصحاب را احاطه کرده

  ّخود را بپاى آن بزرگوار انداخت و با تضرع و  گريه عرض کرد اجازه بدهيد
  بکمک آنها بروم من ميدانم که چيزى از عمرم باقى نمانده شايد بروم
  بشهادت برسم از شما رجا دارم تقصيرهاى مرا ببخشيد و در نزد موالى

  ّو فدا ميکنم از من شفاعت کنيد جناب حجتمحبوبيکه جان خود را براى ا
ّاز شدت تأثر جوابى نفرمودند و سکوت کردند زينب سکوت جناب حجت ّ ّ  

  را عالمت رضايت دانست فورًا از در بيرون رفت و هفت مرتبه فرياد
  ّيا صاحب الزمان کشيد يکى از دشمنان را که بعضى از اصحاب را بقتل

  اد و دست او را با شمشير قطع کرد و بارسانده بود مورد هجوم خود قرار د
  ايد اگر راست نهايت خشم و غضب ميگفت چرا اسالم را بدنام کرده

  ّميگوئيد چرا با کمال ذلت و حقارت از دم شمشير من فرار ميکنيد آنگاه
  ّمحابا بسنگرهاى دشمن توجه نمود سه سنگر را خراب کرد و نگاهبانان بى

  وارد شد او را گلوله باران نمودند بر اثرآنها را کشت بسنگر چهارمى که 
   طهارت ذاتگلوله بر زمين افتاد و جان داد هيچيک از دشمنان دربارۀ

   
  ٥١٦ص 

  اى نداشتند زينب در نظر  و شبههّو پاکى و شجاعت و ديانت و ايمان او شک
ّدشمنان زنى دهاتى نبود عنوان جميع فضائل انسانيت بود مجس    رفتارمۀّ

ّ تجلى روح شجاعتى بود که جز در ظل ديانت حضرت باب چنيننيک و مظهر ّ  
  ّارواح مقدسه يافت نميشد رفتارش طورى بود که پس از وفاتش قريب

  بيست نفر از زنهائيکه او را ميشناختند بامر مبارک حضرت باب



  .مؤمن شدند
ّجناب حجت بوسيلۀ اشخاص معينى که حامل پيامهاى او باصحاب      ّ  

  ان را خبر داد و بمؤمنينى که در سنگرها بودند پيغام فرستادميشدند پيرو
ُاکبر و ا ُکه بر حسب فرمودۀ حضرت اعلى هر شب نوزده مرتبه ا  

َأعظم و ا اجمل و ا ابهى و ا اطهر بگويند همان شبى که امر جناب َ  
  رارّحجت باصحاب رسيد همه اطاعت کردند و يک آواز جمالت فوق را تک
  مينمودند صداى اصحاب بقدرى بلند و شديد بود که دشمنان از خواب

   با نهايت سرعت خود را، پريدند و با کمال ترس و بيم از اردو فرار کردند
  طلبيدند  آن نقطه پناه مىنزديک مسکن حاکم رسانده از منازل مجاورۀ

  و بيمنجان را يکسره ترس ز مردم ، ّبعضى از شدت ترس افتادند و مردند
  بقدرى فرا گرفت که بدهات مجاور پناهنده شدند بيشتر مردم خيال

  ميکردند که اين فرياد بلند عالمت ظهور روز قيامت است بعضى خيال
  ّميکردند که اين فرياد عالمت آنست که جناب حجت باصحاب خود فرمان

  .هجوم جديدى شديدتر از سابق داده است
  انى دشمنان را مشاهده فرمودند،ّچون جناب حجت اضطراب و پريش     

  اينها چه ميکردند اگر موالى محبوب بما امر ميفرمودند که جهادفرمودند 
  ّکنيد ما مأمور بدفاع هستيم نه بجهاد بما امر شده است که اصول محبت و
  ّاحسان را در قلوب مردمان ثابت و پا برجاى نمائيم و از هر گونه شدت و

  ن و اصحاب من اينست که رئيس و شاه خودسختى برکنار باشيم مقصود م
   

  ٥١٧ص 
  ّ مردم بمودت و دوستى رفتار نمائيم من اگررا اطاعت کنيم و با همۀ

  ميخواستم مثل ساير علماى زنجان رفتار کنم طورى بودم که اين مردم مرا
  پرستيدند و از دل و جان اطاعت ميکردند ولى من هرگز قبول نميکنم که مى

  الى خود رفتار کنم اگر جميع گنج و ثروت دنيا را بمنبر خالف امر مو
   موالى خود هرگزبدهند و تمام جاه و جالل جهان مال من بشود برخالف ارادۀ

  اقدامى نخواهم کرد هنوز مردم زنجان ترس و اضطراب آن شب را فراموش
  ّاند آن حوادث دائمًا در جلو چشمشان مجسم است من از شخصى نکرده



  فت در آنشب اردوى دشمن جوالنگاه ترس و وحشتشنيدم که ميگ
  و اضطراب بود ولى اصحاب در قلعه بمناجات و دعا مشغول بودند در حينى
  ّکه پيروان جناب حجت بذکر پرداخته و هدايت و رحمت او را طالب بودند
  دشمنان آنها يعنى رؤساى لشکر و رجال قوم بکار هاى زشت و اعمال پست

  عه با آنکه گرسنه بودند و راه بروى آنها بسته،سرگرم بودند اصحاب قل
  پيوسته مشغول مناجات و مطابق امر حضرت باب بتالوت آيات

  ا از اردوى دشمن پى در پى صداى خنده و شتم و کلمات زشتّميپرداختند ام
  و پست بگوش ميرسيد در آن شب که فرياد اصحاب بلند شد بعضى از

  ودند چون صداى اصحاب را شنيدندرؤساى لشکر که بباده گسارى مشغول ب
  همانطور که جام شراب در دست داشتند پا برهنه رو بفرار نهادند جامها از

  بيابان فرار کردند دره دستشان افتاد بعضى سر برهنه و نيمه عريان ب
  هاى قمار و جامهاى شراب منطوى و سرنگون گشت بقدرى حين فرار سفره

   بپوشند بعضى از آنها بمنزل علماترسيدند که نتوانستند لباس خود را
   ناب مست بودند رفتند و آنها را از خواب بيدار کردند و در حاليکه از بادۀ

  علما را بباد لعنت و نفرين گرفتند و بآنها ميگفتند خدا شما را لعنت کند
  .ايد که اين فتنه و فساد را برپا کرده

ّپس از مدتى دشمنان بسر فرياد اصحاب آگاه         شدند آنوقت خوفشانّ
   

  ٥١٨ص 
  زائل شد و با نهايت شرمسارى هر يک بمرکز خويش برگشتند صاحب

  ها بسربازان خود دستور دادند که مراقب باشند از هر طرف که منصب
  صداى اصحاب بگوش برسد آنجا را نشانه کنند هر شب جمعى از اصحاب

  مييافت تمامباين نحو شهيد ميشدند معذلک ترس و فتورى در آنها راه ن
  مصائب وارده را حقير ميشمردند پيوسته صداى تکبير و تهليل آنان بلند

  بود تالوت آيات و مناجات هر مشکلى را در نظر آنها آسان ميساخت هر چه
  ّاز عدۀ اصحاب کم ميشد فرياد و صداى سايرين شديدتر و بلندتر ميگرديد

  دند در همان بين ها کهاز مرگ باکى نداشتند و از ياد محبوب غفلت نمينمو
  ّ بناصر الدين شاه اىّ جنگ و جدال زبانه ميکشيد جناب حجت نامهنائرۀ



  :نگاشتند مضمون نامه اين بود
   شاه خود را فرمانفرماى جهان، رعاياى اعليحضرت پادشاهى(     

  و بزرگترين پشتيبان دين و ايمان ميشمارند بعدالت شاه پناهنده ميشوند
   خويش شخص شاه را بزرگترين حامى خود ميدانندو براى حفظ حقوق

   ما مستقيمًا راجع بعلماى زنجان است بهيچوجه ارتباطى بشاهّقضيۀ
  ّو مردم زنجان ندارد مرحوم محمد شاه مرا به طهران خواستند و فرمودند

  ّانيت آئين خود را اثبات نمايم منهم با حضور شاه مرحوم اين امر راّحق
  مرحوم نسبت بمن عنايت فرمودند من از زنجانمجرى کردم شاهنشاه 

  بطهران مسکن گرفتم و جز خاموش شدن آتش فتنه و فسادى که علما بر
  افروخته بودند و دربارۀ من سخنانى ميگفتند مقصود و منظورى نداشتم

  هر چند اجازه داشتم که بزنجان مراجعت کنم ولى بهتر آن ديدم که در طهران
  بمانم بعد از شاه مرحوم در آغاز سلطنت شمادر سايۀ عدل پادشاهى 

  ّامير نظام مرا بشرکت در واقعۀ مازندران متهم ساخت و تصميم گرفت مرا
  بقتل برساند چون هيچکس در طهران نبود که مرا محافظت کند بزنجان
  فرار کردم و بارتفاع شأن و اعالى رتبۀ حقيقت اسالم مشغول شدم در اين

   
  ٥١٩ص 

  ّوله بمخالفت من قيام کرد چند مرتبه او را متذکر ساختم که بعدلّبين مجد الد
  ّو انصاف در بارۀ من رفتار کند قبول نکرد علماى زنجان که از او تملق
  ٌميگفتند مشار اليه را بدستگير کردن من تشويق مينمودند ياران و ياوران

  مردم رامن خواستند از اين عمل جلوگيرى کنند و اقدام نمودند ليکن حاکم 
  پيوسته بمخالفت من بر ميانگيخت تا اکنون که کار باينجا رسيده

  گناهى که اسير چنگال  ما اشخاص بىاعليحضرت شما تا کنون دربارۀ
  اند از طرف ديگر اند و مساعدتى ننموده ايم سکوت فرموده ستمکاران شده

  دشمنان ما سعى ميکنند که مطلب را طور ديگر در نظر اعليحضرت جلوه
  ّدهند و ما را دشمن سلطنت و مخالف شاه معرفى نمايند با آنکه هر منصف

  م مقصود مايخبير اقرار دارد که ما بهيچوجه در فکر خيانت نبوده و نيست
  ت را تقويت نمائيم اينک من وّآنست که مصالح حکومت و مصالح رعي



  ّپيروان من حاضريم که بطهران بيائيم و بمحضر شاه مشرف شويم و با
  .)ّشمنان خود رو برو گرديده صحت امر و آئين خود را اثبات نمائيم د

  ّآنگاه جناب حجت برؤساى اصحاب خود هم فرمودند که هر يک نامۀ جداگانه     
  بحضور شاه نوشته بفرستند و داد خواهى کنند شخصى مأمور شد که اين

   او را نزدنامه ها را بطهران برساند مأمور مزبور در بين راه دستگير شد و
  ّحاکم زنجان بردند حاکم از شدت غضب و خشمى که از رفتار اصحاب در

  ها را دريدند و پاره کردند و حامل وجودش حاصل شده بود امر کرد نامه
  ّها بامضاى جناب حجت و اصحاب ها را بقتل رساندند و بجاى آن نامه نامه
   براى شاه بطهرانّهاى ديگر مملو از شتم و لعنت و نفرين نگاشتند و نامه

  ها خيلى غضبناک شد و امر  اين نامهّفرستادند ناصر الدين شاه از مشاهدۀ
  فوج سرباز با توپ و تجهيزات کامل به زنجان بروند و فرماندو کرد فورًا 

  .ّداد که هيچيک از اصحاب حجت را زنده نگذارند
ّ سيد حسن برادر سيد حسين کخبر شهادت حضرت باب بوسيلۀ        اتب کهّ

   
  ٥٢٠ص 

  ّاز آذربايجان بقزوين ميرفت در قلعه باصحاب جناب حجت رسيد و باعث
  اندوه فراوان گرديد اين خبر در بين دشمنان هم منتشر شد از شنيدن
  ّآن صدا بخنده و قهقهه بلند کردند و باصحاب بناى استهزا و سخريه

  خودتان راّگذاشتند و با لحن تکبر آميزى باصحاب ميگفتند چرا بيخود 
   دشمنانبکشتن ميدهيد آن کسيکه در راه او جان ميداديد هدف گلولۀ

  و مخالفين خويش گشت جسدش مفقود گرديد از اين ببعد ديگر اينهمه
  عناد از خود بخرج ندهيد فقط ميتوانيد با يک کلمه خويش را خالص کنيد

  له گفتندو از جميع آالم و مصائب بر کنار شويد دشمنان هر چه از اين مقو
  .اى نداد هيچيک از اصحاب را نتوانستند از امر مبارک برگردانند نتيجه

  ّحتى ناتوانترين افراد هم با آنهمه تأکيد دشمنان از قلعه بيرون نيامد
  را وادار ميکرد که سرباز بزنجان بفرستد امير نظام پيوسته شاه

ّناصر الدين شاه محمد خان امير تومانرا با پنج فوج سرباز   ّح و مجهزّ مسلّ
  ّبراى تسخير قلعه و کشتن محصورين بزنجان فرستاد مدت بيست روز



  . دشمنان موقوف شدّعمليات جنگى از ناحيۀ
ّدر اين بين عزيزخان مکرى موسوم بسردار کل که بجانب ايروان توجه      ّ  

  ّداشت و مأمور جنگ در آن حدود بود وارد زنجان گرديد و ميهمان سيد على
  ّميزبان بميهمان خود شرح مالقات خويش را با جناب حجت بيانخان شد 

ّکرد و چون از مقصود جناب حجت جويا شد جناب حجت باو خبر دادند که ّ  
  اى فراهم حکومت زنجان بتقاضاى من گوش نداد از تو تقاضا دارم که وسيله

   خود از اين اقليم بيرون برويم و اگر اين درخواست منکنى تا من باعائلۀ
  مورد قبول واقع نشود مجبوريم در قلعه بمانيم و از خود دفاع کنيم

  ّ گفتگو بود اطمينان داد و گفت نهايت جدّعزيز خان بسيد عليخان که واسطۀ
  ّو جهد را خواهم نمود تا زمامداران را وادار کنم که اين مسئله را بزودى حل

  ّ فراشانّنمايند چون سيد عليخان بمنزل خود برگشت ناگهان يکى از
   

  ٥٢١ص 
  اند فورًا عليخان امير نظام وارد شد و بعزيزخان گفت که امير نظام فرموده

ّرا دستگير کن و بطهران برسان مشار اليه از شدت ترس و براى آنکه ٌ  
  ّهر گونه تهمتى را از خود دور کند در جلو فراش امير نظام بلعن و طعن

ّحجت زبان گشود و بسب و شتم آن بزرگوار پ   رداخت و باين وسيله خود راّ
  .از خطر مرگ رهانيد

  بارى وقتيکه امير تومان وارد زنجان شد آتش جنگ و جدال چنان     
  اى را هرگز بخاطر ّبشدت زبانه کشيد که شهر زنجان وقوع چنان حادثه

  نداشت امير تومان بسر کردگى هفده فوج سواره و پياده بقلعه هجوم برد
  ه برقرار کرده پنج فوج ديگر هم از جهات مجاورهطرف قلعبو چهارده توپ 

  آماده کرد همان شبى که وارد شد فرمان داد شيپور حمله را بنوازند
  و بتوپچيها امر کرد قلعه را بتوپ ببندند صداى توپها تا چهارده فرسخ

  ميرفت اصحاب در قلعه خودشان دو توپ ساخته بودند يکى از آنها را در
  ّ امير تومان مشرف بود نصب کردند جناب حجتجاى مرتفعى که باردوى

   امير تومان توپ بخيمۀفرمودند اصحاب آندو توپ را بکار بيندازند گلولۀ
  ّخورد و اسب او را بشدت مجروح کرد سربازان با کمال بغض و کينه قلعه را



  ّهدف گلوله کرده بودند و يقين داشتند که با اين قوت و قدرت اسلحه
  را تسخير خواهند کرد بعد از چند روز يقين کردند کهو تجهيزات قلعه 

ّاميدشان بنا اميدى مبدل شده و تسخير قلعه براى آنها ميسر نيست    ّفرخ ّ
  خان پسر يحيى خان و برادر حاجى سليمان خان که يکى از سرکردگان
  لشکر دولت بود بهالکت رسيد امير نظام وقتيکه اين مطلب را شنيد

   سپهساالر لشکر دولت سرزنش کرد که چرا قلعه راپريشان خاطر شد و به
  تسخير نکردى و محصورين را بدون قيد و شرط بتسليم شدن وادار
   مملکتننمودى با اين عجز و ناتوانى که از خود آشکار ساختى اسم و آوازۀ

  ما را ننگين و بدنام کردى بزرگترين صاحب منصبان و تواناترين رؤساى
   

  ٥٢٢ص 
ّشتن دادى و کارى کردى که سربازان قوت معنويۀلشکر ما را بک    خود را ازّ
  اند اينک سعى کن که پريشانى را بنظم تبديل کنى و آثار هر دست داده

  گونه فجور و اعمال زشت را از اردو محو و نابود سازى با رؤساى شهر
  ّ اين مأموريتزنجان در اين خصوص مشورت کن و يقين بدان اگر از عهدۀ

  ّنيائى فورًا تو را معزول مينمايم و اگر آن همه لشکر که در ظل امربخوبى بر
   تسخير قلعه بر نيايند يقين بدان که خودمو فرمان تو هستند از عهدۀ

  ه باشد و هر دينىچ اهل آن شهر را هر بزنجان خواهم آمد و امر ميکنم همۀ
  ّعيت اسبابکه داشته باشد از دم تيغ بگذرانند زيرا شهرى که براى شاه و ر

  ّننگ و اذيت باشد مورد رحمت و عنايت شاهنشاه واقع نخواهد شد و اليق
  .ّمهر و محبت نيست

  امير تومان چون اين فرمان امير نظام را قرائت نمود از طرفى گرفتار     
  يأس و از جهت ديگر دچار خشم و غضب گرديد جميع کدخداها و رؤساى

  را براى آنها خواند و بتحريکشهر را جمع کرد و فرمان امير نظام 
  و تحريض آنان پرداخت مردم همه بجنب و جوش آمدند روز بعد هر مرديکه

  ّتوانائى داشت بلشکر امير تومان پيوست و لشکر بسيار عظيمى در ظل
  ّرياست کدخداها براه افتاد و بقلعه توجه نمود چهار فوج از قشون دولتى هم

  ظيم بقلعه هجوم بردند اصحاب جناببا طبل و شيپور پيشاپيش آن لشکر ع



  ّحجت بدون اينکه اعتنائى بهياهوى آن لشکر داشته باشند همه با هم
  ّيکمرتبه فرياد يا صاحب الزمان کشيدند و از قلعه بيرون رفته بر آن لشکر
  ّجرار هجوم نمودند اين واقعه شديدترين وقايعى بود که بين اصحاب

  ّاب حجت در اين واقعه سختى خيلىو لشکر دولت بوقوع پيوست ياران جن
  ّديدند و مشقت بسيار کشيدند چه بسيار فرزندان که مقابل چشم مادران

  بقتل رسيدند و سرهاى آنها را دشمنان در مقابل چشم خواهران آنها بر نيزه
  نصب نمودند زنها دوش بدوش مردها با دشمنان روبرو شده و با فرياد و

   
  ٥٢٣ص 

  .ايدارى و استقامت تشجيع مينمودندفغان مردان خود را بپ
  قيام و اقدام زنها در آن روز اثرات عجيبى داشت و آنها را در مقابل     

  دشمن خونخوار پايدار ميساخت فرياد زنها در مردها ايجاد شجاعت ميکرد
  بعضى از زنها لباس مردها را ميپوشيدند و بجاى آنهائيکه بشهادت رسيده

  اى از زنها مشکهاى پر از آب ّميپرداختند عدهبودند قرار گرفته بدفاع 
  ها کمک بدوش ميکشيدند و مردان جنگجوى را سيراب ميساختند و بزخمى

  ميکردند اين مطلب سبب شد که اصحاب غلبه يافتند و در لشکر دشمن
  شکست افتاد صفوف آنها بهم خورد همه تشنه بودند آب خيلى کم داشتند از

  جنگيدند خته بودند مانند اشخاص مغلوب مىطرفى هم خود را باصطالح با
   قريبنميتوانستند غلبه کنند و نميتوانستند برگردند در آن معرکۀ

  ّسيصد نفر از اصحاب جناب حجت شربت شهادت نوشيدند يکى از اصحاب
  ّجناب حجت موسوم بمحسن صداى بسيار خوب و جالبى داشت که مانند آن

  گفت مردميکه در دهات مجاور بودندنبود محسن مؤذن بود وقتيکه اذان مي
  صداى او را ميشنيدند و منجذب آن آواز ميشدند بعضى از مسلمين در حين
  نماز که صداى محسن را ميشنيدند مجذوب گشته و با خود ميگفتند چطور
  ّممکن است حجت و پيروانش کافر باشند اين حرف کم کم شهرت يافت تا

  توانست جلو مردم را بگيردبگوش مجتهد بزرگ زنجان رسيد چون نمي
  شکايت بامير تومان برد و از او در خواست کرد و گفت شما سعى کنيد بهر

  ّ حجت و اصحابش نظر خوبىوسيله که ممکن است نگذاريد مردم دربارۀ



  پيدا کنند من شب و روز کوشش کردم و زحمت کشيدم تا مردم زنجان باور
  ند و مخالف دين اسالمّکردند که حجت و پيروانش دشمن پيغمبر هست

  ّميباشند ولى صداى محسن مؤذن تمام زحمات مرا بباد ميدهد و سبب
ّ حجت و پيروانش نظر خوب پيدا کنند اولميشود که مردم شهر دربارۀ ّ  

  ّچيزى که الزم است شما اقدام کنيد اين است که وادار کنيد اين مؤذن
   

  ٥٢٤ص 
  ابتدا نميخواست با افکاربدجنس را بقتل برسانند امير تومان که در 

  مجتهد همراه باشد در جواب گفت شما و امثال شما هستيد که اين جنگ را
  ايد و خودتان مسئول اين عمل ميباشيد ما مأمور حکومت هستيم بپا کرده

  و فقط اوامر حکومت را اطاعت ميکنيم اينکار بما مربوط نيست اگر ميل
  يد مجتهد مزبور چون اين حرفّداريد محسن را بکشيد مهياى فداکارى بشو

  را از امير تومان شنيد مقصود او را فهميد فورًا بمنزل خود رفت و مبلغ صد
  تومان برسم پيشکشى براى امير تومان فرستاد امير تومان بچند نفر از

  تير اندازان ماهر خود دستور داد که مواظب باشند و در بين اينکه محسن
  هدف گلوله نمايند هنگام طلوع فجر که محسناذان ميگويد از کمينگاه او را 

ّاذان ميگفت در حين اداى جملۀ ال اله اال اُ گلوله ِ َ   اى بدهانش خورد َ
  ّو فورًا بشهادت رسيد چون جناب حجت شنيدند که دشمنان باين عمل وحشيانه

  اند فرمودند ديگرى برود و اذانرا که محسن شروع کرده بود تمام اقدام کرده
  گرى رفت اذانرا تمام کرد هر چند اين شخص در بين اذان کشته نشدکند دي

  ولى بعدها با ساير برادران دينى خود در نهايت سختى و رنج شربت
  .شهادت نوشيد

  ّجناب حجت وقتيکه ديدند نزديک است کار محاصره تمام شود براى هر     
  مجالساى انتخاب فرمودند و  ّجوانى که تأهل اختيار نکرده بود زوجه

  ّعروسى متعددى تشکيل دادند و خرج عروسى همه را از خودشان دادند
  . خويش را فروختند و صرف عروسى جوانان اصحاب نمودندجواهر زوجۀ

  ّجشنهاى عروسى مدت سه ماه ادامه داشت اين جشنها آميخته بمصائب
   دشمن بقلعه آشکار ميشد چه بسيار حملۀّو بليات مختلفه بود که بواسطۀ



  دامادها که در هنگام ورود حجله مجبور ميشدند براى دفاع بروند بمحض
  ّاينکه فرياد يا صاحب الزمان بلند ميشد داماد از نزد عروس فورًا بيرون

   دشمنان پرداخته آرزو داشت که بشهادت نايل شود عروسميرفت و بمقابلۀ
   

  ٥٢٥ص 
  د و ميگفت چند شهادت ميديد دست بدامن او ميزکه شوهر خود را آمادۀ

   ديگر صبر کن داماد ميگفت وقت ندارم بايد بروم تاج افتخار ابدى رادقيقۀ
  براى خود تحصيل کنم من و تو باز با هم در جهان ابدى مالقات خواهيم کرد در

  آنجا ديگر زحمت و عذابى نيست جدائى و مفارقتى وجود ندارد سراسر
  ".نعيم است و فوز بحيات جاودانى

  بار دويست نفر از جوانان عروسى کردند  ّه در آن ايام مصيبتخالص     
   خود بسر بردند بعضى چند هفته بسر بردند بعضىبعضى چند ماه با زوجۀ

  چند دقيقه بيشتر با هم نبودند هيچيک از آنها نبود که صداى طبل را بشنوند
  وبّ اين نفوس مقدسه جان خود را فداى محبو بدفاع نپردازد باالخره همۀ

   بنابر اين وقايع که گفته شد.خويش نمودند و تمامى جام شهادت را نوشيدند
ّتعجبى نيست که حضرت اعلى چنين سرزمينى را که محل وقوع سخت   ترين ّ

  ٰمصائب و مشهد فداى پيروان با وفا و مخلص گرديده ارض اعلى
  اند هميشه باقى خواهد ناميدند اين لقب که حضرت اعلى بشهر زنجان داده

  . گرديدخواهدارض اعلى دائمًا در يک رديف مذکورو  زنجان ماند و کلمۀ
  ّدر بين اصحاب جناب حجت شخصى بود موسوم بکربالئى عبد الباقى     

ّاين شخص هفت پسر داشت پنج پسرش را جناب حجت متأهل ساخته بودند ّ  
  ّبمحض اينکه جشن عروسى تمام شد فرياد يا صاحب الزمان اصحاب بگوش

  اند بمحض استماع ندا همه يد و عالمت اين بود که دشمنان هجوم نمودهرس
  برخاستند و عروسهاى خود را بجا گذاشته براى جلوگيرى دشمنان
  شتافتند هر پنج نفر داماد در آن معرکه بشهادت رسيدند بزرگتر از

  نظير گرفتار دشمنان همۀ آنها که جوانى بود داراى ذکاوت و شجاعت بى
   نزد امير تومان بردند امير با نهايت خشم فرياد کشيد او راگشت او را
ّاش را که پر از محبت حجت است بسوزانيد آن د و سينهيبزمين بينداز ّ  



  جوان جواب داد اى مرد نانجيب نوکرهاى تو هر آتشى بيفروزند نميتوانند
   

  ٥٢٦ص 
  قيقۀد اين جوان تا آخرين دنّمحبتى را که در قلب من موجود است بسوزان

  .حيات بمدح و ستايش موالى محبوب خويش ناطق و گويا بود
     از جمله زنهائيکه داراى ايمان قوى بودند و واقعۀ زنجان را مشاهده

  ٌ مشار اليها در قلعه بود که پسرش اشرف بدنيا.ّاند يکى ام اشرف است کرده
ّآمد و با فرزندش از بقية السيف  زنجان محسوب است   ال که پس از چند س.ّ

  فرزندش بسن بلوغ رسيد ايمانى عجيب و عرفانى عالى پيدا کرد دشمنان
  ّهر چه کوشش نمودند که او را بتبرى از امر وادار کنند ممکن نشد باالخره
  ّفرستادند مادر آن جوان را که همان ام اشرف بود آوردند که پسرش را

  ّ وقتيکه ام.ّنصيحت کند شايد از امر تبرى نمايد و از قتل خالصى يابد
  اشرف چشمش بصورت پسرش افتاد فرياد برآورد اگر گوش بحرف اين

   جناب.ّاشخاص شرير بدهى و از امر حق اعراض نمائى پسر من نيستى
  اشرف با کمال اطمينان و استقامت در ميدان فدا بشهادت رسيد و از
ّامر ا تبرى ننمود ام اشرف با آنکه بچشم خود ميديد پسرش گرفتار    ستمّ

  ّتابى نکرد و حتى اشک از چشمش جارى و ظلم اعداست با اين همه جزع و بى
   

  ٥٢٧ص 
  ّ در آن روز از ام اشرف چنان.نشد زيرا پسرش در راه خدا جان ميداد

  شجاعت و صبر و ثباتى ظاهر شد که دشمنان و مأمورين کشتار پسرش هم
ّبتعجب و حيرت افتادند وقتيکه چشم ام اشرف بجسد بى   ن پسرش افتادجا ّ
   على مردان خانگفت اى پسر روزيکه بدنيا آمدى من جزو اصحاب در قلعۀ

  ٓمحبوس بودم و همانروز با خدا عهد کردم که ترا در راه او فدا کنم االن
  چقدر مسرور هستم که ميبينم يگانه پسرى که خدا بمن داده در راهش فدا

  .ام ام و بنذر و پيمان خود وفا نموده کرده
   شجاعت اصحاببارى من هر چه بخواهم آنطوريکه بايد و شايد دربارۀ     

  و جانفشانى آنها چيزى بنويسم خود را عاجز و قاصر مشاهده ميکنم هر



  ّچند طوفان ظلم و ستم اعدا در نهايت شدت بود ولى نميتوانست آتش
  ايمان و شجاعت اصحاب با وفا را خاموش کند هر چه دشمنان بخرابى قلعه

   زن و مرد بتعمير و تقويت استحکامات،ميگماشتند اصحاب قلعهّهمت 
  قلعه ميپرداختند در اوقات فراغت از کار بدعا و نماز مشغول ميشدند تمام
  ّهمت خود را بر اين گماشته بودند که پناه و قلعۀ محکم خود را از هجوم

  ر واعدا نگهدارى کنند قيام و اقدام زنها کمتر از مردها نبود همه از پي
  جوان وضيع و شريف با مردها شرکت داشتند لباس ميدوختند نان مى

  ها رسيدگى مينمودند بمواقف پختند مريضها را پرستارى ميکردند بزخمى
  ها و تيرهائى را که استحکامى رسيدگى ميکردند و از گوشه و کنار گلوله

  دشمنان انداخته بودند جمع ميکردند استحکامات را ترميم مينمودند
  دان را در حين دفاع بپايدارى و استقامت وادار مينمودند اطفال قلعه نيزمر

  در اينگونه مساعدتها شرکت داشتند و مانند مادران و پدران خود بانجام
   اين روح مساعدت و يگانگى که در بين آنها حکمامور ميپرداختند بواسطۀ

   نفر ميرسدفرما بود دشمنان خيال ميکردند که عدد اصحاب قلعه بده هزار
  ّمطلب ديگرى که باعث تعجب بود اين بود که از راه غير معلومى پيوسته

   
  ٥٢٨ص 

  زاد و توشه باصحاب ميرسيد و از نيريز و خراسان و تبريز بکمک آنها
  شود ميآمدند و چنين بنظر ميرسيد که اين قلعه را هيچوقت نمى

  .تسخير کرد
   که براى امير توماناز طهران پشت سر هم توبيخ و سرزنش بود     

  ميرسيد و از اينجهت خيلى خشمناک شده بود و نميدانست چه بکند
  آخر کار تصميم گرفت که از راه حيله و خدعه اصحاب قلعه را از پاى در آورد

  ّو يقين داشت اگر بخدعه و فريب متمسک نشود از راه جنگ و جدال
  قوف کرد و چنيننميتواند باصحاب قلعه غلبه کند از اينجهت جنگ را مو

  اند اند جنگ  موقوف شود و فرموده شهرت داد که اعليحضرت پادشاه فرموده
  ّکه من از اول بوقوع اينگونه محاربات و فرستادن سرباز و قوا بمازندران
  ّو نيريز مايل نبودم اين عمل ناشى از اشتباه بود و خيلى متأسفم که



  ا کرد مردم زنجان و دهاتاينقدر خون ريخته شد اين مطلب که انتشار پيد
  ّمجاور خيال کردند که ناصر الدين شاه بامير تومان فرمان داده که با جناب
  ّحجت صلح کند و هر چه زودتر آن هياهو را بخواباند امير تومان چندى
  ّصبر کرد تا همۀ مردم باور کردند که اين مطلب صحت دارد آنوقت از راه

  ه نوشت و آنها را بصلح دعوت کرد و بجناب باصحاب قلع)اى (مکر و خدعه نامه
ّحجت اطمينان داد که در نيت خويش صادق است و براى حصول اطمينان ّ  
  ّقرآنى را مهر کرد و با نامه بقلعه فرستاد و بجناب حجت پيغام داد که شاه
  شما را بخشيده است و من باين قرآن قسم ميخورم که شما و اصحابتان در

  ستيد اين کتاب خدا شاهد و گواه است کهحفظ و حمايت پادشاه ه
  ّهر کس از قلعه خارج شود هيچگونه اذيتى باو نميرسد و از خطر ايمن

  ّو محفوظ خواهد بود جناب حجت با کمال احترام قرآن را از نمايندۀ امير
   و چون نامه را خواندند بحامل نامه فرمودند بامير بگو صبح زودند گرفت

  نگاه شبانه اصحاب خود را احضار فرمودند و پسبشما جواب خواهم داد آ
   

  ٥٢٩ص 
   قرآن باصحاب گفتند من نميتوانم اظهاراتاز ذکر وصول نامه بضميمۀ

  دشمنان را تصديق کنم خيانتهاى اينها که در مازندران و نيريز مرتکب
  شدند هنوز در افکار باقى است همان معامله را که با اصحاب نيريز و

  حال ميخواهند با ما بکنند لکن براى حفظ احترام قرآنمازندران کردند 
  ما مطابق ميل آنها رفتار ميکنيم و چند نفر از اصحاب را باردو ميفرستيم

  .تا خدعه و فريب آنها آشکار شود
ّاستاد مهر على حداد که از بقية الس      ّ   يف زنجان بود براى من چنينّ

  بعد از وصول نامۀ اميرّحکايت کرد که جناب حجت جمعى از اصحاب را 
  ّباردوگاه فرستادند نه نفر پسر دهساله هم با آن جمعيت همراه نمودند من
  ّيکى از آن نه طفل بودم سايرين که بزرگ بودند سنشان از هشتاد تجاوز

  ّميکرد از جمله کربالئى موال قلى و آقا داداش و درويش صالح و محمد رحيم
  خصى بود داراى هيبت و وقار وّو محمد نامى بودند درويش صالح ش

   نيک رفتارىشمايلى جميل و قامتى بلند و محاسنى سفيد داشت بواسطۀ



  و پرهيزکارى نزد همه محترم بود قبل از تصديق امر در نزد اولياى امور
  احترام داشت و پس از تصديق بامر مبارک از همۀ مقامات و فضل و

   بيارى اصحاب پيوست و جزو او ميکردند چشم پوشيد وبخششى که دربارۀ
  مدافعين قلعه  در آمد درويش صالح قرآنى را که امير مهر کرده بود برداشته
  روان شديم و بمحضر امير تومان وارد گشتيم داخل چادر شديم و منتظر
  دستور بوديم وقتيکه وارد شديم  سالم کرديم امير جوابى بما نداد و بنظر

  همانطور ايستاده بوديم آنگاهحقارت بما نگريست نيمساعت گذشت 
  خاطب داشته گفت منمامير تومان با لحنى شديد و حقارت انگيز ما را 

  ام آنوقت شروع بشتم تا کنون مثل شما اشخاصى نانجيب و پست نديده
  و بدگوئى نمود در اين بين يکى از اصحاب که از همه بزرگتر و از حيث

  تومان اجازه خواست چندتر بود قدم پيش گذاشت و از امير  قوى ضعيف
   

  ٥٣٠ص 
  سواد بود ولى طورى سخن گفت که اسباب کلمه بگويد اين شخص اگر چه بى

  :ّتعجب حاضرين شد از جمله مطالبى که گفت اين بود
  ّخدا ميداند ما نهايت محبت و صداقت را نسبت بشاهنشاه خود داريم(      

  ى جز صالح دولت وو از اين ببعد هم خواهيم داشت هيچ مقصودى و منظور
  ّرعيت نداريم و لکن دشمنان بمخالفت ما قيام کردند و بما تهمت ها زدند و

   از اطرافيان شاهنشاه هيچکس پيدا نشد.ّبر خالف واقع ما را معرفى کردند
  .که با ما مساعدت کند و به حرف ما گوش بدهد و از ما در نزد شاه دفاع کند

  ئى نرسيد مثل اينکه گوش پادشاه ازچند مرتبه هم شکايت کرديم ولى بجا
  ّ دشمنان ما وقتيکه ديدند شاه بما توجهى ندارد.ّشنيدن تظلم ما عاجز بود

   هر چه داشتيم غارت کردند بهتک.جسور شدند از هر طرف بما حمله کردند
  نواميس ما پرداختند اطفال ما را دستگير کردند ما هم وقتى ديديم پشت و

  ما حمايت نميکند و دشمنان از هر طرف ما راپناهى نداريم حکومت از 
  ).اند ناچار شديم جلو دشمنان را بگيريم و از خود دفاع کنيم  احاطه کرده

  ّياور لشکر خود توجه کرده و باو گفت من که نميتوانمه امير تومان ب     
  ّجواب اين مرد را بدهم هر گاه من قلبًا متدين بودم بدون درنگ اين امر را



  کردم حال بنظر تو چه ميرسد ياور جواب داد جواب اينها را فقطقبول مي
  .شمشير ميدهد جز بواسطۀ شمشير نميتوانيم از دست اينها خالص شويم

  ايد و ايد و اقرارى را که نوشته درويش صالح گفت قرآنى را که مهر کرده
   آيا ما را اينجا،ٓايد االن در نزد من است ما را بآنوسيله نزد خود آورده

   امير تومان خيلى برافروخته شد؟آورديد که اينطور با ما رفتار کنيد
  فرمان داد محاسن درويش صالح را کندند و او را با ساير اصحاب در زير
  ّزمينى افکندند من با اطفال ديگر که اين قضيه را مشاهده کرديم بهراس

  ا کمالّافتاديم خواستيم فرار کنيم و فرياد يا صاحب الزمان کشيديم و ب
  سرعت بطرف قلعه دويديم در ضمن دويدن شخصى از دنبال من رسيد
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  و دامن لباس مرا گرفت من فورًا لباس را کندم و خود را دوان دوان بدر
  قلعه رساندم وقتيکه آنجا رسيدم خيلى بيحال شده بودم ترس من وقتى

  با نهايتّشدت يافت که ديدم امامقلى را که يکى از اصحاب بود دشمنان 
  اند وقتى اين را ديدم خيلى ترسيدم با آنکه درندگى پاره پاره کرده

  امير تومان شهرت داده بود که ميخواهد با اصحاب صلح کند و جنگ و جدال
  را موقوف سازد معذلک اينگونه اعمال جابرانه از آنها بروز ميکرد بعدًا

  ٌ حرفى بزند مشار اليه اينکه ميخواهد با اوفهميدم که برادر امامقلى ببهانۀ
  را فريب داده و از بين اصحاب بيرون برده و با نهايت ستمکارى بدست

  ّ من فورًا بحضور جناب حجت رفتم خيلى بمن.دشمنان گرفتار ساخته است
  ّمحبت کردند گرد و خاک از صورت من پاک کردند لباس نو بمن پوشاندند

  فرمودند من جميع وقايعو مرا پهلوى خود نشانيده از جريان امور سؤال 
  ّرا بحضور جناب حجت عرض کردم فرمودند آن صيحه روز قيامت است

  اى است که چشم عالم هر گز مثل آن را نديده امروز همان روزى صيحه
ِيوم يفر المرء من أخيه" ميفرمايد ) ٣٧-٣٥: ٨٠(است که خدا در قرآن  ِ ُِ ْ َ َ َ َ  

ِو امه  و أبيه و صاحبته و بني ِ ِِ ِ ِ َِ َ ّ   امروز همان روزى است که نه تنها" ه ُ
  انسان بايد دست از برادر خود بردارد بلکه براى ريختن خون نزديکترين خويشان
  خود بايد مال خود را فدا کند امروز همان روزى است که خداوند در قرآن فرموده



)٣ُيوم ترونها تذهل کل مرضعة عما ارضعت و تضع) " ٢٢ ُ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َّ ٍ ِ ُ   
َل ذات حمل حملها و ترى الناس سکارى و ما هم بسکارى وُک َ َ َ َ َ َ َٰ ُٰ ُ ُِ  َ ٍَ ْ ِ   

ٌلکن عذاب اِ شديد  َ َ َ  ِ."  
  ّجناب حجت در وسط ميدان قلعه نشسته بودند اصحاب خود را احضار     

  کردند و بآنها فرمودند برادران من از استقامت شما خيلى مسرورم دشمنان
  ه ما را محو و نابود کنند مقصودى جز اين ندارنداند ک ما تصميم گرفته

  ميخواهند شما را فريب بدهند و با حيله و خدعه از قلعه خارج کنند و آن
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  طوريکه ميل دارند  شما را بقتل برسانند حال که فهميدند رازشان آشکار

  شان مکشوف گرديده بحبس بزرگ و کوچک اقدام نمودند چنين  شده و خدعه
  يد تا شما را نکشند و قلعه را تسخير نکنند دست از جنگ برنميدارندمينما

  شما اگر بيشتر از اين در قلعه بمانيد حتمًا بدست دشمن گرفتار خواهيد
  شد همۀ شما را اسير خواهند کرد اطفال شما را خواهند کشت هتک

   خود راۀّحرمت ناموس شما خواهند نمود بهتر آنست که شبانه زن و بچ
  ّريد و فرار کنيد و پيش از آنکه گرفتار شويد خود را بمحل امنىبردا

  برسانيد من خودم حاضرم تنها بمانم و گرفتار دشمنان بشوم چقدر خوب
  ّميشد اگر دشمنان بکشتن من اکتفا ميکردند و بجاى اذيت و قتل شما مرا
  رنج ميدادند و بقتل ميرساندند قلوب اصحاب از شنيدن سخنان جناب

  ّگين شد و همه متأثر شدند اشک از چشمشان جارى گشت وّحجت غم
  ّبحضور حجت عرض کردند ما هيچوقت حاضر نميشويم که شما را تنها در
  چنگال دشمن خونخوار بگذاريم جان ما بيشتر از جان شما ارزش و قيمت

  تر هاى ما از عائله و بستگان شما محترمتر و شريف ندارد و عائله
  بالئى را در خدمت شما با کمال خوشحالىنيستند ما حاضريم هر 

  .ّتحمل نمائيم
  ّاصحاب حجت باستثناى چند نفر ضعيف القلب همه در خدمتش باقى     

  ّماندند فقط آن چند نفر چون در خود طاقت تحمل سختى اوضاع قلعه را
ّ جناب حجت از قلعه خارج شدند و خود را بمحل امنىنداشتند بنا بفرمودۀ ّ  



  ر تومان که در نهايت درجۀ نااميدى بود بتمام اقويا که دررساندند امي
  زنجان بودند فرمان داد در جوار اردوى او مجتمع شوند آنگاه قواى خود را

  ّب کرده رؤساى لشکر را معين نمود و اشخاصى که تازه در زنجان سربازّمرت
  انزدهشده بودند جزو قواى امير تومان در آمدند امير تومان فرمان داد که ش

   توپ بنوبت قلعه را مورد هجوم خود قرار بدهند هشت فوجّفوج با ده عرادۀ
  ّپيش از ظهر و هشت فوج بعد از ظهر تا اول شب بجنگ ادامه دهند خود
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  امير بميدان جنگ وارد شد و رياست افواج پيش از ظهر را بعهده داشت
  بآنها بدهد بآنها ميگفتآنها را تشويق ميکرد و وعده ميداد که انعام خوبى 

  اگر فتح کنيد مکافات خوبى خواهيد يافت و اگر شکست بخوريد مورد
  مجازات شاهنشاه قرار خواهيد گرفت اين هجوم و حمله و کشتار بهمين

  ّنحو مدت يکماه طول کشيد روزها که جنگ ميکردند بجاى خود گاهى شبانه
  ومان کمک ميرسيد ولىهم بقلعه هجوم مينمودند پيوسته از اطراف بامير ت

  تشان ميافزود و در تنگناى حصارّاصحاب قلعه روز بروز بر سختى و شد
  ّبا نهايت گرسنگى و شدت جوع ميگذراندند در اين بين امير نظام تصميم
ّگرفت که حسنعلى خان گروسى را با دو فوج از سربازهاى سنى براى کمک ّ  

  .امير تومان بزنجان بفرستد
  ين دو فوج توپخانۀ اردوى امير تومان قلعه را گلوله     پس از ورود ا

  ّباران نمود تا بکلى ويران و خراب نمايد قلعۀ اصحاب چند روز در مقابل
  ّهاى توپ مقاومت کرد و اصحاب باوفا در آن ايام چنان شجاعتى از گلوله

  خود آشکار نمودند که خونخوارترين دشمنان آنها از پايدارى و شجاعتشان
  ّ شدند يکروز گلوله ببازوى راست جناب حجت اصابت نمود ايشانّمتعجب

  مشغول نماز خواندن بودند که مجروح شدند فورًا بنوکر خويش سپردند که
   ايشان مستور بدارد ليکن آن شخص بقدرى دست واين مطلب را از زوجۀ

ّپاى خود را گم کرده بود و بطورى متأثر شده بود که سر ضميرش از رنگ ّ  
  اش راز پنهان را آشکار نمود چون زوجۀ ش مکشوف گشت و گريهرخسار

  ّجناب حجت از واقعه خبر يافت با کمال اندوه بخدمت ايشان شتافت ديد



  ّجناب حجت مشغول نماز هستند و با آنکه خون بسيارى از زخمشان جارى
ّاست با کمال اطمينان توجه بحق نموده   :اند و در آن حال ميگفتند ّ

   خدايا باين،ا اين مردم را بيامرز زيرا اينها نميدانند چه ميکنندخداي"      
  د مسئول اصلى اين اعمال آنهائىنمردم رحم کن زيرا اينها مسئول نيست
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  اند و مقاصد زشت خويش را بدست اين مردم هستند که اين مردم را گمراه کرده
  ."انجام ميدهند

  از مشاهدۀ خونيکه از زخم جارىّزوجۀ جناب حجت و خويشان ايشان      
  بود و تمام بدن ايشان آلوده شده بود بناى بيتابى و ناله و فرياد را

  ّگذاشتند جناب حجت در صدد برآمدند که آنها را دلدارى بدهند بآنها
  فرمودند شادمان باشيد من هنوز با شما هستم ميخواهم شما بخداوند

ّنکه چيزى نيست اهميتى ندارد زيرا او راضى باشيد ايّتوکل کنيد و بارادۀ ّ  
ّمصائب و بلياتى که در وقت وفات من براى من مقدر شده خيلى بيشتر از ّ  
  اينهاست آنچه واقع شد مانند قطره است و آنچه بوقوع خواهد پيوست
  مانند درياست بهتر اينست بقضاى الهى راضى باشيم اصحاب باوفا که

   خود را رها کرده و بحضورحۀاند اسل ّشنيدند جناب حجت مجروح شده
  .ايشان شتافتند

  لشکر دشمن اين فرصت را غنيمت شمردند و چون اصحاب را در     
  ّمقابل خود نديدند  با نهايت شدت هجوم کرده بقلعه وارد شدند و قريب صد

  ّزن و بچه را اسير کردند و دارائى آنها را تاراج نمودند آن ايام فصل
   بود که تا آنوقت در زنجان چنان اىبدرجهّزمستان بود شدت سرما 

ّسرمائى بندرت اتفاق افتاده بود زنان و اطفال اسير مدت پانزده روز ّ  
  بدون لباس در آن سرماى شديد گذراندند مختصر لباس نازکى هر کدام
  داشتند نه مأمنى براى آنها بود و نه باال پوشى داشتند همه گرسنه بودند

  ند ميخواستند خود را با آن گرم کنند سرما خيلىها که چارقد داشت و بعضى
  شديد بود و برف ميباريد باد سردى ميوزيد هر چه ميخواستند خودشانرا

  اى از زنهاى شهر و دهات ّنوايان را عده ّگرم کنند ميسر نبود دور آن بى



  ار دور آن اسرا و احاطه کرده بودند و زبان بلعن و طعن آنها گشوده ديوانه
   و استهزا ميکردند و ميگفتند خداى شما خوب مکافاتى بشماميرقصيدند
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  داد آن خدائى را که ميپرستيديد اکنون بشما جزا داده است از اطراف
  .نمودند ّبصورت اسرا آب دهان ميانداختند و سب و لعن مى

  هر چند سربازان دشمن بقلعه دست يافتند و بيشتر از وسائل دفاع     
   زنها و اطفال را اسير کردند ولىّ آنها را بردند و عدۀاصحاب و دارائى

  ّاصحاب حجت از پاى ننشستند همه با زنها و اطفاليکه باقى مانده بودند
   نوزده نفرى خود راپنج فرقۀه ّنزديک مسکن جناب حجت جمع شدند و ب

  تقسيم نمودند و از ميان آن پنج فرقه نوزده نفر براى دفاع و ممانعت دشمن
  ّ ميشدند و فرياد  يا صاحب الزمان کشيده خود را ميان صفوفحاضر

  ّدشمنان ميافکندند و آنها را متفرق و پريشان ميساختند اين نود و پنج
  نفر اصحاب وقتيکه فرياد ميکشيدند دشمنان را بلرزه ميافکندند و مرعوب

  .ميساختند 
  ّ  چند روز هينطورها گذشت و خسارت زيادى بدشمنان رسيد عدۀ

  بسيارى از لشکر دشمن کشته شدند اميدها بنااميدى بدل شد بيشترى از
  ها از تيراندازى دست برداشتند رؤساى لشکر دست از کار کشيدند توپچى

  .صفوف دشمن پريشان بود قواى اعدا بتحليل رفته بود
      امير تومان نميدانست چه بکند که لشکر خود را از پريشانى و نااميدى

  جنگ و جدال وادار کند مجبور شد با رؤساى لشکرى که باقىنجات بدهد و ب
ًمانده بودند مشورت کند و براى حفظ حيات خود اوال   محافظت اهالى، ّ

   عالجى بينديشد چون رؤساى لشکر جمع شدند امير تومان،زنجان ثانيًا
  ام ّام و از مقاومت اصحاب حجت بتنگ آمده بآنها گفت من ديگر خسته شده

ّ نيست شجاعت و قوت روحى که اصحاب حجت دارند درهيچوقت ممکن ّ  
   پيدا شود هيچيک از افراد لشکر ما حاضر نيست که مانند شاه لشکر

  اميد شده ّاصحاب حجت از روى خلوص و وفادارى فداکارى کند لشکر ما نا
  اند که پيدا کردهاى اميدى نجات داد زيرا عقيده  است ممکن نيست آنها را از نا
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  گر غلبه هم بيابند دچار هالکت ابدى ميباشند بعد از مشورت قرار بر اينا

  ّدادند که از خارج قلعه تا زير منزل جناب حجت نقب بزنند و باين واسطه
  اصحاب را مجبور کنند که بدون قيد و شرط تسليم گردند يک ماه هم

ّبانجام اين مهم پرداختند و مصمم شدند که در نقب   ه قراراد منفجرّها مو ّ
   انفجار منازل اصحاب قلعه را که هنوز خراب نشده خراببدهند و بواسطۀ

  کنند امير تومان بصاحب منصبان توپخانۀ خود فرمان داد که پس از
  ّخرابى منازلى که بين اردو و مسکن جناب حجت قرار گرفته است منزل
  وقوعّحجت را هدف توپ سازند و قلعه را با خاک يکسان کنند اين امور ب

ّ جناب حجت مسمپيوست وقتيکه زوجۀ   اة بخديجه طفل خود موسوم به هادىّ
ٌرا بغل گرفته بود و جناب حجت با مشار اليها سخن ميگفتند يک قسمت از ّ  
  ّمنزل ايشان خراب شد جناب حجت باو ميفرمودند که تو عنقريب با اين

  يدن آن سخنٌ مشار اليها که از شن. طفل اسير خواهى شد خود را آماده کن
  بيتابى و جزع مينمود ناگهان هدف گلوله گشت و فورًا جان داد فرزندش
  ّهادى هم در ميان آتشى که بر افروخته بود افتاد و پس از قليل مدتى

  بواسطۀ جراحت بسيار در منزل ميرزا ابوالقاسم مجتهد زنجان وفات يافت
  ر بودند لکنّ اين پيش آمد خيل متأث ّجناب حجت با آنکه از مشاهدۀ

  :شجاعت و متانت خود را حفظ کرده و با لحن مناجات ميگفتند
  ّ خدايا از روزيکه بعرفان حضرت موعود موفق شدم و محبوب دل و   "  

  ّجان خود را يافتم ميدانستم که اين مصائب و بليات بمن خواهد رسيد هر
  چند مصائب من شديد است و حزن من بسيار ولى در راه نصرت امر تو
ّبراى تحمل بيش از اين حاضر و آماده هستم اين همه بليات و آفاتى که ّ  

  ام از دست رفت پسرم از بين رفت اصحابم شهيد شدند بمن رسيد زوجه
  بستگانم وفات يافتند همۀ اينها در مقابل نعمت ايمان و موهبت عرفانى که

  نيا پر ازاى قابل ذکر نيست اگر هزار جان داشتم و تمام د بمن عنايت کرده
   

  ٥٣٧ص 



  طال و مال بود و بر جميع جهان رياست داشتم همه را در راه تو فدا
  ."ّميکردم و با کمال فرح و سرور هر مشکلى را تحمل مينمودم

ٌاصحاب باوفاى جناب حجت از وفات زوجۀ مشار اليه و پسرش و      ّ  
   کهّ بودند و همه مصمم شدندغضبانزخم بازوى رئيس محبوب خود خيلى 

  ّتا جان در بدن دارند از يارى جناب حجت دست نکشند و تصميم گرفته
  بودند که انتقام برادران دينى شهيد خود را از دشمنان بگيرند و لکن جناب
  ّحجت آنها را نصيحت فرمودند و گفتند مبادا چنين کارى بکنيد و آتش

  ر ساعتّجنگ را دامن بزنيد بخدا توکل کنيد بقضاى او راضى باشيد منتظ
  .د باشيد اگر چه خيلى طول بکشدّآخر باشيد و با کمال سکون و ثبات مترص

  ّهر روز از عدۀ اصحاب کاسته ميشد و بر مصائبشان افزوده ميگشت     
  و از مساحت زمينى که مأمن آنها بود کاسته ميگرديد باالخره صبح روز

  که نوزده روزّ هجرى جناب حجت پس از آن١٢٦٧ّپنجم ماه ربيع االول سال 
  از جراحت بازوى خويش رنج شديد کشيدند در حين اداى نماز که بسجده

  .افتاده بودند وفات فرمودند
  ّاصحاب و بستگان ايشان از وفات حجت خيلى محزون شدند دو نفر     

  ّاز اصحاب دين محمد وزير و مير رضاى سردار در صدد بر آمدند که فورًا
  ه هيچيک از اصحاب و خويشان ايشان باّجسد جناب حجت را بدون اينک

  ّخبر بشوند در محلى دفن کنند و قبل از اينکه دشمنان از وفات جناب
ّحجت مطلع گردند اين عمل را انجام دهند شبانه جسد جناب حجت را ّّ  
  ّبرداشتند و باطاق دين محمد وزير بردند و در آنجا دفن کردند و آن اطاق را

  ّى نبرد مدفن جناب حجت کجاست زيرافورًا خراب کردند که کسى پ
  ّدشمنان اگر اطالع مييافتند بدن را بيرون ميآوردند و مورد اهانت و

  .جسارت قرار ميدادند
  ّپس از وفات حجت پانصد نفر زن براى سوگوارى در منزل جناب     
   

  ٥٣٨ص 
  ّحجت جمع شدند اصحاب باوفا بمقابلۀ اعدا و دفاع پرداختند از اصحاب

  جز دويست نفر مرد قوى باقى نمانده بود سايرين يا شهيد شدهّحجت ب



  بودند يا بواسطۀ زخم و جراحتى که داشتند از کار افتاده بودند دشمنان
ّچون از وفات جناب حجت مطلع شدند هجوم شديدى نمودند تا قلعه را خراب ّ  

  و اصحاب را از بين ببرند طبل و شيپور ميزدند صداى سرور و فرياد
  ّلى از لشکريان بلند بود باصحاب حمله کردند و همت گماشتند کهخوشحا

  تا همه را از بين نبرند آسوده ننشينند اصحاب که چنين ديدند فرياد
  ّيا صاحب الزمان کشيدند و بدون ترس و بيم بدفاع پرداختند جنگ همچنان
  ادامه داشت تا آنکه دشمنان بر اصحاب غالب شدند جمعى از اصحاب

  يدند و جمعى اسير و گرفتار گشتند دشمنان دست بغارتبشهادت رس
  .گشودند و مانند درندگان بکشتار اصحاب پرداختند 

   
  ٥٣٩ص 

  ّ     امير تومان فرمان داد که لشکر بمنزل حجت نروند و دارائى ايشان را
  ّغارت نکنند و با بستگان حجت بدرفتارى ننمايند اگر امير تومان اين

  خدا ميداند که آن مردم خونخوار چه ميکردند مقصودفرمان را نداده بود 
  امير تومان اين بود که شرح واقعه را بطهران خبر بدهد و منتظر دستور

  ّباشد اما نتوانست جلو مردم را بگيرد بخصوص که علماى زنجان بواسطۀ
  حصول اين فتح و فيروزى مردم را بشرارت و خونخوارگى تحريض

  دار مينمودند و بهتک حرمت تحريک ميکردند ازّميکردند و باذيت اسرا وا
  اين جهت تاراج و غارت شروع شد مردم مأمورينى را که مراقب منزل

  ّحجت بودند مورد هجوم ساختند و با لشکريان بقتل اشخاصى که باقى
  باک شده بودند که مانده بودند پرداختند اهالى زنجان بقدرى وحشى و بى

  جلو گيرى عاجز بودند رشتۀ نظم از همامير تومان و حاکم زنجان از 
  گسيخته بود مردم هر چه ميخواستند انجام ميدادند حاکم زنجان رؤساى
  لشکر را راضى کرد که اسرا را در منزل حاجى غالم محافظت کنند تا
  ّدستور از طهران برسد اسرائى که در آن محل مجتمع شده بودند مانند

  ّار داشتند زيرا آن محل نه سقفاغنام مظلوم در معرض سرماى شديد قر
  داشت و نه فرش و اثاثى دارا بود چند روز گرسنه گذراندند آنگاه زنها را
  از آنجا بمنزل ميرزا ابوالقاسم مجتهد بردند که شايد بتواند آنها را بدين



  ّاسالم برگرداند و باين وسيله از حبس آزاد شوند اين مجتهد طماع
   خود را وادار کرد که از زنهاى اسيرحريص زنان و بستگان و دختران

  ّجواهر و زينت آالت هر چه داشتند گرفتند حتى لباسهاى آنها را هم بيرون
  دند بعد باين زنها اجازه دادند کهانآوردند و لباسهاى پاره و کهنه بآنها پوش

  اى را هم بدهات اطراف فرستادند ساکنين ّبمنازل خويشان بروند و عده
  م زنجان با اين زنهاى مظلوم بکمال احترام و خوشروئىدهات بر خالف مرد

  ّ جناب حجت در زنجان تحترفتار نموده و از آنها پذيرائى کردند عائلۀ
   

  ٥٤٠ص 
  مراقبت قرار گرفتند تا از طهران دستور برسد مجروحين نيز باقى ماندند

  ّتا از پايتخت دربارۀ آنها امرى صادر شود ليکن شدت سرما در ظرف چند
  روز و بد رفتارى و درندگى مأمورين از طرف ديگر بحيات آن بيچارگان

  .ّخاتمه داد و جميعًا با نهايت مظلوميت وفات يافتند
  ّباقى اسرا از طرف امير تومان بفوج گروسى و خمسه و فوج عراقى     

   تسليم شدند و آنها را با طبل و شيپور باردو بردند افواج مزبور نسبت بآن
  در نهايت درندگى و خونخوارى رفتار کردند جمعى با شمشيربيچارگان 

   اصحاب قلعه بودند و بهفتادو نيزه بجان آن گروه مظلوم که باقيماندۀ
  و شش نفر بالغ ميشدند افتادند بدنهاى آنها را پاره پاره کردند هر فوجى

   در ضمن.  که از ديگران جلوتر بيفتدنددر رذالت و شرارت سعى ميکرد
  ّاين خون خوارگى و درندگى دشمنان حاجى محمد حسين پدرجريان 

  ابا بصير که جزو اصحاب مظلوم بود برخاست و مشغول اذان گفتن شد
  صداى او همه را بترس انداخت اين شخص با آنکه ساعت وفاتش نزديک بود
  چنان با عظمت و قدرت نداى ا اکبر بلند کرد که فوج عراقى از شنيدن آن

  ل شرم آور خود خجل شدند و فرياد يا على برکشيدند اسلحۀندا از اعما
  ّخود را انداختند و دست از فجايع برداشتند ديگر اذيتى باصحاب نکردند و

  راه خود را گرفته رفتند و با هم ميگفتند خدا لعنت کند امير تومان را که
  ما را فريب داد با کمال شيطنت و بدجنسى بما گفت که اين اشخاص دشمن

  ّضرت امير و ائمۀ اطهار هستند خدا لعنتش کند بعد از اين اگر ما راح



  قطعه قطعه کنند ديگر بحرفش گوش نميدهيم و باينگونه اعمال زشت
  .دست نميگشائيم

  خالصه بعضى از اسرا را بتوپ بستند بعضى را برهنه کردند و آب     
  يدند و روى برفيخ روى آنها ريختند و تازيانه زدند بدن بعضى را شيره مال

ّانداختند تا بميرند ولى اصحاب باوفا با آن همه بليات و آفات که تحمل ّ  
   

  ٥٤١ص 
  اى ّنمودند تا آخرين مرحله بر ايمان خويش ثابت بودند لب بتبرى نگشودند و کلمه

  . هيچکدام ديده نشدمشعر بر جزع نگفتند و آثار حزن و اندوه در چهرۀ
  اعمال شرم آور خود را بپايان بردند در صددچون لشکريان خونخوار      

ّبر آمدند که جسد جناب حجت را پيدا کنند بعضى از اصحاب را مورد اذيت ّ  
  ّو آزار قرار دادند تا مدفن جناب حجت را نشان بدهند ولى بمقصود

ّنرسيدند حاکم هم هر چه جستجو کرد موفق نشد مدفن جناب حجت را پيدا ّ  
  ّاله پسر جناب حجت را فرمان داد نزد او آوردندکند باالخره حسين هفت س

  با کمال مالطفت و مهربانى بآن طفل گفت من خيلى محزون و غمگينم زيرا
  اند ولى تقصير من نيست من ّميدانم پدر تو چه مصائبى را تحمل کرده

  ّمسئول نيستم علماى زنجان مسئولند و علت وقوع اين اعمال مذمومه آنها
ّاهم جسد پدرت را پيدا کنم و در محل معينى بخاکاند حال ميخو بوده ّ  

  بسپارم و با نهايت احترام اين عمل را انجام بدهم تا تالفى اقدامات مذمومۀ
  .سابقه باين وسيله بشود

  آنقدر از اين حرفها زد که آن طفل را فريفت و بمقصود خود رسيد چند     
  ّ حجت را بيروننفر مأمور با آن طفل فرستاد که بروند و جسد جناب

  ّبياورند مأمورين رفتند و آن بدن مقدس را نزد حاکم آوردند حاکم ظالم
  فرمان داد تا آن بدن را بريسمان بستند و با طبل و شيپور در کوچه

  ّو بازار زنجان کشيدند سه روز و سه شب آن بدن مقدس در معرض هتک
  ّن مقدس راو حرمت و جسارت اشرار بود ديگر وصف آن ممکن نيست آن بد

  ّباالخره در ميان ميدان براى تماشاى مردم انداختند گويند شب سوم چند نفر
  .ّسوار آمدند و آن جسد پاک را بقزوين برده بمحل امنى نهادند



  ّپس از چندى از طهران دستور رسيد که بستگان جناب حجت را     
  شيرازبشيراز ببرند بعد از ورود بشيراز آنها را بحاکم سپردند حاکم 

  هر چه که براى آنها باقى مانده بود گرفت و اسرا را در منزل ويرانى جاى
   

  ٥٤٢ص 
ّداد همه بفقر و بينوائى مبتال شدند مهدى پسر کوچک جناب حجت از شدت ّ  

  .رنج و زحمت وفات يافت و در همان منزل خراب مدفون گشت
  ّل آن هنگامۀ زنجان وارد اين شهر شدم و محمن نه سال بعد از واقعۀ     

   على مردان خان را که تل خاکى بود با کمال حزنعجيب را ديدم قلعۀ
   جاويدو اندوه زيارت کردم و بسر زمينى که بخون اصحاب باوفا که زندۀ

  هستند سيراب شده بود قدم نهادم ابواب و بروج قلعه را که دشمنان خراب
  ار رفته بود و خونکرده بودند ديدم و سنگهائى را که بمنزلۀ سنگر بک

  .بسيارى بر آنها ريخته بود مشاهده کردم
   شهداى زنجان تا کنون معلوم نيست قدر مسلم اينست که اينّعدۀ     

ّواقعه مدت مديدى طول کشيده است  و عدۀ زيادى در آن واقعه شرکت کردند ّ  
  من نتوانستم اسامى شهدا را بتمامهم بدست بياورم اسم ا الميم و اسم

  اند خوانندگان ا االسد اسامى بعضى از شهداى زنجان را ياد داشت کرده
  ّگرامى بآن ياد داشت مراجعه کنند در عدد اصحاب حجت و عدد شهداى زنجان

   شهدا را بالغ ميدانند بعضى همّاختالف است بعضى بچند هزار نفر عدۀ
  شهدا راّاند شنيدم يکى از اصحاب حجت اسامى  بيشتر از اينها گفته

   
  ٥٤٣ص 

  ياد داشت ميکرده و ياد داشتى از او باقى مانده که در آن قبل از وفات جناب
  اند نگاشته است ّحجت هزار و پانصد و نود و هشت نفر را که بشهادت رسيده

  .اند ّو آنهائيکه بعد از جناب حجت شهيد شده اند دويست و دو نفر بوده
  ّجناب ميرزا محمد على طبيب زنجانىدر تنظيم و نگارش واقعۀ زنجان      

  ّو ابا بصير و سيد اشرف که همه از شهداى امر مبارک هستند بمن خيلى
ً مساعدت فرمودند من اين نفوس مقدسه را کامال ميشناسم برخى از مطالب ّ  



ّرا هم از نوشتجات مال حسين زنجانى اقتباس کردم مال حسين مزبور وقايع ّ  
  ورى کرده بود و بحضور مبارک حضرت بهاءارا از مصادر مختلفه جمع آ

  اّ ام.ّفرستاده بود اسناد من در نقل وقايع زنجان متکى باينها بود که گفتم
ّوقايع مازندران را که قبال نگاشتم از نوشتجات سيد ابوطالب شهميرزادى ً  
  ّکه بارض مقدس فرستاده بود و از نوشتجات مختصرى که ميرزا حيدر على

   
  ٥٤٤ص 
  ستانى نگاشته بود اقتباس کردم برخى از مطالب آن واقعه را هم ازارد

ّ طبرسى بوده اند مانند مال محمد صادق مقدسنفوسيکه در قلعۀ ّ   ّ مال ميرزا، ّ
   حاجى عبد المجيد پدر جناب بديع که يکى از شهداى امر، ّمحمد فروغى

  تندمحبوب است بدست آوردم دربارۀ وقايع نيريز آنچه را نگاشتم مس
ّهاى جناب رضى الروح بود که از اصحاب خاص حضرت وحيد بوده بگفته ّ َ  

  ّ نيريز را از نوشتجات يکى از احباء موسوماست وقايع و حوادث اخيرۀ
ّبمال شفيع که بارض مقدس فرستاده بود و در نهايت تفصيل واقعۀ نيريز را ّ  

  يز بحث نيرّنوشته بود نقل کردم مال شفيع در موضوع حوادث اخيرۀ
  ّفراوانى نمود نتيجۀ معلومات خود را بحضور حضرت بهاءا فرستاد اما
  وقايعى که از قلم من افتاده است و در اين مجموعه ذکر نشده آيندگان

  خواهند نوشت و جمع آورى خواهند کرد اگر خوانندگان گرامى نقصى در
   دارند زيراام مشاهده کنند رجا دارم مرا معذور اين تاريخ که من نوشته

  ّآيندگان بزودى خواهند آمد و تاريخ مفصل امر مبارک را خواهند نوشت
   امر مبارک را که ما بقدرّو چنانچه بايد و شايد حق نگارش حوادث عجيبۀ

  .ّاستطاعت و توانائى خود باهميت آن پى برده ايم ادا خواهند کرد
   

  ٥٤٥ص  
                     فصل بيست و پنجم       
       مسافرت حضرت بهآءا بکربال             

  از آغاز شروع نوشتن باين تاريخ مقصود من اين بود که باضافۀ     
   اين تاريخحوادث تاريخى آنچه را از حضرت بهاءا استماع نمودم ضميمۀ



  ّسازم گاهى تنها و گاهى با ساير اصحاب مشرف ميشدم و وقايع تاريخى
   بدشت بود کهام از جمله واقعۀ ه من در اين تاريخ نگاشتهرا ميفرمودند ک

  .از قبل نگارش يافت و بيانات مبارکه در اين خصوص زينت تاريخ من شد
  ّ زنجان را بپايان رساندم با بعضى از احبا دو دفعه بر حسبچون واقعۀ

  ّ حضرت بهاءا بحضور مبارک مشرف شديم در اينوقت هيکلاجازۀ
ّزل برادرشان حضرت کليم بودند در شب دوم و چهارم توقفشانمبارک در من ّ  

  ّدر منزل جناب کليم که ورودشان بآنجا مطابق بود با هفتم جمادى االول
  ّبحضور مبارک مشرف شديم ) ١٨٨٩ سال )ژانويه( بنايرنوزدهم(  هجرى ١٣٠٦سال 

ّجمعى از احباى سروستان و فاران نيز مشرف بودند بعضى از طائفين ح   ولّ
  هم حضور داشتند بيانات مبارک در دلهاى ما چنان نقش بست که زوالى
  براى آن ممکن نيست در اين مقام بهتر آن ديدم که قارئين محترم را نيز در
  :ّلذت بيانات مبارکه با خود شريک کنم اين است مضمون بيانات مبارکه

  بود نازل     حمد خدا را که براى مؤمنين در اين امر مبارک آنچه الزم 
  ّواجبات را معين و اعمال الزمه را بکمال وضوح در کتابو فرمود فرائض 

  ّذکر کرد اينک تکليف کل آنست که قيام بخدمت کنند و اوامر الهى را عمل
  ّنمايند مؤمنين بايد مطابق آنچه بآنها نصيحت کنيم عمل کنند مبادا از حد

  کنند در لوح حاجى ميرزااعتدال تجاوز نمايند و از نصايح و مواعظ اعراض 
  هاى ايم  بايد طورى رفتار کنى که اگر از چشمه موسى قمى چنين فرموده

  ايمان و ايقان و درياهاى علم و عرفان سيراب شوى لبهاى تو بهيچکس چه
   

  ٥٤٦ص 
  اى دوست و چه بيگانه اين راز را کشف ننمايد و از اسرارى که پى برده

  ّش محبت ا بر افروخت بر حذر باشچيزى اظهار نکند و اگر قلبت بآت
  ّکه کسى از راز دلت آگاه نشود و اگر روح تو مانند درياى زخار موج زند
  نبايد آشکار گردد خدا داناست که خودمان را هيچوقت مخفى و مستور
  نداشتيم و در خدمت امر تهاون ننموديم با آنکه در لباس اهل علم نبوديم

  ّازندران مذاکرات کرديم و حقانيت امر را بآنهاکرارًا با علما در  نور و م
  ثابت نموديم در عزم خود وهن و سستى روا نداشتيم هر جا طالبى يافته شد



  بسوى او شتافتيم و با هر کس مذاکره کرديم نداى الهى را پذيرفت و در
  جمع اهل ايمان داخل شد اگر اعمال ناقضين نبود نور و مازندران امروز از

  امرى شمرده ميشد و اهل آن عمومًا مؤمن بودند در اوقاتيکه ّمراکز مهم
  شاهزاده مهدى قلى ميرزا قلعۀ طبرسى را محاصره کرده بود ما از نور براى
ًنصرت اصحاب خارج شديم و عبد الوهاب را که يکى از خدام بود قبال ّ ّ  

  ما رافرستاديم تا اهل قلعه را از آمدن ما اخبار نمايد با آنکه دشمنان اطراف 
  ّگرفته بودند همت گماشتيم که بنصرت اصحاب بپردازيم خطرهاى

  گوناگون ما را از اين مقصود باز نداشت ليکن دست قدرت الهى در مقابل
  اين منظور موانعى ايجاد کرد و ما را از نصرت اصحاب باز داشت حکمت
  خدا چنين اقتضا کرد که بعضى از اهالى نور که از عزيمت ما بجانب قلعۀ

  طبرسى باخبر شده بودند ميرزا تقى حاکم آمل را از اين منظور با خبر
  اى از مأمورين ميرزا تقى ّساخته پيش از اينکه ما بقلعه برسيم عده

  بما رسيدند در بين اينکه ما باستراحت مشغول بوديم و چاى مينوشيديم
  تندجمعى از سواران ريخته اثاث و اسبهاى ما را گرفتند و ما را اسير ساخ
  ّبراى سوارى من بعد از آنکه اسبم را بردند اسب ضعيف ناتوانى معين
  کردند زين و برگ اين اسب هم از کار افتاده بود باقى همراهان ما را

  ّبزنجير کشيدند و نزد حاکم آمل بردند ميرزا تقى ما را از چنگال اذيت و
   

  ٥٤٧ص 
  رد علماى شهر براىآزار علما نجات داد و در منزل خويش از ما پذيرائى ک

  ّاين عمل او را تهديد بسيار نمودند او يقين داشت نميتواند ما را از اذيت علما
  نگاهدارى کند ما در منزل ميرزا تقى بوديم که سردار که در لشکر مازندران
  ّبود به آمل مراجعت کرد چون از قضاياى ما مطلع شد ميرزا تقى را توبيخ

  يد از تهديدهاى اين علماء نادان بترسى و ازبسيار نمود و باو گفت چرا با
  هياهوى آنها بيم کنى خوب بود اين جمع را پراکنده ميساختى و حاضرين

  ّ ديگر در شهر سارى گرفتار اذيت ورا بطهران مراجعت ميدادى بارى دفعۀ
  آزار مردم شديم با آنکه بيشتر از اعيان اين شهر از آشنايان ما بودند و

  ا آنها مالقات کرده بوديم با اين همه چون در کوچه و بازاراغلب در طهران ب



  ّبا قدوس عبور ميکرديم از هر طرف ما را مورد طعنه قرار داده و بصداى
  و ما نميتوانستيم خود را از رفتار زشت) بابى  -بابى ( بلند فرياد ميزدند 

  ينآنان برکنار سازيم در طهران دو مرتبه حبس شديم زيرا بمعاونت مظلوم
ّقيام کرده بوديم اول مرتبه که حبس شده بوديم بعد از قضيۀ   ّ قتل مال تقىّ

  ّقزوينى بود زيرا با متهمين که بدون گناه گرفتار شکنجه شده بودند
ّهمراهى ميکرديم مرتبۀ دوم در قضيۀ تير زدن به ناصر الدين شاه گرفتار ّ ّ  

  ّردند بعد از مدتىحبس شديم همين واقعه سبب شد که ما را ببغداد نفى ک
ّهاى کردستان رفتيم و مدتى را بعزلت گذرانديم محل ما در قلۀ قليل بکوه ّ ّ  

  ّکوهى بود که بمسافت سه روز راه از آبادى بود و وسائل راحتى بکلى براى
  ّما مفقود بود تا آنکه شيخ اسمعيل بحال ما اطالع يافت و غذا و طعام براى

  برگشتيم مشاهده شد که از امر باب اثرى چون به بغداد .ّما مهيا ميکرد
ّباقى نمانده و آن اساس بکلى فراموش گشته همت گماشتيم تا امر حضرتش ّ  

   فراموشى نجاتش دهيم و دررا از نو حيات تازه بخشيم و از زاويۀ
   در آنوقت جميع اصحاب و.منظر عمومى حقايق و معارف الهى را بگذاريم

  گرفته بود فريدًا وحيدًا بر اظهار حقايق امرخوف و اضطراب فرا  منين راُمو
   

  ٥٤٨ص 
  باب قيام نموديم و با عزم و ثباتى محکم اهل نفاق و فتور را مخاطب

ّساختيم که اى بيخبران کمر همت محکم بنديد و بر نصرت اهل حق قيام ّ  
  نمائيد و دين فراموش شده را ثانيًا زنده کنيد جميع اهل عالم را دعوت

   پس از آنکه از ادرنه خارج.وار مشرقه از افق امر ناظر باشندنموده که بان
   ما مطلبى چند در نظرّشديم متصديان امور حکومتى اسالمبول دربارۀ

   درياى فنا سازندگرفتند و آخر کار قرار بر اين شد که ما و ياران را غرقۀ
  کهو در بحر اندازند اين اخبار بطهران رسيد و در بين ياران شهرت يافت 
  حکومت اسالمبول ما و ياران را بدريا انداخته مؤمنين خراسان را از

  ندى چون اينغاستماع اين خبر وحشت و اضطراب فرو گرفت ميرزا احمد از
  خبر شنيد اظهار داشت که من اين واقعه را نميتوانم تصديق کنم زيرا اگر

ّاين قضيه راست باشد ناچار ادعاى سيد باب و امر او باطل خوا ّ    پس.هد بودّ



ّاز مدتى که خبر سالمتى ما در سجن عکا باحباى خراسان رسيد همه شاد و ّ ّ  
  .مسرور شدند و از متانت ايمان و ايقان ميرزا احمد ازغندى شگفتى نمودند

  ّاز سجن اعظم بملوک و سالطين عالم خطابات مهمه و الواح عديده ارسال شد
   جناب بديع لوح سلطانسطۀّو کل را بر نصرت امر الهى دعوت نموديم بوا

  را بشاه ايران فرستاديم بديع در مقابل جمعى از مردان لوح را بشاه تسليم
ّنمود و توجه او را بتفکر در اطراف مندرجات آن جلب کرد ساير الواح نيز ّ  

   سفير فرانسه بما رسيدّبساير ملوک رسيد جواب لوح ناپلئون سوم بوسيلۀ
  م محفوظ است ما در لوح امپراطور فرانسهاصل آن جواب در نزد غصن اعظ

َيا ملک پاريس نبئ القسيس أن" اين آيات را نازل نموده بوديم  َ َ َّ ِ ِ َ  
َال يدق النواقيس الخ      ّاما لوح پادشاهى روس تا کنون بدست او نرسيده و" ُ

  عنقريب باو خواهد رسيد و لکن الواح ديگرى باو رسيده آنها را خوانده
  ّ خدا را که  ترا بمعرفت امرش موفق نمود زيرا هر کس بمعرفت شکر کن.است

  ّايمان رسيد از نفوس مقدسه محسوب است و مسلما قبل از ايمان و عرفان
   

  ٥٤٩ص 
ّمصدر اعمال خيريه بوده هر چند آنها را در نظر نداشته زيرا اعمال خيريه ّ  

  ببندگان خود عطا او ايمان و عرفان را است که خداوند بواسطۀه اى تنها وسيل
  نصيبند سبب آنست که مصدر ميفرمايد آنهائيکه از ايمان بمظهر امر بى

   اميدوارم انشاء ا تو حال که بنور الهى فائز شدى.اعمال شنيعه هستند
  ت را ابراز کنى تا ظلمات تقليد وّيّبخدمت امرش قيام نمائى و نهايت جد

   تو بايد بر ايمانت شهادت دهدکفر را از بين مردم محو و زائل سازى اعمال
  و گمراهان را براه راست هدايت کند امشب را هرگز فراموش مکن

  اميدوارم که ذکر امشب تا ابد در سر زبانها باقى مانده و داستانش هيچ
 وقت از صفحۀ عالم محو نشود انشاء ا.  

  هم     هفتمين نوروز بعد از اظهار امر حضرت اعلى مطابق با روز شانزد
   زنجان يکماه و نيم هجرى بود که از واقعۀ١٢٦٧ماه جمادى االولى  سال 

  گذشته بود در همين سال در اواخر بهار که مطابق با اوائل ماه شعبان بود
  در آنوقت در) نبيل ( حضرت بهاءا از طهران بکربال عزيمت فرمودند 



   حضرت، مجالسکرمانشاه ساکن بودم و با ميرزا احمد کاتب باب معاشر و 
   بهاءا بميرزا احمد فرموده بودند که آثار حضرت اعلى را که در

  .دسترس او بود جمع آورى و استنساخ نمايد و او باين کار مشغول بود
   طهران بوقوع پيوست من در منزل پدرم دروقتيکه شهادت شهداى سبعۀ

   زيارت مقامات زرند بودم پس از چندى از زرند بشهر قم رفتم ببهانۀقريۀ
  ّ ولى مقصود اصلى مالقات ميرزا احمد بود لکن بلقاى او موفق،کهّمتبر
  ّ حاجى ميرزا موسى قمى بمن گفت يگانه کسى که ميتواند ترا بمحل.نشدم

   جناب عظيم است نظر بگفتار او از کاشان بقم آمده.ميرزا احمد داللت کند
  دم که سابقًا با ميرزا احمدرا دي ّدر آنجا سيد ابوالقاسم عالقبند اصفهانى

  بکرمانشاه رفته بود عظيم به ابوالقاسم گفت تا مرا بشهرى که ميرزا احمد
  ّاست داللت کند سيد ابو القاسم وسائل سفر مرا بهمدان فراهم نمود و بمن

   
  ٥٥٠ص 

  گفت ميرزا احمد على طبيب زنجانى ممکن است ترا بمکان ميرزا احمد داللت
  د على طبيبّحمم او رفتار کردم و بداللت ميرزا ارۀنمايد من بر حسب اش

  ّحسين شوشترى که از تجار  غالمزنجانى بکرمانشاه رفتم  و بوسيلۀ
  ّکرمانشاه بود و طبيب زنجانى او را بمن معرفى کرده بود بمالقات

  ّ بعد از چند روز ميرزا احمد بمن گفت در ايامى.ميرزا احمد کاتب نائل شدم
  ايلدرم ميرزا برادر خانلر ميرزا را تبليغ کردم و قصد دارمکه در قم بودم 

   حضرت اعلى را برسم يادگار براى اويک نسخه از کتاب دالئل سبعۀ
   ايلدرم ميرزا در آن.بفرستم از تو خواهش دارم که اين خدمت را انجام دهى

ّايام حکومت خرم آباد لرستان را داشت و مرکز سپاهش در کوههاى خاوه ّ  
  ّ من از اين مأموريت بينهايت خوشحال شدم و فورًا سفر. بودولشتر

  اختيار کردم بهمراهى يکنفر کرد از کوهها و جنگلها گذشتم و پس از شش
  شبانه روز باردوگاه ايلدرم ميرزا رسيدم و امانت ميرزا احمد را باو دادم

  نّحاکم جوابى بميرزا احمد نوشت و از اظهار لطف او ابراز ممنونيت کرد م
   بمحض ورود ميرزا احمد بمن مژده.شتمگآن جواب را گرفته بکرمانشاه بر

  داد که حضرت بهاءا وارد شدند ماه رمضان بود که در کرمانشاه بحضور



  ّمبارک مشرف شدم حضرت بهاءا مشغول خواندن قرآن بودند از استماع
  ارى بردمّ مبارک که در نهايت مالحت تالوت قرآن ميفرمود لذت بسينغمۀ

   را که ايلدرم ميرزا بميرزا احمد نوشته بود بحضور مبارک تقديم اىمن نامه
  :کردم فرمودند

  ايمان اوالد قاجار قابل اعتماد نيست اين شخص در اظهار ايمان کاذب"      
   آن اظهار ايمان ميکند که شايد روزى بابيها شاه را بقتلاست زيرا بواسطۀ

  لطنت بنشانند از اينجهت اظهار ايمانرسانند و او را بر تخت س
  ."ميکند و بس

  چند ماه بعد صدق کلمات بهاءا ظاهر شد و ايلدرم ميرزا امر کرد     
   

  ٥٥١ص 
  بزرگترين ياوران امر ا بود بقتل رسانند در ايناز ّسيد بصير هندى را که 

  رم وّ ذکر شهادت سيد بصير را بنگا،موقع چنين بنظر رسيد که بمناسبت
  .داستان ايمان و تصديق او را شرح دهم

ّدر اوائل ظهور سيد باب هر يک از حروف حى مأمور شدند که بشهرى      ّ  
   ظهور را بمردم بدهند شيخ سعيد هندى که از حروفمسافرت نمايند و مژدۀ

  ّحى بود بامر مبارک بهندوستان مسافرت نمود و چون بشهر مولتان رسيد
  مردى دانشمند بود نداى ظهور جديد را از وى شنيد وّسيد بصير هندى که 

  ّبداللت فطرت اصليه بامر مبارک مؤمن شد علم و دانش بجاى آنکه حجاب
  او شود رهبر او گرديد زينت رياست را از خود دور ساخت و خيل مريدان

  ّرا از دور خود پريشان نمود و بخدمت امر قيام نمود اول قدمى که برداشت
  ّشيراز عزيمت کرد و با آن که نابينا بود تحمل صدمات نمود چوناين بود که ب

  بشيراز رسيد دانست که حضرت اعلى بامر شاه در کوه آذربايجان محبوس
  د و بمالقاتکرر فنور سه است فورًا از شيراز بطهران آمد و از آنجا ب

  راحضرت  بهاءا فائز گرديد اين مالقات تالفى مافات کرد و قلب تشنۀ او 
  اختيار بهدايت مردم از هر کيش و از آب وصال سيراب ساخت بى

  .مذهب پرداخت
  شيخ شهيد مازگانى براى من چنين روايت کرد که من در اواخر     



  ّتابستان سيد بصير را در قمصر مالقات کردم اعيان کاشان براى ييالق همه
  ده بودندساله بقمصر ميآيند بصير شب و روز با اشخاصى که به ييالق آم

  مذاکرات مينمود و هيچکس را ياراى مقابله با او نبود اغلب گمان ميکردند
ّکه سيد بصير بقوۀ    داليل پيداّ سحر چنين تسلطى در حقايق اسالم و اقامۀّ

  کرده از اينجهت بيمناک بودند که مبادا سحر وى در بر انداختن رياست
  .ّو مقام آنها مؤثر باشد

ّقب بمال باشى که از شهداى سلطان آباد است دربارۀّمال ابراهيم مل      ّ  
   

  ٥٥٢ص 
ّسيد بصير براى من حکايت کرد که سيد در اواخر حيات خود در سلطان آباد ّ  
  بود در آنشهر بمالقات او نائل شدم با بزرگان علما بمذاکره مشغول بود و
  کسى را ياراى مقاومت او نبود براى اثبات مطالب خود بآيات قرآن و

  احاديث وارده در کتاب اصول کافى و بحار االنوار استدالل ميکرد و هر آيه
  و حديث را از روى قرآن و کتاب بآنها نشان ميداد بيانى فصيح داشت و
  گفتارى بليغ پس از چندى بصير از سلطان آباد بلرستان رفت و باردوگاه

  زى در اثناءايلدرم ميرزا ورود فرمود شاهزاده از او احترام بسيار نمود رو
ّمذاکرات سيد راجع بمحمد شاه کلمه    گفت که موجب خشم شاهزاده گرديد اىّ

ّفرمان داد تا زبان سيد را از پشت سر کشيدند سيد با شجاعت تمام اين ّ  
ّانه را تحمل نمود بعد از مدتى قليل از اثر آن عذاب وفاتبيرحمرفتار  ّ  
  نسبت ببرادرش خانلر در همان هفته مخالفتى از ايلدرم ميرزا .فرمود

  ميرزا سرزد خانلر بشاه شکايت کرد شاه باو اجازت داد تا ايلدرم را تنبيه
  نمايد خانلر امر کرد برادرش ايلدرم را برهنه کرده بزنجير کشيدند

  .و باردبيل برده محبوسش ساختند ايلدرم در زندان بود تا وفات نمود
  رمانشاه بسر بردند پسحضرت بهاءا بيشتر ماه رمضان را در ک     

  از چندى بهمراهى شکر ا نورى که يکى از خويشان آن حضرت بود
ّانى که از بقية السيف قلعۀمازندرّو بمصاحبت ميرزا محمد     طبرسى بودّ

ّبکربال توجه فرمودند حضرت بهاءا علت مسافرت خود را از طهران ّ  
  .بکربال براى من چنين حکايت فرمودند



  ير نظام يکروز ما را بمنزل خود دعوت کرد و با نهايت احترام از ماام"      
  پذيرائى نمود و گفت  سبب مالقات شما اين بود که اکنون ميگويم من بيقين

   شخص شما نبودّمبين ميدانم که اگر مساعدت و تدبير و اقدامات مهمۀ
  ندّجوئى بهيچ وجه اطالعى نداشت از جنگکه ّهرگز مال حسين و يارانش 

  ّنميتوانستند مدت هفت ماه در مقابل اردوى شاهنشاهى پايدارى نمايند من
   

  ٥٥٣ص 
  از مهارت و زبر دستى شخص شما که اينگونه دستورات عجيبه ميدهيد

   که اشتراک شما را در اى ام نشانه بم ولى تا کنون نتوانستهّبسيار متعج
  مثال شما اشخاصّها ثابت کند بدست بياورم خيلى متأسفم که ا اين شورش

  ر چرا بايد بشاه و وطن خود خدمت نکرده و از دربار بر کنار باشندّمدب
ّاينک از شما تقاضا دارم در اين ايام که شاه عازم اصفهان است موق   تًا بکربالّ

  عزيمت کنيد و در نظر دارم که چون شاه مراجعت کند براى شما منصب
  سى ديگر مانند شما براى اينامير ديوانى را از شاه تقاضا نمايم زيرا ک

ّمنصب اليق نيست ما ادعاهاى او را با نهايت قوت رد کرديم و براى قبول ّ  
  ."منصب نيز حاضر نشديم و بعد از چند هفته از طهران بکربال آمديم 

      حضرت بهاءا در کرمانشاه بميرزا احمد و من امر فرمود که بطهران
  حض ورود بطهران بهمراهى ميرزا يحيىبرويم و مرا مأمور نمودند که بم

   ذو الفقار خان که نزديک شاهرود است برويم و در آنجا بمانيم تابقلعۀ
  بهاءا بطهران مراجعت نمايد و بميرزا احمد فرمود که در طهران بماند تا از

  باسم جناب کليم اى  مراسلهکربال مراجعت نمايد يک جعبه شيرينى بضميمۀ
  دند و فرمودند شيرينى را براى غصن اعظم و مادرشانبميرزا احمد دا

  بمازندران بفرستند من چون بطهران رسيدم و امر مبارک را بميرزا يحيى
  ابالغ نمودم براى اجراى امر و مسافرت از طهران بشاهرود حاضر نشد از

   چند براى يارانش اىاين گذشته مرا هم مجبور کرد بقزوين بروم و نامه
  اجعت از قزوين نظر باصرار چند نفر از خويشان مجبورببرم پس از مر

  شدم بزرند بروم ميرزا احمد بمن وعده داد که وسائل مراجعت مرا بطهران
  فراهم کند و باين  وعده وفا کرد بعد از دو ماه بطهران آمدم و با



  ميرزا احمد در کاروانسرائى که بيرون دروازه نو است زمستان را بسر
  اوقات خود را بنوشتن کتاب مبارک بيان فارسى و کتاببردم ميرزا احمد 

  دالئل سبعه ميگذرانيد دو نسخه از کتاب دالئل سبعه بمن داد که از طرف او
   

  ٥٥٤ص 
  .ّبمستوفى الممالک آشتيانى و ميرزا سيد على تفرشى مجد االشراف بدهم

  فّمستوفى الممالک بعد از خواندن آن کتاب مؤمن شد اما مجد االشرا     
   روزى در محضر آقاى کليم مجد االشراف چنين گفت.نصيب ماند از ايمان بى
  ّيت بيشمار ابرازّه در انتشار آئين خود کوشش بسيار و جدّ بابيکه طايفۀ

  ّميدارند حتى جوانى چند روز قبل براى من کتابى آورد عبارت آن کتاب
  انات اوطورى است که مردم بيسواد را ميفريبد آقاى کليم در ضمن بي

   من براى او فرستاده است در همانفهميد که کتاب را ميرزا احمد بوسيلۀ
  روز جناب کليم مرا نصيحت فرمود که هر چه زودتر بزرند بروم

  و بميرزا احمد هم بگويم که بقم عزيمت نمايد و فرمود شما هر دو در معرض
   ممکن استخطرى عظيم واقع شده ايد ميرزا احمد هم بمن فرمود که بهر نحو

  ّکتاب را از مجد االشراف پس بگيرم من بهر بهانه بود کتاب را از سيد پس
  ّگرفتم و بعد از مدتى قليل ميرزا احمد عازم قم شد من او را تا شاه

  .عبد العظيم مشايعت کردم و خود بطرف زرند روانه شدم
  ّوالّحضرت بهاءا بکربال عزيمت فرمودند آن ايام مطابق با ماه ش     

  ّ هجرى بود چند روزى هم در بغداد توقف فرمودند بغداد همان شهرى١٢٦٧
  است که در سفر ثانى بهاءا را پذيرفت و دعوت حضرتش در اين شهر
  بگوش نزديک و دور رسيد چون بکربال رسيدند مشاهده فرمودند که

ّسيد عالو عراقى دام فريب گسترده و مدعى شده که روح القدس در هيکل    اوّ
  ّمجسم است جمعى از مشاهير اصحاب هم مانند شيخ سلطان کربالئى و

  اند شيخ اند و بدامش گرفتار شده ّحاجى سيد جواد فريب او را خورده
  ّسلطان را عقيده اين بود که از بزرگترين شاگردان سيد عالو است و بعد از
  د کهاو رياست بوى منتقل خواهد شد حضرت بهاءا او را نصيحت فرمودن
  خود را بدام اينگونه نفوس گمراه نيندازد و از قيد بندگى آنان خويش را



  رها سازد و او را وادار کردند که بخدمت امر باب قيام نمايد اين نصيحت
   

  ٥٥٥ص 
  ّسبب شد که آتش محبت ا در قلب شيخ سلطان مشتعل شده از دام

  مشاهده نمودند کهّاهريمن برست و بيزدان پيوست شاگردان سيد عالو چون 
  شيخ سلطان از ارادت عالو کاسته آنان نيز بمتابعت او قيام نمودند

  اى نديد جز آنکه مريد مشاهده نمود چاره ّسيد عالو که خود را تنها و بى
  بعظمت مقام و کثرت علم و طهارت ذات حضرت بهاءا اقرار نمايد و در

ّنزد کل اعتراف کرد که از ادعاى بيجاى خود پ   شيمان است و سوگند ياد نمودّ
  .که بعد از اين لب باين قسم ياوه گوئيها نگشايد

  حضرت بهاءا روزى در کربال با شيخ حسن زنوزى مالقات فرمودند     
  اى بود که حضرت  خود را باو آشکار نمودند و اين مژدهۀّو حقيقت نوراني

  را در سابقاعلى به شيخ حسن داده بودند شرح حال شيخ حسن زنوزى 
  ّاشاره کرديم اگر حضرت بهاءا شيخ حسن را منع نفرموده بودند از شدت
  اشتعال و کثرت انجذاب نداى ظهور موعود را اعالن مينمود و بشارت

  .رجعت حسينى را بمردم ميداد
  ّاز جمله اشخاصى که بعظمت رتبۀ بهاءا آگاه بود ميرزا محمد على     

  ت بهاءا در قلب او بذر ايمان را چنان کاشتند کهطبيب زنجانى بود حضر
   قليلى سر سبز و بارور گرديد جناب طبيب را آخر کار جام شهادتبفاصلۀ

  ّنصيب شد و از جمله اشخاصى که مجذوب طلعت مبارک بود عبد الوهاب
  شيرازى پسر حاج عبد المجيد بود که در کربال دکانى داشت و بکسب مشغول

  ّبال بحضور مبارک مشرف شد تصميم گرفت که ترک کسببود چون در کر
  و تجارت کند و بمالزمت حضرت بهاءا قيام نمايد هيکل مبارک او را امر
  بصبر فرمودند و نقدينه باو عطا کردند تا کمک کسب و کارش شود چون

  اختيار ّبطهران عزيمت فرمودند عبد الوهاب را جام صبر لبريز گشت و بى
  روان شد چون بطهران رسيد گرفتار چنگال معرضين گرديددر پى محبوب 

   شهادت رسيد شيخو با ساير اصحاب در سياه چال محبوس شد تا بدرجۀ
   



  ٥٥٦ص 
  على ميرزاى شيرازى نيز از جمله نفوسى بود که مجذوب طلعت عظمت شد
  و تا آخر زندگانى بخدمت امر قائم بود آثار عجيبه و تأثيرات غريبه که در

  ت با بهاءا مشاهده کرده بود پيوسته براى يار و اغيار حکايتمالقا
  .ميکرد

   
  ٥٥٧ص  

            فصل بيست و ششم                         
   داستان تير اندازى بشاه و نجات او                          

   جمادى٢٧در هشتمين نوروز بعد از اظهار امر باب که مطابق بود با      
   هجرى حضرت بهاءا در عراق بنشر تعاليم الهى مشغول بودند١٢٦٨ّول اال

  ّ موالى خود هراسان و از صدمات و بليات اصحاباصحاب باب که از واقعۀ
   قيام وّو مؤمنين بگوشه و کنار متفرق و پريشان شده بودند بواسطۀ

  ن خدمتاقدام حضرت بهاءا روحى جديد يافتند و از زواياى خمول بميدا
  شتافتند حضرت بهاءا روح شجاعت و استقامت را در آنان دميدند و از

  ّکه بعدًا واقع شد آنها را مطلع فرمودند و ئى ّوقايع تازه و مصائب متعدده
  خود بى پرده و حجاب بنشر تعاليم باب در ايران و عراق مبادرت نمودند در

  ّاعظم ايران بود بمقر اصلىبهار اين سال ميرزا تقى خان امير نظام که صدر 
  ّام فين کاشان بقتل رسيد امير نظام در مدت سه سالّخود شتافت و در حم

  صدارت خود با تمام قوى کوشيد تا نور الهى را خاموش نمايد و امر باب را
  از روى زمين محو و نابود سازد براى نيل باين مقصود اقدام بظلمى عجيب

   که بفرمان او انجام گرفت ولى عاقبت جزّکرد و آن امر بقتل سيد باب بود
  ّخسران ثمرى از رفتار ناهنجار خويش نگرفت در سال اول صدارت خود
  ّبراى خاموش کردن امر الهى لشکر به مازندران فرستاد و بقتل قدوس و

  باب الباب و ساير اصحاب فرمانى اکيد صادر کرد و سيصد و سيزده نفر از
  ّدم تيغ گذرانيد در سال دوم شهداى سبعۀّنفوس مقدسه و بيگناه را از 

  طهران بفرمان او شربت شهادت نوشيدند جناب وحيد و اصحابش در نيريز
  بامر آن وزير خونريز جان برايگان در راه امر يزدان ايثار نمودند اين وقايع



  ّسبب شد که مردم در هر شهر و بلد اقتدا بوزير شرير نموده باذيت و آزار
  انگيزى بفرمان اين وزير بى  حزنختند در اين سال واقعۀاهل ايمان پردا

   
  ٥٥٨ص 

  ّ جرائم اعمال او شد در زنجان جناب حجت و قريب هزار وتدبير ضميمۀ
  ّهشتصد نفر از اصحابش بدون هيچ گناهى بشهادت رسيدند سال اول
  حکومت اين وزير بظلم و طغيان آغاز شد و سال آخرش بجور و عدوان

  جان ان انجام يافت پس از ميرزا تقى خان امير کبير ميرزا آقانسبت باهل ايم
  ّنورى اعتماد الدوله بصدارت عظمى منصوب گرديد در آغاز جلوس خود
  تصميم گرفت که بين دولت و حضرت بهاءا را که رئيس بابيان بودند

   بحضرت بهاءا نگاشت و حضرتش را اىآشتى و التيام دهد لذا نامه
  .ت کردبطهران دعو

  حضرت بهاءا که قبل از وصول مکتوب وزير تصميم مراجعت     
  بطهران داشتند پس از وصول نامه عازم پايتخت گرديده و در ماه رجب
  وارد طهران شدند ميرزا آقاخان برادر خود جعفر قلى خان را مخصوصًا به
  ءاپيش باز حضرت بهاءا فرستاد و تبريک ورود تقديم نمود حضرت بها
  پس از ورود بطهران يک ماه تمام در منزل برادر وزير اعظم مهمان بودند

  صدر اعظم جعفر قلى خان برادر خود را مأمور پذيرائى آن حضرت نموده بود
  پيوسته اعيان شهر و بزرگان دربار بمالقات حضرتش شتافته پس از يک ماه

  فرمودند کهحضرت بهاءا بشميران انتقال فرمودند آقاى کليم مي
  ّجناب عظيم در اين اثنا با حضرت بهاءا مالقات نمود و پس از مدتى

  طوالنى که شوق ديدار آن حضرت را داشت بمقصود رسيد در ضمن مالقات
  ّجناب عظيم خيالى را که مدتها بود در فکر خود پرورش ميداد بحضور

  د منع نمودندمبارک عرض کرد حضرت بهاءا او را از اجراى آن خيال فاس
   آن تحذير فرمودند که اين عمل جلب بالياى تازه نمايد وو از عواقب وخيمۀ
  .اندازه گردد سبب زحمت بى

  ه که ازج افحضرت بهاءا بلواسان تشريف بردند و در قريۀ     
  ّمستملکات جناب وزير بود توقف نمودند جعفر قلى خان همچنان در مهمان



   
  ٥٥٩ص 

   
  ٥٦٠ص 

   در لواسان بحضرت بهاءا خبر رسيد که دو نفر از بابيان.پايدار بوددارى 
  اردوى خود بشميران سبک مغز قصد حيات شاه نمودند و در وقتى که شاه با

  عازم بودند آن دو جوان نادان بشاه حمله بردند يکى را نام صادق تبريزى
  ن مظلومو ديگرى را فتح ا قمى بود که براى گرفتن انتقام همکيشا

   مطلبى که دليل بر سادگى و جهالت آن دو جوان.خويش بشاه هجوم کردند
  ّ مؤثرى که مقصود را فورًا حاصل کنداست اينست که بجاى استعمال اسلحۀ

  ساچمه استعمال کردند که اندک خراشى در جسد شاه توليد کرد و اگر اين
  ّند البته بجاىّدو نفر از طرف شخص مدبر و رئيس خود مأمور اين کار بود

  ساچمه گلوله استعمال ميکردند استعمال ساچمه دليل است که اين دو
  مشورت ديگران بفکر ناقص خويش بچنين کار ناهنجارى جوان بى

  .اقدام نمودند
   هجرى از اين دو نادان سر زد١٢٦٨ال ّاين عمل زشت که در آخر شو     

  الياى قبل نجاتجلب مصيبت تازه نسبت بياران نمود اصحابى که از ب
  ّيافته بودند در اين غائله گرفتار شدند و به انواع عذاب و مشقات دچار

   حضرت بهاءا نيز با جمعى از بزرگان اصحاب بتهمت شرکت.گشتند
  در اين جرم بحبس سياه چال گرفتار و در زير زنجيرى که مخصوص

  ار ماه درّ که مدت چهىّخطرناکترين مقصرين بود مغلول گشتند اثر زنجير
  سياه چال زحمت افزاى هيکل مبارک بود تا آخر عمر در گردن حضرتش

   از استماع اين واقعه رؤساى دربار و علماى اسالم بينهايت.باقى بود
   با وجود.ّترسيدند و همت گماشتند که عاملين را هر چه زودتر سياست کنند

  ت و آزار مخالفينّده که باهل ايمان شده بود تا در مقابل اذيّکُنصيحتهاى مو
  دست بانتقام نگشايند اقدام آن دو نادان باين عمل زشت سبب شد که

  رؤساى کشور و علماء دين بابيان را دشمن مملکت و دين دانستند و اعالن
   جعفر قلى خان که در. بابيان صادر شدعمومى بجلوگيرى از هجوم و حملۀ
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پيغام داد و بحضرتش نگاشت کهشميران بود اين واقعه را بحضرت بهاءا   
  مادر شاه از اين واقعه سر تا پا آتش گرفته و در نزد امراى دربار حضرتت

  ّان صدر اعظم محرک اصلى و قاتل حقيقى شاهخرا بهمراهى ميرزا آقا
ّمعرفى کرده است صالح آنست که مدتى در محل ّ   ى مخفى بسر بريد تا اينّ

  ه را با شخص امين و پير با تجربههياهو و غوغا تسکين يابد اين نام
  ه فرستاد و باو تأکيد کرد که در خدمت حضرت بهاءاجبحضور مبارک باف

  .بماند و بهر جا که انتخاب کنند در خدمتش عازم شود
  حضرت بهاءا پيشنهاد جعفر قلى خان را نپذيرفتند و روز ديگر     

  در بين راه بسفارت روس کهسواره به اردوى شاه که در نياوران بود رفتند 
  در زرگنده نزديک نياوران بود رسيده ميرزا مجيد منشى سفارت روس از

  آن حضرت مهمانى کرد و پذيرائى نمود جمعى از خادمين حاجى عليخان
را شناختند و او را از توقف حضرت بهاءا ّحاجب الدوله حضرت بهاءا ّ  

  ّاجب الدوله فورًا مراتب رادر منزل منشى سفارت روس آگاه ساختند ح
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  بعرض شاه رسانيد رؤساى دربار از ورود حضرت بهاءا بجوار اردوى

ّشاه بهراس و تعجب افتادند ناصر الدين شاه هم بى   ّاندازه متعجب شد که ّ
  ّچگونه شخص متهم باين گونه تهمت بزرگى جرأت کرده خود را در معرض

  ى فرستاد تا حضرت بهاءا را از سفارتانظار قرار دهد و فورًا مأمور
روس تحويل گرفته بنزد شاه بياورد سفير روس از تسليم حضرت بهاءا  

  بمأمور شاه امتناع ورزيد و بآن حضرت گفت که بمنزل صدر اعظم برويد و
  کاغذى بصدر اعظم نوشت که بايد حضرت بهاءا را از طرف من پذيرائى

   بسيار کوشش نمائى و اگر آسيبى به بهاءاکنى و در حفظ اين امانت
   رخ دهد شخص تو مسئول سفارت روس خواهى بود اىبرسد و حادثه

  ميرزا آقاخان با آنکه نسبت بحضرت بهاءا ابراز مساعدت مينمود در اين
  واقعه از خوف جان و بيم زوال رياست و مقام از مساعدت خود دارى نمود



  ز زرگنده عازم شدند دختر سفير روس ازوقتيکه حضرت بهاءا ا
  مخاطراتيکه  حضرت بهاءا را تهديد ميکرد چنان پريشان خاطر بود که

  اشک از چشمش ميريخت و پدر خود را مخاطب ساخته گفت اى پدر اگر
   ايننتوانى اين مهمان خود را از خطر برهانى و محافظت کنى نتيجۀ

   روس که بينهايت دختر خود رارياست و قدرت تو چه خواهد بود سفير
  ّ او متأثر شده و باو قول داد که در حفظ حضرتدوست ميداشت از گريۀ

   اين قول بر نيآمد زيرابهاءا سعى بليغ  مبذول دارد و لکن از عهدۀ
  مأمورين شاه در بين نياوران و طهران حضرت بهاءا را دستگير کردند و

  را با سر و پاى برهنه پياده بطهران بردندآنچه داشتند گرفته و آن حضرت 
  ّدر بين راه از شدت حرارت آفتاب تابستان زحمت بسيار به وجود مبارک

   و از هر طرف سنگ مىند و لعن حضرت بهاءا پرداختّرسيد مردم بسب
  انداختند زيرا آن حضرت را بفتواى علما يگانه دشمن وطن و دين و شاه

  سيدند پير زنى با چشمانى شرر بار نفرينميشمردند چون بسياه چال ر
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  کنان و لعنت گويان جلو آمده سنگى در دست داشت ميخواست آن را
  بصورت حضرت بهاءا بزند مأمورين مانع شدند پير زن گفت شما را

ّبسيد الشهداء قسم ميدهم که بگذاريد اين سنگ را بزنم حضرت بهاءا ّ  
  نيد زيرا بخيال خود کار ثوابى را مى خواهدفرمودند او را ممانعت نک

  .انجام دهد
  ًسياه چالى که حضرت  بهاءا در آن محبوس بودند اصال در قديم خزينۀ     

  ّمحل و کثرت ّ حمام بود که بزندان تبديل شده بود تاريکى و عفونت آن
  حشرات و کراهت هوايش بتحرير نگنجد زنجيريکه حضرت بهاءا را بآن

  لول ساخته بودند قره کهر نام داشت که از زنجيرهاى معروف است سهمغ
  روز و سه شب هيچ کس آب و نان براى حضرت بهاءا نياورد يکى از

  مأمورين دلش بحال هيکل مبارک سوخت و هر چه خواست از حضور مبارک
  نهان کند و بمحضرپاجازه بگيرد که پنهانى ظرف چاى را در زير لباس 

ّ مبارکه بر اثر جديت موفقده تقديم نمايد قبول نفرمودند عائلۀمبارک آور ّّ  



  را که از منزل ميآورند شدند که مأمورين را راضى نمايند تا غذائى
  ّبحضور مبارک ببرند مأمورين در اول همراهى نمينمودند ولى باالخره
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  راضى شدند ولى حضرت بهاءا غذا ميل نميفرمودند زيرا ياران و
  پيروان محبوس خود را گرسنه مشاهده ميفرمودند و ممکن نبود آنها

  ًگرسنه باشند هيکل مبارک طعام گوارا ميل نمايند حقيقة اين محبوسين
ّگناه بر اثر خشم شاه نهايت سختى و مشقت را تحمل کردند بى ّ.  
  ّاز نفوسى که قصد حيات شاه نموده بودند اول صادق تبريزى گرفتار     

  ّ اول کسى بود که با شمشير برهنه بشاه حمله کرده او را از اسبشد صادق
  کشيد فورًا شاطر باشى و نوکران مستوفى الممالک او را بدون اينکه

   پاره ساختند يک پاره رادوبشناسند کيست بقتل رسانيده بدنش را 
  ّ عبد العظيم آويختند دوم نفر فتح شمران و پاره ديگر را بدروازۀبدروازۀ
حکاک قمى بود که گرفتار شد هر چه اصرار کردند و آزارش نمودند تاا ّ  

  ّهمدستان خود را معرفى کند جز سکوت جوابى نشنيدند و بعضى يقين
  ّکردند که گنگ و الل است عاقبت بعد از اذيت بسيار سرب گداخته در

  قاسم نيريزى بود که دستگير شد در روزيکهحاجى ّحلقش ريختند سومى 
  ليمان خان را در طهران شمع آجين کردند حاجى قاسم نيريزى را همحاجى س

  در همان روز در شميران شمع آجين کرده بشهادت رسانيدند در هر ساعت
   شاه بانواع ويکى دو تن از بابيان را گرفته بجرم اشتراک در واقعۀ

  ّاقسام اذيت و آزار بقتل ميرسانيدند با آنکه هيچيک را تقصيرى و گناهى
  ود هر ساعت مأمور مخصوص وارد سياه چال شده يک نفر را بصداى بلندنب

   زندان بيرون آورده در هنگام ورود بقتلگاه مردم ازاسم ميبرد و او را
  ّميريختند و بدن او را زخم ميزدند چنانکه هيچ عضوى از اعضاى متهم بحال

   با آنکهاى شديد بود که ميرغضبها طبيعى خود باقى نميماند و ظلم باندازه
  .معتاد بخون ريزى بودند از اقدام باينگونه ستمکارى ابا و امتناع داشتند 
     از جمله نفوسى که در اين واقعه بشهادت رسيد جناب حاجى سليمان

ّخان بود  مشار اليه پسر يحيى خان است پدرش در لشکر نايب السلطنه پدر ٌ  
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  ّن محمد شاه نيز منصبّمحمد شاه صاحب رتبه و منصب بود و در زما
ّو مقام و اهميتى داشت سليمان خان طبعًا اعتنائى بمناصب دربار نداشت و ّ  

  بعد از تصديق بامر باب و آشنا شدن بمعارف حقيقى از اعمال و افعال
  اطرافيان خويش بيزار و از داشتن منصب و خدم و مقام بر کنار بود قبل از

  ّ درس سيد کاظم رشتى وارد شدتصديق از طهران بکربال رفت و در محضر
  اوقات را بعبادت و عزلت ميگذرانيد در کربال بود تا وقتيکه نداى امر را از
ّمال يوسف اردبيلى و مال مهدى خوئى شنيد لذا تصميم گرفت که پس از ّ  

   طبرسى را شنيد خواستحصول ايمان بخدمت امر پردازد و چون خبر قلعۀ
  و بنصرت اصحاب پردازد لکن وقتى بطهراناز کربال خود را بدآنجا رساند 

   طبرسى خاتمه يافته بود لذا بمعاشرت ياران و مصاحبترسيد که واقعۀ
ّبقية السيف اصحاب مازندران مشغول شد لباسش در طهران همان لباس ّ  

   کوچک بر سر و عباى سياهى بر دوش داشت کهامۀممردم کربال بود يعنى ع
  يرزا تقيخان امير نظام او را وادار کرد کهزير آن قباى سفيدى ميپوشيد م

  آيد سليمان خان از تبديل لباس نمايد و ميگفت من از اين لباس که ميپوشى خوشم نمى
  امه مانند پدرش کاله بر سر نهاد و لکن با اصرار زيادماين ببعد بجاى ع
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  نزدميرزا تقى خان از قبول منصب در دربار امتناع ورزيد سليمان خان در 
  مردم و امراء دربار احترام بسيار داشت با آنکه در واقعۀ شهداى سبعۀ

  ّطهران در پايتخت بود کسى را ياراى آن نبود که او را اذيتى نمايد و آزارى
  تبريز رفت و مقصودش آن بود کهه برساند بعد از شهادت حضرت باب ب

  حدى را جرأتموالى خود را از چنگ اعدا مستخلص سازد و لکن دير رسيد ا
  ّنبود که نسبت باو تعرض نمايد و دستى بگشايد امير نظام با آنکه

  ميدانست سليمان خان از فدائيان باب است با اينهمه تجاهل مينمود
  ّو نسبت باو و پدرش اهانتى روا نميداشت بعد از شهادت مال زين العابدين

  حسين کاتبّيزدى چنين شهرت يافت که حکومت در نظر دارد طاهره و سيد 



  يزدى را که در حبس هستند رها سازد و معروف بود که بعد از شهادت باب
  خوف و اضطراب سراپاى امير کبير را فرا گرفته و از کرده پشيمان شده و

  چون وفات خود را نزديک ديد گفته است که من هر چند براى مصلحت
  مّحکومت و حفظ سياست دولت بقتل سيد باب و اصحابش اقدام نمود
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  و لکن اين عمل ناشى از سوء تدبير بود و من اينک باشتباه خود اقرار دارم
   مرتفع نمايم و تسکين بودّمن ميتوانستم غوغاء مردم را که بر عليه سيد باب

   براىشباب و اصحابحفظ ّدهم و لکن از سوء تدبير موفق نشدم با آنکه 
  .سزاى عمل خود رسيداندازه مفيد بود امير کبير ب مصالح مملکت بى

  ّفظ مقام خويش در اولح     جانشينش ميرزا آقاخان نورى براى 
   اصحاب باب و دولت صلح و آشتى بر قرار سازد و لکنميخواست ميانۀ

   تير اندازى بشاه مانع مقصود او شد و پايتخت را دچار اضطرابواقعۀ
  اند  بودهشديدى نمود حضرت غصن اعظم که در آن تاريخ طفلى هشت ساله

  :مشاهدات خود را براى من چنين حکايت کردند فرمودند
  ّدر آن زمان ترس و بيم ساکنين طهران را احاطه کرده بود و محل"      

  ّتوقف ما در خانۀ عموى ما ميرزا اسمعيل بود هر وقت ميخواستم از خانه
   مىه هاى کوچه گرد فريادّبيرون بيايم بمحض اينکه پايم بکوچه ميرسيد بچ

   من هم مالحظه ميکردم و کمتر بيرون ميرفتم روزى از) بابى ، بابى (زدند 
  بازار بخانه بر ميگشتم جمعى اطفال ولگرد مرا تعقيب کردند و زبان

  بدشنام گشوده و آجر بجانب من پرتاب مينمودند مصلحت ديدم آنها را
  ور ملهبترسانم تا سالم بمنزل برسم همانطور که ميرفتم برگشته بآنها ح
   آنها ترسيدند وشدم و با کمال شجاعت و استقامت آنها را تعقيب کردم همۀ

  رو بفرار نهادند و چون دور شدند شنيدم بيکديگر ميگفتند زود فرار کنيد
   ما را بقتل ميرساند وقتيکه فرار کردندکه اين بابى کوچک آالن ميايد و همۀ

  ّکرد با کمال تعجب بمنمن بمنزل برگشتم شخصى که تماشاى اين حال مي
   و سال تو با اين شجاعتّگفت آفرين بر شجاعت تو من هرگز طفلى بسن

  ."ام از آن ببعد هيچ کس جرأت نميکرد نسبت بمن جسارتى نمايد نديده



  ّاز جمله اشخاصى که در آن ايام گرفتار شد و بشهادت رسيد حاجى     
  ام ن شخصًا تحقيق کردهّسليمان  خان سابق الذکر است شرح شهادت او را م
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  و بطوريکه از جناب کليم شنيدم در اين اوراق مينگارم جناب کليم فرمود
  من در روز شهادت حاجى سيلمان خان در طهران در مجلسى بودم ميرزا

  ّعبد المجيد و جمعى از اعيان طهران نيز حضور داشتند حاجى مال محمود
   داستان قتل سليمان خان  گفتهکردنظام العلمأ در آن مجلس رو بکالنتر 

  را بيان کن  کالنتر اشاره بميرزا تقى کدخدا کرده گفت اين شخص سليمان
  خان را از محبس تا مقتلش برده حاضرين از ميرزا تقى درخواست کردند

  نه) ٩(که واقعه را بيان کند ميرزا تقى گفت حکومت بمن امر کرده بود که 
ّعدد شمع تهيه کرده و نه محل    بدن سليمان خان را سوراخ کرده در هرّ

ّسوراخى شمعى فرو برم ناصر الدين شاه بحاجب الدو گفته بود که دربارۀ ّ  
  ّاتهام سليمان خان تحقيق کامل نمايد و پس از اقرار او را وادار کند که از

ّمحبت باب تبرى نمايد و در صورت امتناع او را بنحويکه خودش ميخواهد ّ  
  يمان خان گفته بود مرا شمع آجين کنيد و با طبل و نى دربقتل برساند سل

   او مجرا شده کنيد همين عمل دربارۀّبازار بگردانيد و آخر کار بدن مرا شق
  دروازه نو آويختند ميرزا تقى گفت چون و هر نيمه از بدن او را بطرفى از 

  شمعها را آورديم و خواستيم در بدن او فرو بريم مير غضب در وقت
  اخ کردن بدنش دستش ميلرزيد سليمان خان کارد را از دست مير غضبسور

  گرفته ببدن خود فرو برد و سوراخ کرد و بمير غضب گفت چرا دستت مى
  لرزد اينطور بدن مرا سوراخ کن من ترسيدم سليمان خان بمأمورين و

  ّفراشان حمله کند اشاره کردم تا دستهاى او را از عقب ببندند سليمانخان
   سليمان خان دو شمع درر جا را من اشاره کردم سوراخ کنيد باشارۀگفت ه
   او دو تا روى دوشهايش و يکى در زير گردن و چهار تا در پشتش روشنسينۀ

  کردند صداى هياهوى مردم و ريختن خون از زخمها او را مضطرب نساخت
  دبا کمال شجاعت و استقامت باطراف نظر ميکرد چون کار شمع آجين تمام ش
  سليمان خان از جا برخاست با قامتى راست مانند سرو خرامان براه افتاد از
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  ّميان صفوف جمعيت ميگذشت هر چند قدم ميايستاد و بمردم ميگفت شکر
  خدا را که بآرزوى دل و جان رسيدم و تاج شهادت بر سر نهادم ببينيد
  نه فدائيانّمحبت باب چه آتشى در دل من افروخته و دست قدرت او چگو

  خود را بميدان جانبازى ميفرستد يکى از شمع ها  که نزديک بود تمام شود
  نظر سليمان خان را جلب کرد بصداى بلند گفت آنکه اين آتش را در قلب من

  .افروخته کاش اينجا حاضر بود و مرا ميديد
  آنکه دائم هوس سوختن ما ميکرد     کاش ميآمد و از دور تماشا ميکرد

  ّام  محبت محبوب بيهمتا  اينجهانى مست شدهال نکنيد من از بادۀخي     
  سراپاى مرا گرفته  روح مرا تسخير نموده و اين توانائى و قدرت را بمن

  عطا کرده که جميع سالطين و ملوک آرزوى چنين موهبتى را دارند و بحال
   شوق فريادّمن غبطه ميخورند گاهى هم با کمال خلوص و محبت از غلبۀ

  د و ميگفت در دوران گذشته حضرت ابراهيم خليل را وقتى بآتششيميک
  افکندند از خداوند درخواست نمود که آالم و مصائب او را تخفيف عطا کند
  و روح و قلبش را منتعش سازد اين بود که از مکمن غيب اين ندا را شنيد

َيا نار کونى بردًا و سالمًا على ابراهيم "  َ َ َ َ َِ ِِ ٰ َ ُ   و لکن اين سليمان) ۷۰: ۲۱قرآن ("ُ
  ّخدايا خدايا آتش محبت" از اعماق قلب سوزان خود فرياد ميزند و ميگويد 

  خود را پيوسته در قلب من مشتعل فرما تا سرا پاى وجود من از شعلۀ
  .سوزان آن محترق گردد

  ميرزا تقى گفت من نميتوانم تمام سخنانيرا که سليمانخان گفت     
   بيانات او را در مردم شرح دهم وقتيکه وارد بازار شدبگويم و تأثير عجيب

  مرور نسيم بر اشتعال شمعها افزود يکى از آنها که رو بتمامى گذاشته بود
  اش بزخم رسيد و گوشت بدنش را سوزانيد اشتعال عاشقانه شعله

  سليمانخان افزوده گشت و شمع را مخاطب ساخته گفت اى شمع سوزان
  دى و تأثير خود را از دست دادى ديگر شعلۀ تو در منباالخره از کار فرو مان
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   اىهاى تو مژده تأثير ندارد هر چه ميتوانى بکوش زيرا من از زبان شعله
  ّميشنوم و آوازى بگوشم ميرسد که مرا بکوى محبوب ميخواند و محبت

  .او را در قلبم زياد ميسازد
   سردار فاتحى در بين قشون     سليمان خان در ميان   جمع ميرفت و مانند

  پايان خود راه ميپيمود بدن مشتعل او مانند چراغى تابان در ظلمتى بى
  نور افشانى مينمود و چون بمقتل رسيد مردم را مخاطب ساخته گفت همه

  پايان بود فکر نميکنيد براى چه ميدانيد که اين سليمان داراى حشمتى بى
   اين نيست؟ شهد فدا ميشتابداز آنهمه نعمت و جالل دست کشيد و به م

  همتا آنگاه رو بامزاده حسن کرد و کلماتى چند ّمگر از محبت محبوب بى
  ّبعربى گفت که معنى آنرا ندانستم بعد بمير غضب اشاره کرد که بمأموريت
  ّخود مشغول باش مير غضب بدن او را شقه ميکرد و او تا جان در بدن داشت

   حکايت ميرزا تقى در حاضرين اثرىبمدح و ثناى محبوب خود ناطق بود
  ّعجيب نمود محمود نظام العلمأ را از شنيدن اين قصه لرزه بر اندام افتاد و
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   ديگر بر زبان راند اىو بدون آنکه کلمه!" چه امر عجيبى " اختيار گفت  بى

  .برخاست و از مجلس بيرون رفت
  فائز شد زنى دلير وسال بشهادت کبرى  و از جمله نفوسى که در اين     

  پر شجاعت است که در امر مبارک بطاهره معروف است قسمتى از شرح
   طهران جناب طاهره شهداى سبعۀحال او از قبل نگاشته شد در سال واقعۀ

  گرفتار گرديد و در منزل کالنتر محبوس بود زنهاى اعيان طهران اغلب
   او بودند تايفتۀبديدن او آمده و از محضرش استفاده مينمودند همگى ش

  زمانيکه شهادت طاهره واقع شد طاهره در منزل کالنتر بود من داستان
   محمود خان کالنتر براى بعضى از دوستان خودشهادت او را بطوريکه زوجۀ

  .نقل کرده در اين اوراق مينگارم
  يکشب از اوقاتيکه طاهره در منزل ما بود مرا بنزد خود احضار(      

  ًتش شتافتم ديدم خود را کامال آرايش کرده و لباسى ازکرده چون بخدم
  ّابريشم سفيد در بر نموده اطاق خود را با عطرهاى ممتاز معطر کرده اين
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  ّمنظره مرا متعجب ساخت طاهره بمن فرمود من خود را براى مالقات
  محبوبم حاضر کردم و شما از زحمت من خالص خواهيد شد وقتيکه اين را

  رزيدم و از ترس پيش آمد جدائى از او بگريه افتادم با صداىشنيدم ل
  اطمينان بخشى بمن گفت گريه نکن من ميخواهم چند تقاضا از تو بکنم
ّزيرا ساعتى که براى شهادت من مقرر شده نزديک است از تو تمنا دارم ّ  

   جان دادن من حاضر باشد وپسرت را با من بفرستى که در منظرۀ
  ار که مراقب باشد اشخاصى که مرا شهيد ميکنند لباسمخصوصًا باو بسپ

  مرا از بدن من بيرون نياورند تقاضاى ديگر دارم باو بگوئيد که بدن مرا
  بعد از قتل بگويد در ميان چاهى بيندازند و آنرا با خاک و سنگ انباشته

   روز بعد از قتل من زنى بنزد تو ميآيد اين بسته را که اينکسهسازند  
  م باو بسپار رجاى ديگر من از تو اينست که از اين ساعت ببعدبتو ميده

  کسى را نگذارى وارد اطاق من بشود تا وقتيکه ساعت مرگ من برسد
  ّهيچ کس را نگذار که توجه مرا از بين ببرد و حواس مرا پريشان کند من
  ّبنماز مشغول خواهم شد و نيت روزه دارم و تا بحضور محبوب خود برسم

  را نخواهم گشود آنگاه مرا امر کرد در اطاق را بروى او قفل نمايم خود روزۀ
  ّو بمن گفت در ساعت مفارقت در را خواهم کوبيد و از تو تمنا دارم که خبر

  ام از همه کس پنهان دارى تا زمانيکه دشمنان شهادت خود را که بتو داده
  ق خود من در اطاق را قفل کردم و باطا. من خودشان آنرا انتشار دهند

  برگشتم محزون و غمگين در بستر خود دراز کشيدم خواب از چشمم فرار
  کرد فکر نزديک بودن شهادت او در قلب من ميگذشت با خدا مناجات

  .ّميکردم و در حق او دعا ميکردم
  آن شب و روز چند مرتبه از جا برخاستم و آهسته بدر اطاق او رفتم     

  صودم اين بود راز و نياز او را بشنومو با کمال سکوت پشت در ايستادم مق
   بارى.طاهره با نغمۀ شيرينى براز و نياز با محبوب خود مشغول بود
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   ساعت بعد از غروب آفتاب شنيدم در را ميزنند با عجله نزد پسر خودچهار
  هاى طاهره را باو گفتم او انجام آنرا بعهده گرفت از رفتم و درخواست

  ّنه نبود پسرم در را باز کرد و گفت فراشهاى عزيزخانقضا شوهر من در خا
  اند اين خبر مرا بلرزه در آورد بطرف اطاق سردار براى بردن طاهره آمده

  طاهره رفتم و با دست لرزانى قفل را از در اطاق باز کردم ديدم طاهره
  ّچادر بسر کرده و براى بيرون آمدن از اطاق مهيا است وقتى که من وارد

   ديدم در ميان اطاق قدم ميزند بمحض اينکه مرا ديد بطرف من آمداطاق شدم
   خود را با کليد دان در دست من گذاشته بمن گفتمرا بوسيد و صندوقچۀ

  اين صندوقچه را برسم يادگار بتو ميدهم هر وقت او را باز کردى و:" 
  ".اشيائيکه در آن هست ديدى مرا بخاطر بياور

  افظى کرد و با پسر من روان شد کم کم از چشم     بعد از آن با من خداح
  من محو گرديد چه حالى در آن موقع داشتم خدا ميداند طاهره بر اسبى که

  ّسردار فرستاده بود سوار شد و با پسر من و ساير فراشها رفتند سه
  ساعت طول کشيد تا پسرم آمد اشک از چشمش ميريخت و لعنت و نفرين

  تاد او را پهلوى خود نشاندم و شرحّبسردار و فراشهاى او ميفرس
  توانم شرح دهم ّقضيه را از او پرسيدم گفت مادر آنچه را بچشم ديدم نمى

  همين قدر ميدانم ما از اينجا رفتيم بباغ ايلخانى که بيرون شهر است
  در آنجا سردار و نوکر و سربازانش را ديدم که در نهايت مستى بلهو و لعب

   آنها بلند است وقتى که بدرب باغ رسيديمندۀمشغولند و صداى قهقهه و خ
  حضرت طاهره پياده شده بمن فرمود من نميخواهم با سردار رو برو شوم تو

  بينم آنها ميخواهند مرا خفه  بين من و سردار باش از قرارى که مىواسطۀ
  ّکنند چندى قبل براى همين مقصد و چنين وقتى دستمال ابريشمى تهيه

  و ميدهم و رجا دارم بروى و آن مست مدهوش را راضى آنرا بت، ام کرده
   من نزد سردار رفتم ديدم در نهايت.کنى که مرا با اين دستمال خفه کند
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   مستى است چون مرا ديد فرياد کشيد خوشى ما را از بين مبر و عيشدرجۀ

  ّما را مکدر مساز برو بگو آن زن بدبخت را ببرند خفه کنند و در ميان



  سخن و صدور اين فرمان حيرت کردم و  من از شنيدن اين.بيندازندچاه 
  ديدم ديگر جاى گفتگو نيست لذا نزد دو نفر از نوکرهاى سردار که با آنها

  آشنا بودم رفتم و دستمال طاهره را بآنها دادم آن دو نفر مطابق ميل
  طاهره رفتار کردند همان دستمال را دور گردنش پيچيدند و او را خفه

  ّدند فورًا نزد باغبان رفتم و براى دفن جسد طاهره محلى از او خواستمکر
  ايم و هنوز تمام نشده و براى اين منظور خوبست گفت چاهى تازه کنده

  چاه افکنديم و آنرا همانطور که فورًا با کمک ديگران جسد طاهره را در آن
  ه شدند وّجمع متفرق و پراکند  سپس آن.گفته بود با خاک و سنگ انباشتيم

ّرمس مطهر نفس مقدسى را که مملکت آنان را بنورانيت جاودانى سرافراز ّّ  
  .کرده بود در زير خاک و سنگ گذاشته رفتند
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  ّ     من از شنيدن آن واقعه که پسرم برايم نقل کرد گريان شدم و از شدت
  ّتأثر بيهوش روى زمين افتادم چون بهوش آمدم ديدم پسرم هم مانند من
ّمتأثر است و در بستر خود افتاده گريه ميکند و چون مرا بشدت متأثر ديد ّ ّ  

   ترا ببيند ممکنست براى حفظ مقام و رتبۀگفت گريه نکن اگر پدرم گريۀ
  ّخود ما را ترک کند و قطع رابطه نمايد و در نزد شاه مرا و تو را متهم کند و

   دهد مادام که ما بابىگرفتار دشمن خونخوار شويم و شاه باعدام ما فرمان
  نيستيم و بامر باب ايمان نداريم چرا خود را بهالکت و مصيبت بيندازيم فقط

  من و تو بايد سعى کنيم که هر کس از طاهره بدگوئى کرد دفاع کنيم و
   سخنان پسرم سبب شد که هيجان.ّمحبت او را در قلب خود مستور داريم

  رت طاهره بمن داده بود باز کردم را که حض اىقلبم تسکين يافت آنگاه جعبه
   عطر کوچکى يافتم و در پهلوى آن تسبيحى و گردن بندىدر ميان آن شيشۀ

  .از مرجان و سه عدد انگشترى از فيروزه و عقيق و ياقوت بود
  سه روز بعد از اين واقعه زنى آمده امانت طاهره را از من گرفت و     

   
  ٥٧٦ص 

   حضرت.  و بعد از آنهم ديگر او را نديدممن پيش از آن او را نديده بودم



  انتهى.)  سال داشتند٣٦طاهره وقتى شهيد شدند 
  اسم طاهره فاطمه بوده است که پدر و مادرش او را باين اسم     

ّ او ام السلمه و لقبش زکيه بوده است والدت حضرتميخواندند و کنيۀ ّ ّ  
  ءا است اين بودّ هجرى واقع شد که سال تولد حضرت بها١٢٣٣طاهره در 

  تاريخ حياتآينده ّمختصرى از تاريخ شهادت حضرت طاهره شايد مورخين 
  را که در راه آزادى او را تمام و کامل تحقيق کرده بنگارند و خدماتى

   مؤمنين آينده است که رفتار او راهموطنان خود نموده شرح دهند بر عهدۀ
  ش بپردازند و اسم او راسرمشق خود قرار دهند و بجمع آثار و نوشتجات

  .براى ابد زنده و مشهور قرار دهند
  ّ اشخاصى که در اين سال بشهادت رسيد سيد حسين يزدىاز جملۀ     

  ّکو و چهريق در حضور مبارک بود اطالعات او   که در حبس ماهودکاتب وحى ب
   تعاليم و اسرار امر باب زياد بود حضرت اعلى در توقيع يحيى ازلدربارۀ

  ّو را مأمور فرمودند که از سيد حسين کاتب که حامل جواهر علم الهى استا
  آنچه را نميداند بپرسد کاتب وحى که در روز شهادت حضرت اعلى از جام

  نصيب شد پيوسته منتظر بود که روزى جان خود را در راه شهادت بى
  ّمحبوب فدا نمايد در اين سال در طهران گرفتار شد و مدتى در سياه چال
  باقى ماند حضرت بهاءا هر ماه براى او ما يحتاج و مصارف الزمه را
  ّميفرستادند تا روز شهادتش رسيد من کيفيت شهادت او را نميخواهم

  بتفصيل ذکر کنم مختصرًا ميگويم که عزيزخان سردار قاتل حضرت طاهره
  .کاتب وحى باب را نيز بشهادت رسانيد

  ا حضرت بهاءا در سياه چالدر خصوص ساير اشخاصى  که ب     
  :محبوس بودند مطالب ذيل را از حضرت بهاءا شنيدم فرمودند

   سامان بشهادت رسيدند با من در سياه درآننفوسى که در آن سال    
   

  ٥٧٧ص 
  ّاندازه متعفن و سنگين و زمينش چال محبوس بودند هواى آن زندان بى
ّمرطوب و کثيف و مملو از حشرات موذيه    و فضايش تاريک و نور آفتاب راّ

  ّبهيچ وجه در آن راهى نبود جميع ما را در يک محل محبوس نمودند پاى ما



  در زنجير و گردن ما در اغالل بود ما در دو صف رو بروى هم نشسته بوديم
  نزديک طلوع فجر در هر شب ذکرى بآنها ميگفتيم که بصداى بلند ميخواندند صف

ُِاول ميگفتند قل ا ُ َ يکفى من کل شى صف ديگر جواب ميدادند وّ َ َ ّ ُ ِ ِ  
َعلى اِ فليتوکل المتوکلون  َ َُ  َ َ َ َ َُ ِ   زندان بقصر شاه) ١٦١٤قرآن ( َ

  ّنزديک بود صداى اذکار مؤمنين بگوش ناصر الدين شاه ميرسيد و با وحشت
   ميگفتند صداى ذکر بابيان است؟ ميپرسيد اين صدا چيست و از کيست

  ّياه چال محبوسند روزى از طرف ناصر الدين شاه مقدار زيادىکه در س
   ما بودند ماکباب گوشت گوسفند براى زندانيان آوردند همه منتظر اجازۀ

  اظهار داشتيم که اصحاب دست بآن نيااليند همه اطاعت کردند بجز
  ّسيد حسين قمى که از آن کباب تناول نمود زندانبانان از اين

  ّ زيرا پس از آنکه ما رد کرديم آنها آنرا تناول نمودند هر روزّقضيه خوشحال شدند
  ّفراشان ميآمدند و يکى دو تن از اصحاب را باسم و رسم صدا زده بميدان

   
  ٥٧٨ص 

  شهادتش ميخواندند چون زنجير از گردنشان بر ميداشتند با نهايت فرح
  نزد ما ميآمدند ما آنها را بنعماى الهى در عالم ملکوت مستبشر

  ميساختيم آنگاه با ساير اصحاب بترتيب معانقه و وداع نموده بميدان فدا
  ّميشتافتند فراشان شرح جانبازى هر يک را براى ما نقل ميکردند همه
  مسرور بودند و زبان بشکرانه ميگشودند مصائب زندان هيچ يک را از

ّروحانيت باز نميداشت شبى نزديک فجر بيدار شديم عبد الوهاب شيرازى ّ  
  که از کاظمين براى مالقات ما بطهران آمده بود و در سياهچال گرفتار شده بود

  و با ما در يک زنجير بود بيدار شد و گفت خوابى ديدم که در فضاى
  نورانى اليتناهى با کمال نشاط و راحتى بهر طرف که ميخواهم پرواز

  ر وم تعبيرش آنست که امروز ترا بشهادت ميرسانند بايد صابيميکنم گفت
  ثابت باشى خيلى خوشحال شد چند ساعت بعد ميرغضب آمده زنجير از

  ّگردنش برداشت عبد الوهاب با جميع احباب وداع نمود بعد نزد ما آمده ما را
  سخت در آغوش گرفت و بقلب خود فشرد بهيچ وجه آثار اضطرابى در او
  ّالدنبود ما او را بصبر و شجاعت سفارش کرديم بميدان فدا رفت بعدًا ج



  شرح شهادت و جالدت او را براى ما نقل کرد خدا را شکر کرديم که اصحاب
   

  ٥٧٩ص 
ّباب چنان جانبازى ميکنند که حتى زبان جالد هم بثناى آنها ناطق است ّ  
  ّمادر ناصر الدين شاه را آتش بغض و کينه با وجود کشته شدن اينهمه نفوس

  ميزد و رؤساى دربار رابيگناه فرو ننشست دائمًا گريه ميکرد و فرياد 
  ّعتاب و خطاب مينمود که برويد بهاءا را بقتل برسانيد محرک اصلى و

  ّسبب واقعى در قضيه پسرم بهاءا است سايرين آلت هستند دشمن
   

  ٥٨٠ص 
  حقيقى پسرم اوست تا او را نکشيد قلب من آرام نميگيرد و مملکت هم

  .آرام نميشود
  قدامات باالخره آرزوى خود را بگور برد حضرتمادر شاه با آنهمه ا     

  بهاءا از حبس بيرون آمدند و از قعر چاه باوج ماه رسيدند مأمورين
ّحکومتى در آن ايام در جستجوى اتباع باب بودند عباس نوکر سليمان خان ّ  

   و وعيد وادارشهرا که جوانى مؤمن و با شجاعت بود مجبور کردند و بوعد
  اشان حکومتى در کوچه و بازار طهران گردش کند و اتباعّساختند تا با فر

ّباب را بآنها معرفى نمايد عباس که خود را مجبور ديد بجاى بابيان ساير ّ  
  ها را ميگرفتند نزد حکومت ّنفوس را معرفى مينمود مأمورين آن بيچاره

  ّميبردند و چون مؤمن نبودند از امر تبرى مينمودند و بعد از پرداختن
  ّ برسم جريمه مرخص ميشدند رفته رفته کار بجائى رسيد کهمبلغى

  ّمأمورين هر صاحب ثروت و مکنتى را ميديدند عباس  را وادار ميکردند تا
ّاو را بابى معرفى نمايد و اگر عباس امتناع ميورزيد او را مجبور ّ  

  .ميساختند و باين وسيله مبلغ بسيارى از يار و اغيار ميگرفتند 
  ر شاه در قتل حضرت بهاءا اصرار داشت چندين مرتبه      چون ماد

  ّعباس را بسياه چال بردند و در مقابل حضرت بهاءا حاضر ساختند تا
  ّاگر او را در زمرۀ بابيان ديده اظهار نمايد در هر مرتبه عباس که بحضور

  اى چند بصورت حضرت بهاءا نگاه ميکرد و بعد مبارک ميرسيد دقيقه



   من او را تا کنون نديده و نميشناسم چون از اين راه هم بدخواهانميگفت
   زهر حضرت را بقتل رسانند چند مرتبهبمقصود نرسيدند خواستند بوسيلۀ

  در شام و ناهاريکه از منزل حضرت بهاءا براى حضرتش ميآوردند مأمورين
زندان زهر ريختند ولى بمقصود نرسيدند زيرا زهر حضرت بهاءا  

  .را هالک نساخت نهايت سبب افسردگى و ضعف جسم هيکل مبارک گرديد
  رار بهاءا مأيوس شدند براى تحصيل رضايت مادر شاه درضچون از ا     
   

  ٥٨١ص 
  ّب اصلى خيانت بشاه معرفى کنند وّصدد بر آمدند شيخ على عظيم را مسب

  .ندباين بهانه او را بقتل رسانيدند و با عذابى شديد شهيد کرد
  قنسول روس که از دور و نزديک مراقب احوال بود و از گرفتارى     

  حضرت بهاءا خبر داشت پيغامى شديد بصدر اعظم فرستاد و از او
   قنسول روس و حکومت ايران تحقيقات کاملخواست که با حضور نمايندۀ

   حضرت بهاءا بعمل آيد و شرح اقدامات و سؤال و جوابها کهدربارۀ
   نگاشته شود و حکم نهائى دربارۀ اىوسيلۀ نمايندگان بعمل ميآيد در ورقهب

   قنسول وعده داد وآن محبوس بزرگوار اظهار گردد صدر اعظم بنمايندۀ
  ّ نزديکى باين کار اقدام خواهد کرد و آنگاه وقتى معين نمودگفت در آتيۀ

   بسياه چال بروند دولتّکه نمايندۀ قنسول روس با حاجب الدوله و نمايندۀ
ّمقدمة جناب عظيم را طلب داشتند و از محرک اصلى و رئيس واقعى ً ّ  

  ّه همان سيد باب بود که او را درّسؤال کردند جناب عظيم گفتند رئيس بابي
  ّتبريز مصلوب ساختيد من خودم اين خيال را مدتهاست در سر داشتم که

ّانتقام باب را بگيرم محرک اصلى خود من هستم ام   ا صادق تبريزى که شاهّ
  را از اسب کشيد شاگرد شيرينى فروشى بيش نبود که شيرينى ميساخت و

   
  ٥٨٢ص 

  ميفروخت و دو سال بود که نوکر من بود و خواست که انتقام موالى خود را
  ّبگيرد ولى موفق نشد چون اين اقرار را از عظيم شنيدند نمايندۀ قنسول و

  شته بميرزا آقاخان خبر دادند و در نتيجه حکومت اقرار او را نونمايندۀ



  علما تسليمشه حضرت بهاءا از حبس خالص شدند و جناب عظيم را ب
  کردند همه فتواى قتل دادند مگر ميرزا ابوالقاسم امام جمعه که در فتوى

ّترديد داشت چون ماه محرم نزديک بود حاجب الدوله ب   علما پيغام داد که دره ّ
  ريع نمايند روزى علما با امام جمعه بنا بدعوت حاجبقتل جناب عظيم تس

  ّالدوله حاضر شدند عظيم را نيز حاضر کردند امام جمعه در فتوى
  ّهمچنان ترديد داشت ولى حاجب الدوله بحيله و نيرنگ فتواى قتل عظيم
  ّرا گرفت ابتدا سيدى شرير با عصائى که در دست داشت بمغز جناب عظيم

  ّهجوم کرده آجر و سنگ باو پرتاب مينمودند و سبنواخت مردم از اطراف 
  و لعنش ميفرستادند تا عاقبت با خنجر و شمشير بدنش را پاره پاره

  ساختند بعد از اين واقعه حضرت بهاءا از تهمت تبرئه شدند و از حبس
  .خالصى يافتند

  از جمله نفوسى که در اين واقعه بشهادت رسيدند حاجى ميرزا جانى     
   

  ٥٨٣ص 
  بود چون وزير ميل نداشت که او اعدام شود) پرپا ( کاشانى معروف به 

  ًّا بقتل رسانيدند ناصر الدين شاه جميع دارائىّو بقتل رسد مأمورين او را سر
ّو مستملکات حضرت بهاءا را در مازندران تصرف کرد و عده   اى از ّ

  ر نور مازندرانمؤمنين در هر نقطه و ديار دچار اشرار گشتند از جمله د
ّدو نفر از اصحاب باوفا يکى محمد تقى خان و ديگرى عبد الوهاب در اين ّ  

   دشمنان نسبتّضمن بشهادت رسيدند نمامى بدخواهان و اقدامات مفسدانۀ
  بحضرت بهاءا پس از آنکه از حبس خالص شدند سبب شد که غضب شاه

  تفاده کرده و آن نادانرا تحريک نمايد بدخواهان از نادانى ميرزا يحيى اس
  باميد رسيدن بمنصب و مقامى با بدخواهان همراه شد و اخبار دهشتناکى

  .بهمدستى او از حضرت بهاءا بشاه ميدادند
ّناصر الدين شاه از وزير کبير بشدت مؤاخذه کرد که چرا تا اين حد در     ّ ّ  

  ايدّحصول امنيت مملکت تکاهل ميکنيد و ريشۀ فساد را قطع نمينم
  ّصدر اعظم از اين توبيخ متأثر شده تصميم گرفت که آنچه را شاه باو امر
  ّنمايد مجرى دارد شاه فرمود فورًا لشکرى جرار باقليم نور اعزام سازد و



  اساس ناامنى را بر اندازد ناچار برياست على خان شاهسون سربازان
  ابو طالبش ميرزا ّ تاکر فرستاد و رياست را بپسر عمشاهسون را بقريۀ

  واگذار کرد که با برادر حضرت بهاءا يعنى ميرزا حسن که از مادر با
  حضرت بهاءا جدا بودند نسبت داشت و باو نصيحت کرد که با اهالى
  ّتاکر با محبت رفتار کند و مبادا خواهر خود و ميرزا حسن شوهر خواهرش

   محرمانه مراقبّرا گرفتار اذيت نمايد و براى احتياط حسين على خان را
  ّاعمال ميرزا ابوطالب نمود که او را از تعرض و تطاول ممانعت نمايد
  ميرزا ابوطالب چون بتاکر رسيد بر خالف نصايح وزير فرمان غارت
  عمومى داد ممانعت حسين على خان و ميرزا حسن شوهر خواهر

   جميع ميرزا ابو طالب ميگفت شاه مرا امر کرده.ميرزا ابو طالب مفيد نيفتاد
   

  ٥٨٤ص 
  مردان را مقتول و زنان را اسير و آبادى را با خاک يکسان کنم فقط زنهائى

   خالصه مردم تاکر هر چه. ميرزا حسن پناه ميبرند محفوظندکه بخانۀ
  داشتند گذاشتند و بکوه و دشت گريختند ميرزا ابوطالب امر بتاراج داد

  فرو ريختند و هر چه ازمسکن حضرت بهاءا را خراب کرد و سقف بيت را 
  نفائس و اثاث موجود بود بيغما بردند و آنچه را نميتوانستند ببرند شکسته

  هاى مردم پرداخته و پس از تاراج  پس از آن بغارت خانه.و ضايع ساختند
  همه را آتش زده و با خاک يکسان نمودند و چون ميرزا ابو طالب ديگر کسى

  اطراف پرداخت و جمعى از شبانان ورا نيافت که اسير سازد بجستجو در 
   

  ٥٨٥ص 
  پيرمردان را که تاب فرار نداشتند دستگير ساخت و بعضى را با گلوله

   مأمورين در بين.بقتل رسانيد و ضمنًا بجستجوى ديگران مشغول بود
   کوه بکنار گودال آبى از دور برق اسلحه ديدند و در آنجستجو در دامنۀ

  ّته يافتند گلوله بطرف آنها انداخنتد اولى کهطرف گودال آب دو نفر را خف
ّعبد الوهاب بود فورًا جان سپرد و دومى که محمد تقى خان بود مجروح شد ّ ّ  

  ميرزا ابوطالب امر کرد  جراحت او را مرهم نهند تا او را بطهران ببرد و



  گرفتار کردن چنان سوار دليرى را سبب افتخار خود سازد ولى باين
ّا بعد از دو روز محمد تقى خان وفات يافت بقيۀمقصود نرسيد زير    جماعتّ

  اسرا را که معدودى بودند در سياه چال طهران بردند و بزنجير بستند
ّمال على بابا که از نفوس مقدسه بود با سايرين در سياه چال صعود کرد    سال.ّ
  بعد ميرزا ابو طالب گرفتار طاعون شد او را بشميران بردند همۀ خويشان و

  ّياران ازاو دور شدند فقط ميرزا حسن از او تفقد مينمود و با آنکه در
  ّغارت نور از ميرزا ابوطالب سختى و فشار و تکبر بسيار ديده بود

   روزى صدر اعظم بديدن او آمد و او را تنها و بى.زخمهاى او را مرهم مينهاد
  ا کمالپرستار ديد و فقط ميرزا حسن در بالينش بود ميرزا ابو طالب ب

  .حسرت و افسوس آرزوهاى خود را بگور برد
   طهران و مازندران بسر تا سر ايران و مخصوصًا دردامنۀ فتنۀ     

  يزد و نيريز آتش فتنه باال گرفت مأمورين حکومت براى تحصيل رضايت
  ّشاه و بدست آوردن غنا و ثروت هر کس را ميديدند ببابى متهم ميساختند

ّ اما قضيۀ.ان زياد ميگرفتندو از او جريمه و تاو    نيريز و فتنه و آشوبّ
   جوانى در نيريز بود موسوم بميرزا على.آنسامان از همه جا شديدتر بود

  نسبت بفقرا و مساکين و بازماندگان شهداى نيريز از دروۀ حضرت وحيد
ّاندازه تفقد مينمود و حتى شبهاى تار طعام و غذا بدوش خود گرفته بى ّ  

   جمعى دور او گرد آمده و براى انتقام گرفتن از.ّ احبا ميبردبراى فقراى
   

  ٥٨٦ص 
ّزين العابدين خان که هنوز در نيريز بود همت گماشتند و بمعيت ميرزا على ّ  

  ام بزين العابدين تاختند و کارش راّکه لقب سردار باو داده بودند در حم
  ود و بتازگى زين العابدين بميرزا نعيم که در شيراز ب زوجۀ.ساختند

  ّحکومت نيريز را باو داده بودند متوسل شد و وعده داد که اگر انتقام شوهر
  مرا بگيرى آنچه از جواهر و نفائس و امالک دارم بتو ميدهم ميرزا نعيم

   را مقتول ساخت شرح واقعه اىّبنيريز آمد و جميع را دستگير نمود و عده
   طرف عنايت قرار داد و فرمان وزير اعظم بشاه نگاشت شاه او رارا بواسطۀ

   من نميخواهم تمام وقايع را شرح دهم.کرد تا محبوسين را بطهران بفرستد



  . تاريخ ميرزا شفيع نيريزى توصيه مينمايمخوانندگانرا بمطالعۀ
   

  ٥٨٧ص 
  صد و هشت نفر اسير و همين قدرها هم مجروح بودند و از اين جمله     

   نفر آنها را بمحض ورود به طهران اعدام١٥ نفر که ٢٨بطهران نرسيد مگر 
ّنمودند و بقيه را در حبس انداختند و بعد از دو سال عدۀ قليلى از آنها که ّ  

  از حبس خارج شدند عازم وطن خود شده آنها هم باستثناى چند نفر در بين
   نفر از٢٠٠اى را شهيد کرد و  ّ طهماسب ميرزا در شيراز عده.راه وفات يافتند

  نين را سر بريد و آنها را بر نيزه کرده بطهران فرستاد چون بآبادهآن مؤم
   نفر از زنها را گرفته٦٠٠رسيدند بامر شاه سرها را در آنجا دفن کردند  

   نفر را دو تا دو تا بر٣٠٠ نفر آنها را در نيريز گذاشتند و ٣٠٠بودند 
  بعضىمرکبهاى برهنه سوار کرده بشيراز بردند در آنجا بعضى مردند و 

  قبل از خالصى  بعذاب شديد گرفتار شدند  تا جان سپردند قلم از نگارش اين
  .وقايع عاجز است

  هاى بسيار و اقرار عظيم در نزد ارباب دولت ثابت شد بعد از مصيبت     
   وزير اعظم.که حضرت بهاءا را در واقعۀ شاه بهيچ وجه دخالتى نبود

  على را بسياه چال فرستاد تا حضرت خود حاجى ميرزا آقا خان نمايندۀ
   حاجى على.بهاءا را مستخلص سازد و بيگناهى آن حضرت را اعالم نمايد

  چون وارد سياه چال شد از مشاهدۀ حال حضرت بهاءا بگريه آمد زيرا
  اند آن حضرت را ديد که زنجير بر پا و ميخ زنجيرها را بزمين کوبيده

  ّنجير مجروح و در آن هواى متعفنگوشتهاى گردن حضرت در زير ز
   چون چنين ديد فرياد برآورد خدا لعنت کند.بسختى نفس ميکشيدند

  ميرزا آقا خان را هرگز خيال نميکردم که بچنين ظلمى اقدام کند و بيگناهى
  را باين نحو بيازارد حاجى على عباى خود را از دوش برداشت و از حضرت

  ند  و بمحضر وزير شتابند  حضرتبهاءا خواهش کرد که آنرا بپوش
   صدر اعظم.بهاءا قبول نفرمودند و با لباس زندانيان نزد وزير رفتند

  چون حضرت بهاءا را ديد گفت اگر نصيحت مرا قبول ميکرديد و دست از
   



  ٥٨٨ص 
   حضرت بهاءا فرمودند.افتاديد ّمحبت باب بر ميداشتيد باين روز نمى

  را ميشنيدى مملکت را دچار اين بدبختى و هرج و مرجاگر تو هم نصيحت م
   صدر اعظم را بياد آمد از مذاکراتى که چندى قبل بين او.نميکردى

  و حضرت بهاءا گذشته بود که از قبل نگاشتيم با شرمندگى زياد پرسيد
  اکنون نصيحت شما چيست تا مجرى سازم فرمودند بجميع بالد فورًا اعالن

  ّيت و آزار پيروان باب بردارند وزير اعظم قبول کرد وکن که دست از اذ
   حکومت ايران بعد از مشورت بحضرت. فورًا امر بصدور اين فرمان نمود

   
  ٥٨٩ص 

  .بهاءا امر کرد که تا يکماه ديگر ايران را ترک نمايد و ببغداد سفر کنند
  ّوسيهقنسول روس چون اين خبر شنيد از حضرت بهاءا تقاضا کرد که بر

   حضرت بهاءا.بروند و دولت روس از آن حضرت پذيرائى خواهند نمود
ّقبول نفرمودند و توجه بعراق را ترجيح دادند و در روز اول ماه ربيع ّ  

   هجرى ببغداد عزيمت فرمودند مأمورين دولت ايران و١٢٦٩ّالثانى 
  ن سفر اي فاصلۀ.نمايندگان قنسول روس تا بغداد با حضرتش همراه بودند

  ّبا مراجعت از سفر اول که بکربال فرموده بودند نه ماه بود افراد عائلۀ
  مبارکه و حضرت غصن اعظم و آقاى کليم و ورقۀ عليا نيز همراه هيکل

  .مبارک بودند
   


