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 1 : صفحه
 

 

دس  ب سم اهلل االمن ع االق 
 

 یکی از علمای زمان که رسم ادیب است در مکتب چنانکهیاد دارم که در زمان طفولیت 
 به رساله ای مشتمل بر اصول و محتوی بر فروع نوشته دانسته خود را وحید عصر و فرید دهر

خداوند قادر  بدانکه" آغاز کلام در اصول دین بود حقیر داده بخوانم تا سواد زیادت کنم
اگر  بصیر است عالم نباشد جاهل استاگر  و عالم است است است اگر قادر نباشد عاجز

 ."نه کور خواهد بود
به کتب دون  و کذا و زجر استاد دیدم چون این بیانات را دیدم رغبت در خواندن نکردم

و  عمر صرف نمودم معانی و بیان حکمت مگر چند سنه به صرف و نحو و حق مایل نشدم
راز و نیاز با معبود  شبها.  مداومت نمودمآل اهلل و مناجات لیالی و ایام به نوافل و فرائض و ادعیه

اولیاء در محضری  را با سرور تا انکه در عالم رؤیا سید انبیا محمد مصطفی ص بی نیاز داشتم
 .که جمعی از علما در حضورشان بودند دیدم

آن حضرت رو به شخص پیری که با محاسن و ابروان  .شخصی از حضور مبارکش سؤالی کرد 
. جواب به سائل داد. امر فرمود جواب سائل را بدهرانی نشسته بودند کرد، د و صورت نوسفی

و کسی را که تو طالب هستی  است گفتند شیخ احمد احسائی پرسیدم این شخص کیست
و سید مهدی طباطبائی و  سائل معروض داشت که علمای حاضر جناب سید محمد. این است

حضرت به مجرد استماع روی مبارک از ایشان گردانیده  .دیگران درباره شیخ بد می گویند
 ."است  و خدا من معرض وعدو   او و معرض و عدوی دشمن او دشمن من است" فرمودند
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به مقدار دونی فاصله در  و ماه ناتمامی و نیز در رؤیا دیدم ماه تمامی از پیش از خواب بیدار شدم
پرسیدم چیست و چه علامتی . می کنندبیرون آمده نظر  به تماشا طرف مغرب جمعی کثیر

از هر  ،بیدار شدم "آن را بدانی از میان این قوم خارج شو تا سر  " گفت شخصی جواب است؟
به  تا انکه جناب شیخ از عرب .کس تعبیر خواستم جوابی که قلب را ساکت نماید نگفت

 منزل نمودند د استکه از علمای بل حاجی ملا عبد الوهاب قزوینی در خانه عجم تشریف آوردند
مگر ، و در مسجد جامع به نماز جماعت مشغول شدند و جمیع علما و فضلا به نماز حاضر شدند

 .و بعد از چند یوم عزم مشهد مقدس نمودند یکدفعه بیش نیامد که حاجی ملا تقی برغانی
ده یوم توقف رکن الدوله علینقی میرزا ولد فتحعلی شاه قاجار فرمانروای قزوین استدعا نمود که 

در  حکمران مزبور ملا جهانگیر ولد خود را که .شیخ قبول نکردند، و مهمان او باشند نمایند
در خارج شهر  واسطه قرار داد جناب شیخ دعوت ایشان را اجابت نمودند ولی بود سلک علما

 شیخ ده نمودند. دربکوشگ نزد مصلای معلوم شاهزاده در آن صحرا چادری چند بر پا محله
روز به نماز جماعت چه در  بود هر با عم خود ملا قنبر که اخلاصمند حقیر .وز اقامت نمودندر

 .آن اوان سن حقیر دوازده سال بود. مسجد و چه در خارج شهر حاضر می شدیم
جناب  )و( جمعیت زیاد ،روزی لب حوض که برای تجدید وضو ساخته بودند ایستاده بودم

 جناب شیخ برای تجدید وضو لب حوض تشریف داشتند .ندحاج ملا عبد الوهاب حضور داشت
 دربکوشگ ،حاجی آقا اسمعیل کدخدای .با حاج مزبور به زبان عربی صحبت می داشتند )و(

جناب شیخ می فرمایند " :حاجی ملا عبد الوهاب بزبان فارسی به ایشان فرمودند. حاضر بودند
شنیده ام که اینجا مصلا  :عرض کرد کدخدا "؟نمی گذارند چرا نشانی ،این محِل مصلا است

 ،جناب شیخ بفرمایند از کجا تا کجا است ،و کدام موضع است چه مقدار بوده ولی نمی دانم
ایشان پس از اتمام وضو  .عرض کرد به شیخ حاجی عبد الوهاب به عربی .تا اطاعت شود

 .رهبرخاستند با عصایی که در دست داشتند خطی کشیدند از ستون و محراب و غی
فورا به سنگ  .مشغول حفر زمین شدند ،همان روز عمله زیاد بکار گماشت کدخدای مذکور 

 شاهزاده رکن الدوله و .دیوار قدیم ظاهر گردید و جدار و آهک که چیده شده بود رسیدند
 ،بودند امنای دولت و علما و فضلا و کدخدایان و تجار و عامه مردم که بالغ بر پنج هزار نفر
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مستقیم  بر ارادتشان افزوده، از مشاهده این کرامت ،ز جماعت حاضر شده بودندبرای نما
و حقدشان افزوده گردید و  زبان به مدح و ثنای شیخ گشودند و حاسدان بر حسد ،گشته

  .کردند آنچه کردند که قلم از ذکرش حیا می کند
و همه  اعزاز وارد شهر نمودندبه امر سلطان زمان ایشان را به  ،ده یوم عازم تهران شدند بعد از

چنانکه آن  ،سوال و جواب می نمودند کلام الملوک ملک الکلام به فحوای ،مشرف می شدند
  .سوال و جواب موجود و مشهود است

خواستند در تهران ایشان را نگاه دارند قبول نفرمودند و دیناری از سلطان و دیگری قبول 
از اهل و عیال همراه  ذکور و اناث صغیر و کبیر تاد نفرمتحیرم از اینکه زیاده از هف .نکردند
و افضل فضلا و  نواب که اجل  علما جناب میرزا باقر مخارج ایشان از کجا می رسید. داشتند

 ،عالمی در این باب مذکور داشت، منزل داشتند شیخ الاسلام قزوینی مجلل آدمی بود در خانه
روی زمین به پایان علم او بود عمیق، احدی در  جناب آقا شیخ احمد در فضل بحری :فرمودند
، من شخصی نیستم ولی تصدیق دارم که شخص اول ایران سهل است بلکه در هفت نرسیده

کتب او دلالت بر فضل  .اقلیم احدی از علمای عرب و عجم در حضورش قدرت بر تکلم نداشت
  .و کمال او می کند

از  اگر طالب سیم و زر بود زیاده از دو کرور .دیناری از ایران قبول نکرد ،جناب شیخ احمد
و عالم و فاضل نه مثل این  شخصی بود صادق و عابد .مملکت عجم به ملک عرب می برد

ادعای کذب  علما، به دو کلمه فقه و اصول و حکمت باد نخوت در دماغ جانشان انداخته
 رند و حال آنکه فهم بزرتبه امامت و نبوت و دعوی الوهیت و ربوبیت دا و مدعی می نمایند

  .بیش از اینها بود اخفش و خر بلعم باعور
حیض و نفاس و  علمای ایران را جز فرمود .قریب صد نفر از علما در مجلس حضور داشتند

حاجی ملا  ،در جواب .احدی را قدرت بر جواب او نبود مقعد علمی نیست. استحاضه و طهارت
من معتقد به کیمیا و اکسیر داشتن امیر  فرمودآقا جانی که از فحول علمای قزوین بود 

 زیرا که ،می باشم تصدیق می کنم المؤمنین نیستم ولی اگر جناب شیخ بفرمایند من دارا
خداشناسی را  و جلالت ائمه طاهرین را ظاهر نمود. و اکمال دین رسول نمود صادقش می دانم
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و بیان  و تحریر اده از حد تقریرزی کذلک در اوصاف او منصفین و او در میان خلق ظاهر کرد
چنانکه شرح فوائد  ،و در تمام بلاد ایران رفتند و اتمام حجت بر خلق و علما نمودند کرده اند

در یزد  که برای هدایت حکمای صفاهان مرقوم و شرح زیارت برای آقا سید حسین رودباری
کرمانشاه تشریف برده مدتی به  و نیز بودند و از فحول علمای عصر بشمار بود مرقوم فرمودند

و خبر  توقف به استدعای شاهزاده محمد علی میرزا ولد فتحعلی شاه حکمران آن ولایت فرمودند
و سبب را علامت ظهور قائم شمردند و آنچه اخبار فرمودند  و طاعون در ایران دادند بروز وبا از

 تمام به وقوع پیوست. 
دن کتب و رسائل ننمودم تا آنکه فتاوی و رساله که اقبال به خوان مرقوم داشتم اول کتاب،

که از علمای مشهور و صاحب تصانیف عدیده  حیدریه شیخ را جناب حاجی ملا طاهر برغانی
از رویش  ،به من دادند به ارادت شیخ مشغول تبلیغ خلق بودند بر جمیع زده بودند و پشت پا

آقا سید محمد طباطبائی از  کهو در خدمت جناب حاجی ملا طاهر بودم  نوشتم و عمل کردم
منزل کرده عازم  آقا سید حسین قزوینی ابن در منزل آقا سید جواد کربلا به ایران و قزوین آمده

جناب آقا سید  صفحه ای مبنی بر فضل و اجتهاد جناب حاجی ملا طاهر .جهاد با روس بودند
به این ذره بیمقدار  تهاز صفات حمیده شیخ نوش محمد مرقوم و در حاشیه آن صفحه نیز برخی

در موقعی که قریب به  .حاجی سید جواد به ایشان دادم نفسی بردم در خانه به همراهی ،دادند
عرض کردم حاجی ملا طاهر، باز  ؟کی داده است پرسید طلوع آفتاب از نماز فارغ شده بود

بود  که در تعریف او بود خوانده تحسین نمود و گفت ایشان شاگرد من کرده تمام متن
در مدت پنج سال  دیگران در مدت سی سال به رتبه اجتهاد رسیدند ولی جناب حاجی ملا طاهر

بیان فرمود و  به اجتهاد رسید و مستغنی از خواندن فقه و اصول گردید و نیز اوصاف لا یحصی
به ذکر جناب شیخ رسید کاغذ را انداخت و گفت ما  چون و مخاطب آقا سید جواد بودند

از جهاد اصغر که برگشتیم به  ،ه جهاد روس برویم که واجب است انشاء اهللآمده ایم ب
  .جهاد اکبر می پردازیم

 عودت از جهاد روس جواب خواهم نوشت، گفت پس از ،عرض کردم جواب مرحمت فرمایید
 باری آقا سید محمد .من هم مراجعت کرده مراتب راخدمت حاجی ملا طاهر عرض کردم
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و در منزل حاج  مراجعت و از غصه بیمار ،نادم و پشیمان ،مغلوب و منکوب مرقوم به جهاد رفته
 و خدای تعالی او را مهلت نداد به جهاد اکبر لگن جان سپرد بر سر سید جواد بعد از عماله

  .بپردازد
 از کرمانشاه به کربلا رفتند با اینکه باری جناب شیخ بعد از فوت شهزاده محمد علی میرزا

 و جناب آقا سید کاظم را که در یزد عامل داشت ذکری از ایشان نفرمود عالم یازده پسر
و جانشین خود قرار  خدمتشان رسیده و چندی اذن رفتن به کربلا دادند و ساکن بودند وصی

و  لا فرق بینی ،و انا منه هو منی" درباره سید می فرمودند: در مجمع خاص و عام و مکرر دادند
 .عزیمت مکه معظمه نمودند پس از تعیین ایشان ."بینه

من حاج را به مکه می بردم و  برای فانی حکایت کرد که در آن سفر حاجی میرزای چاووشی 
روزی عرض کردم من  .و به حاج می گفتم مسائل لازمه را از جناب شیخ سوال می کردم

م می و اطمینان قلبی در اعمال مناسک حج خود ندار به مکه مشرف شده ام بیست و سه مرتبه
و شما را متابعت کرده شاید خدای متعال  در خدمت شما مناسک را به عمل آورده خواهم

اینکه  و من ملتفت این معنی نمی شدم تا "از مدینه نمی گذرم"جواب فرمودند  .قبول فرماید
 مدفون گردیدند. (ص)رسول اهلل  یک منزل به مدینه منوره مرحوم شد و در نزد قبر
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 باب دوم
 

میرزا  دیده و شنیده شده حاجی میرزا علی اصغر مشلول که از طایفه در عالم رؤیا و یقظهآنچه 
زمان " فرمود: در رشت بالای منبر ،عالم بی نظیر بود ،و در کربلا تحصیل کرده سمیع رشتی

عصر که مرخص شده در  مکتب رفته صغر سن با جناب سید کاظم و جمعی از اطفال به
و کتب را در  می ایستادیم چنانکه رسم آنجا بود صحف بود گذری که محل لعب اطفال

لعب و بازیمی  ما ها .و ایشان امین تمامی اطفال بودند زنبیلی گذاشته به جناب سید می دادیم
پس از  .کردیم و ایشان مایل به بازی نبودند و در کناری به حراست زنابیل مشغول بودند

و هرگز میل به لهو و لعب  کتب و صحایف هر یک را بلا اشتباه تسلیم می نمود ،اتمام بازی
 .در اردبیل مدتی به ریاضت مشغول بودند .نمی کرد و همیشه به عبادت و نماز مشغول بود

شاهزاده محمد میرزا اوصاف حمیده  .مراجعت به رشت نمودند دیده جناب شیخ را در عالم رؤیا
درسؤال  ،ات ایشان رفته سوالات لازمه نموده جوابهای کافیه شنیدندایشان را شنیده به ملاق

 موجود است.  در سن پانزده سالگی نوشته و جواب او رسائل زیاد به زبان پارسی
موصوف به صفاتی که در خواب دیده بود به  شیخ احمد احسائی شد که جناب و نیز مذکور

 خاندان زهد و تقوی تربیت یافته و عمر جناب سید با شخص پیرمرد زاهدی که در .ایران آمد
یکی از علمای یزد گفت  .به قزوین آمده سپس به یزد رفتند به پرهیزکاری مصروف داشته

سید جلیل  ،روزی در یزد از مجلس درس برخواستیم جناب شیخ فرمودند برویم استقبال"
پس از طی مسافتی  ،جمعی با جناب شیخ بیرون آمدیم .القدری که امروز وارد این شهر می شود

جناب شیخ  .از گرد و غبار قافله گوشه ئی مشی فرمودند تا قافله گذشت .قافله ای پیدا شد
زیاده از فرسنگی  .کسی را قدرت نبود که از حضورشان پرسش نماید ،سرعت در رفتن فرمودند

جناب  .آیندپیرمردی پیاده می  جوانی به سن هیجده سال با که از شهر دور شدیم ناگاه دیدیم
جناب شیخ، جوان را در آغوش  .شیخ روی سوی ایشان نهاد و ایشان نیز رو به ایشان آمدند

بسیار بوسید و دست او را گرفته به جانب شهر مراجعت نمودند و تمامی ماها حیران  گرفته
بودیم که این جوان کیست که جناب شیخ با آن مقام ارجمند پیاده به استقبالش 
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و سید را  این مطلب مستور بود تا زمانی که شیخ عازم مدینه منوره گردید .تشریف بردند
از  قائم مقام خویش قرار دادند رتبه و مقامشان ظاهر گردید. و چون حاجی میرزا علی اصغر
می  اعاظم رشت و دارای علوم و اقوام زیاد بود و بواسطه مشلولیت ملازمینش او را بر فراز منبر

مواعظ و نصایح لازمه می فرمود ای اهل رشت بدانید که جناب شیخ ایشان پس از  .بردند
 تالی ائمه دین و مکمل شریعت سید المرسلین بودند. احمد احسائی و آقا سید کاظم رشتی

جمله  از احدی قدرت بر رد کلامش نمی نمود. ،اجله رشت و طایفه بیشمار داشت چون از
دارای تصانیف و تالیف زیاد در حکمت  جناب ملا احمد ملا باشی که از حکمای الهی و

مقام بلند محو  ،نوشته پس از درک حضور حضرت شیخ تمامی علوم خود را پشت پا زده
احدی  :بعد از مرحوم شیخ در مجالس بزرگان می فرمود .و صحو المعلوم را ادراک نمود الموهوم

ناب شیخ روحی له در روی زمین نیست که قابل فیض و افاضه باشد مگر احمد که بعد از ج
اکثری  الفداء از مشرق الی مغرب عالم سری می جنباند و احدی لایق بیان و تکلم نیست.

می فرمود او از جمله تلامذه من است  .و می گفتم جناب سید هستند اوقات نزد ایشان می رفتم
به  لاهیجان رفتهه و معتقد به جناب سید نبود تا اینکه حقیر از کربلا مراجعت کردم و ب

 پس از شنیدن از ورود بدیدن ذره بی مقدار آمدند .تلمذ محمد علی خان امین دیوان مشغول شدم
 به فرمودند صد دینار .عرض کردم مهر و تسبیح و خرما ؟و سوال کرد چه تحفه آورده ای

عرض کردم شرح  .به اندازه ای که بتوانم نماز بخوانم دارم و مهر خرما می دهم کافی است
اندکی ملاحظه گفت  پس از ،به ایشان دادم ،گفت ببینم ،ُتُطنجیه جناب سید را آورده امخطبه 

جمعی حضور  .روز دوم یا سوم به بازدید رفتم .عرض کردم ببرید "؟ با خود ببرم ماذونم"
و طپانچه بر  خورد ...گفت بعد از جناب شیخ سری می جنبانداحمد می " :فرمودند .داشتند

 .و توبه کردم خوردم ...بسیار ؟! سخن ادعائی و چنین ؟ می گفت احمد تو و روی خود زد سر
 و بر اهل مشرق و مغرب لازم است اخذ فیض از حضور آقا بلکه بعد از مرحوم شیخ آقا است

باد که شبی از مطالعه  فدای چنین منصفی پس هزار جان من بی مقدار .روحی له الفداء بنمایند
 خوش فرموده: چه تصدیق حق کرد استشمام نمودهحق را  خطبه ئی رایحه

  به فرق خود لوای قرب افراخت به بیداری شبی آن کس که پرداخت
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 به یکدم کار عمری می توان ساخت                          الا ای خفتگان خواب غفلت 
زمانی در عمر خود نفسی بانصاف نکشید. در خاطر دارم  که رحمت حق دور باد بی انصافی از 

و مشاجره  که در مدرسه التفاتیه به تحصیل مقدمات اشتغال داشتم با طلاب مدرسه محاوره
با  واحدا این ذلیل را طاقت نبود .و به جناب سید سخنان مستهجن بر زبان راندند اتفاق افتاد

خواب مرا  ،به حجره خود آمده گریه زیاد کرده .جمعی که صد نفر هستند مقاومت نمایم
و علی مرتضی علیه السلام و  (ص)واقعه دیدم خارج شهر در مکانی جناب رسالت پناه  در ربود

حسن مجتبی و مظلوم کربلا در پیش و جناب سید از عقب ایشان می رفتند و به پوستین و 
و با چشم راست مخموری نزد رسول خدا شدم و گریه بسیار کردم و عرض نمودم  لباس سبز

دفعشان نداشتم حضرت  وقدرت بر ب سید را ناسزا گفتندطلاب نسناس خدا ناشناس جنا
جناب سید روحی له الفداء  او را تسلی بده روی به جناب سید نموده فرمودند برای تو می گرید

و صورتم مالیده فرمود گریه مکن این اشخاص  مرا در آغوش کشید و دست مرحمت بر سر
 .به جدم کردند آنچه کردند

بلا شرفیاب حضور مبارکشان شدم همان لباس را  ه سال در کربلای پربعد از یازد .بیدار شدم
اصحاب را از  .فریضه بجا آوردم دیدم پوشیده شناختم و اقتدا به آن مقتدای حق کرده و نماز

و بنوافل  روزها متعبد و شبها متهجد بودم واو هو الی آخر دیگر از عدد حال بنده تحیر دست داد
نمی  ،بعد از فراغ نافله شب عرض می کردم ای معبود بی نیاز ما عرفناکایام و لیالی مشتغل و 

آغاز این  تا شبی بعد از فراغ نافله .خودت را به من بشناس ،توئی ،هر چه هستی ،دانم چه ئی
دیدم جمعی از  ،کردم نمی دانم که معبود من کیست ناگاه بخواب رفتم گونه سخنان

مرا  ."عرض کردم بلی ؟بدانی معبود تو کیست می خواهی"ملائکه آمده به من گفتند 
به آسمان دوم  بعد .آنچه در آنجا دیدم در زمین ندیده بودم .بردند به آسمان اول سیر دادند

 هر آسمان سوم الی چهارم ،کذا .را که در آسمان اول ندیده بودم دیدم آنچه .سیر دادند ،برده
ب را از زوال گذشته ملکی به جانب مغرب دیدم آفتا .یک بالنسبه به فوق آن ظلمت می نمود

مرا نگاه داشتند چنان می نمود که شب آن از روزهای  .بنده نگاه می کردم .می کشد
ولایت مطلقه را  ،من او را طالبم ؟گفتم محبوب من کیست .سماوات دیگر روشن تر است
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چنانکه بر  ،دیده را یارای نظر کردن نبود ،خواستم نظر کنم ،نمودند و گفتند نظر کن
گفتم مرا به آنجا برسانید جواب  اشک از چشمان من فرو ریخت .آفتاب نیز نتوان نگاه کردن

 .قبول ننمودند ،التماس کردم .سعی کن تا بدانجا برسی نیامده اید گفتند تا این مکان بیشتر
 بانگ بر من زدند برگرد ،کردم اصرار .گفتند حال رسیدن بدانجا ممکن نیست الحاح کردم

روز به تمام  .دیدم قریب به صبح صادق است .دهشت از خواب بیدار شدم از نمازت قضا شد.
خدمت جناب سید رسیده خواب خود را  .علما و معبرین عرضه داشتم از تعبیر آن عاجز ماندند

 اصحاب حضرت سید را .دست مبارک بر سینه مبارک نهاده و تبسم فرمودند عرض نمودم
برای جواب بعد اشتباه شد بر حقیر که آیا آسمان چهارم و  .داشتنداحاطه کرده گوش فرا 

  .شمس آن بودند یا نفس ولایت مطلقه
جناب  ."دانم فرمودند من می"گفت  .سید مرتضی لاهیجانی که از اصحاب بودند پرسیدم

دیگر سؤال  بار اگر حق فرمودند اشاره به سینه مبارک فرمودند فرمودند شیخ ابوتراب قزوینی
زمان  سؤال گشتند تا هر یک سخنی به میان آورده مانع از تکرار .خواهند رفت کنی طفره

رجعت به قزوین انتشار یافت خواب و جواب بین رجال و نساء تا به سمع بنت حاج ملا صالح 
حضورا  ،تشریف آوردند .و خواب را بلاواسطه بشنوم گفت می خواهم جواب خواب را .رسید

این بود که بین خلق  جواب آمد یا قرة العین .خدمت سید عرض نمودعریضه  شنید و رفته
اعتنا نکرده به کربلا رفت  شهرت یافت در قزوین توقف نکرد به شوهر و پدر و بنی اعمام

 .امرها نکتب فی باب الثالث انشاء اهلل زمان جناب سید خاتمه یافت ماند تا
در سجده آخر در  .عصر و تابعین آنها وارد آمدچه اذیت و ایذاء که به آن نورین نیرین از علمای 

چون سجده به  ،عمامه به گردنش پیچیده به قصد کشتن ،به سجده نهاده حالی که سر
سر از سجده برداشتند و از دست  ،طول انجامید و صدای ضیق نفس به گوش اصحاب رسید

ر سینه مبارکش خنجر ب .مدتی از آن صدمه رنجور بودند .آن طاغیان عادیان خلاصش کردند
زدند و چشم مبارکش را به صدمه لگد و چوپ از بصارت عاطل کردند به جبر و ظلم به 

بعد  .محفل خود بردند و گفتند اگر اقرار به کفر شیخ احمد ننمایی تو را به قتل می رسانیم
جمعی از مستضعفین اعتقاد  .به بلاد عرب و عجم نوشتند سید کاظم شیخ احمد را تکفیر نمود
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جمعی از ایران به کربلا رفته وقایع را کماهی  .رده از آنجناب اعراض کرده سب  نمودندک
لعنت حق بر تمام  .جستجو نمودند توبه و انابه کردند و اکثری به انکار باقی ماندند

  در حق آن بزرگوار .منکرین و معاندین به او الی یوم المعاد
 آن زیبا ملک تا بگویم شرح   ک زبان خواهم به پهنای فلکی

ثانی  مدت سه سال زیاد گماشته سید مهدی طباطبائی که برعکس نهند نام زنگی کافور
به  مهدی عباس بین صلوتین در حائر سید الشهداء یک ذرع فاصله به ضریح حضرت سر

به آباء و اجداد و پدر و مادر آن بزرگوار آن حضرت به  .گوش آنجناب می برد و ناسزا می گفت
اصحاب گمان می کردند از مقامات عالیه علم سائل است و چون  .نمی فرمود احدی ابراز

زمانی که  .نهی فرمود ،معلوم شد به ناسزا گفتن جسارت می نماید خواستند اذیتش کنند
فانی در کربلا توقف داشتم به مجلس درسشان حاضر می گشتم از علامات ظهور بیانات 

 .دنداصحاب را مستعد میفرمو ،فرموده لایحصی
در سنه هزار و دویست و شصت ظاهر شدند نعم المراد والا  (ص)فرمودند اگر حضرت قائم 

بسیار طول میکشد ولی رجاء کلی در ظهور است و بر شرق و غرب واجب است از من اخذ علم 
از این مقامات گذشته مکرر می فرمودند ظهور  ،کم کم .نمایند و غیر از من حرام است

 ،تزلزل در ارکان وجود خود راه ندهید ،دیک، در امراهلل مستقیم با شیدنز  (ع)حضرت قائم 
 ،مختلف و متفرق مشوید ،نزدیک است من از میان شما بروم با یکدیگر متحد و متفق باشید

  .حق ظاهر خواهد شد
اصحاب گریستند و آه و ناله برآوردند آنجناب  "رحلت من نزدیک شده"روزی فرمودند 

اهلل راضی نیستید من بروم و حق ظاهر شود؟ سائلی عرض کرد بعد از شما به سبحان  فرمودند
و کنار ملاحسن گوهر باشید  چند روزی دور .کی پناه بریم فرمودند به احدی جایز نیست

  .خداوند شما را در ضلالت نمی گذارد. بر خدا لازم است حق را ظاهر نماید
چهل روز بیشتر طول نمی کشد که حق ظاهر  ،بیاناتی فرمودند در بودن با ملا حسن گوهر

الحاصل روزی در مجلس در کنار  .شده عالم را به نور جمال خویش منور خواهد گردانید
جناب ملا حسین گنجوئی نشسته بودم جوانی به سن هفده سال وارد مجلس شد و مقابل 
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حین  ید،در غایت لطافت و نظافت جناب س .جناب سید نشستند ملبس به لباس تجار فارس
بعد از  .تعارف نمودند جلوس آن بزر گوار به قاعده عرب دو دست بر سر نهاده برخاستند

اتمام مجلس ملا حسین گنجوئی ملتفت این معنی بود و در تعجب بود، گفت هرگز ندیده 
جناب آقا به عزم اندرون حرم،  رفتن اصحاب و برخاستن نماید. ام آقا به احدی این طور رفتار

حقیر در کوچه منتظر ایستادم وقتی که  .در عقب آقا الی باب بیت الحرم رفت ملا حسین
گفتند از جناب آقا از احوال این جوان پرسیدم فرمودند سید جلیل القدری  ،پرسیدم ،آمدند
چنانکه در بیان این  .فرمودند عنقریب بر شما معلوم می شود و رفتند ،اصرار کردم ،است

حضرت را می کند بیانات لا تحصی از قبل و بعد است  ،مطلب شده و دال بر شناختن سید
 که منکر ندارد و مغرض را مجال سخن گفتن نیست.
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 الثالثباب ال
 

 فی بیان قبل از ظهور بین النوم و الیقظه
قزوینی مجاور کربلای معلی و که بر حقیر معلوم شده حاجی رسول والد حاجی شیخ محمد نبیل 

حال آنکه معاند بود با جناب سید و پسر خود نبیل نیز عداوت می کرد و مردود می دانست و 
وقتی به حقیر گفت نزدیک عرفه جوانی سید از تجار فارس با لباس تجارت  .آدم فحاشی بود

جمیع مشایخ نجف و  ،هر ساله می آمد به کربلا اگر زیارت آن است که او به عمل می آورد
می کنند که به  تناول قازورات کربلا و علمای ایران به فلان فلان عیال خود می خندند و

 از قضایای الهیه آن سال به زیارت میکنند و خود را زائر میدانند. آمده (ع) حرم امام حسین
ه ارواح فی الحقیق .عتبات نیامدند وسنه دیگر آمدند وبه زیارت جامعه کبیر مشغول شدند

 ملکوتیان وجبروتیان و قدوسیان حیران جمال وزیارت او بودند تمام زائرین از زیارت بازمانده
 متوجه آن جمال بی مثال شدند. 

بعد به عراق آمده مشغول  ،آن بزرگوار را دیدم در مجلس جناب سید بنده ذلیل سه مرتبه
 (ع)ت حضرت امام حسین و به ذکر مصیب استکتاب و استنساخ کتب جناب شیخ وسید بودم

عریضه  .می داد (ع) خبر از ظهور حضرت قائم .تا شبی در عالم رؤیا سید معززی را دیدم مشغول
ملاحظه می نمودم  .جواب را به خط قرمز نوشته به من دادند .پریشانی نوشته تقدیم نمودم

 :فرمودند ؟عرض کردم جواب را چرا به مرکب قرمز نوشته اید ،که از اندرون بیرون آمدند
بنویسند قبل از  با مرکب قرمز ظاهر می شوند وحکم می نمایند که خلق (ع) حضرت قائم"

 عرض کردم ؟شما چرا ملفوفه را پریشان نوشته بودید ."امر اطاعت کردم شاید مقبول افتد
جناب شیخ وسید  پریشان مباش"فرمود  .احوالم پریشان است .اثر باید دال بر مؤثر بوده باشد

 ".... . وحق است خلاف نیست (ع) ظهور قائم مربی خلق بودند ومبشر،
شرح فوائد مشغول و تمام شده بود کتاب  به نوشتن ،بود ایام عید سلطانی بیدار شدم از خواب

خبر دادند آقا سید  ،صبح زود آوردم بدهم .شیشه گر بود مهدی پسر حاجی خلیل مال حاجی
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به صورت  ،خواب دیده وملفوفه نوشته بودم بیرون آمدندهاشم فوت شد و سیدی را که در 
  .ایشان اهل تنکابن بود و بزرگواری بود فاضل وحید زمان در علم وتقوی بود ،دیدم ایشان

الیوم ندعو کل َاناس با "دیگر در عالم واقعه دیدم شخصی ما بین ارض و سما ندا می کرد: 
التفاتیه گذشتم وجمعیت وازدحام خلق را دیدم  از مدرسه ،آمدم دوان در اثر آن ندا ."ما مهم

ایستادم وعلماء زمان را دیدم با َمَرده خود عمامه بر سر  .می رفتند به سمت مسجد شاه قزوین
بعضی به صورت گاو با شاخهای بلند از دو طرف عمامه بیرون آمده و بعضی به صورت حمار 

شخصی گفت حضرت  ؟است گفتم چه خبر .به بانگ نعیق وخوار می دوند طرف مسجد
شخص ندا کننده را دیدم مکرر همان کلام می فرمود وخلق به همان  .ظهور فرمود (ع) قائم

  .وقلیل از ناس به صورت آدمی مشاهده کردم واز خواب بیدار شدم صورت وهیأت بودند
 بزرگوار بر آمدم ملا قنبرعم به تجسس وطلب ظاهر شده (ع) قائم زمان دیگر در رؤیا دیدم
دریافتم و از  تنهایی رفتم و به .گذشتم و ایشان را نیافتم شامخ وعمیق بسیار از کوه و دره های

چرا کوتاهی در "درعالم رؤیا دیدم مرا گفتند  خواب بیدار شدم وشبی که قریب بعثت بود،
باز به  ."اقبال وتشرف حضور حضرت داری تا بتوانی شتاب کن که وقت می گذرد

ترسیدم که نیابم  .دوان گشته ایشان را نیافتم هر سوه ا تقی ابن عم بتجسس ملا قنبر ومل
  .شاید آنها رفته باشند

با خود  .ناگاه خود را برهنه وعریان دیدم با پای برهنه در بیابان پر خار ودرک دوان
به  برگردم ،با این حال چگونه به آن حضرت برسم .اندیشیدم که سترعورت واجب است

قدمی می رفتم وقدمی  ،باز با خود گفتم دیر می شود نمی رسم ؟یده برگردمخانه و لباس پوش
با  آخرالامر .ایستادم و می گفتم سزاوار نیست با چنین حال خدمت چنین بزرگواری برسم می

واگر  باشد لباس به من خواهد داد (ص)نفس خود گفتم می روم اگر قائم آل محمد 
کوه پست  .باک از سنگ وخار نداشتم و را گذاشتم دوندگی بنای ندارد نباشد خجل وشرمندگی

 در قلب صف اول وحضرت صفوف آراسته به جنداهلل )سپاه خدا( دیدم پیموده رسیدم وبلند را
دیدم لباسهای فاخر  .ایستادم وبین یدی اهلل من از طرف یمین آن بزرگوار رفتم .ایستاده
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 و "به نصرت ویاری آمده ام اینک" ردموعرض ک به جای آوردم تعظیم وتکریم ،پوشیده ام
  .در دست داشتم برای جهاد برداشته راه در بین قبضه شکسته نیز شمشیری

را چون  روشن نورانی که دو میل راه و مشعل بزرگ آن بزرگوار شمشیر را از این ذلیل گرفت
و اشاره به  "تو بیایند پیش برو ولشگر از تعاقب"وفرمودند  به من داد روشن و منیر داشت روز

 به من رسید گفت: این مشعل نفسی ،روان شدم .نمودند ومشرق (ص) محمدی طرف قبله
جواب گفتم:  .برگرد بگو شمشیر مرا بدهید و مشعل خود را بگیرید ،روغن وکثافت دارد

گفت حال که نشنیدی مشعل را از  .قبول نکردم ،اصرار کرد .هرچه داده اند بهتر است
تو شیطان من  !ای ملعون"بانگ بر وی زدم  .ا روغن به جامه ات نریزدکتفت کج نگاهدار ت

ومشعل را محاذی رأس نگاه داشته روان شدم که در  "از کوری چشم تو راست دارم !شده ئی
 .این بین از خواب بیدار گشتم

ونیز در خواب دیدم صراط کشیده اند و مردم چون ریسمان باز که ریسمان کشیده بازی 
زیر آن صراط شعله آتش بی چوب و ذغال و دود مردم چون برق می گذرند و برخی  می کنند در

به سینه و جمعی به پا و دست می روند ولی از صراط به آتش افتاده می سوزند و بعضی به زحمت 
متوکلا علی اهلل به سرعت و  ،حقیر مشاهده حال روندگان می کردم بی اختیار شده .زیاد می روند

خوف بر من  .به آتش سوزان کردم چون به وسط صراط رسیدم نظر .مشتاب روان گشت
شخصی در کنار صراط نشسته بود و  .در آغوش گرفتم بغل گشوده صراط را .غلبه کرد

من دلیر  ."خوف نکن و بیا"به آواز بلند ندا کرده فرمود  .حالت مرا دید .مردم را می خواند
گفتند  ؟خواند و اطمینان داد که بود شده به سرعت رفتم و پرسیدم این شخص که مرا

دیدم  .چون به ایشان رسیدم و گذشتم به بیابانی رسیدم ."است (ع) امام جعفر صادق"
مرغان خوش الحان به تغنی مشغول که  .بسیار وسیع و نورانی است که هیچ چشمی ندیده

د شدم بیدار شدم فورا ملتفت خواب و جواب حضرت سی .لحن آنها به گوش احدی نرسیده
که ملائکه سماوات مرا در آسمانها سیر دادند تا آسمان چهارم نگاهداشته و گفتند تا اینجا 
بیشتر نیامده ای ولی ساعی باش تا به آن مقام برسی که مرا نشان داده بودند و من اصرار 

چندی از این  .بانگ بر من زدند که برگرد نمازت قضا می شود .کردم که به آنجا مرا ببرند



 15 : صفحه
 

آن زمان حاکم  .به قزوین رسید قعه نگذشت که جناب سید در کربلا مرحوم و خبروا
برادر حاج محمد کریم خان کرمانی بوده و در خارج شهر تشریف داشتند  قزوین شاهرخ خان

الا   در تعزیه داری جهت مرحوم سید نکردند وبازار را نبستند اهل قزوین از علماء وفضلا اقدام
و تابعین اش که در مسجد شاه به تعزیه داری مشغول  رحمة اهلل علیه حاجی ملا عبدالوهاب

مگر ملاعبد الکریم اصولی ایروانی  گشتند و احدی از مجتهدین در مجلس تعزیه حاضر نشدند
 .ساکن قزوین

 اقدام به تعزیه داری واقف شد که حضرات تعزیه شاهرخ خان وارد شهر شده عصر روز اول 
وعلمائی که  باید بازار را بسته حکم فرمود که پنج روز متوالی .ه اندنبست ،نکرده اهل بازار

به  چون موشان نافذ مجرد این حکم علما به .به تعزیه داری نشده اند اخراج شوند حاضر
حاکم مزبور ملازمین خود را  .کردند بیرون وچون غوکان سر از آب مسجد شاه سوراخها رفتند

وقتی که جمعی حاضر بودند جناب  خود نیز حاضر می شد ،امر فرمود به خدمت مشغول شوند
 اگر این تعزیه داری برای خدا و یا"چنین فرمود :  حاجی ملا عبدالوهاب را مخاطب کرده

چرا اقدام ننمودند ویا برای سیادت و ذریه حضرت رسالت بود حاجی سید باقر ذریه  رسول بود
نوحه سنج بودند جناب سید کاظم که بود که پنج روز در همین مسجد به ازدحام تمام 

حاجی عبدالوهاب  ."؟نبود (ص)آیا ذریه پیغمبر  بر شما بود (ع) از جانب امام زمان حجة اهلل
شاهزاده  .یا کاری بر ایشان پیش آمد کرده زبان به معذرت گشود وگفت غفلت شده

عه کربلا می گفت مانند یزیدابن معاویه بعد از واق ،فرمودند اینها عذر است بدتر از گناه
خدا نیامرزد پسر مرجانه را که شتاب در کشتن حسین ابن علی کرد ومن راضی نبودم 
وچون خلفای عباسی که بعد از زهر دادن حضرات ائمه جمعی را گواه می گرفتند بر عدم 

بلد علماء گذشت وفرمود لکن  بعد به شفاعت حاج مزبور از اخراج .جراحت ابدان نازنین آنها
مرافعه ننمایند و باز فرمود جناب حاجی شقاوت این حضرات از بنی امیه و بنی عباس  باز هم

 تا به این شدت عداوت با خاندان رسالت وخانمان ولایت به ومکرر می فرمود شدیدتر است
 روی ایشانشد به  و در این بلد درآمد تا زمان وقوف حاکم .ظاهر نشده امروز از پیشینیان

با علماء  میرزا آقاسی وزیر اعظم وحاجی زمان سلطنت محمد شاه بود ینکهبه سبب ا ،بسته بود
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از این جهت  .امرتحصیل اذیت دیده بودسیما با علمای قزوین که بدو  ،خوب نبود ایران
فریاد وفغانی نکردند ولی چیزی  لذا خاموش شده به طهران وشکایت نمی کردند جرئت رفتن

 .ایشان را باقی نگذاشت واهلل اشد بأسًا واشد تنکیلادیاری از  نگذشت که انتقام خداوندی
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 الباب الرابع
 

 فی ظهور الحق 
نشد که بر وفق فرموده حق که در آخر خطبه قبل از شرح  چهل روز بعد از فوت سید بیشتر

اللهم انک لتعلم فی یوم الذی اذا اردت انشاء ذلک الکتاب قد  : سوره مبارکه بقره می فرمایند
رفعت فی الهواء حتی جائت کلها تلقاء  قد صارت ذرًة ذرة و لیلتها بان ارض المقدسهرأیت فی 

من هنالک و قد َاخبرُت بعض  اهلل علیه رحمة فوت الجلیل معلمی خبر بیتی ثم استقامت ثم جاء
صور  شیراز ثم صل اهلل بجوده که در خطه اهلل بجوده فصل اهلل بجوده بنومی، الناس قبل الخبر

اشتهار یافت بعضی از اصحاب به همراهی جناب ملا حسین اول  بین عرب و عجم ،دمیده شد
بعد شناختند و اصحاب  حاضر بودند ولی جز او نشناخته تا چهل روز، من آمن به شیراز رفته

به این نحو بوده،  چگونگی معرفت حق به قول جناب ملا جلیل اردوبادی .کربلا نیز رفتند
روزی  جامعه شیخ را در مسجد وکیل درس و بیان می نمودند.شرح زیارت  جناب ملا حسین

 بهتر از شما درس و بیان نماید چه خواهی کرد، کسی که اگر حضرت حق جل ذکره فرمود
عرض کرد: اطاعت کرده، مستمع می شوم. فرمودند که بهتر از جناب سید، عرض کرده: 

  اطاعت می نمایم. هفرمودند حتی بهتر از جناب شیخ، عرض کرد .اطاعت دارم
 پس ورقی چند به او داد، به مجرد مطالعه دیگرگون گشته حق جل ذکره اشاره به عدم ابراز

صبح به خود می  ملا جلیل می فرمود جناب اول من آمن شب ها تا به منزل خود. کرده، رفتند
ن تاجری می فرمود برویم نزد جوا پیچید و نمی خوابید، چون روز می شد به بعضی محرمان خود

حین حضور اصحاب به او خاضع و به او خاشع و ساجد  که خوش بیان و شیرین گفتار است.
و  بعد حجاب اختفا از روی لیل ظلمانی برداشته شد و شمس حقیقت طالع که اربعین بوده الی

 و سیصد و سیزده نفر از نقبا ایمان آوردند.  منور فرمود، عالم را به نور جمال ازلی لامع و
 من جمله با رسولان قوی دل ارسال داشته دعوت به حق نمود. یع منیع به بلاد عرب و عجمتوق

به دار  که بعد از ابلاغ ایشان را گرفته ارسال ملا علی بسطامی حامل توقیع به ارض کربلا بود
جواب آمد به اسلامبول  ،پاشای بغداد با تلگراف به اسلامبول خبر داد .السلام بغداد بردند
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زیرا از  ،و مطیع نماید در بین راه او را شهید کرده که مبادا سلطان روم را بگرداند .یدبیاور
شهرت دادند ولایت  داشتند و فحول کربلا و نجف بود و علمای آن سامان از جوابش عجز

سلطان را مغشوش کرده خیال سلطنت دارند چنانکه سلطان ایران محمد شاه و حاجی میرزا 
  .انداخته حضرت نقطه را بردند در ماکو حبس آقاسی را در اشتباه

اول کسی که کلمات به قزوین فرستاد جناب میرزا  .انشاء اهلل شرح آن مذکور خواهد شد
ملعنت شعار  به باغبانباشی قزوینی بود میرزا جواد خوار مهدی ابن حاجی عبد الکریم شهیر

و از  در قزوین منسوب به شیخیاست  -که مکرر حاجی ملا طاهر مرحوم می فرمود جواد خبیث 
)مهدی( با یک جزو از  به قول خود حاج مزبور مراسله میرزا تلامذه جناب سید علیه بهاء اله

حقیر را نیز  در باغ سوزنگر .ابن عم فقیر آمد ،کلمات منزله نزد ملا تقی ابن ملا قنبر موسیقی
پنج هزار تومان ابریشم ما و  ،این بود مضمون نامه خطاب به حاجی والد .خواستند حاضر شدم

 .به تمامی به دریا غرق شد ،حاجی عمو و سایرین
اثری ظاهر نشد ولی خداوند گنجی لا نهایة به ما عطا  ،غواص وسیاح فرستادند وسعی کردند

اینک فرستادم بخور و بیاشام و  .کم نخواهد شد ذره ای ،فرمود تا یوم قیامت مصرف نماییم
این جزوه  !جناب حاجی می گریست و می گفت ملا تقی. بخوران و اندیشه از تمامی مکن

 اهل مجلس میرزا یوسف سوخته چناری میرزا ؟برای من پول می شود که صرف عیال بشود
ت صفحۀ جناب ملا تقی بعد از قرائ .احمد کربلائی لطفعلی حلاج تاجر وچند نفر دیگر بودند

در این کلام گفتم اول ندارد تا معلوم شود  ؟فرمود چه می گویی ،کلمات الهیه به حقیر داد
کلماتی فرقانی نیست فرمودند ازآن  ،هر چه هست مثل سبک قرآن است .کیست وچیست

  .مذکورشد ،جایی که قرآن نازل شده این کلام هم نازل شده
این قدر دانم این  .فرمود نمی دانم .اید جبرئیل بیاورددر آنجا جبرئیل از آسمان آورد این جا هم ب

 رقص کرده و حاضر را جوش برداشت و خوار .از همان مصدر صادر شده کلام قرآن است و
ما روز دیگر به مسجد آمده بر منبر  .از برغانی رسیده )بویژه( گفت وقت انتقام من از قزوینی سی 

هی را تبلیغ نمود و بعد از چهل روز با جمعیت گرو .فراز آمده اظهار امرحق ونصرت حق کرد
  .زیاد به سمت کربلا رهسپار شدند
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به شیراز و هر سمت شنیدند  از کرمانشاهان امر شد به شیراز بلد الامین بروند برگشتند
پنج مرتبه به قزوین آمدند دفعه اول منبر حاجی ملا عبد الوهاب  جناب آقا سید یحیی ع .رفتند

درثانی مخیر کرده خلق را به  .وره تکذیب شیخ وتصدیق حکما نمودندرفته در بین محا
تصدیق شیخی و حکمی و در ثالث استدلال بطلان ممیت الدین )محی الدین شیرازی( و ملا 

در رابع در خانه حاج محمد رحیم تبریزی استدلال در  .محسن و حقیت جناب شیخ نمودند
علامات ظهور نموده ورفع شبهات حاضرین می کرد من جمله بیان کیفیت سئوال شرح سوره 

 .مبارکه کوثر را نموده و خامسًا در خانه تبریزی ها مشرف شدیم
حاجی میرزای بزاز بنده ذلیل وملا قنبرعم والا تبار و ملا عبد الحسین در تقان و جمعی دیگر و 

رفتم  ،فرمود بعد از استماع نداء به شیراز رفته .شرح از جناب وحید سئوال نمود مدعو بخور چاق
بعد شرح کوثر را که  .بینات خواستم بیان فرمود در کنار حق نشستم دلیل و برهان و

قلم  .عرض کردم تحریراً  ؟فرمود تقریرًا یا تحریراً  .کوچکترین سوره قرآنی است طلب کردم
به نحوی  وکاغذ به دست مبارک گرفته جواهرات و درهای ثمین را روی صفحه ریختند و

بدون تفکر و  .مرقوم و به سرعتی مسطورمی فرمود که حرکات انامل طیبه معلوم نمی گردید
پس از  .تدبر و سکون قلم زیاده از دو هزار و پانصد بیت مرقوم فرموده به من مرحمت فرمود

که در قوه بشر نیست این گونه کلمات بدون تفکر و سکون قلم بنویسد  ملاحظه دیدم
بعد فرمودند از یاری کنندگان وناصر مایید؟  .ویقین بر حقیت او و بطلان دیگران نموده

آن شمشیر را همراه  .شمشیر جوهر دار به من دادند .عرض کردم صاحب شمشیر نیستم
ه پنجم زمانی بود که طلعت اعلی در جبل مرتب .داشتند حقیرآن تیغ جوهر دار را دیدم

  .اشتهار ظهور و ازدحام نقبا در شیراز .واقع شد آن چه شد .رجعت نمودند ماکوحبس بودند و
 ،حاکم فارس حق را به ظلم وجور به مجلس خود خواسته 1 محمد حسین خان آجودان باشی

جواب آمد  .اذیت بسیار کرد و به طهران نوشت ،آن ملعون ثانی ابن معاویه وثانی ابن مرجانه

                                                           

1
حسین خان حضرت را حبس کرد و به واسطه شیوع وبا خود و کارکنان حکومت فرار کردند و حضرت   

پذیرایی کرد و بعد به تشریف برد اصفهان و خبرداد به حکومت و به دستور معتمد امام جمعه چهل روز 
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چون به اصفهان رسید منوچهر خان معتمد الدوله حاکم اصفهان باطن  .روانه طهران نمایید
خواجه دو سرا در ظاهر خواجه کردۀ آقا محمد خان قاجار بود که سه سلطان را دیده وبسیار 

بیان حال  ضة الصفا وحبیب السیررو در ناصریه و .زیرک وهوشیار و در علم شانه بینی ماهر
استقبال نموده به عزت وارد عمارت صدری که  ،وشرح احوال ایشان مفصلًا مرقوم است

و مدت هفت ماه در آن جا  مسکن و نشیمن خودش بوده نگاه داشت وحارسین را جواب داد
ر آن ب .علمای محل را خواستند بیایند صحبت بدارند نیامدند وتکفیر کردند .توقف فرمود

بسیار گران آمد طلعت قدم بدوًا امر فرموده بودند کلمات حق را با مرکب  ،سپهر اوج عزت
حضرِت حکمران  ،قرمز بنویسند وآنچه آیات بدعیه به خط قرمز مرقوم و در نزد مومنین بوده

دادند صحیفه سجادیه را به خط قرمز نوشته روی کاغذهای متعارفی و صحیفه یی از 
صحائف بابیه را روی کاغذ ترمه اعلی به خط خوش مرقوم داشتند و هر دو را تصحیف و 
تذهیب کرده نزد علما ارسال داشته فرمود در باب صاحبان این دو صحیفه عقیده و رأی خود 

تمامی به خط نحس نجس خود  .ش مرقوم و ممهور فرمائید تا بر من معلوم شودرا به خط خوی
مهر کرده وصحیفه  .وصاحبش کافراست نوشتند که صحیفه مرقومه به خط قرمز کفر

  .نورمحض وقائل تالی مرتبه نبوت است مدادیه را خوب و
رات آنها درجواب پرسش نمود از اظها یومی آقایان را خواسته ،آن حاکم صافی ضمیر قلب منیر

چون حاضر کردند مقابله  .فرمود صحیفه سجادیه دارید بیاورید ،حکمی که نوشته بودند
معتمد الدوله فرمود اف بر همه  .با صحیفه مرقومه به خط قرمز کردند مطابق و موافق آمد

سته شماها با این علم وفهم خود را ممیز خطوط حق وباطل می دانید وخویش را از اهل ایمان دان
تمامی خجل و منفعل شده متفرق گشتند این مطلب را به حاجی  .انکار حجة اهلل می نمائید

می رفتم  حاجی محمد رضای تاجراصفهانی راوی است که در زمان به حج .میرزا آقاسی نوشتند
مسائلی که  .با جمعی از اهل صفاهان در بین راه به جناب شیخ احمد احسائی ملحق گشتیم

                                                                                                                                                       

عد گرگین واسطه فشارعلما روانه تهران کرده و برگردادند در عمارت صدری تا وفاتش نگاه داری کرد ب
 محمد صادق ابراهیمی. .برادرزاده اش فرستاد طرف تهران )رجوع به نقطة الکاف وتاریخ نیکلا وغیره(
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پس از سوال و  سؤال از حضورشان می نمودیم روزی در منزل خدمتشان رفتیملازم داشتیم 
جواب به من زیاده بر دیگران التفات می فرمودند و گفتند جناب حاجی بعد از رجعت از مکه 

سلام ما را به جناب سید علی محمد باب برسان و به دیگر رفقا چیزی نفرمودند  ،به خانه خود
ر میکردم احدی را به این اسم ورسم به نظر نمی آورم کم کم من در تعجب بودم و همی فک

این مسئله از خاطرم محو شد تا روزی که طلعت اعلی وارد اصفهان شده و مردم می گفتند 
  .نگاه داشت سید باب را آوردند معتمد الدوله

مرا به خاطر آمد که جناب شیخ در سفر مکه سخنی که فرمودند همین شخص است بروم و 
غ سلام بکنم عازم دار الحکومه شدم چون به باب الحکومه رسیدم دربان مانع از دخول تبلی

داخل  .توقف نموده بعد آدمی از اندرون بیرون آمده گفت مانع این شخص نشوید ،من شد
دیدم آن بزرگوار را که در صدر زاویه ای از زوایای حجره نشسته و  ،گشتم به حجره ای رسیدم

من متوجه ایشان بودم که ناگاه نظرم بر معتمد  .پ گذاشتهدست راست روی دست چ
الدوله افتاد که در صف نعال مانند بنده ذلیل خاضع وخاشع نشسته دو دست در بغل در 

  .برگشتم تا متوجه او شوم زیرا حاکم مقتدر است ،مقابل آن حضرت در نهایت ادب
درست ایستادم  ،و از حق روی متاب !بی ادب مباش !هان فورًا معتمد الدوله نهیب بر من زد

فرمودند باب  ،عرض کردم بلی ؟حضرت به من فرمودند می خواهی سلام شیخ احمد را برسانی
تا زمانی که معتمد الدوله حیات داشتند  .مراتب را عرض کرده بیرون آمدم ،من هستم

  .کسی متعرض حضرت نشد
علمای طهران نزد وزیر  .وزیراعلام کردندبعد از او مامورین به طهران آوردند تا کنارگرد به 

رفته اظهار داشتند اگر باب وارد طهران شود فتنه برخواسته خون ها ریخته می شود و سلطنت 
وزیر بی مدرک تصدیق قول کاذبین کرده  .را متصرف و تمامی را به قتل خواهند رسانید

پیدا کند و چون  بلکه گفته علما تحقیق ،تصور کرد خزانه و اسباب سلطنت جمع است
حق جل و ذکره ملفوفه ای مرقوم داشته بودند که مرا به طهران بخواهید وعلما را بخواهید 

امتناع نموده و حکم شد از خارج طهران به  .بیایند صحبت بداریم تا حق و باطل معلوم شود
ربند آن حضرت را آوردند از قزوین عبور دهند در دهی از دهات آج .ماکو برده حبس نمایند
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حاجی محمد حسن جباری که از پیروان شیخ وسید بود سه ساعت از  .شب را توقف کردند
بنده عرض کردم حدیث دارد  .شب گذشته بنده را با خود برد حضورشان مشرف شدیم

از حضرت سئوال کرده  .که درزمان قائم منتظر احدی با احدی از مسائل دینیه محتاج نیست
نحن نقذف اونلقی فی روحک مانشاء پس از تسلیم وانقیاد و  جواب می شنود جواب فرمودند

ربقه طاعت برگردن نهادن دستی را که جناب شیخ مکرر می فرمودند جز دست مبارک او 
  .در نهایت ادب بوسیده مرخص شده مراجعت به شهر کردیم ،بوسیدن حرام است

 .مراجعت ما را دلیل عدم سعادت مدانید و برهان ایمان نیاوردن مشمارید ،هان ای ناظر وسامع
بی سعادتی است ولی به اموری رجعت واجب بود و توقف  گرچه دور بودن از حضورش نهایت

ثانیًا حکم سلطانی که احدی را نگذارید  ،اولًا امر واجازه حق به رجوع .خلاف امراهلل
چنانچه حاجی نصیر تاجر دو  .باعث اذیت حق می شدثالثًا ازدحام مردم  ،حضورحق برسد

فرسخ به ورود قریه گلشکن مانده ملحق به حق شده شب را در آن قریه به صبح رسانیدند 
ایشان هم مراجعت  ،امر به رجعت فرمود ،عرض بندگی نمود .به همراهی بر قله جبل رسیدند

منازل به اصحاب فرمودند می توانید در منزلی از  .کردند وحضرت را بردند از میانه گذرانیدند
اسبابی فراهم سازید بدون اطلاع حارسین به مکانی ما را پنهان نمایید که کسی بر حال ما 

عرض  .مطلع نشود یا از ملک ایران به مملکت دیگر ببرید تا دست تعدی سلطان به ما نرسد
 ،سمت دارد قبول نفرمودفرمود خیر جبل ماکو نیز از این جسد ق .کردند بلی اسباب مهیا است

پس از مدتی آوردند به شهر تبریز در مجلس  .بردند در جبل حبس کردند جز نفسی با او نبود
ملا محمد ممقانی مجتهد و شیخی بود و حاجی ملا  .بود ناصر الدین شاه که ولیعهد محمد شاه

خ التواریخ محمود ملا باشی ونظام العلماء با حضور ولیعهد مذاکرات به طوری که در ناس
اگر از روی حقیقت مجاهده  .مذکور است آن ملعونین خبیث کردند آن چه کردند

مدتی در زمان مرحوم شیخ مراوده با ملا محمد  .ومذاکره می کردند نمی شد آن چه شد
غرض آن که پس از ایذاء و اذیت زیاد بردند آن حضرت را به چهریق محبوس  .ممقانی داشتم

زمانی توقیع زیارت کرده از بیانات آن اصحاب  .نبیل تقریر می نمود نمودند حاجی شیخ محمد
جمعی به اتفاق به قدر استطاعت زر وسیم وآلات حرب  .گمان کردند اراده جهاد و حرب دارند



 23 : صفحه
 

عقب حضرت روان شدیم در بین راه پیاده ای به ما رسید و همراه ما روان شد  با خود برداشته از
داده هفت  2آن شخص پیاده نیز صد دینار ،سیب خوبی بود دو من وی خریده ،به قریه ای از قراء

سیب زیاد خریده ایم شما ما به آن شخص پیاده گفتیم ما  ،عدد سیب خریده روانه شدیم
آن چه از زر و سیم و  .سیب هایت را بخور او قبول نکرد تا این که شرفیاب حضور شدیم

در حضور مبارک نهادیم آن شخص پیاده نیز هفت عدد حلویات وقند وچای با خود برده بودیم 
بیانات می  حضرت آن هفت عدد سیب را فردًا فرد برداشته بوییدند و .سیب خود را تقدیم نمود

تمامی ما حیران شده با خود می گفتیم اگر ما می  .فرمودند و توجه به اشیاء دیگر نفرمود
حضرت فرمودند نه چنین  ،ها می آوردیمدانستیم که حق این قدر میل به سیب دارند خروار

است تصور کرده اید بلکه شما هر یک به قدر اعتبار خود واعتماد خلق از مال دنیا در منزل 
ولی این نفس حاضر مایملک خود را که  ،خود گذاشته و کم تر را با خود آورده برای حق

بین یدی اهلل حاضر صد دینار فلوس بوده داد این سیب ها را خریده از روی حب واخلاص 
  .کرده است

ایضًا حاجی راوی است نفسی حضور حضرت اقدس عرض کرد بر من تنگ میگذرد از حیث 
بلکه غنی می باشی تا سه دفعه عرض کرد همین  ،معیشت جواب فرمودند تو فقیر نیستی

می به چند  فرمودند: ما را دوست داری؟ عرض کرد بلی فرمودند: ،اصرار نمود ،جواب را شنید
فرمود  .فروشی؟ عرض کرد جمیع روی زمین را به من بدهند ذره یی از محبت شما را نخواهم داد

ما بر خود ملامت  .سائل سکوت کرد ؟کسی که این مقدار مالک باشد چگونه فقیرمی شود
ونیز معلوم شد چنین نبوده  .کرده و بر صورت می زدیم که ما خالص با خلوص نیامده ایم

  .ب گمان کرده بودند مراجعت نمودیمکه اصحاب واحبا
داهیه  ،سه یا چهار سال بعد از جلوس ناصرالدین شاه .بدایت امر زمان سلطنت محمد شاه بود

انشاءاهلل در باب مخصوص ذکر می شود و بعد تیر  .عظیمی واقعه مازندران و زنجان واقع شد
ج ملا حسن موشقینی مجاور بنابر اختلاف روایات حا .انداختن و ضربت زدن به شاه واقع شد

                                                           

 .صد دینار، ده یک قران پول نقره رایج بوده که ریال فعلی به جای قران رواج شده  2
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 .کربلا از پیروان شیخ و پیروان جناب سید علیه بهاءاهلل که نسبتی با حقیر داشت مذکور نمود
 .من در کربلا دویست تومان وجه نقدی به حبیب اهلل خان داده که در طهران دریافت دارم

دند خان مذکور مشار الیه از مقربان شاه بود چون برای وصول وجه رفتم شیپور سواری کشی
با ملازمان شاهی سوار شدند و من هم به امر او سوار استر خود شدم از گرد سپاه خود را 

بین راه ایستاده جوانی وحده نزد  کناری که خارج معبر سلطان بود ایستادم که دیدم سه نفر
گفت عرضی دارم از نخوت سلطانی گوش به  ،عریضه گونه ای در دست ،سلطان شد
د خواست بگذرد آن جوان عنان اسب سلطان را گرفت از رفتن باز داشت طپانچه سخن او ندا

اسب خود را بلند کرد و به جدار وصل کرد  .خود را به سمت شاه خالی کرد کارگر نیامد
مدتی آن  .اسب آن را حائل گردید و خطا رفت ،آن جوان قمه از کمر کشیده بر شاه راند

 .معبر تنگ و راه عبور بسته شد .جوان با ملک در گیر و دار بود و سپاه صد ذرع فاصله داشت
تمامی نظر می کردند وقدرت بر حرکت نداشتند گویا ملک الموت قبض روح آن ها را نموده 

من و خان مزبور نزدیک تر بودیم می دیدیم و می شنیدیم مکالمات را ولی قدرت بر  .است
 .سلطان از اسب بر زمین افتاده و پایش دررکاب مانده اسب اورا می کشید .نداشتیمحرکت 

ضربت آن جوان خطا برخطا می رفت فراشان شاهی سبقت گرفتند یکی از فراشان قزوینی پیش 
آمد جوان بر او پرداخت پس از گیر و دار بسیار آن شخص فراش قمه خود را انداخت بر دهن آن 

  .فر که با آن جوان بوده فرار کرده و از دیوار خود را به باغ انداختندآن دو ن .جوان نشست
آن جوان با جراحت دهان وبدن با جمعیتی زیاد در جنگ بود بالاخره از ضربت اعداء از پای در 

از عقب آن دونفر به باغ محصور در آمدند یک نفرشان را یافته  .آمده شربت شهادت نوشید
بعد  .معلوم نگردید به زمین رفت یا به سماء عروج نموده .یاب شدشهید کردند و آن دیگر نا

باز  "ای ایران خلقی من سیزه نه اذیت ایله میشم"از مدتی ملک به هوش آمده التماس می کرد 
  .به نام طایفه بابیه سکه خورده شد .به همان حالت به منزل آوردند .مد هوش می شد

ا شد شور و نشور و واهمه عالم را گرفت حکم بگرفتن و قیامت کبری اسلامیان بر پ !اهلل اهلل
کشتن طایفه شیخی صادر شد غارت اموال و اسیر کردن عیال واطفال ایشان رواج گرفت زیرا 
علماء فرق و عصیان گوشزد سلطان نمودند که طوایف تابعین شیخ احمد احسائی بابی شده 
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نمی  .بیچاره صادر گردید اند واین گفتار باعث شد که حکم بگرفتن و کشتن مردم
دانم چه بنویسم و چه بگویم از بدیع اول تا خاتم و بعده چنین ظلمی روی نداده و نخواهد داد 

در محلی  ،چنانکه ملا باقر متخلص به بیدل کتب بسیار به نظم و نثر از مصائب و غیره نوشته
در طهران بودم به چشم خود واقعه حاجی سلیمان خان را و میرزا  :حقیرحاضر بودم می گفت

این طایفه بابی عظم  .احمد نام که اسم ابی وامی او ملا عبد الکریم بود و غیره وغیره را دیدم
بدر و حسینی و کربلا را از اعلی و ادنی چنان بردند که ذکر آن ها را نتوان کرد زیرا  شهداء

این  .و حدیث وارد گشته اغراق بیان شده قلب محرق می شود شعرا آن چه در کتب نوشته
طایفه بابی در جانبازی کاری کردند که شخص خجالت می کشد ذکری از سابقین 

یکی از خوانین شقاقی وشاهسون مبلغ هفت صد تومان آورده که من کتاب اول واقعه  .نماید
بعد از اینکه به رأی العین این  کربلا را به نام او نوشته و ذکر نمایم و من خجالت می کشم

واقعه عظمی را مشاهده نمودم که در موقع جانبازی در نهایت خرمی و خوشحالی بودند چیزی 
 .آخر هم چیزی ننوشت و مرحوم شد ،از سابقین بنویسم که واقعیت نداشته انتهی به کلامه

قزوین چنان بالا  غرض آن که روزگار چنین داهیه یی در خاطر ندارد من جمله آتش فتنه در
پسر را از پدر و پدر از فرزند تبری می جست مخصوص از علماء و  ،گرفت که برادر را از برادر

فی الواقع زبان را  .معاریف استشهاد می نمودند که این پسر از من نیست و این برادر من نیست
بوالقاسم ارباب از جمله عبد ذلیل در خانه حاج ا .طاقت تقریر وخامه را نیروی تحریر نیست

 کنار حوض مشغول صرف عصر تنگ اراده رفتن به خانه خود نمودم جمعی از اعیان ،معلم بودم
گفتند بیا بعد از صرف چای بروید در مجلس نشسته بودم خبر آوردند که  ،چای بودند

آقا کوچک کرمانشاهانی همسایه اخبار  حقیر رفتم گفت .شما را زنی درب خانه می خواهد
 .خبر کنید به خانه نیاید و مخفی شود ،اراده دارند امشب جناب آخوند را بگیرند نمود که

گفت از من کاری نمی آید در خانه من نمانید و  ،حاجی ارباب از شنیدن این خبر خائف شده
جناب حاجی علی برادر بزرگ ارباب گفت در چنین وقتی باید معلم را  .از شهر خارج شوید

آهسته زیر گوش به من فرمود  .چون ارادت داشت ،را پنهان می کنممن او  ،نگاهداری نمود
بر سر  خود با دو ملازم اسلحه پوشیده به همراهی فقیر آمدند .اگر کتب دارید پنهان نمایید
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او چادرشب  .گذری ایستادند من به خانه همشیره کوچک تر از خود رفتم او را همراه برداشتم
سر کوچه رسیدم به سید محسن ابراهیم آبادی ساکن  ،برسر و چوبی برداشت همراه آمد

چون مرا دید گفت اینک از آن  ،به بابی گیر که با دیگری در سخن بود الشهیر ،قزوین
به خانه در  .طایفه است همشیره به شنیدن این حرف چند چوبی بر او نواخت که او لال شد

 گل اندود کرده در خانه حاجآمدم کتب را جمع و در تنوری نهاده خاک رویش ریخته و با 
شب ها بیرون آمده با خدای خویش مشغول راز و نیاز و به  .مذکور مدت چهل روز مخفی بودم

از مناجات بردم در ایام خود  در حقیقت لذتی که مدت اختفا .تلاوت مناجات دمساز بودم
نیافتند به نبردم، در خانه فقیر ریختند جمیع اموال را به یغما بردند ولی دست به کتب 

چه گویم که نا  ،کرات و مرات اسامی را نوشته به دیوانیان سپرده به خزانه سلطانی بردند
این کلمات را نوشتم که مستقبلین قدر عافیت دانسته و شکر حق جل  .گفتنم بهتر است

  .جلاله نمایند
و ملا قنبر و غیره  از جمله جناب ملا عبد الحسن در توانی مشهور به قاتل ملا تقی بود وحاجی نصیر

حاجی محمد نبیل تاجر با آن که از تجار معتبر بود بر حماری ترسا سوار  .را شهید کردند
کردند و کلاه کاغذی بر سرش نهاده و صورت او را ماست وآرد مالیده در تمام کوچه و 

بدانید ای ناظرین و مؤمنین این بود حال مؤمنین  .بازار گردانیدند و کذا سایر بلاد ایران
 .الی بیست وپنج سال در بدایت امر احباب مأمور بودند نوشتجات را به سرخی بنویسند .ظهور

با  .بدون پرسش شهید کردند ،بسا کتاب در حین کتابت با کتاب قرمز گرفته بردند
وشتن صفحه یا سطری این که ارباب شخص مقرب و من در خانه اش معلم بودم برای ن

حقیر کتاب را زیر دوشک که رویش نشسته بودم پنهان  .ناگهان داخل منزل می گشتند
دل و روح و جان می رفت و حیات خدای متعال ارزانی می  .می نمودم می مردم و زنده می شدم

ما بر شنوندگان یا خواننده  گفتن و نوشتن طوری نمی تواند شرح بدهد که حالات .داشت
باری طلعت مقصود و جمال معهود را که هزار سال آرزوی ظهورش را داشتند از  .م شودمعلو

 .َاٰلا لعنة اهلل علی القوم الظالمین چهریق به تبریز آورده به نوعی که ذکر شده شهید نمودند
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 باب پنجم
 در بیان حال اول من آمن و شهادت ایشان

در سنه اول که حقیر در کربلا خدمت جناب سید علیه بهاء اهلل رسیدم در مسجد کوفه  
ایشان معتکف بودند و از جمله فحول علماء وفضلاء عصر بودند و در مجلس جناب سید 
نیامدند ولی در سفر دوم تشریف داشتند و در اسفار سوم و چهارم و پنجم نیز تشریف داشتند و 

قزوین آمده وبه اصفهان رفتند و با جناب حاجی محمد باقر مدت هفت در حین حیات سید به 
ماه گفتگو در اثبات حقیقت شیخ و سید می نمودند و بعد به شیراز رفته به شرح زیارت 

مشغول بودند تا فوت جناب سید در ظهور حضرت قائم اول من آمن شدند و از آن جا  )جامعه(
بعد به قزوین آمده به عزم زیارت نقطه اولی که در  به خراسان رفته خلق را تبلیغ می کردند

چهریق تشریف داشتند چند شب در منزل آقا هادی ابن حاجی اهلل وردی علیه بهاء اهلل مانده و 
با جناب طاهره مکالمه و محاوره نموده وتشریف برده زیارت کرده مراجعت به خراسان 

ی فرمودند و احباب از هر جهت به سمت او فرمودند و علم بر پا کرده و آشکارا خلق را دعوت م
  .رهسپار شده غوغا و ضوضاء از خلق برخاست

اول من آمن با اصحاب خود و جناب طاهره نیز با جمعی در آن مجمع اجتماع  ،شهزاده حکمران
آن ها را راه ندادند ومانع عبورشان  ،نموده محشری شد از آن جا عازم مازندران شدند ولی اهالی

به شیخ طبرسی رفته مشغول دفاع دشمن  ،ایشان با اصحاب سعادت فرجام .شدند نیز
لشگری با توپ وتوپخانه به سر کردگی  خصومت غلظت گرفت از جانب سلطان .گردیدند

عباس قلی خان میرینج لاریجانی به شیخ طبرسی که جزیره یی از جزایر طبرستان مازندران 
خوار با سیف و قداره یازده ماه به دفاع مشغول  معدود قلیلی با لشگر کثیر خون .است آمدند

کم من فئة قلیلة غلبت فئة  "کریمه  گشتند و اما اگر مأمور به جهاد بودند به مصداق آیه
چنان چه تفصیل شجاعت و  .دمار از روزگار لشگر کفار و عسگر اشرار بر می آوردند " کثیرة

لامر تمامشان به درجه رفیعه شهادت آخر ا .استقامت آن ها در ناسخ التواریخ مذکور است
َالٰا لعنته اهلل  .رسیدند الا قلیلی و اکثر ایشان ظاهر از فحول علمای زمان و فقهاء دوران بودند

اول من آمن به نقطه است که نام اصلی ابوینی ملا حسین  ،از جمله شهدا .علی القوم الظالمین
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را سید علی نام نهاده و عمامه سیادت خراسانی از تلامذه جناب سید که حضرت اعلی ایشان 
بر سرش گذاشت و من جمله حضرت قدوس که نامش ملا محمد علی بار فروشی آخر من آمن 

ایشان را گرفته به بار فروش بردند و به امر سعید العلما آن بلد و گروه  ،به حضرت نقطه
  .دیگر به خواری و زاری شهید کردند

ان به این امر مبارک نداشت بر عالم بلد یعنی سعید العلما حاجی ملا یحیی مازندرانی که ایم
 لعن می کرد و می گفت صفات عالیه از جود و کرم و سخاوت و رحم و مروت و علم و حلم

بود اگر این  رسول اهلل می دهند و در کتب مرقوم است در این بزرگوار موجود که نسبت به
ما را به خوشی نگاه می داشت و نیز در حق  تون بتون آن حضرت را شهید نمی کرد تمام طایفه

  .آن ملعون صفاتی از رذائل ذکر می کرد که قلم از ذکرش منفعل است
ظلم و ستمی که اصحاب  ،چه گویم در وصف آن مظلومان که از بدیع اول الی یومنا هذا

خداوند به  قلعه متحمل گشتند تاریخ نشان نمی دهد اگر آیاتی که در قرآن مذکور است
ع و خون گریستن آسمان بعد از شهادت امام حسین  وسی داده بود از قبیل دم و قمل و ضفادم

 .ع در زمین کربلا حقیر تمام رامشاهده کردم
اوقاتی که در لاهیجان بودم خاک سرخی شب ها بر سفال ها می بارید که سابقه نداشت 

به این صفحات می مردم گمان می کردند خاک سرخ از کوه های عراق است از وزش باد 
حقیر خواستم از روی یکی از سفال ها پاک کنم ممکن نشد و نیز ملخ را دیدم که روی  .آورد

هوا را چنان فرا گرفت که روز چون شب ظلمانی تاریک شد و هر کجا به زمین فرو نشست 
ستاره  ،اوراق و اشجار و گیاه را نابود کردند و صدای آن ها در حین پرواز چون رعد و برق بود

سماء طرف مغرب و صبح طرف غربی بحری  گیسو دار را که نوزده دنباله داشت مدتی در وسط
می کرد و غروب چون آتش سوزنده  غروب میکرد و قرص آفتاب صبح سرخ بی نور طلوع می

  .سوزانید و رنگ او به رنگ شعله آتش سرخ رنگ بود
وهفتم رمضان در لاهیجان هوا تیره این گونه علامات را ما لا نهایه مشاهده کردم بیست 

حاجی ملا محمد امام جمعه آمد به مسجد حقیر  وتار به طوری شد که گمان شب کردند
تگرگ به اندازه تخم  .حاضر بودم نماز مغرب وعشاء را اداء کرد و اکثر خلق افطار نمودند
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سفند آن چه آدم و گاو و گو .مرغ کوچک تر و از تخم کبوتر بزرگ تر باریدن گرفت
که در صحرا بودند پناه به درختان جنگل بردند و بسیاری از حیوانات را تلف نمود و سفال ها 

حقیر در مدرسه اکبریه حجره داشتم که بر حسب حکم امام جمعه  .را خورد می کرد
تدریس مقدمات مشغول بودم تگرگی بر سفالی فرود آمده آن را شکست و جستن کرده بر سر 

که عمامه بزرگی بر سر داشتم مدت یک ماه جای آن ورم کرده از شدت درد فقیر آمد با این 
کذا میرزا احمد نام خوش سیما در غایت حسن و کمال و ورع و تقوی نزد حقیر  .آرام نداشتم

زنان و دختران زیاد طالب او بودند خوفا هلل  .مقدمات می خواند و به نماز شب عادت داشت
مام عورت خود را با تیغ دلاکی برید که مبادا مرتکب شب بیست وششم ماه رمضان در ح

مانند جوان بنی هاشم زمان رسول اللهص عورت خود برید غرض آن که  .عمل فاحشی بشود
آن چه در احادیث وارد است که در زمان رسول اهلل و بعد حادث شده در این ظهور حادث 

می فرماید در باب معجزات قبل  گردید معهذا رب اعلی روح من فی الملک له الفداء در بیان
و معجزات غیر آیات نیست که هزار و دویست وهفتاد سال از ظهور گذشته  3صحتی ندارد 

اگر می  ،احدی اتیان به مثل قرآن یا سوره و یا آیه ای مثل آن نکرده وعجزکل خلق ثابت شده
اشاره به این ظهور توانستند البته کرده بودند انهار اربعه مذکوره در سوره محمد ذکر شده 

  .اعظم است که سی وسه سال از زمان آن میگذرد و احدی قادر بر اتیان مجعوله نیز نداشته
نفسی اقرار نمود من او را کشتم و احدی با من شرکت نداشته سبب قتل  ،در باب قتل ملا تقی

را به سب  و لعن به مرحوم شیخ و سید کرد ولی کسی گوش نداد ده نفر  شرک او بوده که
نام قاتل کشتند و سوختند با اینکه در شریعت رسول اهلل چون قاتل متعدد و مقتول واحد 

در هیچ کوری چنین ظلمی نشده و خود  معذلک کردند آنچه کردند .قصاص جایز نیست
الحمدهلل که تمامی به سزای خود رسیدند و به جزای اعمال  .را اعلم علمای اسلام می نامند

                                                           

کس معجزه یی به  در بیان نفرموده معجزات پیش صحتی ندارد بلکه فرموده است قرین به این مضمون هر   3
 غیر آیات بیان روایت کند برای گفته اش دلیل ندارد.



 31 : صفحه
 

و فحوای رب لا تذر علی   "که مرجع ایشان بود واصل گشتند  ،اصل نیران خود رسیدند و به
 درباره آنها تحقق و هویدا گشت. "الارض من الکافرین دیارا 
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 باب ششم
 

 قزوینه دن رسال و رسائل از فارس بدر بیان آم
مذکور  قبل از بردن رب اعلی روح ماسواه فداه به آذربایجان آیاتی بود که جناب آقا محمد مهدی

برای والد خود فرستاد و قبلا مذکور شد که در مازندران شهید گردید بعد رسائلی که 
روزی حقیر با  .فرستاد 4جناب اقا میرزا محمد علی ولد حاجی عبد الوهاب قزوینی برای والد خود

خلوت نموده بر سر در محله جناب ملا صادق یزدی را  ،عم خود ملا قنبر خدمتشان رسیدیم
هفت جزو از آیات  .محرمان خاص بود نشانید و قدغن کرد احدی را نگذارند داخل شودکه از 

فرمود چه میگوئید در  ،بنده خواندم .فرمود شما بهتر میخوانید ،از بغل خود در آورده بحقیر داد
 شما چه میگوئید :عموی مزبور ساکت شده و از حاج مذکور سئوال کردند ؟حقیقت ایشان

  .جز تصدیق چاره نداریم کلمات بسیار بلند و سبک قرآن میماند ،فرموددر این باب؟ 
عنوان مطلب کرده چنین بعد از زمانی که گذشت در حضور صبی ملیح فتی القزوینی 

کاغذی به من  ،این جواب برای چند جزو از آیات جناب باب که جهت من فرستاده :گفت
ملا ه بعد رو ب .سگ گردنت را میزنم ایمان نیاوری مانند نوشته که اگر تصدیق نکنی و

هفتاد سال از عمرم گذشته در امامزاده ها و آستانه ها شمعها روشن  :قنبر عمو کرده فرمود
حال که پسر عطا کرده  ،کرده و شبها گریه و زاری کرده از خدا فرزند مسألت نموده ام

اهلل فرمود راست  بعد از خجالت جناب میرزا علیه بهاء .چنین کاغذی به من نوشته است
 .میگوید و حق بجناب او است زیرا حقیقت را یافته است

بعد جناب ملا جلیل اردوبادی بعد از بردن  .ایشان در مازندران بدرجه رفیعه شهادت رسید
حقیر شنیدم  .رب اعلی به ماکو تشریف آوردند در خانه حاجی ملا ابوتراب واعظ منزل کردند

مکرر خدمتشان می رسیدم  .رفته خدمتشان رسیدم و جمعی را خبر کرده خدمتشان رسیدند
حقیر ایشان  .در جواب مضایقه داشتند یعنی اطمینان به اهل مجلس نداشت سئوال می کردم

                                                           

4
 محمد مهدی فرزند حاجی عبدالکریم باغبان باشی بوده.   
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که  الحق جلیل القدر عنداهلل بود .را به منزل خود برده شبی چند به خدمتگزاری مشغول بودم
مدتی  ."ما صغر جسمک و کبر سئولک"رب اعلی در جواب سئوال ایشان می فرماید: حضرت 

زنی از خویشان  ،سپس آقا هادی پسر حاجی اهلل وردی و حاجی اسداهلل علیهما بهاء اهلل ،ماندند
در  .خود به ایشان تزویج کرده و متحمل مخارج ایشان شد و احباب نیز معاونت می کردند

  .تقی برغانی فرار به مازندران نموده به درجه شهادت رسیدندواقعه قتل حاجی ملا 
و از جمله علماء جناب ملا یوسف اردبیلی مؤمن به دو ظهور بود در خانه حاجی اسداهلل مذکور 

چون حقیر از حالشان مطلع نبودم محزون  .آیات می خواندند و از ذوق و شعف میرقصیدند
باید با وضو و خضوع وخشوع خواند و این مرد به  سبحان اهلل آیات اهلل را گشته می گفتم

عرض کردم جناب رو به قبله جالس شده به خضوع و خشوع آیات الهی را  .رقص می خواند
فرمود صبر کن تا حبیب بیاید و به تو  .این گونه حالات خوب نخواهد بود .بخوانید
 ،ولی شخصی بود جلیل القدر و نیکو خصال از جمله سید مرتضی ازعلمای زمان .بفهماند

زمانی که رب اعلی در جبل ماکو  .صاحب تالیف و تصنیف و از زمره طایفه شیخی بود
ملا یوسف مزبور مرحمت نموده ه محبوس بود سه سئوال از حضور مبارک کرده جواب نازل و ب

چون  .ان آمده سواد برداشته و خط اهلل را با خود نگاهداشتندایش .که از چهریق به قزوین بیاورند
سواد به سید رسید بسیارمتغیر شدند و فرمود خلاف قول اهلل کرده و در مجالس مکرر شکایت 
می نمود و می گفت این دو سئوال را احتمال داشت جناب شیخ و سید علیهما بهاء اهلل جواب 

از کلمات  .ئم منتظر احدی نمی توانست بگویدبگویند ولی یک سئوال دیگر جز امام قا
شرح سوره بقره را نوشتند و مکرر می فرمود شیخ و سید نمی توانستند چنین  ،حضرت رب اعلی

به حقیر امر نمود  .شرحی بنویسند و مردم را تحریض و ترغیب می نمود و تبلیغ می کرد
برد ب فراهم کرده به مازندران فروعات رب اعلی را برای مردی از اهل لاهیجان نوشتم و اسبا

و حکایت تیراندازی به ناصرالدین شاه برگشت و ملا حسین گلدره ئی به علت بطون از قلعه 
ازحالات و کلمات و آیات اول من آمن و بیرون آمده بتدریج خود را به لاهیجان رسانید و برخی 

اعراض نمود  اهلل به کلیهآخر من آمن را به او گفت و از کلمه اول من آمن بی محمد ابن عبد
 و بعد از نماز جماعت بر بالای منبر سب  و لعن کرده مطرورد ازل و ابد گردید. 
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مشهدی محمد رحیم برادر جناب شیخ محمد نبیل از جمله فدویان و جان نثاران او بود از 
پس از ابلاغ گفت باب ادعای  .اعراض او بحقیر گفت برو بگو چرا از ما اعراض نمودی

حال می گوید من اللهم و  ،اول مردم را به دین رسول اهلل خواند تا مردم جمع شوند .ئی داردخدا
مدتی ما را دعوت به  مشهدی مزبور گفت به او بگو .تمام خلق را بعبودیت خود می خواند

حقیت شیخ و سید و جناب باب نمودی که ظهور کلیه الهی است حال بالای منبر لعن می 
ل تو معتقد و معتمد بودم که جناب باب حق است اگر در این مدت من که به قو .کنی

آیا کافر بودم یا مومن؟ حال باز بیایم گوش به مزخرفات تو  ؟مرده بودم در چه حال بودم
من نخواهم آمد به  ،بدهم که پس از ده سال منحرف شده می گویی این هم باطل است

محمد به لاهیجان آمد و میل کرد سید جناب آقا شیخ  .اعتقاد خود باقی باشم بهتر است
با حقیر نزد او رفتیم بسیار صحبت با او شد  .را ملاقات کرده سخنی چند به او بگوید ملعون

اثری نبخشید آخر به سزای خود رسید و بلای عظیم بدید یعنی پایهای او را بریدند و بنیران 
دیگر جناب ملا عبدالکریم چالی شالی از علمای زمان که در بدایت امر ایمان  .واصل گردید

سه دانگ با برادران  .باغی داشت مشهور بسوزنگر .آورد مشارالیه از علمای اصول بود
سه دانگ دیگر ابن عم حقیر ملا تقی ابتیاع کرد به  ،عبدالحمید و عبدالمجید علیهم بهاء اهلل

ملا  ،تا اول ظهور .ت او را مایل به شیخی و از برادران سید گویندبه این جه .ضمانت ایشان
جواد خوارچون واعظ و نطاق و دارای مسجد و محراب و منبر بود لذا برای ایشان مسجد و منبر و 
جمعیتی فراهم آمده با بسیاری از خلق به ذوق و شعف بفارس تشریف برد منجمله ملا 

توقیع نازل گردید که از راه خشکی بیایند و  ه رفت.عبدالکریم بود که پیاده به کرمانشا
 چنین کردند.
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 بسم اهلل العلیم الخبیر
در سنه هزارو دویست و شصت و چهار این فانی ابو طالب الحسینی وارد ساروکلا محله علی آباد 

ݩݩݐ آمد منکربلائی علیجان کدخدای آن ده  .شدم ݧ بنده گفت خسرو مرا خواست که در  لرݧ
بارفروش سعید العلماء از من جمعیت خواست به قدر پانصد نفر تو هم هر قدر می توانی از این 

گفت چون  ،برویم بنده گفتم از چه جهت می خواهد شما رادهات با خود بیاور که فردا 
واهم حکومت سعید العلماء به ما نوشت که بارفروش مغشوش است می خ .شاه مرده است

اهل شهر بعضی از هرزگیها می کنند شما با جمعیت بیایید تا پیش شما حاکم  .تعیین کنم
  .این صحبت را کرده و از منزل بنده رفت و با جمعیت خود رفتند ببارفروش .برقرار کنیم

گفتم  ،بعد از چند روز برگشتند و کربلائی علیجان آمد بنا کرد به سعیدالعلماء بد گفتن
وقتیکه ما وارد شهر شدیم با خسرو  .گفت بابی ها خسرو را کشتند ؟کایت گذشتچه ح

این  ؟میدانی تو را برای چه خواستم ،رفتیم پیش آقا سعیدالعلما گفت خسرو خان خوش آمدی
از طایفه سنی و ازبکند و از دین خدا و  ،جمعیت که در کاروانسرای سبزه میدان هستند

شما اینها را حرکت داده می روید در بین راه میان بیشه و جزیره همه را می  .مذهب ما خارجند
  .خون و مال آنها برشما حلال است .کشید

خسرو گفت آقا دیشب وقت اذان در آن کاروانسرا چند نفر اذان می گفتند ما شنیدیم 
را نمی باشند این کلمه  هرگاه سنی و خلاف مذهب ،که اشهد ان علیا ولی اهلل می گفتند

کشتن اینها  ،هرچه ما می گوییم باید بشنوید !خرید ،سعیدالعلما گفت شما عوام .گویند
سعید  ؟چه بگوییم خسرو گفت آقا جواب خدا را در محشر .جهاد است و مال ایشان حلال

العلما گفت: جواب خدا را من می گویم و سه دفعه دست به گردن خود زد که جواب خدا 
  .را من می گویم

منزل او بیرون آمدیم رفتیم در منزل سرکرده ها عباس قلیخان لاریجانی و حاجی مصطفی خان  از
تا شیرگاه  ،گفتند خسرو این حضرات را از اینجا حرکت داده می برید .میر پنج و دیگران بودند

 خسرو به من ،بعد از منزل سرکرده ها بیرون آمدیم .بگذارید و باید هیچ اذیت شما به آنها نرسد
 ؟اطاعت علماء بر ما واجب است یا حرف سر کرده ها را بشنویم !گفت کربلائی علیجان
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در آن جزیره یک یک را گلوله چین  .گفت ما اینها را می بریم بقادیکلا .گفتم اطاعت علما
  .کرده اموالشان را تاراج می کنیم

یک نفر صاحب منصب از طرف سر کرده  .بعد رفتیم در آن کاروانسرا آنها را حرکت دادیم
خسرو او را برگردانید گفت  .ها آمد که عباس قلیخان فرستاده بود تا شیرگاه همراه باشد

در بین راه خلق آن دهات خیلی  .آمدن شما لازم نیست زیرا خیال بردن بقاد یکلا را داشت
اسب و  .انداختندبعضی ایشان را از بالای مال گلوله زدند و  .حضرات را اذیت کردند

بزرگ آنها به  .به علی آباد برویم خورجین آنها را بردند تا رسیدیم به مقبره شیخ طبرسی رو
فرمود بنا بود ما را به  .خسرو گفت این راه علی آباد است ؟خسرو گفت این راه کجا است

آن تشریف خسرو گفت آقا شما چند روزی در قادیکلا مهمان ما باشید بعد از  .شیرگاه برسانید
بارهای  .فرمود اصحاب پیاده شوید ،آقا سید علی که بزرگ ایشان بود از اسب پیاده شد .ببرید

ما هم با جمعیت در  .در همان صحرا ماندند ،خسرو اصرار کرد قبول نکردند .ما به منزل رسید
ی برا ،یک نفر از ایشان آمد گفت اینجا آب کجا است ما برداریم ،شب شد .آن محل ماندیم

یک ساروق بسته  .رفت بعد از یک ساعت یک نفر از ایشان آمد .وضو و نماز ما نشان دادیم
آورد پیش خسرو گذاشت و گفت آقا فرمودند این قدری اسباب است بردارید حق الزحمه 

خسرو گفت شما این را  .شما که در این راه کشیده اید و بروید شما را با ما کاری نباشد
خسرو گفت علیجان ببین من در چه فکر  ،آن شخص رفت .آقا میرسم ببرید من خودم خدمت

من می خواهم یک کرورمال ایشان را ببرم بقاد یکلا فرو ببرم ایشان می  !و فلک در چه خیال
من به او گفتم گویا خیال ما را فهمیده اند و  .خواهند با یک ساروق بسته سرما را ببندند

گفت  ؟گفتم به چه زبان .شان را حرکت می دهمنمی آیند خسرو گفت هر طور باشد ای
گفت می گویم سعید العلماء  ؟گفتم چه می گویی .اول به مهربانی و التماس نشد به تشر

حکم کرده به اهل روشن آباد و بالا تجن به قدر هزار نفر جمع آوری دارند که هر جا منزل 
برند این را که گفتم حرکت دارید شبیخون بزنند و همه شما را بکشند و مال شما ها را ب

گفت تنها خودم می روم و  ،گفتم ما هم چند نفر با شما باشیم قبول نکرد ،خواهند کرد
رفت نزد ایشان به قدر نیم ساعت بیشتر گذشت من با مشهدی علی محمد رفتیم نزدیک 
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خسرو از میان آنها  ،گفتم آدم خسرو خان ؟ایشان رسیدیم شخصی گفت سیاهی کیستید
چند دقیقه گذشت  .آمدیم منزل ،ما برگشتیم .برخاست و فحش زیاد داد که چرا آمدید

ما فرار کردیم آن جماعت رو به افرا  ،خسرو فریاد کرد .صدای یا صاحب الزمان بلند شد
نظر خان به ایشان گفت اینجا قادیکلا نیست و آن ها را برد در شیخ طبرسی حضرات  .کردند

از بارفروش تا آنجا ده  .چه اموال داشتند در صحرا گذاشتند و اهالی اطراف غارت کردندآن
از جمله برادر جناب ملا صادق مقدس را در راه شهید  .پانزده نفر اصحاب را شهید کردند

  .جناب مقدس در همان شب نعش برادر را برده در ده موسوم به انارستان دفن کردند .کردند
نعش خسرو را آوردند در قادیکلا تا چند مدت هر غریبی را لخت کرده و بعضی دو سه روز بعد 

بعد از چند روز محمد باقر نام کلاه دوز آمد  .را می کشتند و می گفتند اینها بابی هستند
فرمود سه نفر از اهل عراق چند روز است در این جزیره نزدیک پل سیاه رود هستند  ،بنده منزل

عرض کردم برویم خدمت  ؟ا نمی توانند بیرون بیایند علاج چیستاز ترس قاد یکلاهی ه
رفتیم دیدیم دو نفر از اهل کربلا یکی موسوم به  ،رفت از ایشان اذن گرفت .ایشان برسیم

مخصوصا  ،حاجی محمد کراد و یکی شیخ عیسی و یکی هم از اهل قزوین هر سه نفر اهل علم
 ،ما را ممکن است به شیخ طبرسی برساند حاجی محمد بعد از فرمایشات زیاد فرمود کسی

ایشان را بردم منزل فردا روسای  ،بنده عرض کردم شما را می رسانم امشب ؟خدا محض رضای
محل را دیدم از ملا و ریش سفید چون ارادت به مرحوم آقا محمد میرمحمد علی پدر بزرگوارم 

رات را می خواهم ببرم به داشتند مطمئن بودم از این جهت به رؤسا ساروکلا گفتم این حض
قبول  .ها در راه اذیت ننمایند شیخ طبرسی شما با چند نفر همراه باشید که قادیکلاهی

فردا لباس عربی را تبدیل به لباس عجمی کرده با کلاه تاجرانه با مال سفر می  ،کردند
 .ده پانزده نفر رفتیم به علی آباد رسیدیم ،ایشان را سوار کرده با حضرات اهل آن ده ،کردیم

مالی  اهل بازار گفتند اینها کیستند و کجا می روند گفتم ایشان تاجر می باشند از ما،
گفت هر جا می روید خدا به  ،یک نفر از اهل بازار پیش آمد ،کرایه کرده اند میرویم تهران

  .همراهتان



 37 : صفحه
 

یک خورجین پر از اسباب پسر عیال  ،یاوریددر شیخ طبرسی یک قبض از بزرگ ایشان گرفته ب
گفتم چرا مال مسلمانان را  .من در شب خسروی آورد با اسب من به او کج خلقی کردم

گفتم هرگاه رفتم  ،باید به ایشان برسد .اسباب موجود است ،اسب را دیگران بردند ؟آوردی
ورود به شیخ طبرسی  پس از ،نام آن شخص را حاجی محمد علی غادی می گفتند .قبض می آورم

 ؟بنده عرض کردم می شود خدمت جناب باب الباب رسید ،نشوری در احباب پیدا شد و شور
آن  .به زیارتشان فائز شدیم ،اصحاب رفتند عرض کردند آن بزرگوار بیرون تشریف آوردند

فی  .میهمان آنها بودیم ،بزرگوار فرمایشات بسیار کردند تا اینکه فرمود وارد مازندران شدیم
الواقع خوب مهمان نوازی به جا آوردند در سبزه میدان بارفروش تمام اهل شهر هجوم آوردند بر 

بر ما اینقدر تیر زدند  ،چند نفر از اصحاب را شهید کردند .ما و نگذاشتند داخل شهر شویم
لکن در بدن کار نکرد مگر یک چهر پاره در صورت که نشان دادند  ،که لباس مشبک شد

فی الحقیقه خدا نخواست که  .محض اینکه خلق نگویند حضرات گلوله بند دارند و فرمود
بعد در کاروانسرا وقتی که شال از کمر باز کردم به قدریک من گلوله  ،مرا تمام کنند

 .جناب ملا محمد تقی در آن حین ایستاده بود دید .و ساچمه بر زمین ریخت که همه دیدند
)این ملا محمد تقی از اهل قرار حبال اول تصدیق داشت در زمان سختی و محاصره بیرون رفت 

  .مثل بعضی آدمهای دیگر(
بار فروشی عریضه عرض کرده بود خدمت آن بزرگوار که شما تشریف  حاجی ملا محمد

در آنجا منزلی بسازید که  .بیاورید در شهر هرگاه حرکت کنم بیایم جمعیت زیاد با من می آیند
حاجی هم  .ما بمانیم جواب فرمودند هر که طالب حق است باید خاک طبری را زیر سر کند

ولی لشگر رسید اردو زده شد  ،به نظر خان نوشت که چوب بگیرید برای ساختن خانه
ع نیامدند این حاجی ملا محمد حمزه از اهل حمزه کلا که وصل بارفروش سر راه مشهد سر واق

شوهر همشیره ایشان و مجتهد بار فروش معروف به حاجی حمزه  داماد حضرت قدوس یعنی
شریعتمدار بوده باری فرمودند از بارفروش تقریبا چند نفری از اصحاب را شهید کردند و در 
این جزیره ها انداختند بعد از آن فانی اجازه گرفته رفتم به ولایت که شهمیرزاد و سنگسر 

به  خدمت اخوی آقا سید احمد و سایرین عرض کردم ایشان فرمودند نظر باشد تفصیل را
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فرمایش ائمه و اجداد طاهرین صلوات اهلل علیهم که در حدیث از علائم ظهور مخصوص وارد 
است که هر زمان رایات )به معنی پرچم است ( از سمت مشرق که خراسان باشد ظاهر شد 

میان ایشان باشد از این علامات و آثار گویا حق بشتابید بسوی آن قوم لعل قائم مهدی در 
 .است باید جد وجهد نمود تا واضح شود

آقا میر ابوطالب و آقا میر احمد و آقا میر  .در این موقع لازم است معرفی از نویسنده این تاریخ بشود
آن مرحوم صاحب علوم ظاهر و باطن و خدمت  .ابوالقاسم پسران آقا میر محمد علی می باشند

در آخر عمر با آقا میر  .شیخ احمد احسائی اعلی اهلل مقامه رسیده و صاحب مقامات عالیه بودند
احمد فرمودند تهیه سفر خراسان ببین تا به زیارت حضرت رضا ع مشرف شویم آقا میر احمد 

 ،نزدیک حرکت می فرمایند .م می شوندچند نفر از اهل شهمیرزاد هم عاز ،مشغول تهیه می شوند
آقا میر احمد عرض می کند حضرات آرزو  .تهیه کربلا داشته باشید ،سفر خراسان موقوف شد

 .جواب فرمود این سفر آخر من است و برگشتن برای من نیست .داشتند در خدمت شما باشند
حضرات هر  .سانمچون حمل نعش را حرام می دانم این هیکل را می خواهم به نجف اشرف بر

  .کدام امکان دارد همراه باشند والا خدا بهمراه ایشان
چند نفر از حضرات با ما آمدند عازم کربلا شده منزل به منزل از حرکات و سکنات ایشان 

در همدان که رسیدیم به حاجی ملا آقا بابا که از همراهان  .امورات عجیبه به ظهور می رسید
راه لنگ و والنگ نکنید که مبادا شما را لاش کشی بگردن  در این !حاجی :بود فرمودند

تعجیل برای خودم  فرمودند .حاجی عرض کرد بحمداهلل ما همه صحیح المزاج هستیم .افتد
چون وارد کاظمین ع شدیم تب کردند خدمتشان عرض کردیم طبیب بیاوریم  .هست

پس از  .نجف اشرف شدیم فرمودند خیر برویم به کربلا و در کربلا سخت تر شدند تا وارد
چون به پای دیوار بقعه . چند روزی به اخوی آقا سید احمد فرمودند برویم به زیارت اهل قبور

شش  :فرمودند ،بعد آمدیم منزل .قبر مرا اینجا بکنید !بابا :مبارکه هود و صالح رسیدند فرمودند
ی عرض کردند به چه آثار به اخو .مرا ببرید در دریا غسل بدهید ،روز دیگر از این عالم میروم

فرمودند در عالم رویا دیدم از آسمان چند صندوق بلور آوردند و یک صندوق  ؟شما معلوم شد
بعد خوابیدم  .را در پای این دیوار گذاشتند و گفتند سید این مال شما است بیدار شدم
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قبله  دیدم حضرت امیر علیه السلام بالای ضریح خود نشسته با چند نفر دیگر رو به
روی مبارک حضرت به سمت ما بود و وقت نماز مغرب و عشا یک رکعت نماز  .ایستادیم

و  حضرت تبسم فرموده .آن حضرات گفتند یا مولا ایشان نماز نمی خوانند .خواندم و نشستم
من در همان رویا تعبیر خواب را کردم هفت رکعت نماز هفت روز است  .می خوانند :فرمودند

 خواندن یک رکعت یک روز است که گذشت شش روز باقی است. .که یک هفته باشد
مقصود فانی این است زمانی که کربلا  .خلاصه هر چه فرمودند همانطور شد و عمل کردیم
یادی از آثار جناب ذکر آوردند در خانه ئی بودیم ملا ولی اهلل مازندرانی از اصفهان نوشتجات ز

والد مرحوم و اخوی آقا سید احمد و ملا زین العابدین شهمیرزادی که  .که منزل کرده بودیم
در این باب از ایشان  ،والد مرحوم بسیار گریه می کردند .مجاور بود تلاوت می کردند

بر هر مکلفی واجب  ،خورد صاحب این کلام از سرچشمه آب می :می فرمود .سئوال می کردند
عمر من به آخر رسیده والا بخدمتش مشرف می  .است در طلب این امر برآید و اطاعت نماید

 .شدم
و هر دو از  کربلائی علی و دیگری کربلائی ابو محمد ،بودند و نیز در سنگسر دو نفر بزرگوار

یکی محمد  ،پسر داشت دو کربلائی ابو محمد .عباد و ساکین و خوبان عهد و زمان خود بودند
شبی که ابوالقاسم متولد شد پدرش می گفت صاحب الزمان به  .علی و دیگری ابوالقاسم

اسمه به هرکس می رسید می گفت از  عز  ،از آن زمان تا زمان ظهور حضرت نقطه اولی .دنیا آمد
نزدیک  .بعضی از مردم می گفتند دماغش عیب کرده است ؟صاحب الزمان چه خبر داری

لت خود بود خبر داد که امسال در این بهار پنیر تازه در آمده منتظر باشید از سمت خراسان رح
سید علی نام با جمعیت می آید بروید که از جانب امام علیه السلام است و چون تاریخ تولد 

  .یک شب واقع شد ابوالقاسم را حساب کردند با تولد جناب ذکر عزاسمه
برادرها گفتند پدر مرحوم ما وصیت کرد که  ،اهل سنگسربعد از اطلاع این مطلب بر 

امسال پنیر تازه می آید و از سمت خراسان سید علی نام با جمعیت می آید و دعوی حقیت می 
از آن جمله دو  . بر خلق لازم است بروند یاری و نصرت نمایند زیرا رایات حقه می باشند ،نماید

پدرش  ،محمد علی از برایش زن نامزد کرده بودندمادر و همشییره های  ،سال قبل از ظهور
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کربلائی ابو محمد راضی نمی شد و می گفت پسر مرا آلوده به اسباب دنیا و مقید به گرفتن 
و اکثر روزها دست بر پشت ابوالقاسم  .ایشان باید در رکاب حضرت شهید شوند ،عیال نکنید

زینهار تو را گول  ،یعنی تو پسر منی .که پسر کوچک بود می زد و می فرمود )بابا تو مئی پور(
  .نزنند و اسباب تزویج فراهم نیاورند که سزاوار نیست

جناب کربلائی علی هم می فرمود که رایات حق است  ،خلاصه از این بیانات بسیار می فرمود
بر هر مکلفی لازم است بر حسب فرمایشات ائمه طاهرین  ،مر قائم آل محمد ظاهر شده استو ا

چون خبر فوتش رسید  .و مخصوص پسر خود ملا صفر علی را به قلعه فرستاد و شهید شد .بروند
باد نمی  گفت چرا به من مبارک رفته خضاب کرد هرکس را در کوچه می دید می به حمام

  .و چنین پسر زهی سعادت چنین پدر ؟داماد کردم گویید که من پسرم را
باری کربلائی علی و کربلائی ابو محمد اشخاصی بودند که اخبار ظهور را سی سال قبل از 

خلاصه این فانی ابوطالب الحسینی پس از اطلاع بر مطالب مذکوره رفتم به  .ظهور داده اند
چه که آنچه اموال داشتند کل  .تمازندران دیدم بر اصحاب قلعه در ظاهر امورات تنگ اس

آنها را بردم  ،مگر چند رأس قاطر و الاغ که باقی مانده ،را در شب خسروی به تاراج برده اند
بعضی اشیاء از قبیل لباس و مایحتاج دیگر خریده آورده تسلیم ایشان نموده و با  .فروختم

می آمدند  ،مقام تحقیق بر آمده دیگر آنکه از اهل مازندران از هر طرف در .ایشان ماندم تا آخر
این مسئله را سعید العلماء شنیده به دفعات بقراء و اهالی  .در قلعه پای موعظه می نشستند

به طهران  نوشته قدغن نموده که احدی نیاید در قلعه پا بگذارد و آذوقه به آنها بفروشد و نیز
ملا حسین بشروئی  ،جهت ناصرالدین شاه نوشت که اول سلطنت شما است در مازندران

تا  ،بر شاه لازم است دفع آنها را بنماید ، ادعای سلطنت دارد ،جمعیت دور خود جمع کرده
  .قدرت و غلبه سلطان به اعزام فوج و سر کردگان صدور یافت

چند نفر ملا های  ،عرض کرد من در مازندران این بابی ها را دیدم ،حاج مصطفی خان سرکرده
یگر لازم فوج و سر کرده نیست اگر قبله عالم مصلحت بدانند و ملفوفه هستند د 5لا سرو پا 

                                                           

 یعنی بی سر و پا هستند که بزودی از میان برداشته میشوند.   5
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 .او میرود خاک قلعه شیخ طبرسی را توبره می کند ،فرمان بنام برادرم عبداهلل التفات فرمایند
زیادی از اصانلوو گودار  ،این بود که عبداهلل خان و نوراهلل خان افغان و حبیب اهلل خان افغان

(  افراه ده دوازده هزار جمعیت در اطراف قلعه جمع شدند و در ده معروف )ب از هر سمت آمده و
  .که مال نظر خان است اردو زدند
ها بر  سعیدالعلما او را مثل خسرو نوید داد که جان و مال بابی ،عبداهلل خان رفت به بار فروش

که امکان  از هر سمت راه را مسدود کرده پس مراجعت کرده تا چند روز ،شما حلال است
بودند و متصل بر سر  6حتی بیرون درب مقابل چاه سنگر زده  ،نداشت آب و نان بقلعه بیاورند

  .چاه تیر می انداختند
جناب شیخ نعمة اهلل فرمودند هرگاه اذن داشتم با  .د نفر ماها بیرون در قلعه ایستاده بودیمنچ

در این وقت از بقعه مبارکه که  .همین ده دوازده نفر می رفتم رو به اردو و شکست می دادم
مقام حضرت قدوس بود یک نفر از اصحاب آمد و گفت حضرت فرمودند هر کس بیرون 

آقا رسول بهمنمیری رفت حضور آن  .در هستند بیایند و نیز برای آب هم کسی بیرون نرود
ک اصحاب ازتشنگی هلا هرگاه آب هم بر ما نرسد ،بزرگوار عرض کرد نان را بر ما بستند

 .خداوند باران می فرستد ،برای آب جزع نکنید ،حضرت فرمود صبر داشته باشید .خواهند شد
تا شب بیست و  .در همان شب باران آمد به طوریکه تا یک هفته محتاج به آب چاه نبودیم

گرچه در این ماه پنجم محرم جناب حبیب علیه بهاء اهلل )حضرت قدوس است( فرمودند 
 ،فرموده ولی چون این قوم بر اصحاب تنگ گرفته اند لهذا دفاع لازم استخداوند قتال را نهی 

صحاب مطمئن باشند نصرت با ما است و از برای حرز اصحاب با خود داشته ، افردا می رویم
  .باشند آن آیاتی را که دردهه محرم انشاء فرموده بودند

فردا  ،بریده به اصحاب می دادنددر مصیبت سید الشهداء علیه السلام آن جزوه ها را با مقراض 
اصحاب  از دو ساعت از روز بر آمده جناب حبیب و جناب باب الباب علیهما السلام با چند نفر

 .باقی اصحاب پیاده رو به اردو حرکت کردیم ،سوار اسب شدند )پنج شش اسب بیشترنبود(
                                                           

 محصورین از همین چاه می بایست آب بردارند.   6
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ن و حبیب اهلل به قدر یک ساعت بیشتر طول نکشید که فتح شد و سر کرده ها عبداهلل خا
  .بل متجاوز کشته شدند خان افغان و نوراهلل خان افغان با چهار صد نفر

وقتی که وارد اردو شدیم ملا ابو زین  . از اصحاب قلی آقا نام تیر برداشت و کارگر نشد
العابدین کلاک محله ئی از محال مازندران که در تقدس و پرهیزگاری نظیر نداشت گفت 

دیدم آن بزرگوار بالای  .حضرت منفک نبودم ب حبیب بودم و آنی از آنمن ناظر حرکات جنا
آن طرف  ،پنجاه شصت حمله کردند ،اسب با شمشیر حمله می نمود و لشگر اعداء فرار کرده

من رفتم دیدم قریب شصت نفر کشته افتاده هر  ،حمله آنحضرت از اصحاب کسی نرفته بود
 از  حضرت دیده شد که زبان عاجز  زیاد از آن  یل آثاراز این قب .کدام یک ضربت بیشتر نداشتند

  .وصف است در بین جنگ
جناب حبیب تشریف بردند به منزل و جناب باب الباب مشغول قتال بودند در این حین 

اصحاب حضرت می فرمایند  .جناب سید عبد العظیم تبریزی به سرعت آمده فریاد می نمود
به محض شنیدن این ندا جناب  .بر گردند ،کشندکه جناب باب الباب و اصحاب دیگر ن

 .باب الباب شمشیری که بالا برده بود بر سر اعدا فرود نیاورده و رو به منزل مراجعت فرمودند
آمده ایم این خلق  ،چون به قلعه وارد شدیم جناب حبیب فرمودند ما نیامدیم کشتار نمائیم

  .نه اینکه همه را تمام نمائیم ،را انسان کنیم
اصحاب شروع کردند در مدت بیست روز  .بر حفر خندق شد قرار  ،بعد از این جنگ ،باری

در این  .پس از چند روز شاهزاده مهدی قلی میرزا آمد در شیر گاه اردو زد . خندق کنده شد
در قلعه حضور آن بزرگوار  ،یک شب .بین میرزا سعید واشکنی که حاکم علی آباد بود آمد

آن برزگوار  ؟تکلیف ما چیست ،ما شما را حق می دانیم ،ادیث و اخباربه اح عرض کرد نظر
حق دانست باید خاک این زمین را زیر سر  را فرمود هر کس امروز به آثار و آیات این امر

بسیار  :فرمود .جمعیت ما زیاد و آمدن اینجا مقدور نیست :میرزا سعید عرض کرد .بگذارد
اگر  :فرمود .راه نمی دهم :عرض کرد .ود راه ندهیخانه خ عهد کن دشمن ما را در ،خوب

  .عرض کرد نمی دهم ،دشمن ما را در خانه خود راه دهی آن خانه آتش زده خواهد شد
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از  خدمت آن بزرگوار عرض کرد حکایت او هم مثل نظر خان شد در وقت رفتن به طهران آمد
سر  :عرض کرد ،نروید :فرمودند ؟تکلیف ما چی است ،طهران سر کردگان را خواسته اند

دشمن ما  .هرگاه بروید پسر شما ذوالفقارخان جاهل است :فرمودند .کرده ها دست بر دار نیستند
عرض کرد پس به اتفاق  .ه آتش زده خواهد شدلابد آن ِد  ،ه منزل می دهد و اردو می زنندرا در ِد 

عرض کرد  ،لاح نیستباز فرمودند نروید ص . و بر می گردم سر کرده ها می روم تا زیر آب
 .اگر بروید ده شما آتش زده می شود : باز هم فرمودند ،تا فیروز کوه می روم و بر می گردم

  .و هرچه آن بزرگوار فرمودند همان قسم شد ،آخر رفت به طهران و برنگشت
اردو زد و شخصی را فرستاد خدمت آن بزرگوار عرض  ،بعد از چند روز شاهزاده رفت به واشکن

آن بزرگوار فرمود این  ؟این چه حکایت است ،کرد شاهزاده مرا فرستاد خدمت شما عرض کنم
بلکه امری است از حجت زمان که امر دین و  ،حکایت ریاست و سلطنت ظاهره نیست

دیث ائمه اطهار با بی نه و از روی قرآن و احا .ما حرف با این خلق و علما داریم .مذهب است
عرض  .برهان که موجود است و فرمایشات زیاد فرمودند تا اینکه آن شخص گریان شد

آن حضرت فرمودند شاهزاده علمای ساری و بارفروش را بخواهند  ؟کرد تکلیف ما چیست
ی قرآن رو  بیاید اینجا قران مجید را در میانه حکم قرار می دهیم هرگاه ما حقیقت خودمان را از

با  اگر ثابت نشد امر تصدیق نمایند و ،و فرمایشات ائمه اطهار سلام اهلل علیهم ثابت کردیم
 .مدت سه روز مهلت می خواهیم و علماء را حاضر می نمائیم  شما است آن شخص عرض کرد

مگر اینکه شاهزاده با چند فوج سرباز روزها می آمد بالای  ،آن شخص رفت و خبری از علما نشد
بره طبرسی بالای یک تلی مشق می کردند و در وقت رفتن به سمت ما شلیک می کردند مق

  .تا چند روز این طور بود .و می رفتند به واسکس
اصحاب می خواندند چون عربی بود از اخوی  ،بقعه مبارکه توقیعی بیرون آمد بعد از چند روز از

فرمود حضرت در این توقیع می فرماید امشب به عدد رب  .آقا سید احمد پرسیدم ما نمی فهمیم
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چون دفاع لازم است  ،( از اصحاب می رویم به واسکس202یا علی محمد دویست و دو نفر )
  .نکنند 7 اولجه اصحاب غیر از اسلحه و آلات حرب چیز دیگر  .نصرت نازل و فتح با ما است

بعضی از فقرات توقیع را  ،کردند ص این جنگ مثل جنگ احد است که حضرت رسول
بنده عرض کردم حزن  .خوانده محزون می شدند و بعضی از فقرات را مسرور می گشتند

فرمودند سرور برای فتح است که نصیب ما می شود و حزن  ؟برای چه و سرور از چه جهت
 .برای این است که از فرمایشات مبارک بر می آید که آسیبی به آن حضرت وارد خواهد شد

بیرون رفته به جانب قلعه واسکس عازم  به عدد رب دویست و دو نفر ما شب نزدیک سحرآن 
چون زمستان و هوا بسیار سرد بود و تاریک بود با مشقت بسیار در میان گل و یخ راه  .شدیم

اهل آن  ،پنجه کلا یک ده کوچکی بود معروف به ،پیموده رسیدیم نزدیک قلعه بالای تلی
صدای یا صاحب الزمان از  ،داختند یکی از اصحاب بازویش گلوله خوردجا چند تیر بر ما ان

  .آن ها فرار کردند ،اصحاب بلند شد
اصحاب مازندرانی که بلد راه بودند راه را گم کردند بنده به آقا سید احمد  چند نفر از 

فرمودند  .عرض کردم هرگاه مصلحت بدانید در اینجا مکث نمایید تا صبح روشن شود
 ،در این گفتگو بودیم که آن بزرگوار اسب انداخته پیش افتادند .خودشان بهتر میدانند

صدای یاصاحب الزمان از اصحاب بلند  ،اصحاب از عقب رفتیم تا رسیدیم به قلعه واسکس
بنده  .جنگ در گرفت تا رسیدیم به درب قلعه درب را با تبرزین شکستیم داخل شدیم .شد

بوالقاسم و چند نفر اصحاب به یک حیاط که چند اطاق داشت و در یک اطاق با اخوی میر ا
زن ها فریاد  .چند زن بود رسیدیم یکی از اصحاب شمشیر حواله یک زن کرده زخمی شد

 اخوی میر ابوالقاسم به اصحاب فرمودند حضرت امر ؟کردند که ما زن ها را چه تقصیر است
رد یکی از آن ها نزدیک اجاق نشسته چای بار اذیت نباید ک ،به کشتن زن ها نفرموده

کرده بود سر بالا کرده به زبان مازندرانی می گفت )ت پر بسوز تربوتن که ام دشمن ش سر 

                                                           

 .یعنی غنیمت نیاورند   7
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یعنی ای میرزا سعید پدرت بسوزد به تو گفتند دشمن ما را  راه ند تش زمی اث بدی پر بسوز(
  .پدرت بسوزد ،یدر خانه خود راه مده خانه تو را آتش می زنیم حالا دید

در حیاط  .بعد معلوم شد این ضعیفه زوجه میرزا سعید بود دیگر متعرض زن ها نشده رفتیم
دیگر به یک جوانی بر خوردیم که پیشخدمت شاهزاده بود پرسیدیم منزل شاهزاده 

از برای ما در این حین تیر  .کجاست اشاره به عمارتی نمود که از بالا خانه آن تیر می انداختند
اصحاب رفتند به ایوانی که منزل شاهزاده بود  .آمده خورد به آن جوان بیچاره همان جا افتاد

یک کیسه  .چند کیسه پول آن جا افتاده بود اصحاب اعتنا نکردند به خصوص میر ابراهیم
ه باروت بود یک کوز .پاره کرد ریخت در همان ایوان میان طاقچه پول را با نوک شمشیر

یح زیاد در آن حین شاهزاده بالای تالار از پشت عمارت، خود را پرت کرد با تفض .برداشت
  .فرار کرد به سمت قادیکلا

اصلًا از اهل شهمیرزاد از قلعه می آمدیم با ما همراه در خیابان  ،کربلایی شکارچی ساکن چاشم
او  قادیکلایی ها .ند که فرار کنندبه سمت بازار علی آباد رفت که شهمیرزادی ها را خبر ک

خلا صه روز شد لشگر  .را گرفتند بردند نزد شاهزاده به بد ترین عذاب او را شهید کردند
حمله آوردند  جناب حبیب و جناب باب الباب علیهما السلام رو به لشگر ،یورش آوردند بر ما

به شمشیر جناب باب  یک گلوله بر خورد .یک دفعه بسوی ایشان می آمد به قدر هزار تیر
یک وجب ازقبضه گذشته را سوراخ کرد و یک گلوله به لب مبارک جناب حبیب  ،الباب

هفت دندان و نصف زبان مبارک را از سمت گلوی مبارک بیرون رفت  .روحی فداه رسید
جناب باب الباب شمشیر حضرت را برداشته به سمت لشگر حمله کرده شکست داده 

  .مراجعت نمودند
حضرت  لی محمد سنگسری می گفت دیدم وقتی که جناب باب الباب شمشیر را ازملا ع

گرفتند حضرت پای مبارک را از رکاب خالی کرد و هر دو دست مبارک را بر زمین گذاشته به 
بعد سر مبارک را بلند نموده دستمال از جیب بیرون آورده بر لب گرفته به راه  .سجده افتادند

 ،بعد سوار بر اسب شدند رفتیم به قلعه ،ک و دستمال پر از خون شددیدم دست مبار .افتادند
اصحابی که در آن شب شهید شدند ملا رضای حکاک که اهل آمل، ابو تراب علی آبادی، آقا 
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برای صدمه ای که به آن بزرگوار وارد شده  ،اصحاب بسیار جزع داشتیم .برار سواد کوهی
و می شود باید  آن چه وارد شده بود حضرت توقیعی عنایت فرمودند برای اصحاب که ،بود

دندان مرا با سرب که اشد  ،را باسنگ شکستند دندان مبارک حضرت رسول ص .تسلیم بود
بعد از چند روز عباسقلی خان لاریجانی با لشگر زیاد  ،باید تسلیم محض بود .از سنگ است تر

طرف  ،ز هشتم ربیع الاول، ما اصحاب برای آب حمام چاه می کندیمانداخت تا رو آمده اردو
 .عصر جناب باب الباب سلام اهلل علیه تشریف آورد بر لب چاه، کرسی گذاشتیم نشستند

فرمایشات بسیاری فرمودند تا این که فرمود امشب به شوق شهادت بیرون می روم هر کس 
  .ا از پیر و جوان نیستدیگر تعداد و استثن .میل به شهادت دارد بیاید

این بود که در شب مذکور بعضی از اصحاب از شوق شهادت در وجد و سرور بودند تا وقت 
و سنگرش به مقر خود  او .اول وارد سنگر ذکریای قادیکلایی شدیم ،بیرون رفتیم بی تعداد ،سحر

ه اخوی بند ،اردو آتش گرفت .سنگر های دیگر را هم گرفته جنگ مغلوبه شد .راجع شدند
سید احمد را دیدم که سوار اسب و دست چپ ایشان از گلوله شمخال قطع شده و اسب هم 

دستم از گلوله شمخال قطع شده، بنده  ،بر تو چه گذشت فرمودند : برادر  .آرام نمی گرفت
دیدم جناب باب الباب سلام اهلل  ،بیرون ببرم اردو جلوی اسب را گرفتم که ایشان را از

 اصحاب برویم.  !زمانلمی فرمایند یا صاحب ا ،لشگر حمله کردندعلیه رو به 
بنده جلو اسب اخوی را ول کرده به سرعت همراه جناب باب الباب رفتم تا نزدیک لشگر 

دیدم اسب ایشان ایستاده و آن بزرگوار هیچ رکاب نمی کشند بعد دیدم که  بغتًة  ،رسیدیم
 ،آن طناب را باز کردم .ک ایشان پیچیدهطناب اسبی که آن جا بسته بودند به کمر مبار

پای مبارک را از  ،ضربت خوردم جواب فرمودند من ،عرض کردم طناب را رد کردم برویم
این فانی جلو اسب را با یک دست محکم گرفتم و با  .رکاب خالی کرده از روی زین غلتیدند

که نیم حریف نشدم، جهت این  .دست دیگر کتف مبارکشان را که بر زمین نیفتد
سر مبارک را بر زانو  .ساعت قبل دست چپم گلوله خورده بود چاره ندیده بر زمین فرود آوردم

در این وقت دو نفر از اصحاب خراسانی آقا محمد حسن و حضرتقلی آقا  ،گذاشته با دستمال بستم
آقا حضرتقلی  .دیدند قدرت ایستادن ندارند ،رسیدند زیر بغل مبارک را گرفته چند قدم رفتند
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نشست آن حضرت را به دوش گرفت و آقا محمد حسن از عقب پاهای مبارک را گرفته رو 
  .به منزل بردند

ایشان را کجا  ،فانی رفتم به سراغ اخوی که آیا اسب ،در آن حین گلوله مثل باران می بارید
رسیدم به یک نفر از اهل ولایت کربلایی کاظم  ،انداخته باشد و بر حال او چه گذشته

همیرزادی، گفت من اخوی آقا سید احمد را بردم به منزل، ما هم رفتیم منزل و بی حالت ش
نود نفر از اصحاب زخمدار  ،به زبان راست نمی آید که بر اصحاب چه گذشت . افتادیم

سی وسه نفر شهید شدند و چهار نفر  ،بعضی پنج شش زخم داشتند و بعضی بی شمار ،بودیم
بعد روز بلند شد لشگر آمدند در اردو جمع شده  ،روز تسلیم شدند نیمه جان که پس از دو سه
بردند و آن چه زیر خاک و سنگ کردند چهار صد نفر از ایشان  ،آن چه از نعش های خود بود

  .( سر از شهدا جدا کرده بردند9از هزار زخمدار بودند ُنه ) به مقر خود رفتند و متجاوز
آن اصحاب به اردو رفته نعش شهدا را آورده دفن  بعد از ،طرف عصر لشگر کوچیده رفتند

مسئله دفن جناب را این فانی نمی دانم آن چه جناب  ،کردند در پیش روی مقبره شیخ طبرسی
  .صدق است ،مقدس خراسانی و دیگران که درب قلعه منزل داشتند بفرمایند

ه مهدی قلی میرزا و سرکرده ها از شاهزاد قبر مطهر آن بزرگوار در ضریح شیخ است بعد از چند روز
راه را از هر سمت بر ما بستند باز هم می گویم به  .هر سمت با افواج آمده دور قلعه را گرفتند

زبان راست نمی آید که بر اصحاب چه گذشت از ذلت و سختی چنانچه قرآن ناطق است )و 
  .اب(له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذ ضربت بینهم بسور

روزی ملا آقا جان سواد کوهی رفت حضور مبارک عرض کرد که توپ خمپاره را روزها 
حضرت  ،بر ما بسیار سخت شده ،امروز حرکت ندادند به منزل ما می زنند ،گردش می دادند

خوب است بر خود ایشان برگردد این دفعه توپ صدا کرد خمپاره بالا  :تبسم فرموده و فرمودند
سه نفر توپچی را کشت چند  ،میان توپخانه پاره شده بر خورد به توپچی هارفته برگشت در 

  .روز از زحمت خمپاره آسوده شدیم تا از طهران توپچی آوردند بعد از آن گردش می دادند
قبل از محاصره حضرت قدوس می فرمودندمکرر در مکرر هر کس از روی بصیرت به موجب 

اهلل علیهم حقانیت ما بر او معلوم شده بماند والا راه باز  آیات قرآن و احادیث ائمه اطهار سلام
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برود و این آیه مبارکه را تلاوت می فرمودند ) ولنبلونکم بشیئ من الخوف و الجوع و نقص  است
  .من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرین ( می فرمودند

و تأویلش از برای من و اصحاب من  تنزیل این آیه شریفه از برای حضرت ایوب علیه السلام بود
است. این بود که بعد از شهادت جناب باب الباب بعضی از ضعفای بی بصیرت شب را هر 

حکایت بسیار است تا این که آذوقه تمام شد مگر این که در  ،یک به بهانه یی بیرون رفتند
  .برنج رسید آن هم تقسیم کردند بین اصحاب به هر کدام پانزده سیر ،کمی برنج بود انبار

برنج را برداشته همان  شخص سید علی نام از اهل سین سنگسر مشهور به زرگران پانزده سیر
از اول ِمعوج بود  .تا روز آخر در زنجیر بود راه او را گرفته بردند در اردو در بین .شب بیرون رفت

ی ریاست داشت و با رئیس یعنی مجتهد محل قرابتی داشت از حق بعد معرض شد چون جزئ
  .چشم پوشید

به گوشت اسب و علف شد مدت چهل روز نه  خلاصه از برای اصحاب قوت لا یموت منحصر
مدت نوزده روز  .نان نه برنج و نه مأکولات متعارفی از قبیل ترشی و شیرینی و غیره ممکن نبود

 .را در پاره های گلوله خمپاره نرم کرده می مکیدیم علف هم یافت نشد استخوان اسب
اعداء چون  .علف می آوردیم ،در شب های تار می رفتیم بیرون خندق ،چون اوایل ایام سختی

  .می انداختند دیدند و فهمیدند از بالای منجلیق تا صبح میان علف ها تیر
مدت  .وارد نیاورده انددر هیچ عصر و زمان بر مظاهر حق و اصحابش این گونه ظلم وستم 

در بیست و چهار ساعت شبانه روز آسوده  ،شش ماه بل متجاوز از هر قبیل ظلم ستم وارد آمد
بلند  از گرسنگی در منازل افتاده هر صبح و شام صدای شیپور اردو نبودیم خصوص در اواخر

ض مح ،اصحاب به گمان این که یورش خواهند آورد می خواستیم حرکت نماییم ،می شد
چند دقیقه مکث می کردیم بعد  ،چشم ها تاریک می شد ،این که سر راست می کردیم

ار و چشم تار می شد می نشستیم باز نیم خیز شده سر راست می  ،باز قدری مکث کرده ،دو 
 پس از قدری مکث به راه افتاده به همه کار توانا می شدیم.  .ایستادیم

روزی آمد منزل ما شکایت زیاد به اخوی سید احمد میرزا حسین قمی هم مثل سید زرگر شد 
جناب اخوی  ؟حالا گوشت اسب را چه طور بخوریم ،کرد و گفت ما بره پلو را بد می خوردیم
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قدری بریان کرده  .فرمودند برای آقا قدری گوشت کباب کرده داری، بیاور میل نمایند
ارد و اخوی گرفته به داشتم حاضر کردم میرزا گفت نمی توانم بخورم طبعم برنمی د

 ،زود فرو برید ،فرمود جناب میرزا بردارید در دهان بگذارید به مزه مزه نخورید .دهان گذاشت
در دهان گذاشت بعسرت فرو برد و از منزل ما بیرون رفت به آدم  میرزا یک تکه .نقلی ندارد

جواب  .دخود گفت از سنگر صدا بزن که با شاهزاده حرف دارم توپ و خمپاره نیندازن
گفتند مهلت دادیم میرزا از راه خندق بیرون رفت بعد از چند دقیقه از کوچه سلامت)صدا( 

  .زدند که میرزا می گوید عمامه و عباء مرا آدم من بیاورد و آدمش برداشت برد
جناب میرزا محمد باقر بزرگ حضور مبارک ایستاده بودند حضرت فرمود پایه ایمان هر روزه به 

فرمود بلی از برای میرزا حالا چای و پلو فراوان  .به دو پیاله چای :عرض کرد ؟استکجا بند 
است بعد معلوم شد با شاهزاده هم کاسه و غذا شده آن چه بر این فانی از اسرار و خوارق عادات 

  .و کرامت معلوم شده بسیار است
بنده از  والا  قضی الامر دآم ،از آن جمله پیش از ماه محرم مکرر می فرمودند تا محرم کسی آمد

این فرمایشات دل تنگ بودم چون اخوی، آقا سید احمد با چند نفر دیگر خیال آمدن و تحقیق 
آقا رسول  ،مأیوس شده رفتم در بقعه مبارکه بیرون در ایستاده .داشتند و دیر کرده بودند

به زبان بنده  :به ایشان عرض کردم ،بهمنمیری حضور مبارک حضرت قدوس ایستاده بود
فلانی هم چون  ،آقا رسول عرض کرد .برادرم آقا سید احمد بنا بوده بیایدعرض نمایید 

بنده از بی  ؟آن بزرگوار فرمود چرا آن طرف کوه ماندند که نتوانند بیایند ،خواهشی دارد
د بعد تبسم نموده فرمو .الا  این که بخواهند تا بیایند !معرفتی خود جسارت کردم، نمی شود

 ،هر گاه ایشان نیایند و حق را نصرت نکنند پس کی می آید نصرت کند ،البته می آیند
  ؟حق را

بعد از سه چهار روز اخوی آقا سید احمد و میر ابوالقاسم و عمو  ،از این فرمایش مطمئن شدم بنده
 که حضرت ،بنده از ایشان پرسیدم باعث چه بود .میر مهدی و داماد ما میر ابراهیم آمدند

در  .ببرند به سمنان ،فرمود از برای جمع کردن سیورسات برای سرباز .فرمود نمی توانند بیایند
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از این جهت  ،پای کوه دم تنگه قراول گذاشته بودند که چار واداررو به مازندران نرود
  .طول کشید

روز بعد جناب باب الباب سلام اهلل علیه  ،با اصحاب در گفتگو بود خلاصه امشب تا سحر
اخوی با جمعی از علمای سواد کوه مثل ملا میرزا بابای  ،بیرون تشریف آورده در ایوان نشسته

 .کرون و ملا آخوند بابای کشکایی و ملا ناد علی عبد الحق و دیگران نشستند تا نزدیک غروب
و فرمایشات ائمه  ،از روی قرآن مجید و واراز آن بزرگ .سئوال و جواب بسیاری از هرعلمی نمودند

 .اطهار سلام اهلل علیهم جواب کافی شنیدند
به قدر  .روز دیگر بعد از نماز صبح رفتند در بقعه مبارکه حضور حضرت قدوس مشرف شدند

جناب باب الباب و بعضی از اصحاب هم  .یک ساعت آن بزرگوار فرمایشات فرمود
احمد با سرور  جناب اخوی آقا سید .ص فرمود بیرون آمدندبعد ایشان را مرخ .حضورداشتند

الحمد اهلل سعادت داشتیم به لقای حق فائز شدیم و فرمود در  ،زیاد زبان به شکرانه گشودند
حضور حضرت قدوس مشرف شدیم هر مسئله در قلب خطور می نمود تا می خواستیم به زبان 

  .بیاوریم جواب می فرمود
مؤمنین آمدند در نزد  جمعی از علما و ،یدن و نیز در زمان حرکت از ولایتشنیدن کی بود مانند د

در آن جا هر چه بر  ،باب راستگو و متدین می دانیم ما شما را از هر :ما به ایشان عرضه داشتند
ایشان هم از بیانات حضرت اعلی روح ما سواه فداه برای  .از برای ما بنویسید ،شما معلوم شد

پس از ملاحظه چند نفر از علما و مقدسین سنگسر مثل جناب ملا علی  .دندفرستا شین و سین
نماز با چند  نماز و ملا محمد پیش نماز و برادرش ملا حسینعلی و ملا صالح پیش اکبر پیش

نفر از پیر و جوان و جناب آقا سید محمد مجتهد با دویست نفر عازم بودند و چون جنگ شروع 
ولی هر وقت خبر فتح اصحاب می رسید خوشحال می شدند و  ،نشدندشده بود موفق به حرکت 

به یکدیگر مژده می دادند و می گفتند بر هر مکلفی واجب است که برود نصرت نماید زیرا 
 .که حق هستند و از جناب امام علیه السلام می باشند

م یعنی سید آن جاهل معروف به عل .غالب و همه را شهید کردند ،تا این که اعداء به حیله
خدا می داند که بعد از شهادت شهدا بر بازماندگان و بقیة  ،محمد با سید زرگر عهد را شکستند
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 .حکم قتل و کوبیدن خانه آن ها را دادند ولی به مقصود نرسیدند .السیف چه وارد آوردند
  .هزار هزار مثل آن ها در حجاب غفلت ماندند تا چه زمان بیدار شده به شعور آیند

من جمله جعفر قلیخان سرخکوئی )سرخه  .ایت بسیار در قلعه اعداء بر اصحاب وارد آوردندحک
کوه قریه ای است از قراء چهار دانگه هزار جریب که فوج آن جا مأمور قلعه بود( که بسیار 

می خواست توپ را ببرد بالای  ،بلندی ساخت باصلیانآمد نزدیک قلعه  ،شرارت داشت
  .اء با جعفر قلیخان کشته شدند و پنج تن اصحاب شهید شدندسی نفر اعد ،باصلیان

آقای محمد رضا  ،آملی ملا  ولی اهلل ،شیخ موسی عرب اهل کربلا ،جناب کربلایی قنبر بشرویی
بعضی پس از چند روز دیگر تسلیم  .شیرازی و یک نفر دیگر بعضی فورًا تسلیم شدند

وردند و شکست خوردند و بسیاری از آن ها چند روز بعد از این واقعه لشگر یورش آ .گشتند
دوباره یورش آوردند  .کشته شدند و سه بیدق از آن ها گرفتیم و از اصحاب کسی شهید نشد

با این که نقب زده زیر برج و آن را با باروت خراب کرده و خندق هموار  ،شکست خوردند
مگر حضرت قدوس روی کرسی  ،شده بود و اصحاب از ضعف گرسنگی بی حال افتاده بودیم

باقی  ،برهنه در دست مبارک بود و سی نفر اصحاب برای حمله معین شده نشسته و شمشیر
  .اصحاب وقت یورش اعداء اذن نداشتند از منازل خود بیرون بیایند

بعد از چندی آقا رسول بیرون رفت با  .نمی رسد 8مکرر حضرت می فرمودند دست اعداء به چپر
شاهزاده او را اطمینان داده و با قرآن قسم خورد که هر کس از  .و کردشاهزاده گفتگ

ایشان  .شما بروید و بگویید هر کس با شما می آید بیاید .قلعه بیرون بیاید در امان است
قرآن مهر کرده خاطر جمع  مراجعت کرده و بعضی اصحاب را اطمینان داده که شاهزاده

مخصوصی آمد منزل ما گفت شما چه می  .د برویمباشید هر کدام از شما می آیند بیاین
 .بزرگوار تشریف دارند در این قلعه ما بیرون نمی آییم اخوی آقا سید احمد گفت تا این ؟گویید

آقا رسول نوشته ای از بغل بیرون آورده و گریه بسیاری کرد و گفت به روح انبیا و اولیا 

                                                           

 بوته هایی که روی دیوار برای حفظ از باران می گذارند.چپر :    8



 52 : صفحه
 

می دانم اما چه کنم که گرسنگی قسم است که صاحب این آیات را حق و از جانب خدا 
  .مرا دوانده

چند از نفر از طایفه و برادران با او رفتند و از سنگر اردو آن ها را تیر باران کرده شهید  ،باری
روز چهارم جمادی الثانی جنابان ملا  .بعد از آن شاهزاده از قرار مکتوبی به قلعه فرستاد .کردند

نی و رضا خان ولد محمود خان ترکمان میر آخور و ملا زین یوسف اردبیلی و آقا سید رضا خراسا
 .العابدین میامه ای به اجازه حضرت قدوس رفتند به اردو نزد شاهزاده گفتگو کردند

مهر و قسم خورد و عهد کرد که بیرون بیا یید هیچ آسیبی به شما  ،شاهزاده قرآن در آورد
در قلعه آن  انی از اردو چند اسب آوردندروز چهار شنبه شانزدهم جمادی الث .نخواهم رسانید

 .بزرگوار با چند نفر از اصحاب سوار شده باقی پیاده بیرون رفتیم بالاسر اردو نزدیک حمام وزدا
در موقع  .یک چادر زده بودند برای آن بزرگوار و اصحاب جوقه جوقه دور چادر منزل گرفتیم

ناب باب الباب سلام اهلل علیه وداع بیرون آمدن اصحاب از قلعه رفتیم بر سر قبر مطهر ج
 .کنیم

میرزا محمد باقر کوچک بشرویی همشیره زاده آن حضرت از روی قبر پا نمی شد آن چه 
فرمود از ایشان جدا  کردند او را حرکت دهند قبول نمی کرد و های های می گریست و می

جلو اسب را کشیده فرمودند  .تفضیل را حضور حضرت قدوس عرض کردند .نخواهم شد
حضرت باز مکث  .از شدت گریه غش کرد بر زمین افتاد، سوارکردند .سوار کنید بیاورید

قدری راه  ،وش آورده به ترک ملا یوسف اردبیلی سوار کردیمبه ه .کردند فرمودند بیاورید
  .باز غش کرده بر زمین افتاده تسلیم شد ،رفتیم

 .از عقب بردند سر حمام ،ود از عقب بیاورید جنازه راحضرت دیگر مکث نفرموده و فرم
حضرت  ،پس از غسل و دفن شب شد .فرمودند باید غسل داده نماز بخوانید و دفن کنید

چند ساعت از  .پلو خورده باشند فرمود اصحاب باید نوعی حرکت نمایند مثل این که مزعفر
چه شامی هر سی نفر یک مجموعه پلو و یک کوزه ماست  ،شب گذشته از اردو شام آوردند

  .سی نفر بودند یک مجموعه دادند ،از جمله اصحاب بشرویی و سنگسری
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یک نفر از اصحاب بشرویه آستین بالا زد هر ظرف یک  ،یک ظرف گذاشتیم هر شش نفر
اخوی  .ما برادر ها و عمو ها و داماد شش نفر بودیم یک ظرف رسید .مشت ریخت تمام شد

هر کدامی سه لقمه  ،تقسیم کرد ،سید احمد به میرابو القاسم فرمود شما تقسیم کنید
بفروشند گویا فی الجمله صدایی از اردو نان آوردند  .بعضی اصحاب را آن قدر هم نرسید .رسید

حضرت بیانات می فرمود تا این  ،این فانی در پشت چادر به طناب تکیه داده بودیم ،بلند شد
مردم یک اربعین برای مطلبی  !دند فردا شمشیر می کشم و همه اصحاب را می کشمکه فرمو

ُنه ماه شما را در قال گذاشتم که از جنبه حیوانی  ،ریاضت می کشند به مطلب می رسند
از جنبه جن گذشته به جنبه ملک برسید و از جنبه ملک  ،بگذرید به جنبه جن برسید

  ؟است این شأن انسان .بگذرید انسان بشوید
مدت ها است گرسنگی کشیده  ،اصحاب گریه افتادند و جزع کردند که عفو فرمایید

وقت سحر  .عفو نمودم ،بعد از بیانات دیگر فرمودند .شما ضعیف نبودید ،اند ضعیف بودند
 ،ایشان تشریف بردند به اردو و مراجعت کردند .شاهزاده جناب ملا محمد باقر را طلبیدند

شاهزاده و سلیمان  :حضرت فرمود شاهزاده چه گفت؟ عرض کرد .آمدند حضور حضرت
خان حرف های بسیار زدند تا این که حکایت سالار و جعفر قلیخان را به میان آوردند که 

خلعت  ،پادشاه باز جعفر قلیخان را منصب داد .چه قدر لشگر از طرفین کشته شدند
ا صبح به اتفاق حاجی فرد .جنگ است و صلح صلح،شما مطمئن باشید جنگ .بخشید

)مقصود حضرت قدوس است( می رویم حمام و چای را در همان حمام می خوریم و نهار را می 
آییم در اردو می خوریم و پس فردا روز جمعه هفتاد رأس مال کرایه می کنیم و خرج شما را می 

  .بروند ه عراقخراسانی به خراسان و عراقی ب .اصحاب از آن جا متفرق شوند ،کنیم تا به سنگسر
بعد سلیمان خان به شاهزاده گفت در طهران از آقا محمد دایی شنیدم که در سنگسر قلعه 

شاهزاده گفت  .صلاح نیست این جمعیت آن جا بروند ،محکمی دارد و در میان دره واقع است
حضرت قدوس فرمود ایشان را چه  .پس بروند تا گدوک فیروز کوه آن جا متفرق بشوند

میرزا محمد باقر عرض کرد قجرند و بنی امیه حضرت فرمود: همین طور  ؟دانید طایفه می
 .فرمودند کرده باشند. که گفت می کند؟ عرض کرد قسم خوردند و قرآن مهر کرده اند
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اصحاب به جزع آمدند که ما  .اصحاب در همین جا متفرق بشوند من هم می روم در بار فروش
صبر  ،جزع نکنید هر جا بروید باز در یک جا جمع می شویمفرمود  .از آن حضرت جدا نمی شویم

  .داشته باشید و بیاناتی فرمودند که قوه ادراک این فانی به آن نرسیده
تشریف بیاورید در  :عرض کرد ،جناب شیخ علی پسر ملا عبد الخالق یزدی بسیار جزع کرده

)ولی  !ه خاله شما می مانیمدر آن جا خان !حضرت تبسمی فرموده و فرمودند بلی می آیم .مشهد
  .جناب شیخ علی خفیف شده دیگر عرضی نکرد .همه را با تبسم فرمودند(

حکایت خانه خاله این بود که سال پیش که در مشهد سیف کشیده شد به واسطه این بود 
جناب باب الباب بیرون شهر تشریف  ،که دو نفر از احباب را بی جهت مهار کرده بودند

فرمودند هر قدر  .منزل میرزا محمد باقر منزل داشتند حضرت قدوس در بالا خانه ،داشتند
فرمودند با اسلحه بروید آن دو نفر را از آن ها  .هفتاد نفر جمع شدند ،احباب هستند جمع شوند

 ،هر گاه داخل بست شدند برگردید .شما کسی را نزنید ،تا آن ها نزدند ،بگیرید بیاورید
  .داخل نشوید

 ،اب بیرون رفتند یک دفعه یاصاحب الزمان گویان چند تیر بر اصحاب انداخته شداصح
 .یک نفر از اصحاب مازندرانی ملا امینا نام که در راه خدمتکار حضرت بود گلوله برداشت

خود آن بزرگوار تشریف بردند در خانه خاله  ،حضرت فرمودند اصحاب متفرق شوند ،برگشتند
  .در این حین شوخی و مزاح می فرمودند .رده بودندآقا شیخ علی روی پنهان ک

حضرت با  .خلاصه صبح شد شاهزاده نیامد و عهد را شکست و حضرت را به اردو خواست
بعد از آن فراشباشی شاهزاده آمد و گفت من از قبل حاجی  ،چند نفر از اصحاب تشریف بردند

جناب  .بعضی از اصحاب با او رفتند .آمده ام هر کدام از شما میل دارید با من بیایید برویم
بنده  ،اعداء هجوم آوردند .اخوی آقا سید احمد و این فانی رفتیم نزدیک به سنگر رسیدیم

به تفصیل زیاد با اذیت و آزار ما را لخت  .اخوی فرمود دست حرکت ندهید .مقابلی کردم
اول رفتند بازوی اخوی را ببندند من  .را کندند و ما را بردند به اردو زیر جامه همه کردند جز

آن قدر چوب و لگد  .خودم را انداختم روی آ نجناب گفتم تا جان در بدن دارم نمی گذارم
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 بر من زدند تا غش کردم بعد بازوی مرا سخت ومحکم بستند به بازوی مبارک ایشان و
  .بازوی ایشان را هم بسته انداختند

قدری آب خواستم  ،آمدم زبان در دهان خشک شده بود ما بیهوش افتادیم چون فانی به هوش
کوزه را  .گفتم بسیار تشنه ام ؟یک نفر از آن ها با کوزه آب آمد گفت می خوری .ندادند

 .بنده ساکت شده هیچ نگفتم ؟آورد نزدیک لبم نگاه داشت با استهزا گفت سیر نشدی
  !شنیدن کی بود مانند دیدن

شاهزاده امر  .لشگر از هر سمت دور اصحاب را گرفتند بعد از چند ساعت در بیرون سنگر
کرد جناب ملا یوسف اردبیلی را ببرند بیرون سنگر به زبان حضرت به اصحاب بگوید که 

اول او را شهید کردند و لشگر از  ،جناب ملا یوسف را بردند بیرون .اسلحه را بریزید و بیایید
دفعه اصحاب مثل برگ خزان شده یک  .چهار سمت دور اصحاب را گرفته شلیک کردند

بلا فاصله سر کرده ها و سرهنگ و یاور و سلطان با میر غضب ها با شمشیر های  .ریختند
برهنه رفتند در میان کشته ها به قدر یک ساعت به زبان راست نمی آید چه کردند و مدتی 

  .میان شهدا گردش کردند که مبادا یک نفر نیمه جان باشد
تا نفس آخر ذکر یا  .ست که بر ما چه گذشت و بر آن شهدا چه واقع شدحق شاهد و گواه ا

 ،بعد از آن هر یک از اصحاب را که دستگیر کرده آوردند ،صاحب الزمان بر لسان جاری بود
بعضی را برهنه  .یک یک می بردند پیش شاهزاده هر کدام را به نوعی شهید می کردند

ی را به درخت بسته تیر باران و بعضی را دم توپ و بعض .کرده با شمشیر قطعه قطعه می کردند
  .بعضی را میر غضب ها بند از بند جدا می کردند تا نوبت به ما رسید ،خمپاره می گذاشتند

آن ها دیدند که میر غضب و فراش ها در  .بنده و اخوی در دست فوج اصانلو اسیر بودیم
 بعضی اشیاء را از قبیل نمد ،منازل گشته هر که را می یابند می برند شهید می کنند

در آن وقت اخوی  .چون خیال فروش ما را داشتند ،وحصیر روی ما انداختند که ما را نبینند
ما را می برند و گفتند ساکت باشید ش ؟فریاد کرد که ای خلق شما را چه خیال رسیده

می کشند و بسیار چوب و لگد بر ما زدند و نا سزا گفتند که شما را این طور سحر و جادو 
علما بر شما این مطلب را  ،اخوی فرمود ما را سحر نکرده اند .کرده اند که از جان گذشته اید
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و های های مشتبه کرده اند که ما را از دین خارج دانسته اید و قتل ما را واجب می دانید 
طالبیم زیرا میراث اجداد طاهرین  گریستند که باعث گریه آن ها شد و فرمودند شهادت را ما

  .ما است
در این وقت دوباره میر غضب ها و فراش ها رسیدند و ما را سرو پای برهنه و بازوهای بسته 

ر بردند تا در این قد .سرباز ها از عقب عمامه آن بزرگوار را آورده بر سرش گذاشتند .بردند
مکانی که شهدا را به آن نوع شهید کردند ما را وا داشتند تا این که شاهزاده چه حکم 

باز اشاره کردند نزدیک  ،بعد اشاره به میر غضب باشی کرد ما را قدری جلو بردند .نماید
گفت از اولاد میر محمد  ،اخوی فرمود اهل سنگسر ؟اهل کجا هستید :شاهزاده پرسید ،تر

احمد  سید :نگاه کرد گفت ،شاهزاده کاغذی از جیب در آورده .فرمود بله ؟هستیدعلی 
گفت میر  ،در مغلوبه کشته شد :فرمودند ؟گفت میر ابوالقاسم کو !فرمود بلی ؟شمایید

امروز در  :فرمود ؟میر مهدی و میر ابراهیم کو :پرسید .اشاره کرد به فانی ؟ابو طالب کو
باعث چه شد خود  ،پدر شما کسی بود و خانواده ای بودید :گفت .مغلوبه همه را کشتند

نظر به  ،حجت زمان غایب بود و ما منتظر ظهور آن بزرگوار بودیم :جواب فرمود ؟را مبتلا کردید
بر طبق  .آیات قرآن و احادیث ائمه اطهار و اخبار اجداد طاهرین ما آمدیم برای تحقیق مطلب

ودند بشتابید و لو به سینه روی برف و یخ رفتن حدیث شریف در باب رایات خراسان فرم
  .لهذا بر خود لازم و واجب دانستم ،باشد

اخوی  ؟شاهزاده گفت این همه علما و عرفا از عرب وعجم بودند چرا از آن ها جویا نشدید
در دو سال قبل من در نجف  .جواب فرمودند امر حجت شناسی اجتهادی است نه تقلیدی

شیخ محمد حسین رسیدم یک مسئله فرعی از ایشان سئوال  اشرف بودم خدمت جناب
لهذا بر ما نبود امر  .آن قدر هم که جواب فرمود با خلق تنگی ،اولًا جواب کافی نداد ،کردم

  .حجت را از امثال ایشان سئوال کنیم
فرمود خیر ملا  ؟شاهزاده گفت بسیار خوب حاجی محمد علی را صاحب الزمان می دانید

ات خراسان دانسته و همچو گمان نکنید که اقوام ما از جهت دنیا و عزت حسین را رای
وضعیت ما چنین بود که رؤسا و حکام سمنان با تعظیم  .ظاهر در ریاست دنیایی می باشد
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 .حتی شاهزاده ها مثل اسد اهلل میرزا و غیره حرمت سر ما می گذاشتند ،وارد منزل ما می شدند
محض  .ما را برای شفا می بردند به هیچ وجه محتاج نبودماین عزت ظاهر و نیز آب وضوی 
در موقع مجاهدت هم سزاوار بودم  ،می شویم بلایا را متحمل رضای خدا ومحبت امام زمان این

حالا خوب شده دست را نشان داد و گفت مدت  .و قطع کرد که دستم گلوله شمخال خورد
بعضی روز ها برگ درخت لیمو طبخ کرده گذران  ،چهل روز با علف و استخوان به سر بردیم

حال شما را  ،تمام این مشقات را برای محبت حضرت قائم آل محمد ص تحمل کردیم .کردیم
  .به جدم محمد ابن عبد اهلل ص قسم می دهم به یک تیغ مرا خلاص کنید

باز اخوی  .شاهزاده گفت شما اولاد پیغمبر و فاطمه زهرا می باشید تیغ بر شما حرام است
سر کرده ها و  .شاهزاده گفت شما اولاد رسول می باشید و شما را نمی کشم .تکرار کرد

اما خلیل اهلل خان سواد کوهی بازوی  ،صاحب منصبان منتظر حکم قتل ما ایستاده بودند
شاهزاده رو کرد به میرزا سعید واسکسی  !اخوی را گرفته آهسته گفت دیگر اصرار نکنید

شنیده ام در مازندران عیال دارد هر گاه می  ،این دو برادر را می بری در خانه !دگفت میرزا سعی
میرزا سعید بلا تأمل چون دید میل سر  .مانند نوشته میدهم که کسی متعرض ایشان نشود

او را  .این بود که گفت بروید ملا زین العابدین را بیاورید ،کرده ها نیست گفت نمی برم
  .به زودی آوردند

 .بلی پسر های آقا میر محمد علی می باشند :گفت ؟زاده گفت این ها را می شناسیدشاه
آخوند آمد به صورت فانی تف  .تف کن به صورت ایشان که خود را بد نام کردند :گفت

آخوند پدر سوخته به  :راست شد گفت ،سلیمان خان مشغول نوشتن فتح نامه بود .انداخت
خط و مهر تو پیش  ؟از کجا که تو بابی نباشی ؟یاولاد حضرت فاطمه ص تف می انداز

 ،آخوند گفت حکم اشرف والا بود رفت .شاهزاده است که به قلعه برای بابی ها نوشتی
یک زانو پیش شاهزاده نشست گفت مهر در بغل من حاضر است و خط مرا حضرت والا 

مهر را از بغل در  .در وقت یورش به قلعه روی بیدق نوشتم نصر من اهلل و فتح قریب ،دیدند
هر گاه مهر مقابل است چشم مرا بکنید و الا   :آورده با آن کاغذ مقابل کرد و گفت

  ؟سلیمان چه حرکتی می کند
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بعد  .اگر هم بابی است بابی خودمان است ،شاهزاده گفت خیر این خط مقابل نیست
نوشته می دهم تا سمنان  ،آخوند این دو برادر را به تو دادم یکی خلعت تو و یکی انعام تو :گفت

  .کسی معترض نشود که بی تقصیرند
منزل فراشباشی ماندیم تا صبح آن بزرگوار در گریه و زاری بود که  خلاصه آن شب را در اردو

با این که در نجف اشرف والد بزرگوارم وقت رحلت بشارت  .در شهادتم بداء حاصل شد
جعت از کربلا والده محترمه برای فوت والد زیاد پس از مرا .نمی دانم چون ،شهادتم را داده بود

خدا به شما  ؟عرض کردم والده جان در مصیبت من چه خواهی کرد ،نوحه سرایی می کرد
در امر شهادت  ؟آیا والده از حق خواسته اند که من بر گردم به خانه .صبر کرامت فرماید

هادت بود تا سعادت چه بداء حاصل شده والا آن چه بر من معلوم بود رسیدن به فیض ش
اصحاب در هر حال باید راضی و تسلیم  فانی عرض کردم حضرت قدوس فرموده اند .کند

آخوند آمد گفت نوشته از شاهزاده گرفتم حال  ،بعد از نماز صبح .باشند و تقیه بکنید
آمد گفت از دهاتی ها کرایه کردم از  ،رفت قدری طول کشید ،برویم مال کرایه کنیم

  .ورندعقب می آ
از ساری میرزا محمد تقی معروف به ستون کفر آمد به اردو و تفصیلات را از  ،روز بالا آمد

ایشان را مرخص  جواب فرمودند دیروز پنجشنبه .حتی اسامی ما راپرسید ،شاهزاده جویا شد
یک نفر  ،نشسته بودیم نزدیک ظهر ،میرزا تقی جاسوسی انداخت در منزل فراشباشی .کردم

 .گفت شاهزاده ایشان را خواست ،آخوند بلی .گفت آقا سید احمد ایشان نیستند فراش آمد
چند قدم  ،بر خاسته ،ملا زین العابدین گفت می رویم .فراشباشی گفت رفتن لازم نیست

چون سرم برهنه  ،فانی اطاعت کردم !همین جا باشید !شما نیایید! برادر :اخوی فرمود .رفتیم
  .درد می کرد و یک تکه نمد عوض کلاه بر سر گذاشتمو آفتاب می تابید و زیاد 

رفتم ببینم چه شده دیدم شاهزاده با جمعیت رو  ،ساعتی طول نکشید دیدم حضرات نیامدند
سئوال  .به بار فروش می روند و چند نفر ملاها رو به ساری و آخوند ملا زین العابدین تنها می آید

این حالت ما را فراشباشی  .واب نگفتج ،گریه گلویش را گرفت ؟کردم اخوی چه شد
این سید را در اطاق پنهان کنید مبادا ملا ها برگردند  :به یکی از فراش ها گفت ،ملتفت بود
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بنده را بردند منزل دیدم چند نفر از اصحاب نشسته اند و تفصیل شهادت آن  .او را هم بکشند
دید گفت به ملا زین العابدین گفتند وقتی که شاهزاده ایشان را  ،بزرگوار را بیان کرده

 ،جواب گفت بنا بود از ده مال بیاودند دیر کردند ؟دیروز شما را مرخص کردم چرا نرفتید
دومین ملا حسین است هر  ،من این سید را می شناسم ،میرزا تقی گفت به شاهزاده .ماندیم

 .شاهزاده گفت اولاد پیغمبر هستند تیغ بر ایشان حرام است .گاه برود خلق را به او می خواند
باز شاهزاده گفت  .من او را می کشم ،میرزا تقی گفت این ها از دین جد خود خارج شده اند

را ببرید ساری چند روزی مهمان شما باشد تا من از بار فروش باز گردم  او اولاد رسول است
ایشان معین کنم که تنها باشد و کسی پیش او  قراری در کار ایشان بدهم و منزلی برای

  .نرود تا اسباب فتنه فراهم نیاید
شاهزاده مع حضرت قدوس و چند نفر از اصحاب به سمت بار فروش رفتند میرزا تقی رو کرد 

آخوند  ،به ملا زین العابدین بسیار حرف های بی معنی زده و گفت صیغه توبه جاری کن
و کرد به آن بزرگوار بنا کرد به ناسزا گفتن به پدر و خود بعد ر ،صیغه توبه جاری کرد

آن جناب جواب فرمودند که شاهزاده مرا به  .آن بزرگوار که آخر خود را به کشتن دادی
آن ملعون ازل و  ؟عزم مهمانی به شما دادند مگر حدیث اکرمو الضیف را فراموش کرده اید

امه درباره اش ستون کفر فرموده اند ابد که حاجی محمد علی صاحب مقتل اعلی اهلل مق
 خودش با هفت نفر ملاها آن بزرگوار را در میان گرفته ؟هنوز زبان داری و حرف می زنی :گفت

تا َنَفس آخرین یا صاحب الزمان می  .قمه و قداره از بر عبا بیرون آورده او را شهید کردند
  .ار خالی کرده تسلیم شدندحاجی مصطفی خان بیرحم طپانچه بر روی سینه آن بزرگو ،گفت

بعد از رفتن ملا های خون خوار فراشباشی به فراش ها امر کرد آن جسد پاره پاره را با لباس 
فراشباشی  .ملا زین العابدین به فانی گفت بیا برویم به بارفروش .زیر سنگ و خاک کردند

 ،چنگ ملا های ساری دادید به امروز او را ،گفت دیروز بنا بود ایشان را ببرید نبردید و ماندید
  .از همین جا برگردید ؟گیر ملا های بار فروش بدهیه حال می خواهی این را ب

 .ملا زین العابدین گفت می خواهم اطاعت امر شاهزاده را بکنم زیرا فرمودند بیا به بار فروش
این بود که رفتیم به ولایت  ،فراشباشی گفت جواب شاهزاده را من می دهم و نوشته می دهم
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هزار افسوس و دریغ که به  .اگر چه حکایت بسیار است ولی به همین قدر کفایت کرد
شهادت فائز نشدم اما صد هزار شکر که عمر فانی باقی ماند که در این ظهور اعظم اقبال 

  .نمودم امید است که تا نفس آخر من به رضای محبوب عالمیان به قرب حق راجع شوم
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 معرفی مال زین العابدین
 

ایشان از اهل شهمیرزاد مدتی در کربلا مجاور بود و تصدیق کرده مردم را بالای منبر دعوت 
می کرد و می گفت کلیه نوشتجات صاحب این امر نزد من است هر گاه این امر حق 

 ،هنباشد پس امر حقی در عالم نیست و بعد از ورود اصحاب به قلعه خواست برود در قلع
  .رفت در طهران ،اصحاب محاصره بودند

 .وسط راه او را گرفته بردند در اردو حبس بود ،از وزرا نوشته گرفت که برود به قلعه
زمانی که از کربلا آمده  :شهمیرزاد به او می گفتند ،بالاخره از ترس اعراض کرد و خلق

حالا چرا انکار می  ،بودی می گفتی من نوشتجات این ها را دارم مال صاحب الزمان و حق است
جواب گفت حالا هم دارم و صاحب آن ها را حق می دانم ولی دیوار خرابه ای در  ؟نمایی

یدا شد به خراسان بود خراب شد و این نوشتجات از ائمه طاهرین است در آن دیوار خرابه پ
دست ملا حسین افتاد دید خودش سید نیست و نمی تواند به اسم خود از پیش ببرد اوراق را برد 

  .می برم من از پیش، به سید باب داد و گفت تو این ادعا را بکن
ملاحظه می شود که این بد بخت به واسطه خوف از کشته شدن اعرض از حق کرده و 

فکر نمی کند که اغلب آیات و  .تمسک می شودمحض اسکات مردم به این اراجیف م
مناجات و خطب و شئون علیمه و تفاسیر در حضور علمای شیراز و اصفهان و با حضور 

 .و مقرند فرمانفرمای اصفهان مرقوم گردیده که تمام بزرگان دیده
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 و سنگسر از قرار تفصیل ذیل است شهدا و بقیة السیف از اهل شهمیرزاد)بعضی از(  اسامی 
 آقا سید احمد ولد مرحوم محمد علی  
 برادرش میر ابوالقاسم  
 میر مهدی عموی ایشان  
 میر ابراهیم داماد ایشان  
 نماز ملا علی اکبر پیش  
 برادرش ملا حسین 
 ابوالقاسم و محمد علی پسران کربلائی ابو محمد 
 کربلائی ملاصفر علی پسر 
 علی عارف  
 کربلایی ابراهیم ولد ملا شجاع  
 مغنی علی احمد  
 باسعلی  
 عبد العظیم  
 علیخان  
 کربلایی اسمعیل مقدس  
 ابراهیم دکاندار  
 ملا صفر شیرازی - حسینعلی اسمعیل ترک  
 کربلایی صفر شهمیرزادی  
 ملا ابراهیم شهمیرزادی  
 ..............................  
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 : بقیة السیف 
 سید علی زرگر  
 پسر جبار سید محمد 
 محمد مهدی  
  نماز  پیشملا صالح 
 ملا محمد رضا  
 عبد الجبار  
 محمد رضا  
  میر محمد علی 
  آقا میر ابو طالب ابن مرحوم میر محمد علی نویسنده تاریخ 
 ..............................  
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 شرح حال بقیة السیف
 

عوض خلعت به شیخ زین العابدین  ،شاهزاده ،این فانی ابو طالب حسینی را بعد از شهادت شهدا
محمد مهدی و سید محمد چند  ،آمدیم به ولایت در نهایت ذلت و خواری .شهمیرزادی بخشید

چو طفل بودند رفتند به اردو و شاهزاده ایشان  ،روز پیش از بیرون آمدن ما از قلعه بیرون رفتند
  .خان سرخه ای بخشید و آن ها خود را خریدند را به قاسم

نماز و ملا محمد رضا و عبد الجبار را در مغلوبه دستگیر کردند و به یکدیگر  الح پیشملا ص
میر محمد علی می  .محمد رضی در همان شب پنجشنبه از اصحاب خارج شد رفت .فروختند

این سرباز ها صف در صف ایستاده اند خیال تیر  :گفت در حین شلیک میر ابرهیم گفت
وای بر تو می خواهی پشت بر حق  :فرمود .ن باقلازار ها پنهان بشویمبیا در میان ای ،باران دارند

می خواهی بیرون بروی ولی من خودم را انداختم در  ،این جان به قدر خاکستر شأن ندارد ؟کنی
از او پرسید بر تو چه معلوم شد  .شب به شب آمدم به ولایت عموی میر سید علی ،میان باقلازار

اما میر جبار در وقت  .ز آن بزرگوار کرامات و معجزات زیاد دیدمگفت من عوام بودم ولکن ا
کلاه و بعضی اشیاء ایشان را به  ،گرسنگی اصحاب قلعه شب از منزل میرزا محمد تقی جوینی

از واسکس برداشته بود که خلاف امر مبارک  سرقت برده بیرون رفت با پول زیادی که
او را بردند به ولایت و بسیار حرف های  .نآن وجه را داد به حاجی مصطفی خا ،حضرت بود

  .امر شد و بسیار باعث ُضر   لایق ذکر نیست که به ما زد کذب آمیز نسبت
گفت: باطل بودند به این دلیل  .عمو آن کذاب را خواست و سوال کرد از حقانیت و بطلان

وقتی که دعا را  ،که دعا داده بودند در گردنم بسته بودم عیال و خانه را فراموش کرده بودم
ببینید هنوز  ،زدند کارد مرا رفتم نماز بخوانم .فهمیدم که خانه و عیال دارم ،در آتش انداخته

عمو گفت ،آن خبیث چون این کذب را نسبت داد .این بود که فرار کرده آمدم .زخم دارد
رنج دنگ ب این کذاب را بیرون کنید که دروغ می گوید زیرا که زخم دست او از دندانه :

  .و شالکوبی است
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 اما تفصیل سید علی .از او سر می زد که اصحاب ستر می کردند و ناشایسته بسیار اعمال رذل
ملقب به زرگر )اسم طایفه گی آنها بود( اول ورود و تحقیق امر قائم چنان مستقیم بود که 

ام یقین بدانید که نطفه اش حر هر کس از این امر بخواهد پشت کرده برود می گفت:
بی حافظه با اینکه جزئی سوادی داشت خیالات شیطانی او را برداشت در  ،آن غافل بیچاره .است

برنج  نفری پانزده سیر مگر ،هنگام تنگی و سختی که آذوقه در انبار تمام شد و باقی نمانده بود
همان شب حصه خود را برداشت و شبانه از راه خندق بیرون  .که میان اصحاب تقسیم شد

آخر خود را  مدت پنجاه روز در کند و زنجیر بود .دروازه آوردند رفت و در بین راه او را گرفته
پرسیدند به چه دلیل جواب داد:  .بر خلق مشتبه کرد که حق نبوده در سنگسر خرید و رفت

به این دلیل باطل می باشند با این  ،ما حق نیستیم کردندایشان فرموده بودند هرگاه ما را تمام 
 که بیانات مبارک حضرت قدوس این بود: 

 
 بیانه : قوله عز

قسم به نیر اعظم که احدی از اهل ارض را به موقنین تسلطی نبوده و نخواهد بود الا  بر اجساد 
تفکر  الجمله و نخواهند داشت و اگر مشرکین فی در ممالک روح دستی نداشته و ظاهره

مرتکب می  چه که مقصود معرضین از آنچه .نمایند ابداً متعرض هیاکل احدیه نشوند
اگر بدانند که در شهادت آن نفوس چه  .شوند ذلت آن نفوس مطمئنه بوده و خواهد بود

هرگز تعرض  ،حیاتهای باقیه مستور است و در ذلتشان در سبیل رحمان ملکوت عزت مضمر
و چه به آلات  چه از امراض ظاهر ،اح از اجساد در هر صورت واقع خواهد شدعروج ارو .ننمایند

 الی .و به رفیق اعلاء شتابند جان فشانند ،پس خوشا حال نفوسی که در سبیل دوست ،حربیه
 .آخر

در دعوای عبد اهلل خان با  با وجودی که ،بسیار باعث حجاب خلق شد باری این زرگر بی معنی
 :بعد از فتح از برای ولایت نوشته بود ،اعداء را کشت و جهاد می دانست از دسته چوب چند نفر

را به درک فرستادیم و بر هر مرد  که با چوب دست چند نفر از اعداء ،او و ملا صالح و ملا علی
  .مکلفی واجب است که بیایند و نصرت نمایند
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آن در خانه سید  که همشیره مع شد رفت با سید محمد معروف به علم ،حکایت بسیار است
 آن معروف به علم با اینکه .بقیة السیف برآمدند و در صدد اذیت بازماندگان شهداء و زرگر بود

 بیچاره از اول ورود حضرت باب الباب به قلعه شیخ طبری عریضه عرض کرده بود که نظر
ودی شرفیاب می ز و به به علامات و آثار و اخبار و آیات شما را از جانب امام زمان و حق می دانم

اخوی میر ابو القاسم گفته بود در خدمت جناب باب الباب عرض کن که  شویم و زبانًا به
وداع کردید و بیرون تشریف بردید  آن روزیکه ،در عهد حاجی سید محمد باقر تشریف داشتید

من آن  ،در فلان مدرسه که منزل بنده بود نان سنگک و کباب با سکنجبین میل فرمودید
که چند نفر ملاها با  این بود .می رسیم انشاء اهلل با جمعیت خدمت ،حمدم به این نشانیسید م

و  همین سید زرگر باشد آمدند به قلعه و خودش با دویست نفر از اهل سنگسر او که داماد
چون اطراف  ،امروز و فردا کرده نیامدند .جنگ شروع شد ،که بیایند شهمیرزاد عازم شدند

این بود که نیامدند ولی هر  ،قلعه را محاصره کرده بودند امکان ورود از برای کسی نداشت
و هر  زمان خبر فتح اصحاب به آنها می رسید خوشحال می شدند و به یکدیگر بشارت می دادند

 .وقت خبر صدماتی به اصحاب می شنیدند محزون می شدند
از غلبه اعداء عهد را شکسته و در صدد اذیت چنانچه قبلا عرض شد سید محمد بعد 

  .بازماندگان شهداء بر آمدند
 

 .آقا میر ابوطالب الحسینی تمام شد تاریخ مرقومه حضرت متصاعد الی اهلل
تاریخ قلعه مبارکه شیخ طبرسی یعنی ورود اصحاب در آنجا شروع می شود  ابتداء توضیح اینکه:

جمادی الثانی یکهزار و دویست و  71و انتهایش در  و شصت و چهار از شوال یکهزار و دویست
 .ماه طول کشید نه تقریباً  ،شصت و پنج


