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باهتمام و باز نويسی:

عادل شفيع پور  
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در باره مؤلف کتاب

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

ميالدي) در شهر بابل (بارفروش سابق)  1880هجري قمري ( ١٢۹۸خطّاط و نويسنده بود. در تاريخ 

آغاز جواني  مازندران تولّد يافت. تحصيالت مقدماتي و تکميلي ايشان در همان شهر انجام گرفت. در

از فضالء برجسته اي چون شيخ اسمعيل ابن الحداد از دانشمندان شيخي مازندران استفاضه نمود و از 

شمار رفت.  در غالب معارف عصر چون فقه, ، اصول, ، ه همان اوقات از علماء بزرگ زمان خويش ب

اثرمعاشرت و مذاکره با برخي از  کالم, ، فلسفه, ، تاريخ ، ادبيات  فارسي و عربي و منطق تبحر يافت. بر

أحبای طهران و مازندران و کوشش و سعي جناب عبدالحسين رفيعي اردستاني و زيارت آثار جمال 

ابهٰی, از جمله لوح مبارک بشارات مؤمن و مؤقن به أمر أعزّ ابهٰی گشت و قيام به نشر امر مبارک نمود. 

رهبر شيعيان "مالّ محمد کاظم خراسانيمر به آخوند  از طرف حضرت عبدالبهاء  مأمور مذاکره و ابالغ ا

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

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

کانادا است و سفار تبليغي ايشان در ايران,، هندوستان, ، مصر،, امريکاجمله خدمات جناب فاضل شرح ا

که خود کتابي مفصل است . جناب فاضل از جانب حضرت عبدالبهاء مامور تبليغ در امريکا گشتند و 

حتي هيکل مبارک عباي خود را به ايشان عنايت فرمودند تا به نيابه از طرف مبارک بر دوش نهاده و به 

»1مبلغ کامل«ايشان را ,انتشار امر مبارک پردازد و چون در اين امر مهم مؤيد و مؤفق گشتتبليغ و 

جناب  [همسر] افتخار خانمه ب ١٩١٩االطهرالفدا در لوحي مورخ ديسمبر  -حضرت عبدالبها ارواحنالرمسه -1

خدمت جمال مبارك ه است و موفق ب مبلغ کاملفاضل چنين ميفرمايند: "... شكر كن خدا را كه حضرت فاضل 

از ترتيل ايات بينات مقصدي نخواهد درختي در گلشن امكان غرس غير ه و بجز نشر نفحات ارزوئي ندارد .است

  ) ١۶صفحه م  -١امرو خلق جلد ساند ...(ركاخ مالاعلي ه نموده كه شاخ رحماني ب
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خواندند. جناب  »2تألي ابوالفضائل«دانش و حکمت نيز ناميدند. حضرت عبدالبهاء ايشان را در عرصهٴ

فاضل در زمينه مطالعات آثار حضرت باب و حضرت بهاءاللّه و تاريخ امربديع  سر آمد دانشمندان بهائي 

معاصر زمان خود بودند. از آثار مطبوع و مهم جناب فاضل: تاريخ ظهورالحق،, اسراراآلثارخصوصي,، 

مجالّت بهائي در ايران و آمريکا را مي امروخلق, ،رهبران و رهروان بزرگ و دهها مقاالت منتشره در 

ميالدي واقع گشت. و مرقد ايشان ١۹۵۷توان نام برد. صعود جناب فاضل در شهر خرمشهر به سال 

درگلستان جاويد  شهر اهواز است.

کتاب ظهورالحق بزرگترين اثر جناب فاضل مازندراني در نه مجلّد تأليف يافته است. مجلّدات 

,م را به تاريخ عهد اعلٰی اختصاص دادند. جلد سوم اين کتاب در طهران انتشار يافت،دوم، و سو ,اول

به طبع رسيده   1942-1940ولکن تاريخ طبع آن تصريح نگرديده است. اين کتاب در حدود سال 

. جلد سوم که متمم دو جلّد ديگر است شرح احوال حروف حي و اصحاب حضرت باب و بيان 3است 

محلّ و موقعيت اماکن متبرکه امر در عهد اعلي است. اين کتاب گنجينه اي از مطالب مهمه تاريخيه 

ه که تاکنون به زيور طبع آراسته نگرديده است و فقط نسخ خطي آنها ب مذوو  اولاما جلد است. 

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

Pdf  فايل درH-Baha’i به زيور طبع آراسته گشته است.[عادل شفيع پور]وسيله اين جانب  به

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

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

محفـل بـه خطـاب ميالدی1943جوالي1مطابقبديع ١٠٠  ةشهرالرحم ۸استخراج ار لوح مبارک مورخه  -3

کـه ارجمنـد جناباستدالليهوفاضلجنابتاريخکتابازجلديکطبعبنويس،ايران فرمودند: ملّیروحانی

زيـرا مخـالف اوامـر     ,مابقي بايد توقيف گردد و طبع کتب و رسائل بـالمره ممنـوع   ,زجائنمودندبه آنمباشرت

و هـم   از مجموعه تواقيع مبارک حضرت ولی امراهللا خطاب به محفل ملّـی ايـران)   ۴۷۸( صفحه حکومت است. 

مطبعـه،   –ط ) به اين معنا مـی باشـد م    -284–چنين در سخن ناشر چاپ جديد جلد سوم آمده است عبارت (م 

کتـاب اينطبع ٢۴۵ شمارهپيام بهائی  هٴ= آزردگان ( جناب رحمت اهللا ازردگان ) و ط = طهران . در مجل 284

ه است.نمودثبت1942-1940سالهایمطابقشمسیهجری ١٣٢٠-١٣١۹ حدود سالهایدررا
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پنجم و ششم را به تاريخ عهد ابهٰی تخصيص دادند. مجلّدات چهارم و پنجم در باره  ,مجلّدات چهارم 

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

آثارنشرلجنه-آلمان بهائیمطبوعاتمؤسسه ميالدی در آلمان به وسيله  ٢٠١١جلد چهارم در سال 

که تاکنون به زيور طبع آراسته  عربی چاپ و منتشر شد. اما جلد پنجم و ششموفارسیلسانبهامری

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

يع پور][عادل شفوسيله اين جانب  به H-Baha’iفايل در  Pdfنسخه خطی و نسخه تايپی آن به صورت 

به زيور طبع آراسته گشته است. 

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

وسيله اين  به  H-Baha’iو حوادث زمان ميثاق است که اکنون يک نسخه خطی و نسخه تايپی آن در 

به زيور طبع آراسته گشته است. مجلّد هشتم در مورد حيات قدماء و شهداء و [عادل شفيع پور]جانب 

به ١۹۷۵و  ١۹۷۴,در سال قسمت اول و دوم احباب عهد ميثاق يعني حضرت عبدالبهاء است که در دو 

به طبع رسيده است.در طهران   امرئی مطبوعاتمؤسسه وسيله 

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

وسيله اين  به H-Baha’iبديع ترقيم و نگارش يافت. اکنون يک نسخه خطی و نسخه تايپی آن در  ١٠٠

به زيور طبع آراسته گشته است. و جناب فاضل با نگارش تاريخ يک قرن بهائي  [عادل شفيع پور]جانب 

به اتمام اين اثر همت گماشت.

پس از وصول يکي از مجلّدات تاريخ ظهورالحق  ١٩٣٨فوريه  ٢٦حضرت ولي امراللّه در ابالغيه مورخه 

هٴجهودات عظيمه و اقدامات باهرأيهاالفاضل الجليل الشّهم النّبيل م «خطاب به جناب فاضل ميفرمايند :

آن رکن رکين جامعه در موطن اصلي جمال احديه آني از ياد نرود. مال أعلي و سکان فردوس ابهٰی 
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تمجيد نمايند و تهنيت گويند. اين عبد ممنون و مستبشر و مزيد تأييد را دائماً ليالً و نهاراً از حضرت 

.انتهئ»4خفّي االلطاف متمنّي و ملتمس

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

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

. قوله عز بيانه : ...ايهالفاضل الجليل الشهم النبيل  صادر شده در پايان ان بخط مبارك چنين مرقوم است

جمال احديه آني از ياد نرود مالاعلي موطن اصليمجهودات عظيمه و اقدامات باهره ان ركن ركين جامعه در

)٢٣صفحه م  -١( امرو خلق جلد ابهٰی تمجيد نمايند و تهنيت گويند. وسكان فردوس
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الحق کتاب ظهور نهٴگانه يهااز بخش

 ابهيٰٰثاق اقدس يام مرکز عهد و ميواقعات ا انيدر ب

وم صعود آن حضرت به ياعظم عبدالبهاء تا غصن

منّاً يو در فاتحه مطالب تاعلٰي ملکوت ارفع 

شان صادره از قلم اناتيب از ۀبه نبذ

.شوديافتتاح م
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هواهللا

ناء يطور س ين قد ارتفع النداء من الشجرة المبارکة فيلفائز ير االشراق طوبياآلفاق من انوار نقد اشرق 

د ينور التوح ين قد تجلّيللمستنشق يضاء طوبيالبقعة الب ين قد تعطرت االرجاء من نفحات فيللسامع يطوب

ن قد دارت کأس يللمنجذب ين قد کشف الغطاء عن وجه البهاء طوبيللمستشرق يد طوبيکل التفريه يف

ن يللفائز يطوب علٰي  و هلل المالء اال بهٰين قد تجلل ملکوت االيللشارب يالعطاء الطافحة بصهباء الوفاء طوب

م قد تنورت القلوب من انوار وجه المحبوب ان يض عظيض االعظم ان هذا الفيقد فاض سحاب الکرم بالف

م.ية الحباء البهاء و ان هذا الفوز عظيلعبودعبدالبهاء برداء ا ين قد ترديهذا النور مب
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ه ق ١٣٠٩ واقعات سال

ديعسال چهل و نهم ب

)ابهيٰٰثاق جمال يمرکز عهد و م(

يالدیم 1892سال 

 يدر قصر بهج ابهيٰٰم حضرت غصن اهللا االعظم پس از استقرار جمال يچنانچه در بخش سابق مذکور داشت

وگرفتندقرارعکّابهمعهودعبوددرۀمستأجرخانهدربناتوحرموخواهرومادرازخودلهٴيبا عائله جل

وافنانواغصانابهيٰٰجمالکهبودنيچنمعمولوآمدند يمارتيزبهجمعهاميادربارکياقلّاًهفتهدر

عت يامر به مشا  ع رايشان جمن عودتيفرستادند و ح يبه رسم استقبال مرودشان وقربدررارهميغ

 يآوردند که احد يان ميرها به مين امر و غيا يدر شئون ادار ين خلوت و مکالمه مسائليفرمودند و ح يم

ت احترام و ينمود و پسر نها يت اعزاز و اکرام از پسر ميافت و پدر غاييدر آن هنگام بار حضور نم

قليصازۀر خانه عبود به خانه مستأجرو پس از چهار سال اقامت د .داشت يم يت را از پدر مجريعبود

پاشاعبداهللانامبهمعروفخانهبهگاهآنکردندسکونتسالدوقربفرمودانتقالمدوربهمعروف

نيمؤمنارتيزوفضالءوانيدانشجواستفاضهوعلماءواعاظمتوجهمحلّمذکورخانهوجستنداقامت

جدا مستشارو  ين سخن را فاش نمودند که به جز غصن اعظم همگيبکرات ا ابهٰيجمال  .ديباء گرداحو

ل و عقد در حن يو عموم اصحاب و مؤمن نيمنتسبتمامت اعضاء عائله و  رونياازواند خلقبهٴدر رت

انات ينمودند و به القاب مذکوره در الواح و ب يشان توجه و مراجعه ميمعضالت امور حسب دستور به ا

 ابهيٰٰجمال که نمودند و عائله مبارکه به نام آقا  يم ٰيالوري و مولل غصن اهللا االعظم و سراهللاياز قبمقدسه 

حسبکهحضرتآناءيعليهٴبللهٴ ين امور آثار جليخواندند و برتر و باالتر از همه امثال ا يکردند م يندا م

بوده و  يگواه مثبت عظمت مقام علم الهام ادرنه صادره و منتشر گشت يشروع از ا ابهيٰٰجمالۀاراد

ه آن حضرت ياله مهٴيت عظيراجع به شخص ابهٰيکه در آثار و الواح جمال  يفين و تعرييش و تبيستا

 ابهيٰٰمعذلک جمال  يال شد ولان احويدر ب يده کافيافت و محلّ دقّت و توجه همه گرديصدور  يپدريپ
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ست سال قبل از صعود صادر کردند آن يش از بياالقدس که پکتاب يعنيالکتاب از آثار خود در ام

ن و منصوب يم و من اراده اهللا محلّ توجه من سواه معيحضرت را به عنوان الفرع المنشعب من االصل القد

شان يش به ايم به خطّ و ختم خويبخش سابق ثبت نمود مهٴرا که در خات يداشت و باالخره کتاب عهد

ن که به حضور ياز زائر يريدارند و مکرراً به کث يه مفتوح نموده مجريانوار اله سپردند که بعد از غروب

شرف و فائز به لقاء من که يفرمودند با ا ين لحن ميمعذلک عطش لقاء داشتند بد هشان مشرف بوديمحضر ا

امرۀو ادار يکه پرورش معنو هنبود نيدر ا يستيبا يبيگر چه گله دارند و لذا شک و ريشان هستند ديا

 ابهيٰٰور صعود مذکسالنيدروافتيخواهدقرارشانياديبهاحباءعيجموهيالهلهٴعائاموروابهٰياقدس

د يه و اطراف به نام السيمذکور با عائله  خود ساکن عکّا بودند و در بالد سور عونببه سن چهل و نه و 

عکّا و  يز اهاليشهرت و با اعاظم دولت و ملّت معاشرت داشتند و احباب مجاور و زائر و ن يعباس افند

گشتند و اغصان و  يم يملتج شيپاه با حل و عقد امور خود يو  يض معنويکسب ف يبرا هوستيرها پيغ

ز با ين يو نه سالگ ياکبر به سن س غصن يعلرزا محمديماندند و م يم يقصر بهجاهل حرم عموماً در 

 يساطتشان براوو ابهيٰٰشان در محضر تيک حسب درجات قربيست و هريز ياش در آنجا م عائله

گران يش از ديمان محترم بودند و پاس احترام غصن اکبر بين اهل ايه احباء در ما بيرجوعات روحان

م و ين بن کليمجدالد ليشان از قبيرقابت مادر و برادران و خواهران و خو..............شد و يمراعات م

گر و طائف حول بودند دائره فراهم کرده يکديحوم حولهم که در جوار يو من ................محمد جواد 

جرا ه بايه و اعتماد الهينموده با قوه باطننن امور اعتنايحضرت غصن اعظم به او  ..............طول آمال

غصن  يعلرزا محمد يافت ميوقوع  ٰيبت عظميو چون مص پرداخت ين امر مياز ....................

و همدستان  ..................استقبال خود در مقابل عظمت و جالل غصن اعظم بر خواهد  .............اکبر

و غالم اهللا بن محمد جواد  يعلرزا محمدياهللا بن م نياهللا و امامثال شعاع شانورسن مذکور خصوصاً اخالف

ازوگذاشتنديجابررايعزادارشئونومراسماداءکهشدنداستقالليهواۀچنان سرمست باد رهميو غ

که  يهمتا مراسم و وظائف به نوع يحرقت از فرقت محبوب ب و ت تأثّريسو حضرت غصن اعظم با نهاآن

 ةغيبل يمرقومات اخرٰي   ران و ممالک يبالد ا ياخبار به احبا يارداشت و ب ٰيم مجرير بخش سابق آوردد

نيکاتبازيبعضنمودهارسالنيمتنفذوريمشاهازۀمرقوم فرمود و نزد عد يعة المعانيالعبارات و بد
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به  يبيز حسب دستور مکاتين يرزا اسداهللا اصفهانيو م ينيجواد قزون مانند محمديو از مبلّغ ابهيٰٰ حضور

 ير االعظم المتألأل عليان الن بهٰيفرستادند منها قوله هواالمه را در جوف گذاشته يبالد نوشته مرقومه کر

االکوان و  يعل علٰي ٰ و ملکوته اال بهٰيمن افقه اال يضئيآفاق االمم قد غاب عن مشرق العالم و بلوح و 

ا يلوح الرؤ يالقلوب و االرواح کما اخبر به من قبل ف يات عليار بنشر نفحات الحياالخ يض االنوار عليفي

ا سلطان يل و قوله الحق عند ذلک صاحت و قالت کلّ الوجود لبالئک الفداء الة الغبراء قيالب يالمنتشرة ف

ما  يالمقامات الت خرٰي   نة عکّا اقصد ممالک االيمد ين هوالء فيقم اودعت نفسک ب ياالرض و السماء ال

 يسر االخفتو ما اردناه من السر المس يالحلعند ذلک تبسمنا اعرفوا هذا الذکر ا ......ون اهل يها عيوقعت عل

اکميا احباء اهللا اي يانته

د متجاوز از سه ماه يعظم و از آنجا به حضور مبارک مشرف گردزر اي... او مالقات با و يدر سفر اول فان

در ذکر ميرزا محمدعلي فرمودند سرکار آقا صالح ندانستند چه که سفر  ... و مالقاتش از  يرزا محمدعليم

با رئيس علماي طايفه  ... و کتاب اقدس و الواح مبارکه سالطين که همراه او بود که به طبع برسد دخل و 

بمبئي و  تصرف در وقت روي سنگ برون نمود و او را خواستند فاني قبل از صعود حضرت بهاءاهللا وارد

خبر صعود رسيد. خبر حضرت عبدالبهاء فاني را احضار فرمودند از هر يک يک جلد در طبع خارج و با 

خود به حضور اورده و با ميرزا ضياءاهللا مشغول مقابله شد و اغالطي که تصحيح شد و به   خط ناقض اکبر 

... را سفر کند ولکن  ينمودند که با فانيحضور مبارک استدعا مو ميرزا ضياءاهللا با قلم مداد عين آن دو 

دان و اسباب حرکت فراهم آورده بودند جامه يرزا محمدعليم ٰيرا مرخص فرمودند حتّ يکه فان يدر روز

 يرزا محمدعليحاضر است بر قدر هم خواست م يجمله نزد فانع قبل از طلوع آفتاب احضار فرمودند يجم

 يام راضاد آوردهينشد مذکور داشت چون با زحمت ز يراض يبخواهد فان يد در عوض از بمبئيضبط نما

»يزاهللا جذاب خراسانيرزا عزيم«                     شوم. ينم

وم االستقامة يوم يوم المشهود اليو التزلزل و االضطراب و الفزع و االضطرار و الخمول و الخمود من هذا ال

ان المرصوص من هذا يئاً للنفوس الثابة الراسخة کالبنين مالء االنشاء هنيوم الثبوت و الرسوخ بيوم يال يالکبر

جنود م الموفقون و انّهم المنصورون بدون و انّهيالعاصف القاصف القاصم لالصالب و الظهور فانهم المؤ

اء و انّهم المخاطبون من يتبارک بها اهل سرادق الکبريافق العالم بانوار  يوجوههم ف تلئألو ت علٰي  المالء اال
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أخذکم يا قوم ال يکتاب االقدس المنزل من جبروت االسماء قال و قوله الحق قال  يف بهٰياالملکوت 

حکمة  يبتيغ يلحکمة و ف يظهور يان ف يانيو سکنت امواج بحر ب ياالضطراب اذا غاب ملکوت ظهور

ر بجنود من ينصرة ام يلو ننصر من قام ع بهٰياال يکم من افقير و نريز الخبيما اطّلع بها الّا اهللا العز اخرٰي   

کان غروب و از ر اعظم از افق اميقت نيشمس حق ين. انتهيل من المالئکة المقربيو قب علٰي  المالء اال

د من الکتاب يفرما ينطق منين الراسخياء الثابتمخاطباً الحب ياله ين ندايمود و به ارفمشرق المکان طلوع 

و  ينصرة امر يالتضطربوا قوموا عل يکليو سرت سماء ه يا اهل االرض اذا غربت شمس جمالياالقدس 

.....يان شمس الهد بهٰيضاً قوله هواالين ع ع و اين العالميب ياعالء کلمت

 يجمال مختار در  ........... وال يار روميا ١٦قعده مطابق يشهر ذ ٢ام معدوده يبعد از ظهور نقاهت در ا

نه يمبارکه مرقوم فرمودند سواد آن را در جوف ....... و مد ورقهٴاکرم سرکار غصن اعظم ارواح االمم فدا 

ک يدر .......... و يرزا حيم يخطاب به حاج ينيد در مکتوب به خط مهر جواد قزويبوده او را ارسال دار

ار ......... حاصل يسواد آن به هر د الفدا صادر فرمودند وسرکار آقا اعظم ارواح العالم لقدومه  يلوح انع

ن مشغول. يع ....... و حنيار به عدد اسم اعظم در جمين ديه بهره برند دوستان ايد و بما ستر و سطر فيينما

......يمعروف  .... ساکن بمبئ يرازين شيرزا حسيم يمکتوب به خطّ حاج

و اوج افقه  بهٰيزجاجة ملکوته اال يف يضئيوقد و يخبت من مشکوة الناسوت و  يعل علٰي  مصباح المأل اال

ا احباءاهللا ال تضطربوا و التزعزعوا يار يس من االخياالبرار و مظاهر التقد يض انواره عليفيو  علٰي  اال

 يالواح قدسه و صحائف مکنونه من قبل و منه ما نزّل ف يامره و حبه و هذا ما اخبر به ف يتبوا و راسخوا فثفا

ل و قوله ال لکلمات اهللا قيکون من سجن عکّا و ال تبديوج ا ان العريآفاق الدن يف عةقه الذائالشائا يلوح الرؤ

اودعت قميا سلطان االرض و السماء اليالحق عند ذلک صاحت و قالت کلّ الوجود لبالئک الفداء 

ون اهل السماء يها عيما وقعت عل يالمقامات الت خرٰي   نة عکّا اقصد ممالکک االيمد ين هوالء فينفسک ب

 يثبت عل يو الّذ يانته يو ما اردناه من السر المستسر االخف يعند ذلک تبسمنا اعرفوا هذا الذکر االحل

أخذکم يا قوم اليقال و قوله الحق قل  يو الموهبته العظم يد القويد شدييو تأ يامره بشره ببشارات کبر

حکمة  يبتيغ يلحکمة و ف يظهور يفنا يانينت امواج بحر بو سک ياالضطراب اذا غاب ملکوت ظهور
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 ٰ  يامرنصرة  يو ننصر من قام عل بهٰياال يکم من افقير و نريما اطّلع بهاء الّا اهللا الفرد الواحد الخب اخرٰي  

و قد شرب هذا الکأس مظاهر قدسه ين انتهيل من المالئکة المقربيبو ق علٰي  بجنود من المالء اال

اء و االوالد و اکل الوجود لبالئه الفدا و يبة لن تخطر بقلب احد من االوليهذه مص يو امض يبما قضآه آه 

٢ه الراجعون در يس لنا من ذکر و ال الکلمة المطاعة و هو هذا انا هللا و انا الية الفدا و ليکلّ النفوس لمظلوم

اته الفدا صعود يالعالم لظهور عناارواح قدم که عارض شد جمال يقعده و بعد چند روز نقاهتيشهر ذ

مبارک مرقوم فرمودند و در جوف روانه و در سال  ورقهٴٴاالعظم ارواحنا فداه و ...فرمودند حضرت غصن 

د و دوستان و ييد نسخه نمود به هر جا ممکن باشد روانه فرمايارت مالحظه بايشود پس از ز يحضور م

د يوفا متذکر دارۀد و به استقامت و ظهور اثمار سدريينما را به صبر و سکون و وقار دعوت ياله ياياول

د و يکه در کل احوال وجود را مؤ يدوار به فضل الهيخدمته سرمداً ام يکون ذکرنا ذاکراً و احد او فيلعل 

غ مبذول و در حراست احباءاهللا يبل يا در اتحاد و اتفاق سعيالعل مهٴو اعالء کل ٰيموفق دارد به استقامت کبر

ند و سبب اختالف نگردند ان يشبهه در افئده و قلوب ننما ين القاين و مشرکيد که معرضيد همت کنيبا

ست ينبوده و ن يد شکييگر هر روز از احواالت آن صفحات را اشاره فرمايم ديد الفضال الکرياهللا هو المؤ

مبارک  يبه ارتفاع امر اله ابهيٰٰرسد و از افق  يدات او مييجل جالله امرش را نخواهد گذارد و تأ که حق

ينيجواد قزو يکم       فانيخود ناظر است و البهاء عل

 يهنوا فير المخلصون من بعد عروجهم و لم فتيه من قبل لم يابط وحاته و مهيو مطالع انواره و مشارق آ

و هؤالء احباء  نيامراهللا بل ثبتوا فبنتوا و رسخوا فانتصروا و اضائت وجوههم من االفق المب ياالستقامة عل

ت االنوار من شمس جماله و استفاضت بستق نفوس انجذبت بنفحات قدسه و اقيليف يفک يائيامنائه و اصف

ن و يللثابت ين و طوبيللراسخ يفطوب يهذا النشأة الکبر يشهوده ف يوم ظهوره و تجلّييمن غمام حبه ف

م ع ع يوم هذا الفزع العظيين فيللخالص يطوب

ن و ياط که مبغضيحظه و احتن افتاد و با همه ماليمؤمن عهٴزلزله در ارکان جام ٰيعظمعهٴر فاجو از وصول خب

از  ياريها مرتفع گشت و بس ن از محافل و خانهياد ضجه و انينتوانستند و فر ين داشتند خودداريئمستهز

و  ابهيٰٰامر  ۀباراز ضعفاء در يليهوش افتادند و قليآوردند بوارد مرد و زن از دهشت و لطمه که بر خود 
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الع از مقامات اطّيهٴبينان به قدرت و حکمت غيه موصوف و اطميمانياحباء نگران شدند و غالباً به قوت ا

اخبار .....افته منتظر و مترصّد وصول يحضرت غصن اعظم داشتند تزلزل ن

ب البکاء يبذلک ارتفع نح يو هذا من مصائب العظم يو امض يصلنا اال ما کتب اهللا لنا فآه آه عما قضيلن 

ق انه لهو يد و التوفييائه ثم التأيو االول يلنفسز المختار يمن االحبائه من کل .......... و الوقار من اهللا العز

ب بعد از ظهور نقاهت معدود و در ......... جمال مختار در طلئع فجر صعود فرمودند کل يالمقتدر المج

م و به ابتهال يينما ية ........... رجا ميو المظلوم  ق يراب مرقده االنوار االقدس فداه و کل حقاالوجود لت

انه   يالور نيا بيد دارد به اعالء کلمة العليو مؤ ين عباد را موفق دارد به استقامت کبريم که ايکن يسؤال م

مبارکه مرقوم فرموده و از سواد او ٴ ورقهٴٴاکرم سرکار غصن اعظم ارواح االمم فدا  يهو المقتدر ......... موال

د ينه و وقار و حکمت متذکر داريد و کل الصبر و سکيدارم ..... ارسال دار يرا در جوف ارسال حضور م

ظاهر شود  يهللا اختالفم در امرايد از قبل و نگذاريم ازيد امروز  ......... امراهللا کنيه مشتعل داريبه کلمات اله

ا شبهه در قلوب يد .......... مترصد وقت هستند که  .... و ييو البتّه هم تأ بهٰياال ين است شرط وفا .... فيا

که در شهر  2ۀم خط نمريان برداريند لذا جد و جهد الزم و حراست الزم ...... اختالفست از ميالقا نما

بر  يخطوط عالد ي............ کردم انشاءاهللا بماند امروزه از هر کجا هستد قبض يرمضان مرقوم فرموده بود

يند تا خمودت و اختالفيام بر امراهللا نمايوم به تمام همت قيد اليامر با ياديالت از ......ايگر تفضيسر د

........

عه در يخاتمه نهضت بدبردند و  يسر مه ب ين روزيها در انتظار چن ن امر که ساليگر اعداء ايديو از طرف

بگستردند و  يش و خرميدند و شادمان گشتند و مجالس عيپنداشتند خبر بشن يم ابهيٰٰغروب شمس جمال 

 رفه در حال مسرت کلمات دلخراش ادا کردند و دين طايت گفتند و نوشتند و با افراد ايگر تهنيکديبه 

مملکت بود در بازار به درب  يش شادمانين ظرف حنا به دست که رسم عياز متعصب ياز بالد برخ يبعض

ک در سرور گردند و در ين واقعه شريها گذشتند و حنا بر انگشتان مردم گذاشتند تا عموم انام در ا دکّان

 يبعض يان آمد و حتّيده به ميناپسند اننن سخين مؤمنياز محترم ين با حضور برخيمحاضر حکّام و مجتهد

که يافواه اراذل انام عبارات رکو ابراز سرور کردند و الجرم در السن و  المنبر اشاعه خبر ياز ملّاها عل

افت و احباء غالباً به پاس حکمت و مصلحت وقت سخنان تلخ يانتشار  ٰيعظم عهٴان خبر فاجيه در بيهنو
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ه يبيد به قدرت غيرت ابراز جاللت و اميت و غيبا شدت حم يليده دم نزدند و قليده و چشين را شنيزهرآگ

 يه نمودند و برايه در ادوار قبليواقعات پس از غروب مظاهر الهه ل بيو مقام حضرت غصن اعظم کرده تمث

وجانيپرهيمرکزشهيهمظهورفجردرکهراطبسوهيبشرواوضاعازمهٴارائه نمونه از آن احوال ش

د يآنجا رس يبه احبا يدثه عظمکه چون خبر حانياز اوضاع مذکور ا يم مختصريمائن يت ميحکا بودشور

باقر شدند و ملّا محمدم مجتمع يره که در بخش سابق شرح احوالش را آورديه شهيالحال در خانه روحانيف

و مرقومه حضرت غصن اعظم را تالوت نمود و اضطراب و  يان کتاب عهديده گريان و ديبا قلب بر

م يم نمودان احوالش در بخش سويوس که برخ نموده و بالتأمل در خانه ورقةالفرد ٰيرت عظميزلزال و ح

د حاصل کرد ين از استماع کتاب عهد تأثّر شديت مؤمنيگشت و جمعبرپا يو سوگوار يمجلس عزادار

ده اختر ياز جر يم عددينگار يکه م ينگذشت به نوع يرا حال غش و دهشت عارض گشت و چند يبرخ

الملک حکمران طبس محمدباقر خان عماد يحاج يغصان بود براو خبر مخالفت ا يواقعه عظم يکه حاو

ن اظهار يحضّار مجلس فرو خواند و معاند يد و برايم رسيز شرح احوالش را در بخش سابق آورديکه ن

اکبر خان از احباب که در مجلس حاضر يخواهد شد و عل ين بساط منطويه اکرده و گفتند ک يشادمان

م ين امر عظيسال قبل منصوص عهد بهاءاهللا است و ا ياز س ثّر شد و اظهار داشت که غصن اعظمبود متأ

د يل احوال معلوم گردالملک ساکت شد و در خالاو مبهوت و عماد يريو مردم از دلست يبدون قائد ن

 يه فرستاد وليه مذکوره به بشرويروحان هٴواسطه غصن اکبر عکس خود و برادرانش را ب يعلرزا محمديم

غصنقلمازصادرهآثارواحيسلهٴدند و خود را به قرائت مقايرها را دعکس يعضاحباء اعتنا نکردند و ب

غروبنهمروزصبحميآوردسابقبخشدرکه چناناعظمغصنحضرتونگداشتندشادماناعظم

را که مختوم بود به  يدند و کتاب عهديت خود به عکّا طلبينه تن از اصحاب را در ب ابهيٰٰجمالشمس

ن کتاب را به من سپرده امر فرمودند که قرائت شود و يا ابهٰيان فرمودند که جمال ين بيدست گرفته چن

د الزم شد يوارد آ يرفت که وهن يمصالح تا اکنون اظهار نکردم حال چون احتمال م يمن به مالحظه برخ

ع من يرقييدادند تا ختم را گشود به ندا يرازيشاز آنان آقا رضا  يکيکه خوانده شود آنگاه کتاب را به 

ن مجاور و زائر و يشان تمامت مؤمنيآخر ما سطر ناخوانده و عصر همان روز حسب دستور ا يالبداء ال

شان قرائت گشت و هم در قصر در مجمع يمجتمع شدند و کتاب عهد بر ا ابهيٰٰضهٴاغصان و افنان در رو
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ازۀعد يده از لوح مذکور کتابت شده برايز نسخ عديد و نيتالوت گردع اهل حرم و نسوان احباء يجم

انيمهمآحادازياحدازلهٴمراسکهفرمودندديشدينهودياکامراعظمغصنزينوفرستادندبالدياحب

واحباءبيمکاتيهٴو لذا کلّ .....شانياعهٴبه نظر و مطال کهآنجزنگرددصادرمقصودارضدرفهيطانيا

عهٴبعد از انتشار فاج  .......عهدلوحمذکورهنسخورفتيمبالدبهدهيرسشانيامضاونظربهنيثابتنيمبلّغ

انات و اشارات و دالئل و يب...........ثاقيد و مرکز منصوص عهد و ميران رسيفه در اين طايبه ا ٰيعظم

به عکّا باز آمده ماندند و اقامتشان در بلد موجب قوت  .........خاطر يده تسلّيدانستند فهم يقرائن واضحه م

در حفظ ه ر نظافت معابر و اماکن بلد افزودختند و حسب دستورشان بيثبات فشرده نگر................قلب

دند و وباء در بلد بروز نکرد و همه مصون ماندند.يره کوشيآب و غ يمجار يپاک

آقا جان خادمرزا ياحوال خسران مآل م

6و5و4يها اً و مستقالً در بخشياتش را مطويان تمامت احوال دور حيکه ب 660رزا آقا جان خادم يم

بخش قلوب و ر قلمش روحيد و آوازه صريتقاء رسچون به اوج ار ابهيٰٰت يت و عنايم در ظلّ تربيآورد

ر افراط توقع اکرام و گشته ب ينيو خودبه دچار غرور ين اواخر اشراق انوار الهيد در سنيان گرديافئده بهائ

خسرو مستخدم خانه از ناصر ٰيکه اعضاء خانواده و حتّ زخو و تندگو شد چنانيافزود و تيانعامش هم

ان يفا بودند طغيدر ح ابهيٰٰکه جمال  يت کردند و نوبتياو خسته شدند و شکا يطلبادهيو ز يودپسندخ

محزون  ابهيٰٰچند خارج از حد خود گفت و جمال  يسخن د شده نسبت به حرميو لسان در او پد يخو

ن گفت يشان به نوع تحسر چنياز ا يرا از مقامش انداختند و تن يد که ويشدند و نزد اصحاب مفهوم گرد

در جمع  ابهيٰٰگران و جمال يحال شد تا چه شود حال د نين مرد که جهل سال خدمت کرد عاقبت بديا

را  يم و کسيم و حال انداختين شخص را بلند کرديان کردند که ما اين بياحباب اظهار حزن فرمودند و چن

با خدا حق  يرجم شد و کس يک نافرمانييطان مقرب و معلّم مالئکه بود و باريد شينرسد که لم و بم گو

رزا يحاً در حق مياز اصحاب صر يمعارضه نداشت که معلّم ملکوت چرا مردود و مطرود گشت و به بعض
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ن سخن را يم اين ابن کليرزا مجدالدياست که در الواح انذار شد و م ين همان ناعقيآقاجان فرمودند که ا

فاش نمود. ابهيٰٰاز لسان 

ن فداه در ياعظم ارواح العالم يقاآاز حضرت سرکار  يضه ارسال داشتم و در آن لوح مبارکيقبل عر هٴهفت

ارت يکنون ز ٰيقت به افق المکان صادر و اعالن فرموده بودند فرستاده شد البد اليحقغروب افتاب 

ت فرمودند در جوف طبع ين صعود نازل و اهل عالم را به آن وصينک لوح عهد که در حيد ايفرمود

که  1309لهٴقعده سيقت فجرست دوم ذيغروب آفتاب حق ينموده ارسال خدمت و جهات شد ...... بار

ن يرزا حسيم يحاج قد غاب رب) که ثالث عشر عظمت است واقع شده   الخ     مکتوب به خطّمطابق (

1309حجه يذ 2مورخ        ياصفهان يعلدريرزا حيم يبه حاج يمعروف خرطوم

طان خواندند و يرا ناعق و ش يهمه جا گفت که و يمعروف به خراسان يرازيرزا حسن شيم يو حاج

الجل مراعات مصالح و حکم به شخص قائل مذکور امر کردند که توبه و انابه نمود  ابهيٰٰگرچه جمال 

رزا يده از وخامت احوال مين امور ا شنياز احباب ا ياريبس يثلث اموالش را در راه خدا انفاق کرد ول

را  يو يبه تناول غذا نبردند و گاه يچندان متأثّر شدند که اوقات ياز و ابهيٰٰآقاجان مطّلع گشتند و جمال 

ت و حکمت اغماض فرمودند تا يافته بر حال خود ماند محض عنايکه تنبه ن نيب فرمودند و با ايه و تأديتنب

ر ت تأثّر و تکدر خاطياز او بروز نمود که موجب غا ياحوال يام مقارن حادثه غروب شمس المتناهيدر ا

را که به امضاء او  يرا به خود نسبت داد و عبارات الواح حاز الوا يعضبد چه مسموع افتاد که يگرد ابهٰي

است افتخار خود شمرده و  يحاً نقل از لسان الهيکه در ضمن الواح مذکوره صر ياناتياست به استثناء ب ......

که  يرا طرد فرمودند و در حال يو ابهيٰٰان و ادعا کرد و جمال ين طغيماً چنيه داياز احباء به کنا ينزد برخ

ا پنهان رن شدند که غذا و شربه دوايظن يت چندان از ويندادند و اهل ب.....بر بستر نقاهت بودند بار

ل عاطفه حضرت يد و باألخره به ذيمناک و هراسان گرديد و او بيداخل نما يسستيکردند که مبادا نهان

بر اقدام  ش رايافته خويل فرمودند که وفود ن مقدار قبويتا ا..........شان را يغصن اهللا االعظم متشبث شده ا

از احباء مصداق ناعق شهرت  يو به خود از لسان برخ ................يکه از و يبه حال يهمام انداخت ول

.....................افت که از قلمي
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رفتم و خواب نداشتم ................ برده  يراه مها  ) بودم تمام شبيجا (بهجنيبعد از صعود چهل روز در ا

دم ......... که الواح را يرفتم ديراه م کهيحاله وم صعود بيم و در شب ياهللا گذاشت عيرزا بديدر خزانه م

دم و در ين را دين که ايشوند  من ..... هم يه مينداشتم گفتم تنب يبه اسم من بود اظهار يعيگشودند و توق

رزا ............................... يرون آوردم بعد از خواندن کتاب ميکتاب را بروز نهم 

.......ية خلقه الياء قد قبل کلها لهداياء و االتقياالولاء و اضطربت افئده ياصف.....احترقت  يو احزانه الت

کتابه  يوم المحتوم فيوقع القات يو تماتم الم مهر لهم کل عالم عواليما هو خ يته اليبر عرفانه و ارشاد

من  ....عالم الثناء  يف ...الظاهرة                                ابواب  ....مشاهدة آثار جالله  ....المختوم  ....المرقوم 

عرش الجمال بانوار العزة و  يعل يعوالم القدس و البقاء و اشرق من افق الجاللة بالعظمة و االستقالل و تجل

ة خلقه يخدمة امره و نشر ذکره و هدا يلنا و لکم ان نقوم عل ينبغياء يات القدرة و الکبريتجل البقاء و

ما ية الجهد فياالطراف و نبذل غا ين فيباستقامة ترتعد بها فرائض اهل االعتساف و تنکسر ظهور المتوهم

 ءاجرا ينبغيا و التترکوا ما يلدنافناء  يل وصله فقاتلوا فينا سلسبيقيسرادق فضله و  يدخلنا فيه و يقربنا الي

مع  انهاوعرف نفس ياحد زمانه و ال يف علکشيبغتته و ال يأتيوقت آخر الن االجل المحتوم  يوم اليال

ان  يز العلّام اسئله تعاليامر مولدکم العز يالجد و االهتمام ف ينبغيبل  و التّکاسل التکاهل ينبغيف يذلک ک

ات ية و رآين البريجعلکم اعالم نصرة بيات العزة و العظمة و يم بآقوبکينصرکم بجنود القدرة و القوة و ي

بنار  دالمتوقب الفؤاد و يا حبير يالبص فير و هو اللطيشاء قديما  يان و الحکمة انه عليذکره و شأنه بالب

.....نا يحرماننا و هجراننا ألمنا اقبل يعل......و تنزل العبرات و  ه ترتفع الزفراتيف يالهجر و العباد قرآن زمان

ته  و ين و لکن غبلت ارادته و نفذت مشين العالميبه ب  ......ن و نسئله  انيکل ح يمنه باهللا ف.....بما کنا 

 قضاء و ذکره ير فيخدمة و نظ يعل قوة نقوم يامه و التشّرف بالحضور امامه آه آه بايوضات ايحرمنا من ف

ف تشتغل بالذکر و الثناء و يآه کا آه يبالبقواصف .....اه ويبعواصف قضا............رت و ثنائه و قد انکس

السجن  يوروده ف اولٰي م يالکر هم و کتابيالوجهه العظ يف ............والحمد و البهاء  ..............عبارة  يبا

ا يقول البعدک ذکر يب البکاء يحمنه نتفع و ار علٰي  اذا اضطرب القلم اال علٰي  االعظم قال و قوله اال

صف بحضرتک يحرر القلم و يللسان و اذکر يف يمع ذلک ک .....ا من بذکرک يقلم المالک االسماء  و

ماذا اقول و  يبعد ادريرة العظميح يف يو لعمرک انّهم و هذا القضاء ددهذا  البالد و ام يم بنا فو ما الّ
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نة ينا سکيلنزل عيو  ..........صبراً مننا يفرغ عيان  يتعال  .........ف بهذا القضاء اجمال و مع کل ذلک يک

ا صدنيالعباد و ال  ءاضوضبشأن ال تمنعنا  يو استقامة کبريامره  بقوة  عظم ينا علميقيو  .............من

متواتر آن  يها نامه يو بهجة فؤاد يب قلبيا حبيالمبدء و المعاد  ياآلمر فاعتساف البالد انه لهو الحاکم 

ام يالقعده مرقوم و ارسال داشته بودند در ايست و چهارم ذيس رمضان و نهم و بخ ساديجناب که به تار

که به چه اسباب  حاصل و لکن اظهار جواب معلوم استاحزان واصل و بر مطالب مندرجه در آن اطّالع 

آن  .....به علّت مصائب وارده در  يخالصه مدت يمقال يف يتعذرن يحال ير ماند لو تطلع عليتأخ ۀدر عهد

ارسال داشته بودند الحجة يذ 17خ يد که به تاريکه نامه جد ب به صمت و سکوت گذشت تا آنيحب

مبادرت رفت  مختصرن ياز آن معلوم و مشهود لذا به اظهار اابتعاد اشتعال از شوق و  و ؤادفواصل و احترق 

 ياليصعود را در ل.........تعلّق به طوليموجود که از وجود ما  ين عبد را حالتيا يب فؤاديا حبيو لعمرک 

 يقفس امکان نجات حاصل شود و در فضا يکه از تنگنا يکو وقتيو ن يساعتخوش ام سائل و آمل يو ا

متمسک شوند و  حوال به صبر و سکونع ايد در جميبا يب گردد و دوستان الهيران نصيدلکش المکان ط

قه بر وجوه يالحق ين باشند اگرچه به حسب ظاهر بعد و فراق مشهود و لکن فيم مزيبه خلعت رضا و تسل

ق امراهللا است مشغول يد تا به آنچه اليبا يمفتوح جهد يقيحق يعاشقان و مشتاقان ابواب جنّت قرب و لقا

علٰي  االرفعاالقدس االه بمحضر بهٰياال يالبه اهللان بمحبةيها  و مطرزيا و ما فين عن الدنيم و منقطعيگرد

ۀست اگرچه ابصار  محدوديق احزان نبوده و نيال  قهٴيالحقيه فيفان لهٴم معدوده و اوقات زائاين ايا.......

ت و افضال بشطر دوستان يم جلّ شأنه الزال بلحاظ عناير و علياز مشاهده ممنوع و لکن حق بص بحدود

وم يوم يد اليام نمايم ماند و به خدمت امرش قيد هرکه را بر صراط مستقيفرما يم دييخود متوجه و تأ

م ينبأ عظه م داللت  و بياالمکان را به صراط مستق يان من فيد به حکمت و بياست باخدمت و نصرت 

ن يو غافل ن مترصّديهممتومراقب خدمت باشند چه که  د به تمام همتيامثال آن جناب بات نمود يهدا

لظهور و ال بطون س يل يا احباء اهللا انه تعاليل ند قينما ضعفاءو اختالف در قلوب  شبهه يتظرند که القامن

....ينبغيوب يو هو الحق علّام الغ.........سمع وين الظهور يع ين الخفاء و مستور فيع يانه ظاهر ف

خدمة حق  يامره و تشبث بحبل فضله  و قام عل د من استقامة معيؤي.............ملک يوماً فيق............تعرفوه

يمتجلّقدرت و کمال و به انوار  يمستو عظمت و استقالل يعزت و جالل  بر کرس.........جلّ شأنه الزال



20

.............................................................................................. به نعتمشاهده ممنوع است فلما ...........

و  ياليدر ل يحسب اله........ايشأنه و تقدس    عما نصف ......... يو وصف رحمت قدسش پردازند تعال

بساط قرب و وصال ............  تيد که به صرف فضل و غايش مالک انام مشغول شويام به حمد و ستايا

ۀد اگر چه به حکمت بالغه و اراديل وصل و لقا بخشيش را سلسبيايه را ظاهر نموده و اوليکتب سماو

 ي....... مبدل و ..... در عوالم عزت و بساط قرب و انبساط مبسوطه جهد طه عذب وصال به عذاب يمح

مشغول وصل ........ يحصول نعمت عظما ....ام معدوده و اعصار محدوده به آنچه علت يا ....د تايبا

عالم و  يم تفکر در فنايه ممنوع نشويل مقامات فانيه از تحصيل فانم و ..... زائيمت شمريوقت را غن ميگرد

ه چه مکان راجع ن    و بآچه ........ه مع عزت و ثروت و نعمت يماض يو امرازوال امم الزم ملوک بالغه

........ع امم متفرقه  و يمشهود جم يو نه از عزت و عظمتشان ثمر يباق يشدند نه از شوکت و قدرتشان اثر

 يل  .....باقيدر تحص يف است همت انسانينصورت حيمتنوعه و الوان مختلفه به لون واحد تراب راجع در 

لخدمة  .......المتعال. انّه يامرکم الغن يالمآل و اجتهدوا فال بقدرة مالک المبدأ و يمحروم .......... و االذ

ه ذاکر يرا   به اذکار شوق يدوستان اله يفؤاد يو مونس يبيا حبيبهٰياال يامره  .........   المقتدر المتعال

 ه مشتعل و به طرازياند و     محبت اله ه مشغوليرا که به خدمات امر يالخصوص نفوسيد علي.......  شوو

ن اهل سرادق عفت لن جناب ................................ من ملکوت يمز يقيه مطرز و به انوار حقيات ربانيعنا

شاء ال اله اال هو يما  ي..................... انه هو المقتدر عل ولٰي ر اآلخرة و االيالفضل و االحسان ما هو خ

ک ............................يابنک و امک من    ال يک و عليم  ..... و البهاء عليالفضال الکر

معروف  عرب ضرمارا نمودند و  ير گشتند که قصد قتل و احراق ويمتغ يصادر شد و اغصان چندان بر و

ن منظور از مصر به عکّا خواستند و حضرت غصن اعظم ممانعت کرده يانجام ا ياس را براعب يبه حاج

رزا آقاجان کما کان در حجرات يفرمود و م ابهيٰٰد به نصرت امر يامور و تأک نياز ارتکاب چن يآنان را نه

بهيماهچندتابودندمکدرتيغابهاوازاغصانوحرموداشتاقامتقصرعمارتبهخودهٴنمسکو

ن آقلم از  يول ان پرداختياز بهائ يه به بعضيحات غاليتلو.....هيعاللوائحسابقمنوالهمان

قصر اوراق مکتوبه  حمام نهٴدر آتشخا  ....بود و ناگهان متنازل و متساقط.....آمال و علو و غلواحوال و 

شه يبا آن مسدود کرد و اغصان اند اندرون باز بود يسو بهکهراۀچه حجريسوزاند و دريرا هم ياريبس
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خادم الواح را  سوخته فرستادند که مياز اوراق ن يام به حضرت غصن اعظم با مقداريپکرده بر آشفتند و 

ش يب ۀهوديت و آن حضرت اوراق را نگرفته فرمود که اوراق ببس ما يبر رو راخود  سوزاند و در حجره

ده و در عمارت يرا به عکّا طلب ياط از وقوع فساد ويمراعات خاطرشان و احت يست و معذلک براين

و  يعائله آن حضرت از بدخوئت نمودند و اعضاء يت و حمامسکونه خود منزل و مقر دادند و حرم

افته يشهرت  يکه نسبت به وياز اقوال و عقائد يتبر يام براياسودند و در همان اين يدم يو يجوئبهانه

ن است. بسم اهللا ين منتشر شد و صورتش اين المؤمنينوشت و ب لهٴاد مقيموجب تکدر و تنفّر از او گرد

خدا به کدام  يدرک بدونه ايو ال يعرف  بما سوياشهد انه شهد لذاته انه ال بهٰياال اعلٰي  االقدس االعظم 

به  ين خادم عاصيا يتو تضرع و التجا کنم اله يم و به کدام لسان به سويت نمايرو، رو به ملکوت ابها

نمود و لکن به کمال جرئت و  يا و ذنوب و معاصيد عمل خطايعلمت در آ يآنچه در احاطه و احصا

کند  يمسئلت معت را يم و بديطلبد و فضل و جود قديستاده عفو و غفرانت را ميت اينان به باب رجاياطم

ده  ال ين حال چشم از خود پوشيدر ا يم الهيم ذوالفضل العظيم و انک انت الکريحانک انت الغفور الر

چون  دينما ياء و دوستانت عرض ميو اصفاء يخدمت اول اًشوروة و ال نيو الح نفعاً و ال ضراً يلنفساملک 

ن ارض ذکر ارتفاع يعه ايعه منيو الواح منزله در عراق و صحف و الواح بداقدس يدر کتاب مقدس اله

ه يعل يار نازل لذا لوح مکنون مخزون که در چند سنه قبل باسم حضرت اسم اهللا مهدينعاق در مدن و د

ن در حفظ و حراست ارحم يايشود تا اول يجلّ جالله نازل ارسال م ابهيٰٰت يسماء مشمن کل بهاء ابهاء از 

ند ان ربنا هو ين کمال جد و جهد مبذول دارند ضعفاء را حفظ نماين رب العالميت امر مبيب انتيو ص

هل البهاء اهللا مالک االسماء ال يالعرش هذا کتاب من لد يعل يم بسمه المستويم الحکيد المقتدر العليالمؤ

ق يدع کذّاب اولئک شربوا رحينعقبون کل ياء و ال يتکلمون الّا بما نطق لسان العظمة و الکبرين ال يالذ

قبلة  ين اليه دعوه بنفسه مقبليز المختار سوف تسمعون نداء ناعق ال تلتفتوا الية ربهم العزياالستقامة من عنا

ظهرت بالحق يالت الحجة بندا الحجةاآلفاق قد تمت 

مصائب  يو امض يو االحبائه عما قض يلنفس يالور ياسئل الصبر و السکون و االستقامة و الوفا من اهللا مول

ب و يحضور شده و از وقوع صعود حضرت موجود به ارواح الغ نهٴروا يخطشهر حال  8در  يالکبر

سرکار غصن اعظم ارواح العالم  يده موالئيام و فقرات مرقومه حضرت س ة الفدا خبر دادهيالشهود المظلوم
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نامه خود حق جل جالله  تيلتراب قدومه االطهر الفدا را هم در جوف بوده انفاد شده االن هم سواد وص

ل يکه تفص هيب عليشود مع اشعار جناب عندل يرون امد در جوف روانه حضور ميکه به خط مبارک ب

د يبتوان هر سه روانه شده آن حضرت هم  ٰيو قراز مدن  يبه اکثر يدر او مسطور است بار ٰيکبر عهٴواق

د و در اعالء کلمة ييش همت نمايش از پيب يوم آن حضرت و دوستان الهيد اليد و باييروانه و ارسال فرما

نا و يد هذا امراهللا علينامه نازل شده دعوت کن تينچه در وصآد احباء را به ييام فرماياهللا و نصرة امره ق

ن يل شد و در ايبد يآن علو مقام به پستقا جان رزا آيدر باب جناب آقا م نيعباده الموقن يکم و عليعل

ند ان الناعق  يفرما ين ارض ميناعق ا ۀباره دريمالک بر ۀر مسموع نشد از فم اراديخ مهٴاو کل ۀباراواخر در

شد مقصود در باب و اتباع او هم ذکر ..... يدعلرزا محميته الفدا از آقا ميارواح العالم لمظلوم ي.... بار

کل را در رفت  يب ميد از رتبه و مقام او و اله آنچه در جواب مکاتييرزا آقا جان احباءاهللا را آگاه فرمايم

ل جناب .... مطلع اگر مالقات حاصل ينمودند و از تفص ير ميفرمودند از لسان او را تحر يحضور مبارک م

دارم  يضه مين اواخر نازل شده در صفحه بعد عريدر ا يند خالصه در لوحينما يل را عرض ميشد تفص

ن و يام بوده از مذکورين ايدر ا ۀه از کثرت احزان وارديها  ....... صعود حضرت احد تيمقصود او حکا

ه ير لوح امنع اقدس هم بجهة جناب اسم ج عليو احبائهم انه هو الحافظ القد يحفظنياسئل اهللا را بان 

ره يام اخيقه در ايالحق يد فييارت نمايد و زيره نازل و ارسال شده سواد او را بخواهيام اخين ايدر بهٰياال

ان يملکوت الب يالناطق ف ين است بسميارون بود .... صورت لوح مذکورياز حد احصا باحزان مبارک 

 الملك هللا ربو اعترف بما نطق بلسان العظمة  لدنا لمن امن بالفرد الخبير واقبل الي قلب العالم ذکر من

ان الناعق ارتفع حنين فواده بما اكتسبت ايدي الظالمين  ن ناح قلبه ويح يذکرک فيم ان البها يالعرش العظ

جمال فدم من هذا  يخبرکم بما ورد عليانه  علٰي  اال يشهد بذلک قلميالظلم  ينعق و الظالم قام عل

و  يبکيعلم ينوح و يع لعمراهللا ان الکتاب يالرف يالباطن العلم عنداهللا رب الکرس ين الظاهر و فيالمشرک

 ين انک اذا سمعت الندا  .......... ذکرتنيالسموات و االرض يب من فيقول ....... من سماء العطاء بسلطان غي

م.يکل ثابت مستق يک فيثاقک و .........البهاء علين نبذوا عهدک و ميالذ يدين ايسجن عکا اذ کنت ب يف

)۱۳۲: صفحه ٨جلد  -ي انمائده اسم(
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اهللا العباد بحدود يلنفس ترب يمنه اشرقت شمس العظمة و االقتدار طوب يهذا االفق الذ يو انتهت االنوار ال

المدن و البالد هذا لظهور  يستقر امراهللا فيوم احد ال يکلّ  يظهر فيالزبر و االلواح قل لو  ينزلت ف يالت

لمن  يالقناع و ارفعنا االحجاب طوب أة الف سنة مرة واحدة کذلک کشفناکلّ خمس م يظهر نفسه في

هذا  ياالبداع قد کشفنا ف يمن ف زاءيال شأن  ياالمر عل يم عليستقيفرح قلبه و يعرف مراداهللا من عرفه 

 ياللوح سراً من اسرار هذا الظهوره و سترنا ما هو المکنون لئال ترتفع ضوضاء الفجار تاهللا ما عرفه احد الّا عل

هذا  ير فوق االمکان لو تفصّل ما نزلناه فيطيشأن  يص لتجذب عليقدره لو تجد نفس نفحات هذا القم

 يقولون فيخطر بالبال تسمع ما يال  يه بحور من المداد مع هذا الشأن الذيباالقالم و ال تکف يالّلوح ال تنته

ا يز العلّام ان يک تشکر ربک العزياهل الضالل انا کشفنا لک سراً من االسرار فضالً من عندنا عل يحق

ز يعظمته اال من شاء ربک العز يم معذلک ما تفکر احد فيم عظياکثر االلواح ان االمر عظ يانا نزلنا ف ياسم

 يشتغلوا بما عندهم من الظنون ان ربک لهو الغنيليه النفس و الهويه تيالوهاب انا ترکنا اهل االوهام ف

ک بشرناک اع کذلتکلمون بما سمعوا من کل همج رعية  انه ال اله اال هو و هم يالنتعال قد ارتفعت را

فضلک و  يا من احاطنين و السموات قل لک الحمد ين االرضيب البلوغصيظهرت بقم يبالکلمة الت

ربک سوف نرسله بالحق  يار ثم احلم قد نزل لوح االحکام من مطلع وحيبما ال ذکرت به االخ يذکرتن

لتوقن ان  اخرٰيارسلناه من جهة من المختار و نزلنا لک لوحاً قبل هذا يامرا من عندنا ان ربک لهو المه

ان يکل االح يف يرضيحب و يما  يوفقک عليانتشار امره و  يدک عليؤيذکره سبق االذکار نسئل اهللا بان 

قطب االمکان انّه ال اله اال هو المقتدر  يان فين تکلموا بما نطق لسان البيالذ يک و عليانما البهاء عل

که اظهار آن از اعظم امور و اهم آن است  يگر  امريلوح اهللا و د يانته ز الجباريمن الواحد الفرد العزيالمه

ن عبد يکه به اسم ايمراسالتاند نمودهگمانهمچواءياولازيبعضکهنمودهاستماعمهٴن عبد کليآن که ا

آنچه از لسان حق جل جالله نوشته از حق  يعنيهباله مشترک بود  .........ر دوستان در حاليشان و ساينزد ا

ا يعل ۀو ذرو اعلٰي  رسد قصد افق  يکه م يو عنوان نامه از نقطه باسم ربنا و خطبه و مناجات تا به مقام هبود

ات نازل و اجل ين کلمات محکمات از مصدر آينموده امام وجه مالک اسماء بعز اصغاء فائز و در جواب ا

قادر بر آن است  ....م کجايغفراهللا عن هذا الشرک العظن عبد بوده استيتب از ان مرايجالله و هو نواله ا

 يفقرات ين بعد از کلمه انتهيچن ن و هميمن ان اکون من المشرک يد سبحان ربيان نطق نمايامام ملکوت ب
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کلها نزلت من  بنورن عبد ياز ا يم حرفينما يجل جالله بوده مختصر عرض م که ثبت شده تمام از حق

که باسم يب و مراسالتيع اوقات مکاتين در جميالسموات و االرض يو ربکم و رب من ف يملکوت اهللا رب

ع اجوبه من يقلم را و جمريفرمودند بگ يشد امر م يذن عرض من عبد بوده در ساحت اقدس بعد از ايا

بلکه مکرر از   اختصاص ......................نه ن يگشت و ا ية از فم مبارک نازل و ثبت ميالنها ية اليالبدا

و امراهللا   ........................ين بود از براين و اطراف نازل شده آنچه که کتاب مبيلسان عظمت بلسان طائف

ا معشر ياکم يد که مجدد اساس شرک تازه شود در ارض اعاذنا اهللا و ايايان نيم تا کلمه بميرحم نمائ

نة يالسف ...........................المتکلّم المنزل    يه و الناطق هواهللا ربيدين يما کنت انا اال عبد کاتب ب ............

ٰيالحمراء و الحمد هللا رب العرش و مالک اآلخرة و االول

..............................................................................................................................................................

..........................................

1210واقعات سال 

سال پنجاهم

م 1892سال 

ست و آنان سخن از غصن اکبر گفتند و مالک يت چيست و وصيک يدند که وصياز اهل حرم پرس يبرخ

د و آثار کدورت يشهرت حاصل شد و به سمع احباء رس يق در نزد اهالين طريهمار خواندند و يزمام اخت
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ان ياعالن و بهائ يبود که کتاب عهد يکان باقير در قلوب پاکان و نين تأثيان شد و هنوز ايو مخالفت ع

ش مطلع يش از پيب ابهيٰٰک از مقام حضرت غصن اعظم بعد از غروب شمس جمال يمخلص دور و نزد

شدند و بر

ضه عرض کردم يعر يعالکه در جواب خط جنابدارم  يلک الفدا بودند  حمد و ثنا معروض م يروح

د به حضور اطهر يکنم اوالً در باب آنکه فرموده بود يضه عرض مين عريمطالب در آن بود که مجدداً در ا

 يدستخط يحضرت غصن اهللا االعظم ارواح الکل له الفدا عرضض شود که به جهة عموم احباء هر بلد

ت خواهد شد انشاءاهللا هر زمان مرحمت ياند که عنا ام فرموده ن فقره را عرض نمودهيند ايمرقوم بفرما

ارت تربت مطهره مشرف شوم يابت آن جناب به زيد بنيگر خواسته بوديفرمودند ارسال خواهم داشت د

ه شوم بيمشرف م ارتيوه بر    که به زابت آن حضرت مشرف شدم و عالياطاعت شد و مخصوصاً بن

ست يدر نظر ن  يگر اگر مطلبيبود د ين دو فقره مطالب جنابعاليکنم ا يارت ميابت آن جناب هم قصد زين

به شرف وم قبل     ير اوالً آنکه نوشته بودم که چند يشود اما عرض حقيهر گاه بعداً بنظر آمد     عرض م

را نمودم و عرض کردم اراده دارم خدمت  قا ارواحنا فداه مشرف بودم ذکر آن جنابآحضور سرکار 

اند  در عروج نمودهيح يس چون جناب مرفوع آقا عليشان بنويسم فرمودند به ايبنو يزيچ يجناب حاج

د يينما يدگيدر رسيحينکه در امورات جناب آقا عليان اند مقصود مبارکشيشان توجه به ارض طا نمايا

قت ارواح يبعد از غروب شمس حق يکه الزم است جنابعالدم ين فهميال خود چنيبه خ يگر فانيمطلب د

د و چند مرتبه در محضر يد و مشرف شوييارت توجه نمايبه عزم ز يک سفرين لتراب مرقد الفدا يالعالم

فرمودن لکن  ياطهر حضرت غصن اهللا االعظم ارواحنا فداه عرض نمودم اوائل به واسطه اغتشاشات اذن نم

گر موقوف به اراده خود شما است آنچه به يکه آن جناب مشرف شوند حال د ر اذن فرمودين کره اخيدر

 دانم شما يت شوم نميت شد. فداين بود که عرض کردم و الحمدهللا اذن عناير دانستم ايد و خيرس ينظر فان

از آنها  يرسد و اگر هم برسد مطلبيا خواب مکاتبتان که نميدار است ين اوقات حرکاتتان حرکات آدم بيا

ام يد ايا ر دادهييا تغيام ظهور بوده يو سلوک و روشتان همان نحو است که در ا يشود آسا مش يده نميفهم

قت غروب فرمود حال شب است ظلمت در حسب ظاهر عالم را فرو گرفته يظهور گذشت آفتاب حق

اند  ن نشستهيکه در کم نيامر است اگر پاسبان را خواب در ربود سارق ياديا يو پاسبان يدارياست وقت ب
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ن است يان به ايچکيا خواب رسم پاسبانان و کشيد يداريند بينمايدهند و کام دل را حاصل ميفرصت نم

به  يگر هر ساعتيکديکه ظلمت شب عالم را فرو گرفته و خلق در رفتار بازماندند محض انتباه يکه در وقت

ن منوال شب يند و به همينماياز خواب ربودن حفظ م گر رايکدينند و ز يم ييدارباش صدايا اهللا و بير ذک

ند حال عرض ينمايمحفوظ مقيالطر ن در آن را از شر دزدان و قطاعيرسانند و بالد و ساکنيرا به صبح م

دار اخبار ده که يب يدار باش و رفقا را به ندايدار باش بير اسن است که بيف فقين ضعين و بانک    ايا يفان

شان را يد و ايين کاغذ آن جناب ابن اصدق بنمايخوابشان نبرد هر گاه ممکن است هم غفلت نکنند و

ده ين در همه الواح وارد شده وقتش رسيل و ذکر ناعقيور ليد مبادا غفلت داشته باشد اخبار طيملتفت کن

فداه  د در پاکت ممهور به اسم سرکار اقا روحنايسيده هر جا و هر محل را جزء جزء بنوياست اخبار جد

ن فقرات را به جناب ابن اصدق ياسد       ا يست الفانين ياد عرضيشأن را بخوان ز يوم هو فيد کل يبفرست

رزا يد ....... مکتوب به خط ميسين اطالع بنويو جنابان قزو يد و از احواالت جناب ابن ابهرياطالع بده

ياصفهان يدرعليرزا حيم يخطاب به حاج ياسداهللا اصفهان

اهللا و من اراده اهللا و تواضع و احترام افزودند و به القاب مسطوره در کتاب اقدس و الواح مانند سر ل ويتجل 

در انواع امور  ابهيٰٰام اشراق انوار جمال يند و مانند ادوم ستيع المنشعب من االصل القدرفو ال ٰيالور يمول

غرور که در بطون قلبش مکنون و ضاء ران حسد و بغيوسته مراجعه و مکاتبه نمودند نين امر پيمربوط بد

از برادران و بستگان و  ابهيٰٰن از اعضاء عائله يبود برافروخت و متدرجاً حرارتش محسوس گشت و سائر

م که شوهر ين بن کليرزا مجدالديز بدان حرارت برافروختند خصوصاً ميستند نيزيشان ميرهم که با ايغ

رزاآقا جان مذکور که از آغاز سر يکه شوهر خواهر زنش بودند و م ينيجواد قزودخواهرش و محم

ند و ديران فساد گرديداشت و ناچار به استقالل و عظمت غصن اعظم حسد بردند و دامن زن ن يخودسر

فرستادند و ذکر  يرها هميران و عراق و هند و مصر و غيمندان خود در اعالقه يده که برايب عديمکات

ثاق و يان ذکر عهد و ميز ضمن البيام حاضره و نيو تأثّرات از ا ابهيٰٰغروب شمس فرقت پر حرقت از 

حت يره نسبت به غصن اکبر دال اهللا نموده پند و نصيداً احترامات کثياک يمان کردند وليل از مرکز پيتجل

احباب را حاضر  مهٴاذهان عا.......رييم و حذر از حدوث اندک تغيام سابقه و بيبه اجراء مراسم و اوضاع ا

 يالزم و ضرور ابهيٰٰآشوباندند که مراعات احترام  و پاس افکار همه اغصان و اهل حرم  يکرد و بر م
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که عاطفت و  يو پنهان نبود الجرم به نوع يثاق مختفين امور و اغراض از نظر مرکز عهد و ميباشد و ا يم

و حسن انتظام و ارتقاء امر  ابهٰيمان جمال يحفظ عهد و پ يبراافت ياقتضا شان يهم حکمت مخصوصه ا

رهم به دفع يغن و ييائيحين و ين از مسلمين آئيد اخبار .......ز حذر از بروز اختالف و وصول يمبارک و ن

د در ييق و تأينگاشته تشو.......ز مطّلع گشتهين از احباء عکّا نين ثابتياز مخلص يغائله پرداختند و برخ

ن يبه اغصان و منتسب .....................رزا اسداهللا يام مينمودند که اشهر آنان در آن ا يهماطاعت از لوح عهد 

از  ريمرکز ....................... و تحذ ان لزوم وحدتيد در اطاعت از لوح عهد و بيپند و اندرز داده و تأک

اً ياً و معنويخاطر اغصان و اهل حرم ماد  که مبادا ............ وصول روائح اختالف به مشام اعداء نمودند

فرمودند  يمت يحت و هدايشد و نص يو کلمات مبارکه قرائت م .............ش همت نهاده يش از پيب

ن است قوله اما در خصوص عقد يابوالحسن ام ياز حضرت عبدالبهاء به حاج يو در خطاب .....................

 يمان ربانيمان و پيو ا يثاق الهيم و اکبر از نفس..........ه اعظم يچ قضيهمجالس عهد مرقوم فرموده بودند 

ست و پنج يدر کتاب اقدس ب وواقع نشده است  ين امريچن يچ کوريتوان نمود چه که در ه يتصور نم

 يض الهين فيش را به ايع احبايقدم جممنصوص گردد و جمالح يصحح ين نص صريش از صعود ايسال پ

ح و زبرش ع الوايرد در جمين بگين مکلم متيبه ا يعهد اعلٰي  و قلم  .....ديت فرمايپرورش دهد و ترب

ن يبه ا ين بکند اگر کسياز ناقض يد و تبريرا بنما نيمتشبثد يق و تمجيو تشو دنين عهد را بفرمايذکر ا

 اغالل عالم وجود او را ......و بست روسرا توان  او يد مرتبط نگردد به چه حبلير حدين و زنجيحبل مت

ات يفراهم آورند که سبب شدت  تشبث گردد آ ياسبابن خصوص يد که در ايآن جناب اگر بخواه يول

ند و بعد از قرائت کتاب عهد ينازل جمع فرما يع الواح الهيثاق در جمين خصوص عهد و ميدر ا يو کلمات

ع امور اعظم ين از جميان چه يه و شأن متزلزلچن يد که شأن ثابتيدر مجلس آن کلمات را تالوت فرمائ

ت آستانه مبارکه و ين است که به عبودين عبد ايوم جلوس مرقوم فرمود جلوس اياست اما در خصوص 

ن يمب ش موفق شدم پس از صعود آن جماليدات ملکوت ابهايياش به تأ نشر نفحات قدسش و اصغاء کلمه

خاک بر سر من و  يو هجران از مشاهده آن انور تابان ا يو حرمان و مهجور .............و افول آن شمس

و انتقال و استقرار کلمةاهللا گردد و  .......و ظهور                     ع توجهاتيد که جميوم بايبر جلوس من ال

وم معلوم يهٴلمسئ................ت مشغول يبخش حضرت احدن امم به نشر نفحات جانيعالم  ب در مالء
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و  دياز آن جناب افسرده شد يد بعد مالحظه شد که آن حضرت قدريش مرقوم گرديپهمان است که از 

ه ب ذانياست بدون يد در جائيند و شاينمايت مينها يگر در جهان سائره بيد ين مسئله کسانيدر ا .............

 نمودم که........... آن جناب .....يرأه را موکول و محول بر ين قضيآن حضرت حاصل گردد لهذا ا تجه

ام ............ يبعد اما وم صعود بگذرد                                              کهياز  يزيصد و هشتاد روز و چ

کلشان عارض شد معذلک ينقاهت و ضعف به ه غ و شوق و ....... کهيتبل ۀع و دائريع افکار را در توسيجم

اختر مطبوع و در  ۀديو مخالفت اغصان در جر ابهيٰٰجمال  که ناگهان خبر غروب شمسد ينکش يطول

د و يد آن حضرت گرديل اعالن و منتشر گشت و مورث تکدر و تأثّر شدوباسالمبول به لحن مسرت و ق

د که هر که را مستعد القاء شبهات يحباب رسان به سمع ين ناقضيمابين مکتومه فز وسوسه و سخناين

 يش از حد قدر و مقام به کتاب عهد دادند و بدعتيگفتند که حضرت غصن اعظم ب ين ميدانستند چن يم

ه يبه عائله و راجع به شئون ظاهر ن لوح مخصوصيکه انند و حال آنيد ببيتازه گذاشتند که هر نامه را با

که در ضمن شرح فتنه  يعن گفتار را به نوين هميکه ع ت و غصن اکبر در مقام باطن قرار دارد چنانسامر ا

ن حال که يشهرت دادند و حضرت غصن اعظم در ع ابهٰيام جمال يم در ايه در بخش پنجم نگاشتيغض

فرمودند  يسد نمودند و نه يها را هميجوئد و طرق مقاصد و بهانهيکوش ين ميبستر احوال و اعمال معاند

زيآمغلوعباراتديشاهمونيناقضيهٴافکار نقضشان خارج نشود تا ياز عکّا بدون مالحظه ا يبيکه مکات

داره عهد و اسماع و آذان نرسد و موجب تکدر و انحراف نگردد و مساهله و مسامحه در اه بنيمخلص

باالخره در ششم قوس مطابق  روا نشمرده با اقتدار تام عنان کار را به دست گرفتند و ن رايالعالم ثاق ربيم

م جلوس و استقرار آن حضرت به مقام يا گذشته ابهيٰٰکه شش ماه از غروب شمس جمال  ولٰي االيجماد

و مقرر داشتند که مراسم ش گرفتند يبعداً همان روز را ع ابهيٰٰمان ين بر پيثابت ديگرد.....ت عهد  يمرکز

در همان  ٰيادنن عالم يق بود تا آن که غروبشان از اينطريششم قوس به انجام آورند و بد ....مذکور در

که در مدت مذکوره  يزيراسم منسوخ گشت و الواح شورانگمن يم برج مذکور اتفاق افتاد و آئروز شش

ش يت خويبالد ارسال فرمودند و مقام عبود ير احبايمشاه يد به اطاعت از لوح عهد برايب و تأکيدر ترغ

خود را ع ع که رمز از عبدالبهاء  يو امضار يت و خود را به لقب عبدالبهاء تشهيتثب ابهيٰٰرا نسبت به جمال 

ازۀن مقام نبذيجاد کرد و ما در ايه افيطانيا ع در جامعهيبد يامين فرمودند نشاط و قييتععباس است 
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ه تمسک ب ياله ياحبا يا بهيٰٰهواال ٰيلاالحقولهميدار يمثبتنمونهارائهيبراراصادرهالواح

چنان  يت جمال رحمانيو وص يمان الهيبعهد و پ ابهٰيت جمال يعنال يد و تشبث بذيجوئ يعروةالوثق

ه يع صحائف الهيق نتوانند و جميد که جنود شبهات تصور خالف نتوانند و در امراهللا تفريثابت و راسخ باش

ف اشارت مذکور و مسطور که چون شمس يح عبارت و لطين مدت به اطراف ارسال شد به صريکه در ا

ب به حرکت خواهند آمد ين خفاشها جنود شبهاتند که عنقريند ايران آيل بطيور ليطد يقت غروب نمايحق

هستند  يد و روح را مستبشر جنود شبهات نفوسيرا راسخ قلب را مطمئن نمائ يد و پايالبته قدم را ثابت کن

رانند امر بتمامه راجع به مقر  ياز لسان حرف يمان الهيح کتاب اقدس و کتاب عهد و پيکه مخالف صر

االرض چون آفتاب ممتاز و مشهود  يع من عليع شئون از جمين مقام موجود به جميمعلوم مشهود است و ا

1310ل االوعيرب 3به جوالن خواهند آمد ع ع  ين جنود شبهاتيو منصوص لکن با وجود ا
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و دوستانش يدعلرزا محميشمه از احوال مخالفت اشتمال م

د و مکاتب اغصان و عالقمندان  يان رسيبه بهائ يدر پ يب صادره از ارض مقصود پيو چون الواح و مکات

ه مکاتب صادره واصله عکا به نظر آن حضرت ينکه کليد غصن اعظم عبدالبهاء در اي..... ممانعت و تأک

رزا يو م ياصفهان يدرعليرزا حيم ياجامثال ح ياحباب روشن ساخت و جمع يد ...........و امور را برايرس

گران با يز ديد شبل در عراق و نخ محميش يبر حاج ٰيمصطفران و آقا محمديرهم در اي.. و غد ....محم يعل

که در  يمعروف به خرطوم يرازين شيرزا حسيم يحاجبرخاستند  يثاقيت مرکز ميبه حما رتيکمال غ

ل يارت و تحصيز يفه براين طاير اين و مشاهيو مبلغ ء......از علما يعل    رزا يبا شراکت م يمطبعه در بمبا

اکبر مذکور از .... حضرت عبدالبهاء اجازت ............ يا علملّ ياطالع کامل و مساعد ..... آن جمله حاج

اندرون را باز  يها شده و پلهد ............يبخواه ...ز و يه بهاء لعزيرزا آقا جان علياز احواالت جناب آقا م

ن ............ الجل ين دو روز وارد شوند در طهران ايد ايام ...... اسم جمال باياند و مخصوص او در ا کرده

اکبر .........يا علغ بقضا          ملّيتبل

 ينمودند ول ينسبت به آن حضرت هم يو فرمانبردارد گفت و آنان گر چه ابراز اطاعت بو يو آنچه گفتن

 ياميارت حضرت عبدالبهاء به قصر رفته ايز پس از زين يدر واقعه حاصل نشد و آقا جمال بروجرد يريتأث

شان منزجر گشته يل و احوال اکه داشت از اقوا يت اخالصياکبر با نها يا علملّ يحاج يبا آنان بسر برد ول

 يخت و آقا جمال با غرورثاق پرداير ميران گرفت و به نشر انوار نيچند اجازت عودت به ا ياميبعد از ا

 يگر سو اظهار کرد و بعد از چنديبر د يکه داشت به عنوان دخالت و اصالح برخاست و از هر سو مطالب

ران برگشت و ذکر اصالح را منتشر نمود و او خود به حجاب غرور و غفلت محتجب بود از مشاهده يبه ا

غصن اکبر  يعلرزا محمديخط مه ب ۀمذکور ورقن يئرد و در اثر ورود و مالقات زايق محروم گرديحقا

ن يمذکور ب ورقهٴٴصادر شد که اظهار اطاعت از حضرت عبدالبهاء در بر داشت و نسخ  يدر قصر بهج

گر يو د يدعلرزا محمينکرد چه که م يريدر نفس واقعات اندک تأث يافت ولير و انتشار ياالحباب تکث

ه امور و يدر کل .....يرزوآخود معتقد گشتند و از  يبراکه  ياغصان و منتسبان از عظمت و مقامات
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رزا اقا جان ينگشتند و م ابهيٰٰمان يمرکز عهد و پ ۀم در اراديمتنازل نشدند و تسل ابهيٰٰامر  ۀمشارکت در ادار

را  يو ين از طرفيقائل بود و ناقض يزيخود تم يا قرار داشته براخادم در پناه حضرت غصن اعظم در عکّ

بهانه قرار

باشد و الجل حفظ مقام يافنان االن م 110د يدر باب مرقد مبارک و تربت مطهر در اطاق خود جناب س

اعظم ارواحنا فداه موقت است  يقاآۀمبارک ۀن نظر به اراديخارج بنا نهاده شد ولکن ا اخرٰي   جد در 

از او  يجانب يعنيدن باغ جمال که در جوار قصر است يمبارک خر ۀافت شود قابل باشد ارادي.......اگر 

حال که دربخانه مبارکه  يباشد ..... باريبلند و مرتفع است مقصود م يشرق واقع و در ارض تکه در جه

....ر يء قديکل ش يد انه عليو چه امضاء نماديدارد تا بر خداوند چه مقدر فرما ......ره يصد ليقدر سه ب

اکرم غصن    االعظم ارواح العالم فداه  ييو موال يديامروز نظر به حکم کتاب اقدس است بحضرت س

د به امر مبارک که حکم کتاب اقدس است ير بايان اهللا المقتدر اآلمر القديناظر من انکر هذا الحکم انکر ب

ند که يو جهد فرما يسعند کل  آن حضرت ينما يو از او اخذ رأ ناظر باشند.  يوموالئ يديحضرت س به

ن حقوق ين امور عنداهللا ربنا و رب العالميهم رسد که از اعظم    و    قردر امراهللا ياختالف ۀقدر ذره مبادا ب

ت يکه ابتدا ب ياالمکان فداه برسد مجلس مختصر يد به حضرات اغصان ارواح من فيبه حکم کتاب با

مذاکره  تاً جهيشود ثانيارت ميز يعالجناباوالًل شده يتشک يديو س ياالمر موالئ عدل است حسب

خ دو دور از نوشتجات است که قرار دارد شود .... از بعد عرض مراتب يع آثار مبارکه و ضبط و تنسيجم

ن عبد ياعظم ارواح العالم فداه عرضه دارد بس در جوف خط ا يآقا يحضرت موالئه آنچه الزم باشد ب

رزا آقا جان روانه شده و اآلن هم يدارند در ضمن نمره اعالن جناب آقا م مخصوصاً اگر صالح دانند

ده ياو شن ۀبارر کلمه مبارک رضا دريام اخيشود لکن در اياز او بدست آمده و در جوف روانه م يمناجات

1310مورخ شهر صفر  ينيجواد قزودخط محمه د عرض نمود والسالم     مکتوب بينشد چه با

گر با او سراً راه يد يرا پناه داده و از طرف ابهيٰٰق جمال يکردند چرا ناعق دقايمرکز عهد م داده اعتراض بر

ل ين همه تحلينکه چرا غصن اعظم به حکمران و اشارف و مالها ايا.....اعتراضات  يدا کرد و به زبان ويپ

دهاين را مکدر گردانند و بر امينکه متنفذيند و مقصودشان اينمايو اعزاز م
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و  يالسدرة و اوراقها و اغصانها و افنانها و اصولها و فروعها بدوام اسمائک الحسن يعل يا الهيصل الهم 

عال الامک يلق ير روحيانت المقتدر القدن انک ين و جنود الظالميديا ثم احفظها من شر المقيصفاتک العل

وم قبل يکنم دو يآن جناب ارسال شد حال مجدداً عرض م يهاوم قبل جواب دستخطيامراهللا فداء چند 

ن لتراب يبر شرف حضور مبارک حضرت غصن اهللا االعظم ارواح العالم ......که دهم رضوان بود وقت

آن جناب صادر  شده مرحمت فرمودند که ارسال  يسرافروز يعيقدوم االعز فداه مشرف شدم دستخط من

ع بالد مرور و عبور الزم و کل را قوت و يانه در جميس قوله عز بيبنو يم و فرمودند به جناب حاجينما

دار گردند يگان ب ند و خفتهيهوش آه هوشان بيتا ب .....ميح و تفهيتوض يثاق الهيقدرت و عظمت عهد و م

ن يچنده و همينازل گرد اعلٰي ٰ ان از قلم ين عهد بيناقض ۀبارکه بعد از کتاب عهد در يسواد مناجات ٰيانته

ن ارسال نمودم يده حسب امر مبارک سواد ايوم صادر گردين يو در هم    يبه جهت عموم احبا يدستخط

ات حضرت غصن اهللا يات النهايکه بر عناضه آنين عريد و مقصود از عرض اييکه در مقام قضا تالوت نما

ن دستخط مبارک را يهمد هرگاه يآن جناب است مطلع شو ۀباراالعظم ارواح الکل لتراب مقدمه که در

د در اکثر در اکثر يد آگاه شويجد يد در هر کره بر هر موهبتييبه دوام سموات و ارض تالوت نما

که اآلن ان جناب به آن  ياست که غبطه نفوس و حسرت قلوبست خدمت ينيب آن حضرت مضاميمکات

م حضرت غصن ين االصل القدقدم کالً از لسان فرع المنشعب م بت شمس جمالياند بعد از غ قائم و موفق

ن بود يان استماع شد مقصود مبارک ا ياق آرزوياهللا االعظم ارواح االمم لتراب قدومهم الفدا بکمال اشت

ست واال ين ارض ممکن نيشان ازيد که خروج ايدانيخود مد لکن ييام فرماين مقام قيل حق به ايکه در سب

ع بالد را به انوار جمال ين جميروشن فرمود چشم ساکن هين شرق و غرب آفاق را به آثار قلميچنانچه الح

ابت يد به نيهست يامر اله ياديلذا آن جناب را که عضو و از ا......ن مقصوديفرمودند و چشم ايمنور م

مه از قبل خود مقرر ..... يمستق......ه منبسطه دريد قوين غصن مفتخر فرمود و لسان ناطقه و يده و به ايبرگز

.....تاج الکرامه و ال  ......لين رؤسهم باکلين و زيق اجمعيالخال يمحسوب که اصطفا هم عل يساز نفو

لعباده و خلقه   ....امره يف  .....سائر النفسه مخاطباً بهٰياال .....يه و جعلوا فيالبر ين الحق عليو د يبالهد

ن حال يهم اجمعيربهم اسالم عل يامنائه و ..... فائه و يحسناته اولئک االول يف ....هيامر بر يمصلحاً ف

..........   يباق ......و  يفضل يه الهيا در عوالم النهاين رتبه که خواهد بود آيوم مصداق ايد الييمالحظه فرما
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فضل به اسم آن حضرت  ....رات کلها صد هزار شکر و صد هزار حمد که يهذه مرتبة قد احاطت الخ

الوجود االرادته الفدا  يعه مبارکه ارواح من فيمن ۀآن محبوب مشهور امروز به صرف ارادنام ه ب  ....نيمز

اره ثبت فرمود و يئه سيساطع را در سماء خدمت امروز انجم مض ينفوس امم و آن .....در يداريمحض ب

فرموده تا  ه آن فرخنده گوهر خوشحال و شادمان ارادهيه  ...... معنوينونات متخالفه متضاده عالم کونيک

د که هنگام ييو همسفران را اعالن نما  .....حضرت عالم           يره به روشنيه افئده منيآفاق قلوب صاف

اذان ....

ن بود يخطاب به حضرت عبدالبهاء چن يدعلرزا محميخود سوار شوند و صورت خط م نهٴو مقاصد مکنو

 يالمتعال مطلب يه بهاءاهللا الغنيحضور انورت گردم چون جناب اسم اهللا جمال عل ينه فداأش يهواهللا تعال

ش و ين مختصر مبادرت رفت که علت تشوين عبد را مستفسر شدند به اظهار اياند و افکار ا اظهار نموده

قلب و لسان ن عبد به يادگار ماند ايشان يشود و نزد ا يربان مهٴبر اجراء اوامر امر مبر يص دوستان الهيتحر

 اعلٰي  به قلم  يات محکمات در کتاب عهد الهيچه از آ دهد که آن يو جوارح و ارکان شهادت داده و م

ن و آن حضرت به موجب يکلمة منها انّه من االخسر يه و من ارتاب کل فيب فيحق الرجل شأنه مرقوم 

د يجامعه اختالف نما مهٴن کلين فقره هر که در ايا ياند و مقتدا ن حزبينص مبرم و حکم محکم ملجأ ا

و به که از افق کتاب يان ربانيبه انوار ب يد آنکه دوستان الهيمحروم است ام ياز نفحات رحمت اله

ند دو يدار نمايند و کل ملل و فرق را بيل گوير و تحليناقوس و رنه فردوس اذان و تکب مهٴنقره و ناقور و نغ

از اثر تابشش در اهتزاز و نشو و نماست طلوع فرمود کتب مقدسه  يکه کل اراض ابهٰيشمس کتاب اقدس 

است که  ين همان کتابيو زنده و تازه و مبعوث گردند و ا ين حاخرٰي   ن و يتا از اثر تابشش کتب اول

ن ظهور يالوجود اخذ فرمود و در ا يوم به لسان کل ظهورات از کل من فيثاق آن را حضرت قيعهد و م

ن عهد يثاق به صورت کتاب عهد در عالم ظهور جلوه نمود و از جود سلطان وجود ايآن م ابهٰياعظم 

که به کمال  يظ را مفتاح کنز مکنون و سر مصون و رمز مستور فرموده و با هر نفسيثاق غلين ميد و ايشد

و تکاهل ورزد از  يکه در آن سست يآن مفتاح گردد و هر نفس ياند رو استقامت در آن عهد ثابت و راسخ

المکنون و حب  ين است که فرمود قد جعل اهللا مفتاح الکنز حبيبهره ماند ا يآن محروم و از آن کنز ب

 ياض کتاب عهد فيحب شجره شجره ر يعنيوم تمسک به کتاب عهد است يه اليمکنون در مقام اول
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ه و يه و صحف ربانيب الهع کتين جوهر جميالناکس ين و من اعرض عنداهللا فيتمسک به انه من المحب

ده يبته الفدا ناطل گردين لظهوره و غيقدم ارواح العالم ه که از اول ظهور جمالينات کافيات نازله و بيآ

است که در آخر  يآن کتاب ارفع و جوهرش کتاب عهد اله ۀکتاب اقدس بوده و     اعظم نصوص واضح

ه مبارکه است قوله جلت عظمة و حلت ين ايکتاب مستطاب اآن  يده و جوهر مقصد اصليام نازل گرديا

انشعب من ذا  يمن اراد اهللا الذ يالمآل. توجهوا ال يکتاب المبدء ف يض بحر الوصال و قضيسلطنة اذا غ

نمودند و از خود اراده  يقدم فان که اراده خود را در اراده جمال يا نفوسياز بر يم طوبياالصل القد

دند پس يرس يابد يقام موتوا قبل ان تموتوا فائز گشتند  و به زندگانکه به م يشانند نفوسينداشتند و ا

است عرفان  يکه امروز بر کل الزم و واجب است و اقوم و اسبق و اول کل اوامر کتاب اقدس اله يامر

د به کمال جد و جهد نفوس يامر با يادير اين عبد و آن جناب و ساين است که ايارادة اهللا است هم يف

در قلوب استوار بماند و ثبوت و رسوخ  ين عهد محکم الهيم تا ايين کلمه جامعه داللت نمايه امقبله را ب

ه و مطلع امره  يالعباد عرفان مشرق وح يقوله جل جالله ان اول ما کتب اهللا عل ۀمبارک يهٴابد و مقصد از اي

انشعب من هذا  يالذالخ  در کتاب اقدس عرفان ذات قدم است و در کتاب عهد عرفان من اراده اهللا 

قت روح الوجود لتراب مقدم احبائه يبت شمس حقيم. چه که اس اساس امر حق بوده از غياالصل القد

تشبث فهو من يو من  يمبارکه است من تمسک بها نج مهٴن کلين ايو حبل المتيالفدا تشبث به عروة الوثق

له الفداء به حضرت  ياالکبر روحن اهللا حضرت غص....ظ و السالم عن من يثاقه الغلينقض عهداهللا و م

نفوس ....د و شبهاتييم نمودند و در جوف جهت مالحظه فرماين له الفدا القديغصن اعظم روح العالم

1310ست من ابعد                               شوال ين ياده عرضيد زيکن....فه را يضع

امرت تشبث  يادياء اياء و اصفيل مطهر اوليالخارج بذکالذئب المارب و کالمردود و المطرود و ......

جز  يخواند از چه که در هر حال راه يکل واقف و عاکف و به آن السن طاهره تو را ميتحت ظل آن ه

 يد و سروريع احوال عاجز و قاصر و مقصر و مذنب ديجز تو نه و چون در جم يتو و سفر و مهر ب يبه سو

ت يخادم را تو به نفس مقدس خود هدا ياله يکنم اله ينهاده عرض م امرت ياديسر و باطن را بر ا

ام يو مخصوص خدمت خود و ق يت نموديفضل و رحمت او را ترب ياديخود به ا طهٴا به واسيو  يفرمود

م اعظمت يغافل و از عظمت امر عظ يکبر ياين عطايخود امام وجهت     وارد در همه حال نه ا يدين يب
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و امت و ظهورات يساعت و ق برخواست....محتجب تا آن که واقع شد آنچه که فزع اکبر از آن به فزع 

راجع گشتند  ....بحت يستين يق کالعدم به هوايع حقايهوش افتادند جمياشراط ان کل متزلزل و منصعق و ب

ست را چه شد و يست نيگر نيص عدم در بر نمود دياً شد و ساذج قدم قمياً منسينونت ذکر اعظم نسيبه ک

و  يو روح يء و عن نفسيعن کل ش يبتک قد انستتيا مقصود و ان غيممالک ....چه حالت دست داد

ئتک و احاطة سلطان يئ و هذا من نفوذ شياسم ش ....ه و کل يو ما ف يو کل وجود يو بقائ ياتيو ح يذات

ء و اقل يء و بکلّ شيء و عن کل شيش لک انيتک و بروز سبيو فعال ....ک اقتدارک و يارادتک و قوة مل

بته يه غيث اثر فيکتاب حفظک باقل ذر ح يحصيط علمک و لم يحيمن ذر کل ذر و اقل اقل اقل ذر لم 

عرف يو ل....قة الوجود و فوقه ان يو حق يجمالک و ستر طلعة بهائک و خفاً لقاء وجهک و اال ما انا و امثال

ر يان کبين نسيم و لجه بحر اين انصعاق عظيو در بحبوحه ا ...تذکر او يبه او   ....غفل عنه او يئا او يش

سبائک ابهاه من کل هنائک اعالء من نفحاتک هم من کل يائت هم علياء اصفيد امرت و اوليمشاهده گرد

شان که مقام ذکر خود يمحروم ماند و از مقامات افکار ا بهٰيملکوتک اال يتک فيبة المرسلة عن   عنايالط

ر ير و بصيم و خبيط و عليمح يخود مقرر داشته محتجب گشته و به مقصود من تو شاهد و ناظر و وصف

ره را فراموش ننموده يمقدسه خ  ....آن طلعات  يکه آن يبر من در ملکوت قدس امنع اقدمت بوده و هست

همه  يفرما اله  ...کل ...ن صقع  اکبر   اعظم غافل شده و محتجب مانده يبر حسب ظاهر بجهة ا ياگر وقت

ممتنعه       مهٴجز کل يو جند يام بر امرت کنند ظهريخواهند قيند همه ميخواهند تو را نصرت نمايم

سلطان فضل و عطا از  ييک وفا و مالک از مه وفا و تويصاحب وفا و مل ييتو ينداشته و ندارند اله

ن تراب فنا بابت مبذول يبر ا يطلبم که رشحيائت مياء و اصفياء و اولت بر احبين بحر وفايرشحات امواج ا

 يد گرديثاقت مؤيعت از ملکوت قدس مقدست بر حفظ عهد و ميع منيد بديين به تأيکه در کل ح ييفرما

ان ظهورات مظاهر امر و مطالع حکمت و کتاب يدر احيکه سبقت نگرفته باشد بر آن احد يدييو تأ

ن و يمبسوطاً امام الع ...يمنت و اظهارات بر رويه کيمقدس عهد تو را به سلطان قدرت و قوت و مل

ه يه راسخاً ثابتاً مطمئناً موقناً مقراً مقرفاً        ذاکراً بما نطق فيه به متذکراً بما فين ماظراً الينين العيالنصب ب

....به علمک از آن غافل و محتجب نماند يحصياقل عما  علٰي  و رقمت من اثر قلمک اال بهٰيلسانک اال

ه امده که اقل از ذرياز دست برن ين مقام غرق خجلت و انفعال گشته که خدمتين و ذکر اين حيدر
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 يو قلة خط يو سواد وجه يو عدم اقبال يند  آه آه من سوء حاليه را نمايماالنها يها ياهين روسيتدارک ا

م المنشعب عن اصل يب الطاهر المطهر الکريم و فرعک الطيجنب عز غصنک العظ يف يو کثرة افراط

ذاتک انک انت  يکن اعظم منه فيلم  يرب اسئلک بحقک الذ يوم ايم بقوتک الحق القيذاتک القد

 يظهر منيجنبه الن کل ما  يحقه و فرطت ف يخدمة و قصرت ف يف يحقه مافات عن يتکف من عندک ف

ن و يبالحق و انک انت ارحم الراحم يالواف ير و االفراط انک انت الکافيهذا التقص يف ....رات يمن الخ

 ياديا يع عليع و جبروتک المنيملکوتک الرف ين و کل صلواتک       ثنائک و بهائک فياکرم االکرم

ن يکل ح يائک و احبائک و عبادک و امئک و اوراقک و اوراقهم و اثمارهم فيائک و اصفيامرک و اول

131ن  خادم     سنه خرٰي   ن و االيولک االين و مليا اله العالميو الذکر و البهاء لک 

آمال و اعمالشان  ين مجاملت فرموده حجاب از رويام حضرت عبدالبهاء با ناقضيو بالجمله در آن ا

 ين وليخسران مب ين فيالناقض يار بود فسوف ترين جمله بسيدند و گر چه در الواح صادره امثال اينکش

ستند و مغرور نسب و ينگريم يياعتنا يبه نظر بن کلمات يآنان بدشناختند و  ين را نمين ناقضياحباب ثابت

شدند که از آثار  ين مستغرق عشرت و لذاتيه و کثرت اعداد خود بودند و احباء و ثابتيمقامات ظاهر

رفتند و  يارت ميبه ز ابهيٰٰام اشراق انوار جمال يصادره از حضرت غصن اعظم حاصل کردند و مانند ا

مرقوم  يزيآنان چ ۀحاً دربارين نبردند و کامالً و صريبه اغراض و افکار مکنونه اغصان و منتسب يچون پ

داشته در کلمات ثنا و  يل الرسم پاس احتراماتشان را مرعيسب ينجستند و عل ينان برائت و دورآنبود از 

در  ابهيٰٰمس جمال اب شيبت غيه که در مصيد ورقا ضمن مرثمحم يرزا عليچه م گفتند چنان يش ميستا

ن سروده:يبه نظم آورده چن 1310قعده سال يشهر ذ

شکر هللا سدره غصن بقا آمد به بار

چار غصن از اصل قدم شد آشکار

يزدياز علوم ا يالنفس راو يف يکيهر 

بالذات      کردگار يکيهر 
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يخدا يتيگ يکيعقل و خود را هر  ۀعرش

پروردگار يکيعالم علم و حکم را هر 

ک نار عشق   آن ...يور در قلب هر  شعله

ک نور وجه آن نگاريهر  يگر صدر جلوه

روح زن يطيحکمت مح صهٴدر عر يکيهر 

نوربار  يدر عالم رفعت سپهر يکيهر 

الظلمة حسن و جمال يشان راويچهر ا

کل مجد و وقارياز آن ه يشان حاکيا يمش

غصن اعظم همچو شمس و غصن اکبر چون قمر

درخشنده بر اوج سپهر اقتداربازغ 

زدان آن سه غصن شوکريک حسب العهد يل

امر غصن اعظم بنده در يبسته در اصفا

ستيداند اکنون باکت ن ياريم گر چار يعيش

ن چهار يکتا خدا مستعصم بر ايچون پس از 

مين عهد قديخدا بندگانت را در يا

ميمستظل در ظل اغصان بر صراط مستق
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عکّا ياياعظم در در ليغرق و هالک نب

 ابهيٰٰل اعظم شاعر و مورخ و عاشق جمال ينب ين سال در عکّا انتحار ملّا محمدزرنديع اسفناک ايو از وقا

ش از ياورده بيب از کف داد و طاقت تحمل واقعات نيبود که از حرقت فرقت محبوب عنان صبر و شک

ات شعله و يکه در بخش سابق ضمن شرح احوالش در جمله اب ينکرد و هنگام ظهر .... به نوع...ماه چهار 

ش را به يخو 1310ق يقم کن غرين سال غريم که گفت باز کن بر ................. اندريهجر فراقش نگاشت

ا افکنده وهالک ساخت و چون احباب .................... شدند و خبر به حضرت عبدالبهاء رساندند  که يدر

که پوست  يجسد به حال يم اعاليبه تفحص و جستجو فرستادند و خبر مرگ ..............نياز هر سو کس

ا ..............يسر و رو سالمت بود در ساحل در

 يان مردميز و ميخ وحشت يخواست او را در بالين مسموع شد که اگر از ما اجازت ميچن يدر حق و

د و اگر کشته شود و از ينما ينفحات و نصرت امر الهم تا نشر يفرستاد يم يغ امر الهيتبل يز پير خون

ادگار او و نمونه احوالش صورت چند خوابش را که پس از يل اهللا محسوب باشد و محض يسب يف يشهدا

هذه فجر  يم و هيداريدرج منجا منين خطش در ايمشاهده کرد نقل از ع ياپيپ ابهٰيبت شمس جمال يغ

ا خود را يدر عالم رؤ علٰي  جل شأنه اال بهٰيجمال اهللا االاز صعود  11القعدةالحرام و يذ 12شنبه وم سهي

دم و يمبارک د بود خود را در حضور جمالرون آن اطاق ....يمبارک از ب دم که صورت جماليد يدر اطاق

مبارک به سن غصن اهللا االعظم ارواحنا فداه است و  جمال يمشاهده نمودم که سن عنصر

رسانم پاکت  يم يرات ابهائيذاکر و تکب يب محبوب را به اشواق قلبيمکرم جب بهٰياالهو االقدس االکرم 

جان جز رب قرب  يواصل که در زبان و تمنا يانيتر عباد در اح پستن يمرسوله از شطر محبت و وداد به ا

دامن  يبر اتش سر يده دستخط عالياشامين يامده و از شر به هستيکاش از عدم بوجود ن يام لقائک ايا يل

 بهٰيرب بجمالک اال يتر نمود و درد دل را افزود و داغ خاطر را تازه نمود ا قلب را مشتعل ۀزد و شرار

ر ماعندک انک انت العطوف الرئوف يداتک و ارزقنا غييدنا بتأيو الرقائک خدمة امرک و ا يقدر ل

االکرم فدا لتراب مقدمه  ياالعظم روح 66غصن  يرا به شرف مالحظه حضرت محبوب يدستخط عال

نک ارسال شد لساناً هم خدمت عصن االکبر به ياند ا به اسم آن حضرت التفات فرموده يده پاکتيرسان
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ه بهاء ربه يل عليجمله ذکر نب د و منيگر ذکر احباب را فرموده بوديبودند عرض شد د آنچه مرقوم داشته

ام صعود گذشت يل پنج واحد که از ايغ شد اما جناب نبيجناب تبلاحباب ذکر آن  يل به بعضيالجل

پس از اقرار به اند و در اشعار  نموده و طلب عفو کرده يع احباب عذرخواهيگفته و از جم ياشعار

ن اشعار را نوشته و يق شوند در نهم صفر ايغر)1310ق ياند که در سنه (غر شده يت حق مستدعيوحدان

نامه هم نوشته که کتب مار فروخته و  تياعظم خواهم نمود و وص 66غصن  يفدا اند که خود را نوشته

ن خود را در بحر انداخته سه روز بعد از يده بگذارند و روز بعد مقابل فخرالمبارک ضهٴحراج نموده در رو

 ديمکتوب بخواه ينيالحس يمهد يبه الفان يشان به اعزاز تمام دفن نموده رب الحقنيه جسد اين قضيا

وم يشهر صفر  10نمود در ياست. مجدداً عرض م يدرعليرزا حيم يخطاب به حاج يدهج يمهد

حضور  ...ن آقا شب را بهيداد به جناب حس يل کاغذيز الجميالعز 669ه يل عليجناب نب يشنبه صبح پنج

در  اينه در پشت قشله در کنار دريرون شهر خارج مديرود ب يفداه خود هم خواهم م يحضرت آقا روح

اکرم غصن اعظم  يد و در شب که کاغذ را به حضرت موالينما يه غرق مظهر خود را به بحر انداخت

ارواحنا فداه دادند مطلب مفهوم شد که اراده هالک خواهد داشت از کثرت احتراق و احزان از هر طرف 

ن يب عزالديکه قر روز خبر دادندامد بعد از چهار ياز او مشهود ن يشبانه آدم روانه جهات کردند اثر

د و رجل و شعر و بطن مالحظه نمودند بعد ينه بال يس ياو درآمدند و رفتند سر ال يدا شده در پيپ يجسد

م و يم در مزار دفن کردياو را کفن نموده آورد يگر جستند بال لحم باريدر طرف د ياستخوان رجل راهم

که در مقام انقطاع و توجه به  ينفوس يش حضرت موالئيد به فرماين فقره سبب حسرت و احزان گرديا

کو در عالم ملک ظاهر گردد و از ياثر و ثمرات ن ....اند خوبست در عالم همانند ن رتبه ارتقا نمودهيا

انفاسشان عالم ملک و ملکوت معطر شود هذا هو الحق بعد الحق و االضالل مکتوب به خط محمدجواد 

ينيقزو

مبارک زمان  يعيسرور مشاهده نمودم که هنوز به حسب ظاهر بع عمر طبن سبب خود را در کمال يو به ا

دم يد و بعد ديع کارها را که همت متوجه به انجام دادن آنها است به انجام خواهد رسيمانده و جم يديمد

دم و لسانم به يد ير پرواز ميمدمور فرمودند و از شرف و فرح خود را چون ط يکه بنده را به ابالغ رسالت

و  ييمن اخبر الناس بفنا ينازل شده متکلم بود النب اعلٰي ٰ کلمات مبارکات که در ارض سر از قلم  نيا
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و از  ينصرة امر يو قام عل يتيو    من دخل حصن وال يو االمام من قام امام وجه يالرسول من بلغ رساالت

مطالبق  1209ة الحرام الحجيذ 16دار شدم و قبل از طلوع فجر دوشنبه يشدت فرح و سرور از خواب ب

رمعروف مشاهده يغ يا خود را در بلدياز صعود مبارک در عالم رؤ 45وم يوم العالء من شهرالرحمة از ي

که در جوار  يدر منزل علٰي  روح االرواح السمه االقدس االعز اال ابهيٰٰنمودم که به امر مبارک سلطان 

با جناب ابو  يخ حسن زنوزيقا شآن جناب يسابق يمقر مبارکش ساکنم خبر آوردند که دو نفر از احبا

ف شدن به آن بلد آمدند و امر بود به عزم مشر بهيٰٰهم البهاء من ربهم االياح عليبا جناب س ينيتراب قزو

خ که از ...... يار مسرورم که حال با جناب شيند و بنده بسيمبارک شد که هر دو در منزل بنده منزل نما

ل ينه از مقابل منزل بنده عبور فرمودند بنده به تعجأقدم جل ش دم که جمالين ديآن بشود در يممد قامت م

دن با آن مرکب مشکل است مرکب را رها نمودم و به سرعت رفتم يراکبم و رسيدم به مرکبي......... د

درست باز ا و گوشت را يک بيقا جان هم در آنجاست به بنده فرمودند نزدآرزا يدم که ....... دارند و ميد

خواهند يهم مل  ................يخود را جبرئ يکيدست  ....شيدم دو نفر پيک شدم فرمودند دي......... نزد

 ييگويگر چه ميم بدهند ............تو ديبه من تعل يزيخواهند چيرند و هم ميم بگيتعل يزيکه از من چ

برداشتتند و با  يک کاسل مسيام فرمود و يمبارک ق جناب ........ دارم جمال  ي...................از آن غذا برا

راً فجر يدار شدم اللهم اجعل خاتمة امورنا خيت فرمودند که بيدر آن کاسه به بنده عنا ييدست مبارک غذا

....نه أقدم جل ش دم که جماليا دياز صعود مبارک در عالم رؤ 76وم يمطابق  1310محرم  18شنبه  پنج

 ابهيٰٰفقره است جداگانه هر فقره را به قلم دو دانگ به خط اعز امنع  19سحر را که  يمبارک فقرات دعا

نم يب يا ميعالم رؤحضرت غصن اهللا االعظم ارواحنا فداه ارسال فرموده و در همان  يمرقوم فرموده و برا

م که ينمايدارم و عرض ميمذکوره را معروض م يايکه در خدمت حضرت غصن اعظم حاضر و در رؤ

ک خبر يياست و در هر شهر يانيام شهور بيگانه ا 19ن فقرات ين به نظر آمد که چون ازيرش چنيتعب

که داللت بر ظهور بهاء و جالل و جمال و عظمت و نور و رحمت و سلطان و ملک و عالء حق  يسور

ر يار تعبيرت هم بسياست و تعب يخوبيايار رؤيجل جالله داشته باشد به محضرتان وارد شود فرمودند بس

که چقدر محبوب خواهد بود چون  يدان ير کنم نمير است که تو کرده اگر من تعبيتعب .....ا است ام يخوب
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هستند که به بهاء و جالل  يو آن حضرت نفوس ۀديا را معروض داشتم فرمودند همان نوع است که ديرؤ

راً.ياللهم اجعل خاتمة امورنا خ  ....س از کتابشيرا بنوا ين رؤيشوند فرمودند که ايمبعوث م ياله

ع در آنجايکا و انتشار سريامر يهٴشمال ۀاالت متحديبه ا ابهيٰٰوصول بشارت امر 

م يکه در بخش سابق شرح داد ياز اهل جبل لبنان بود به نوع يحيمس يراهللا که عربيم خين سال ابراهيدر

ر از رجال يکث يش نگذشت که جمعيب ينموده دو سال ابهيٰٰامر  .....ورک شد و شروع به بشارت يويوارد ن

اقامت  يرهما سفر و مدتيورک و غيويکاغو و نيد در شيشد يع فائز شدند و با سرعتيمان بديو نسوان به ا

 ابهٰياز ممالک امر  يکا مملکتيه امريشمال ۀاالت متحديق اينطريس کرده بديو مراکز متعدده تأسجست و 

اهل بهاء گشتند  عهٴمتنوعه منضم به جام يساهاين تابع کليحيه مسيمختلفه غرب يشد و صدها از نژادها

گر يد ياق احبيو تشو خاطر حضرت عبدالبهاءتکت موجب مسرع در آن ممليسرعت انتشار امر بد

 يو مول يهذه لساحة قدس موال ين حضرت هضش به محضر آياز عرا يکيد و صورت يممالک گرد

م يلتراب مقدمهم فدا بعد تقد يالحق روح ين حضرت عباس افنديالعالم

 يام در روزهاين ايشد و در ا يالمقرر حضرت بهاءاهللا مشرف م شنبه حسب وم سهيهر هفته در  يل زرندينب

از آن روزها که باز به قصد     مصمم بانتحار و غرق شد و به  يکيگداخت و باالخره در  يشنبه م سه

 لهٴم حرم نمود قوله جوهر روح و فؤاد و جان من عظم و لحم و جميت نوشته تسليات وصيسرعت تمام اب

ستش از ممکنات ين ياسماء و صفات خداوند ....الوجود که خود  يشد من ف ابهيٰٰو   ....ارکان من شاهد

شود طلعتش چون شمس  يسر که به ارض اقدس ظاهر مياو م يا به سوير اصفيلش را بشکسر جماياء يانب

رشک  يشود عالم از و يو رحمت م  ...آن شه نور عجم  ...داد و ستم از ين جهان پر ز بيشود ا يباهر م

در رانه را معمور کرد اهل دل را شاه شهر دل نمود ين کهن ويشود آمد و آفاق را پر نور کرد و يجنت م

د شد باب رحمت بر رخ عالم گشاد يپاک از تحد ....د شد جانين آسمان تجديغزل نمود از زم ....جهان

در عراق و شام و روم اشراق داشت در همه  يوسفييآن کنز خف ....د داد داديرا هر چه با يهر کس

....در   ...زنان  چون سرآمد بهٰياال يا ربيبسا سرها ز عشقش بر سنان بر سنان  ين عشاق داشت ايزم يرو
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 ٰيبه يدگر اان را خاک بر سر شديگر از المکان شد ذات او در جهان خاک محشر شد دگر خاک او جلوه

انم نگر  يان چشم گريانم نگر قلب بريبر احتراق جان من  چون سمک در تابه بر ياقدس جانان من واقف

کز سخا و بخشش ودود حق اغصان خود و خاهان خود  ين خاکدانم ايالصعود باز در ا وميپنج    رفت از 

ق در بحور رحمت و يقم کن غري) غر1310ن سال (يق وندريو احسان خود باز کن بر قلب محروقم طر

پروردگار شرمسارم شرمسارم شرمسار جمله را  يارانت اياران خود از همه يغفران خود  شکر کن از   دل 

ادت يل نوسفر ينب يار  يور روح سيند آن طيم تا که گويمق....ير خوشدل و راضيقد يبه ذکر جودت ا

شنبه  ل نهم هنگام عصر در سهيتو باد  در صفر ل يتو باد  مونس جان شاه ابها يوصل مأوا ۀر ظل سدريبخ

او را  يادگار پس از آن خاموش گشت و کسيقرارش  ين بيار ماند از ايتا که نزد    عرش ن نوشتم من يا

د و با      يس رمس اطهر رسين رئيرالديد و    نصيسرعت تمام رو به صحرا رفت تا به ساحل بحر رسد و با يند

ا انداخت     چند روز از آن يخود را به در بهيٰٰا بهاءااليۀم و مناجات و دعا برداشته شد و با نعريو بر تعظ

ا شدند   يهر طرف به ساحل درد احباب از يدند خبر به غصن اعظم رسيجعدش را د ياد ماهيواقعه چند ص

روان     ين    شدند زهرچشميتکف   يکردند  از برا يگر مقام   باز ميشد و ذکر آن    بهر جمع آوردنش و د

ش تا بدان تربت که يم حق فرمودند احباب خويمات او پرداختيم جمله تنظيساخت يقبر و تابوتش به زود

ف تا شود يشد    تا به آخر کار او رنجه فرمودند اقدام شر ار او  ين فضل غصن اهللا اعظم يشد دف يدر و

ادش آن     که چون      يره      ين تيتا او به خاک  رفت و پنهان گشت ز     ف يآن خاک . آن تربت لط

د  يخ شهياکبر بن ش يخ عليکرد از اشک آن      ش ياريخت     بر عذار آبيدر قفا اشک گلگون ر

افطون  يلمت صورة اللّوح اليستمر العمل بموحبه و اال فنتبع االمر قد يحاز قبوالً  اذا يالنظام حت صورت

م يبتعل يرة و ساعمل جهديرته کبيمان و غياال يحداد و ال اقدر ان اصف فرحه قبالحق انّه ثابت ف يافند

ض کرمکم يستمد من فين و ين العالمينصرة امراهللا و اعالء کلمة اهللا ب يعل يقوم معيصبح مبتلنا و يان  يال

رغبون التشرف و المثول ين يرون من المؤمنين کثية و التعطف کذلک و لدنا جورج و هو من المجتهديالعنا

م جداً و يهذه البالد عظ يساحة قدسکم فما هو امرکم بهذا الخصوص و النجاح باعالء کلمة اهللا ف يلد

ن القاطعة يالبراه يعل يحتويف کتاب يت بتألن منهم قد شرعيين الحق ماليد ينضم اليالرجا باهللا ان 

ل و يالتورات و االنج ية و النبوات الواردة فيو العلمة ين العقليو اسندته بالبراه يم البهائين القويقة الديباحق
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ساتبع ما  يه قبل نشر و طبعه انّنيکم لألطالع عليخالفها و عند اتمامه اذا سمح اهللا سأتشرف بالمثول لد

دلونه ية ما يالبر و فسر برون البرهان القاطع من النبوات بعدم احق يق قد ارسلت الية التدقيبه بغا يامرتمون

راهللايم خيع ابراهيه الصواب     عبدکم المطيما ف يلهمه اليالمفسدون و اهللا 

آثار حضرت عبدالبهاءهٴران به مالحظيا ياهاملّ يها جانيه

رها منتشر شده يران و عراق و قفقاز و غيدر بالد ا يدر پ يعبدالبهاء پو چون آثار صادره از کلک حضرت 

د و در يخواه رس استيمتعصب ر يدار ساهت و به نظر مالهايد در اهل بهاء پديجد يمانيو شور و نشاط ا

 يمجتهد اصفهان يخ محمد تقيهمه جا به تعصب و غضب برافروختند و به حرکت و جنبش آمدند و ش

ان ين بيم به منبر برآمده در مجمع انام چنيکه شرح حالش را در بخش سابق آورد ينجف يقاآمعروف به 

ن يان رود و ايم زز اين جهان امرش نيم که پس از رفتن بهاءاهللا از ايبوده گمان داشتکرد که ما آرزومند 

 يريگ و کوشش به جهان يريدر دل يد که پسرش عباس افندياکنون روشن گرد يچراغ خاموش شود ول

و  يدم به دم بر بزرگ دهيه بس بلند و ارجمند رسيبه پا ييو توانا يير سخن و قدرت قلم و دانايو تأث

نخواهد ماند و نظر  يين آبرويمسلم ين منوال گذرد و برايبه ا يد و اگر چنديافزا ين پدر مييآ يبزرگوار

ک کالم يکدل و يد و علماء اعالم است که يوح ضهٴيد فزيکش کارشان دست يريکه شاه از جلوگ نيبه ا

در احوال انام به مضادت  يجانيند الجرم هياازند و اسالم را مصون و محفوظ نمفه پردين طايبه قلع و قمع ا

اصفهان ماوقع را  نهٴخا س تلگرافيير يد وليگرد يم ميوخ يبمآل يان حاصل شد که منتهيو مقاومت بهائ

ره باز يد کرد که دست از اعمال شريد به مجتهد عنيگشت و تلگراف شد ريت متغخبه شاه خبر داده او س

ت را به يو جد يت سعيت نهايو نظم و امن يز به حکمران اصفهان امر داد که در حفظ عموم اهاليدارد و ن

ديران فتنه خاموش گرديآورد لذا ن يجا

انيشعف و انجذاب بهائ
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اط و ينموده احت يجهالت و تعصب اهال ۀبود و مالحظ يها بهائ سالن کاشان يف يهٴقر يان ملّياحسملّ يحاج

داشت  يکه بر منبر مواعظ و مصائب مذکور م ين سال در حاليمحرم ا يکرد تا در روز عاشورا يهم  ...

 سلطنتۀکيان شد و بر اريخود ظاهر و ع يعل نيمردم امروز حس ين نمط گفت ايمنجذبانه چند بد

گشت و  يسپر ييسرا بتيو مصيعزادار لهٴمعمومراسمۀد و لذا دوريقام کشنشسته از معاندان بدنهاد انت

د بر بساط مسرت و نشاط نشست و در همان حال که ين عصر مکرم است بايدر اول و دوم محرم که فجر ا

د يدند و ضرب شدير کشيهجوم برد و از منبر به ز ينمود مردم بر و يان مطالب مذکور ميبا غلبه جذبه ب

ملکش ياموال و ما يخت و جان به در برد وليار از چنگ قوم ستمکار گريوارد آوردند و او با مشقت بس

زان بود.يو گر يمتوار يو پنهان و گاه يوسته در وطن مختفيرا غصب و تصرف کردند و او پ

يسروستان ٰيشهادت آقا مرتض

م و ير و جانفشان که شرح حالش را در بخش سابق نگاشتيان دليار بهائ يجوان يسروستان صباغ ٰيآقا مرتض

 عهٴراز به سر برد چون فاجيمان در زندان حکومت شيدت و اين هنگام مدت پنج سال به جرم عقيتا ا

د يس يد و حاجياز دل برکش يدير حسرت و نوميد زفيبه سمعش رس يغروب شمس جمال رحمان

ا ساز و ملّ خ احمد شانهيگر مانند شيد ياهاد و با ملّيرز خبر بشنيمعروف ش يرياکبر مجتهد فال حصيعل

ب فتوا و حکم کفر و قتل ياهللا دست غ تيرزا هدايخ طاهر عرب و ميخ عبدالجبار و شيو ش ياحمد محالت

را به قتل آرد لذا جوان مظلوم را  يفارس را ناچار نمودند که و يالدوله وال رزا رکنيم يدادند و محمدتق

ع به يتطم يمتخلص شود و گهدت نموده ياز عق يغ مبذول داشته که تبريبل يحاضر و مکالمه کرده سع

ده با تمام قوت قلب و يد به قتل کرد و او استقامت ورزيتهد يسروستان و دم يار امور کشوريدادن اخت

را دم توپ گذارند و جالد به زندان درآمد و  يکه وه سخن گفت پس حکمران فرمان داد يمانيشجاعت ا

دان در مقابل توپ قرار گرفت آب ين که به ميد و هميبخش يخبر داد و او کاله از سر برداشته به مژدگان

ر غضب اشاره يگاه به م آورد و آن يبه ارض مقصود صلوة و مناجات به جا يده وضو ساخت و رويطلب

ند يمقابل گذاردند و چون حکمران بسپرد که در کار عجله و شتاب ننما به يکرده به عمل پردازد و کرس
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نشده  يمان خواستند پشتش را به دهان توپ ببندند راضيرفت و باالخره دژخ يم ....کند کار  يد تبريتا شا

به توپ قرار  يکه توانست به استراحت رو تحت اقدامش گذاشتند و چنان يسه پر از کاهيخواهش کرد ک

د کرد تا توپ يان تأکيتوپ واقع شد و به اشاره به توپچ نهٴدها ...ستاد که شکمش يگرفت و چنان راست ا

ۀواقع شد و جالد سر جداشد 1310ن واقعه در شهر ينمودند و او را به شهادت رساندند و ا يرا خال

ندوختيب ينقودکسبه و تجار گردند و  ۀمظلوم را به بازار درب حجر

راز يم شيام مقيکه در آن ا يزدين کفاش يحس قول از استاد غالم د) نقلي(شه يزدياکبر معمار ياستاد عل

ن مشاهده کرد و شرح يالع يشهادت را به رأ عهٴبه مجلس رفت و واق يبوده و مکرراً به مالقات آقا مرتض

بن جعفر  يت حبس موسيحکام ين نوشت هر وقت وارد مجلس شديچن ....احوال هر دو را در بخش سابقاً

چ يده بودند هير عبا خوابيکه در ز يداشتند گاه يشان هم عبائيدم ايده بودم دينه آنچه شنيبه نظرم آمد معا

ماه  ام ششيف شده بودند مخصوص اواخر ايف و نحير عباست از بس ضعيدر ز يشد که کس يمعلوم نم

ظاهر بود که ار وصف خارج است مدت پنج  ياباشتعال و انجذ ين ناخوشيناخوش احوالبودند ولکن با ا

اند و من منتظر آن  فرمودند که در لوح من بشارت شهادت داده يسال و هفت ماه در حبس بودند که م

نمود  يخواستند از گردنش بردارند قبول نم ير را مين جهت بود که مکرر زنجيوفت و ساعت هستم از ا

قا اراده نموده است که آرزا يام جناب آقا م دهين فرمودند که شندن او رفتم به ميک روز من به ديچنانچه 

ستم که در ين يد که مرا به حال گذارند ابداً من راضييجهت استخالص من به حکومت بدهد بگو يوجه

د    نشاط يشما کآزادگان شاخسار ....ت را به لسان حال و قال فرمودندين دو بيند و ايامر من مداخله نما

است خالصه مطلب  ياست  مارهم در شکنج دام کار يد   که صبا مرا با من قراريشمارسروگل فرصت 

د و يگشا يحت ميدند و زبان پند و نصيشان را نزد خود طلبيالدوله ا وم شهادت جناب رکنيکه همان  نيا

تهلکه را به ضاللت و جهالت و  يشان معنيند ايان نمايالتهلکه ب يدکم اليو ال تلقوا با ۀمبارک يهٴمفاد آ

ن کشتن مرا باشد يا ثقات کاندريياقتلون يند اقتلونينما ير ميمتعال تفس يشقاوت و اعراض از امر غن

شان يح  در ايچون پند و نصا ....رد دو به دست يحکم التلقوا بگاتش تهلکه ست يات  انکه کشتن در حيح

توپ  نهٴشان را به دهيدان پشت ايرند در مآيشان را ميرند اان را دم توپ گذاشياثر ننمود حکم نمود که ا

ست يچ طناب الزم نيد هيفرما يتوپ محکم ببندند م نهٴشان را به دهيخواستند که با طناب ا يگذارند م يم
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مستعد و منتظر  يچسباند به کمال سرور و بشاشت و نضرة رحمان يتوپ م نهٴپشت خود را محکم به ده

شان يل نداشتند ايها چون م ياز ارکان بلد حاضر حضرات توپچ يمترصد و بعض ييو خلق تماشا يجانفشان

شان را ملتفت يا ۀاراد بهيٰٰه بهاءاهللا االيعل يند تبرا نمود جناب مرتضيگو يد ميبه خاطر رس يريرا تدب

ند حضرات يگو يدروغ مد که يفرما ياشاره م .....اندازد و با  يشود کاله از سر برداشته به هوا م يم

زنند. يها البد شده توپ را آتش م يتوپچ

فتنه در رفسنجان

ثابت  ياهللا از احبا بييرزا جعفر و آقا حبيکردند و آقا م ييجو ن اهل بازار بهانهيمعاند يو در رفسنجان بعض

اجتماع و هجوم  نيدند و معانديدت خود استقامت ورزيت از عقيواداشتند و ان دو حما .....ۀرا به مناظر

......خان بن   نينا برآورده به سب و لعن پرداختند و خبر به سمع حکمران حسيعتا و وادياد وا شرينموده فر

دند و پس از محاکمه و يد و فرمان داد تا آن دو مظلوم را به دالحکومه کشيبوده رس يخان کرمان

ن گشت دستور داد که ين متبين به امر مبمانشايچند رد و بدل شد و ا ين سؤال و جوابيبازخواست همچن

بازار که حضور داشتند معاونت  ....زدند و  يهر دو را در فلکه گذارده چوب هم يمان پاهايعوانان و دژخ

گاه رها کردند  ازردند و آنيرون آورده آن دو را به بازار بردند و سخت بيکردند پس پاها را از فلکه ب

رزايد ميه کرده و به عبدالحميباد واقعات و تلگذافات متوالآ ساکن حسنيزدييدعلچنان محم.....

که از  يوانياخذ د يکرمان خبر داد و او حکمران مذکور رفسنجان را معزول نموده برا يفرمانفرما وال

....رزا يقا مآرزا جعفر و يآقا م ...معذلک  يز ضبط کردند وليدر ذمه داشت اموالش را ن يدعلرزا محميم

م آن حدود شدند.يمق  ...در وطن مصور گشت و ناچار مهاجرت 

آباد کاشان در اسفندآباد ابرقوه و در نوش يانتشار امر بهائ
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اهتمام  طهٴران بر پا شده به واسيا يفه در همه جايآن دو طا يها که برا يريگ شدائد و سخت مهٴو با ه

ن از يافته بر اعداد احباء افزود چنانکه مالحسيانتشار  ابهيٰٰدر بالد و قراء امر  يپ در يپن ين و مخلصيمبلغ

که در آنجا  يزيرين ٰيد موسيل ....... بوانات فارس رفت و آقا سيتحص يزد براياسفندآباد ابرقوه  يهٴاهل قر

امر ه گماشت و ابالغ يت نونهااالن قريم و تربيرا به تعل يقا افنان سرپرست امر ......... وآرزا ياز جانب م

برده سکونت دهد و در چند  ....ش رايخو لهٴ........... تا عائ ياميساخت و او پس از ا ينموده مهتد ابهٰي

ه و هم با يح السان قريالصوت و فص ن مقصد در اسفندآباد .......... و واعظ حسنيانجام ا يکه پ يروز

ه يگان قر ب شصت تن از شناختهيمتفقاً با قرت کرد و يغ و هدايتبل ..... به اغالل ...... ياستاد زمان که مرد

گاه به .... رفته  ع مخلع ساخت آنيمان بدين امر مکالمه کرده همه را به خلعت عرفان و ايدر خصوص ا

ت ين مذکوره هدايمؤمن يهٴل مراتب روحانيدر تکماب کرده ياستقرار گرفت و مکرراً به وطن ذهاب و ا

د و يبرقرار گرد ابهيٰٰامر  ياز برا ين مجتمع شدند و مرکزياز مؤمن يه جمعيد تا در آن قريگران کوشيد

ه کسب نموده به يمانيعه و اطالعات اياب و ذهاب کرده آثار بديا ءباده نزد احباآخبر مذکور به  ....دو 

يقا مآآباد کاشان  نوش يهٴز در قريه افاضه داشت و نيقر يااحبکه از رزا يمشهور به ارباب آقا م يدعلر محم

گرد  يتيتدرجاً جمعجا شد و م در آن ابهيٰٰمان و سبب نشر امر يه بود فائز به اياسارت متومل محترم قر

 يا هکه عد يا ار از اعداء صدور  ............ به درجهين امر شمرده گشت و تعرضات بسيا يابر يآمده مرکز

ره نمودند.ياز احباء مهاجرت به طهران و غ

زديدر  يمحمدرضا محمدآبادشهادت آقا 

زد را که ثروتمند و فاضل و شاعر و يشهر  يشرق يمحمدآباد واقعه در سه فرسنگ يهٴقا محمدرضا اهل قرآ

ن ياز مجتهد يشهر از بعض ياز علما يه کمر به قتل بسته و به موافقت جمعين قريمان بود معانديمشتعل به ا

روز  يده و برايد يجشن عروس يهٴکه ته يدر حال 1310حجه يقتل گرفتند و باالخره در روز دوم ذ يفتوا

 ياز بزرگان را دعوت نموده از بازار قال يا زد و عدهيکرد و حکمران  يبزرگ بر پا م يگر که جشنيد

ده او را به ک کريشل ين بر ويد قاتليرچقماق رسيبرد چون به قرب مسجد م يم يده و به دوش حماليخر
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خانه بردند و هنگام عصر  ال.... ناس جسد را به غس يهمت گماشته ... را برا يمقتل آوردند و جمع

از  يزد .... نمودند و حکومت تنيد واقع در يآن شه نهٴده جسد را در قرب خايدآباد رسبستگانش از محم

و شش سال بود. يد مذکور سيسن شهن واقعه را به غارت بردند و يد و اموال مسببين را سر بريقاتل

از اوضاع و دسائس در اسالمبول يا هشم

ل مقاصد ين ير در اسالمبول قرار داشته برايشه ين افغانيالد د جماليم سي..... در دو بخش سابق آورد

و  يخ احمد و آقا خان کرمانيد و شيکوش ين امر ميب ايد و به تخريجوش يش ميخو فهٴمعرو نهٴمکنو

خود  يهٴسر ياياختر را برافراشته نوا مهٴکردند و روزنا يسه ميوسته دسيت او پيبه حما يرازيرالملک شيخب

از آثار پر انوار حضرت  يکيدند و ييپو يخود م يآرزو يران به سويگستردند و با همدستانشان در ا يرا م

 نهٴيکه در مد يا هذه    هواهللا حوادث تازه يدارد و ه يه را روشن ميشود و قض يناً درج ميعبدالبهاء که ع

گرشان يد يخ احمد و آقا خان و چند رفقايو ش ين افغانيالد د جماليفسق و فساد و فتنه و نفاق سره يکب

از قرار رون آمديهاشان ب اند و اوراق فساد از خانه از آنها را گرفته يالعجاله بعض يواضح و مشهود شد و عل

ران و يامور ا يايت از دولت و اولينها يدر آن اوراق بوده است از جمله مذمت ب يدت از هر جور فسايروا

ن جانب خبر فرستاده شد که ين به طهران از اين سامان دو سال قبل ازيامور ا ياين از دولت و اوليهمچن

ن نفوس چون يااند و  ن او گشتهيميسار و ييوزرا يٰيحيره آمده و دو داماد يکب نهٴين به مديالد ن جماليا

ر فساد و يند و به غينجو ياليع صحبت و ذکرشان فساد و فتنه است جز ولوله و آشوب خيفکر و جم يمبنا

از مراکز عالم قدم نهادند علم خالف برافراختند و انواع فتن و فساد  يندارند در هر مرکز يعناد مقال

نه که  يا دور شدند و از هر خطه مطرود حال در آن نقطه اجتماع کرده و شبهه يانداختند از هر مرز و بوم

ن خواهند گشت و البته سر پنهان نشان بروز کند و از درونشان ين معظميدر حق دولت يدياساس فساد جد

ده شود آن يز وضوح رسيشان به ح ده گردد و فتنهيشان در ابد ما را خوف چنان است که چون پردهيوع يش

خ احمد و آقا يقت خشک و تر بسوزد و مصلح در دام بهتان افتد چه که آن وقت خواهند گفت که شو

 يبهائ ان دشمن و اضداد خونيهستند و با بهائ ييحين دو بدبخت داماد يند که ايگر گويبودند د يخان باب
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 يده بارياق رسان دشمن و اضداد طبيبا بهائ ن نفوسيبکوشند عداوت ا يان الهيبنوشند و در هدم بن

ن آوارگان افتادند و شب و روز در محافل و ين اشخاص دست به هم دادند اول در صدد اين و ايالد جمال

به اسم ما خود انشاء  ياوراق ٰيار ابدار زدند حتّيبس يمجالس به مذمت و نکوهش ما برخواستند و افتراها

ختند و اساس فساد يدر حق ما فتنه انگ يدادند و در دوائر حکومت در هر روز يکردند و در دست هر کس

م و از يبه مدافعه برنخواستند توکل بر خدا نمود ٰيسکوت نمودند ابداً حتّ ين آوراگان به کليختند و اير

ن يم و در ايديم و از مادون دل بريوستيم و به او پيم گذاشتيم و سر تسلينخواست ير او ملجاء و پناهيغ

د يوه از شجر اميدند و ميند ين عباد فائده و ثمريچون فساد در حق ام يديدم خزيکوش يآوارگ ۀگوش

در دام که  گر در حق دول معظمه افتادند و به اطراف مخابره کردند تا آنيد يدند در فکر فسادهاينچ

مبادا که در آنجا باز کار اشتباه گردد و مفسد از مصلح معلوم و ممتاز  يش گرفتار شدند ولير خويتزو

م يد و درست تفهييت را عرض نمايفين کيالزمه ا يها ت طهران شود شما به محلّياز مثل حکانگردد و ب

ون مما فصل و نحن يطان مشهور جهان است هم برئين نفوس عداوتشان با ما چون شقاوت شيد که ايکن

ع يپرور را در جم ار عالتيم که حضرت شهريدواريام يو صون صمدان يعلمون از فضل الهيون مما يبرئ

د چه که يد فرمايو صولتش را شد يرخواهنش را قويش را مقهور و خيد و اعداياحوال نصرت فرما

نت يط يبيو ط يت خسروانيفرمودند و حسن ن يت عدل و انصاف مجرير نهاين اخيقه در من سنيالحق يف

ت از يکمال عنا هريام اخين اين در ايده و همچنيظاهر و آشکار گرد يمثل مهر روشن آسمان يجهانبان

د مرکز يد رب ايده اهللا در حق مظلومان ظاهر و مشهود گرديده اهللا و شيا ٰيت سلطنت عظميمرکز نها

 يقاتک الکامله انک انت القويداتک الظاهره و توفييالسلطنة القاهره و محور کرة الحکومة الباهرة بتأ

اهل البهاء     ع ع يعل ءر و البهايالمقتدر القد

رزا آقا جانيباطل م يق و ادعايمفاسد ناقضان و نعت شد

سرور و نشاط سرشار مبعوث فه با ين طاين از ايشتر منتشر شده مخلصيثاق بيهر قدر آثار صادر از کلک م

د نسبت به مرکز عهد يمز يان و بنان اعمال ارکان خضوع و احتراميا شتافته باببه ارض عکّ يدر پيگشته پ
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فزود و يشتر تافت و بر حقد و حسدشان بين کئود بيران قلب بر دوران حسود و منتسبيداشتند ن ٰيد مجريمج

مخالفتشان آشکاراتر گشت و همت بر آن 

 يم و عليانشعب من االصل القد يمن اراداهللا الذ ي.... ال اله اهللا هو و الصلوة و السالم عل مهٴپس از ذکر کل

ع و اهدا سالم و ثنا در يجعلهم اهللا ... لظهور االعظم البد نيالذ ياغصان سدرةالمنته يمن اصطفاه بعده عل

ت يعنا در ظلّ ظهور ندارد کلّ يد مکروهين ولد بخواهيدارد که از احواالت ا يآن حضرت عرضه م

ۀمبارک ضهٴدر رو ياله يايح و به ذکر اولين فداه مسترياالعظم ارواح العالم 66اهللا کرم غصن  يديس

ق يد و توفييالشهود الذرات تراب االنوار االقدس المبارکة فدا ناطق و طلب تأب و يمقدسه ارواح الغ

شود  يت فرمودند در جوف روانه مي...... عنااالکبر ارواح البشر الفدا  66غصن  يد حضرت موالئينما يم

ندارم.      ياد عرضيدارند ز ير عرضه مين سالم و ثنا و تکبيد طائفير برسانيرا عرض ارادت و تکب ياله ياياول

1311محرم  14يف ينيجواد قزو ياسم يفان

ند از آن يرامون آن حضرت منصرف و منحرف نمايفته از پين حول را فرين مستضعفيطائف ينهادند و برخ

انه يست شبانه و مخفيز يت ميرزا آقاجان را که به نوع مذکور در جوار حمايم ينيدجواد قزوجمله محم

شان باشد و او رضا نداد  و قدرت دسته يکه بر قصر برگردانده موجب گرمخت يرنگ ريمالقات نموده ن

ن مضمون نگاشتند که تو در يران بديان ايلذا به موجب کنکاش مخصوص نامه مجعول از جانب بهائ

و اکنون بعد از غروب شمس  يگانه مطلع بر امور بوديو  يکاتب وح ابهيٰٰن اشراق انوار يتمامت سن

 ييو چاه را از راه نما يتو منفتح و منعطف است که سخن آغاز کن يو اسماع به سو قت تمامت ابصاريحق

فرستادند  ين جهرمياحسنزد ملّ يبود و مکتوب را به بمبئ يان همه تو خواهيان و عصيو گر نه مسئول طغ

قصر با ..... سمندر که در حسب امرش  يا فرستاد و روزبه عکّ يدعلرزا محميکه به خط خود نوشته نزد م

ن نشسته يها را برافراشته به زم رزا آقا جان دستيکه م يمبارکه هنگام ضهٴاهل حرم و اغصان بود در رو

ا عودت کرد و از .... به بغض گرفته و به عکّکرد به دستش نهاد و  يمناجات م يها بسته قرب ساعت چشم

د و اندک اندک ثنا و يرت گردبروز کرد که موجب تکدر و تأثر  آن حض يآن پس از او اعمال و افعال

االرض مقابل و او از  ياهللا با شهادت من عل خادم يگفتند که گواه ياش شهرت دادند و حق بارهد دريتمج

د و سور يم نمايمبارک ترس يکليا هيالدن يف ابهيٰٰابالغ امر  يحضرت غصن اعظم اصرار کرد که برا
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دستور  يره گرفت و به نجاريست ليبه ابرام تمام مقدار بملوک را در آن تمام کند تا محبت بالغه باشد و 

که شرح حالشان را در  يد قميسول شهدحسن بن آقا عبدالرداد و به معاونت آقا محم يساخت صندوق

ت کرده حضرت عبدالبهاء يترب يکليگر صورت و هيکديده متصل به يم با اوراق تراشيبخش سابق نگاشت

ن که به يکل مقرر داشت و همير در قلب هياز تدب يش را به نوعيو خو گران مصور نموديرا در مقابل د

ت يايمحو کن تا در انجام نوا يکه محل داد ييجا نين فرمودند که مرا از ايد چنينظر آن حضرت رس

ب خورند آن يرهم به مساعدتش فرين بار به نوع کامل ملتفت شد که اگر اغصان و غياقدام کنم و او در

ن هنگام يباشد و از ا يط و مسلط ميگران محيد نهٴا و اغراض مکنويل نگردد و بر نواحضرت هرگز اغفا

را که شرح احوال در  يد نراقيشه ٰيرزا مصطفيبن م يرزا مصطفيرا اقوال و افکار موهومه ..... نمود و م يو

مصدر خدمات  رون اورده و در جوار خود پناه دادهياز قصر ب ابهيٰٰم و حضرت .... حرم يبخش سابق آورد

نقل و  يدر وصف انان هم ابهيٰٰاز لسان  ياتيش موافق و مرافق ساختند که رواينمود متدرجاً چنان با خو

ن يگشت و باالخره چن يحت و موعظت فرمودند و منتهيرا نص يت کرد و آن حضرت چند بار ويحکا

آن  يول يقه و اختالف پردازو به تفر يث بسازيو حد يجا باش نيشود تو در ا ين نميخطاب کردند که ا

ن او را يرون کردند پس به قصر برگشت و معانديو او را ب ييو معاش نما يمشغول گرد يکه به کار و شغل

ره شهرت ين به نام ابو هريست و نزد احباء مخلصينان بزآکردند و با  ييرايت اعزاز و اجالل پذيدر غا

ن يام همين ايآوردند در يم يبه جا ابهيٰٰام اشراق جمال يکه در ا ين قصر با همه احتراماتيافت و ساکني

گر انام مالقات کنند يکه با د شد فرد فرد چنان يوارد ممبارکه و به قصر  ضهٴارت رويکه آن حضرت به ز

داشتند و به آقا  يم يت خضوع مجريبدون مراعات پاس احترام مقام رفتار نمودند و آن حضرت غا

بپردازند و او به  ابهيٰٰام اشراق يفشان را مانند ايحتاج و مصاريدستور فرمودند که ما يرازياد شدرضا قنّمحم

به دور  يکردند و هنگام ياء را رد ميش آورده اشيبهانه پ بهانه يرسانند و آنان گاه يدرب قصر م

تأثر ثاق مطلع شدند و چون آن حضرت جز حزن و يچنان به انوار مرکز عهد و م يا عده يختند ولير يم

ثاق يچنان به انوار مرکز عهد و م يا عده ياوردند ول يبر زبان نم يا گر بروز نکرد کلمهيد يد امريشد

دند و ترانه عظمت مرکز عهد بلد نمودند و در مکالمات يآنست نا را برکش يان يار نداياخت يمطلع شدند ب
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ن امور يمشتهر ساختند و ا ت استقالل و استجالل آن حضرت را منتشر ويپروا ص يو مکاتبات خود ب

د و متدرجاً ين گردين و معرضيحقد و حسد منکر ۀموجب اصطالم نائر

مبارک واقع نشده شما به  ن گمان کن که صعود جماليفرمودند چن يدعلرزا محميحضرت عبدالبهاء به م

مبارک ام جماليبه همان نحو که که در ا د من هميت مشغول باشيد و به همان مأموريهمان سبک رفتار کن

ر بار شما يم که من زيگو يحاً به شما مياحباب بودم باز هم .... جواب داد که صر يگزار به خدمت

د بر دوش من يم شما هر چه بار داريگو يد بلکه مير بار من برويمن که نخواستم ز يروم فرمودند اخو ينم

گروند     ين احباب هم مياز ا يمشت کيگرود آخر  يبه ماها نم يد که کسيد جواب داد گمان نکنيبگذار

ياصفهان يعلدريرزا حيم يحاج

مبارک  جمال يمهرها عهٴآمده مطالنزد حضرت عبدالبهاء  يدعلرزا محمين از طرف ميرزا مجدالديم يروز

نزد خودشان نماند چنانکه  يمهر داشت به او  داد و مهر 21را در  ابهيٰٰرا نموده و آن حضرت ثبت جمال 

د يخواست به مهر مبارک مطرز نما يمبارک داشت و م از جمال يلوح يرزا هاديقا مآوالده جناب  يروز

غام کرد يپ يدعلرزا محميمبارک را به آن زنند آن حضرت به م ياز مهرها يکياز سرکار آقا خواست که 

ر کرد که ست و انکايابداً در نزد من ن يمبارک را بدهد او جواب داد که مهر ياز مهرها يکيکه 

ن ين مطالبه کرد و او در جواب انکار کرد که ابداً چنين به او نداده و سرکار آقا از مجدالديمجدالد

......فرستادند يزدند و به اطراف م ياوراق شهادت م يهمان مهرها را پا يد وليبه من نداد ييمهرها

..........................................ياصفهانيدرعليرزا حيم يحاج

از حضرت  يدر خطاب.....................................................................................................................

م نوده رزا مرقويد ميس ين مذکور است قوله در خصوص حاجيرزا چنيد ميس يعبدالبهاء در حق حاج

د يقوت در ارجاعش مبذول دار يد و منتهاييک دفعه بنماي.....چه آمد کل مجتمعاً او را  د اگر چنانيبود

د و اجتناب يياحتراز جو ين اعظم اگر منصرف شد و توبه بنمود فبها و اال به کليک مجلس در زمييول

ثاق سم مهلک است.يرا مالقات از ميزديينما
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حت يو طاعة مرکز عهد خواند و نص يمکالمات نموده او را به اطاعت از کتاب عهدغصن اکبر مالقات و 

د و به معاشرت ياران پوشيرو از  ياميکه ا به نفس و قهرش گشت چندان ....ن موجب يو موعظت داد و ا

ح خالف نسبت به ين بدون تصريمخلص ين و اعاظم فضاليمبلغ ر يگانگان اقتصار جست و الجرم مشاهيب

د ورقا محم يرزا عليما ميگفتند و نوشتند الس ين حسب دستور در خالل احوال مذکور همياز ناقض ياحد

ا به نظم آورد و ما ام اقامت در جوار پر انوار در عکّيکه در ا ياتينثراً و نظماً خصوصاً در قصائد و غزل

و  ياصفهان يدرعليرزا حيم يم و او سخن را داد و امثال حاجين بخش ثبت کردياز آن را قبل  از ا يا شمه

ثاق و رفع يت عهد و ميل و تثبيبه تجل يابهر يدتقرزا محميم يو حاج يرزادياکبر شهم يمال عل يحاج

 يهمت يرت و حميت غيه با نهايدر عراق و سور يبغداد ٰيدمصطفقا محمآن برخواستند و يشبهات ناقض

ه و يران و روسيا يابه احب يدر پ يه پيشرح .....  جارا در از عکّ يرزا اسداهللا اصفهانيب ميد و مکاتيکوش

 يهواهللا ا م.يينما يره را محض نمونه ثبت ماز الواح صاد ينجا شرحيد و ما در ايرس يرها ميمصر و هند و غ

سوز  ت فرمود تا امروز چون شمع ظلمتيوم تربيها به جهت ال ت شما را ساليحضرت احد ين الهيام

هب خالص در آتش ذو اگر چون  يم سازيثابت و مستق يثاق الهيرا بر عهد و م ع نفوسيو جم يبرافروز

به  يم امر الهيان عظيش مردان چه که بنيدان است و ازمايحال وقت م يو بساز يبسوز يمصائب بگداز

ن عمود را يمان روشن و تابان معاذاهللا اگر اياهللا به کوکب پ نيثاق قائم است و آسمان ديستون عهد و م

 يبرقرار نماند و انجمن را شمع يخيرا م يرحمان ۀو سراپرد يد سرادق الهيتعرض نما ينودعشخص

اد و اساس مطمور گردد کور مهمل شود و احکام معطل گردد يت معمور از بنيروشن برقرار نگردد و ب

نجات را شرع  نهٴيفتد و سفيات از هبوب بيم حيات از موج باز ماند نهر موهبت منقطع شود نسيبحر ح

ن يع ايشود مشرق آمال به سحاب غموم مغموم و مسوطر گردد جم يشام ظلمان يگردد صبح نوران يمنطو

مبارک  نهٴيس يثمر شود. دم مطهر شهداء ..... شود و هدف يپاک ب يها ن خونيزحمات به هدر رود و ا

ٰ حضرت   لهٴاء پنجاه سايشود و بالرش مفقود يان رود و تأثير بغضا ذکرش از ميبه صدهزار ت اعلٰي 

ر و يد و شمشيو تهد يو سرگون ين و زجر و دربدريمبارک از تاالن و تاراج و سجن و ضرب و توه جمال

ت و ياعداء و ممنونر و استهزاء ير کل به هدر رود و فراموش گردد و سبب تسخيغل و زنج يگران

ن عهد عهد الست ياد برآر که ايفر ييو دشت که مرو نما ياهل بغضاء شود پس در هر کو يخوشنود
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ن يحافظ ا اعلٰي ٰ مان است و افواج مالء ين پيا يملکوت ماض دفاق جنوآر يم نيثاق قديثاق مين مياست و ا

ن است و نور يحبل مت تيقت است و سراج باهر انجمن حضرت احديان شعاع ثابت مستمر شمس حقيبن

لوح محفوظ است و کتاب مسطور و رق منشور عهد است عهد  ٰيطوب ۀشجر ۀاست و ثمر ٰيوثق ۀن عرويمب

ع صحائفيع الواح و زبر مذکور است و در جميثاق در جميثاق است ميو م

د  يکه از فرقت به قلب عالم رس يغم

ديدو صدهزار آنچنان به غصن اعظم رس

ديبه غصن اکبر به هجرت آن غم رس

ديم رسيآز آن  يکه بر تمام وجود نم

ديهم گذشت بر انورت هم رس بر اطهرت

ديکه بر نه سپهر فغان و ماتم رس يغم

د اندر حسابيايحرم ن    يدل

ن زخم را ز دوست     طالبيعالج ا

ن درد را ز غصن اعظم طلبيا يدوا

ن غم طلبيا يز لطف سرالوجود شفا

ات عالم طلبيز شرق فضل وجود ح

ن سم طلبيا يز شاه درمان فضل برا

عطا ز حق دمادم طلبظهور فضل و 

المآبوميک يکه اوست در کل شان مل



55

نيبه غصن اعظم مگر سدره پر بار ب

نينار ب ين فجر نور تجليان دريع

در ملکوت ظهور .........

نيتو را بب ۀجلو ين گشايحق ب ۀديد

نيانوار ب عهٴشمس فضل لم ۀشعش

ن يب مشرق آثار بيات غيمظهر آ

الخطاب ت فصلينقطه سرالوجود ا

ز تو جسته طراز کتاب عهد اله يا

عهد شه بر همه ما راهيتو ول يو

دام تابان چو ماهمييتو ابهيٰٰز مهر 

ت کتاب اقدس گواهييکتايبه  يزه

که در نص حق بر تو کند اشتباه يکس

اهيبه چه    در دو جهان روس

دالعقاب     يب قهر شديشه بادش نصيهم

  ١٣١١قعده يدر دوم ذ ابهيٰٰاب شمس جمال يورقا در شأن غ يهٴمرث 

عبدالبهاء يمرا داده جان بو

عبدالبهاء يز من برده دل خو
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ريچه من صدهزاران دل زار اس

عبدالبهاء يسويهر تار گه ب

دهد هر نفس صدجهان روح و جان

عبدالبهاء يبه من نفحه جو

ميشود رشک جنت اگر بر جح

عبدالبهاء ينويم يوزد بو

جان فردوس روحمرا جنت 

عبدالبهاء يزل کويبود لم 

ن مايبه معراج جان قاب قوس

عبدالبهاء يبود قوس ابرو

اتيدمادم دهد مردگان را ح

عبدالبهاء يلب لعل دلجو

م دو دو کونيکن يبهر سو که رو م

ءعبدالبها يدل بود سو يرو

قدم جمال يز خلق و خو

عبدالبهاء يت کند خويحکا

نياگر وجه حق را بب يديند
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عبدالبهاء يکويبه رخسار ن

شه     الملک هللا بلند

عبدالبهاء يرويبه عالم ز ن

ات ....يبه گردون برافراشت را

عبدالبهاء يبنازم به بازو

ستيدر افاق و انفس دگر فتنه ن

مگر چشم     عبدالبهاء

ز بحورالبحور قدم مستور

عبدالبهاء يبود لجه از جو

اثيار الغير وصال وفادا

عبدالبهاء يز هجر جفا بو

رو به دشت جنون ينهد عقل کل

عبدالبهاء ياگر بشنود هو

ملک وجود يشتابد عدم مو

عبدالبهاء يز بانگ لقا بو

يا کم از ذره يجهان وآنچه در و

عبدالبهاء يبود در تر ازو
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به گلزار  حق صدهزاران زبان

عبدالبهاء يچه ورقا ثناگو

ضاًيو ا

شناسمت يمشرق جمال خدا م يا

شناسمت يجان و سرم تو را به فدا م

بيغ يرو يگر صدهزار پرده بپوش

شناسمت يخدا بخدا مطلعت  يا

نيد مشرقين و خورشيتو رب مغرب

شناسمت يآفتاب     م يا

يسرمد ينايس ۀنار قدس و سدر يا

شناسمت يتو ندا م يهر جا براور

يکن يو گر بندگ يياگر نما يشاه

شناسمت يبر عرش هر مقام جدا م

انيمبدع ب يموجد ... وا يا

شناسمت ياز لحن و صوت و بانگ صد م

کل ظهوريه يوا يطلعت معان يا

شناسمت يدر هر لباس و قمص و ردا م
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پرستمت يگر خود صمد و گر صنم م

ظهور ۀن سدريورقا بگ به نغمه بد

شناسمت يمشرق جمال خدا م يا

  ١٣در سطر  ٢٤مه صفحه يضم

بهيٰٰهواال

قه عنا چه که آثار يمکرر نشئه صهبا داشت و نفحه حد يها محرر چون جام يها امهثاق ... نيم يمناد يا

د جواب يد مضمون معلوم مراد مفهوم گرديع مالحظه گردياهللا جم ل التهاب به نار محبتيانجذاب بوده و ل

ن يد مختلفه در حق ايشود در خصوص عقا يمر يز تحريگر نينک جواب مطالب ديارسال شد و ا يبعض

ده و يده و دين است که آنچه شنيا يو بساط رحمان ياران الهيع يوم به قلب جميد اليعبد مرقوم نوده بود

ن عبد است قبول يان ايح و واضح بياً شمرند و آنچه صرياً منسيده بنهند و فراموش کنند و نسيده از عقيفهم

ن و ين امراهللا در تعرض مارقيند تا حصن حصيمسدود نما يح را به کليح و تشريل و تلويکنند و ابواب تأو

د د مختلف نگرديند و عقاياب رخنه نتوانند و بهانه نجوين محفوظ و مصون ماند و اهل ارتيتصرف مبتدع

 يان الهيتن نگردد من بعد صدهزار رخنه در بنيم محکم و مين اساس عظياوميو آراء متعدد نشود و اگر ال

ن سرنگون يشود علم مب يگردد و مه تابان مختف .....قتياد برافتد حقياهللا از بن عتيدار شود و اساس شريپد

افتد  ابهيٰٰجنت  ۀشيشه بر ريشه برافتد و تياز ر ٰيمنته ۀن غرق خون شود. سدريگردد و قلوب موحد

غائب  يمتساقط و منشور شود انوار هد يمقطوع گردد و صد خروار ثمر در نفس يصدهزار شجر در دم

وم سد يد اليت رحمت منسوخ گردد و امت نقمت ممسوخ شود لهذا بايگردد و ظلمت دهما غالب شود آ

ن کنند و اطاعت مرکز يست جز آنکه کل متابعت مبين ممکن نيابواب نزاع کرد و منع اسباب جدال و ا

که لبانشان  يدهند به قسم ينمان او يشبث به وضوح تبند و تيان او جويح بيتمسک به صر يعنين يثاق معيم

ح و يل و تلويند کلمه از تأوياده و نقصان نگويز يان او حرفيب يشان راو ترجمان لسان او گردد و خامه

ن امر اهم يت مجموع ايت محشور گردند و در تحت لوا فردانيوحدان مهٴفزودند تا کل در ظل کليح نيتشر

اعظم از  يرا نقص و خالفيجا زياساس و اگر چنانچه دو نفر اختالف کنند هر دو بن اس اعظم يامور و ا
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ت معمور در لحظه خراب و مطمور ياختالف نه و مشاعر متفاوت اگر ادراکات نفوس مرجع امور شود و ب

به جان و  يبان معنويو حب ياران الهييگردد پس ا يجور مستوليل ديات نور منسوخ شود و ليگردد و آ

ۀدين است عقيد اييتجاوز منما يد و به قدر حرفيين عبد اکتفا نمايح عبارات ايد و به صريگوش کندل 

مبارک شمس  که جمال ابهيٰٰن عبد و اهل ملکوت يحه ايصر ۀقت معتقدات واضحيراسخه و حق ۀثابت

قت و يآن نور حق يعنيقت يقت المع از برج حقيشمس حق اعلٰي ٰ قت و حضرت يقت ساطع از برج حقيحق

ت ساطع و المع اهللا نور السموات و االرض ين مشکوة وحدانيت و اين زجاجه رحمانيت در ايمصباح احد

شجرة مبارکة  يوقد فييزجاجة الزجاجة کانها کوکب در يها مصباح المصباح فيمثل نوره کمشکوة ف

قت در وقت واحد ينور و آن نور حق يو لن لم تمسه نار نور عل يضئيتها يکاد زية ية و الغربيتونه الشرقيز

 يت ظاهر و واضح و المع ولين مشکوة وحدانيت ساطع و هم در ايفردان جهٴن زجايو زمان واحد هم در ا

ت ساطع و در زجاج وهاج فائض بر مشکوة يرحمانقت در زجاجه يمشکوة مقتبس از زجاج چه که نور حق

ر ين زجاج نيفاق است و اآن مشکوة شمس يو ا گردد ين برهان محقق ميبه ا يچون سراج و مقام بشر

ن است که با وجود وجودشان يا اعلٰي ٰ ن زجاج کوکب مأل ين مشکوة مصباح عالم باال و اياعظم اشراق ا

نونت واحده جوهر يقت واحده بودند و کيدر زمان واحد و عصر واحد و تعدد به حسب ظاهر باز حق

نور واحد بود چه که در زجاج و مشکوة هر دو ساطع و  ينگرد چون در نور يد بودند و ساذج تفريتوح

قت يت و حقين زجاجه رحمانين ايو همچن ينيتعدد مشاهده شود زجاج و مشکوة ب يت نگريچون به هو

افته که يتعاکس  يقت به قسميکه با نور حق يو شفاف و رحمان يف و نورانيلط يا شاخصه به درجه

و لو تمسسه فاروق الزجاج و  يتها سضيکاد زيد رخ گشوده يحقت واحده تحقق نموده و صرف تويحق

ت سراج ..... زجاج است به هم داده و نور يرقت الخمر فتعاکس به االمر کانما و ال قدح و ال خمر نوران

ن هما ية .... اية الالهوت و آيا ين ايتيآ ياکم ان تذکروا فيد   ايفرما ين است که مينور گشته ا يعل

نونتش ............. يله الفداه هر چند ک يعلمون حضرت قدوس روحيقت کل عباد له و کل بامره يشمس حق

انا اهللا  يه و البته صدهزار انيس بودند و ساذج تنزيجوهر تقدفرمودند نور بازغ بودند و کوکب شارق 

.................
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د  حمد خدا ين مرسوم واضح گرديواصل و مضام .....مسطورات   ....يمان الهيثابت بر عهد و پ يهواهللا ا

اند  د گشتهيمؤد نفوس مبارکه مبعوث ويد به فضل رب مجيتفر ۀت باهريد و آيتوح مهٴرا که در ظل کل

مند و زوابع يود شبهات را رادع عظن جنيمت ياديمان را بنيان عهد و پينند و بنيثاق را رکن رکيکه غصن م

د محقق و هر يرا در عالم وجود هجوم شد يميمعلوم و واضح است که امر عظن ين اياوهامات را دافع مب

دار خواهد يت قوت پديدر نها يمان را ناقضانيان پين بنير متصادم و مکرر چنين را امواج کبيمت نهٴيسف

عتر يط  هر چه وسيد  بحر محيت قوت موجود خواهد گرديدر غا يرا مقاومان يميثاق قدين ميگشت و چن

زان امراهللا حفظ و يوم ميشتر است و اليان هر چه .......... و قواصف بيتر است و بن ميانش عظاست طوف

اهللا منوط و مشروط ................... و اگر چنانچه ن کلمة اهللا و نشر نفحاتانت ...................... و صويص

حاصل کرده  يو سست .....يتعارضات

در جواب استغفراهللا  به .........................................................................................................................

ع يکه از جم يحسبنا کتاب  ............ کس مهٴن کليا يف باريزبان راند که آن ...................... الباطل السخ

شه يداند که هم يچاره نميد که ......... بين گمان نمايچن نيس و وساوس واقعه ايادوار وقائع و دسا اکوار و

ن يد و حال ايان را متزلزل گردياهللا واقع گشت که بن عتياهللا و شر نين وساوس و دسائس خلل در ديبه ا

نست که آن جناب مواظب ي................ مقصد اشمرند  يش    و مؤمنان مياقوال از ................ است که خو

اران يد ييدر تأ يق عهد الهيم و توفيند و شب و روز در تحکيبوده که مبادا ضعفا را مضطرب و مترصد  نما

ند فانّک ... المقام يکه افواج نقض چون امواج و  .... از آسمان برسند نتوانند رخنه نما يد به قسميبکوش

است ياصفهان يدرعليرزا حين     ع ع       به خط ميک آفاق قلوب المقبلرب يضئينسئل .... 

 يهٴقيحق فهٴصر ضهٴت محين عبد عبوديو اما مقام اا يعا و عبد اوفياال عن اله بها و کان مظهر بد يال تحک

بر ه يغاش ۀغالم حلقه به گوش و بند يعنيح يح و تشرير و تلويل و تفسيدون تأو يواضحه ف ۀراسخ ۀثابت

 يع الواح و زبر الهيت در جميف محض عنايف و توصيدوش تراب استانم و پاسبان و دربان و آنچه تعر

ن يد در ايزد ير که حرفيل و تفسين کلمه است (عبدالبهاء) و هر تأويکل ا ين عبد موجود معنيدر حق ا

ن يمب يذلک ف يائه و احبائه عليائه و اصفيائه و رسله و امنائه و اولين منه و اشهد اله و انبيکلمه است برئ

ن     ع عيان من و ما بعد الحق اال الوهم المبين است بياتم ايآ
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بهيٰٰهواال

معطر باد و  يمشامتان از نغمات گلشن اله يروحان يمخموران صهبا يو ا يعاشقان جمال رحمان يا

د و از شدائد و زالزل و يمخمود نشوات انوار جمال اهللا منور باد در گردباد امتحان و افتتان يقلوبتان به تجل

د و چون يينان محکم نمايس و اطميشه در ارض تقديد ريد چون در .... جنت توحيزوابع متحرک گرد

ف يه در اهتزاز و حفيت الهيعنا ياياز درد يشاخه و فروع را به عنان آسمان رسان ياشجار فردوس اله

د و يک در امراهللا چون نجم المع باشيف هر يثمر لطه پر برگ و شکوفه و يوضات غالم احديد و از فيباش

ان يپا ين چون بحر مواج باسراج و غمام هامع در ثبوت بر امراهللا چون جبل راسخ و در عرفان جمال رحم

به عهد و  ابهيٰٰت جمال يل عنايد و تشبث به ذييجو ٰيتمسک به عروة وثق يجمال جانان اله يو در ثنا

خالف نتوانند و در  ....د که جنود شبهات يچنان ثابت و راسخ باش يرحمانت جمال يو وص يمان الهيپ

ف يح عبارت و لطين مدت به اطراف ارسال شد به صريه که دريع صحائف الهيق نتوانند در جميامراهللا تفر

ها جنود ن خفاشيند ايران آيل به طيور ليد طيقت غروب نماياشارت مذکور و مسطور که چون شمس حق

دد ييرا راسخ قلب را مطمئن نما يد و پايب به حرکت خواهند آمد البته قدم را ثابت کنيکه عنقر شبهاتند

 يمان الهيح کتاب اقدس و کتاب عهد و پيهستند که مخالف صر يو روح را مستبشر جنود شبهات نفوس

ع شئون از يجمن مقام موجود به يرانند امر بتمامه راجع به مقر معلوم و مشهود است و ا ياز لسان حرف

به جوالن  ين جنود شبهاتياالرض چون آفتاب ممتاز و مشهور و منصوص لکن با وجود ا يع من عليجم

آمد.    ع ع 

بهيٰٰهواال

ت و يقان پر صيو در شهرستان عرفان و ا يزيعز يحمد کن خدا را که در مصر محبت اله يز الهيعز يا

ن عرفان برار و بر ير. دست از آستيرگير و شياهللا نخج يغربت ال ۀشيو در ب يغ باز افکنيتبلر در اوج يشه

به حسب ظاهر  ينوح نج يبود به ظاهر حت يفشان  پطرس اکبر که شمعون صفا موصوف صباغيعالم ب

يبرا يت جهانين به انوار هدايرا نجات از طوفان اعظم فرمود و ا يافتند آن جمعييد الهييچون تأ ينجار

 يمان الهيو آن کتاب عهد و پ ٰيوقت ثبوت و رسوخ است و هنگام تمسک به عروة الوثق وميال يبار .....
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هذا  يو من تخلف هلک فاعلم بان االمر بکله قد رجع ال ياست و نص کتاب اقدس من تمسک به نج

امراهللا اال بعد آمدن من هذا المقام  يس االحد ما مدخل فيالممکن  المعلوم و المرجع المنصوص فل

ه يعل يمبن ...و هذا امر من  ....حفظ حصن امراهللا عن حلول کل فتور و حصول کل يبهذا  يود حتالموج

 يعل ءقوة و قدرة و ثبوت و رسوخ و البها يعة اهللا تمسکوا به بکلين اهللا و استحکام شرياستقرار در د

امراهللا     ع ع ين فين الراسخيالثابت

بهٰيهواال

 يعبدالبهاء و شهرت يعبدالبهاء و لقب يعبدالبهاء و صفت يعبدالبهاء و سمت ين ان اسميقيا .... حق الي

 يعبدالبهاء و باطن يو ظاهر يتيعبدالبهاء و عالن يتيعبدالبهاء و ذات ينونتيعبدالبهاء و ک يقتيعبدالبهاء و حق

عبدالبهاء و  يعبدالبهاء و فؤاد يعبدالبهاء و روح يعبدالبهاء و قلب اخرٰي   عبدالبهاء و  يعبدالبهاء و تول

 يعبدالبهاء و ذکر يعبدالبهاء و کفر يعبدالبهاء و نعمت يعبدالبهاء و سمع يعبدالبهاء و بصر يجسد

 يعبدالبهاء و جبروت يعبدالبهاء و ملکوت يلتيعبدالبهاء و مخ يعبدالبهاء و ادارک يعبدالبهاء و حفظ

عبدالبهاء  يعبدالبهاء و عل يعبدالبهاء  و کعبت يالبهاء و هاموتعبد يعبدالبهاء و الهوت يعبدالبهاء و ناسوت

 يعبدالبهاء و شعر يعبدالبهاء و غرفات يعبدالبهاء و عرفان يعبدالبهاء و منائ يعبدالبهاء و قبلت يو حرم

عبدالبهاء و سدرة  يالقصو يتيعبدالبهاء و غا يالحرام عبدالبهاء و مسجد االقص يعبدالبهاء و مسجد

 يتيعبدالبهاء و ن يعبدالبهاء و حصن يعبدالبهاء و کهف ييعبدالبهاء و ملجأ يعبدالبهاء و مالذ يالمنته

و  يو مخبر يو مشرب ينيو د يو رق رق البهاء هذا مذهب ي........... و شهرتعبدالبهاء و  يتيعبدالبهاء و تسم

ا عبده تسمع عبدالبهاء عباسييل لياذا ق يو انن يت باسميکما قال القائل اصم اذا فود يو اعتراف ياقرار

ک ين عليحضرت ام يقوله ا ين ارکانيعبوالحسن ام ياز حضرت عبدالبهاء به حاج يز در خطابيو ن

ن در اعظم يام ظهور و چه بعد از صعود مشهود و ايچه در ا يبهاءاهللا خدمات آن جناب در استان اله

ن از فضل يه ايذلک و ان عل ي.................................................... رب جنود است فاشکر اهللا علقات يتوف

گردد پس کف ابتهال را به  يد ميؤن موهبت موفق و ميبه ا يجمال مبارک است که چون من و چون امثال

ت يعنا يرا پناه يم نابود و تباهيظاز فرما که پروردگارا محض فضل عين نيدرگاه .... باز کن و اغاز ا
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ت يهدا يض نامتنهايو ف يو به نور صبحگاه يديبخش يو آگاه ي.... داد يو در بارگاه اله يفرمود

احسان و جودت چنان وجود را احاطه نموده است که ذرات حکم  يو بر خدمت موفق کرد يفرمود

ان بر خدمت ين عبد را تا نفس پايده است ايحان و سنبل و ... گرديگل و ر يافته است و هر عشابيرات ين

ع ع   مستدام دار

د ياح امتحان  ...... به هبوب آيام ارين ايب در ايد عنقريد .... البته خواهد رسيارسال گرد ياپيچند مراسله پ

ال که م خواهد بود هر سيه اخبار داده شده است و ........... چون .... البته امتحان عظيو آنچه در اخبار اله

ت طراوت و لطافت يحانش و ..... در غايع و گل و ريف و بديبهارش رشک فردوس جنان است و .... نظ

خ و يت حالوت البته طوفان بارانش و بوران زمستانش و برف و يو ..... و بارش و فواکه مشکبارش در نها

د يارايپرور جهان را ن جان د آن جهانين شدت برودت احاطه ننمايدتر است تا ايز شديل روانش نيان سيطغ

امراهللا  ين نگردد باريد و کوه و دشت رشک بهشت بريد و مرغان چمن نسرايچهره نگشا و جالل گل

رق و د گردد و انوارش در شيد شود قوت و قدرتش در ظهور پديو افتتانش شدم يآنچه امتحانش عظ

اد يره و از بنيکب نهٴيان نفاق را در مدقدم و اسم اعظم را که ارک د جمالشود جن يغرب جهان ساطه و مضئ

ر ذل و يع عونه اسيخ احمد عنود و آقا جان مردود با جميقطع نمود ش يشقاق را به کل ۀشيبرانداخت و ر

د کرده دوستانش را در کل مواقع به جنود مالء ييع نقاط عالم عالم امرش را تأيخذالن فرمود و در جم

ت و صداقت و يت نيريت و خيل نمود صدق طويع مقامات دلينصرت کرده و معاندان را در جم اعلٰي ٰ 

بدخواهان  را مشهود و  نهٴيانتشان را نزد کل واضح و مشهود فرمودو فساد و عناد و فتنه و کيامانت و  د

وفاقند و ن حزب مأمور به اطاعت و يابت و مقرر داشت که اثع حکومت عالم يمعلوم کرد و در نزد جم

ع و منقادند و درگاه يرا مط يارير شهريرخواهن و .... دوستان سلطنت سريممنوع در مخاصمه و شقاق خ

ت تا به حال مجهول بوده يفين کيب خاطر مالزم اياند و به ط آزاد و .... خادم ۀبندرا به جان و دل  يخسرو

قت حال معلوم و مشهود ياعظم حق ت اسميبلکه برعکس مشتبه و نامعلوم حال الحمدهللا به عون و عنا

نماند  يند و در اعدا .... معاندينما يها استوار شد و پر سنگالخ هموار از خارج سنگ ع راهيد جميگرد

ن از جهت طوائف سائره يست اين يرا قدر و شهود يمينه و دشمنان صم يرا شدن و وجود يمعاندان باق

و  يش در کتاب اقدش اعظمش در لوح محفوظ الهيست سال پيز بين يمين و نبأ عظيو اعداء .... در امر مب
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م را واضح و يم و صراط مستقيم قديح منهج قويح و فصل خطاب صحيبود به نص صر يالکتاب ربان ام

ع مقاماتش را ينش نگذاشت و جميم و سلطان مبيم در امر عظيک و سهيلش را الئح فرمود و شريل جليدل

د کرد پس به ير داد و رکن ........ آشکار و پديد شين مدت مديدر از يعز ين ثديع از ايچون طفل رض

مان گرفت يبقا و عهد و پسرادق قدس خلف حجبات  ابهيٰٰو  اعلٰي ٰ از مأل انشاء و اهل مأل  اعلٰي  اثر قلم 

حاصل  دين را تنزل شديد و راسخينصرت فرما ابهيٰٰن را به خود ........... ياد کرد که ثابتيمان يو قسم و ا

ه است ين از سنن الهيد ايم مشهود آير مستقيق را البته ناقض و ناقص غين وثيثاق به ايگردد و م

ان يد و بنيثاق شدينکه ميد اوالً ايايدان نيل وساوس به مين قبيو از انگونه امور واقع نگرددي.................. ا

م و آستان يمبارک را عبد نمام درگاه جمالينجو يزيندارم و تم يفي.............تکل يد ثانيمان از زبر حديپ

ظ و يثاقه الغليم يفتزلزلين و فمن شاء فليو حبل المت ي........ به عروة الوثق يبا کس يدان يمبارک را پاسبان

............. م يتسل ۀاگر ..... و به عرو يبر زبان نرانم به خدا ين را بدان ..... ندارم و حرفيا ين باري.... المب

ن.    ع ع يخسران مب ين فيالنتزلزل يلسوف تر

بهيٰٰاال يهوالبه

ر ين سطور با چند تحاريز ايد و امروز نيش کمتر ... مرقوم و ارسال گرديچند روز پ ين درگاه الهيام يا

 ر مشغوليگردد اگر فرصت داشتم شب و روز مخاطباً به شما به تحر يش خواسته بود .... ميکه از پ

با  ير ولير ندارم تا چه رسد به تحريحانت قسم که فرصت تقريحال به جان پر روح و ر يشدم ول يم

مان که در صبح ينفوس ... را بر عهد و پ يوم اعظم خدمات به امر الهين است که الين مقصود ايوجود ا

د ياح افتتان شديهبوب اراست که مبادا از  ينداشته ثابت و راسخ نمودن يابداع تا شام اختراع مثل و مانند

 يار مهم است چه که ادنيه بسين قضيه مذکور و مصرح است متزلزل گردند ايع صحائف الهيکه در جم

شود  يرا از اساس براندازد و تشبث و تمسک به لفظ نم يان الهيبن ابهيٰٰثاق يو فتور در تمسک به م يسست

ند و در باطن در فکر آنند ينما يقان ميمان و اياظهار ان شده است که در لفظ ياز متزلزليچنانچه .... بعض

د يان از زبر حدين بنيگدانند ولکن ضعف الطالب و المطلوب ا يرانيرا از بن و بنگاه و و يان الهين بنيکه ا

ضعفا از دست  ين قدر است که بعضيا يامکان عاجز از رخنه .... ول يملکوت اعظم قوا مهٴيمعادن کر

ن يئات ناقضيه ذکر نقض و سيثار الهآاز  يو عرب يات و خطب و مناجات و فارسيع ايروند و در جم يم
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ان ين را بيد و ضر متزلزلييق بر تمسک و تشبث نمايد بلکه تشويين نفرماياز متزلزل يشما ذکر يموجود بار

شرح و د و ثبوت و رسوخ الزمه عند ظهور افتتان را يمان را ذکر کنين عهد و پيد و قوت و سلطان ايکن

د است که در مجلس يمبارک که به آن جناب داشتند ام از فضل و مواهب جمال يد باريبسط ده

د و در ييه گرم نمايرحمان ۀد و کل را به نار موقده در سدريسوخته مبعوث گرد يان افروخته و جانيروحان

سبز  ابهيٰٰوضات ملکوت يد تا به فيفشانيد تخم پاک استقامت که و ثبات در آن بيشو يهر ارض که وارد م

ن را قائماً متذکر به قوت و برهان و عظمت و يد که سائريو خرم گردد و در هر بلد نفوس را داللت کن

د که داخل يد متصل برسد نفس طهران را چون تعهد نموديب شما بايند و مکاتيمان نمايسلطان عهد و پ

ن به سمت يد بلکه از قزويشود داخل نشويد که دخولش سبب حرف مييد اگر چنانچه مالحظه فرماينشو

قت  حال چه يد که در حقييامر استشاره و استسفار فرما يادين خصوص از ايد و در اييگر توجه نمايد

ند.   ع عيفرما يم

ثار آبلغار و صقالب سش بلند شد و در يهنگ تقدآگر است   قوله در ملک فرنگ يد يو در خطاب

ک در يهر دور و نزد يک شد و هاديسراجش نوربخش شب تار کيمرآد و در يظهورش نمودار گرد

اس سابق يکه ق يد به قسميقت ارجمند گرديمش بلند شد و در طهران بندگانش به حقيت عطيران صيا

 يان به کلير خذالن کرد و فساد .... واضح و عيطان را اسيد شيام صنادين ايره در ايکب نهٴينتوان نمود در مد

ن عالم و يقه تجمع اعظم مفسديالحق يود و بتمامه آن دوستان را از اذهان فراموش فآن آتش را خاموش نم

و مجتهد و  يشب و روز به انواع وسائط و وسائل در هدم امراهللا ساع طهٴن نقيقدم در چن ن بر جماليمفتر

ع ياءاهللا جمدر ... احب يديم بر امراهللا بوده و اسباب فساد شديبه انواع وساوس و دسائس متشبث و خطر عظ

ع مراحل يدر جم ين افغانيالد جمال طهٴاند و به واسين ارض را منقلب نمين مؤکد نموده بودند  که ايمي

کاتب  يکيآن شخص .... بودند و داماد  طهٴشود به واس يمن گفته ميدر خلوت .... ا ٰيافته حتّيمحافل ...... 

ان يله نگهداشتند و در هدم بنيمجلس او وس يدائم يخ احمد از اعضاين شده بود و شيالد جمال يخصوص

م ياهللا به حبل تسل يوکالً علنماند که نزدند و ما مت يين آوارگان تشبث نمودند و افترايت ايو اذ ياله

ر و خداع آن قوم پر يتزو ۀب درآمد و پردياز غ يم صبر و توسل عاقبت دستيم و به قلب سليتشبث نمود

ش ياعمال خو يدار اوراق فسادشان نمودار شد و به جزايشان پد و فتنهد و شآن آشکار شد يلوم را بدر
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د که در نزد ناس عوام ييران ارسال گشتند شما مالحظه فرمايعدالت در ......و به ا جهٴگرفتار شدند و به پن

کار مشتبه نشود    الخ

١٣١١واقعات سال 

کميسال پنجاه و 

يالدیم 1894سال 

اب ياال ومينجات است و ملجأ   نهٴيوم حساب سفيزان يحاکم سند شده است و م ن سطوراخرٰي   ن و ياول

ن ين است و مالذمتياض کردگار حصن حصيات رير است و نسمات حينفحات قدس حضرت پروردگا

ه يبه و تشبث به و ثبت عل ئا لمن تمسکيد هنيم و جديکتب و صحف عهد قد صهٴد است و خاليرکن شد

ک  ع عياته و البهاء عليشر تحت رااته و حيو رسخ قلبه بآ

بفناء باب  يو ابتهال يو تذلل يو تضرع يو تبتل يو فقر يو مسکنت يذل يا الهيو انت  بهٰيضاً هوااليا

و  ينونتيو ظهور ک يقتيعتبتک الطاهرة و انّها نور حق يالمحضة ف يقيبخالصة و رق يتيتک و عبودياحد

و  يو مقعد صدق يميو احسن تقو يميتکر يمراق اعلٰي  و  يستي.... تقدو انّها  يو عزّة نفس يشرف ذات

نتبهوا يو لم  يو اقرار يو اعتراف يحيسمعوا لتصري... عبادک لن  يا الهييمعذلک انت تر يرفرف عالئ

ن ين بيمن هذه االوهام و الظنون و البکت يا الهيک يو .... الشکون ال يلتفتوا لحاليو لم  يو اشهار ياالعالن

له الفداء و اذ  يسوع روحيالّا ان اقول ما قال عبدک  يح السموم بانيعتبتک الطاهرة من .... الر يف کيديا

 يکون ليمن من دون اهللا قال سبحانک ما يالمه يو ام يم و انت .... للناس اتّخذونيبن مر يسيا عيقال اهللا 

وب ما قلت لهم الّا ينفسک انک انت عالم الغ ي.... و ال اعلم ما ف يان اقول ان کنت قلته فقد علمة تعلم ما ف

ب يکنت انت الرق يقنيتوفهم فلما يداً ما دمت فيهم شهيو ربکم و کنت عل يبه ان اعبدواهللا رب يما امرتن

م و البهاء يز الحکيد ان تعذبهم فانهم عبادک ان تغفر لهم فانک انت العزيشه يکلشئ يهم و انت عليعل

 ياميثاق انجذاب و قيخالل احوال مذکوره چون به تواتر آثار ... کلک عهد و مک عبدالبهاء  ع   و در يعل

به  يمناک و غضبناک گشتند او در پيت بين امر به غاين ايد در احباء بالد حاصل شد و معانديجد
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 يده برايات شديان بود که مشقات و بليدا و عيمداغعت و .... قتل و غارت پرداختند و از عالئم و قرائن پ

.ش استيفه در پين طايا

يگ سنسيشهادت محمدب

 يفه بود و سنّين طاين اين متقدميکاشان از مخلص يدر شش فرسنگسنسن واقعه يهٴگ از اهل قريمحمدب

د و يمشهور گرد ابهيٰٰمتجاوز از هشتاد سال داشت در رباط سنسن و دکانش به ثروت و خدمت در راه امر 

نزد  يارت مشهد رضا وارد کاشان شد اهاليابن الذئب به عزم ز ياصفهان ينجف يخ محمدتقيکه ش ينوبت

س يالسلطنه رئ سهامخان  يقل يت کردند و دو پسر بزرگ مصطفيگ شکاياز ضالل و اضالل محمدب يو

ت شد و تعهد داد که يت و حمايالسلطنه گرفته بود از مجتهد تقو ل عرب را که پس از پدر لقب سهاميا

 ند کهيهالک نما ين راه نوعيد و در بيل اصفهان نماياد ساله را گرفته با سواران گسک هشتيآن مرد ن

 يالدوله حکمران کاشان جمع سيخان معروف و منسوب به ان حسنمعلوم و مفهوم نشود و لذا محمد

در حبس و شکنجه و  ياش را غارت کردند و مدت ر و خانهيمأمور به سنسن کرد و آن مظلوم را دستگ

ار يق مشقت بسيالسلطنه مغلوالً مکبوباً به اصفهان بروند و در اثناء طر موران سهامأگاه م عذاب بداشتند آن

ر آب نگهداشتند هالک کردند و يرا به ز يخورت و شش را سوزاندند و در مورچهيسر و ر يدادند و مو

افته به اصفهان برد و يش را يها استخوان خورت مورچه ياعباس از احب يجسدش را آتش زدند و حاج

 يالسلطنه ..... واقع شد ول ت کرد و سهاميگ به طهران رفته به دولت شکايدفن کردند و پسر محمدب

ق از يطر يبردند در ط يرا همچنان م يو ياصفهان يمجتهد نجف يقاآن داد که چون حسب امر يجواب چن

ن عالم درگذشت.يا

يسورمقعقوب يد يقا سآشهادت 
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ن و ين و مؤمنيعقوب از مخلصيد ين کمر بر قتل آقا سين متعصبيسورمق ار توابع آباده معاند يهٴو در قر

و  سبزهتفرج و گشت  يکه برا ينمود بستند و هنگام عصر ابهيٰٰغ امر يپروا نشر و تبل ين که بيمحترم

ر يحمله آورده با چوب و زنج يامان به و يچند از اشرار ب يه خارج گشت خسروخان با تنيگلگشت از قر

مترنم شد و خسرو  بهٰيا بهاأااليياالعضاء ساختند و آن مظلوم در آن حال به ندا ر مقطعيو خنجر و شمش

د و به يش را بدريپهلود و يخان به شدت تعصب و غضب برافروخت و با خنجر حنجر و زبانش را بر

د را ....يجسد آن شه يو خوار يسخت

…….

پورت .……

ٰ فتاب خط آاد مضمون دستخط يز يده بعد از گفتگويرا د يرزا ابوالفضل ... بابيم حضرت اقدس  اعلٰي 

ت يد همه رعيباش يدوار از مراحم خسروانيه خاطرنشان نمودم گفتم نوبت شما اميالررا به مشا يونيهما

... مصلح و دولتخواه ست هرگاه من يان مسلم و کافر نيم ت قرنيدر کار تبعسلطان  يم برايپادشاه هست

کردم .... شما را  يد است عرض ميدولت جاو يايه شماها هر روز ... به محضر مبارک اوليشدم بر عل ينم

ونم و ينعمت هما ين وليا ۀپرورد جا که دست از آن ينمودم ول يشرفت کار خود اسباب ميو پ يترق يبرا

ن ... ينکه شما در خارج افتخار به ايم مشروط بر اشماها.... اصالح کن يخواهم از پاشاه پرست يدولتخواه م

حسابش با  يو متق يد شقيدان يد خود ميد با مذهب کار داريد و بر ضد دولت حرف نزنيينمونه نما

د يت صادق او باشيقدر از شما منتظر است که رع نين است دخل به دولت ندارد. دولت هميالکاتب کرام

نخواهد نمود گفت  يکرده .... بد ابداً طرفدارشرفت خود يشما را اسباب پد يد ... نباشيضه مواعياد فريز

ابداً  يمذهب ير از آزاديکند ما غ يم يو پادشاه پرست يد کاتب.............. به دولتخواهيخواه ي..... اگر م

نمود ن سوء اعتقاد خواهند يد ما باطل است و ما را گرفتار ايند عقايگو يم ميندار ييو تمنا يخواهش

م که تمام عمر در يباش يد راضيم چرا بايران ملک داريمان در ا د ما همهيد خداوند بازخواست نمايبگذار

اند تا به حال ..... خدا  م .... دو نفر از ماها را دو سال قبل در طهران گرفته حبس کردهيوطن آواره باش

ند به عرض برسان ...... سيآنها را بنو ي......... گفتم اسام يانت به دولت نخواند چرا اراضيکرده است خ



70

ن است يرا که ......... ارواحنا در هميد زيآشما وارد  يها تمام به دل يدواريکنم که ام يم

....................................

ت يرا برده در نهاافته خود را رساندند و جسد يبر خاک هالک انداختند و پسران و دوستان مظلوم خبر 

به حکمران  يالت فارس کردند و والياعزاز و اکرام کفن و دفن کردند و به آباده رفته تلگراف تظلم به ا

ن که خسرو خان و عسکر خان و ين و مسببينکرد و قاتل يآباده رجوع نمود و حاکم رشوه گرفته دادخواه

دند.يرهم بودند به مجازات نرسياکبر خان و غ

خراسان يهٴروفتنه در بش

قصبه نوشت که ار  يد فضائل ماليفه برخاست و به آقا سين طايبه تعرض ا يه مجتهد طبسيو در بشرو

از  ياشرار انبوه ۀسردست يرزا رضا ناميد و ميرس يرد و خبر به سمع اهاليغ و اجتماعاتشان جلو گيتبل

را به شدت مضروب  يبن مال محمدعلام کردند و آقا عبداالحد يگناهان ق ياراذل را گردآورده به تعرض ب

ان يبهائ يها دند تا به خانهيد فضائل حاضر شد فتوا طلبيست نفر مجتمعاً به محضر آقا سيب دوينمودند و قر

د يس ين وادارند ولييدت و آياز عق يده به تبريکش يخته قتل و غارت کنند و آنان را به محضر وير

اط را که در ين خياستاد محمدحس يساخت و حت يفتنه را منطفران يم داشت و نيک و سلين يمذکور فطرت

اکبر عمادالملک حکمران طبس که شرح  يمرخص نموده و عل يتعرض ٰيمحضرش حاضر بودند بدون ادن

بفرستاد تا جمع  يالتيگان ا ن و گماشتهياز اشرار مأمور يريجلوگ يم برايحالش را در بخش سابق آورد

افت.يهائله به سالمت خاتمه  عهٴکردند و واق ياشرار را متفرق و متوار

فتنه در بهار همدان

 يآخوند مال عبداهللا بروجرد يء و به فتوااه حسب افتراء و اغواء اعدياءالملک مالک قريبهار ض يهٴو در قر

شورش  يمه کرده رها ساخت اهالينقود جر يگاه مبالغ بداشت آن يچند از احباء را حبس نمود چند يتن

ن نمودند.يذا و توهيکرده بر احباء تاختند و سب و لعن و ا
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فتنه در کاشان

 يگان حکومت ه حکمران مذکور کاشان به گماشتهلوالد سيخان معروف و منسوب به ان و محمد حسن

دند و در ير کرده به دارالحکومه کشين احباب را دستگياز متقدم....صباغ ياقر عبدالبيدستور داد تا م

ادت از سر برداشته پاها در فلکه يس مهٴدند و عمايش و ابروان تراشير ين اهالياز محترم يمحضر جمع

ادت عمامه يد صباغ مظلوم در آن حال که ظالمان غالط به رسم ادب از سيار زدند و سيگذاشته چوب بس

از  ياريروزه مقدار بساهللا همه  ن گفت سبحانيند با خود چنينما يداشتند تا چوبکار ياز سر برم يلين

آورند و يم يه رسم ادب به جايعرض ۀگردد چگونه است که در صبغ يم يليام ن گونه البسه از دکه نيا

را به حبس  يگاه حکمران و را مضروب ساختند آن يدند و به شدت وين بشنيزارند و ضاربآيصباغ را م

ت ياستقامت و تحمل بنمود و از آن مشقات نهات يانداخت و دم به دم شکنجه و عذاب وارد آورد و او غا

مان و اخالصش به ياز ا يد و همگيان را به کرات بوسيزندان يها ابراز کرد و دست يو خرسند يرضامند

 يات مذکوره روزياز اثر مشقات و بل يرا رها کردند ول يحکمران و ۀشگفت اندر شدند پس حب اجاز

اهللا مجتهد  بيک آخوند مال حبيسه روز بعد از دفنش به تحر ن عالم درگذشت ويمانده از ا يچند بر جا

انه يکاشان مردم اشرار جسد را از قبر برآورده دست را جدا کردند و سنگ و چوب وافر زدند و شبانه مخف

 ير خاک پنهان کردند ولياء جسد را ربوده زاز احب يدند بعضيارميخود ب يها خانه چون اشرار تجارت

فه در شهر برقرار بود.ين طايبه مبادرت و معارضت ا يو گفتگو تا مدت يهرزه ورائ اهو ويانقالب و ه

يزدين يمحمدحس يشهادت حاج

ر به دست اعداء و اشرار به شهادت يشه يزد از احبايين قرشاهيحسمحمد يحاج 1312ز در سال يو ن

.ديرس
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فتنه در همدان

....  ياو پسرانش از احب يتنها حاج يمذکور دست به کار زد ول يا عبداهللا بروجردز ملّيدر همدان ن

.مه گرفته .... دادير ساخته حبس نموده و جريحکمران بلد دستگ

فتنه در طبس

ف اهل بهاء بود و غالب اعضاء و يم از معاريکه در بخش سابق آورد يو حکمران طبس به شرح

ان برآشفته و به جوش و خروش يالجرم مجتهد و مالن گروه برقرار نمود يرا از ا ين حکومتيمستخدم

را مستعد و  يکرد و اهال يزيانگ بر منبر فتنه ين نمودند و سه سال متواليآمده قصد هجوم بر عموم مؤمن

ان يکه از بهائ يخدمت حکومت شيگ پيکه به دست آمد و آقا نصراهللا ب نيشورش ساخت تا ا يايمه

ت نزد حکمران برود امر ياز کسبه شده شکا ين تنيگذشت مورد توهيکه از بازار م يمخلص بود هنگام

ن مجتهد که مترصد حدوث يالعابدنيقا زآمجتهد و  يرزايافت و ميشخص متعرض صدور  يريبه دستگ

گروه  يل برآوردند که ايخ و عويدند و صريواقعه بودند بال درنگ به بازار شتافته بانگ واسالماه برکش

که حاکم و اعضاء حکومت ما  يا نماند به درجه ياز مسلمان ين شهر اثريو در ا ديک بنگريمسلمانان ن

رون يب ين مردانگيد دست از آستيد بشتابيدر شما برجا است بکوش يرت اسالميند اگر غيکالً و طراً بهائ

ا و يم الجرم عواصف شورش و انقالب و باليزنده نگذار يشان ابقاء نکرده تنياز ا يکه بر احدد يآر

سه تن از  يشدند ول يو منزو يو مختف يو متوار يپناه غالباً فرار يان بيدن گرفت و بهائياضطراب وز

اهللا  بيرزا حبيرزا عباس خان سوم ميکرامان دوم پسرش م يهٴرزا محمدطاهر از اهل قريم يکيغرباء 

 يکالنتر طبس که بهائ يبه طبس آمدند و مهمان آقا محمدهاشم قندهار يامور شخص يکه برا يرفسنجان

امد ماندند و گروه اشرار در آن روز بر جمع  شيزبان منتظر پيافته با مياز واقعه ن يمخلص بود شدند مفر

ه را تاراج يخته اموال و اثاثين ريآقا حس ييکربال نهٴبعد نخست به خا ينتوانستند و در روز يابرار دستبرد

در خانه را از پاشنه کنده  يا عليآورده با بانگ  يکور روآقا محمدهاشم مذ نهٴگاه به خا کردند و آن

داشته  يخان را از نظرشان مخف اکبر يخود عل لهٴجوان هفده سا يالداخل شدند و آقا محمدهاشم به ج
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ننموده آقا  ييآنان اعتنا ۀزاند و آنان به شکستن و خراب کردن و غارت پرداختند و به ناله و استغاثيگر

ۀش را مسکور و غرقير و چوب و آالت جارحه سر تا پايدند و با زنجيرون کشيمحمدهاشم را از حجره ب

فتاد و از هوش يخانه ب يرونيمجتهد بردند و مظلوم در ب يرزايم نهٴم کشته را به درب خايخون نمودند و ن

ن گفت که جدا يمانع شده چنن يضراز حا يرفت و دو تن از ظالمان خواستند سرش را جدا کنند و تن

د يشينديرون آمد و از مأل احوال بين موقع مجتهد از اندورن خانه بيچه حاصل دارد و در ا ۀکردن سر مرد

م کرد و آنان جراح حاضر ير معروف تسليئان غيو جسد مطروح را به دورن خانه برده شبانه به دست بها

داشت و مدت  يمحل از رأس آن مظلوم زخم و شکستگ کرده جراحات را شستشو نموده بستند و در نه

ک سال به ياز جراحات مدت  يکيافت و يدو شبانه روز به حال اغماء ماند و اندک اندک حال و قوت 

خته به چنگ اشرار ياهللا گر بيرزا حبيحاصل گردد و اما مهمانان آقا محمدهاشم م يد تا بهبوديطول انجام

مدهوش  يافتند چنانکه در خانه مدتيد يپسرش گرفتار شدند و ضرب شدرزا محمدطاهر و يفتاد و مين

د و بعد از يار کشيت بسيگ مذکور دچار اشرار شد و ضرب و اذيافتادند و در همان روز آقا نصراهللا ب

آقا محمدهاشم که از نظر اشرار مصون ماند خود را از  لهٴاکبر پسر هفده سا يچند درگذشت و آقا عل ياميا

ماند تا در ظلمت شب به  يده و مجروح گشت و مختفيش کوبيه نداخت و پاهايهمسا نهٴه به خابام خان

مجتهد به خانه درآمده و  يرزايخود عودت نمود و در همان هنگام باز اشرار در حسب حکم م نهٴخا

مجروح به بام خانه برآمده  يدرنگ با پا يرا به دست آرند و او ب يکردند تا و يش هميتفحص و تفت

گشتند و  يگر هميدان ير پنهان نمود و محفوظ ماند و اشرار به حال اجتماع در طلب بهائيخود را در بادگ

ره يکردند مهاجماً داخل شده ظروف کث ياوردند و عطف عنان به باغ حکومتيرا به دست ن يگريد

عمارت ناظر بوده  يو اعوانش را از باالره را بشکستند و در آن حال حکمران يحتاج و غيما يمحتو

شد و در روز  يظه نکردند و واقعات مذکوره در آن بلد تا سه روز متواليمراقبت داشتند و مقاومت غل

ان کرد و اشرار يحت اشرار پرداخت و وخامت عاقبت را بيخ حسن واعظ در بازار به نصيش يچهارم حاج

حسب امر واصل از دولت به مشهد و طهران تلگراف کرد  خسته و متفرق شدند و چون حکمران ماجرا را

از  ياز اشرار را گرفتار کردند و گروه ياز مشهد وارد طبس گشتند جمع يالتيسوار و گماشتگان ا ۀعد

اشرار هر  يها ان را چوب بسته زدند و سردستهياز طاغ ۀعد يآنان فرار نودند و همه روزه در باغ حکومت
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ات ينکه تمامت مشقات و بليا يطبس برا يهالک گشتند و اهال يمبتال شدند و بعداً له خوار يک به نوعي

نمودند و مجتهد در  ين هميرزا مجتهد دانسته در خفا و علن بر جانش لعن و نفريک ميمذکوره را به تحر

ديمقدار گرد يانظار خوار و ب

فتنه در نامق و حصار تربت

 نهٴچه پس از فت ديرسشدت اوجبهخراسانتربتحصاريهٴان قريدشمنان با بهائ يها يريقات دستگيو تض

 ييک کرباليبه تحر يم اهاليع آن سنه در بخش پنجم نگاشتيوقا يکه در ط يبه نوع 1302سال 

و  وسته سبيا عبدالقهار که عنودتر از پدر بود متعرض بوده پجات پسرش ملّييهمعاند و به ت ياابوالقاسم ملّ

نمودند  ير مرحوم مردود ميا خاندان مال احمد شهيک از آن مظلومان را که ين کردند و هر يلعن و توه

در خانه  ير العالج منزوياز مشاه ۀگرفتند چنانکه مجالس و محافل قطع شده و عد يمه ميچوب زده جر

که  يان مقتدر مشهد هنگاميهائخراسان از ب يشکار ماليالسلطنه پ رون آمدن نتوانستند و لذا به مؤتمنيشده ب

گ از يمحل توسط شاهسوار ب ياعدا يضه شارح جور و جفايرفت التجا بردند و عر ياز سبزوار به مشهد م

را که  يقل ٰيگ و مصطفيب يعل گ و عباسيب يالسلطنه عبدالعل ر آنجا فرستادند پس به امر مؤتمنيان دليبهائ

خراسان معزول  يالحفظ به مشهد بردند و از آن هنگام که وال تحتر کرده ياشرار بودند دستگ ۀسردست

گ بمرد و آن دو يب يد در مجلس نگهداشتند و عبدالعليجد يالدوله شاهسون وال بود تا موقع ورود آصف

ن آن يالحکومه نامق گشت و به مؤمن به صرف مال نائب يلقٰيخالص شدند و مصطف يگر پس از چنديد

ک نمود چنانکه باز به مشهد تظلم کردند و او يشان تنگ و تاريرا بر ا يزندگان صهٴافت و عريه تسلط يقر

ن که به نامق برگشت يفزود و همياش ب نهيد و مورد بازخواست واقع شد و بر بغض و کياحضار گرد

ن يف اياز معار ۀم کرد که به عالوه خاندان معلم حدين تنظينخالف يمشحون از امضا يصورت استشهاد

ان تربت فتوا و حکم يااسالم داده مجازاتشان را خواستار شدند و ملّ ۀشهادت به خروج از ربقفه را يطا

خبر از ماجرا بود  يخ اسحق از اهل بهاء که بيند و شيمنع نما يعموم بهٴشان را از دخول در گرمايدادند که ا

 يسلطان بهٴمتدرجاً به رت يقلٰيد خارج کردند و مصطفيبه حمام درآمده و او را به ضرب و زجر شد
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 يکيان معروف يرامونش مجتمع شدند و با دو تن از ماليان اطراف پيک نفر سپاهيب يد و قريرس سربازان

محمد ترک و دوم باعث قتل شهداء  ياکبر نام که اول سبب قتل حاج يخ عليش يگريل و ديخ اسمعيش

خوف و مالحظه آنچه خواست  يو بم شدند متفق گشت ينگار يب ميکه عنقر يت به نوعيخمسه ترب

مظلومان به  ۀاد و استغاثيبود که فر يا و قدرتشان به درجه ينيان وارد آوردند و نفوذ دينسبت به بهائ

روان يکرده نسبت به پ يقلٰيمصطفز اقتدا به سلطان ين آن حدود و نيگر از متنفذيد يد و برخينرس ييجا

الحکومه کوه  خان نائب وسفينمودند و از آن جمله محمد ا عملن با بغض و عداء و جور و جفييآن يا

ر کرده و مدت چهل روز در حبس بداشت و از احباء نامق و يسرخ مال ابوالقاسم برادر معلم را دستگ

ش را بفروختند يخو نهٴخا يهٴچارگان اثاثيد و آن بيحصار با ضرب و شکنجه و عنف و زور نقود موفور طلب

از سلطان  يت از ظلم و تعديار شکايز با تحمل شدائد بسين بار نيظالم دادند و در ا و مبالغ مطلوبه را به

ل از محبس يقل ياميده محبوس شده پس از ايخونخوار را به مشهد رساندند و او به مشهد احضار گرد

اکبر مذکور آسوده و  يخ عليل و شيخ اسمعيت شيش برگشت و با حمايخت و به محل خويبگر

نهٴن سيالسابق به اعمال فتنه مبادرت جست و بالجمله اوضاع نامق و حصار تا ا يده و کما فالحال ش مرفه

شان يبساخت تا خود و خو يخود حمام نهٴمحمد از احباء در خا ييو کربالگذشت يمن منوال يبد 1312

شستشو نمودند و اندکب مرفه شدند  يممنوع بودند به آزاد يعموم بهٴو دوستانش که از ورود به گرما

ن يارت رهسپار عکا شدند و معانديدر به عزم زيد حيمحمد با پسرش و آقا س يين اثنا کرباليدر ا يول

ن يخيعنود معهود باز به جوالن آمد و به ش يد به دست آوردند و عبدالقهار ماليجد نهٴمطلع گشته بها

در نوشت و آن دو يد حيمحمود و آقا س يمعلم و کربالئداهللا بن يت از مال حمين مذکور شکايمعاند

قضاوت و حکم  ين نمودند و واليت در حق مذکوريخراسان نگاشته سعا يالدوله وال به آصف يشرح

ده به اهل بهاء داشت موکول يه و عداوت شديخيدت شيخود که عق مهٴالحکو بيرزا نايد مواقعه را به محم

نمود. 

ن نام بود به اجراء حکم مأمور يحس را که محمد يرا از حصار صادر کرد و سلطاند هر سه ياو حکم تبعو 

ن بود به مشهد احضار داشته مورد بازخواست يالحکومه حصار را که از مؤمن بيگ ناير بيساخت و جهانگ
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داشت  ين سال تواليتا ا ۱۳۰۲ن واقعه مسلسله که در نامق و حصار بعد از سال ين قرار داد و ايو توه

نگارم. يع سال بعد ميدتر شد که در ضمن وقايبه واقعات شد يم کرد تا منتهيجا را متدرجاً وخ اوضاع آن

فتنه در رشتخوار تربت

فه سخت گرفته ين طايرشتخوار از توابع تربت بر آحاد ا يهٴرزا حکمران مذکور در قريشاهزاده محمد م

ف امثال ياز معار ۀکه عد ياجرت واداشت به حدانواع جور و جفا وارد ساخت و اشرار محل را به مه

رزا ياهللا و م فيپسرش آقا س و دو يرزا عليخان و آقا م يقل يمهد ين بن حاجيخان و آقا عبدالحس ريجهانگ

رزا يشان مفياز معار يکيش گرفتند و يرا پ يک جانبير از جالء وطن گشتند و هر ياهللا ناگزقدرت

ز عاقبت اخراج ياو را ن يفشرد وليات بياستقامت و ثبات در مقابل شدائد و بل يماند و پا يرضا برجا غالم

فه انکار ين طاين که بر اين معانديرفع شبهات معرض يبه مشهد شتافت و برا يدادخواه يکردند و در پ

د که مقدار دو ذرع طول و عرض داشت اقرار يسف ياء را افترا زده شهرت دادند بر منسوجيخدا و خاتم انب

در مسجد  يبا نوشت و روزيو ز يرا به خطّ جلٰيهد مهٴت ائيو وال ٰيخدا، رسالت محمدمصطف يگانگيبه 

ن يگوهرشاد بعد از اداء نماز ظهر به جماعت سر منبر برآمد و در مجمع انام قرائت نمود و تمامت حاضر

قه و واقع در يرضا در حق رزا غالميد در حقّش نوشتند که مين توحيتهدن گفتند و فقها و مجين و آفريتحس

ست و با سند و حجت به يدتش نيرا حق تعرض به عق ين است و کسيين آين در اين و مخلصيزمرة مسلم

ز يد که خود نين نديتربت عودت کرد و نزد حاکم رفت و حکم مجتهد را ارائه داد و حکمران چاره جز ا

شاهزاده  يرضا مفتخر و سرشار مراجعت به رشتخوار کرد ول رزا غالميد نوشت و لذا ميدر حقّش توح

چه توانستند از ستم و جفا وارد کردند. الجرم  ر نمود که آنير را بر تعرضش مقدم و دلير مردم شريپرتزو

 يبه شغل عطّار د ويسر نگشت و ناچار با عائله به تربت رفته اقامت گزيماه در وطن م ش از هشتياقامت ب

رهم که يو غ يليان اسرائينان و امتحان حاصل کردند و با بهائياطم يبه و يد و متدرجاً اهاليمشغول گرد

ه در نجف فراغت ينيالت دياکبر مجتهد از تحص يخ عليش يم بلد بودند معاشرت گرفت و پس از چنديمق

که بر  يکم رمضان در حاليو ستيوز باست بگسترد و در ريحاصل کرده به تربت مراجعت نمود و مسند ر

زد  يدر در مجمع انام الف علم و قدرت در کالم مين حيالد گاه قطب ارتيوان بزرگ زيعرشه منبر در ا
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ه و ينيحاضر بود بر آن سر شد که با مجتهد مناظرة د يليان اسرائياز بهائ ييآقارضا که با مالّمرزا غاليم

 يت خود را به موقع اجراء گذاشت و به منزل و محضر ويهفته گذشت ند و چون يه نمايابالغ کلمه اله

 يه سخن را بلند و پايه شروع به مکالمه و مناظره نموده مجتهد پاينيع دياز مواض يحاضر شده در موضوع

رضا تعرض و پرخاش کرده  مرزا غاليد و به مين خجلت کشيد و از حاضريش را در بند و کمند ديخو

ست چه موجب تبلبل بال و تزلزل احوال گردد ين موضوعات بحث و گفتگو روا نيثال ان گفت در اميچن

ه يه که پايع اعتقاديگر مواضين موضوع و ديق در ايرضا مدلّل و مبرهن نمود که بحث و تحق رزا غالميو م

و سقط  باشد و مجتهد براشفته دشنام يفرض و متحتّم م يد بر هر مکلّفينما يمان را استوار ميو اساس ا

باکانه تمامت يب يد وليالمآل گرد ميرضا مجبور به قطع مقال و ترک آن محضر وخمرزا غاليگفت و م

د مجتهد گشت ين امور موجب بغض شديمکالمات خود و مجتهد را به رشته نظم آورده مشتهر ساخت و ا

دست به کار زدند و نخست خت تا يبرانگ يتشان هميرا بر تعرض و اذ يان بست و اهاليو کمر بر قتل بهائ

که دو برادر بودند و  يرضا مذکور و استاد غالم و استاد محمدعل رزا غالميهفت تن از شناختگان احباب م

د اسداهللا و آقا نصراهللا را از ورود يو آقا س يو آقا محمد حسن کفّاش محوالت يکيمحمد صادق با يحاج

گر يرضا و چهار تن د رزا غالميد و شهادت ميبه فتنه شدمنع کردند و متدرجاً منجر  يبه گرمابه عموم

نگارم. يب ميقر عن ۱۳۱۳د که در ضمن واقعات يگرد

فتنه در نشاپور

رزا يشکار خود ميفه عداوت داشت و پين طايرالدوله به ايرزا نين ميو حکمران نشابور شاهزاده سلطان حس

مالّ  يمخلص بود از شغل منفصل و معزول و اخراج کرد و به فتو يرا که بهائ يباش يخان منش وسفي

شان يجده ساله را که از خويز نصراهللا خان جوان هياط و نياکبر خ يبلد مالّ عل يو قاض يابوالقاسم مفت

گاه هر دو را به فلک بسته چوب وافر زدند دو روز حبس نمود. آن ابهيٰٰمان به امر يش بود به جرم ايام

و جنون  يدماغ يک هفته درگذشت و نصراهللا خان را مرضياکبر از اثر ضرب پس از  يه مالّ علک چندان
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نا و محرم که شرح يات گفت و در خالل احوال مذکوره سيح دعارض شده پس از دو سال بدرو

کردند وارد بلد شدند و  ير و سفر در بالد ميس ابهٰيغ امر يتبل يم و پياحوالشان را در بخش سابق نگاشت

تا  يالحفظ با سواران حکومت ر کرده اخراج نمودند و تحتيافته فرمان داد هر دو را دستگيحکمران خبر 

قدمگاه بردند.

ان نامق و حصاريبهائ يرباشدائد طاقت

واقعات سال الً ضمن يه حصار و نامق تربت که قبيان دو قريات وارد بر بهائيشدائد و بل ۱۳۱۲ن سال يو در ا

م يپراز يه آن ميان بقيب به بيقر رشتخوار که عن لهٴمشتع نهٴد و مقدمات فتيم به اوج شدت رسيقبل نگاشت

ب يقره بست و باين سلطان مذکور کمر بر قلع و قمع احباء دو قريد و محمدحسيران گرديموجب ارتفاع ن

بودند صوب  ياقدام به هر عمل فاسد و تباه يبرا يايو عدة از اشرار که مستعد و مه يچهل تن سپاه

د و همه را يمصادف گرد يعل ن رمضانيم حسيا عبدالرحق با سه تن از آنان ملّين طريمقصد شتافت و در ب

ال يافتند غالباً دست از مال و عيک شد و مظلومان خبر ير کرد و چون به حصار نزدير و ضرب و اسيدستگ

ن دو تن يمؤمن يها ه درآمدند و به هر خانه از خانهيند و ظالمان به قرها نهاد و اطفال شسته سر به کوه

د يبار يت سرد بود و برف ميکه هوا به غا يخارج نشود و شبانه در حال يمراقب و مستحفظ گماشته تا احد

ميو عبدالرح يعل اصغر رمضان يلمجتمع بودند امثال مالّ ع يو در محلّ يه باقياز آنان را که در قر ۀعد 

م و يو اسحق پسر ساالر ابراه يد عليرجب و آقا س يباش جمعه و ده يعل و عباس ياسحق و رمضان سلمان

رهم گرفتار کردند و در ين و غيا حسوسف و پسرش ملّيييمحمد و کربال يياکبر و مالّحسن کربال يعل

و  يان فرارياطفال بهائو حبس نمودند و عموم زنان و االذکار بود جمع محمود که مشرق ييخانه کربال

ه و اموال و حاصل زراعات و يف کردند و از اثاثيا احمد معلّم مرحوم جمع و توقرهم را در خانه ملّيغ

ها را سوزاندند و از  خانه يست و نابود ساختند و بعضيه را نيحبوبات هر چه خواستند به غارت بردند و بق

ب داده هر ياالذکار مذکور ترت مشرق طهٴدر محو يند نردبايسر آمد و صبح دمبجا برکندند و چون شب 

هشتاد ساله بود پس از  يوسف مذکور را که پسرييير را بسته چوب زدند و کرباليک از رجال اسي
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ختند و اسحق يبر سر و تنش ر يخ بسته هميسرد و برف آب  يدند و در هوايش و زنخ بريد ريضرب شد

نمودند تا مظلوم  يبسته انداخته چوب زدند و تمسخرکنان اجبار بر تغنّخ يدم در آب  ان نموده دم بهيرا عر

مان و انقطاع يمعلّم و اخوانش مراتب ا طهٴواس ن بود و بهيت را بدرود گفت و او از احباء متقدميات عاريح

م و يحا عبدالرب موفور داشت و با ملّيوسته نصيان پيات وارده بر بهائيل کرد و در بليو استقامت را تکم

مستقر نشانده  يمحمد را بر جا يين کرباليا حسششان را کندند و ملّيا ين کردند و موهايز چنين يعل عباس

کردند تا دست از آزارش  يف بر تبريتکل ار يو يپدر يدرآوردند و پ ياز جا يبه مو يمحاسنش را مو

غضب افروخته و در شدت آزار دند به يدت سنجيمان و عقيکشند و چون ثبات و استقامتش را در ا

زدند  و بر زنان و  يز هميرا ن يد عليرزا سياکبر و م ياصغر و عل يرجب و مالّ عل يباش دند و دهيکوش

ور و يدند زيند يکردند چون اثر يف و اجبار بر تبريفراوان وارد آوردند و تکل يکودکان ستم و جفا

خت گرفتار يگر يرا که از نامق م يرا داغ نهادند و زن يجواهرشان را با کمال قوت بربودند و پستان برخ

ات يار برگرداندند و در همه آن بلينمودند و کاله مردان بر سرش گذاشته به حصار با مسخره و استهزاء بس

 يچ نوعيه نداشت باالخره چون دانستند که آنان را به ياستقامت نسوان و صغار از ثبات رجال و کبار کم

ه اثاث و ين بقيمان نتوان بازداشت نقود موفور خواستند تا دست از جفا کشند و مظلوميز ااز ستم و آزار ا

شان دادند و مالّ عبدالقهار مجتهد قهار مذکور سند يبود بد ياموال خود را که از نهب و غارت برجا

در  يخود نوشت تصرف کرد و اما رجال متوار ين نقل و انتقال امالک به خطّ و امضايچن يبرا ياسالم

سبزوار و نشاپور  يه نتوانستند و الجرم به سويذلک عودت به قر جبال گرفتار برف و سرما شدند و مع

به  يجانميمشقّت فراوان کرده خود را با نختند و سه تن از آن مردان با چهار تن از زنان تحمل رنج و يگر

الدوله  که آصف ت و التجا نمودند چنانيه و مصادر امور مملکت شکايعالمشهد رساندند و به مقامات 

 يريدستگ يرزا را احضار داشت و شش تن مأمور برايخراسان ناچار شده حکمران تربت محمد م يوال

افتند و به مشهد ين خبر يا عبدالقهار به حصار فرستاد و آن دو قبل از ورود مأمورن سلطان و ملّيمحمدحس

ات و يم کردن شکايعق يگر برايکديالذّکر پناه بردند و با  ل مجتهد معاند سابقيخ اسمعيند و به ششتافت

جاد انقالب و يک به ايه داده تحرينيختند و رشوه به طالب مدارس دير يطرح ياقدامات مظلومان و  وال

 يعبدالقهار در محضر والا ن سلطان و ملّيکه حاکم تربت و محمدحس يگر در حاليشورش نمودند و روز د
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سابقه  ياز عقاب و پلنگ بغته و ب يزچنگ مانند فوجيدادند طالب ت يها را م جواب سؤاالت و بازخواست

ن و بازار را يوحشت و دهشت کرده مردم دکاک ياهو انداخته و اهاليمانند رعد و صاعقه ه يو با صدا

افته از حاکم تربت رفع غائله را خواستار گشت و يقت واقعه خبرياز حق يبستند و به هر سو شتافتند و وال

د و آصف يان صادر نمايه بهائيب و تنبيفرمان به تأد يکه وال نيا د مشروط بهياو ملتزم رفع اضطراب گرد

ر و مجازات شوند يد دستگيپا کردند و باان فتنه برين مضمون برنگاشت که بهائيبد ياطاعت کرده حکم

ان حصار يبرآوردن دمار از روزگار بهائ يعبدالقهار نمود و او با همراهان قهار برام ماليو فرمان را تسل

ان ياز بهائ يآباد قرب مشهد به جمع فية شريق در قرين طريز آرام شد و در بيعودت کردند و شهر مشهد ن

بضاعت را  يدرنگ آنان را به چنگ گرفتند و افراد بيبودند و ب يشان فراريحصار برخوردند که از ظلم ا

داشتند و از عده رها شده  محمد را نگه ييل و کرباليدر و آقا اسمعيد حيرها کردند و سه تن به نام آقا س

د يو ضرب شد ين گشت و تعديجا شناخته شد و دچار معاند مال عبدالغفّار به مشهد فرار کرد و در آن

مزبور را از  ين مذکور اسرايسو ظالم د و از آنيه محبوس و متحصّن گرديدر آستانه رضو يد و مدتيد

نازل فروخته  ءملک خود را به بهايشان مايآباد با خود بردند و شکنجه کرده مطالبه نقود نمودند تا ا فيشر

دت و ير حاضر کرده از عقيکث يدند و در محضر جمعيشان نکشيذلک دست از ا به سلطان دادند مع

ن به جوش آمده حمله يان نمود و حاضرياز معتقدات اهل بهاء را ب مهٴدر شيد حيدند و اما سينشان پرسييآ

از اشرار تفنگ خود  يکيچند عزم قتلش کرده و او به کمال سکون و بشاشت سخن گفت و  يبردند وقت

سلطان مانع شد پس هر سه را وارد تربت نمودند و به  يگرفته خواست هدف سازد ول ينه ويرا مواجه س

گر آحاد ابرار يگاه حاکم به اتّفاق مال عبدالقهار به صدد د نجه نمودند آنحکم حکمران حبس و شک

ر نموده نقود معدود گرفت و با اسراء ثلثه مذکور يار را دستگيمحمد و الله ييبرآمد و عبدل ابن کربال

نار کرده مستخلص ساخت تا به اتّفاق عودت به يداشت و اخذ درهم و د مدت سه ماه در حبس تربت نگه

ش يو درو يمان و محمدعليدر و سليد حيد محمد و سيش نگذشت که سيب ياميا يحصار نمودند ول

 ييد محمد را رهاينقود گرفتند و آقا س يمبالغ ير کردند و از همگيار را دستگير و اللهيل و جهانگياسمع

ن را به مشهد يمحمد مبت احباء يکثرت شکا يبرا يداشتند تا وال گر را در حبس نگهيدادند و شش تن د

الدوله بر  رزا رکنيم ير نمود و چون معزول شد و محمد تقير کند و زنجيخواسته متجاوز از نه ماه اس
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ز اذن ين يان متوارير فراريکه به حصار نروند رها کرد و به سا نيد آنان را به شرط ايش منصوب گرديجا

به انواع مشقّت و فاقه در غربت و کربت بسر بردند به ه که ياقامت در حصار داد و چون پس از مدت متماد

گر دچار يد يشده از طرف يک طرف موقع زراعت گذشته دستشان از مال و اشتغال تهيدند از يوطن رس

دست شده جور و ستم  با اشرار در حصار هم يم ناميخ عبدالکريگشتند چه ش يديات و تعرضات جديبل

قات ييار نمود و تعرضات و تضياورد و جلب مال بسيز شفقت نيال نال و اطفيکه بر ع وارد آورد چنان

افت.يامتداد  ۱۳۱۵م تا سال يآور يب ميقر که شمه از آن را عن نامق و حصار چنان ياحبا يمذکوره برا

محمد ورقا و پسرش يرزا عليم يفتنه زنجان و گرفتار

گر از اهل بهاءيد ياهللا و بعض روح

م حسبير که شرح احوالش در بخش سابق آوردين شهيورقا از فضالء و شعراء و مبلّغمحمد  يرزا عليم

ل عرفان يخبران و تکم يغ بيماه اقامت نموده به تبل باً ششيز به زنجان رفته تقريامر حضرت عبدالبهاء از تبر

قوع فتنه د بودند پرداخت و چون احساس قرب ويو اعمال مؤمنان که غالباً از اخالف اصحاب حجت شه

مت که همراه داشت عزم يق يرون بردن کتب و آثار ذيب يضعف حاالت احباء و برا ۀمالحظ ينمود برا

ق شد دلتنگ گشته يکه مصر به تعو نيا يزاهللا برايپسر ارشدش عز ير گرفت وليرفتن به طهران در ضم

سته مشغول به يز يخان نوررزا عبداهللا يم يخود حاج ياده به صوب طهران شتافت و با جد مادريتنها پ

اهللا و  را با پسر کهترش روح يان حکمران بلد عالءالدوله ويت ماليد و عاقبت حسب شکايل گرديتحص

ا د فتّاح با برادرانش مختار و احمد و هم ملّيدارش س مان و مهمانيا ياش حاج دهيه جديپدر زوجه ثان

ف نمود و به مقام يبه دارالحکومه توق ر کردهيدستگ يمحمدقل يل و حاجيد اسمعين و آقا سيحس

ان داشت که مقاصد يسخن گفته ب ابهيٰٰل امر يبازخواست آورد و ورقا با کمال شجاعت و صراحت در تجل

ن که يکه فقهاء معارض آن اولٰي ندارد و  ياست و حکومت تعلّقيه است به سينيه ديما موضوعات اعتقاد

رانند در دارالحکومه مجتمع شوند و محاجه و مناظره  ير هميتکفخوانند و سخن از  ير ميخود را عالم نحر

م و حکمران يه ثابت نماياش را با ادلّه قرآن هياحکام فرع ٰيع حتّيم و معارف امر بديم و تمامت تعاليکن

ز چنان نمود و ورقا در مجمع مالها يز دهد و جدا سازد و عالءالدوله نياستماع کرده حق را از باطل تم
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زده يپسر س ين و ثابت و آنان را ملزم و ساکت ساخت و گاهيرا مب ابهيٰٰت امر يت و غالبيقت حيص

را مغلوب  يان همگيداشت که با قوت جنان و فصاحت ب ياهللا را به جواب مسائل آنان وام اش روح ساله

د يدر مقامش با ن طفل را خوديمان و منطق و عرفان ايکرد و عالءالدوله مکرر اظهار نمود که قوت ا يم

ز مجتمع شده مکالمه کرده مغلوب گشتند يگر نيل کرد و بار ديم و تجليمعجزه شمرد و پدر و پسر را تکر

نمود و مکالمات  يهم ابهيٰٰت امر يم و تثبيدت برگردد و ورقاء تعظين عقيداد تا از يد هميو او به ورقا مواع

اب کرده سؤاالت يار نزد ورقاء ذهاب و ايسان بيين و تماشايورقاء در شهر مشتهر گشت و متفحص

بود مالحظه کرده مورد نظر و بحث قرار دادند و باالخره  يکه با و ينمودند و مجلّدات آثار يهم

ن يد که محبوسيرا به نوع اغراق به طهران نوشت و امر رس يل کتب و اسناد ويحکمران شرح واقعه و تفص

شرکت در جشن سلطنت پنجاه ساله  يشاه خان را که برا فوج جهانرا به طهران روانه کند و لذا پانصد تن 

ٰ عه يات و الواح بديب شصت مجلّد از آين کرده قريرفتند مأمور بردن محبوس يشاه به طهران م و  اعلٰي 

رها يگر اوراق و صور و غيو د ءمذهب و منقّش پر بها يبا و با جلدهايار زيبر اوراق ترمه با خطّ بس ابهيٰٰ

م سرکردة سواران مذکور نمود و از نه يورقا بود و شاه انتظار وصولش را داشت مختوماً مکتوماً تسل که با

ک جداگانه يگر را هر يرا مستخلص ساخت و هفت تن د يمحمدقل يل و حاجيد اسمعين آقا سيتن مجرم

نه تن مظلومان در کند کرده متّفقاً همراهشان روانه نمود و تمامت مدت حبس  يسوار و پا يبر استر

زمستان باً گذشت و واقعه مذکوره در اواخر فصليست روز تقريمذکور در زنجان ب

حاکم زنجان صدرالدوله بود

ن در نزد او رفتند زوديمفسد

ورقا و همراهان او  صهٴق

گفتند و شه در جستجو      ينزد و

نيآن لع يباش با فراش هگفت

نيمع يتو ما را در همه کار يکا 
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جو  نهيروان جمع سوار ک کن

ورقا و همراهان او ياز پ

ارياخت يباش کرد پس فراش

از سواران جفا گستر چهار

شان شدنديا يآن سواران از پ

زنجان شدند يتا به شش فرسنگ 

دند آن گروهياندر آن منزل رس

با فر و شکوه يخدمت ورقا

شتر يکه ورقا پ يبود هنگام

بسته بود اوضاع اسباب سفر

د انتقاليتا از آن منزل نما

با کمال انبساط و اشتعال

مان هم وداعش کرده بوديا يحاج

تا به زنجان بازگردد آن ودود

ت ورقا دخترشينزد اهل ب

آسا بر سرش هيتا بماند سا

ختنديناگهان جمع سواران ر
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ختندين آويجمله بر آن مؤمن

شمار  يب يذا و جفايبعد ا

ران تتار و زنگباريچون اس

هر سه تن را در جلو انداختند

زنجان تاختند يپس به سرعت سو 

که بود  يبا همه اموال و آثار

شهر زود يجمله را بردند سو

دم از کسان يگفت حاکم من شن

و صاحب لسان يهست يتو بهائ 

....ن ـين ديگفت ورقا من در

ام زاده يهم بهائ يهم بهائ

ن کودک که با من همره استيبلکه ا

عبدالبهاء سراهللا است ۀبند

يبودنم نبود شک يدر بهائ

يگوش اندک يخواهم ده يک ميل

م شمة از حال مايتا بگو

از مراد و مقصد و آمال ما
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اند اهل عناد شت گفتهيگر به پ

اند از اهل فساد ن حزبيجمله کا 

ن سخن کذبست و محض افتراستيا

شاهد صدق من آثار بهاء است 

ديد آمد پددفع فسا يحق پ

ديبهر اصالح عباد آمد پد

ن سخنيد ايايگر ترا باور ن

ک انجمنيساز از دانشوران 

نين مبين ديم ثابت ايتا نما

نيقيالل محکم و علميبا دل

کرد عالءالدوله محض اعتساف 

طهران نزد سلطان تلغراف يسو

اران باز گفتيقصّة ورقاء و 

ک با کذب فراوان بازگفتيل

ان و اضالل و فساد ينسبت طغ

داد بر احباب سلطان معاد

ن شاه را در دل هراسيناصرالد
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اسيدا کرد بر سابق قيگشت پ 

در جواب تلگرافش شه سرود

د زوديکه به طهرانش روان ساز

ديچون خطاب شاه بر حاکم رس

ديالحد آن پدر را با پسر تحت

جانب طهران روان بنمود زود

....پ و ير و سرتيبا غل و زنج

اهللا ده دو سال او                                                  بود روح

رشک بر تمثال او يماه برد

حيبس فص يداشت چون ورقا لسان

حيح و هم مليل و هم صبيهم جم

گر به ظاهر طفل بود و خردسال

د گفتنش فخر رجاليک بايل

ديکه د يباتيبا همه زجر و مص

ديالمت که شنوان همه سب و م

از اشتعالش کم نشد ۀذر

ن غم نشديبلکه افزود و قر
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ن نغمه هر دم بر زبانيسرود ا يم

بر روان يست دستيکه شما را ن

ميا ما هم از حبس جسد آزاده

ميا مرده يم ما کيزنده و روح

قدرت دولت شما يمنتها

هست بر اجسام و بر اجساد ما

پس عالءالدوله در زنجان گشاد 

نه بر اهل رشاديظلم و ک دست

ريرحم ننمود آن ستمکار شر

ر ينه به نسوان نه بر اطفال صغ

خانة احباب را تاالن نمود 

کسان نمودين يها را با زم خانه

ر يان را دستگياز ابهائ يجمع

ريکرد و در انبار افکند آن شر 

دياء را آن عنيج اوليپس به تدر

دير و مأمور شديبا غل و زنج

طهران فرستاد از عنادجانب 
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ن بدبخت باديدو صد لعنت بر ا يا

ن خبريد ايزاهللا بشنيچون عز

شد روان نزد برادر با پدر 

ديکه آن پور رش يآه از آن وقت

دياهللا رس خدمت ورقاء و روح

رخ داد بر آن هر سه تن يحالت

د در عبارات و سخنيايکه ن

ر اوستيقلم را قدرت تحر ين

ر اوستيتقرزبان را طاقت  ين

چهار نوبت آن جوان پرفتوح

شد مشرف خدمت ورقاء و روح

دارشان پر نور کرديده از ديد

گشت راجع با هزاران آه و درد 

ر يالغرض ورقاء و احباب اس

ريچشمگ يدر دست شمر يکيهر 

چون به طهران فاش شد اسرارشان 

حکم شد در بردن انبارشان
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جمله را با طبل و باالبان و ساز 

جانب انبارشان بردند پاز

اران چو مهيحضرت ورقاء و 

ش هم بودند در انبار شهيپ

ناگهان در ارض طاء شد آشکار 

د جمال نابکاريس نهٴفت 

  ۱۳۱۳در سال  يجانيب الهيشرف عندلايرزا عليم                                       

ان و اجازت يمال يااخراجشان از زنجان به موجب فتون سال اتّفاق افتاد و پس از يا ۱۳۱۳در شهر رمضان 

ت را به يالب خته زنان و کودکان را به اجبار و فشار خارج کرده تمامت اثاثيها ر ان به خانهيعالءالدوله سپاه

ق از زنجان تا يران مذکور در طول طريران ساختند و به اسين را خراب و ويغما بردند و خانه مالحسي

 يشاه خان کند در پا منزل دادند و روز سخت گذشت و در خانه جهان يره بسيسرما و غطهران از جهت 

الدوله  السلطان حاجب نيخان مع يجعفرقل نهٴاصغر خان صدراعظم به خا يرزا عليگر حسب دستور ميد

و د يت و برائتشان را به شاه معروض داشته مرخّص نمايدادند و صدراعظم در نظر گرفت که مظلوم ٰيسکن

اهللا  رات ورقاء و روحياحوالشان رفته از تقر ياز امراء و اشراف به تماشا يسر بردند جمع چند که به ياميا

ان بودند و در زنجان و منازل يمان و مالک استقامت و بيو اشدند چه پدر و پسر مظهر عرفان يدر شگفت

ان و قوت يبا فصاحت ب ابهٰيل امر يلاء دولت و اکابر ملّت در اثبات و تجيق و هم در طهران نزد اوليطر

ر ينشان داد که موجب تح يشهادت بود و پسر تحمل و نشاط يايبرهان اقامه حجت نمودند و هماره مه

ر از گردنش بردارند يخواستند زنج ٰيغ کرد حتّيوسته الواح و مناجات خوانده تبلين گشت و پيمستحفظ

از  يلياطّالع صدراعظم تفص يالدوله ب د و حاجبيشود عامل يچه مأمورقبول ننمود گفت شما بدان

که صدراعظم حال  نير نمود و همياحوالشان نزد شاه عرض کرده اجازت گرفته به انبار برد و کند و زنج

ند يت احترام نماين رعاير شده خطاب و عتاب کرد و دستور داد که در محبس از مظلوميبدانست بدو متغ
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اء دربار حاضر شده مطالبش را بشنود به محضر ياز اول يکيته استدعا کرد که ضه به شاه نگاشيو ورقاء عر

ت مذکور بدو مفوض يالدوله حضور داشت و مأمور ضه حاجبيمعروض دارد در هنگام وصول عر يشاه

 ابهٰيل بر عظمت امر يگشت الجرم نزد ورقاء آمده مطالبش را اصغاء نمود و از استماع آن امور که کلّ دل

محاجه و مناظره در خصوص  ين طهران را برايرآشفت خصوصاً چون ورقاء حضور و اجتماع مجتهدبود ب

آمال من  يندارم بلکه منته يان داشت که از شهادت باکير چنان بيع درخواست کرده در ضمن تقريامر بد

گذرانم  ياست که روز و شب در انتظار م يدم و مدتين مقام را از لسان مصدر امر شنياست و بشارت فوز ا

دست خود چند ضربت بر فرقش نواخت و  آن جاهل متعصّب خونخوار چنان در غضب شد که با چوب

افت.يگذشت که ناگهان واقعه قتل شاه وقوع  ين منوال مين بديبالجمله احوال محبوس

ن شاهين شاه و جلوس مظفّرالديقتل ناصرالد عهٴواق

د يان احوال سيز در بخش گذشته ضمن بيو ن ۱۳۰۷خش پنجم ضمن واقعات سال چه در ب چنان

دت و يت از عقيران تبعيدر ا يتيم جمعينگاشت يخ احمد کرمانيرزا آقا خان و شيو م ين افغانيالد جمال

مسلکان خود کسر شوکت استقالل و استبداد شاه  د عده همييمذکور کرده در تز يد افغانيافکار س

ر و به اشد شکنجه يدولت دستگ يجاسوس ۀدائر طهٴبه واساز آنان يدند و در سال مذکور جمعيکوش يهم

بود که عقاب و حبس  يرزا رضا کرمانيشان مياز ا يکيو عقاب گرفتار شدند و عاقبت مستخلص گشتند 

مالقات با  انش تحمل کرد چه پس ازيالسلطنه و اطراف بيرزا نايفرسا از کامران مو مصائب طاقت يطوالن

د شد به تمام همت بر نکوهش از اوضاع يد از طهران تبعيدتش چون سيت از عقيد در طهران و تبعيس

ام کرد و باالخره يه انقالب و شورش قياز احوال رؤسا و علماء ملّت و ته يريگ سلطنت و دولت و خرده

خطاب  يزيانگ ف از او خطّ فتنهيتکلر و ياش آقا باال خان به تزو رزا و دست نشاندهيگرفتار شد و کامران م

ها داد خواستند  يسيات که شاه به انگلياز انحصار دخانيه خصوصاً امتيازات اجنبيران نسبت به امتيا يبه اهال

ش را مرتفع و ارجمند يت خويق شاه را ترساند و مقام و موقعيطر نيو به داغ و شکنجه متشبث شدند تا به ا

 يرزا رضا العالج  شده برايش باغ و کاخ بسازند و ميتازند و بهر خوب يساخته بر جان و مال جمع
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ش را ياستخالص از شکنجه و عذاب قصد انتحار نمود و با مقراض قلمدان که به دست آورد شکم خو

ماه در طهران و  را به زندان انداخته جراحت را معالجه کردند و مدت چهار سال و پنج يد پس ويدر

اش سخت شد که زنش خود را طالق و رها  بداشتند و کار معاش چنان بر عائلهن به کند و غل يقزو

ن رحم يعش را مادر رهگذر انداخت تا عابرياش مستخدم خانة شد و طفل رض ساله ساخت و پسر هشت

د جمال يخود س يدارند و باالخره مستخلص گشته به اسالمبول رفت و به مالقات مقتدا آورده ببرند و نگه

ان مؤانس و يرهم از ازليو غ يزديخ محمد يو ش يکرمان يخ احمد روحيرزا آقا خان و شيم د و بايرس

ع بدو يخته به تشجير آميد به نوع مسخره و تحقيد شرح مصائب وارده گفت و سيس يد و برايموافق گرد

خود  قهيالحق يف يکه هر مظلوم يا تاکنون ندانستيآ يدان يهم م يخوان ن خطاب کرد که مگر روضهيچن

مدافعت و مقاومت با ظالم  يا برايرا مه ين نوع سخنان ويد و با اينما يظالم است وگر نه قبول ظلم نم

افتن و هدف ساختن يوست و مترصّد موقع يران آمده به رفقا پيبه ا ينمود که از اسالمبول با برادر روح

 يرينظ يه جشن بيان تهيولتشد و د يپنجاه سال من سال طول مدت سلطنت شاهيشاه گشت و چون در ا

ک هفته ينت فراوان کردند و يجا چراغان و زدند و خصوصاً در طهران همهيدر سرتاسر مملکت د يعموم

د يگر به ارکان دولت و ملّت بخشيار در طهران و بالد ديبس يها گذراندند و شاه خلعت يش و شادمانيبه ع

و  ينوروز برپا گردد و اکابر ملّت و دولت کشور ديو مقرر بود که آغاز جشن در روز چهل و چهارم ع

 يپوش رسند و شاه تن يدرپ يک پيت و تبريعرض تهن يبرا يسپاه يجمعاً و منفرداً و هم با قوا يلشگر

رزا يم يرزا رضا با حاجيبا پوشد و بار عام به عموم انام دهد و از آن سو ميار زينه بسيمکلّل به جواهر ثم

زاده  بقعه شاه يها از غرفه يکيد جمال بودند در يکه از اتباع س ين طهرانيد حسيو س ياحمد کرمان

شان يکردند ابداع سخن نموده به ا يان ميکه صرف قل يرزا احمد در حالتيم يم قرار گرفته و حاجيعبدالعظ

 يگرفتار و کتبشان ضبط شاه يان زنجانيرزا ورقا و بهائيشد چه م يکيام تصادف نين اين گفت ايچن

ر دو نشان يک تيشود و به  يان تمام ميم واقعه به نام بهائين موقع انجام مرام دهيد و اگر ما در ايگرد

 يرزا رضا کامالً مصمم گشت و چون شاه روزيرفتند و ميق کرده پذيرا تصد يم و رفقا سخن ويزن يم

ه از بقعه در يا در زاود خود ريآ يم ميارت به بقعه عبدالعظياتبراک و ز يقعده بود برايگر که هفدهم ذيد

المعمول  که شاه به بقعه درآمد و حسبنير لباس داشت پنهان نمود هميلول پر کرده ز که شش يحال
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به  يزاده با و ح اماميد جنب ضريارت مشغول گرديدورادور را احاطه کردند و شاه به ز يغالمان شاه

فتاد و يقه نرساند و بيشاه به چند دقکه  حال مقابل شد و قلبش را هدف گلوله نمود چنان ئت عرضيه

رزا ير مير کردند و به تدبيده وارد بقعه شدند و او را دستگيصدا را شن يفسرد و همرهان موکب شاهيب

که همرهان ندانستند در کالسکه  ياصغر خان صدراعظم قتل شاه را کتمان کردند و جسد را به نوع يعل

داد  يق از بازار حرکت ميطر يش را در طيها تنک گذاشت و دسيمخصوصش نشانده بر چشمانش ع

د و اعالن دادند که ينما يزخم م ا زنده است و با مردم اظهار بشاشت از عدم حدوث چشميکه گو چنان

ر صدراعظم کشته يبا همه تداب يخطر گذشت تا به عمارت وارد شدند ول يالحمدهللا ب يواقعة رخ داد ول

رزا يم ين حتّيالد د جماليکه اتباع س نيا يبه علّت اغراض مختلفه و براغالباً  يد و اهاليشدن شاه فاش گرد

کاربود و  نيان هم در اياز ازل يه نبودند و دست برخيا اقال ارتباط با بابيده و ياز سابقه عق يرضا هم خال

روانيداد قاتل را از پ ين عمل به آنان موافقت ميز نسبت ايشتر از هر چيب

م و يطباخ بود يمحمدعل يب مهمان مشهديد رضوان در منزل جناب ادينوروز آخر عروز چهل و دوم 

که وقت  يم رفته و در هنگاميارت و تبرک جشن به بقعه عبدالعظيز يبرا يم که موکب شاهيدانست يم

فه را متّهم خواهند ين طايب آمد و خبر آورد که شاه را کشتند و گفت البته ايم اديديآشام يم يعصر چا

ها بود و با  نک بر چشميمراجعت به شهر کرد شاه در کالسکه نشسته و ع يمود و الحال موکب شاهن

د يت. الحال باسين نيچن يد ولينرس يبيکرد که الحمدهللا آس ياد ميفر يکرد و جارچ يصدراعظم صحبت م

ن اتّهام نجات بخشد يد و از ايگناه را در پناهش حفظ فرما يم احباء مظلوم بيم و از خدا بخواهيمتفرق شو

ب آمد بشارت داد که قاتل را همان وقت گرفتند يک فردا ادياحباب همه متفرق شدند و در صباح تار

طلب است و شاه در همان  ين جمهوريالد دانند که از جماعت جمال ياست همه م يرزا رضا کرمانيم

کرده قدغن نموده  يه سلطانيتکق مذکور وارد يوقت گلوله خوردن کشته شد و صدراعظم شاه را به طر

ر جنگ که تمام عساکر در تحت يالسلطنه و وز بيرزا پسر شاه نايه نشود چون کامران ميداخل تک ياحد

ه فرستاد و در يريه شود راه ندادند و او را به اميان منقاد او خواست داخل تکياطاعت او بودند و همه اع

را به اطّالع همه سفرا ممهور  يشاه يتمامت منازل شخص ه را محاصره کردند ويريک فوج سرباز اميشب 

رزا رضا تابع يران تلگراف کرد که ميرزا خبر داده به همه بالد اين مينمود و واقعه را تلگرافاً به مظفّرالد
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ان نمود و يد کمال مراعات از بهائيان ابداً مداخله نداشتند و بايشاه را کشت و بهائ ين افغانيالد د جماليس

ح نمودند و يان تصريبهائ يطرف يل را به مردم اعالن کردند و بيدر ظهر روز بعد در مسجد شاه در منبر تفص

ام يبود و احباب راحت و آسوده ماندند  و همه جا محفوظ و مصون ماندند و ا يت و ارزانيق امنيطر نيبد

ر محل خلوت اظهار داشته ب خبر آوردند که صدراعظم دياد ياز کشته شدن شاه گذشته بود برا يليقل

آمده  ييها ان مکتوبياشخاص متعدده از بهائ يباً چهار ماه قبل از واقعه شاه از قائم مقام بهاءاهللا برايکه تقر

اند.  ران و شخص سلطانيا يبرا يميال فساد عظين و همرهانش در خيالد د جمالين مضمون که سيبد

توانند تا اذا  يريد جلوگيد خبر داشته باشند شايها با شود آن يميد البتّه بغتيامور دولت را خبر ده ياياول

ع دولت و مصلح عالم را متّهم نکنند و دشمن ين حزب مظلوم دوست دولت و ملّت و مطيوقعت الواقعه ا

ت فصاحت و بالغت بود ين مضمون که در نهايدولت و ملّت و مفسد را بشناسند و ده دوازده لوح به ا

ضه يب عريم الخ. و جناب اديمؤمن و موقن به امرشان هست يم وليديمقال را هم د آوردند و حال صدق

معاشرستند و با اهل فساد هرگزين حزب اهل فساد نبوده و نينوشتند و به دالئل واضحه مدلّل نمودند که ا

............

اء يم و اوليم نمايددانم که تق يخود را م يمانيف اين است و امضا کرده گفت تکلين مفسدينشان و بيب

م پس همان يمنصرف نما ......گناه مصلح را در خطر يکه هزاران نفوس ب....م ين اشتباه عظيامور را از

نوشت و من هم اسم منزل خود را  يبدون کسر حرف يرزا محمود زرقانيب را آقا ميضه خط جناب اديعر

خانه دادم و سند وصولش هم از صدراعظم آمدو هللا الحمد  نوشته امضاء نمودم و سفارش نموده به پست

ن يد او عرض کرده بود که مختصر ازيخواست که مختصر نما يار به موقع شد و صدراعظم از منشيبس

ل يتش زايشودو بلکه اهم يساقط م ک مطلب مهمشياش برداشته شود  ک کلمهيست اگر يممکن ن

بود  ين هم خدمت برگينه تلگراف نمود ايضه را بعين شاه زنجان بود همان عريشود و موکب مظفّرالد يم

به  يعيکه از صدارت خلع شد و مقرش در قم بود لوح من ين خدمت وقتيهم يکه صدراعظم کرد و برا

ت يحسن ن يد که به جزايفرما يدر ان لوح بشارت مصالش گشت و يواسطة ا يافتخار صادر و جمال افند

د است ير مکذوب و اميبه تو راجع خواهد شد و هذا وعد غ يبه زود ٰين امر صدارت عظميو خدمات به ا

لک ما اعطاک اهللا فضالً من عنده و بالجمله در موقعمذکور با تلگراف  يبقيل يموفّق به عدل و داد شو
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ن است و همه اهل طهران يالد جمال يرضارزايکه قاتل شاه م يشاه يصدراعظم و جواب عطوفت

ام مال ين حزب مظلوم را خواهند محو نمود و در همان ايذلک در السن عامه مشهور بود ا دانستند مع يم

ق به يشه مردم را تشويبود و هم يکن يمال عل يه خانه حاجين امر که همسايا يالد اعدا يرضا واعظ همدان

ها و  زن غيکرد و به واسطه ت ياکبر م يمال عل يج بر قتل حاجييکرد مخصوصاً ته يامر من يمعارضت ا

از  يامياط کند در چنان اياکبر احت يمال عل يشد که حاج يچه اقدام م خت و آنيانگ يها شورش برم دسته

مالحظه نداشت.      يم نکرده از احديت شجاعت قلب و استقامت بيد در نهايايرون نيخانه ب

الصّدور در کتاب بهجت ياصفهان يدرعليرزا حيم يمضمون کالم حاج

ان متوحش شده از اجتماعات يرو بهائ نيننمودند و از ا يو بهائ ين بابيک بيع گمان بردند و تفکيامر بد

داد که  ه را بگرفت و به حکمرانان بالد خبريصدراعظم جلو افکار غائلة عموم يداشتند ول خود دست نگه

 يه را کرده نگذارند که احديت عمومياست و مراعات امن يد افغانياز اتباع س يرزا رضا کرمانيقاتل شاه م

فه ين طاياز اهل تعصّب و عناد متعرض ا ياز بالد نفوس يذلک در برخ د. و معيفه تعرض نماين طايبه ا

د نصراهللا باقراف در يکه آقا س نيآن اام بر قتل و غارت نمودند و نمونه از يشده سب و لعن کردند و ق

اش  ا با برادرزادهيکه از کنار در يتجارت داشت و هنگام هحجر يقلٰيمرتض يحاج ۀبادکوبه به دارالتجار

شان خود را به يگفتند و ا يشان را تعاقب کرده دشنام و سقط مير ايکث يتيگذشت جمع يد احمد ميآقا س

ب به سه هزار نفر شد و يشان قر د که عدهينکش يدند و طوليز رسيت نيدارالتجاره رساندند و جمع

المحافظه به منزلشان بردند و  دند و آن دو را تحتيس رسيخواستند شروع به اقدام کنند که ناگهان پل يم

جان يآذربا يعهد شاه و واليرزا پسر ارشد و ولين ميت متفرق گشتند و بالجمله صدراعظم به مظفّرالديجمع

خته هالک يرزا رضا را به دار آويکه سلطنت جلوس نمود و ميتا خود را به طهران رساند و بر ارخبر داد 

ان از السن و افواه انام منقطع شد و سکون و آرامش حاصل گشت و چون يدر باب بهائ يساختند و گفتگو

ان در طهران به يان و بابيد جمالياز س يجمع يد در واقعه گرفتاريکه در بخش سابق نگاشته گرد يبه نوع

 يشمار يب .....و آقا خان يخ احمد روحين شاه داشتند مداخلت شيه ناصرالدياقدام بر عل......  ۱۲۰۸سال 

...........محبوس داشتند  ........ديآنان بر دولت سلطان عبدالحم ياء دولت شد و انجمن سريمعلوم اول
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1313واقعات سال 

سال پنجاه و سوم

1896سال 

يزديدرضا ممال مح يت گرفتاريفياهللا و ک شهادت ورقاء و روح عهٴواق

نيمحبوس يتا وفاتش در زندان و شرح احوال باق

ا محمدرضا ت حبس ملّيفيز کياهللا و ن شهادت ورقاء و روح عهٴت واقيفين کييتب ين مقام برايو ما در ا

ان يکه خود در جر ين زنجانيرزا حسيمچهٴخيتارن به نقل از يت احوال محبوسيفيو هم ک يزدييمهآباد

را از  يده و عدم قطع تسلسل واقعات سخنان وياکمال فا يم و برايينما يواقعات حاضر و شاهد بود اکتفا م

هذه:  يو ه؛ ميکن يآغاز فتنه زنجان شروع م

بنده و جناب ورقاء و سه  يلدمه االطهر فداء از زنجان عزم سفر طهران داشت شب يورقاء روحرزايجناب م

م چهار ساعت از شب گذشته يخانه زنجان بود رفت اکبر خان در تلگراف يدن عليگر از احباب به دينفر د

د و صبح همان شب جناب ورقاء و حضرت يما را د ين راه آخونديم در بيمراجت به منازل خود نمود

همراه  يم قدريعت نموديرا مشا شانيان اميا يو جناب حاج ياهللا به سمت طهران حرکت نمودند فان روح

ن سفر چه يدانم در ا يشان است نمير فرمودند حالم پريد و به حقيم جناب ورقاء فرمودند برگرديشان رفتيا

شان رفته مراجعت نمود آن يمان دو فرسخ با ايا ير مراجعت نمودم و جناب حاجيواقع خواهد شد حق

ها را  يعالءالدوله رفته بود مذکور نموده بود که من شب چند نفر از بابده نزد يآخوند که شب ماها را د

ها انجمن دارند و بما  ها تازه آمده شب س آنييک نفر از ريآمدند و  يخانه م دم که از طرف تلگرافيد
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د ينما يکه عالءالدوله عزم بر اخذ نمودن حضرت ورقاء م نيد تا اينما يگر ذکر ميانات ديخود ب يتهوا

فرستد اطراف خانه  يد فتّاح ميبه خانه س يد فتّاح منزل داشت چند نفر توپچيون جناب ورقاء در خانه سچ

در خانه  يد فتّاح کسيوالده و دو خواهر س يد فتّاح و اخوانش در خانه نبودند سوايد سينما،يمحاصره م

ن عمل ياندازد و در ا يها م يان توپچيل در ميگلوله شش مبام رفته دو د فتاح پشتينبود خواهر بزرگ س

گر را به يد يک جا جمع شده جمعيها در  يدهند که باب يشود خبر به حکومت م يظ ميانه ماده غليوحش

 يشوند تمام خانه را گردش کرده سوا يند آمده در خانه کنده داخل خانه مينما يد فتّاح روانه ميخانه س

بت آمده دور خانه ما را گرفتند در را يل گذارده آن جمعجا را قراو ابند آنييرا نم يآن سه نفر زن کس

ست خانه را يجا ن نيم ايمان گرفتند گفتيا يم به خانه وارد شدند سراغ از حاجيده فوراً در را گشوديکوب

جا شکنجه  نيد فتّاح و اخوانش در ايم سيديمان به نزد حکومت بردند ديا يگردش کرده مرا و حاج

م را يم و اگر آن شخص حکيندار يهمانيما منديگو يشان ميد اين خود را نشان دههمايند که آن مينما يم

ن کجا يرزا حسيد که ميروز رفته است عالءالدوله از من پرسيامده است ديخانه ن د که از تلگرافييگو يم

ن کاله به سر دارد گفتم من يرزا حسيآن م ين هستين من هستم گفت تو مال حسيرزا حسياست گفتم م

م بود اسمش را يش نبود حکيش چه شد گفتم درويهم آن وقت کاله به سر گذارده بودم گفت آن درو

خواند تلگرافاً به پسر خود خبر داد که من  يرزا ورقاء بود پسر بزرگش در طهران درس ميدانم لقبش م ينم

ها سفارش کرد  نمود به آنرا روانه  شانيده ايوم قبل روانه به سمت طهران شده فوراً چند سوار طلبيم يآ يم

د و حکم نمود در خانة ما را مهر زدند و ما را بردند به زندان ياوريد او را گرفته بين هم باشد بايقزو يکه ال

ع يمان مع جميا ياهللا و حاج وم بعد حضرت ورقاء و روحيما گذاردند و  ير به گردن و کند به پاهايزنج

کلمات  يوارد نمودند. عالءالدوله نسبت به حضرت ورقاء بعضاسباب از عکوس و الواح به وقت عصر 

ن کلمات متکلّم شود خوبست شأن و مقام يد به ايند شخص بزرگ نبايفرما يد به او مينما يسته ذکر ميناشا

د يگو يم يباش خجل شده به فراش يد عالءالدوله قدريله به او سلوک نما ينبغيهر کس را بداند و بما 

خانه منزل بده و شام و  ش به تو سپرده او را نزد خودت در اطاق فراشيها و تمام اسباب ورقاء و پسرش

س يم لکن آن بدبخت خسينما يک تومان از بابت مخارج با تو حساب مييرا به قاعده بده روز نهارشان

ام يص ام ماهيم آن ايوم در محبس زنجان بودينمود خالصه مدت پانزده  يک قران هم مخارج نمييروز
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ر ينمودند عالءالدوله و مظفّرالدوله و سا ير را در مجلس حاضر ميرزا ورقاء و حقيها را جناب م بود شب

ن امر مبارک ين مجلس حضور داشتند و در خصوص اآارکان حکومت و چند نفر از علماء زنجان در 

ان و ينطق و ب ۀورقاء با قوکردند و جناب  يشان رد مينمودند و ا ينمودند جناب ورقاء اثبات م يصحبت م

شدند و در آخر  يکه کل عاجز و ساکت م يشان غالب بودند. به قسميل و برهان همه وقت بر ايقدرت دل

ان يست به لسان و بيگر نيز دير چير و سنان و تيشمش يدادند که جواب شما سوا ين کلمه را برهان قرار ميا

ل و فرقان جواب يم شما ده کلمه از تورات و انجيا نکردهک کلمه ذکر يم ماها هنوز يستيف شما نيما حر

اثبات مطلب  يد و باز از برايينمايداند قبول نم يقرآن را همه کس نم يم معانييگو يچه ما م د آنييگو يم

گر يف شده باز ذکر ديل تحريم به نصّ قرآن تورات و انجييگو يد ميينما يات قرآن تالوت ميخود آ

ن است برهان قاطع بعد از عجز علماء و يست اين يشما جواب ير از برايشمش يکه سوا ن استيد ازيينمايم

ک ساعت يالقدس به فاصله  به لحنات روح ياناتيف و سنان جناب ورقا بيمنحصر نمودن برهان را به س

قت مطلب ين است حقيند ايفرما يزشوند در آخر ميع اهل مجلس محو و مات ميند جمينما يمسلسل ذکر م

ال اعبد ما تعبدون و ال انتم عابدون ما اعبد  يچه معلوم است انّ لکن آن ين لرشد من الغيذکر شد قد تب که

ان و ير و بين تقرين فضل و کمال و ايف نباشد با ايرزا ورقاء حين عالءالدوله گفت ميد ينکم و ليلکم د

که ساکت شو و  ا آنيام نما ياسالم قن يد ير و آباديبر تعم ييام نماين اسالم قيد يحسن و جمال بر خراب

رنظام و به سر قبله عالم قسم ياح به ارواح اميم و سيهستم حک يستم من شخصيفه نين طاين قدر من از ايهم

پانصد تومان و عالوه از دولت پانصد تومان  يخودم سال يستم از مواجب شخصيمن ن يياست که اگر بگو

ر م ياز برا يمستمرر دست تو در مجالس جالس شوم يم که همه وقت زينما يعهد مم و ينما يتو مقر

فرمودند من از جناب شما کمال امتنان دارم لکن ما در اول قدم سر پا بر زخارف ملک  ييگو يگر چه ميد

م شما ما را به طهران به يا ل حق سالک شدهيها شسته منقطعاً عن الکل در سبيزده دست از جهان و ماف

جناب  يم و از براين عبد فرمودند من به آن راضيا ۀبارد هر حکم که درييرسال نماعالم ا لهٴخدمت قب

گر هر چه واقع شود گناه خود ي... عالءالدوله گفت من حجت بر شما تمام کردم دستين يشما هم فرق

مان و يا ين قسم قرار داده بودند که مرا در زنجان بکشند و حاجير ايگر در خصوص حقيشما است و د

ار سبب حزن شده بود جناب ورقاء در خلوت ين مطلب بسياهللا را به طهران بفرستند و ا جناب ورقاء و روح
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 يزنجان نيرزا حسير شما هم در آن است آقا ميم و خيگو يک مطلب به شما ميد من يگو يبه عالءالدوله م

ران يه که از ايد که حضرت بابيانم يآباد اعالن م عشق يها يآباد به باب آباد بود چون قونسول عشق در عشق

ها متعرض نخواهد شد  به آن يران راجع شوند کسيد که اگر به اينان دهيشان را اطميبه آن صفحات آمده ا

ست او را با ما به طهران روانه ينان به زنجان آمده کشتن او در زنجان صالح نين اطمين به ايرزا حسيو م

اسب  يماها از مکار ياز بران نمود که ما را به طهران ببرنديچند سوار معد ينما يد عالءالدوله قبول ميينما

ک يهر  يده کند به اندازه پايها دادند و نجار طلب ه را از خود ما گرفته به آنيه نموده و بعد کراياستر کرا

در آن ر حاضر کرده به پا و گردن ما استوار کرده سوار نمودند حق عالم است که يدرست نموده با زنج

خواهند  ين حرف بود که مرا در زنجان ميرا که از قبل ايرخ داد ز ين فانيا ياز برا ين چه سروريح

باشم سبب سرور و  ين کردم که با جناب ورقا همراه ميين سبب محزون بودم آن وقت که تعيبکشند و از

ر نموده در قرقان يکند زنج شان رايوم قبل از خروج ماها از زنجان ايمان را سه يا يحبور شد و جناب حاج

ز بسته و طناب به کمر او بسته به چوب قرقان محکم بسته روانه طهران نمودند اما يش را نيده و بازوهاينشان

رون آمده و از ازدحام خلق راه عبور يف از جهت تماشا بيع و شريبا چه دستگاه تمام خلق زنجان از وض

گر معلوم است که چه هنگامه بوده و به چه جاه و يدادند دست سوار هم مستحفظ قرار يمسدود شده دو

را گرفته از وسط بازار  يسوار يها ان راه دور کرده جلو ماليها خلق را از م م خالصه فراشيجالل همراه

نمودند فرمودند الزمة  يم جناب ورقاء به من نظر فرمودند تبسميت دور شديکه از جمع نيدند تا ايگذران

الحب او فارض  يد خل دعويفرما يه ميعزّ ورقائ ۀديقدم در قص چه جمال ن است چنانيهمعشق و محبت 

دماءالقهر عن دم  يت توفت فشرب بالء الدهر من کل کاسه و سقيبذاک جرت شرط ان وف يبما جر

د خالصه آن يد آشامير از همان کئوس است باير و کبير و شماتت از صغيو کند و زنج يرين اسيا يمهجت

پ يمنزل دادند دو نفر از سوارها آمده گفتند سرت يم ما را در محلّيديزج رسيقرب به غروب به منزل دوم ي

م يشد يم وارد اطاق طوالنيپ رفتير به زحمت تمام به منزل سرتيطلبد با همان حالت کند و زنج يشما را م

در دست گرفته  گر تفنگيگر در آن مجلس حاضرند و چند نفر ديد يم چند نفر آخوند و بعضيديد

شخص اعتنا  د جناب ورقاء به آنييگو يرو به جناب ورقاء نموده گفت حاال چه م ياند شخص ستادهيا

م يم و استنطاق بدهيريست در هر دهکده از سرگيگر بنا نيم ديا بود گفته يچه گفتن نفرمودند من گفتم آن
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ن از يند بعد معلوم شد که ايهالک نمادارها آمده که ما را به ضرب گلوله  ن تفنگيکه ا ميو گمان نمود

ک نفر به حضرت يم ييگر نمايا جسارت ديم يير بوده که مبادا ماها فرار نماياء با تدبياط اوليحزم و احت

د پدرش کرده و بعد نجار يجناب ورقاء فرمود او هم تقل يهست يبچه تو هم باب ياهللا ذکر کرد ا روح

ع منازل قبل از ورود چند ياند در جم ش گذاردهيدرست نموده به پاها اهللا هم کند روح ياند از برا آورده

د و قراول يين نمايند منزل معيآ يبا سوارها م يکردند که چند نفر باب يه را خبر ميسوار رفته اهل آن قر

ان ياهللا در وقت مرور م حضرت روح يه جهت تماشا حاضر بودند روزين ورود خلق آن قريد در حيبده

اهللا فرمودند فرزند  وم بعد ورقاء به جناب روحيد ورقاء ملتفت شد يکند کش يخود را بر رو يت عبايجمع

ل يتو چه در سب ين فخر است از برايا يديا خجالت کشيگو يو ستر نمود يديروز چرا کند را پوشيد

د يد و قيص يبايست شهپر زاغ و زغن زيب همه کس نيت نصين عنايقدم است قدرش را بدان ا جمال

اند از اول دوره اسالم دو نفر از اطفال دوازده ساله را  ن کردهين کراهت محض با شهباز و شاهيست  اين

اهللا مذکور نمود که  د سجاد است و دوم تو ثالث ندارد قدر آن را بدان روحياند اول س ر نمودهيکند و زنج

ت ين عنايت سرور دارم که مورد اينها دم و االيسرد شده بود با عبا پوش يم قدريکه پاها نيمن از جهت ا

ها  نيزدند ا يما م يسوار يها انه بر ماليگاه آمده تاز ارازل همراه بودند گاه يام دو نفر از سوارها شده

خواهد سوا  يم ما از زانو يکه پاها نيا مثل اينمود که گو يم ينيکرد و سنگ يدند کند ما حرکت ميدو يم

چه  شان آنيشد لکن ا يرا از رذالت مانع م شانيبود ا يبيسوارها بود مرد نجن يس ايئشود و آجودان که ر

ها کافرند  نينام داشت  گفت ا يک نفر از آن اراذل اتاکشيآوردند  يت وارد ميتوانستند از صدمه و اذ يم

 ر شده فرمودندين کلمه احوالش متغيشتر است حضرت ورقاء از ايم ثواب بييت نمايرا اذ شانيهر قدر ا

با اسب تا  يشيدم اتاکيم ديديرس ين به سرچشمه آبيم ساعت بعد ازيد نيان ما و شما حکم نمايخداوند م

د و يغلطيخاک م يآب خورده دلش به درد آمده به شدت تمام و بر رو يشده به سرچشمه آمده قدر

ار مکدر ين فقره بسيزوم بعد وفات نمود جناب ورقاء ايچه معالجه نمودند عالج نشد و  کند و آنياد ميفر

شد خوب بود  اولٰي من ترک  ين قسم شد لکن از براين شخص از آه من ايم ايگو يشدند فرمودند من م

م سب اول در اصطبل ينمودم خالصه آمده وارد طهران شد يت ميکردم و طلب هدا يدرباره او دعا م

دن نمودند و يبن جناب ورقا آمده ما را دزاهللا يو عز يآباد يت عليرزا عنايم صبح ميپ بوديشاه سرت جهان
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اند در  مان را آوردهيا يم جناب حاجيديالدوله برادر عالءالدوله بردند د نيرفتند و از بعد ما را به خانه مع

رغضب مع يفراش و م يشان حبس نمودند بعد از چند ساعت جمعيز با اياند و ما را ن جا حبس نموده نيا

ن راه در يتگاه جالل وارد انبار نمودند و در بيان بازار با ديده ماها را برداشته از مب انبار وارد محبس شينا

مان او يا يمان را شناخت به او سالم کرد حاجيا يحاج يما را ثبت نمودند اول ورود دزد يدو محل اسام

شدم از  تو من هم مرخّص يگفت بعد از مرخّص يجا هست نيوسف عمو باز هم تو در ايرا شناخته گفت 

گذاردم گرفتار شده مراحبس نمودند و بعد معلوم شد که  يو دزد يراهزن يشت البد شده بنايمع يتنگ

ن انبار حبس يزنجان و کاشان در هم يگر از احبايو چند نفر د يست و چهار سال قبل جناب حاجيب

ن جهت خرسند و ياز ااند  نموده يت ميشان حبس بوده و او را رعايوسف عمو هم با اين ياند و ا بوده

ن کهنه دزد با ماها آشنا شده با هم نرد محبت يمسرور بود جناب ورقاء به او لباس دادند خالصه ا

د که بعد از خروج از زندان به حکم عالءالدوله سربازها يگر در محبس به ماها خبر رسيم و ديباخت يم

 ير و حاجيران کرده و بعد اسباب خانه حقيو د فتّاح را غارت نموده و عمارتش راياموال و اسباب خانه س

 ير و اهل خانه حاجير با اطفال صغيت حقياند اهل ب ران نمودهيها را خراب و غما برده عمارتيمان را به يا

روند يرون کرده بودند به هر کجا که ميمان را که از خانه بيا

ان بستان بهاستياست   عکس مهرويکه دام اول ياالتيآن خ

شان البد شده يدهد ا يشان را راه به منزل خود نميا يگانه اقوام و اقربا کسيو دشمن آشنا و ب از دوست

 يال حاجيکند ع يرون ميرا ب شانيزاده ا جا است خادم امام ارتگاه مردم آنيزاده که ز روند در امام يشب م

اطفال را آورده در خرابه شب را صبح دهند البد  ياندراه نم ار بودهيبرد چون از اغ يبه خانه برادرانش پناه م

اقل  يها يکنند اخو يند و شماتت مينما يرا سب و لعن م شانيند و خلق زنجان از زن و مرد آمده اينما يم

زبرند و با خود يبه را برداشته به خانه خود مياصغر صبح آمده جمال و جالل و ط يا علا محمد و ملّملّ

ن حرف يبه طفل هفت ساله بود ايها شهادت گذاشت ط نيد به لسان ايد باان ها طفل نيد که اينما يگفتگو م

گذارند  يشان ميکه شهادت که بر لسان ا نيشود به گمان ا يده خائف ميخود شن يها را که از عمه

رون آمده يها را غافل نموده دست جمال را گرفته از خانه ب آن يند وقتيرا داغ نما شانيخواهند زبان ا يم

رآباد يخ يهٴد بعداز سه روز از قريزنمايشود و در خرابه مسکن م يد آمده به والده خود ملحق مينما يفرار م
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ت اقل و اطفال يفرستد که اهل ب ير که از احبابست پسر بزرگ خود را ميت حقياهللا نام عموزاده اهل ب فرج

رساند و مدت نه ماه  يآباد م ريخيهٴها را برداشته به قر آباد برند او هم به خوف و اضطراب آن ريرا به خ

ت خودشان مع يمان اهل بيا ين بن حاجيد و بعد جناب آقا محمدحسينما ير ميال و اطفال حقيع يپرستار

آورد خالصه بعد از  يآباد م خودشان زوجه حضرت ورقاء را به زحمت تمام به عشق ۀرير و همشيال حقيع

نمودند  ير مزاح ميفرموده با حق يت جناب ورقاء تبسم معمارت و برون اسباب را به غار ياطّالع خراب

ن يد سودا چنيخواه ين بهتر ميگر ازيها فروش شود د د که کفشيبازار بود يفرمود شما منتظر رواج

روان يل الجل اخذ مداخل بر ماها سخت گرفته بودند از پيدر انبار از اوا يجا کند کس کيخوش است که 

نمود و شبانه روز نصف نان  ينم يت نمودن کوتاهيب محبس در اذيبه حال ما اطّالع نداشت نا يهم کس

فه اکراد مقصّر دولت محبوس بود ياز طا ينيپ قزوينظام سرت اثيداد در محبس غ يک از ماها ميبه هر 

به چلوکباب  ر را نمود تمام اهل محبس راين تدبيبر حالت ماها مطّلع شد الکن در حبس هم معزّز بود

خواستند به ما  يک بشقاب دادند مييمهمان نمود شصت بشقاب چلوکباب در محبس آورده به هر نفر

وم هر يد بخورند بعد از سه يام کل با کرده ير شده گفت من تمام اهل محبس را مهمانيپ متغيندهند سرت

از  يکه ماها خبر يومين بود که به ماها برسد چند ياز اهل محبس را سه قران پول داد و مقصودش ا ينفر

ب ينموده پسر خود را نزد نا يريک نفر از احباب تدبينداشتند  يم و احباب هم از ما اطّالعيرون نداشتيب

دهد  يکند و به حرف من گوش نم يم ين فرزند مرا که نافرمانيد که اينما يمحبس برده و از او خواهش م

ب قبول نمود او را آورده داخل انبار نمود يدهد نا يوجه به او م يدار و قدر اهگار ناو را چند روز در انب

 يشد از احواالت ما هم کما ه يا ميک را جويت احوال هر يفير ننمود آن جوان کيلکن او را کند زنج

ت احوال ما يفيرون برد جوان کيمطّلع شد و ابداً ابراز نداد و بعد از چند روز پدرش آمده او را از حبس ب

د فتّاح که قبل از ما يو س يرزا محمدقليبه اسم م يرزا کاظم زنجانيد و از بعد مينما يان ميرا به احباب ب

د و يرس يآمد همه روزه از احباب مدد م يرا به طهران آورده در انبار حبس نموده بودند م شانيا

کتاب و عکس و قطعات به خطّ چه  الدوله بود باز کرده آن نيجناب ورقاء را که در خانه مع يها اسباب

ب انباردادند يشان به نايم جناب ورقاء نمودند ايفرستاده تسل يرا به انبار شاه يقلم بود برداشته مابقنيمشک

قند  بيره بود نايو نبات و غ يها از آثار متبرکه از لباس و قند و چا ان اسبايدارد در م که در منزل خود نگاه
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خواست برداشت ورقاء فرمودند در  يها هم هر کدام م و نبات را برداشته مصرف نمود و لباس يو چا

خود را بر عمود مسجد بستند محراب را آخور قرار دادند  يها که عساکر روس وارد بخارا شد اسب يوقت

ک نفر يسمان خراب شد که آ نيها بود اهل بخارا به گمان ا مال سرباز و اسبيکهنه پا يها اوراق مصحف

ن يکرده نه به قرآن اعتنا دارد نه به مسجد و محراب امروز هم هم يش تجلّيازين ياز طالب گفت اسم ب

 يو روز يتياء عنايقدم جلوه کرده نه اعتنا به ورقاء دارد و نه به الواح و اش جمال يازين يقسم است اسم ب

جناب ورقاء  يها بان اسبايبرداشت و عکوس احباب که از مم يعکّاس آمده ماها چند نفر که در انبار بود

ل يها مرقوم نمودند و پشت شما ها را در پشت آن                                                                                       آن يبرداشته بودند آوردند که جناب ورقاء اسام

الدوله که به   ل را برده بودند نزد حاجبيها و شما د باب عکسيت سل حضرينوشتند شما اعلٰي ٰ حضرت 

را حضرت نوشته  يرازيد شين عبارت اسم سيد ورقاء به ايگو يب انبار ميظ به نايغ ينظر شاه برساند از رو

ت را به جناب ورقاء عرض نمود فرمودند به يفيب آمده کين عکس را به حضور شاه برم نايمن چگونه ا

شان عرض يمطالب لساناً به ا ياورند بعضيف بيد از قول من که به زندان تشريوله عرض نماالد حاجب

رش يبر من زد تعب يبر من حمله نمود و شاخ ياهيدم گاو سيجناب ورقاء فرمودند د يوم بعد صبحيم ينما

د به من چه يکبر و نخوت پرس يالدوله وارد شد به جناب ورقاء از رو شود ناگاه حاجب يامروز معلوم م

اند به حضرت سلطان از  ن است که کتب و نوشتجات که از ما برداشتهيکار داشته فرمود که عرض من ا

ا شئونات يند و مالحظه کنند که کلمه مخالف دولت و ينما يدگيها رس د که در آنيقول من معروض دار

علماء حاضر شوند و جواب سئوال ه يکه در محضر امناء عدل آن يا نه ثانيشود  يافت ميها  ت در آنيانسان

ن طفل من از ين هستم و اين ديدر ۀدارند فرمودند تولد شد ٰيند مجريچه دربارة ما حکم نما شود و بعد آن

 يخواه يد مطلب را بگو ميگو يها اعتنا نکرده به جناب ورقاء م ن حرفيالدوله به ا م است حاجبينسل س

خود را  يدست ق ذکر کرده چوبيد باب نوشته چند کلمه نااليل حضرت سيروز هم شمايد يينما يمرا باب

شان پول بدهند يخواهند به ا يکه جناب ورقاء م نيرون رفت از بعد معلوم شد که به گمان ايبر گردن زده ب

ا يد يب نمايا نعمت شهادت نصيد که ير خواب معلوم شد و بعد فرمودند از خدا بخواهيورقاء فرمودند تعب

مبارک به من  ان فرمودند جماليف شهادت فرمودند و عظمت مقام آن بيس و بعد تعرن حبياز يخالص

ب نصراهللا فرمودند درب يوم بعد حضرت ورقاء به نايم يز شوين مقام فايد است که به ايوعده فرمودند ام
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ا با خود ر يها م در را باز نموده لباسييخود عوض نما يها ما گذارده باز کن لباس يها اطاق که اسباب

د نموده بود و يرا شه به ضرب گلوله شاه يکرمان يرزا رضاياهللا عوض نمودند در همان چند روز م روح

الدوله  اند و حاجب ن جسارت نمودهين بود که اهل بهاء ايم و گمان مردم اياهل محبس ابداً اطّالع نداشت

ع يال دارند جميد که چه خدان ينم يرغضب وارد زندان شدند کسيخودسرانه با چند فراش و چهار م

ک سلسله يد فتّاح را با دزدان در يو س يگذاردند و قفل زدند اما محمدقل يليرا در خل شانين پايمحبوس

ب آمد به ما چهار نفر گفت شما را در اطاق يا چه واقع شده بعد ناينمودند تمام اهل محبس مضطرب که آ

کرد که لباس تنش کوتاه  ياهللا اصرار م م و آقا روحيبپوش م عبايند خواستيخواهند استنطاق نما يق ميتحق

م هنگامه يديم اوضاع را دگرگون ديرون زندان آمدير چون به صحن بياست مهلت ندادند و به حال تح

اند  ستادهيها با تفنگ در دست ا ها اطراف قراول است صحن پر است از فراش و سرباز و پشت بام يبيعج

الدوله در  اند و حاجب رغضبان رده بستهيم ۀقراوالن چاتمه و دست ۀباشند و عد يک ميشل يايا مهيکه گو

 لهٴب و فلفيعج يو هو يد و هايدو ين طرف و آن طرف ميکه با چشمان سرخ از شدت غضب به ا يحال

مرا د و ياوريد و اول ورقاء و پسرش را بيها را دودو بردار نير ايددار زندان گفت زنجيبود به کل يبيغر

د را از او گرفته يگر کلير ما را باز کند فراش ديد نتوانست قفل زنجيش لرزيها ددار دستين نام کليدحس

که راه اندرون بود بردند و  ير بودند از داالن درازياهللا را که اول زنج قفل را باز نمود جناب ورقاء و روح

د يرس يم لکن همهمه به گوش ميديد ينم يزيم و چين طرف در مانديمان در ايا يدر بستند و من و حاج

آمد فلکه از صحن زندان برد گمان  يم ناگهان فراشير و صمت بوديمان در تفکّر و تحيا يو من و حاج

آلود به دست  خون يددار خنجرين کليم مراد حسيديگر ديزنند لمحه د يم جناب ورقاء را چوب ميکرد

آمد  يرغضبيحوض رفت و بشست و از عقب م ک سر به سمتير دامان گرفته آمد و يچوب در ز

م يدرک ندار يند وليب يها م ا چشميم که گوير بغل برد و ما چنان بوديده زيچيورقاء را به هم پ يها لباس

د که به يرس يبه گوش م يبيعج ياهو بلند بود و صدايمان را ببرند هيا يناگهان در باز شد که من و حاج

م در آن حال در را بستند و يديفهم ينم يهم بود ول ييت و گفتگوت محتضر شباهت داشيم يپا يصدا

رون رفت و خنجر ينتوانست و ب يفردا بمانند و از شدت وحشت خوددار يها برا نيالدوله گفت ا حاجب

ماند و ما را مجدداً به زندان داخل کردند و اسباب و  يخال ين و غالف در کمر ويدر دست مرادحس
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ن همه يم محبوسيخاک مرطوب سجن نشست يم بردند و رويچه داشت ره آنيو غ لحاف و فرش و لباس

رانه به يم گذشته از شب واقع شد و ما تا نصف شب متحير بودند آن واقعه در ساعت دو و نيمتفکّر و متح

ها دور ما  کم فراش ا زبان بند شده بود کميم گوينمود يم و مانند گنگ اشاره ميکرد يگر نگاه ميکدي

رسد همه  يم يزيگفت به ما هم آخر چ يم يگريبه د يکيدند و يخند يشدند و به ما نگاهخ کرده م جمع

م که صورت واقعه را بگو و چند فراش و سرباز يم قسم داديکرد يها که دوست ست و به فراشيمال شما ن

د يچه کرد د آنيدش آمد به ورقاء گفت کريالدوله پ ن نوع ذکر نمودند که حاجبيکه در داالن بودند ا

د يخواست ين باالتر چه ميگر ازيالدوله گفت د از ما سر نزده حاجب يرينکرده و تقص يورقا گفت ما خالف

الدوله خنجر از کمر  ل خود شما است پس حاجبيا پسرت ورقاء فرمود به ميد حال بگو اول تو را يبکن

فرمود الحمدهللا از حال تو بهتر است  ده به جگرگاه ورقاء زده خنجر را تاب داده گفت احوالتيکش

اهللا چهار  گذارده در مقابل چشم روح يليناک شد حکم کرد گردن ورقاء را به خل حاجب غضب

ه و ياهللا مشاهده نموده گر ش را قطعه قطعه نمودند و فواره خون فوران کرد روحيرغضب بنا کردند اعضايم

د احوال يگو ياهللا آمد م الدوله به طرف روح گاه حاجب گفت آقا جان مرا هم ببر آن يداشت و م يقرار يب

رم و يتو منصب بگ يها لعن نما تا من از دولت برا يا بر پدرت و بابيحال ب يپدرت را مشاهده نمود

روم و  يخواهم و نزد او م يخواهم آقا جانم را م ياهللا گفت تو و منصب شاه را نم قرار دهم روح يمستمر

اهللا  افتند فلکه را بردند و به گردن روحيت حاجب حکم داد طناب حاضر کنند نه گذاشيگر يباز بنا

دست و پا زده  يداشتند قدر نگاهوار معلّق بيانداختند و دو فراش از دو سر فلک گرفتند و او را صل

 ن که آمدند در را باز کننديد همياوريها را ب ن گذاردند حاجب گفت آنيحس شد او را بر زم يساکت و ب

م شد حاجب يفتاد و تسليم بسمل به قدر دو ذرع آن طرف بين بلند شد و مانند مرغ نياهللا از زم جسد روح

گاه حکم  کشم آن يد فردا ميدار ها را نگه رون رفت و گفت آنيهولناک شده وحشت کرده از اطاق ب

م يسر برد اهللا به و روح قاءه و تذکّر وريکرد اجساد را به چاه زندان انداختند و ما آن شب را تا صبح در گر

ما  يرون صحن نشستند ما دو نفر در زندان و پاين باز بيدم و روز بعد همه محبوسياهللا را به خواب د و روح

کشند يغام کرد که امروز شما را هم ميک نفر نزد ما فرستاد پيبان  ن زندانيبود مرادحس يليدر خل
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زد يز به ياز تبر ۱۳۰۴در سال  يمحمدطاهر قندهار يحاجش که خطاب به يمثنو مهٴورقاء در ضمن منظو

فرستاد

ا ارض البقاءيالطاء  ميا حري

ا فخراللّقاءيالقدس  ا مقامي

اءياء و انبيمطاف اول يا

ٰيمقبل اهل هد .....يو

از تو ظاهر مشرق قدس ظهور

ه اهللا نور     يبر تو نازل آ

يمن مظهر کنز خفيمه يا

يمختف يبس کنز مخف يدر تو ا

در او است  ين را هر که وجدانيداند ا

در او است ياست ثعبان يهر کجا گنج

نيآتش ين اژدهايالحذر ز

نيزد دمادم زهر کيکز دمش ر 

.... سرين اژدهايالحذر ز

زد شرريکاز دمش هر دم فرو ر

هيغاش ين اژدهايالحذر ز
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هيابش نهاده هاويکه در ان

گزا  ث جانيمار خبيزخم و ت

م و نون و تا و زايکارگر در م

ن مار بوديها ز جملة آن زخم

ن سردار بودين لعيرا ا کان سران

بسا ارواح قدس و جان پاک  يا

ن ارقم هالکيکه شدند از سم ا

م يقد يخاصه در آن کنز مخف

مين مار جسيکه بود مضمار ا 

ختهيپاکان ر يها بسا خون يا

ختهيب آويبس جسدها بر صل 

ن يالمستشهد سبعهما آن يس

نيوم ديکاز شهادتشان چه شب شد 

ميکنز قد يست در سر تو ايچ

ميدر تو عد يوجود ما سو يا 

يالغن کاز لسان قدس خود رب

يد ترا التحزنيدم گو به دم
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که از فرمان عدل يخوش آن وقت يا

در تو گردد مستعد سلطان عدل

که از الهام حق يفرخ آن شاه

اغنام حقيدر تو گردد راع

انيکه سلطان ب يخرم آن روز

انيند در تو بر عرش عيبرنش

يحبذا آن دم که شاه معنو

يمستو ابهيٰٰگردد اندر ملک  

که از آثار حق يوميمرحبا 

االذکار حق باز گردد مشرق 

يبرفراز و قدرت شاهنشه

يت نصر من اهللا البهيرا

کنز حق  يارض طاء و يا ايحال

نظم و نسقن يبر يک چنديباش 

که سوزد اژدها ينيباش تا ب

از شهاب ثاقب قهر بهاء

يدلخون شو يگر چه از غم هر دم
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يگرگون شويکه د يباش تا روز  

باش تا گردد ز اشراق بهاء

ارض تو مشرق به نور پر بها

ن عجز و قصوريزانچه دانم من بد

ارض ظهور يا يم رشحيگر بگو 

يکيور شمارم از هزارانش 

يار اندکيم من ز بسيور بگو

پر شود از گفتم امکان را فضا

پاره گردد سر اسرار قضا

 الظّهور  غصن يا ورقاء فيغن

الطّهور  ا خمريا ساقيو اسقنا 

ظالم                                                                                          که در..... ي.... مزان

شان هزاران بدر تامزو شود رخ

خواص يحانيراح ر ٰيزان مصفّ

کز نشاطش جان شود از تن خالص

د                                                              يکه هر کس زان چشي.... مزان 

ديمحبت شد شه يبر سر کو
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د يد اگر کشته هم نشديخود را به ما بده يها رغضب لباسيم حال قبل از آمدن ميما به شما خدمت کرد

مندرس  يها رون کرده در عوض لباسيما را ب يها م و لباسيم داديچه داشت م و ما آنيده يواپس م

به ما دست  يک حالت سرور و انقطاعيم و يا ن بر کشتن خود نمودهيقيمان يا ير با حاجيدند و حقيپوشان

شان بعد از ما خرج يم که ايداد يد فتّاح و محمدقليم به سيپول داشت يد قدريآ يداده که به وصف درنم

را نداشتند لکن ما دو نفر مستعد شده  شانيال کشتن ايننموده بودند خ يگر يشان اقرار به بابيچون اندينما

ها را  چه نبات يم به اهل محبس فرمودند برايمان گفتم بدهيا يم به حاجينبات داشت يم قدريبود

اهللا سر  شاء ا سر ببرند گفت انيندازند يست که ما را طناب بياد شود گفتم معلوم نين ما زم که خويخور يم

ض ين فيده که قابل ايم لکن چه فايداشت يم که فاصله چهار ساعت چه حالت خوشيبرند چه عرض نما يم

کارها  ام فرستاد کهياث نظام پيم غيشهادت و در مناجات بود يايم و در چنان حال که مهياعظم نبود

م و بعدازظهر آن روز يد و ما از کشته شدن شاه هنوز خبر نداشتيد تا خالص شويه کنيدگرگون شد شما تق

اند شاه  ها شاه را کشته يکه باب يد فتّاح و محمدقليس ٰيند حتّينمايم تمام اهل سجن بر ما سب و لعن ميديد

ها باعث شدند که ما در حبس  يد حال بابياماها را مرخّص نم ينين چند روزه جشن ذوالقرنيبنا بود هم

شدند  ير و کند نميم چنان بود که اگر زنجيماند

ديعن يرضا نام يشخص کرمان

ديان را شهريکرد شاهنشاه ا

به طهران اوفتاد   يسخت آشوب

ران اوفتاديفتنه اندر ملک ا

آمد به دست يرا فرصت يهر کس

ن کار بر احباب بستيتهمت ا

که در ظلم و عنادالدوله  حاجب
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اديسبقت برده از ابن ز يگو

نام ....روز بعد از قتل شاه 

الحرام  قعدهيعشر ذ يوم ثاني

ر يجالّد و فراش شر يبا بس

رينظ يشان بيکيدر شقاوت هر 

جانب انبار شد آن پر جفا

آن سر حلقه اهل وفا يسو

ر بود يحضرت ورقاء که در زنج

ر بوديدوست از جان س يدر وال

گفتگو يالدوله زمان حاجب

کرد با آن طلعت خوشرو و مو

شيش خويگفت حاجب بازگرد از ک

شيگفت ورقاء جان دهم در راه ک

ن ما را کن قبول يگفت حاجب د

گفت ورقاء مؤمنم من بر رسول

رود يگفت حاجب جانت از کف م

گفت ورقاء حق مرا صد جان دهد
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قين طريگفت حاجب بد بگو بر ا

قين طريگفت ورقاء جان دهم در ا 

شيگفت حاجب رحم کن بر طفل خو

شيگفت ورقاء شوقش از من هست ب 

در خون طپان يشويگفت حاجب م

دم جانيگفت ورقاء هست ام

دين صحبت شنيحاجب از ورقاء چه ا

ديزيشمر و  يدر غضب شد ثان

زجر داد و ضرب کرد رب عنود

خود گشود يصد در دوزخ به رو

انبار آن شه آگاه را پس ز

اهللا را هم گل نورسته روح

ديرون پشت انبار آن عنيبرد ب

ديد هر دو را با هم شهيتا نما

ديمظلوم فر يالغرض ورقا

ديان به قربانگه رسيا بهاء گوي

اللهش همراه بود حضرت روح



112

ک ماه بوديچون مهروان  يکيآن  

دين درين حجاب ديد يحاجب ب

ديبرکشاول آمد سخت خنجر 

ز يغ تيبا ت يکيگران هم هر يد

زيزريکرده جسم پاک ورقاء ر

کر صد چاک سلطان وفا يپ

همچو برگ گل به هر جا کرده جا

ر ودودياهللا آن م حضرت روح

نمود  ير خود تماشا ميبا تح

شيزه کياهللا پاک گفت با روح

شيش باب خويکه تبرا کن ز ک

ز يعز يو گرد يابييتا خالص

زيدر رتبه ن يمنصب شوصاحب 

ده است يآنچه ورقاء د ينيور نه ب

ده استيکه ورقاء چ ينيآن ثمر چ

ل يبا تبسم گفت آن طفل جل

لين قتيمرا بر ا يحيکه چه ترج 
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س حبس و زندانش منميچون ان

ق باغ رضوانش منميهم رف

ا طغاتيياقتلون ياقتلون

اهيح يف ياتيح يقتل يان ف

ده چشميپوشحاجب الدوله ز حق 

با عوانان گفت با صد قهر و خشم

ديحلقه در حلقش کن يکه طناب

ديتأمل عبرت خلقش کنيب

دو چشم پاک را  ....الغرض 

افالک را ۀدو مرغ سدر وان

قيعم يسرنگون کردند در چاه

ق يالعق تيچه عبرت ب گشت آن

   ۱۳۱۳در سال  يجيب الهيرزا اشرف عندلياز اشعار م                      

مان التماس يا يکردند هر چند بنده و حاج ينمودند و سب و لعن م يه و استهزاء ميشان سخريو ا

ن است شما حکمت يفرمودند حکمت هم ينمودند م يد قبول نمييحکمت نما .....در يم که قدرينمود يم

اهل امکان اگر بخواهم تمام ند حق مقدس است از وصف و ذم يخواهند بگو يد خلق هر چه ميا را ندانسته

به  يرزا احمد ناعق کرمانيگر ميم. و ديمرقوم نما يد کتابيم بايشان را ذکر نماياطوار و رفتار جناب ا

شناخت به او  يمان چون او را ميا ينمود جناب حاج يو مودت م ينزد ما امده اظهار دوست يجهت اخّاذ

خورد و ما هم از  يگرفت و مياک ميگرفته تر يما وجه د ازيکش ينمود لکن او دست از ما نمياعتنا نم
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آوردند ما هم به اهل زندان و  يم يزيما چ يما بوستان شده همه روزه از برا يهمت دوستان زندان برا

جناب  يم روزيها معزّز و محترم بود ان آنين جهت در ميم از اينمود يها بذل و بخشش م ب و فراشينا

 ياک او را به چه روزيرزا احمد مسخ شده چرس تريدرست مالحظه کن ممان به من گفت يا يحاج

بگو علم و عرفانش  ياحمد را ذکر نکرد يمان چرا هنرهايا يرزا احمد ملتفت شده گفت حاجينشانده م

ت يستادم و رايست سنه در مقابل بهاءاهللا اين بيش را مالحظه کن استقامتش را ببيو امال ءرا تماشا کن انشا

چه جمال قدم فرمود و اراده نمود در ملک  نفاق را مرتفع نمودم گفتم عاقبت چه شد گفت آننعاق و 

الحق و  ه را تالوت نمود له دعوهين آينمودم برعکس واقع شد و ا يچه من خواستم و سع ظاهر شد و آن

ببالغه و ما دعاخ بلغ فاه و ما هم يالماء  يه اليئ اال کباسط کفيبون لهم بشيستجيدعون من دونه الين يالّذ

ضالل و اظهار توبه نمود و رجا نمود که توبه او را به حضور حضرت عبدالبهاء معروض  ين اال فيالکافر

رزا احمد در زندان توبه نموده تا يده فرموده بودند باز مير هم عرض نمودم به نظر مبارک رسيدارم حق

رزا احمد به ما يشکند م يت لکن او عهد را من دفعه توبه کرده و توبه شکسته خداوند تواب اسيحال چند

ند قوله جلّ و يفرمايقدم ذکر او را م تالوت نمود که جمال يد لوحيگفت شماها حق اعتراض بر من ندار

راً يکون لالمر ظهيااللطاف ل ياديناه بايهذا الزّمان من ارض الکاف و رب ينعق ف يو اذکر الّذ بهٰيعزّ هواال

ن ين و مقصود المقربيالعالم .....ين فيکان من المؤمن يه بقهر من عندنا فناجانا ابوه الّذو لقد اردنا ان ناخذ

ا اهل البهاء يابحر الرحمه و اطفته نار القهر ذروه  .......نيو کان قبل ذلک بعظمتک من الساجد ......هذا من

و انّه  يالنه اولٰي درکه اال يال .......انکاره سر ياقباله ثم ف يما و ان فيعظ .......نفس االمر يبنفسه انّه کان ف

 يبار ياخذه عدل القهار و کان ربک تواباً غفارا انتهينقذه عفو الستار و اما ي.......شفا جرف هار  ياآلن عل

د يـ و س.......د يش سيرزا احمد و رفقايم مين به سر بردير محبوسيرزا احمد متلون و سايچند مدت  با م

ها  رون آوردند از شر آنيشان را از حبس بيشان بروز نمود که اياز ا يدر داده حرکات يوانگيحسن تن به د

رزا مؤمن يال آقا ميماها نمودند ع يام بر خدمت و خالصياحباب ق يها گر دو نفر از زنيم و ديآسوده شد

 ياز برا يبود و سوسن باج ر خواهر شهيحق يز شده براياهللا فا حضرت من اراده يگم که به لقايآقا ب

آمدند آن  يدن ما آمده اند همه روزه به سروقت ما مين که از زنجان جهت ديمان به اسم ايا يحاج

م رفته به يامد آخر به شاهزاده عبدالعظيرون نيب يضه به سلطان و بزرگان دادند جوابيخواهران مهربان عر
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الدوله صادر شد  نيبه توسط ام يدستخط مرخّصضه کرده بودند ين شاه تلگرافاً عريحضرت مظفّرالّد

شما صادر شده در  يخواهران به کمال سرور به زندان آمده به ما بشارت دادند که از سلطان فرمان مرخّص

ر سبک يزنجر گران را از گردن ما برداشتهيند روز موعود آمده زنجينما يوم قربان شما را مرخّص مي

ب انبار در جلو و يرون آوردند ناير نمودند ما را از زندان بيرا با هم زنج يمحمدقلد فتّاح و آقا يگذاردند س

بردند  يالدوله م نيان بازار به سمت خانه اميشوکت و وقار در م ......سار ين و يميسرباز و فراش از  يجمع

ل بود او را يچون علو جناب مال رضا  .......ها از جلو  راه مسدود نموده فراش ييو هجوم خلق و تماشا

الدوله  نيام .......ک ينزد يالدوله آوردند ال نيما به خانه ام يداده بودند که او را به همراه يپشت حمال

........د ابوالحسن يصادر شود س يم و منتظر که اذن مرخّصيبود صبح نمود يم و آن شب را هر نوعيشد

گذاردند مال  .........شان يد ايرمرد صحبت بدارين پيبا ايد قدرييايها گفت ب ک نفر به آنيوارد شدند 

ـ.........ها  شان صحبت نمود آنيکه عادت او بود با ا رضا هم چنان

سطر ششم    82ص  مهٴيضم

ن است، قولهين خصوص چنياز آثار صادره از حضرت عبدالبهاء در ا

از  يپروردگار در هر کور و دور سر فدا بوده بعضب اسرار ياهللا از غرائب و عجا اتيموقن بآ يهواهللا ا

شتافتند و به آتش  يگاه فدا م کنان به قربان کأس طهور مزاجها کافور سرمست و مدهوش شده رقص

 اعلٰي ٰ به عنان مأل يل يبشر يل يطوب ۀان و پاکوبان خندان و شادمان نعريگو گداختند و هلهلهيانجذاب م

اهللا  از حضرت روح يدان جانفشانين وجد و سرور و جذب و حبور که در ميحال چن تابه يرساندند ول يم

آمد با کمال  ير از فم مطهرش ميش ير هنوز بويمسموع نشد چه که آن طفل صغ يده از نفسيبه ظهور رس

ش تابان و لبش خندان و لسانش ناطق به ذکر رحمن ير روير از افق اغالل و زنجيصباحت و مالحت بدر من

غ يبرآورد و لسان به تبل بهٰياال يا بهيۀزدان در تحت سالسل و اغالل نعريتوجه به ملکوت و بصرش م

ر ساخت خندان و رقصان و يگشود که شور و ولوله در ملکوت وجود انداخت و عوانان را مات و متح

و قوت نست قدرت يا يماً باريت کنت معه فافوز فوزاً عظيا لينمود  يدان فدا جانفشانيپاکوبان در م

 ين واقع نگشته که کودکيحال چن له الفداء تابهيلشهداء سب يمبارک روح انجذاب که در دور جمال
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د يتابان طلوع نما يدان ببرد و افق فداء با کمال انقطاع با رخيرا از مردان م يشيسبقت و پ يخردسال گو

ثاق يچون بر م يريطفل صغد يين مالحظه نمايم و اشراق مبين کور عظينست نشان نفوس مقدسه در ايا

ن به عهد و ينست شأن متمسکيمبهوت گشت ا يمبعوث شدند هر منکر يميم ...... عظيثابت و مستق ياله

ن راه در تحت يدر ب ياند که آن نوگل بوستان اله بود نه ذکر نموده يق نگهباني...... که در طر يمان الهيپ

ع  ک عيخوان بود و البهاء عل ..... و غزل

الدوله فرموده بودند که  نيشود ام يها م ين که اقرار دارد سبب جرأت و جسارت بابيد با وجود ايينمارها 

م مدت حبس يرا به زندان مرجوع دارند ماها مرخّص شد يزدياند مال رضا  مرخص يچهار نفر زنجان

شان يدن ايبه د ياهگمان گاهيا يف بردند بعد از آن حاجيچهارده ماه بود و جناب آخوند به زندان تشر

مقر  يکه در حبس روحش به مقام قدس جاودان نيبرد تا ا يه ميبه هد يزيشان چيا يرفت و از برا يم

م و اکثر احباب يآمد يسوسن باج نهٴرون آمده به خايالدوله ب نيه بهاءاهللا و ثنائه و ما از خانه اميد عليگز

ن دو مؤمنه اگر يگر از مراحم احباب و زحمات ايم ديده را به جمال انوارشان روشن و منور نموديآمده د

ين زنجانيرزا حسيکالم م ٰيشود انته يم يم مطلب طوالنيعرض نما

ن مقام احتراز از اطناب يم در اين را در بخش ساق تماماً و کماالً آورديمذکور ......و ما چون شرح احوال 

5م.يگذر يدر کالم نموده م

شهداء خمسفتنه در تربت خراسان و 

د وقوع فتنه يه استعداد شديه خراسان چون به نوع مذکور در ضمن واقعات سنه ماضيدريو در تربت ح

ه يعه و شهادت قسيد واقعات فجيران فساد گرديجات اعداء موجب اشتعال نيات و تهيحاصل شد و نشر

خ يالوصف و موافقت شاکبر سابق  يخ عليکات شيق رخ داد که به اثر تحريطر نيان بديپنج تن از بهائ

زاده و از علمای بادکوبھ و مخلص و مشھور و ایمان .... در شرح احوال در بخش مال صادق مالشھادت مالّ صادق در بادکوبھ .١
سابق و الحق مسطور است در خالل ھمان احوال کھ مردم از واقعھ قتل شاه بھ دست میرزا رضا متوھّم و ...... نسبت بھ بھائیان بودند 

شھر حرکت و بعد از مغرب با رفیقی در تاریکی شب تنھا نشستھ صحبت ھای خارجدر حالی کھ ..... برای تفّرج بھ یکی از باغ
اش را ھدف گلولۀ تفنگ ساختھ بھ شھادت رساندند و آثار و اشعار صادر از حضرت عبدالبھاء کردند معاندین کھ در کمین بودند سینھ می

 باشد. وی در بخش الحق ثبت می ۀدر مرثی
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با  يزده صفر هنگام مقارب زوال آقا محمدحسن کفّاش محوالتيد محمد باقر در روز سيو س يعل وسفي

 ياز مساجد حاضر بودند صرف چا يکيخاندان نبوت منعقد در  ين در مجلس سوگواريپسرش عبدالحس

ان يد که بهائير نمود و بانگ برکشيشسته تطه يبرخاسته ظروف چا ياز جا ينمودند و مالّ عبدالرزاق نام

رزا محمد باقر ياند و حق حضور در مجالس و مساجد مسلمانان ندارند و م مجتهدان نجس يبه موجب فتو

رون يز که حضور داشت با آخوند مذکور موافقت کرده امر داد آن دو تن را بيمجتهد و امام راتب مسجد ن

حال به حکمران پرداخت و خبر به سمع مجتهد  م عرضيبه ترقراندند و آقا محمدحسن به دکه خود شتافته 

ان را از شهر يپر طغ ين بابيمسلمانان ا يد که اين مفاد برکشياد بديجست و فر يده سپندآسا از جايرس

ن به شدت يدند و کسبه دکاکين کشيرا پا يده ويانبوه شده به دکه آن مظلوم دو يد و گروهيرون کنيب

دند يرس

که در  مازندران رفت و چنان يطبرس عهٴبه اتّفاق پدرش آقا احمد به قل يسالگ در چهارده آقا محمدحسن

د و پسر مستخلص شده مراجعت کرد و در آغاز بلوغ به واسطه يم پدر به شهادت رسيبخش سوم نگاشت

 ن قرار گرفت وين و مستخدميمان کامل شده در صف مخلصيدر عرفان و ا يفروغ يرزا محمد عليمالّ م

نمود و  ابهيٰٰمناظره کرده اثبات امر  ين با مال احمد مجتهد سمنانياز محترم يکييدر مجلس عروس ينوبت

ست و يآباد ز در عبداهللا يز و گهيدر ترش ياو را اخراج بلد و ناچار گه يرون رانده اهاليرا ب يمجتهد و

ده و تمامت يمذکور به شهادت رس ار کرده به تربت رفته اقامت نمود تا به نوعيتأهل اخت يبعد از چند

سر  ه بهيدر روس ين مدتين مؤمنين از مخلصيان رفت و پسرش آقا عبدالحسيالواح و آثار که با او بود از م

آباد عودت و اقامت کرد. گاه به موطنشان عبداهللا برده آن

را به زدن گرفتند و از بازار  ير وير را احاطه کردند و با چوب و زنجيرامون مظلوم فقير پيغف يو جم

اکبر از  اهللا يشد و تنها ندا ينش مفهوم نمياد و غلغله به درجة مرتفع بود که کلمات حزيرون آوردند و فريب

ه يعل يشده و او مغم يق خون از شکاف سرش جارياز طر يمقدار يد تا بعد از طيرس يها م به گوش يو

دند خوردند و بردند و به قصد قتل و ياش دو صد غارت دکهدند و به قيفتاد و اشرار دست از او کشيب

ييابن کربال يصراف هرات يو مخزن آقا محمدعل ......يبه سو يگر احباب برخاستند و گروهيغارت د

ن ييرا پا يگاه و افتند ربودند آنيرها يچه از نقود و غ ک حمله آنين شتافتند و به يمؤمن يعقوب از قدماي
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رون آورده ير نواختند و از بازار بيچوب و زنج يسب پرداختند و در جلو انداخته همده به ضرب و يکش

ان خون از يم کشته آقا محمد حسن رساندند و آن مظلوم در اثر کثرت ضرب و جراحات و جريبه جسد ن

اء يال و اشخته و امويالذّکر ر رضا سابق رزا غالميگر از اشرار ستمکار به دکه ميد يفتاد و گروهيحال رفته ب

چه بر  القلب به ضرب خشت سر و اضالعش را در هم شکست چنان يقس ياکبر نام يرا غارت کردند و عل

ن از رجال دهانش را با خاک انباشتند و به گمان ين افتاده مدهوش گشت و در همان حال حاضريزم

را احاطه  يلياسرائد يجد يٰيحيگر از اشرار آقا يکه درگذشت جسدش را گذاشته گذشتند و دسته د آن

رزا آهنگر يو م يوسف و استاد محمدتقييو محمد حاج يعل عقوبيار رساندند و يکرده ضرب و آزار بس

 يصراف هجوم برده او را با آقا اسداهللا بن آقا محمدعل يبرادر آقا محمدعل يعل آقا غالم نهٴران به خاياز شر

ق چندان زدند و آزردند که گمان هالک در حق ين طريدان باغ نظر راندند و در بيم يده سويرون کشيب

هر دو نمودند

السلطنه فتح هرات نمود به تربت آمد و اقامت جست و سپس به  که حسام يدر موقع يهرات يعل نيآقا حس

درگذشت و پسرانش  ۱۲۸۵ت کرده در .....ـ سال يرا هدا يز گشت و معدوديفا ابهيٰٰو  اعلٰي ٰ مان امر يا

اشرار به صدد اجتماع و هجوم و  ين واقع شدند و نوبتيمورد تعرضات معاند يو آقا محمدعل يعل غالمآقا 

خته با تحمل تعب و مشقّت يراهه گر يه و بيال و اطفال به باديبا ع يمه شبيقتلشان برآمدند و دو برادر ن

ن تربت به همدستان خود در يدمعان يستند وليخواهر ز نهٴدر خا يار خود را به مشهد رساندند و چنديبس

د و يشان را گرفته تهد رزا عبدالوهاب خواهرزادهيختند و اشرار ناگهان ميمشهد نوشته بر تعرض برانگ

ه بردند جزا دادند و باالخره ينياز احوال اخوال کردند و آن کودک نگفت و لذا او را به مدرسه د يبازپرس

 يتظلّم به وال ضهٴيعر يو آقا محمدعل يعل ل گفت و آقا غالمرها کردند و کودک به خانه رفته شرح احوا

و صهر  يعل الزوجه آقا غالم د ابو محمد اخيآقا س نهٴاعتنا نکرد و ناچار به نشاپور رفته در خا يدادند و وال

شان را خواسته يا يت بردند و قاضيشکا يافته نزد قاضياطّالع  يد ورود نمودند و اهاليعبدالمج يحاج

د ابو محمد به بجنورد رفت و ير و امر به خروج از بلد کرد و العالج سيحت داد و از هجوم عام تحذينص

روزه رفتند و در خانه آقا يبه سر معدن ف يعل ن آقا غالميالد فيآن دو به تربت برگشتند و با س
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ند و بماندند تا واقعه اهللا به تربت برگشت يل که چاره جز رجوع به تربت ندارند و متوکّالً عليمحمداسمع

شهادت به نوع مسطور است.

رضا  و آقا محمدحسن و آقا غالم يکشته خود پرداخته اجساد آقا محمدعل مين ......مذکور به  يها و دسته 

 ياز آنان سو ۀرون دروازه انداختند و عدياز آب واقع در ب يخال يت دشمن داشتند در حوضيرا که به غا

رون ين شتافتند و او را با شتم و الم و ضرب با سنگ و چوب بين و مؤمنيصادق از محترم يمنزل حاج

س گماشتگان ييخان ر يب تقين هنگام نايدند درايرون بلد کشيب يار به سويبس يآورده و با آزار و جفا

تاد و قبل از فرس يريجلوگ ياز فراشان را برا يافت جمعياطّالع  يبود و از ماجر يکه سراً بهائ يحکومت

که  يز به مسقط مظلومان مذکور رساندند و در حاليصادق را ن يدن آنان انبوه اشرار و معاندان حاجيرس

شان و يختند و با مساعدت خوياويدند و با جمع بيساختند فراشان رس يبر او وارد م يپ در يپ يها ضربت

نظر) حمل نمودند و در آن حال چندان سنگ از (باغ يم کشته همه آنان را به باغ دولتيمتعلّقان مظلومان ن

د و باالخره هفت تن مضروب مجروح يد که ابدانشان مجروح گردينشان رسيانبوه انام بر فراشان و مساعد

باً سه ساعت گذشته از روز ين هنگام تقريقرار گرفتند و ا يبه باغ و محبس دولت يدرپ يمکسور مذکور پ

افت برحسب دستور حکمران هر هفت در باغ يان يهفت ساعت جره در مدت يمذکور بود واقعات قس

 يصادق را برادرش حاج يتشبث کردند عاقبت حاج يله هميبه هر وس ....شاوندانشان يبماندند و خو

ل تاجر که با يمحمداسمع يرا حاج يٰيحين ضمانت و کفالت نموده مستخلص ساخت و آقا يمحمدحس

داد و آن دو را به مساکنشان برده معالجه و مداوا نمودند و پنج  يطرف تجارت و حساب بود خالص يو

س مذکور ييجه نداد و ريشان نتيخالص يبرا يريچ تدبيف حکومت ماندند و هيگر در توقيتن د

ست روز يشان در طول مدت بيها يا نمود و جراحات و شکستگيشان مهيب و جراح برايگماشتگان طب

خراسان  يالدوله وال ع مذکوره را به آصفيرزا حکمران تربت وقايم ن محمديافت و در آن بييبهبود

به قلم  ين را متمرد و طاغين مظلوميکه مخمور فطرتش بود محبوسينوشت و از جهت تعصّب و عداوت

مذکور و هم به طهران نزد  يچند به وال يضيشاوندان و دوستانشان عراين و خوياز محبوس يآورد ول

يقت ماوقع را مکشوف  ساخت و والياصغر خان صدراعظم رفت که حق يرزا عليمن شاه و يمظفّرالد 

خانه تربت که از  س تلگرافيير بر استخالص آنان صادر نمود و تلگرافاً ابالغ کرد و ريدا يقطع يامر
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مردم ان و يمعاند محرک فتنه اطّالع داد و از بهائ ياکبر مال يخ عليرا به ش ين بود مضمون حکم واليمغرض

ن درهم و يکرد که از محبوس يسع يرزا حکمران همين موقع محمد ميغرض کتمان نمود و در ا يب

س يين نام ريکه محمدحس دند چندانيبدو ندادند و استقامت ورز يزيبه دست آورد و آنان چ يناريد

 يد و حکم واليدد گريرزا را عداوت مزيع گشت و محمد ميمان بديزندان از مشاهده احوالشان موفّق به ا

را به هالکت  يبرآمد که همگ يرنگيجاد نيداشت و در صدد ا چارگان را در حبس نگهيرا مکتوم کرده ب

االول عيبه مشهد در دهم رب يارتيق سفر زيطر يزد در طيان ياز مال ياکبر نام يخ عليرسان در آن اثنا ش

ش را به ياهتمام در قتل مظلومان نمود و نخست خور ير و تدبيتزوافته بهياطّالع  اوارد تربت شد و از ماجر

بر زبان راند و به مکالمه  ابهيٰٰت اهللايمان کرد و تحيصادق مذکور وارد ساخته به خدعه اظهار ا يخانه حاج

ان نهاد و يدر م ير داشت با ويز هر چه در ضمين يپرداخت حاج ابهيٰٰل متعلّقه به امر يدر مسا يبا حاج

خ يک سر به خانه شيرون آمده يب يخ مذکور از نزد ويان کرد شياحکام کتاب اقدس ب ات وياز آ يمقدار

خود را به  ياشتافت و احوال و اقوالش را ذکر نمود و بر قتلش متّفق گشته فتو ياکبر مجتهد تربت يعل

فساق و اشرار بلد  يها وسف عصّار را که از سردستهييصباغ بن حاج يعل عقوبيابالغ کردند و  ياهال

 يبه حاج يبده يخود مبالغ يدکان صباغ ۀن دادند و از بابت اجاريالد ان لقب شجاعيارا ملّ يبود و بعداً و

خنجر و طپانچه گرفته تنها به خانه  يباال زد و در حال مست يزين به خونريداشت موقع به دست آمده آست

ن که يام و هم از بابت اجاره آورده ياظهار داشت که نقوديالباب نمود و به خادمه حاج شتافته دق يحاج

رفت و دست به طپانچه برد و چون  يحاج نهٴمسکو ۀحجر يتأمل داخل شده سو يدر خانه باز باز شد ب

د و چند ضربت يبه قوت تامه بر هانش نواخت که تا بناگوش بدر يد و چنان ضربتينشد خنجر برکش يخال

ش برگشت اظهار يالحال به مسکن شخص يم نمود و فيده جان تسليدر خون بغلط يگر زد و حاجيقتّال د

د تمامت يزد و کار دشوار گردد و بايبرخ ياکتفا رود برادرش به خونخواه ينمود که هر گاه به قتل حاج

به قتل مظلومان دادند الجرم  يرفتند و فتويرا پذ ين سخن ويخيان محبوس را به قتل آورد و شيباب

د و کسبه بازار را ياهللا برکشليسب ياد جهاد فيل کرده به بازار رفته فريحما يگر قرآنيد يروز يعلعقوبي

حمله  يباغ حکومت ير آمدند و سوير از خونخواران شريکث يل کسب و کار نمود و جمعيمجبور بر تعط

قبل از آن به اتّفاق  يرزا حکمران روزيول واقع شد و محمد ماال عين واقعه در روز سوم ربيبردند و ا
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ر قلم يتقص يب يش را نزد واليا محمد صدر به خارج شهر رفت تا در هنگامه حضور نداشته خوملّ يحاج

هود يکه آحاد  شهر تربت را به لرزه آورد چنان يا علييا علياد و غلغله يدهد و در ساعت سه بعدازظهر فر

ن بود يچن يبعض ياز خونخواران که اسام يو جمع گشتند يها مختف غولهيم و وحشت در بيو ارامنه از ب

بند  رزا نعليد مير و سيد نصينا و سه نفر پسران سيعلس صباغ مذکور و برادرش محمد و پهلوان حس عقوبي

دوز  آقا محمد و محمدرضا سراج و چند نفر کفش يوسف صباغ و نوکر حاجييقصّاب و حاج يو مهد

عتا يده پاها برهنه واشريبان دريده گريها ژول اسالم عمامه يکه به عزا ين مذکور در حاليخيش يبه سرکردگ

اهوکنان و يختند هير يدند و اشک ميمال يده ميالحنک داده بر د از بر دنباله تحتيان و آب پينا گويو واد

 دند و درين را طلبيرزا حکمران مذکور محبوسين ميش را به محبس رساندند و از محمدحسيزنان خو نعره

 يستاده بودند و پسر حکمران سعيبلد از نسوان و رجال در اطراف مجتمع و منتظر ا يآن حال انبوه اهال

ن را حاضر ساخت يخير و نتوانست و باالخره سر گماشتگان را فرستاد و شيکرد که از هجوم اشرار جلوگ

 ياو جواب ينان داديتل اق ياا تو فتويد که آيپرس يخ تربتيکه پشت در محبس قرار گرفتند شاهزاده از ش

ن يز چنين يم و با هر مانع و مخالفيداد اما فتو يبه حال شدت و تعرض پاسخ داد که بل يزديخ ينگفت و ش

ۀدر حال سکوت اظهار رضا نمود پس شاهزاده گفت چون در محبس عد يخ تربتيم کرد و شيخواه

توان گرفت لذا گشادن در محبس خطر دارد و  يتعرض عامه را نم يز هستند و جلوين نيگر از محبوسيد

م و يم دهين شوند تا آنان را از محبس در آورده تسلين به قتل اسماً معين است که محکوميصالح چن

ن در محبس را گشادند و مردم يتن مظلوم را نام و نشان گفتند و مستحفظن و اشرار مذکور پنجيخيش

ا يق با اسلحه مهيطر نيز بديدادگر نيم صفتان بيستادند و دژخيواقعه ا يده منتظر و مترصّد تماشايصف کش

با ساطور دو دم که مخصوص شکستن استخوان  يگريقصّاب و د يشدند که کار را به انجام برسانند مهد

بند با خنجر  نعل ينق ز محمديبند و ن نعل يدين درب محبس مستعد گشتند و سيميحه است طرف يذب

افت و چهار يمال در مقابل قرار  کاله يسار واقف و مترصّد شد و علينوک و طپانچه در دست به طرف  زيت

قصّاب نخست به ضرب ساطور  يرون آوردند مهديب از زندان بيک به نوبه و ترتيکيتن مظلومان را 

شکست  يرا م ين قلم پايد و نمدمال با تبرزيدر يبند با خنجر شکم م شکافت و نعل يک را ميفرق هر 

ز آهنگران و ير و نيغ و شمشيرهما با تيو غ يعل عقوبينا و يل پهلوان حسيگر خونخواران از قبيگاه د آن
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زدند و شرحه  يو هم با چوب و سنگ م اخرٰي   جارحه  هشه و آالت کاسرينجاران و کفّاشان با پتک و ت

ق واقع شد يطر نيشهادت مظلومان بدب ينمودند و ترت يکردند و تحت اطباق سنگ مستور م يشرحه م

ه يهللا و انا الانّا بهٴيط مهٴرون گذاشت و کليمنقطعاً متوجهاً خندان و خرامان از زندان پا ب يعل نخست آقا غالم

گاه آقا محمدحسن از محبس  درآوردند آن يرا از پا يراجعون بر زبان راند و جالدان به نوع مذکور و

اسداهللا و  يشهادت گشته رويايرضا مه رزا غالميشهادت رساندند پس م جهٴه درز بيده او را نيرون خراميب

ا تو يد هنوز کلمه خدايمقام گو.....به  يسخنان.....ه يتنب يرون شتافت خواست پياهللا را بوسه داده ب فيس

صراف رفقا را  يگاه آقا محمدعل ان نرسانده بر فرقش نواختند و کارش را ساختند آنيرا به پا يشاهد

رون يد و قدم بيرا ببوس يعل اهللا بن آقا غالم فيپسر خود آقا اسداهللا و هم گونه آقا س ۀوداع کرده چهر

القلب خواستند که  يگران قس ع گفت و خونخواران عمل را تمام کردند و ستميترج مهٴگذاشت و کل

ن مذکور شفاعت ين معانديخين ممانعت و نزد شياز حاضر يدگان مذکور شوند و جمعيمتعرض نورس

ا ملّگاه ده رها و آزاد ساختند آنيراشب زلف آقا اسداهللا را تير و تأديرفتند و به عنوان تعزيکرده آنان پذ

رون ين نوشت: بيد مذکور چنيشه يعل اهللا بن آقا غالم فيد نقل قول از آقا سيشه يزدياکبر معمار  يعل

نصراهللا  يجات کاشته بودم و اخويار و سبزيخ ينهال نشانده و قدرشهر باغ تازه درست نموده بودم و تازه 

م معلوم شد که به طرف ما يديخلق را شن يهمهمه و غوغا يم از دور صدايره در آن باغ بوديو همش

به شما  يشوم کس يند من رفته پنهان ميآ ينصراهللا فرمود حضرات به قصد گرفتن من م يند اخويآ يم

شان بود يار خائف و پريره بسيم و رفتند همشيندار يد اطّالعييشما بپرسند بگو ندارد هر چه از يرجوع

ن قول زور و يد که جماعت شرور و تابعينکش يجالس شد طول يالبد معجر بر سر گذاشته در عقب درخت

نصراهللا سراغ گرفتند گفتم من اطّالع ندارم در کجا است  ياصحاب کبر و غرور وارد باغ شدند و از اخو

ند مگر يگو يها راستش را نم نيمذکور نمود که ا يره آمده سئوال نمودند جواب نداد ظالمينزد همش

ذکر کرد  يزيآمداشت دروغ مصلحت ينورمحمد که با ما نسبت ييند کربالينما يرا چوبکار شانيکه ا نيا

باغ مشغول  يد لذا دست از ماها برداشته به خرابينرسان يبيشان آسيال و اطفال ايگفت آقا فرمودند به ع

مال نمودند و مرا هم با خود يرون آوردند خراب و پايشه بياز ر يشدند اشجارها را تمام شکستند بعض

ن رزا آقا بيجا م در آن يعل وسفيخ ير نرساندند تا دم مدرسه شيبه حق يتيهمراه بردند لکن صدمه و اذ
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است چون خردسال  يعل ست گفتند پسر غالمين يباب يعل ن مگر پسر غالميم گفت ايرزا محمود حکيم

 ينداريانت و ديشان تعرض نموده در غضب شده مذکور نمود مرحبا بر ديم به ايا ت نکردهياست به او اذ

د اوالد پدر خود يبدهفه را به دست من ين طايرخوار ايد طفل شيينما ين نوع سلوک ميا يشما که با باب

و دست کله مرا نوازش نمود و از  يليش آمد با سيندار پين شخص ديستم اگر به آتش نسوزانم خالصه اين

رفته  يکه مرا هم وارد محبس نمودند و جمع نيبهره نگذاشتند تا ا ينمودند مرا ب ين هم به او تأسيريبعد سا

ده بر آن يرون آورده و صدمات و لطمات شديب شانيره ايمحمد صادق را از خانه همش يجناب حاج

التّجار حاضر  نياکبر مع يعل يشان و جناب حاجيا يشان را حاضر نموده اخويکل مقدس وارد آورده ايه

ن ياهللا در محبس به خدمت محبوس فير سيش نمودند حقيشان را راجع به محبس خويشده به هر نحو بود ا

را جماعت  يحرکت نداشتند جناب ابو يارايمشغول بودم از بس صدمه به وجوهات مقدس زده بودند 

اه و چند موضع زخم شده و جناب عم بزرگوار ير سير چون رنگ قير بدنش را به ضرب چوب و زنجيشر

ودند و ش مجروح ..... جناب آقا محمدحسن را زجر از صد افزون نموده بيع اعضاياز صدمه اشرار جم

ن مدت حبس قادر بر حرکت نبودند و يشان شکسته بود و دريشان زده کمر ايبر کمر ا يديضرب شد

 يکه از قبل ذکر شد مه قوة رفتار از برا حساب کرده بودند چنان يت بيرضا را اذ رزا غالميهکذا جناب م

د و جناب آقا اسداهللا بن يرسانده به محبس يشان را به دوش کشياهللا ا شان آقا نصرتيشان نماند و پسر ايا

ر سر او را محکم بستم و آب يبه فرق او زده سر او را شکافته بودند حق يضربت يجناب عمو آقا محمدعل

روز و آن شب را در محبس در  ها را شستم و آن آلود آن آلود و غبار خون يها حاضر کرده صورت

شان بودم. يخدمت ا

باران کردند که همه تحت  خته بود چنان سنگيمحبس ر يرونيلشان باجساد مقطّعه اربعه را که در مقت

و و هلهله به يسمان به پاها بستند با غريرون آورده ريها ب ر سنگيگشتند پس از ز ياطباق احجار مختف

دند و به خندق جنب حصار ارک که مقابل محبس مذکور معروف به محبس باغ نظر يکوچه و بازار کش

د يصادق شه يبه خانه حاج يد و انبوهيو پنهان گرد يسنگ نواختند تا اجساد مختف يخته هميبود برده ر

 يه و زاريرامونش گريال و اقربا پيبر آن افکنده بود و ع يع نهاده و شاليوان رفيشتافتند و جسد را که در ا

قدر که  مردم آن داشتند تا نگه يدرپ يها پ ر انداخته به کوچه و بازار در گذرگاهيکردند از باال به ز يم
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گر اجساد انداخته با يد يده رويگاه به خندق مذکور کش باران نمودند آن خواستند و توانستند سنگ

مقدار از جفا و آزار قانع نشدند و هنگام مغرب که  نيالقلب بد ين قسيسنگزباران پنهان کردند و متعصّب

اه برافراشت يال سيظلمت شب 

شان مرا محروم ساخت من همه يض خدمت ايرون نمود و از فيبه زندان آمده مرا ب يباش گر فراشيروز د

خانه  ن راه که به محبسيوم بعد در بيراهن و غذا آوردم که ين پيمحبوس ينمودم از برا يوقت آمد شد م

که  نيريت و سايد که پدرت و عمويرزا محمد باقر برد پرسير را گرفه به منزل ميحق يرفتم مختار نام يم

د گفتم در يم جواب ندادم مکرر پرسيگويا نه بنده سکوت کردم گفت به تو مياند  يدر حبس هستند باب

د يه حرفش ملتفت شويد و کناييرا تماشا نما ين بچه بابيندارم گفت ا يفين مقام جز سکوت صمت تکليا

ش طره تاالر ين پيا يتو را جلو يخواهيب کرده گفت مياحمق سکوت بود نه که جواب نيمقصودش ا

زدند و  يلياست ... چند مشت س يهم باب نيبر سر و کله من زد گفت ا يميند و چند تعليم پرت نمايبگو

آمده مرا از چنگ آن ظالم نجات داد و باز  يباش ن خانه خودشان حبس نمودند و بعد فراشيرزميمرا دز ز

الجمله از  يآوردم چند روز در حبس ف يمشان نان و آب ين مشغول بودم و از براير به خدمت محبوسيحق

گر بودند و ساعتيکدينمودند و مشوق  يم ينثار و جان يرون آمدند و همه روزه مشق سربازيب يخستگ

ات و مناجات يشد و الحانات و ترنّمات دلکش تالوت آ يادتر ميساعت اشتعال و انجذابشان ز به

رضا  رزا غالميبدون اسم به جناب م يمضطرب شدند کلماتن شور و انجذاب ير احباب ازينمودند سا يم

شان عرض کرده بودند يشان برسانند در آن مکتوب به ايخانه داده بودند که در محبس به ا مرقوم به پست

انات مرقوم نموده بودند يل بيقبن يد ازييمراعات حکمت نما يد قدرييکه بر ماها و اطفال ماها رحم نما

رزا ياکبر جناب م يخ عليفرستد نزد ش يد و بعد مينما يتوب را گشوده مالحظه مخانه آن مک س پستيرئ

انت با ما نکرده بلکه به يدهند که شما خ يغام ميشوند به او پ يس مطّلع مييعمل منکر ر نيرضا از غالم

ل يدلد و اگر يشد ين عمل آگاه ميکاش بر قباحت ا يار دادهيانت نموده و ناموس دولت را به غيدولت خ

ضه به حضرت يرو کنند و بعد عر که منکرند بگو روبه م آنانيد که ما مقر و معترفييجو يت ما ميبر بهائ

خانه  ر به پستيخراسان نوشته مطالب را به تمامه معروض نموده بودند حق يهم به وال يسلطان و مکتوب

بودن نفوس  ين بر بهائيموثقن و ياز مؤمن يتمام نموده و جمع ين طرف علما استشهاديدم و از ايرسان



125

خ يرزا محمدباقر با آقا شيرزا محمدباقر ..... ميم يعل وسفيخ يخمسه شهادت دادند و صدر امام جمعه ش

اکبر  ين عمل را فرض نمودند و مال عليقتل دادند و بر کل ا يفتوا يزدياکبر  يمال عل ياکبر تربت يعل

ک ير شرين عمل خيالجل ثواب در تبت توقّف نمود که در ازد بود يکه تازه از مشهد آمده و عازم  يزدي

نمود و  يان مين حزب را بر مردم بيل بطالن ايباشد همه روزه در مجالس بر منبر برآمده به زعم خود دل

ن با يکه رؤسا مفسد نياز عقال ممانعت کردند تا ا يده از اجزاء حکومت و بعضيچند دفعه خلق را شوران

شدند.شخص حکومت هم شور 

 ينفط جهت حرق اجساد وقف کرد و انبوه ارادل و اشرار به سو ياريعطّار مقدار بس ينام يمهد يحاج

که موسوم به  يدند و در محلّيرون آورده به خارج شهر کشيخندق شتافته اجساد را از تحت احجار ب

 يافتند تا مسلمين يز تشفّيخته سوزاندند و بدان نيمجتمع کرده نفط ر ينهر آب يوانه بود در مجرايز ديکار

ها  آن يم سوخته را بااليده اجسام نيچ يها را مانند برج زم خشک نذر نمود و چوبيگر چند خروار هيد

ن اعمال تا دو ساعت بعد از غروب ينمودند و ا ين کف زده اظهار شادمانينهادند و آتش دادند و حاضر

بر  يزيخاکستر از اجساد چ يتماشا رفتند جز مقدار يگر چون برايد يافت و بامداد روزيآفتاب خاتمه 

رزا بن ين مياح منتشر و متفرق ساخت و در طول مدت واقعه محمد حسيرا هم هبوب ار نبود و آن يجا

افت و يو مدافعت ن يريرا بسته در اندرون نشسته قدرت جلوگ يرزا حکمران ابواب باغ حکومتيمحمد م

اهللا بن  انشان التجا برده اختفا جستند و آقا فرجيشان و آشنايخو يها به خانهال و اطفال و بستگان شهداء يع

 عهٴپس از واق يوان پنهان گشتند تا مدتيکه حسب امر د يعل بن آقا غالم و آقا نصراهللا يآقا محمدعل

بالد  سرگشته يعل بن آقا غالم اهللا فيستند و سيز يران و سرگردان ميح ٰير و در قرين عشايشهادت در ب

آباد مهاجرت نمود و  ز به عشقيبن آقا محمدحسن ن نيآباد شد و آقا عبدالحس د و عاقبت ساکن عشقيگرد

و  يم تعرض اهاليان از بيگر بهائيآباد سکونت گرفت و د هم عاقبت به عشق يبن آقا محمدعل اهللا آقا فرج

در تربت فروغ  يرو چند نيگشتند و بد يو مختف يمنزو يشدند و گروه يو متوار يرذالت اشرار فرار

ره با يبرگشتند و مانند شاطر نوروز و غ ين متوارياندک اندک مؤمن يدا بود ولياعداء ناپ ۀديبه د ابهيٰٰامر 

اب کردند و هر چند تعرضات ين ذهاب و اياز مبلّغ يگر نمودند و برخيکدياط مالقات با يمراعات احت

رخ نداد  يقتل و غارت ين رواج داشت ولير و توهيبازار سب و لعن و تحقبود و  يجانسبت به مظلومان بر
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ر مذکور هدف يشر يعل عقوبيش آمد و يمملکت پ ياسيم انقالب سينگار يکه م بعد چنان يها تا در سال

ن فراهم آمدند و در ير از مؤمنيکث يد و متدرجاً جمعيشده ب هالکت رس ين انقالبياز مجاهد يکيگلوله 

ن برخاست. يمظلوم يگر برايم فتنه ديآور يچه م چنان ۱۳۴۲سال 

گر بالد خراسانيفتنه در اطراف تربت و د

د و يت کرد از آن جمله در مهنه علم شرارت و عدوان مرتفع گرديز سرايتربت به توابع ن ۀمذکور نهٴو فت

 يبهتان زدند و او مأمور حکومتت از احباء نموده افترا و يرزا حکمران شکاين نزد محمد مين مفسديمعرض

ند و يد نماير اهل بهاء را تبعياز مشاه يعل ا غالما حسن و ملّا رمضان و ملّا محمد و ملّبفرستاد تا آخوند ملّ

که در  ن امر تحمل کرد چنانيل ايار در سبين بود مشقّات بسين مؤمنيا محمد مذکور از متقدمخصوصاً ملّ

م مهنه جالء وطن کرده در ياحتفاظ از شرور معاند يها برا سال يعل ا غالمملّم و با يبخش سوم ذکر نمود

 يپدر يمحمد پ اآرام شد عودت کردند و ملّ ياندک ن که اوضاع مفاسد مهنهيگناباد اقامت داشت و هم

ن هنگام که مأمور از تربت به قصد يد و در ايگرد يت جمعياطراف رفته موجب هدا يبه معمورات و قرا

که ناچار به  خته آتش زد و او را اخراج بلد کرد چنانياش را در کوچه ر ه خانهيبه مهنه رفت اثاثيو

ن عالم رنج و عنا درگذشت و مأمور مذکور يجا اقامت داشته در ا در آن يسبزوار مهاجرت نمود و دو سال

ۀمتوسل شدند تا اجاز از آنان به تربت نزد مالّها التجا برده يجمع يگران پرداخت وليد ديبه قصد تبع

داخل نشوند و با  يو برقرار ماندند که به مسجد و حمام عموم يشرط باق نياقامت در وطن گرفتند و بد

ن برخاستند و کنکاش کرده نام ين به تعرض مظلوميز مفسديه نيزش نکنند و در بشرويخلطه و آم ياهال

ت کردند و رفع آنان را ين شاه فرستاد و شکايمظفّرالدم کرده نزد يضه ترقيفه را در عريطا ن يهفتاد تن از ا

ض از طرف يل عراين قبيد که ايمضمون رسنيضه بديدر هامش عر يخواستار گشتند و جواب شاه

اها ز در تون (فاران) ملّيدند و نيل بر فساد است و اشرار خائب شده ناچار دست از مظلومان کشيت دليرع

ک از يب يعل ص نمودند و حکمران از فتحيع و تحريت احباب تشجرا به مقاوم يتعرض کرده اهال
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ده زدند و يه را به مسجد کشيم بشرويبه رسم جرم بگرفت و آقا عبدالرح يفه مبالغين طايشناختگان ا

ر نمودند.ين و تحقيک را به مسجد برده توهيرضا ب اخراج کردند و غالم

فتنه در آباده

م پس از عودت از محضر يکه در ضمن شرح احوالش در بخش سابق آورد يبه نوع يرزا محمود فروغيم

د يجد يجوش و خروش ابهيٰٰثاق يج ميم و تروينشر و تحک يراز ورود نمود و برايحضرت عبدالبهاء به ش

ف يتوق يشد و چند يالدوله وال رزا رکنيم ير محمدتقيمالها دستگ نهٴن اهل بهاء برافروخت و به فتيدر ب

خود  ييبه حکمرانان جزء قلمرو فرمانروا يباالخره حکمران مالطفت و مساعدت کرده با فرمانگشت و 

خان وارد شد و از  يعل يحاج نهٴبه آباده در خا يمکروه يروانه داشت تا ب يراجع به مراعات احوال و

ن يحس ييدا نهٴبه خاامدند و افنان يزد بيرزا قابل آباده از ين حسن افنان و هم ميرزا نورالديگر ميد ييسو

ران ين امام جمعه نيا محمدحساها خصوصاً ملّن آحاد احباب افکندند و ملّيب ينزول کرد و شور و جنبش

فه داده ين طايه به ايد و نسبت  قضين شاه رسيتعصّب و عناد برافروختند و چون خبر کشته شدن ناصرالد

ا عبداهللا واعظ ملّ يو حاج يخان جزمودق يو حاج يشد موقع به دست آورده با عسکر خان سورمق

ن يبد ياتيراز مفتريش يالدوله وال کردند و به رکن ه .....خانه متّفق شدس تلگرافيئخان ر يو زال يرازيش

رزا يخان و م يعل ين و حاجيحس ييند و داينما يل مير و قتيمضمون تلگراف کرده مسلمانان را اس

به  يتلگراف يان شمردند و از واليفه را مصدر فتنه و طغين طايختگان ارزا عباس خان از شنايخان و م نيحس

راز يرپنجه فوج منصور همدان ملقّب به حشمت نظام با دو فوج سرباز مأمور شيخان م يٰيحيد يرزا سيم

ن داشت و امام ين و منع و حبس مفسديرا مأمور تأم يد مخابره شده ويگشته در آن روزها به آباده رس

الحکماء  رزا عطاءاهللا خان سراجيو م ين گروه امثال فروغيف اياز معار ير کردن جمعيرا به دستگجمعه او 

ز يام در آباده بودند و نياء که در آن ايرزا ضيد آقا و ميبا پسرانش آقا س يرازين افنان شيرزا آقا نورالديو م

امام خبر به خواهر خود که  ک کرد و خواهريرهم خصوصاً چهار تن مذکور تحريرزا عباس قابل و غيم
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از  يختند کسين ريحس يين از جانب حشمت نظام چون به خانه داين بود داد و مأموريحس ييدا جهٴزو

 يرا که با تن يخان شتافتند و فروغ يعل ين به خانه حاجياز مفسد يدند و حسب داللت برخياحباء را ند

مقابله و مکالمه با  ين پيحس ييخان و دا يعل يحاجف حاضر بود خواستند با خود ببرند و يچند از معار

گر يد يرير بر گردن نهاد و به صدد دستگيداشته کند بر پا و زنج حشمت نظام رفتند و او هر دو را نگه

را گرفته  آن عباس ساعد يبا حاج يخان فرستاده فروغ يعل ين مسلّح به خانه حاجياحباب برآمد و مأمور

الدوله خطاب به حکّام فارس داشت که از  ه از رکنيدند و چون توصيحکومه کشبا زجر و غلظت به دارال

ق اصفهان رسانند و يزدخواست در طرينمود که تا منزل ا يم جمعيرا تسل ياو احترام و مساعدت کنند و

رزا ياده کرده بدان حال به مقصد مذکور رساندند و خود برگشتند و ميمه راه برهنه و پيرا در ن ين ويمأمور

پرآبله در کوهستان با مشقّت  ياده گرسنه و برهنه عودت کرده راه گم نمود و با پايجا تنها پ محمود از آن

 يرون خانه حاجين از بياط از معاندياحت يکرده خود را به آباده رسانده برا يازده فرسخ راه طيار يبس

به دستور امام  يد فروغيم پس از تبعق راه آب قنات خود را داخل خانه نمود و حشمت نظايخان از طر يعل

را در خانه  ين ويبفرستاد و مأمور يريدستگ يرا پ يرزا قابل را داد برخيجمعه که حکم کفر و قتل م

م شتافتند و او را به دست آورده سرش را به ضرب يکر يافتند و غارت کردند و به خانه پدر زنش حاجين

ت کرد با يحما يمانياش را که با قوت ا و مادر زن مؤمنه آزردند يکتاره شکافتند و با سنگ و چوب هم

از بستگان امام  يرا به دارالحکومه رساندند و تن يازردند و با غلغله و هلهله ويکعب تفنگ پهلو و بازو ب

نداخت و چوب بر فرقش نواخت و چون به محضر يبزاق بر چهرش ب يحضور داشته بالدرنگ لخت

از کلمات  يپروا سخن گفت و مقدار ينمودند او ب يو آنان اصرار بر تبر حکمران و امام  وارد کردند

ش را ياش نواخت و پاها نهيبر س يرا ضرب کنند و برادر زن امام لگد يعه بخواند پس فرمان شد که ويبد

ش زده فرمان داد که همه کس چنان يسخت بر پا يش افکنده چوبيو به رويان کرده به فلکه نهاد و خيعر

د يار کشيد و ستم بسيش رسيب هزار چوب به پاينمودند و قر يتأس يگريبعد د يکين يو حاضرکنند 

آباده  يگران شدند از احبايخان حبس کردند و به صدد د يعل ين و حاجيحس ييپس به زندان برده با دا

و محض  ش بردنديز نزد خويرا ن يا گشتند و فروغيبه جبال رفته متحصّن و مجتمع و مه يهمگ ٰيو قر

برند  يراز مين را به شيات نکردند تا چون خبر منتشر شد که محبوسياط از سفک دماء مقاومت تعدياحت
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خانه  فخانه و تلگرا وانيرا مجتمع کرده به د يقصبه و قر يب پانصد تن از نسوان بهائيالحکماء قر سراج

ختند و اعدا مضطرب گشتهير

است 93مربوط به صفحه  يه پاورقيحاش

ازيجمعکهداشتندمقررونمودهکيتحرپسرانشوافنانآقارزايمآقااخذبهرانظامحشمتامامباز

خواهرجانگميبيبيبيولبفرستندبودآنانمنزلکهنيحسييدانهٴخابهةًبغترايسورمقانيچ تفنگ

خبربودخواهرشکهييداحرمبهرساندهنيحسييدانهٴخابهراخودشبازگذشتهساعتسهدرامام

نامحسنآقاخانهبهآقاديسآقاپسشومذکورافنانو....آقاونيحسييداسحرهنگامدرلذاداده

خانهبهانيچ تفنگوسربازانگريديروزوگرفتندقراريبرجدررفتهبودينفسکينمسلمانيهٴهمسا

عنوانبهودرآمدندها هيهمساازيبعضخانهبامراهازبودبستهداخلازدرچونبردههجومنيحسييدا

ومردازياهالانبوهحالاندروکردندجمعغمايبهراحجراتهياثاثواسبابمذکورياحباازکاوش

ييداجهٴزويولجستنداستقراراطيحازۀگوشبهناچارافناندختروحرموختنديرخانهبهزينقصبهزن

دادامرراسربازاناووگشودشان ناستودهاعمالازتيشکاوشکوهبهزبانشدهمقابلسربازانسلطانبا

تجسسوکاوشبههمتوکردندممانعتخروجوورودازوگماشتهمستحفظخانه درببهکه

خودمستخدمهخواستندييدااقامتمقردروننشانگرفتهزجروضرببهراخانهمهٴمستخدوگماشتند

بهلسانوديگونشانالموميبشدتازمباداکهنمودشهياندافناندختروافکندافنانعائلهدامنبهرا

کهنمودنداظهاربرگشتندامامنزدودنديکشدستستمازکه چندانبرگشودآنانناستودهاعمالنکوهش

رزايمآقادختروحرمديباکهداشتمقرروداددستوراماموميافتينرجالازنشانميکردکاوشچه آن

نيمستحفظوجودبااماممذکورجهٴزويولدهندنشانرامردهاتاديکنشکنجهوزجروحاضرراآقا

افنانعائلهوکردانيبٰيماجررساندهخواهرنزدراخودبودندخروجودخولازمانعکهييدانهٴخادرب

بام پشتوخانه درببرسربازانجمعوجودباونداشتندمنزلرييتغجزچارهذلک معبودقصبهغربکه

کردنديمکاوشخانهحجراتدرکهسربازانحالآندروپرداختندماجاتبهشدينمسريمخروجشان

آقاشکمبهيسرباززهيسرننمودنديمتجسسراها طاقچهداخلکردهعقبراپردهتفنگزهيسرنباو

يجارخونوديبدربرخوردهشدپنهانيبلندطاقچهعقبسربازانميبازکهييداسالهدوازدهپسر......
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بيطبوفرستادکسسلطانودنديبرکشنيحنوآهخواهرانومادروظيغلخوندرخانهاطيحوشد

نصفنداشتحاضرينقدوجهکهمادردهيطلبتومانپنجاهبيطبوزدهيبخراجرحکردحاضررافوج

نسوانوشدمرتفعزنانفغانواديفرونمودهيبخراجرحتادادبيطببهآوردهاشيريکشمشالطاقه

وزوجهکردندخارجرامتفرقهزنانسربازانچونوگشتندمجتمعشدهداخلزينگرانيدوهيهمسا

اطياحتکمالبايشببردهپناهيدرپيپخانهدوبهرفتهرونيبقصبهزنانيزبهزينآقارزايمآقادختر

يشبازشيبدرنگبهيراضاعداحملهوتوجهميبازراها خانهصاحبمسلماتزنانيولکردنداقامت

ياحباسوآنازونمودندييرايپذدادهپناهراشانياکهرتندالحکماء سراجخانهبهباالخرهونشدند

بادرغوکهيقرياحباازمسلّحعدهديرسشبچونوبردهسربهحسنآقاخانهبرجدريروزمزبور

بهخاننيحسرزايمونيحسييداهمواءيضرزايموآقاديسآقاپسرشدوباافنانوامدنديبخان عباس

بهآبادهتوابعاحباءازيجمعوشدندمجتمعجا بدانزينرهيغوخانيعليحاجپسرفتنددرغوکگردنه

قصدتيحمورتيغشدتازبارچندوکردندمواظبتومراقبتگردنهاطرافدرمتناوباًآراستهاسلحه

زينيفروغچنديروزازپسوکردندممانعتوجوهوفيمعارازرهيغوافنانيولنمودندآنانمجازات

کردهبرهنهرايوآبادهيمنزلدومسافتدرگماشتگانبردندرونيبآبادهازنظامحشمتامربهکه

وگرسنهبرهنهابانيبدرروزدوشبدويفروغوبرگشتندخودونمدندرهاگرفتهراهياثاثتمامت

ازديدبستهرادرديرسخانيعليحاجدرببهوکردعودتآبادهبهفراوانتعبومشقّتباسرگردان

يحاجحرموديگردديپلوآلوده گلشلوارشورهنيپوشدخانهداخليسختبهآبجدولراه

احبابنزدکوهبهراشيخواوردهينتابيفروغکردهشستشورارختشپوشانده......لباسخانيعل

زديبهشدهمستخلصشبانهدوازپسخوردچوبگرفتارشدکهاوليروزهاهماندرقابلامارسانده

نيچنبماندحانيروروحويشادمانتيغادراحبابباکوهدريشبوروزيفروغچونونمودفرار

مستخدميتنباساختهايمهزاددهيخرشيبرايسواراسبلذاگرددرهسپارزديصوببهکهداشتندمقرر

طهرانبهتلگرافاتوصولازپسونوشتندالدوله ليوکيحاجافنان........ـوداشتندروانهزديبهتوانا

آمدندقصبهبهکوهازخانيعليحاجونيحسييداوافنان.....الدوله رکنبهيفورتلگرافصدراعظم
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ونظامحشمت....خان نيحسرزايمبايدوستسابقهبهآبادهواردبوشهربندر.....خاننيحسرزايميول

......افتيخاتمهانقالباترودوصف.....اماماقدامات

رها دستور نوشت يخان به حرم خود و غ يعل يخان در محبس متوسل شدند تا حاج يعل يو حاج ييبه دا

شان متفرق شدند و يکنند و لذا ا يکه دست از آن اقدامات بکشند و فقط به صدراعظم تلگراف دادخواه

طهران  ز مصائب احباء را بهيرا مخابره نکرد و در خالل واقعات ن خانه صورت تلگراف س تلگرافيير

که شاهزاده  به اقدامات احباء و مهاجماتشان داد تا آن اخبار کاذبه راجع يدرپ يمخابره نکرد و بلکه پ

بوشهر بود وارد آباده شد و  يالسلطنه که مأمور امور کارگزار رزا حساميالسلطنه نجل سلطان مراد م حسام

وم در حبس از محبس يپس از نه حت گفت و قابل را يمستحضر گشت و حشمت نظام را نص ااز ماجر

ن و يحس ييان کرد و داياحباب را ب يت خواهيت و سالمت نفس و امنيرون آورد و او شرح مظلوميب

السلطنه به صوب  نقود به حشمت نظام داده از محبس آزاد شدند و چون حسام يز مبلغيخان ن يعل يحاج

برآمدند و به قصد تعرض و آزار قابل  ن باز به صدد افساديت خود رفت حشمت نظام و مفسديمأمور

رزا يم يد و حاجيزد رسيپرآبله به  يار و پايخت و با مشقّت بسيزد گريشدند و او شبانه به صوب 

آباده  يمتوار ياياعظم از قول رعارا شرح داد و او به صدر ار رفته ماجريالدوله شه ليافنان وک يمحمدتق

د يرزا سيالدوله م آباده به حضرت واال رکن يايد جواب رعايصورت جواب رس تلگراف نموده و بدان

 يخان تلگرافچ يزال ياريک امام جمعه مفسد آباده به دستيفوج منصور همدان به تحر جهٴخان سرپن يٰيحي

چاره را متفرق و پراکنده يت بيرع يد و به اسم بهائيرا در آباده روشن نما ين آتشيد چنيحرامزاده چرا با

ره جرم يکث يد و نفوس را مغلول و مضروب سازند و مبالغيها را غارت نما مال و اموال آن يغکند و مبال

م را به صاحبانش مسترد يد و اموال منهوب و جراينماخان از آباده حرکت يٰيحيد يرند البته فوراً سيبگ

جمعه مخذول و راز احضار شد و امام يند الجرم حشمت نظام عزل و به شيت را آسوده نمايدارد و رع

ل و يبا تجل يد و فروغيل احباء کوتاه گردين از ذيآسوده گشتند و دست مفسد ييخان و دايعل يحاج

 يه را ادامه داد وليغ و خدمات امريزد رفت و قابل به وطن برگشت تبليآباده به  ياحترام از طرف احبا

امد.ياموال به غارت رفته به دستشان ن
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فتنه در کاشان

 يدر بازار تن ين اهل بهاء بود روزين کدخدا را که از ممتازيالعابد نيمازگان کاشان آقا ز يهٴدر قرز يو ن

خود را  يخواستند و زندگان يکه به اجبار و اکراه از مردم خمس ارباح م يچند از سادات معروف خمس

ش مطالبه نمودند و عاقبت شال نار مافوق اقتداريراستند احاطه کرده درهم و ديپ ياز اموال انام بدون بهانه م

ر و آزار نمودند يدند و تحقين بلد کشيد حسن امام از مجتهديخانه آقا س را به يکمرش را به قوت گرفته و

م و يدار يد دست از او برنميه و قتله شاه است و تا سب و لعن نگوين مرد از بابين گفتند که ايو به امام چن

از آن نمط بر زبان راند و او مهٴن اصرار و ابرام کردند که کليالعابد نيا زن از انام به آقيگر حاضريامام و د

که به  نيد جز ايند ۀاش حضور داشت و چار د و لذا به شتم و ضربش گرفتند و زوجهياستقامت ورز

ن گفت يحت پرداخته چنيک رفت و به نصيخواهش لسان انبوه مردمان را از گرد شوهر دورتر کرده نزد

را که  ين عبارت اعتذار جست که من شخصيبگو و خالص شو و او بد مهٴجان خود کلمحض حفظ 

ار رساندند و چندانيحمله کرده ضرب و آزار بس يت انام بر وين هنگام جمعيم در ايدم چگونه بد گويند

د شد و در آن حال از شدت عطش آب خواست و با يختند که مستور و ناپدياش ر دهن بر چهره آب ....

ن نوع از ين گفت هميشان توجه کرده چنيخانه را به دستش دادند و بد آب عفن حوض يتابه مقدارآف

مه به اعزازالدوله حکمران نوشت و با آقا يکربال به تشنگان مظلوم ندادند پس امام رق يآب را در صحرا

جور و مشقّت به  ر حکومت باير زنجين به دارالحکومه فرستاد و مدت چهل روز در حبس و زيالعابد نيز

ر به حاکم دادند تا امام نوشت يخط ير به امام و مقداريحق يسر برد و باالخره احبا اقدامات کردند و مبلغ

را رها کرد. يست و حکمران وين ين بابيالعابد نيکه بر من مشتبه شد و آقا ز

يسانيشهادت ماشاءاهللا س

ز ذکر يري(اشتباها نزيسان واقع در قرب تبريس يهٴان قرياز بهائرام يپسر استاد با لهٴماشاءاهللا کودک چهارده سا

چراند و خود مشغول به شرب  ياست که اسب م يک بدان محلّيبابا که نزد يحاج يهٴشده است) در قر

نجس  يباب يده به تعرض و حمله بانگ زدند که ايرا د يه ويو قر ....يآب از قنات شد در آن حال اهال
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الحال  يچنان بر فرقش نواختند که سر بشکافت و کودک مظلوم ف ينجس نشود و چوبن آب نخور تا ياز

بابا  يحاج يهٴقر ين بازخواست کرده اهاليالدوله حکمران از قاتل شجاع يم کرد و حاجيفتاده جان تسليب

د.رام پدر مقتول دايست تومان از آن را به استاد بايشکش گذراندند که حاکم دويست تومان پيمبلغ دو

يبهائ ۀو مدرس يس محفل روحانيآغاز تأس

ن محفل يشد و نخست يس محفل روحانياالمر حضرت عبدالبهاء شروع به تأس حسب ۱۳۱۳ن سال يو در ا

محمد کاظم  يآقا محمدرضا بن حاج يگانيگلپا يد مهديافت که اعضاء آن آقا سيآباد انعقاد  در عشق

 يحاج يزدياحمداف يعل نيد) آقا حسي(شهيزدياکبر  ياستاد عل يالنيوسف مييآقا مشهد ياصفهان

ز مکتب يبودند و ن يياصغر اسکو ير عليم يرشت يعل وسفيمالّ  يليم اردبيرزا عبدالکريم يزديعبدالرسول 

معلّم بودند و شروع به  يزدين يرزا حسيم يو حاج يگانيگلپا يد مهديس شد و آقا سيتأس ينونهاالن بهائ

ساختن مدرسه نمودند.

1314واقعات سال 

سال پنجاه و چهارم

1897سال 

نيالعالم امر حضرت رب ين و طلوع والدت ولين ناقضيشدت اعمال مخالف

ن سنه متدرجاً يغصن اکبر و همرهانش تا ا يرزا محمدعليالت ميالت و تضليمخالفت و معارضت و تسو

ن يچند از محترم يدند و تنيدند و شنيرهم فهميچه مردم عکا و غ د و چنانيکش ييبه شدت آشکارا

ن حضرت عبدالبهاء خبر آورده اظهار اندوه و افسوس کردند و آن حضرت به آنان پند و اندرز يمؤانس

ز يافتراءآمه رد و ين اوراق نشريد که ناقضيجا رس باالخره کار به آن يگفته امر به ستر و کتمان فرمودند ول
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ان ممالک پراکندند و يو بالد نزد بهائ ياز دوستان و همدستان خود در قر يبرخ طهٴق نموده به واسيتلف

اط يممانعت و احت يار ساختند و فتنة محذوره که آن حضرت هميار و اغيش را شهره و رسوا نزد يخو

د يدوار نسازد به اذان و اسماع رسيام مان را مکدر و مغبر و اهل جفا را مطمئن ويکردند تا خاطر اهل ا يم

رت آن ياز آن اوراق پر نفاق به ساحت شرف و غ يبعض يبه عکا آمد و حت يده آگهيو از جهات بع

و ناالن شدند  يمناج ابهيٰٰملکوت  يقت عرضه گشت و چنان افسرده و پژمان و به سويل اهل حقيسرخ

ت به حرکت آمد و آن يبرافروخت و عرق حمرت ين را دل بسوخت و چهره از غين ثابتيکه مخلص

در  ابهيٰٰدادند و متدرجاً اظهار داشتند که جمال  ينان آموختند و پند و اندرز بردباريت و اطميحضرت تسل

آنان آزاد گذاشته به  يرا در ظاهر برا يه عراق از شدت اعراض و اعتراض اهل نفاق زمام امر الهين اوليسن

است که  يه مقتضيز حکمت الهيان را تنبه حاصل گردد و اکنون نيتا مدعکردستان مهاجرت فرمودند 

ا روم و آن مخلصان باوفا را اشک يان گذاشته به طبريمدع يرا در ظاهر برا ابهيٰٰنهٴيچند سکان سف ياميا

ر احوال و ارتفاع ييت فرموده وعده تغيبرخاست و آن حضرت تسل يقرار يو ب يتاب يدر چشم حلقه زده ب

مت و مهاجرت نمودند و يعز و اقبال و سرعت عودت در استقبال دادند و بعد از چند روز منفرداً عز تيرا

ن حاضر ياز مخلص يکه با جمع يم در حاليکه شرح احوالش را در بخش سابق آورد يرزا محمود کاشيم

ان يوفا يبه بح شفقت و مسالمت نسبت يه و نصايانات و داعيان استماع بيده گريان و ديبود با دل بر

دالشهداء در ارض طف اصحاب خود را ين سين معروض داشتند که حضرت حسيار چنياخت يد بيشن يم

د دست از ييما در هر جا اقامت نما يشدند ول ييوفا يمعروف به ب يآزاد و مرخص فرمود و اصحاب کوف

ن و يمخلصن مؤلف ازيضرن حاين که کروسه از مابيم و همينيگز يجا منزل م م و در آنيکش يل وفا نميذ

ن که کروسه توقف کرد يهم ية رامون واقع در دو فرسنگيد تا در قريدو ياده از پين گذشت پيمحب

انات شفقت داللت و يرا به کثرت مالطفت و به ب يم خم ساخت و آن حضرت ويده قامت به تعظيرس

ده مانده اقامت فرمود و يا رسيطبرت داده به عکا برگرداند و خود به ير وضع و حالت تسلييسرعت تغ ۀوعد

نش به درگاه يو ب يندگان راه هديگشود و ارباب فضل و دانش و جو يباب فضل و عطا بر وجوه اهال

ض يعرا ين و اهل حرم همين و مؤمنين رو مخلصيآمدند و مقدم مبارک را مقدس و مغتنم شمردند و از ا

رفتند  يارت آن حضرت هميز يز براين نيو از مجاورن روضه مبارکه يل داشتند و دسته دسته از زائريگس
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ام حسب يا را مرکز بسط انوار قرار دهند و در همان اين شدند که آن حضرت طبرينگران از يو جمع

 يلة عظميجل ورقهٴٴده اجازت وصلت يرس يمه عرض حاليه از جانب عائله کرية الهيبيت و هندسة غيمش

زائر و مجاور در عکا و خواستار آن  يکه چند يرازيش يرزا هاديافنان مم يه خانم را با فرع کريائيض ياعن

ف يرموز و اشارات و لطا يعاد بهٴبود نمودند و اذن حاصل کردند و آن حضرت خط يدرج عصمت کبر

د و حسودان پرجفا را حسد افزوده يات مرقوم داشته فرستادند و جشن سرور موفور برقرار گرديو عنا

حکّام و سران  ۀاز طبق .....ن ياز محترم يگفتند و بعض يجا در پرده سخنان واه جا و آن نياشفتند و در ايب

گر منابع يو ديرزا محمدعليک سو ميبودند از  يحضرت ناراض که از مفارقت آن يو قاض يسپاه و مفت

و التماس ا نوشته خواهش يگر مکاتب مترادفه مصره به طبريد ييحت نمودند و از سويخ و نصينقض را تئب

افت و يوع ين شاه و افتراء به اهل بهاء شيعودت کردند و مصادف با همان اوضاع خبر قتل ناصرالد

ده سر از پا ين رسين مؤمنيباز آمد و خبر به مخلص....حضرت قبول خواهش فرموده موکب اجالل  آن

ز ياتشان و نياز نشر يبرخ ن وين ناکثياز سخنان ناقض ۀفا به استقبال شتافتند و چون پارينشناخته تا ح

کا را گفتند و ارائه دادند يز اغواءات و اضالالتشان در ممالک شرق و در امريبلد و ن يتوافقشان با اعدا

ا و خاندان و دوستان دست شسته در همان مغاره معروف به مقام حضرت چندان متأثّر گشتند که از عکّ آن

که به خدمت  يانام بود مانده اعتزال جستند و جز خادم گاه ارتيو ز ينب يايليخضر که مسکن و معهد ا

ات و مناجات که شبانگاه و سحرها ترنّم يآ يرفتند و نغمات دلربايرا نپذ يره بپرداخت کسيطبخ و غ

دار بودند ين که منتظر دين مسافريساخت و زائر يدار مين را از خواب بيدگان قلوب مستمعينمودند د يم

 يجا اقامت فرمودند و گروه آن حال در نيدند و مدت چهل شبانه روز بديگرد ارتيجا مشرف به ز در آن

 يعل خيارت رفتند و اصرار و ابرام کردند و باالخره شيز يپدر يفا پيا و حف عکّير از فضال و معاريکث

اصرار د و چندان الحاح و يشان را ببوسيمکان آمدند و خود زانو ن به آنياز محترم يا با جمععکّ يمفت

ت مکرم قرار گرفته بسط انوار نمودند و يالسابق در ب يفا آمده کماد و به عکّيکردند که مقبول گرد

ارت ين متعاقباً از ممالک متنوعه آمده به زين زائريدند و مسافريمسرور و مطمئن گرد ياهال مهٴدوستان و عا

رفتند و اوضاع و  ين نميان و معانديز گشتند و در قصر به مالقات مدعيفا يا هميعل ضهٴحضرت و روآن

ار به يار و اغيو در مسکونه مبارکه محل اجتماع و تشرف  يرونيگذشت که در ب ين مياحوال چن



136

و قهوه  يعسکر خدمت دادن چا يعل يبن حاج يزين تبرير بود آقا حسيحضورشان برقرار و مسافرخانه دا

جا  رهما در آنيعرب و عجم و غ ين کشورهايثابتن ينمود و محافل بزرگ از اجتماع زائر ين ميبه حاضر

ها با کروسه و کالسکه در حضورشان به  ز در جمعهيام متبرکه و نياد و اين در اعيمنعقد گشت و محترم

اده گلدان گل  به دست و بر سر يحضرت و احباب پ غالباً آن يرفتند ول يم يارت روضه مبارکه به بهجيز

 يپرداختند و در قصر بهج يم يکشو گل ياريرفتند و به آب يمقدسه مضهٴرو يبه حال صف و ترنم برا

ن به يت زائريا بود و جمعيحضرت و تشرف به حضورشان مه ن محض ورود آنييپا ۀدر طبق ۀحجر

افنان  يد عليت آقا سيب ۀحضرت در حجر آن يرفتند و گاه يارت ميجا مجتمع شده به ز حضورشان در آن

 يکه هواها يرزا محمدعليشدند و م يارت روضه وارد ميگاه به ز مبارکه مکث فرموده آن ضهٴجنب رو

گر يده با ديفزود و از شفقت و عطوفت برادر واالگهر متنبه نگردين بيداشت بر بغض و ک يبلند يخودسر

اکندند و ها و اوراق شبهات به هر سو پر فاشاً فاش پرداختند و نامه ياغصان و حرم به اعتراض و سرکش

عصمت  يطبع و نشر کرده نسبت ادعا يدر بمبا يجزو يمعروف به خرطوم يرازين شيرزا حسيم يحاج

د و ناله ياد و فغان برکشيحضرت شهرت داده فر ا درباره آنيان و انبيت وعد و عهد کلّ اديو مرکز ٰيکبر

مان روان ياهل ثبوت بر عهد و پ يبه سو يمرتفع ساخت و طوفان نقض رو ابهيٰٰج نسخ امر جمال يو ضج

ظاهره و آثار باهره  يد و در گفتارهايد و ثابت از ناقض ممتاز گرديوم فصل دميگر فجر يد يگشت و بار

ن و ذکر ناقض ناکث و مارق و منع از معاشرتشان يح به اسماء و اعمال مخالفيحضرت متدرجاً تصر آن

رزا آقا جان خادم اهللا را که به نوع مسطور سابقاً يکه م آنام ين در آن ايافت و از جمله اعمال ناقضيصدور 

موافق و متحد کردند و موجب قوت و  يحضرت در جوار خود پناه و مقر داد با مالقات و ارتباط مخف آن

است يهانه که به گمانشان ضعف و وهن مقام عظمت و خبرت و سيسف يدر ابراز دعاوجرئتش

از  يدر تبر لهٴرزا آقاجان ناچار شده به حسب دستور مقايم يولدند يشد گرد يحضرت را سبب م آن

ت آنيرزا آقاجان در بيام مين ايافت و تا اياالحباب انتشار  نيام بيفاسده نوشت که در همان ا يدعاو

ن چنان احوال و اوضاع هر وقت يبرد و در ع يبه سر م يست و به صون و خرسنديز يحضرت به عکا م

فرستادند و  يحضرت م گاه کس به درب خانه آن يا روز گاه و بيداد شب  يرخ م يکلن مشيسر ناقض يبرا

ن يدم به مجاور به نمودند و دم يحضرت همان وقت به رفع مشکل اقدام مکردند و آن يالتماس و اصرار م
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از ن وارد يزدادند که هر گونه تعرض و توهيحت و امر مين نصين و مسافرين زائريور و هم به مخلصيغ

سه اگر به گفتار و رفتار مقد ضهٴارت رويدر هنگام ز ٰيرند و دم نزنند و حتّيت عدم اعتنا بپذيآنان را به غا

هر گونه  يارت مشغول باشند چه آنان برايناستوده و خشن دچار شوند نابود انگاشته توجه نکنند و به ز

افت در ييون و سکوت به اهل وفا تکرار نمح و اوامر سکيکردند و هر گاه نصا ير ميا بودند و تدبيفساد مه

ددار که در روضه ين همه روزه در صباح و مساء با حضور کليرفت و لذا زائر ياحتمال م ۀمفسد ۀهر لحظ

پرداختند و  يارت و تالوت مناجات ميبه ز ين و سالمت و عدم اعتنا به احديت تمکيگشود به غا يرا م

ور در جواب ردود و ين غياز ثابت يز متدرجاً جمعيد و نيممانعت گردق از حدوث هر فتنه و فساد ين طريبد

االجازه طبع و  ها حسب از آن يمفصل نگاشتند که بعض يبيرسائل و مکات يپدر ين جسور پيشبهات ناقض

ر يخ و تکثيل و تنسيان و تفصيج بيحضرت به تدرآن ۀدر آثار صادر يا و فصحيد و به درجه علينشر گرد

احتراز و ابتعاد جستند رو افکار نقض شدنديه که در بالد مختلفه پاز آن عد يج گروهيز به تدريد و نيگرد

حت و يحضرت با تمام مالطفت و نص ت خود نشر دادند و آنيت هدايفيدر علت ضالل و ک يليو تفص

 ءاهل بها مهٴراجع ساخته عا يق انشقاق و گمراهين را از طرير ناقضيفرمودند که مشاه يسع يحکمت هم

ثاق ثابت و يتنبه شده متدرجاً در تعلق به مرکز عهد و م يريرا تحت لواء واحد متحد سازند و کذا کث

ات نقض گشت با يم مرکز نشريچه نوشت که چنان يرزا افنان از بمبئيد ميالمثل آقا س يراسخ گشتند ف

ن از يح و مبيفص يانيقبل از ورودش ب يزد بشتافت وليمذکور به وطنش  يخرطوم لهٴمطبوعات مض

ه حفظ و يمه سمياح عقيد و افنان را دستور فرمودند که نفوس مستضعفه را از اريجا رس حضرت بدان آن

را مانع از  ين ويرزا عبدالحسيدند که پسرش مين صالح ديند و آنان حسب مشورت چنيحراست نما

الدوله همه روزه به  ليوک يمحمدتقرزا يم ين امر در خانه خود شود و فقط حاجيمکالمات راجع به ا

الدوله همه  ليوک يشده حسب خواهش حاج ابهيٰٰالدوله مطلع از امر  مالقاتش رود و چون حکمران جالل

ان آمد خبر ين به مينمود و در ضمن مکالمه که سخن از ناقض يروزه به دارالحکومه رفته حل مشکالتش م

نمودند و  ياشت که با هم در محضرش مکالمه و مناظره همرزا داد و حکمران مقرر ديد ميورود آقا س

ضة اظهار توبه و ندامت به محضر يرزا عريد ميد امر داد که سيثاق واضح و آشکار گرديقت امر ميحق

و  يمان امثال آقا جمال بروجردياز شناختگان در جمع اهل ا يمعدود يحضرت عبدالبهاء فرستاد ول
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و امثالهم به جور و اعتساف  ييل خويرزا جليو م يعروف به خرطوممذکور م يرازيرزا حسن شيم يحاج

کردند که سموم نفاق و  يسع يران هميو مصر و عراق و ا يت نقض و خالف برافراختند و در بمبئيرا

و  يد روحانيب خورده از قصر مشيافته فريمتدرجاً تزلزل  يثاق پراکنند و برخير ميمعارضت به انوار ن

ر اصحاب و ين و هم مشاهين و متزلزليف ناقضيشرح احوال و اعمال معارساقط شدند و ما يمانيعزت ا

از فجر افق  يدرخشان ۀم و در چنان احوال و اوضاع ستاريآور ين را در بخش الحق مين اوليانصار مخلص

 عهٴواقد و يحضرت را مسرت بخش د که خاطر محزون آنيرس يسروربخش از عالم اله ۀد و مژديبردم ابهيٰٰ

ست و يوم بيم گذشته از طلوع آفتاب از يکشنبه سه ساعت و نيکه در صبح  سراسر بشارت و سعادت آن

افت يوقوع  يربان يامراهللا شوق يالد مبارک حضرت وليم ۱۸۹۶سپتامبر  ۱۸مطابق  ۱۳۱۴ششم شهر رمضان 

گرفت. يو برومند يد خرمينو يثاق الهيو عالم عهد و م

رانيدر ا يس محفل روحانيتأس

ارت ارض مقصود و عکا آمده ياز طهران به ز يابهر يرزا محمدتقيم يو در خالل احوال مذکوره حاج

د عودت کرده مأمور به يجد يسته استفاضه و استضائه نمود و با شور و انجذابيدر جوار پر انوار ز يچند

ن اهل بهاء و يماب يجاد اتّحاد فيا يکه برا ران گشت و آنيه و ايه روسيثاق در بالد شرقينشر آثار عهد و م

ه در بالد يکردند بکوشد و مأمور شد محافل روحان يه کار ميوفا که در خف ين بيرفع سوء شبهات ناقض

ن قابل بذر فساد تصور کردند با يخود زم ين برايجان که مخالفيد و نخست در بالد آذربايس نمايتأس

د و در طهران محفل شور مؤلف از يمتعدد محافل شور منعقد گردمشاوره نمود و در نقاط نيبزرگان مؤمن

رزا عطاءاهللا يونس و ميرزا يم يو حاج يجياالطباء الهد محمد ناظميمحارم مانند آقا سبعض خواص و 

ن نمود و يت بساطت تدويبه غا مهٴنا د و نظاميرهم منعقد گرديش و غيع السلطان و دکتر عطاءاهللا بخشايصن

 ي(به شهرت حاج يرزادياکبر شهم يا علملّ يامراهللا که حاج ياديمؤلف از چهار نفر ا ياديامحفل شور 

رزا يمحمد ابن اصدق و ميرزا علي(به شهرت ابن ابهر) و م يابهر يرزا محمدتقيم يآخوند) و خود حاج
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ک يوست که هر يس داشت به آن پيص و امر دادند و قبالً تأسين افتخار تخصيرا بد يب طالقانيحسن اد

ن نمودند.يت محفل شور معيق شمردند به عضوياز احباء را صالح و ال

فتنه در آباده

قتل  يه چنار پياز اشرار به قر ين سال خسرو خان از اهل سورمق به اتفاق جمعيدر اواخر شهر محرم ا

پرداخت  ياورده به نهب و سلبيان حمله برد و آنان را به دست نيگر بهائير و ديخان و مال ام يعل ييکربال

خسرو خان مذکور  يبعد از آن عسکر خان عمو يختند و اندکيبرهنه به آباده گر يپاوشان سر که عائله

ن امام جمعه يا محمدحسن حسب اقدامات ملّين مفتريد و معاندياز دشمنان خود مقتول گرد يبه دست برخ

ز با آنان موافقت يفارس ن يالدوله وال شکار نظاميدالسلطنه پيرا به عده از آحاد احبا دادند و سعنسبت قتل

ن خان و عباس خان يرزا حسيخان و م يعل ين و حاجيحس يير و دايخان و مالّ ام يعل ييکرد الجرم کربال

راز فرستادند و به محبس انداختند و يالمراقبه سربازان به ش ر کرده تحتيجا را دستگ ر آنيان شهياز بهائ

شان به آباده عودت نمودند.يرا رها کردند و ا ينار گرفته همگيدرهم و د يمبلغباالخره 

فتنه در کرمان

انام  مهٴرا به مضادت و مقاومت احبا بشوراند و عا يمجتهد متنفذ اهال يخ محمدتقيو در رفسنجان کرمان ش

و تعرض برآمدند و حکمران بلد با آنان موافقت و مساعدت کرد و دو  .....با تمام مقدرت خود برخاسته 

بلد به اطراف  يگر احبايالحفظ به مرکز کرمان فرستاد و د ر نموده تحتير و اسيتن از مظلومان دستگ

 يچند به رفسنجان آمده آتش فتنه را منطف ياميکرمان پس از ا يگشتند و وال يو مختف يخته متواريگر

ساخت.

ن و ياعظم از يوم نعتيثاق اليالعهد و الم يا من ثبت عليبهيٰٰت قوله  هواالساز آن حضرت ا يو خطاب

ح و فضائل و مناقب يع مدايل و جمين وصف جلين نه کل محامد و نعوت طائف حول ايابدع از يشيستا
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س ين و تقديدر تحس اعلٰي ٰ ع مأليجم بهٰيو رب الملکوت اال يل و رب السموات العلين نعت جليساجد ا

اح يراسخه مألوف چه که ار ۀثابت ۀاکل مجردين هيف ايتوصن نفوس مقدسه مشغول و به نعت ويا

ند ياز امور آلوده نما ينند و خود را به امريد آسوده نشيقه نبايامراهللا دق ياديوم ايده افتتان در هبوب اليشد

به شعاع  يستيشود و فجر ن يلزل متالشوم تزيجان افتتان راکد شود غيتا طوفان امتحان ساکن گردد و ه

گردد خدمات آن حضرت در ساحت اقدس مثبوت و مذکور و زحمات آن جناب در  يتوسل متباه

دات ييد و ذلک من تأيخوب از عهده برآمد ةًقيحق .....ت معروف و مقبول در مخابره يدرگاه احد

ک يعطيفسوف  يالعظم ةيو التح يالکبر ةهذه الموهب ياهللا علاختصک بها فاشکر يالت بهٰيالملکوت اال

ثبت االقدام و دع االحالم و ازل االوهام  يالعرش استو يعل يو تطمئن بفضل موالک الذ يربک فترض

 يبر امراهللا خلل يد که نفسيد و نگذاريد و متفق شويامر مجتمع گرد ياديا يعن قلوب متزلزل االرکان ا

وم من بعد به فاصله يال نهٴم و اسم اعظم که مقدار سم ابره رخقدوارد آرد قسم به جمال ياندازد و فتور

ن زحمات هدر رود کور مضمحل گردد و ياختالف کوه قاف شود و ا يشرق و غرب گردد و مقدار کاه

د و يافول نما يمحروم از نور رشاد گردد صبح هد ياد برافتد و امکان به کليان از بنيدور منهدم شود بن

د نعاق بلند شود سد محکم و قلعه مستحکم ثبوت و رسوخ يل پرواز آيور ليکند طظلمت ظلماء احاطه 

 يمان الهيمان و ايند به پيقم ثبات بنهند و رسوخ و استقامت بنما ياله يثاق اعظم است اگر احبايکل بر م

دد گر ياز افق امر متالش يند کل در ظل سدره محفوظ مانند و هر غماميبه تمام قوت تشبث و تمسک نما

ا يرسد گو ينم ياست از ارض خاء خبر ين کله روشن و الئح شود مدتيالد يظهره عليل يو صبح نوران

د در جوف يکه خواسته بود يبيد مکاتيد که فوران نمايخمودت حاصل البته آتش در قلوبشان بزن يقدر

است . ع ع 

فتنه در همدان

ل که شرح احوالش ياسرائ آل ير احبايحه از مشاهالصّم حافظيحرزا عبدالريعقوب بن ميرزا يو در همدان م

ر نظام يمسلمه بدنام کردند و از م يرهم به مخالطت با زنياز مالها و غ يم گروهيدر بخش سابق آورد
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امور همدان حاضر  يو متشرع يخياصالح انقالب ش يک فوج سپاه و با عراده توپ برايکه با  يگروس

به  يقوب را کشتند و فراشان و سواران حکومتيرزا يان به قتل داده مرا خواستند و او فرم يبود قتل و

اش را جمع کرده بر سه رأس اسبش که در اصطبلش در آورده بار کرده بردند. هيخته اثاثياش ر خانه

زدين در يو آقا محمدحس ين بنادکيحس شهادت آقا غالم

تا  يرسنگجبال قرب منشاد به مسافت دوازده فاالصل ساکن بنادک سادات واقعه در ين تفتيحس آقا غالم

وه يبوده به شغل ساخت تخت گ يمانياالخالق و مشتعل به نار محبت اشهر مؤمن مخلص صادق حسن

مستمره در دل گرفته  نهٴيغ کين که از جهت اخالص و استقامت و اهتمامش به تبليپرداخت و معاند يم

الملک بود به شهر آمد و در بازار درب  که حکومت با اقبال ۱۳۱۵ن سنه يکه در ا وسته بهانه جستند تا آنيپ

ده با او داشت يفروش که بغض عقوهيمحمدصفر گ يبن حاج يفروش به عل .....يرزا عليم يدکان حاج

ن را بهانه ين امر ديبه قصد امتناع از اداء د يکار شد و آقا عل معدود طلب يوه فروخته دراهميتخت گ

دارم وجدانم  ۀدين جواب داد که هر عقيحس و آقا غالم يهست يع عتاب بدو گفت تو باببه نو ۀش آورديپ

د ياد برکشيفر ين هنگام آقا عليدر يد ادا کنين را بايد يست وليدر آن ن يتيمحکوم است و تو را مدخل

توکل و استقامت د و با يپا دخود بر يشهادت را برا مهٴن هنگايحس بازار را مجتمع ساخت و آقا غالم بهٴکس

حال به بانگ بلند  يده نکردم ولين شخص اظهار عقين گفت هر چند من به ايت چنيا گشت و به جمعيمه

ن بالدرنگ يد و حاضرييد با من رفتار نمايخواه يچه م ع هستم و شما آنيروان امر بديم که از پيگو يم

د مجتهد به خدام يدند و سيطلب يفتودند و ين مجتهد کشيد حسيرزا سيبانش را گرفته به درب خانه ميگر

د وگر نه يير را از دست خونخواران خالص نماين مرد فقيبان ايد گرين گفت تا توانيخود دستور داده چن

روانه  ين را از چنگ ظالمان درآورده به سمتيحس ستم و مالزمانش آقا غالميد که من در خانه نيخبر ده

خ يبردند و ش يخ محمدحسن سبزواريش نهٴپرداختند و او را به خات ياشرار از عقب تاخته به اذ يکردند ول

است و امر به حبس  يگفته معلوم داشت که بهائ يچند با و ياالسالم که بر تخت قرار داشت سخنةحج

ا و ملّ ين اردکانيا حسا حسن و ملّاز ارباب عمائم مانند ملّ ياها بفرستاد و معدودچند تن از ملّ يداد ول
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ن را آوردند و بر يحس شان گفته دستور داد آقا غالميرا برا اخ ماجريبر تخت نشستند و شصادق آمده 

دند و او در جواب گفت اعتقاد به يدت پرسيعق ياها از واز تخت که فرش نداشت نشاندند و ملّ ۀگوش

گر سب ذلک ا ار خوبست و معين بسيدارم گفتند ا يت ائمه هدياء و واليت خدا و به نبوت کل انبيوحدان

شان يکه خدا از ا ين عبارت گفت از کسانين ايحس و آقا غالم يابياز کشته شدن نجات ب يو لعن کن يينما

ادبانه زبان به سخنان زشت  يخ بيم و شيگو يم و آنان که خدا لعن کرده لعن ميجو يم يزاريزار است بيب

ات خواند: ين ابياحاطه کرده ا رتين را غيحس الود و آقا غالميب ابهيٰٰو  اعلٰي ٰ نسبت به ظهور 

ا به يشود دريک

وز سگ نجس                                    ـــــــــــــــــــــــــــــــپ

د از تف يشود خورشيک

ســــــــــمنطم

مه فشاند نور و سگ عوعو 

د                                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکن

بر فطرت خود يهر کس

تند يــــــــــــــــــــــــــــم

ر ياز ز يکردند جمع يدرنده تشنه خونش شده و در آن حال که آن مظلوم مکالمه م يخ چون گرگيو ش

گر گفتند يکديبا گشت و  يمنش فرو بردند که خون جاريها و محل نش که نشسته بود گزلک به ران يتخت

ها را  زند و گزلک ياد نميست و فرين مرد استعمال سکر و مخدره کرده و لذا متأثر و متألم نيهمانا ا

ن يحس دادند و آقا غالم ان فتويگر از حاضريد ياهاخ محمدجعفر و ملّيتر فرو بردند پس ش قيتر و عميقو

د آوردند و يده حوض قدز و پليآب گند يعضبان و ين آب متعفن غلياز حاضر يخواست برخ يشربه آب

ش گذاشت و مظلوم را از يقدم جالدت پد کچه کجين معروف به سيد حسياو اعتنا نکرد در آن حال س

د يحد.....ک و يرسانم و با گزل يد تا من آب به وين گفت بگذارين انداخته به حاضريعقب تخت بر زم

ک بار يحر کنند بر حلقومش بسپوخت و مردم به شتن که بر دست داشت چنان که شتر را نيل خويطو

ده با گزلک يرچقماق کشيدان ميسمان برپا کرده به ميضربت زدند و ر يهجوم کرده آن مظلوم را هم

ل اعضاء يآنان که حربه همراه نداشتند با دم ب ٰيش بزدند و پاره پاره کردند حتّيبر شکم و پهلوها يهم

رفت و  ياش به بنادک م و در موسم تابستان با عائلهيآقا نام يحاج گر جدا نمودند ويدکيمفاصلش را از 

وله به منشاد رفت و الد جالل يباش که فراش يکه در بخش پنجم نگاشته آمد هنگام ۱۳۰۸سال  نهٴدر فت
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به او گفتند اگر  ين عبورش به بنادک اهالير کرده به شهر آورد حيگو را دستگ م مسئلهيمال ابره يحاج

را قبض کرد و  يو يباش اششناسد و فر يدت مين عقين را همه کس بديحس نک غالميد ايريگ يم يبهائ

ن مراد و مرشد ما يحس ش احاطه کردند گفتند غالمياز دراو ياورد جمعيشهر ب يچون خواست به سو

.يافت تا شش سالييين رهايحس و لذا آقا غالم يکه همه ما را بکش نيجز ا يم به شهر برياست نگذار

م سوخته را مقابل يخته آتش بزدند و جسد نيار آورده بر جسد مقطع رين نفط بسيعطار از جمع حاضر

ر يم اميانبار قد گذرد مقابل درب آب يخواجه خضر م لهٴکه به مح يرچقماق از طرفيدرب مسجد م

لب قطعات جسد که اغ ان انداختند چنانيگو اوهيزنان و  ر طاق نما کفيدورتر از ز يچقماق مقدار دو ذرع

ر بازارچه ک درب يده به محلّه پشت باغ زيک پا را کشيآن مظلوم در محل مذکور مدفون گشت و 

به قبله واقع است انداختندو به  يسار رويشود برده در چاه جنب بازارچه که طرف  يه در آن باز مينيحس

د در آن هنگام شهادت يمظلوم شهن آاز گفتار و رفتار ناستوده فرو نگذاشتند و  يزيفه چين طايآحاد ا

 يتا مدت يگاه حکمران دخالت کرده فتنه و غوغا را ساکت و ساکن نموده ول پنجاه و دو سال داشت آن

ز آقا يواقع شد و ن ۱۳۱۵ازدهم محرم سال ين واقعه در يبرقرار ماند و ا يو لسان يديدر گوشه و کنار آزار 

در حضرت  يعل و منجذب بود سفر به عکّا کرده چندمشت يکه بهائ يزديساز  ين ساغريمحمدحس

ده به يشان همت نهاد و آنان تعصّب ورزيغ خويعودت نموده به تبل يست و با حالت فداکاريعبدالبهاء ز

 ياش را هم ضهيافت دعوت کرده هجوم بردند و حلقوم و بيرا به ض يو يصدد قتلش شدند و شب

ک فرسنگ دور از شهر در انبار خرابه انداختند و يب يقريفشردند تا هالک شد و جسدش به مسافتيب

ن گفت که يسنّش چهل و هشت سال بود و چون بعداً جسد کشف شد و احباب بدانستند برادر ظالمش چن

او خود را مسموم نمود.

1315واقعات سال 

سال پنجاه و پنجم

1897سال 

محمد ترک در مشهد يشهادت حاج
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م که پسران يمحمد ترک ساکن مشهد خراسان را در بخش سابق شرح احوال آورده نگاشت يحاج

ن پدر را گمراه در ين و جوامع مجتهديمسلمانش نظر به امالکش کمر به اهالکش بستند و در مجامع مسلم

از  يکييجان آوردند و باالخره روزيق افترا و بهتان رانده خاص و عام را به هيمان خوانده طريدت و ايعق

ها النّاس ين گفت ايو طامع در مسجد جامع به منبر آمده انبوه حضّار را مخاطب ساخته چن يپسران طاغ

که  ير فرتوت بابين پيد و دفع ايکن يف اسالم کامل است چرا همت نمين حنيدت به دياگر شما را عق

و مرتکب کلّ  يکقدسه هداء و معرض و معترض بر تمامت کتب ياء و اوليمنکر خدا و کلّ رسل و انب

ن جمله يخ و مالمت را بسط داده کالم خود را به ايد و توبيينما ياست نم ٰيسته هوس و هوياعمال ناشا

ت يف خود عمل کرده حجت را بر شما تمام نمودم و شما در حفظ و حماينک من به تکليختم نمود ا

جان آمدند و يبه ه يد و الجرم اهاليار کنياختد ين هر کدام را خواهييقت و آيدر طر يمباالت يا بين و يد

 ياز پسرانش رشوه گرفته دست به کار زدند و فتو يافتاء قتل حاج يل که برايخ اسمعيالطّالب و ش سيير

گران تقدم يدند و سه تن از آنان بر دوعمل نم يايه را مهينيقتل آن مظلوم رقم کردند و طالّب علوم د

ن که يبود و سابقه اعمالش ا يدکيد صادق خويس يکين خدمت را به عهده شناختند که يجسته انجام ا

رتش گشت که يت کرده موجب فضاحت عشيو غرابت و جنا يو ماله يزد ارتکاب انواع مناهيبس در 

د هاشم ياز ابناء س يزديد قاسم يگر سيرا به مشهد فرستادند و د يباالخره اقوام به صرف مال و اهتمام و

د ين سيت قطع کرده ايارتکاب جنا يشان را به جزاياز ا يبعض يها زد دستيدم معروف که حکومت خا

ر بود و هر سه يشر ۀر که درنديا بشزد سوم ملّ يده دم از رفاقت و وفاق ميمحمد مالطفت د ير از حاجيشر

جدهم يروز هبعد از ظهر  يرشوه گرفته متعهد قتل آن مظلوم شدند و در ساعت يمبالغ ياز پسران حاج

ا ا حسن و ملّملّ يم و حاجيرزا عبدالکريران مانند ذئاب امثال ميب و شرااز طلّ يرمضان با جمع

طاهره و  يهٴثان جهٴن که از زويحس گرش غالميالباب نمودند پسر د رفته دق يحاج نهٴن درب خايمحمدحس

شتافته گفتند  يدرآمدند و جسورانه نزد حاجدرنگ  يموافق و مؤمن بود در را گشود و هر سه اشرار ب

 يايدر بر داشت خواست شال به کمربسته مه ييکه فقط قبا يبه حال يده و حاجيالطّالب تو را طلب سيير

اش اعتنا نکردند و  ر انداخته و به ناله و فغان عائلهيوان باالخانه به زيجلو اخروج شود مهلت نداده او را از

دند و با يرون کشيت و آزار از خانه بيه شال از کمرش باز کرده به گردنش بسته با اذل هجوم بردذانبوه ارا
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از طالب با هلهله  يبردند و جماعت يرضو يبه سمت بست دارالشفا يابان رويازدحام انام در کنار خ

و طعن نمود تا نزد  وارد کرده سب يه زجريوصول به مثوبت اخرو يد براياحاطه کردند و هر کس رس

ر يا بشد صادق با مشت و چوب زدند و ملّيو س يرعليا شما ملّيت السيدند و جمعيه فاضل خان کشدرسم

ست قدم از چهار باغ گذشتند نزد مدرسه يکه مقدار دو ين افکند و در حاليرا به ضرب چوب بر زم يو

را بر  يجماعت وفتاد و ير گلوله ساخت چنان که آن مظلوم بيش را هدف دو تيد محمد پهلوينواب س

د کارش را تمام کرد پس در ين جا بايابان رساندند و گفتند در ايدند تا به قرب بست باال خين کشيزم

هوش و در يکه آن مظلوم ب يدر حال يمقابل دکه عالف يرزا محمدعليابان دم مدرسه ميکنار نهر خ

زم به يالود و بوته هياز دکه آوره سر و صورتش را ب يپر از نفت ۀشينام شد صادقيور بود س خونش غوطه

دگان باز نموده گفت ال اله ير کرد ديخته آتش زدند چون سوز آتش به بدنش تأثياطرافش انباشته نفت ر

د و به خدا و رسولش يگو يگر گفتند دروغ ميکديده به ياهللا و اشرار شن يول ياهللا عل اال اهللا محمد رسول

ش را به نهر اندازد و ظالمان با چوب يکرد که خو يهم ير اشتعال نار به حال ضعف سعندارد و د ياعتقاد

گاه جسد را به  د آنيان بدن پريده هشتاد ساله از آشيق مرغ روح آن ستمدين طريو پارو منع نمودند و بد

ده تا کنار يکشن ين تمام از بازار بر زميسمان بر کمر و پاها بسته با توهيدند و ريرون کشينهر انداخته ب

ها بردند و سر چاه پر شد و اشرار و ارازل بعد از فراغ از اعمال مذکور نزد  تراش گاه دم بازار سنگ قتل

گلر يافت و بيخراسان خبر  يوله والالد رزا رکنيم ين هنگام محمدتقيالطّالب رفته خبر دادند و در ا سيير

س يزده معزول نمود و واقعه را به دولت خبر داد و قناسل روس و انگل يده چوب وافريمشهد را طلب يگيب

ر و سخت متأثّر گشت و ين شاه متغيت کردند و مظفرالديخود شکا عهٴمتبو يها خانه م مشهد به سفارتيمق

ن صادر شد و ين و محرکيوله صدراعظم امر به مجازات مرتکبالد نيخان ام يرزا عليم طهٴالحال به واس يف

ن را کمک گرفته و ياب مجتمع و متحصّن به حرم رضا شدند و مجتهدالدوله خواست اقدام کند طلّ رکن

ۀرون آوردند لذا حکمران عديوله تلگراف کرد که اشرار را از حرم بالد نيحکمران به طهران خبر داد و ام

ا يها را مه را امر داد توپها  يآنان نمود و توپچ يريرا مأمور دستگ ير از سواران و گماشتگان حکومتيکث

ن قرار داشتند راست نمودند و پانصد و پنجاه سوار در اطراف يظالم که آن يها را به سمت کرده دهانه توپ

تند و سه تن محرک مجوز فن را از حرم به مسجد رانده گريصحن و مسجد گوهرشاد گماشتند و متحصّن
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متنفّذ  يفاضل را که از مالها يقل اسا عبلطّالب و ملّا سييقتل داد و ر يل که فتويخ اسمعيش يکيواقعه 

ک به يق نسبت ارتکاب واقعه را هر ين طريد نمودند و در بيدرجه اول شهر بودند به کالت و دره جز تبع

اد يرساندند و هر چند مالها فر يداده بر جان خود لعن کردند و سواران غالظ آنان را به منف يگر و برخيد

ان ياز م يواجب القتل احترام بست رضو يک تن بابيده ناله و فغان نمودند که به قتل يبرکشوا اسالما 

ن به حبس افتادند حکمران ين محترمين و مسلمياز مجتهد يست سوار شد و جمعيرفت و توپ در مقابل ب

و  يب مخفاها و طالچند ملّ ياميداد و تا ا يب مذکور سرکوبارا محبوس نمود و طلّ ينکرد و جمعاعتنا 

را  يرفتند عمامه را مبدل به کاله نمودند و اهال يانه ميشده رفتن به مدارس نتوانستند و هر گاه مخف يمنزو

ختند و ين که محبوس بودند گرين و مسببيقاتل ياز اعمال ارباب عمائم عبرت و نفرت حاصل گشت ول

پسرش آقا  يوم بعد از شهادت حاجيستند و سه يز يات به آزاديالح دند و ماداميک به قصاص نرسيچيه

ن حکومت سنگ و خاک ين مذکور اجازت از حکمران گرفت و به اتّفاق چند تن از مستخدميحس غالم

ان يده غسل و کفن نموده در ميرون کشيرا که در وسط چاه مانده بود ب يخت و جسد حاجياز چاه دور ر

به خاک سپرد. يخ طوسيگاه قرب قبر ش قتل

جانيافتنه در آذرب

 يمشهور شد و از حاج يباب يهٴسابق دوم به قر يها الن که به نوع مسطور در بخشياسکو و م يهٴدر دو قر

به  يز جمعين نگران بودند و در اول نين و مخالفيشه متعصّبين همين مؤمنيگر متقدميداحمد و خاندانش و

ادات و السسيينام ر ير محمدعليبه جوش و خروش آمدند و م يخته شدند اهاليت و عرفان برانگيهدا

ج ييک و تهيخوان تحرر آقا روضهيو م ير تقيرزا عبدالوهاب و پسرش آقا ميالعلماء و منيام يرزا عليم

ضه يز رفته عرين ناچار به تبرياز مظلوم يا اقالً اخراج کنند و جمعياز احباب را بکشند  يکردند تا بعض

از  يکيو  يرنظام گروسيخان ام يعل الت در وقت حاضر حسنيا يشدند و وال يداده و متظلّم و شاک

 يعدالت و مهربان يگر از کارکنانش محبت داشتند و واليد يبود و برخ يل سلطان بهائينش جبرئيمأمور

 يالنياحمد م يمحمد ابناء حاج يرزا عليم يو حاج يمحمدعل يکرد و فقط به پاس مصلحت وقت حاج
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 يز که حامياالسالم تبر ةثق ٰيرزا موسيم يبه حبس داشته مستخلص ساخت و حاجمتصاعد را دو شبانه روز 

حت به اتّقوا من مواضع التهم نمود و او يمالقات و ابراز صداقت و نص يمحمدعل ين بود با حاجيمعاند

 بت و وقوع و انتساب بهيان داشت که مراد ابتعاد و احتراز از مواضع تهمت و ريد گفته بيح شديجواب صر

باشد وگر نه حضرت رسول و امام همام چرا خود را به خطر انداخته مورد آن همه  يسته ميامور ناشا

 يا محمد ممقاناالسالم بن ملّ ةل حجيرزا اسمعيت ميا شدند و درآن احوال مساعدت و حمايب و باليمصا

االسالم شد و چون  ةثقشتر موجب سوزش خاطر يکرد ب يخود محافظت م نهٴن را در خاياز احباء که مظلوم

ن گروه يشان جواب نگاشتند که ايا يت نگهداشتيان را در حمايهودين مضمون نوشت که چرا يا يبه و

از احباء را آتش زدند و خانه سنگباران کردند  ۀعد نهٴالن در خايدر اسکو و م يهستند ول يقيمسلمانان حق

به زيدر تبر يمحمدعل يرضا را سوزاندند پسرش حاج يحسن حاج ين که در خانه حاجيو در اسکو هم

ادات که محرک فتنه بودند شدند و السسييناظر و ر يريو عارض شد و فراشان مأمور دستگ يشاک يوال

رزا يم يفتاد و خود سربرهنه به خانه حاجياش ب ها در بازار به ناظر تصادف کرده لطمه زدند عمامه اشفر

اشرار  ياش رفته بماند ول خته متحصّن گشت و مجتهد شفاعت کرد تا در خانهيتهد مذکور گرجل مياسمع

 يها امو لعن دادند و از حم ها ندا به سب خود نشستند و در معابر و بر بام ين همه سر جايالن و اسکو با ايم

اعداء  کيرا که حسب تحر يکودک نورس يمنع کردند و احباء ناچار به مدافعت پرداختند و نوبت يعموم

محمد  يين با چوب و اسلحه هجوم آورده به خانه آقا کرباليکرد زدند و چون معاند يدر خانه احباء لعن م

رون آمده آنان را مجروح ساخته بازو يب دوازده تن که مجتمع بودند به دفاع بياز احباء درآمدند قر

ق به قوت و قدرت اعداء ين طرياب نمودند و به يرا سخت تأد يشکسته همه را متفرق ساختند و حمام

ش پرداختند.يه خويمانيف ايشان نشانده به وظايمهاجم را بر جا

فتنه در همدان

 يه شد که پس از فوت حاجيخياز مراکز ش يم مرکزيهمدان چنان که در بخش اول آورد

گران کار به غضب و مضادت ين آنان و ديرزا باقر نمودند و مابيم يت از حاجيخان تبع ميمحمدکر
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گر يو د يو مال عبداهللا بروجرد يمجتهد معروف به نجف يد محمد بروجردين سال سيرفت و در ا يم

ة صلو مهٴرزا باقر را از اقايم يمذکور حاج يد بروجرديه باال زدند و سيخيتعرض به ش ين برايمالها آست

سه  يد فطر رمضان اليوم عيد که از ين کشيفئتن يجماعت در مسجد مانع شده کار به مقاومت و مقاتلت ب

ه به باد غارت رفت و به يخيه شيدند و اموال و اثاثين به قتل رسياز طرف ۀافت و عديامتداد  يروز متوال

داد که مالّها و  ين همدان امر تلگرافيوله صدراعظم به خوانالد نيخان اميرزا عليدولت تظلم کردند و م

ن کار شدند و يآباد مأمور انجام ا ر و سلطانيبلد اخراج کنند و دو فوج سرباز مالن را از يسادات مفسد

به سادات و  يالملک همدانر حساميل گشت و اميچند شهر منقلب و کسب و کار بازار تعط يامين رو ايبد

راده ر تومان دو عيخان ام يام کرد که متفرق شوند و آنان اطاعت ننمودند تا آن که مهديپ ين هميمفسد

د و خانه اجتماع آنان را هدف ساخت و ناچار متفرق شدند و سادات مفسد مذکور را يکش ٰيتوپ به مصل

ش يرالملک بر جاد داشتند و حکمران همدان فخرالملک معزول و مظفّير کرده به کرمانشاهان تبعيدستگ

د و در مقام يپا بررا دست و  ير کرده چوب وافر زد و بعضيچند از اشرار دستگ يد و تنيمنصوب گرد

ن يوال مذکوره متعصبختند و در اثناء احين قتل و غارت گرياسترداد اموال منهوبه بر آمد و اغلب مرتکب

شدند و  يلييز نمودند و متعرض احباء اسراين دندان طمع تيبه دست آمده اشرار و معرض هود را موقعي

را غارت کردند. ٰيموس يو حاج يرزا مهديآقا مراد و برادرش م يهودايو آقا  يارييحاج

رزا آقا جان خادميم نهٴا و فتن عکّيست ناقضيت مخالفت و دسشد

مان يت عظمت و اقتدار و بسط آثار مرکز عهد و پينشان حسب شهرت صين و افساد و تفتيمخالفت ناقض

ن همت گماشتند و يف افکار ثابتين خود در بالد مکاتبه کرده به تحريد شد و از عکا با موافقيمتدرجاً مز

ش به هر سو پراکندند و ين با وفايات کذبه در حق آن حضرت و تابعير مملو از شبهات و روايکث ياوراق

عدوان و  دروغ دادند و به اشد يها نمودند و نسبت يت هميت و سعاين عکا شکاينزد حاکم و متنفذ

رزا آقا جان خادم چنان که اشاره يم بهٴيعج ۀن سال شعبديل ايبغضا برخاستند و در اواخر سال گذشته و اوا

ت حضرت يا به جوار و حمان سکونتش در عکّين است که در سنيم بروز نموده ملخص واقعه ايکرد
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ناقضه آبقه  ۀوسته اظهار زهد و درع فائقه و ندم و انابه از اعمال سابقه و نکوهش رفتار فئيعبدالبهاء پ

گران  لهيگشت و با ح يوجنات اقوال و اعمالش احساس من حال آثار خسران مآل از يکرد و در ع يم

 يب بود رفته با برخيقر يکه واقع در مکان يينانوا ۀافت و در ظلمت شب به پشت دکيراه  يبدکار پنهان

ن ينمود تا آن که صاحب دکه خبر آورد و چون از او بازپرس نمودند چن يازآنان مقاوله و مواضعه م

ن احباء  خصوصاً در يمابيدر مواقع بروز اختالف ف ابهيٰٰجمال  يشفاه جواب داد که به موجب دستور

ن حسب دستور متعرضش نشدند و اعمال و يم و احباء ثابتيد دخالت کرده رفع نمايبا ٰيعظم عهٴن واقيچن

 يد فتنه و فسادين تمهياز سفه و جنون خواندند و باالخره حسب مواضعه با ناقض ياقوالش را آثار نوع

ند يب نمايور را به اصغاء سخنانش به جوش آرند تا او را تأدين غيشد و منظورشان آن که احباء ثابتبزرگ 

شان دل بندد و از مرکز عهد بگسلد يد و به شفاعت اغصان هر که بديو حکومت آنان را گرفته حبس نما

گرفت  ينيقزومحمدجواد  طهٴغصن اکبر به واس يرزا محمدعليکه از م يمستخلص شود و حسب دستور

ل ينمودند از آن حضرت تحص يم ابهيٰٰقعده که احباء احتفال به تذکار غروب شمس جمال يدوم ذ لهٴيدر ل

اجتماع در خارج قصر به  يفا و آن حدود را برايعکا و ح يافت نموده تمامت احباياجازه و مصارف ض

افقت اغصان در شب بگماشت و با مون احباء را به تعهد مباشرت طبخ ياز مخلص يد و بعضيدعوت طلب

شود و ممکن  يبزرگ م يفرستاد اظهار داشتند که چون فردا اجتماع ينات بلديس تأميئمذکور کس نزد ر

مخصوص  يباح شخصالصّيد و عليابين است که خود حضور يا اولٰي د گردد يتول ياست فتنه و فساد

رزا آقا جان يجا مجتمع گشت و متشان در آنيقصر بردند و جمع يد و به بااليافت طلبياده او را به تفرس

ام کند و اجتماع يرون نصب خين بيزم ياصرار و تکرار کرده اجازت خواست که در مقابل قصر در رو

ن سابقه هر وقت نصب ين فرمود که در سنيند و آن حضرت رخصت نداده چنينما ياحباء شد و صرف چا

ن هنگام احباء را به خاطر يگشتند و در ا يض ميمستف ابهيٰٰد همه در محضر ش يام و اجتماع احباء ميخ

ن خوش نخواهد يان دارد به حاضرين گفتند که هوا جريز چنين نياز ثابت يشوند و برخ يگذشته محزون م

الحال در يد و فيوس گرديمأرزا آقا جانيوان قصر واقع شود و مين است که اجتماع در ايا اولٰي گشت و 

کر واصل از الذّچند خصوصاً مکتوب سابق ير نمود و به قرائت اوراقيالضميفآ مجمع شروع به اجراء ما

پرداخت و احباء استماع نموده ملتفت شدند که مقاصد و مفاسد مانند اوراق منتشره  يبه خط جهرم يبمبئ
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رت و تعرض گفت يحال غبرخاست و به  ياز آنان طاقت از دست داده از جا يکين است و ياز قبل ناقض

 يکالشمس ف ابهٰيم و مرکز منصوص عهد يديار شنيل کلمات بسين قبيگر نخوان چه ما ازيبس است د

ل و قال در گرفت و چنان از يست و قيبه امثال شما ن ياجيرا احت يوسط السماء درخشان است و امر اله

د که يک به آن رسيشدند و نزدن يناعق را آشکار ساخت خشمگ يقيش که مصداق حقيچون هبا يادعا

د و او اعتنا نکرده به خواندن يم حدوث فتنه بطپين را دل از بياز مخلص يبه سزا کنند و بعض يبيرا تأد يو

ن کرده نزد آن يسته احساس سوء اغراض ناقضياوضاع نگر يرازيافنان ش يرزا هاديمداومت داد و آقا م

قا جان مشوش است از آن ترسم که آرزا يگفت کلمات م نيمبارکه بودند شتافته چن ضهٴحضرت که در رو

بود  يرزا آقا جان را گرفته به روضه بردند چه مدتيرون آمده دست ميحادث شود آن حضرت ب يفساد

فرمودند و احباب کالً در  يماندند و صرف غذا در خارج م يآمدند در روضه م يم يا به بهجاز عکّهرگاه

ن يشان توجه خطاب کرده و بديتمامت احباء حاضر گشتند و آن حضرت بدشدند پس  يروضه مجتمع م

ق آشکار ين طريمتدرجاً بر ا يريد و کثيل اظهارات متعجب و مهموم نشوين قبيمضمون فرمودند از ا

رون يجا بنيک چون از ايثاق است هر ياز احباء در عهد و م ين حوادث تزلزل برخيشوند و موجب ا يم

 يح قرب ساعتيانات و نصايل بين قبيد و بديکن انگاريد بلکه کان لم ياز ماوقع نکن يذکر ييد در جايرو

قلل آفاق  يثاق بر عليت ميب رايقر تکلّم کردند و امر به صبر و سکون و وقار نموده در آخر فرمودند عن

شان است ييو وحدت و تنها ابهٰيا که مشتمل مناجات جمال يمنصوب گردد آن گاه حسب دستور لوح رؤ

ن هنگام يآورده متفرق شدند و در ا يارت به جايت اخالص زيتالوت شد و در نها يار مؤثّريبه لحن بس

ن گفت مگر شما ياد و فغان و اعتراض بر آن حضرت نموده چنيرزا آقا جان به نوع شدت شروع به فريم

د مباد يببر ييدند که او را به جااز احباب امر فرمو يرا گرفته به بعض يشان ويد و ايباش يات ميمنزل آ

ست يند که چيم ده تا مالحظه فرمايتسل يخواند يشود پس او را به حجره برده گفتند ورقة را که م يفساد

مذکوره کردند ملتفت شدند که  ورقهٴٴاخذ  ين که دست در بغلش براينمود و هم يست و او تأبيو از ک

در آن اوراق  ياريات بسيات و جعليدارد و همه را گرفته و مفترره بر کمر و پشت و پهلو نهان ياوراق کث

مرکز امر  ابهٰيش را پس از جمال يع اغصان و افنان ساخته خوينسبت به آن حضرت و هم نسبت به جم

ع اغصان و يبه من فرمودند جم ابهيٰٰن مضمون بود که جمال ياز اوراق بد يکيالمثل در  يادعا کرد و ف
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ام نقاهت و عارضه جمال ينوشت که در ا يگريرا دور انداختم و تو را گرفتم و در دافنان و اهل حرم 

ن عرض ياز حاضر يکيبه حال آمدند  ين که قدريافتم که غش عارض شد هميحضور  يهنگام ابهيٰٰ

گر باز ين کسان را ديا يخواهم بمانم بروم و رو ينمود الحمدهللا حال مبارک خوبست جواب فرمودند نم

ش عاملند يخوفيمن عرض نمودم اگر احباب غافلند الحمدهللا اغصان و افنان و اهل حرم به وظا نم وينب

دم و يد و فريوشند من وحکيش و انجام شئون خود ميآسا ۀشند و درباريفرمودند آنان هم به فکر خو

ار از آن حضرت کرده ثابت نمود که جمال يش بسيگر وصف و ستايد يست و در ورقيبا من ن ياحد

ت شد و يعنا يف بود و ذوالفقار به علين فرمودند در دور قبل حکم سين اقامت عراق چنيدر سن ابهيٰٰ

ان او يت شد و بيان من به سرکار آقا عنايان قرار گرفت بيش بيف مرفوع گشته در جاين دور سيچون در

ۀذلک در ورق گردد و مع يشود و پس از من معلوم م يمعلوم نمن عالم هستم يان من است و تا من در ايب

خود را نوشت که  يگر ادعايد ۀثاق باطل و عبث است و در ورقياعتراض نمود که ذکر عهد و م اخرٰي   

ن امر را به يمن الهام گشت که زمام ايو مه اعلٰي ٰ ين و معلوم به من حکميمع يق روزيدر ساعت و دقا

ار بود نوشته يار که موجب انزجار خاطر احباب اخيل امور متشتّت مختلف بسين قبياز رم ويدست خود گ

را به  يريه و کثييايرا صورت رو يه و برخيت شفاهياز آن را روا يو بعض ابهيٰٰهمه را نسبت به جمال 

را به نام و نشان ذکر  ينوشته که تمامت آحاد اهل بهاء که برخ ورقهٴٴو الهام قرار داده و در  يق وحيطر

آن را  يکه چهار جا ورقهٴٴه شدند و در يو اشخاص مظلمه شق....نمود مرتد و مشرک و رجعت و ظهور 

مان يان محبت و اين عبد به شرک و نفاق کل مدعيدهد ا ين نوشت که شهادت ميمهر و امضاء کرد چن

ت نمودند و يبارکه مقام و مسکن داده رعام ضهٴرا رو يذلک کله اغصان و همرهانشان و ن امر و معيبه ا

مدت دو سال در آن مقام مقدس شب و روز اقامت کرده به کتابت و اظهار مدارک خالف مشغول شد و 

آن  نهٴا به درب خابه عکّ ين بود و روزيناقض يها سهين و آلت دسين و ثابتيريشه و استنباط زايموجب اند

دت دارد و او را راه ندادند و به حکومت عکا خبر يحضرت شتافته عنوان کرد که مباحثه و مناظره در عق

و مادر و برادر زن و  يرزا محمدعليست و مين بوده در قصر زيرا براند و از آن پس با ناقض يفرستادند تا و

ار ياش تصرف نموده حجره در اخت حقهقصر را با چهار خانه ال عهٴواس ۀتمامت حجرات متعدد.....خواهر 

مبارکه  ضهٴارت رويا به ززان از عکّير ا گرما و عرقيآن حضرت نگذاشتند که چون در هنگام باران و 
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ار خادم واگذاشتند که يمقدسه را به اخت ضهٴرو يند ولير لباس و استراحت نماييجا تغآمدند در آن يم

که در ين مخالفت کرده خادم بدانجا ماند تا به نوعيحضرت و ثابتارت آن ياز زدر روضه را بسته يمدت

کردند و يرؤسا داده تملق همه م در گذشت و بالجمله اغصان و اعوانشان رشوه بيبخش سابق شرح داد

از  يبرخ ٰيه طبع کرده به اطراف نشر دادند و حتّيمان واداشتند و اوراق مضريمدافعت با مرکز عهد و په ب

شان واداشتند يدفاع از خود و حمله برا ين مسلح کرده برايم از آن حضرت و ثابتيبه وسوسه و بن را يناقض

 يدر پيآن حضرت پ ينمودند که آتش فتنه و فساد روشن شود ولير هميسه و تزويو بالجمله انواع دس

ضهٴارت رويز ن بشنوند متعرض نشوند و چون بهيل مطالب از ناقضين قبياء ببردند که آنچه ازآحاد احب 

ن جهات يارت کنند و به کمال صبر و سکون و وقار باشند و به ايستاده زيروند در خارج بقعه ايمبارکه م

ن که ين و زائريمؤمن يرائيق محل از پذيا بود و هم به علت ضکه در عکّ يو به علت تعرضات و مالحظات

ن ين و زائريبا دو محل مخصوص اقامت مسافر يتيفا را محل نزول قرار دادند و بيگشت حيد ميوسته مزيپ

م و يان مجاور و مسافر را تعليت فرمودند که در هفته چند روز اقامت نمود و بهائياجاره و تثب يو غرب يشرق

د ين جديآزادتر با وارد يقينمودند و به طريو جذب قلوب م يگران را سرپرستيق و ديت و تشويترب

ارت يرهم به عزم زيچند از افنان و غ يبا تن يدرعليرزا حيم يحاج يبتکردند و نوياجتماع و احتفال م

افته آنچه در دل داشت به زبان ين در آنجا حضور يره) از ناقضي(ابو هرٰيرزا مصطفيفا شدند و ميوارد ح

ده فتنه و فساد ياد برکشيشان رفتار و گفتار مدافعت و مقابلت ظاهر شود تا فريآورد و مترصد بود که از ا

 يدند و غالب واقعات مذکوره را به دستور حضرت عبدالبهاء برخيآنان سکون و سکوت ورز يد ولينما

مه مفصله يافت چنانچه در رقين نوشته نسخ متعدده انتشار ياز متزلزل يز بعضين و نيثابت ين عکا براياز ثابت

1315ۀبه مورخ يز يتبرل ناقض يخل يآن حضرت برا يمباشر قهوه و چا يزين تبريکه به امضاء آقا حس

ران يا به اخ مذکور در عکّيگر که به تاريد مهٴيد اغلب واقعات مذکوره مندرج است و خالصه از رقيرس

المرسوم احباء بعد ال بود حسبشو 28شنبه کيگذشته شب نوروز و  لهٴيهذه ل يم و هيداريد ثبت ميرس

فرمود  ......حت وين مبارک نصاساعت لسک يب يدند قريت مبارک حضور رسانيرون بياز غروب در ب

ناموافق يد هرگاه اهل فتور سخنيشويمبارکه مشرف م ضهٴارت رويکه چون فردا نوروز است و به ز

د چه يد و ساکت و ساکن مانيد تعرض و مجادله نکنير و آشفته نشويند متغيگشا ييو لب به بدگو راندند
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ح ين نصايند و امثال ايبرپا نما يمتمسک اند که فتنه و فساد س يع دسايکه عزم آنان بر فساد است و به جم

ع احباء در مسافرخانه مجتمع يد شد و جميکه صباح عنيفرمودند و هميبه احباب م يدرپيو مواعظ را پ

ل وعده خواست و حضرت من اراده اهللا جواهر الوجود يم نام از ابناء خليدرحن محمياز مسافر يکيگشتند 

نيمعثاقيمقلمازۀصادر يهااز مناجات يمجلس شدند و پس از تالوت برخ يفرمافيتشر لطلعة الفداء

مبارکه روند و همه در ضهٴروارتيزبهاجتماعحالبهاحباءتمامتروزازچهارساعتدرکهفرمودند

روضه شتافتند و در مقابل  يرون شهر مجتمع گشتند و به حال تضرع و ابتهال سويساعت مذکوره در ب

ست قدم فاصله دارد تا يناً دويکردند که تخم يارت مراجعت به محليستاده پس از اداء زيمنوره ا ضهٴرو

اهللا به جهت سکون و است و حضرت من اراده يحيمس ير مسکونه متعلق به شخصيت غيروضه و آن ب

ن يکه حضرات معانديرات نمودند چه بعد از آنيارت اجاره فرمودند و آن را تعميام زياجتماع احباء در ا

اده يارت پيرزا آقاجان قرار دادند و حضرت من اراده اهللا با احباب به قصد زيروضه مبارکه را مسکن م

ن يفرمودند و معانديها استراحت مپله يبر رو يمطهره قدر ضهٴرفتند و در سرما و باران در خارج رويم

آن حضرت  ۀع محالت اطراف آن در اجاريقصر نشدند با آنکه قصر و جم از ماحول يبه دادن محل يراض

گشت و   يله و خدعه از اهل فتور متجليروز حين محل مذکور را اجاره فرمودند و در نيبود الجرم ا

د يختند که در محضر مبارک به نام لوح بخواند و سيبه دست داده برانگ ورقهٴٴرا  يديکه ساجمالش آن

و د يدوستان طلبط ران با احباء محشور شد اجازه تشرف به حضور توسيقبل که در ا يمذکور چند ماه

ن کشاند و پس از چند يفته به قصر نزد معانديشان را فريا ينيد غالم پسر آقا جواد قزويروت رسيچون به ب

تند پس به کرد که احباء جواب گفياظهار م يا فرستادند و سؤاالت مشکوکاز آنان دو را به عکّ يکيوم ي

ن گفتند هرچه که به نام لوح يد بخوانم حاضرين لوح است بايد اصرار داشت که ايقصر رفت و بالجمله س

ند آنگاه خوانده شود و صورت يق به صحتش فرمايده تصديد به نظر غصن اعظم رسينزد هرکس است با

ز داشت احباء به يگر نيد ياست و اوراق ابهيٰٰگفت عکس خط جمال يز داشت که ميگر نيد ورقهٴيعکس

 ين بود که کلمات مربوط به مدعين ايدستور مبارک به نوع مکذور دور احباب نمودند و منظور معاند

 عهٴمدافند و منجر بهيتا دوستان به جوش آمده مقاومت نما....ثاق ويرا نزد مرکز عهد و م يکاذب مفتر

را به دست گرفت به احباب  ورقهٴد عکسيکه س يحکومت و حبس و زجر آن حضرت گردد در حال
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ز و يانات مفصله فرمودند که هر چيز بيدند و در آنجا نيمبارکه طلب ضهٴارت رويرا به ز يداد همگيمنشان 

از  يز شرحيت مبارک نيا نمودند و در بن منصوص برسد پس مراعت به عکّيق مبيد به تصديهرکس با

د به يحت به سکون و سکوت فرمودند و سيو احباء را نص ان فرمودندين بيمعاند يهاسهيها و دسمشورت

ده يحاضر شد کلمات شد يرونيقش از قصر به عکا آمده در بيقصر برگشت و بعد از چند روز شخص رف

کرد که نزد حضرت من  ياحباء به دستور مبارک تعرض نکرده مقاومت ننمودند و هرقدر سع يگفت ول

.ٰينفرمودند و خائباً خاسراً مراجعت به قصر کرد انتهاجازه  ياراده اهللا حضور رساند به و

ت و نقضيت و تحيفيان طهران در کياختالف بهائ

يآقا جمال بروجرد يهاو مخالفت

اء در طهران رخ ن احبيز بين يا اختالفن و اعداء عکّيمصائب حضرت عبدالبهاء از طرف ناقض مهٴو با ه

که  ين است که فائزه از مؤمنات نامدار به نوعيواقعه ات يفيده گشت و کينمود که موجب احزان شد

در جوار  ين سال به ارض مقصود شتافت و چنديم در اينگاريضمن شرح احوالش در بخش الحق م

ت يافت و پس از عودت خواست در نشر راين وقوف يافضال به سر برد و به شدت اقوال و اعمال ناقض

عجزه منتشر من يت کرده چنيحکا ييايد و روين برباير ثابتياهدان مشيدر م ييد و گويبنما يعظمت خدمت

اعظم ادا شود و مؤمنات ثابت بر شد به عبارت اهللايگفته م ابهيٰٰاهللا  لهٴکه قبالً به جم يتيد تحيساخت که با

ن يمخالف يجستند برا ين تأسيالعهد المب ين و انجذاباً باظهار االخالص فيمان رغماً النف الناقضيعهد و پ

 ياندازند و اتهام يله شد که اختالفيکردند وسيکار م يکه در طهران پنهان يزان مصريو فتنه انگ يسر

از  يخواهد اساسير داده مييرا تغ ابهيٰٰجمال  مهٴت مرسويحضرت تحفراهم سازند و شهرت دهند که آن

ش رسند و بالجمله يخو نهٴمکنو ن فتنه و آشوب به مقاصديز دريو اغراض متنوعه ن ٰياد کند و اهل هوينو بن

لةً و ين بغضاً و حين و معارضياز معرض ياز بزرگان مخلص ساده حباً للمحجوب جهراً و جمع يگروه

م بودند و سر ير و نعينا و نياکبر و سيعل ين مانند حاجيع مخلصيد نمودند و در جمييراً سراً فائزه را تأيتزو
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سفر به عکّا کرده  م ويمفصل احوالش را در بخش سابق آوردکه شرح  ين آقا جمال بروجرديمنشأ مفسد

ران و جمع مال و يان ايبهائ يسرور يو آرزو ٰيد و با هوين اغصان نمايالبل خود اصالح ذاتوتا به ق بود

بهٰين است قوله هوااليحضرت عبدالبهاء چن يهاو نبذه از خطابريمکنت فراوان که در ضم

د يزدان شکر کنيس حضرت بندگان آستان مقد يا اعلٰي ٰ ثاق طلعت يثابتان بر م يا ابهيٰٰاران جمال ييا

مان فرموده و يرا ثابت بر پ يقيان دوستان حقيپايقدم را که محض الطاف بوم جماليق ياسم اعظم و ح

د يات توحيآ ۀن سرج المعه فرموده و حجج بالغه شهب ثابته فرمود و نجوم بازغاثاق رحميسخ بر مرا

م و ين فضل عظيزدان پس به شکرانه ايمان فرمود و انوار قدس يد اشجار فردوس پيات تجريفرمود و را

ک بحر يد در يغ نمائيو الفت و محبت جهد بل يگانگيد و در يم در اتحاد و اتفاق بکوشيلطف قد

د از يضيک مبداء مستفيک مطلع ساطع از يد و از يک افق طالعيک آفتاب مستشرق از يد و از يمستغرق

د هر يد و ساذج تفرين است جوهر توحيک جهت ناظر ايد و به يک هوا طائريد در يک مبدع مستفي

 يطانيد  شيو رخاوت نما يالجمله سستيف يو نفس يد نفسش نفس رحمانيداللت بر ثبوت نما ينفس

ميبکوشهيرحمانبهٴت عتيم و در رقييام نمايت آستان مقدس قيعبوده د کل بيهرکس و هر شخص باشد با

ن دوستان معاذاهللا يچه بم و اگر چنانيمشاهده کن ابهيٰٰم و موهبت ملکوت ينيبب اعلٰي ٰ جبروتاتيعناتا

ند و با هم محبت کنند و سؤال يسکوت نما يکله د بيحاصل گردد کل با يدر امر يو کل يجزئ ياختالف

ند و يد از دو احترام نماين دوستان  شود بايسبب اختالف ب يهر نفس يند تا جواب ارسال گردد و بارينما

 ر ويمحل تحاب نه و يتردد و ارت يجا ين ساريل حق مبيست و سبين جاريقين ياجتناب کنند الحمدهللا ع

ار يالحمدهللا عدالت حضرت شهر يند معلوم گردد باريقتش مجهول استفسار نمايست آنچه حقياشتباه ن

ر محض و يخ يحضرت ملوک اعلٰيور مقاصد يغ يايامور مسلم رعا ياياول  وصادقانۀدينوربخش د

د و به موجب نصوص قاطعه يير نمايخ يا پس شب و روز دعايت رعايامن .... وعدالت صرف راحت بر  

حضرت اعلٰي انت به يرا هرکس خيز يد در کمال صداقت و امانت و استقامت به خدمت پردازيه باياله

دق و خدمت به ص يرا عدل مقابليمورش هدر زاع يه حق نموده است و جمانت بيد خيار عادل نمايشهر

خواهد و السالم ع ع يم

ابهيٰٰاهللا 
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ن ين رأفت ملحوظ افتاد در مضاميد و به عيمنشور ثبوت و رسوخ ممهور رس عهٴثاق دو قطيثابت بر م يا

ن بندگان در يخدا را که چنهر حمد با ابهيٰٰمان جمال يپساطع و لوامع ثبوت بر ٰيلوائح استقامت کبر

ن عهد را ير ناقضيمنمان را بدريم پينند و برج عظيثاق را علم مبين ميت پرورده که حصن حصيآغوش عنا

ينخلوفاۀقيمحبوب آفاق لسان ناطقند و در حد يم در ثناين در مهد را مقاوم عظيشهاب ثاقبند و راقد

واقع  يان احباب صحبتيچ وجه در ميد و به هييجهد نمات بذل ين موفقيا نهٴشکرابهديباجنابآنباسق

ن به ين فکر حاصل گردد طرفيچه در مسئله تبانگردد که سبب اختالف و نزاع و جدال شود اگر چنان

ن را يمن از شما ا يند بارينما ٰيشود مجر يند و سؤال کنند و آنچه جواب ارسال ميسکوت نما يکل

زد چه که سبب يان احباب در طهران برخين اختالف از ميا ابهيٰٰت جمال يخواهم که به عون و عنايم

که حضرت رسول در ه سؤال نمودند که با وجود آنيند از معاوينماين عباد را مالمت ميشماتت گشته و ا

و غمبر بشکست ياشبع اهللا بطنه فرمود و لعن اهللا التاقه و راکبها و قائدها گفت و پدر تو دندان پحق تو ال

و  ير اسالم شديار سريد چگونه شد که شهريد و خود تو مبغوض بوديغمبر بمکيمادر تو جگر حمزه عم پ

ن اختالف کردند هرچه آنها اختالف يرالمؤمنيکه اصحاب امگفت از بس يافتيبر تخت خالفت استقرار 

ن عبد در منتها يو ات سرور و فرح ين در نهايز از اختالف احباء ناقضيحال ن يکردند من قوت گرفتم بار

ثاق وقت آن است که يثابت بر م يد ايشوينم يحزن و الم البته شما به حزن من و سرور اهل فتور راض

ن ينداشته که در ب يتيت اهميتح تعددن يا ياد براندازيان احباب بنيرا از م ....نيو ا يکمر همت بربند

ک بر صد يارض اقدس رسد و احزان وارده ه اش بن درجه اسباب اختالف شود که زلزلهياحباب به ا

ٰ ت حضرت ين چهار تحيگردد ا ات اربعه مقصود ين تحيله الفداء قرار فرمودند و از ا يروح اعلٰي 

ک يچير اعظم و ظهور اعظم و هيله الفداست چه که اوست اسم اعظم و ن يقدم و اسم اعظم روحجمال

ام يبود و آنچه در ا ابهيٰٰن اهللا ين و صفت مخلصيموحد مهيام مبارک شيدر ا يعةاهللا منسوخ نه وليدر شر

د ين بود لهذا بايسنت موحد ابهيٰٰنه چون اهللا  يلير و تبدييو تغ يد باقيوم بعثت جديتا  يمبارک جماد

ع اذکار و اوراد اسم مبارک ين است که جمين عبد ايا ين گذشته منتها آروزيباشد و از ا ابهيٰٰت اهللا يتح

ن مطرب از يشنوم روحم مهتز گردد و جانم مستبشر شود فوراً ندا برآورم ا ابهيٰٰاهللا  يداباشد و چون ن

را در ير نمود زير کرد و تحقيد تکفيبر زبان راند نبا ابهيٰٰاهللا  ياگر نفس يکجاست که برکت نام دوست ول



157

امراهللا و ال اثرت  يالئم فثاق اهللا و لم تأخذه لومته يلنفس دفت بم يطوبديندارد با يعةاهللا ناسخيفصل شر

 يمة الغافلة عن ذکراهللا طوبيالسق  ......ها سهام الشبهات من النفوس المؤتفکة و االرواح المحتجبه و اليف

ها و سقاها ربها يها ربها و خرق حجباتها و اکرم مشوين ظاهرها و هدين باطنها و باطنها عيلنفس ظاهرها ع

بنورٍ اشرقت منه االرض و السماء و  بهٰيالملکوت اال يوجهها ف يانّها بضئکأساً مزاجها کافوراً لعمراهللا 

قطب االبداع  ع ع يهذا الصّراط المدود ف يثبتت اقدامها عل

دا شد و عاجز يم پيحائل عظ يدر حقّشان مقدر ول ير کلّيت شامل بود و خيل آن جناب را نظر عنايسل

وم ظهور به شرف لقاء فائر و به شرف اصغاء يالسرائر آن جناب الحمدهللا در  يتولّيد نمودار واهللا يشد

گانه در آغوش ين گوهر يد دانست چه که ايرا خواه يثاق الهين در گرانبها ميخطاب نائل عاقبت قدر ا

 يول ل نداشتهير و مثيدر آمده و از اول ابداع نظ اعلٰي ٰ افته و در سلک قلم يپرورش  ابهيٰٰصدف ملکوت 

و شهرۀان اندازند و خود شهريثاق را در چاه نسيوسف ميافتاده که  يچند گردهم آمده و به سودائ ياطفال

ستهزووبهم يج خزف بکوشند غافل واهللا يدراهم معدوده فروشند و در تروه ن را بين در ثميبازار گردند و ا

و عجل را  يد سامرييالحق بگو يسابق و بموت ييايحيد بيح کنيرا توضعمهونيانهم يطغ يمدهم فيو 

بود تو  يوشع ابن نون منصوص الهين نه حضرت يدند ناقضيش مثالش تراشيجهت خوه ل بياسرائ ينيبب

قدم اکبر جمال ير کرديو تحق ين نمودين درجه توهيو سر فرود که مرکز منصوص را به ا يخطا کرد

ن کتاب را ين را و مبيم را و منصوص کتاب مبيب از اصل قدثاق مرا و فرع منشعيد که مرکز ميتو را فرما

 ياهانت چرا؟ مرهم بنمود يداد اعانت ننمود يچه جواب خواه يائيح يٰيحين يا يچگونه عجل خواند

ا کلّ را دعوت به اطاعت فرع منشعب ننمودم و يش نازل نشد آيپ  سال يسا کتاب اقدس يزخم چرا آ

دار ننمودم و او را نزد کلّ ين نگفتم و اکثر از احباب را بين کتاب مبيو مب اد نکردميع را داللت بر انقيجم

ن را يع اغصان و افنان و منتسبيثاق او را نگرفتم و جميعهد و م اعلٰي ٰ از مادون نکردم و به اثر قلم  يمستثن

ن را انکار ينور مب نيچگونه ا يائيبحر ح يم ايح عبارت امر را محکم نمايبه توجه و ناظر بودن به او به صر

او  يبرا يلّتن ذيکه چن يدياز او د يتيچه اذ يد روا داشتين بهتان شديم را چنين منصوص عظيو ا ينمود

يو چه مشقّت يخواست

بهيٰٰهواال
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عصبته ذئاب کاسرة و ثلثه سباع  يدين يدک بيسک و جبروت توحيملکوت تقد يف يالحنون تران يا الهي

 ياتک و استکبروا عليثاقهم و نقضوا عهدک و جاحدوا باياعقابهم و کسر و م ين نکسوا عليمفترسة الذّ

امرک بما دللت  يک دولّوا وجوههم عن ممالک و زعموا بانّک اخطئت فيثاقک و تکبروا عليمرکز م

رب قطّعوا  ياضک و مشرق مواهبکيمطلع ف يالتوجه ال ياتک و دعوت الکلّ اليان آيمرجع ب يالکلّ ال

 يل و موعياالفتراء و ما رحموا تدفق سب ياالحشاء و قاموا عل يبنار نلهب ف يارباً ارباً و حرقوا فؤاويقلب

االرض برجها و  يرب مناقت عل يسهام البغضاء من االعداء ا ياحشائ يبالبکاء و ما اکتفوا بما ورد عل

 يا ربيک يال يفارفعت يالذقالکهف ا يکون ليمن موطن امن ل يق لياالزمة باسرها فلما ب ياشتذّت عل

ن ع عيانّک انت ارحم الراحم يجوار رحمتک الکبر يف يو ادخلت بهٰياال

لمشام تعطّر  يلروح اهتزّت من نفس الرحمن طوب يها طوبيلنفس تزکت و علمت فجورها و تقو يا طوبيف

 يال يلسمع اصغ يطوبل اهللا مج ين نظرت اليلع يلقلب انشرح من نسمات اهللا طوب يبمن نفحات اهللا طو

.......لکبد ذابت يالحشاء احترقت بنار محبةاهللا طوب يخدمة امراهللا طوب يعلکلک قام يله يکلمات اهللا طوب

ل اهللا يسب يف

د ياوج ماه رسه ب ابهيٰٰت جمال يعناه برغم هر حسود و عنود ز قعر چاه بر آمد ب ياله ز مصريعزکه نياز ا

مان يد و شمع پيثاق در قطب آفاق به موج آيعلم م ابهيٰٰد ملکوت ييتأه ب ب مالحظه خواهد فرموديعنقر

 يالور ياد تاهللا لقد اثره اهللا عليزائل گردد و فر يدر زجاج امکان جنان ساطع شود که ظلمات نقض به کلّ

ثاق ين ميخ ايش يواضح و مبرهن گردد بگو ا قتيه تأملّ و تدبر شود حقيع ماضيدر وقا ياستماع شود قدر

انيزونيمبخسرانيفانفسکمترونفسوفبگوانيصببهٴزدان نه ملعيمان حضرت ين پير آفاق است و اين

ن يبراندازد بگو ضرر اقل انشاءاهللا سبب انتباه گردد و سبب ا ان .......يخسران بنبيعنقروواضحوحاصل

قت مقاصد اهل يد تا به حقيينماد مالحظه يد جديبصر حده جناب بآن يان که باريضرر چه و علّت ز

 يچه گروه حقدرد در فرقان ييقلوبهم را مالحظه فرما يس فيقولون بالسنتهم اليد و ير را ببرير و تدميتدب

شان يا يون را برانهم قالوا انّما نحن مستهزؤياطيش ين آمنوا قالوا آمنّا و اذا خلوا الياست و اذا رود الذّ

ديير بفرمايتفس
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االعظم بهيٰٰهواال

ن لوح يساکن جده که ا ين الرياحسملّ ياز احباء آقا ين قرار است بشنوين لوح مبارک از ايسبب نزول ا

ار و اظهار يبود پس از زحمات و مشقات بس ييايحينام چه  يٰيحيدارند  .....افتخار او نازل شده و اماه ب

ن اظهار ثبوت و ياز ظهور نقض ناقضن امر مبارک را نمود و  پس يق اين تصديل و حجج و براهيدال

ه ب داده بياو را فر يويدندسائس و شبهات و زخرف ه ن بيناقض .......نيناقضبرکهجهٴدره رسوخ نمود ب

من ذکر ما  ........ا کاشتند که ذکر کرده بود يحيب يايحيو عداوت با مطلع امراهللا در قلب آن  .....جهٴدر

ها از سرکار آقا چه نيدند اياو گرد .......دند و  يشن يصدائ ........ياز سامرل ياسرائيذکره گفته بود بن

ن لوح يا يبار  ................بعداً   .......ع ين قول شنيابه يريوزجهٴدره ب ......مياند استغفراهللا العظدهيد

روند به منزل و او را يبرداشته مرسد لوح مبارک را ين  مياحسملّ يحاج  .................مبارک نازل شد 

ن يچن کهيافتيند و دالئل از او ينمايحت مينصف شب او را نص يند والينمايحت رجوع ميداللت بر نص

رد توبه و انابه يش گيپ يمانيتا زود است پش يگفت بار يا چه جواب خواهيآ يم آشکار کرديبغضاء عظ

حون اشک و خون از چشم روان کن و يبرآور و چون جساس راد اليو صحرا فر يکن و سر برهنه در کو

د و يجوش آه زائل گردد و بحر رحمت ب ....م غفران بوزد و کثافتيد نسين و ندم همدم کرد شايبا حن

ن يدار ياهيه باش و مترصد  روسين اوساخ نقض زائل گردد والّا منتظر نقمت الهيسحاب عفو ببارد و ا

 ينفسک ف يالرحمن منک و تر يال يلتجيهرب منک لذالک و ان الخسران لعمراهللا ان اهللا ان الذلّة ست

م  ع عيالعظ يثاق اهللا العلين نقضوا ميم و الذلّة و الحسرة و الخذالن للذياسفل درکات الجح

ندارم د من سرکار آقا اعتقاد يگوياذ باهللا ميو به نوع استهزاء الع..........کنند آن ياو اظهار م ين برايو براه

باش  يند منتظر قهر الهيگويه به او مين علياحسملّ يمبارک هم ندارم پس جناب حاجبه جمال سهل است

شود يک صبح که ميشود نزديم يتراشم مجلس منتهيش خود را مياگر خدا ترا اخذ نفرمود من هم ر

مذکور را خبر دادند که  يون بلند شد و آمدند برايش يا صدايحيب يايحينهٴند که از خاينمايمالحظه م

خون  يقدره جان است بياو آمده و ب يار از گلوينند که خون بسيبيروند ميم يمرد حاج يٰيحيد ييايب

شدهپارهاويهٴک رگ از ريد يگويم ميآورند حکيم ميحک يده اند باريک گاو سر بريا يآمده بود گو

حت يباز او را نص يد حاجيآيکه به حال م يد قدريآيکند و خون بند ميممداواميحکمختصر



160

که دوباره خوب بوده تا آن يگر حالش قدريبخشد تا شب دينم يد توبه و انابه کند ثمريند شاينمايم

او را اخذ نمود بدرک واصل  يخون آمد که مصداق لوح مبارک ظاهر شد و قهر اله يقدره فواره زد و ب

المعظم رات مکرم شهر شعبانيتکب ابهيٰٰه ب يثاق ربانين بر مياسخو ر ين بر عهد الهيع ثابتيشد خدمت جم

افته عودت به طهران کرد و ين يداشت نزد حضرت عبدالبهاء قربياصفهانۀم سديدنعرزا محميم    1316

مقام االحباب درنينمودند که ب يهرقدر سع ياصفهان يدرعليرزا حيم ين امراهللا و حاجيمذکور ياديا

س محفل يرا رئ يد نگفت و محض حفظ از شرور و مفاسدش ويثاق سخن گويعهد و مارجمند مرکز 

وداشتمکتومنگاشتنديوبهتيهداونصحيبراکهعهدمرکزازۀشور نمودند و آنچه خطابات صادر

نشيمرتبطوديگشاضاللتواختالفجاديادريدستودينماديتولفتنهکهگشتيمدسائسيپوستهيپ

و يغر ابهيٰٰاز امر  ينام دلسوزه رازانش بهم ۀکردند و با عديدستورش کار مبه رانياگريدنقاطدر

باز شد  يدانين ميف مبلغيگر از معارين و جمع ديمذکور يادين او و ايفت و مابيرا بفر يده گروهيبرکش

ن به ين طرفيما بيستادند و مخالفت و معارضت فيمقاومت ابه نيمؤمنريمشاهواعاظمازۀکه عدچنان

شتن را هواخواه ثبوت و نصرت يت اهللا اعظم قرار داده خويل شعار خود را تحشدت درگرفت و حزب او

ن مستقل در يآئ يمقرر داشته خود را حام ابهيٰٰت اهللا يثاق خواندند و حزب دوم شعار خود را تحيعهد و م

 يتابع دستور حضرت عبدالبهاء دانسته گروهگروه خود را محق و دونشان دادند و هر ابهيٰٰر جمال ييتغ

و  يت سادگيبا نها ين خود بستند و گروهيمقابله ناروا ب يجاد بدعتيو ا ابهيٰٰامر ه و مخالفت ب .......نسبت

گر متنفر بلکه يکديدسته مخالف خود دادند و از ه اخالص و اعراض از اغراض نسبت نقض و منافقت ب

عنوان ه و باالخره جمال کمر به عداوت و مقاومت فائزه بست و او را بمدافعت و مقاومت شدند  يايمه

د يده گرديافت و موجب احزان شديفاحشه خواند و واقعات مذکوره مدت دو سال در طهران امتداد  يرو

هوده مذکوره را يفرستادند مضار اختالف ب يريکث يبرا يدرپيه که پيو آن حضرت در الواح نصح

در جوار افضال بسر برد  يرا که در ارض مقصود مشرف شده چند يرزا محمود فروغيبرشمردند و آقا م

اقدام در رفع ه را امر ب يب طالقانيرزا حسن اديز آقا ميمأمور اقامت در طهران و اصالح مفسده فرمودند و ن

بر  ابهيٰٰ ت اهللايان رفت و تحيآن غائله نمودند و باالخره در اثر الواح محزنه مؤثره اختالف مذکور از م

عهٴاثر واقه دند و بينچ يجه و ثمرين نتين منافقين موافق و متحد گشتند و معرضيمانده تمامت ثابت يجا
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از  يدر خطاب يوبه ۀاشارکهانيبنيامفادوديگردآشکاراتريبروجردجمالآقايدرونحالمذکوره

 ٰيالقدس ادنبود موجب ترصد و ترقب احباء گشت قوله اگر روح يدهج يد مهديآقا سه آن حضرت ب

که ب بر آن جناب آشکار خواهد شد تا آنين سر عجيب ايتوقف در عهد کند جسم معطل است و عنقر

خواندند و  ..........نامه را مکرر بيافته ويص يمت احوالش تصرح و تخصآثاق شيگر از قلم ميد يدو سال

......

هيس دورس اخالقيتأسآغاز 

ت يترب يد حسن متوجه براياط باغ معروف به همت آقا سيدر طهران به ح 1315سال نيهم در او 

 ي...... و بعضد محسن ياهتمام آقا سه نمودند و متدرجاً ب يسوت دريو ترب ينيبه آداب د ينونهاالن بهائ

برنمودهاقتباسانيادگريدوامرنياآثارازۀزيو جمل و عج افيمتعدد توسعه  يهاو خانه .....گر يد

6ت نمودند.يم و تربيق تعلين طريها فرزندان را بدسالوآوردنداوراقصفحات

ن عکّايناقضعنادوبغضازمهٴش

گشت  يمار و بستريب 1316سال م بهياءاهللا از اغصان که شرح احوالش را در بخش چهارم آورديرزا ضيم

ثاق يمرکز عهد و م ين متنفر شد و دل به سويگر داشت از اعمال ناقضيجهان ده ب يحال که روو در آن

نشدند تا وفات  ين راضين و منتسبيفا نمودند حاضرينش در حيباله کرد و آن حضرت چون عزم ورود ب

.....ک يبيٰيحيکنند يمنع و فتنه م يروان افنديکه پنيا و و افتراء   .....ا بردند و  ن به عکّيافت و ناقضي

خ کاظم سمندر يگاه شه حاضر ساختند و جسد را دفن نمودند آنيئت عسگريو ه ......معاند را با  يآقاس

امر چنانچھ در بخش پنجم شرح دادیم .... طبع و مطبوعات آثار مقدسۀ این امر اعز در بمبئی مؤلفین و تألیفات و مطبوعات در ین.6
و العرفان تألیف حاجی میرزا حیدرعلی اصفھانی کھ در اثبات حقانیت امر اعلیٰ ثار مؤلفین بھائی کتاب دالئلآصورت گرفت و از 

لفضائل گلپایگانی والوع نمود و کتاب فرائد تألیف ابتارۀ جدید از ... تألیفات طس 1315.... نیز در آنجا بھ طبع رسیده و در این سال ابھیٰ 
بھ عرصھ آمد و در مؤلف ... مذکور استعداد و قریحۀ انشاء و تألیف بلیغ و متین پیدا بود و در سنین اقامتش در ترکستان روسیھ جوالن 

االسالم .... و ألیف استداللیۀ علمی متین برای اثبات این امر .... شیخخواست تا اینکھ حضرت عبدالبھاء وی را تقویت کرده بھ ت قلم می
کتاب مذکور بھ سالی دیگر در مصر مطبوع و منتشر گشت و براھین .... کتاب بھ ھزاران زبان تألیف حاجی میرزا محمد افشار یزدی 

سیھ و امریکا و اروپا و غیرھا ...... گردید کھ در در بمبئی طبع و انتشار یافت و تدریجاً ... ھم طبع در کشورھای آزاد ھند و رو
  باشد. بخش .... آن مؤلفین و کتب مسطور می
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 يدر جوار و فضا يا آمده چند روزن با عائله به عکّيم از قزويحالش در بخش مذکور نمودکه شرح

ت با غصن مذکور اقامت ينام زوجه قصر ب درا که يست و اجازت گرفته به مالقات و جلب دخترش ثريز

حت کرده خواستند با خود ينمود رفت و چون پدر و مادر و برادر و برادر روضه مبارک مالقات و نصيم

داد اهللا غصن امر عيارت بودند بديکه مشغول زيست و در حاليگر نگريد يو ناقض ينيببرند آقا جواد قزو

را سقط گشته شتم و ضرب شانيافنان که حاضر بود ااز  يکيمحمود خان و جوار مذکور با تا ........... 

شد  يحال به حکومت داده مدععرض يدعلرزا محميم .........نمودند و در حول قصر حبس کردند شعاع 

باشد و بعد از استنطاق که يش آورده و همسر و زنش ميا مدت چهار ماه است به عقد و نکاح خويکه ثر

ن مرخص و رها شدند.شايان آمد اياز طرف حکومت به م

رانيان ايوارده بر بهائ يهايسخت

افت و با ييه انقطاع نميه بروز داشت تعرضات و اضطهادات خارجيکه فتن و مفاسد داخلنيا ......و در 

رزا ينداشت و صدر اعظم م ين شاه که خود تعرضيوجود سالمت نفس و ضعف و رقت قلب مظفرالد

ت بودند از يش رعيت مملکت و آسايوله طالب امنالدنيخان اميعل ارزياصغر خان و مخصوصاً ميعل

ن قتل و ين و مسببين و مرتکبياها و فقدان قدرت و قوت دولت مجازات و انتقام از ظالمجهت نفوذ ملّ

د ترک در مشهد که شرح محم ياثر شهادت حاجه که در بالد خراسان ببست چنانيغارت صورت نم

ه شتافت ين بشرويکه مجتهد طبس به قصد مؤمننقاط خراسان رخ نمود چنان ......مؤمنانه م تعرض بيداد

اشرار عنوان معاونت  ييمساعدت و راهنماه خته مستغرق شدند و مجتهد بيجا گرن آنيف مؤمنيمعار يول

زا يو مقدار .......ماندند  ين که برجاينار از مظلوميدرهم و د يده مبالغيش کشين را پيفقرا و مسلمه ب

داد و عودت به  م مسلمانانيشد قبض کرده تسليد ورقةالفردوس اداره ميموقوفه که دراه يامالک و م

طبس نمود

که بر بستر افتاد و حالش خوب  يفا درگذشت و در موقعيدر ح 1316سال  يهٴالثانيجماد 14وم يو در 

دند و آنان به يدرب منزلش رسه و وقت غروب ب دنش رفتنديده ا بنبود حضرت عبدالبهاء با کروسه از عکّ
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رون در خانه آن حضرت را معطل نمودند و بعد يل بيطو يسته سلوک و احترام نکردند اوالً مقداريطور شا

دنيدمحضکهفرمودندبعدنشستنديکيتاردريمقدارنگذاشتندچراغدرآمدندکهۀدر حجر وروداز 

برخاسته مراجعت  يدن او امکان ندارد الجرم آن حضرت از جايدم جواب دادند يدآماءاهللايضرزايم

ه که خواستند نعش او را به قصر ببرند حضرت عبدالبهاء بياءاهللا فوت شد وقتيرزا ضينمودند و روز فردا م

 يند وليجنازه را استقبال نما سر راهاحباب تلگراف فرمودند که احترام را نگاه داشته همه حاضر باشند و تا 

حفظ  يبرا هيمتصرف خبر دادند و خبطه المال بيدند فيت احباب را ديکه جمعنين هميات ناقضحضر

ف بردند و آن اوضاع را ينفر سوار بفرستاد و حضرت عبدالبهاء چون تشر يدند و متصرف سيخود طلب

ند يمتصرف بگوخواستند به ين مياند و معلوم بود ناقضستند که سوارها دور روضه مبارکه را گرفتهينگر

م پس به احباب فرمودند که از دور ياند که ما برادر خود را در منزل خود دفن کننآکه حضرات مانع از 

فرمودند و از اعمال و يم ياناتيت مبارک خود بيب يرونيارت خوانده مراجعت نمودند و آن شب در بيز

ن يش ازيم پيسال و نکيد در ن اظهار تعجب فرمودند در آخر مجلس فرمودنيحرکات و سکنات ناقض

تان يهام همه در پشت کتابيگو يظاهر خواهد شد اآلن هم به شما م يگفتم که در امر مبارک چه فتوحات

بکند که  يد و اشراقيدر آفاق ظاهر کند که پشت امکان به حرکت آ يقدرت يثاق الهيب ميد عنقريسيبنو

ه ن بيوارد شد مفسد يرزا محمود فروغيسپس چون مو  ر مکذوبيد عيهزار وعاثر نقض در عالم نماند و 

ه را بر آن داشتند که بيات نگاشته وير قائن عرضحال مشحون از مفتريالملک امحکمران طبس حشمت

رزا محمود را به طبس اعزام دارد و يوسف نام نوشته که ميرزا يم يه حاجيالحکومه خود در بشروبينا

ن آنان را يو مأمورر خود به عزم طبس رفتند ين بصيدحسرزا محميم رزا عبدالوهاب بنيرزا محمود با ميم

ازۀطبس حرکت دهند و عد يباح براالصّيافته نگه داشتند که عليواقع در قرب قصبه  در محل موسوم

مذکورمحلبهشبآندرزينرفتنديفروغبامرافقتوبدرقهعنوانبهکههيبشروشورازپرانيبهائ

بردههجومآنانبرنمودهمواضعهحکومتنيمأموربااشرارۀسردستنامرضارزايموکردنداقامت

و لعن و شتم گرفتند و چندان  ن و سبيدند و به توهدامسکناسباناصطبلدرشببستهدسترايهمگ

الصباح يماند و عل يات بر جايالحزدند و آزار نمودند که آثار جراحات و ضربات در ابدانشان تا خاتمة

ن و يحسا غالمسر و دست شکسته و آغشته به خون را که از آن جمله ملّ يرا به طبس بردند و اسرا يفروغ
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گر يه برگرداندند و به جبر و عنف و آزار ديبودند به بشرو يدرعليرزا باقر و حيوسف جناب و ميرزا يم

ن يالحال مأموريحکمران بردند تا فت به ين پرداختند و مظلومان شبانه قاصد به طبس فرستاده شکايمؤمن

الحکومه مذکور خود به طبس بيوسف نايرزا يم يبفرستاد و اموال منهوبه را استرداد کردند الجرم حاج

ند يقات نمايد مظلوم را به طبس برده تحقيات بست که حکم رسيت کرده مفترير سعايرفت و چندان نزد ام

ن يحسا غالمن صباغ ملّيدحساستاد محم يعلاسا عبن بن ملّدحسمحمان مانند ملّياز مؤمن يو لذا جمع

رزا باقر را به ين و ميدحسا محمالمهاجر و ملّامۀنواد يرزا عليمزبور و م يدرعليوسف و حيمذکور استاد 

که اثر کرد چنان يکاربر آنان پرداخته چوب يت و جفاياذه وسف بيرزا يم يدند و حاجيطبس کش

کان يکان ين يممه گرفته مرخص کردند و مظلويک جريک يش بماند پس از يدر پاها يجراحات تا مدت

دند.يه رسيبه بشرو

1316واقعات سال 

سال پنجاه و ششم

م 1898سال 

ان حصاريقتل و غارت بهائ

ه خراسان صورت بست و ملخص يدريحصار تربت ح ياحبا يدوم از اضطهاد عموم عهٴن سال دفياو در

قبل در  ياميور احباب حصار اير و غيل از جوانان دلين است که برادران اسحق و اسمعيچنل واقعه يتفص

ه يمتماد يهافاع کردند و مکرراً از ظلمداعداء بر اهل وفا تاب تحمل نداشته  يمقابل جور و جفا

 ت حمله واقع شدند ودند بلکه خود مورد شدينچ يت نزد حکام و علماء بردند و ثمريستمکاران شکا

گرفت بناء تعرض به يآزار کرده نقود و اموال م ياء بر او همکه احب يهٴقر مهٴالحکوبيم نايخ عبدالکريش

خته يخود گر نهٴل گردن برافراخت و او را زدند الجرم به خايو اسمع ........ل مذکور گذاشت و ياسمع

ن قصد او نمودند و ناچار تفنگ بر دست کرد مجبور به مدافعه گشت و يمعاند يد وليگرد يمختف
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اراست و به حکومت تربت يل بيان اسمعيحصار دال بر طغ ياهال يم تنها و تنامه مملو از جهدهايعبدالکر

خته يختند و او گريل از تربت به حصار رياسمع يريدستگ يفرستاد و دوازده سوار مأمور حکومت پ

و دست برو نموده  يگر پرداختند تعديان ديافتند به بهائياران مذکور چون به او دست نگشت و سو يمتوار

1316سال نينمود تا در ايل به نوع مذکور مسلح بوده خود را محافظت ميمراجعت کردند و اسمع

ار ين اخالق محبوب يمخلص و شر يل را که بهائيد بن اسمعمحم ياز اشرار خونخوار حاج يعقوب نامي

که از  ير بود و نوبتين شريوسته مورد تعرض و حمله معاندير و پيشه ياحمد حصار ملّا ار و خادمياغ و

را از حصار بدر بردند و معذلک دچار اعداه يان ويش بر آمدند بهائتلقد صده کردند بيب ميمعلم تعق

ه فروش ب يوه برايبار مافت که ييقرب نهر آبه ه بيد از قريبع يده گشت تنها در مسافتيمحل تعرضات شد

ده در کنار نهر ماندند و يمودند و شب رسيه پير و اغفال موافق شده راه قريبه تزو يبرد و باريه ميقر

 يط يمسافت يوداع کرده جدا شد ول يعقوب از ويالصباح يکرد و عل ينوازهمانيم يد از ومحم يحاج

افته يو خبر  مقتول و اقوامخت ي.... رد و خون را در نهر  ين مظلوم را با کارد از هم درآنکرده برگشت و 

تقاص و  يبرا يد را در قبرستان حصار دفن نمودند و احديجستجو کردند و قاتل را دانستند و جسد شه

ر کرده به تربت نزد حکومت فرستادند يرانه قاتل را دستگيانتقام جرأت اقدام نداشت و دو برادر مذکور دل

ار از قاتل ها عبدالقاکبر و ملّيعلاتربت و حصار خصوصاً ملّ      يل داشتند وليد گسالت مشهياه تا ب

ااها ملّگماشته به حصار فرستادند و ملّ ءآزار اهل بهاه ت کرده و آزاد ساختند و نوازش نمودند بيحما

ر مقرر يعقوب شريبان يعه لقب دادند و پشتيرالشّفيعبدالقادر مذکور را که  معاند قهار حصار بود س

گر يا عبدالقهار و دل و اسحق جرأت اقامت در حصار ننمود و ملّيم اسمعيعقوب خود از بييداشتند ول

ران فتنه و فساد را کامالً روشن ساختند و يب نيق و ترغين تشويدادند و با ا يوه جرأت ب يان همياملّ

ندوختند و يم بيسشار آورده زر وک حاکم حصار به شدت بنا تعرض به مظلومان گذاشت فير بيجهانگ

ر به دوستان و همرهان خود در مشهد خبر داد و آنان يو مقاومت برخواست و جهانگ به ........ل ياسمع

ر و يحصار خبر داد و آنان تحق ءا عبدالقهار و رؤساملّه ل بيل را به قتل آرد و اسمعيدستور دادند که اسمع

بمصدوقه اقتلوا  يرت برافروختند و شبيل با برادرش به غيالجرم اسمعتمسخر ازو و از احباب نمودند و 

ستند و خبر يابان رفته زيبو کوهبهوبرداشتندجهانصفحهازلهٴر را با گلويجهانگ يوذيقبل ان  يالموذ
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چند رؤسا از تربت به  يسوار با تن يگر سيد يدند و روزيشان اهتمام ورزيا يريدستگ يتربت رفته برا

ز به جبال و يان پرداخته چون آنان نيسائر بهائه نساختند ب يل و اسحق را خواستند و کاريآمده اسمع حصار

ر کرده با يها را غارت و زنان و کودکان را اسائشان گشوده خانهيختند دست به اموال و اشيگر يصحار

ت و مقاومت يحما ن امور موجب شدتيف نگهداشتند و ايخود به تربت بردند مدت شانزده روز در توق

مسلح را که  يرامونشان مجتمع گشتند و اشراريدر پ يافته جمعيد و متدرجاً قوت يل و اسحق گردياسمع

لم حکومت دادند يشابور برده تسيالح نموده به نالسدولت را غارت کردند گرفتار و خلع يمحموالت پست

انتفاع و استفاده و استظهار از  يبرا لطانالسز جاللياء مسروقه بدست آمد الجرم حکمران ترشيو اش

ل نموده ينصرت و تجل ياء پست دولتيق و سراق اموال و اشيرشادت و قدرتشان در قبض و اخذ قطاع الطر

ان يت طغيغماگر در آن حدود رايچند از اشرار  يمنصوب کرد و در آن اثنا تن يو به سمت تفنگدار

االمر واقع شدند و حکومت عاجز ماند و عاقبتبرافراخت و نفوس و اموال از تعرضاتش در خطر 

افتند و يرا  يگر به قلع و قمع گماشت تا در صدد برآمدند و طاغيد يعقوب را با تنيلطان اسحق و السجالل

ر چند يقصد قتل شره حال اسحق بن زد و در آنيقه شد و او را بر زميتنه دست به ه ل با دو تنه بياسمع

 ييقتل برادر و تنها تد و اسحق از جهيل خورد و آن جوان به خون غلطيبه اسمعگلوله رها کرد از قضا 

بود تا  يش در دره جز باديلطان او را با خود نگهداشت و در حکمرانالسجالل يش پژمرده شد وليخو

دره خبر معزول گشت  يلطان از حکمرانالسس دولت مشروطه جالليام انقالب مملکت و تأسيچون در ا

تش نسبت به احباء به شدت يا عبدالقهار که در معاندت و قهاراجعت به حصار نموده و ملّاسحق مر

به قصد هالک آن جوان گلوله  ير مذکور را به قتلش گماشت که با همرهانش شبيعقوب شريد يکوشيم

گ از جن يقصد نامق شد و جمعه رو اسحق اقامت خود را در حصار صالح ندانسته بنيگشاد دادند و از ا

و معاندت  يمحافظ خود با آنان موافقت کرد و خاتمه احوال و يز برايرامونش گرد آمدند و او نيآوران پ

م.ينگاريم يکين نزدين را در اين ما مظلومين معانديعبدالقهار و سائراملّ

يرزا نصراهللا بجستانيشهادت م
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ارت مرقد يدار برادر و زيسمرقند رفته پس از دکه از مشهد به يدر حال يبجستان يا علرزا نصراهللا بن ملّيم

که به اطراف نگاه و صحرا را يتجن در حال بهٴک قصينزد يکرد در قطار آهن در مکانيپدر عودت م

افته يان اطالع يد و بهائين مجروح و مقتول گرديالحين انداخته فيکرد چند معاند او را به پائيتماشا م

و خون برداشته غسل و کفن نمودند به کنار رود تجن دفن کردند. بدانجا شتافتند جسد را در خاک

فتنه در همدان

ل را ياسرائاء آلفه داشت دستور داد نه تن از احبين طايمظفرالملک حکمران همدان که نظر معاندت با ا

آنان را به افتند ربودند و يب و بغلشان يباارزش در ج ءايچه از اشر بستند و آنيک زنجير کرده به يدستگ

 يجان اهالين گفت اجتماعات شما موجب هيشان چنيدند و پرخاش کرده خطاب به ايمحضر حکمران کش

 ينمود الجرم و بهيٰٰبهاءاالاييانه زدند و او را در تحت ضرب ندايرا تاز يارييگشت و فرمان داد حاج

دند پس يبند کش ....زندان  دررا يرا چوب زدند و همگ....يئگاه دارا به شدت مضروب ساختند آن

هجوم  .....وسفيآقا  نهٴختند از آن جمله چون به خايغماء رياء به قصد احب يهان حکومت به خانهيمأمور

چند  ياميکه ااش که دچار درد مخاض بود وحشت کرده درگذشت و مظفرالملک پس از آنبردند زوجه

را رها نمود. يگرفته همگن را نگه داشت باالخره مبلغ چهار صد تومان يمحبوس

زديفتنه در 

از احباب  يعبور جمع طهٴواسه که مرکب شاگردش بنيا نهٴرانداز نام به بهايزد تيان يدستور بزرگ زردشت

وله الدرا زدند نزد جاللين مجادله و مکابره شده وين او و عابرين افتاد و مابيد و راکب به زميرم يپارس

فتنه بزرگ فراهم  يان پارسيقصد جان و مال بهائه نموده خواست ب يقراريو اظهار ب يحکمران ناله و زار

رزا آقا يوسائط مه بلد ب يار کنند و احبير و اسين شداد بفرستاد تا آن جمع را دستگيسازد و حکمران مأمور

به  يساوالن حکومتييافت و معذلک تا مدتيس پست التجا بردند و شدت فتنه انطفا يلطان رئرالسيخان بش

االمر سوء اعمال و دند و عاقبتيکشين سو و آن سو همين به ايب مذکور ده تن از مظلوميعلت تعق

ز مساعدت کرد و مظلومان مستخلص و يان نيزردشت يد و انجمن ناصرياغراض دستور ثابت و مشهور گرد
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را به  يان پارسي) از شناختگان بهائيورا بهرام (اختر خاملّ نهٴچند از مؤبدان که خا يز تنيآسوده شدند و ن

ه نمود ياز اشرار را گماشتند که دستبرد و سرقت در خانه و اثاث يختند و بعضيانگ يرنگياجاره داشتند ن

ده محبوس بداشتند يدادند و چهار تن را گرفته بدارالحکومه کش ياحباب پارسه گاه نسبت سرقت را بآن

اء ين را قبض کردند و اشيت واقعه را کشف و سارقيفيک يوسائله ان همت بنمودند و بيگر بهائيد يول

ا بهرام مذکور درگذشت و ز چون دختر ملّيدست آمد و سوء اغراض موبدان آشکار شد و نه مسروقه ب

 ياعضاء انجمن ناصر يرانداز مذکور ممانعت کرد وليخواستند جسد او را در دخمه (دادگاه) بگذارند ت

ان يه را با اکرام و احترام به دخمه بردند و بهائيدستور را محکوم ساخته متوفاة بهائان همت گماشته يزردشت

را کنار  يگساريکه مان را علناً ترک گفتند چنانين هنگام پاره از رسوم مبتدعه  زردشتيدر ا يپارس

نجام اعمال ن اينار مباشريبهرام به بذل درهم و دانهادند و ملّ يگذاشته تالوت الواح مبارکه را قرار

و ممنون ساخت. يل دخمه از خود راضاموات را در شب اوه ق بلّمرسومه متع

س مدرسه در کاشانيآغاز اقدام به تأس

هود هم از قبول يجا نبود و در آن يو عموم يدولت ۀان چون مدرسيليان کاشان خصوصاً اسرائيبهائ

مخصوصۀس مدرسيبه فکر تأسن سال يخود ممانعت کردند در ا يکودکانشان در مکتب خصوص

آنعبدالبهاءحضرتوگرفتقوتوتوسعهمتدرجاًکهداشتندبرقرارخانهدرمحقريمکتببعداًوشدند

يبرترافتيسيتأسکاشاندرکههوديونيمسلممدارسبرباالخرهودادندبشروحدتۀم مدرسنارا

م.ينگاريمليتفصبهشيجادرکهديگردنيمعاندبغضاانيغلوحسدموجبوجست

راهللا و آغاز ذهابيکا و نقض و رفض خيدر آمر ابهيٰٰت امر قو

به غرب ........ين بهائياب مبلغيو ا
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ن يوسته زائريثاق اوج گرفت و پين مذکوره که قدرت و عظمت مرکز عهد و ميدر خالل احوال و سن

هر سو ه ب يسيو انگل يو عرب يآثار صادره به فارسآمدند و يارض مقصود مه مختلفه ب ياز کشورها يبهائ

ا و ين مهين و مسافرياقامت زائر يفا اجاره فرمودند و برايا خانه در حق امور در عکّيت ضعلّه رفت و بيم

برقرار 

اطاق خوابگاه  يکيچهار اطاق  ياست دارا يمحقر نهٴمبارک که مسافرخانه ... شده بود خا يرونياط بيح

از اهل  ي....... قم نهٴهم مسافرخا يکييمنشاد يد تقيدفتر مرحوم حاج س يکييمبارک که اطاق عموم

منظم بود که  يها خواب چهار اطاق با تخت يهم دارا ييکايآمر نهٴاط مسافرخايف دارند و حيحرم تشر

ر است و اساس يکوه کرمل دا هٴنمفصل در دام ييک دستگاه بنايغرب و از آنجا گذشته  ياحبا يرايپذ

 ييبه امور بنا يدگيرس يمختلف برا يها ثاق به فاصلهيکل ميگذارند و ه يرا م اعلٰي ٰ مقدس مقام  يبنا

ٰ مقام  ا شوند و بعد به عکّ يار به شرف لقا فائز مياحباب و اغ يفرما شده چند روز فيفا تشريبه ح اعلٰي 

ز يار منظم بود و نيشان هم بسيشت ايا نبود و مرکب و معن عکّيمجاورفا کمتر از يمراجعت ..... دوستان ح

ختند يمبارک ر يآبخور ۀدو مرتبه سم به کوز يکيثاق را نمودند ين قصد هالک مرکز ميدو نفر از ناقض

مورد  يکيوس شده و باالخره هر دو نادم گشتند يد و مأيبا خنجر مصمم قتل گرد يکيو مکشوف شده 

ونس افروختهيرا اغماض فرمودند.   دکتر  يکيعفو شد و 

م يشرفت و ابراهيپ هريبه سرعت مح ابهيٰٰکا امر يآمر يهٴشمالۀاالت متحديم در ايکه نگاشتداشتند چنان

ع گشتند و يره مؤمن به امر بديت کثيم حاصل و جمعين امر نجاح و فالح عظيغ و نشر ايراهللا را در تبليخ

ن و مؤمنات که ين بار دسته از مؤمنينخست يافت و برايار انتشار يات بسينشرد و يس گرديمراکز متعدد تأس

رسون يراهللا و مسس کروپروس تورنبورک و مسس هارت و مسس آيجمله خمجموعاً شانزده تن و از آن

مفتوح  ءعموم اهل بها يروه مبارکه ب ضهٴارت رويارض مقصود آمدند و باب زه ارت بيز يبودند برا

از  ياريبا بسنداشت و ابهيٰٰه امر يقيد حقيق از معارف و عقايراهللا مذکور اطالع عميخ يد وليگرد

 يانتشار داد و خواست بعض يسيلسان انگله اق بيبدان س يخت و کتبياميه خود بينيه و دياعتقادات فلسف

 يا برخمکالمه در محضر حضرت عبدالبهاء و معارضه به که در عکا اقامت کرد بياميگر نشر دهد و ايد

مات آن حضرت يش نسبت به تعليه خويدش مکشوف گشت و در تبرئه و تصفيعقا يرانين اياز مبلغ
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که به نوع مسطور و در  ابهيٰٰکا مراجعت نمود و آثار ياد خالص ننمود و با چنان حال به آمرياطاعت و انق

قت يهمرهانش که از حقد با خود برد و يبه طبع رس يدر بمبئ يدعلرزا محميم ياريدسته بخش پنجم ب

ن و مؤمنات يآنان بردند و همهمه در جمع مؤمن يکا خبر براياحوال مطلع گشتند پس از عودت به آمر

افته دستور فرمودند که در مجمع دوستان اطاعت صرفه خود را ياز قلم آن حضرت صدور  يافتاد و الواح

ن نکرد و در يد و او چنيگر افکار ثابت نمايه خود را از ديز تبرئه و تصفيمات آن حضرت و نينسبت به تعل

خود  يو جلبش به سو يف ويمت شمرده در تحريا فرصت را غنن عکّيخالل احوال مذکوره ناقض

اجرا  يکه برا ينياهللا بن آقا جواد قزورزا غالميغصن اکبر و م يدعلرزا محميرزا شعاع بن ميدند و ميکوش

ن و مؤمنات يت مؤمنيراهللا مردود و مطرود گشت و جمعينمودند تا خکا گشتند اقدام يم آمرين مقصود مقيا

اقل که مشتمل  ينداشتند مختلف شدند و حزب يقيمان بوده هنوز اطالعات عميدااليآن مملکت که جد

وسته از يپ يرهم بودند بويسس انابل و غيو م يمانند مسس هارت و مسس البوت و دکتر گرنز يافراد

کا يدر آمر ابهيٰٰنهٴيسفبرکهبودبزرگمهٴن لطيمحروم ماندند و ا ابهيٰٰد ض ثبوت و رسوخ در عهيف

ساکن  يم اصفهانيعبدالکر يد و سبب شد که حاجيخورد و موجب حزن و اندوه حضرت عبدالبهاء گرد

توجه و اطاعت آرد و ه راهللا را بيکرد که خ يکا فرمود و او سعيآمر نهٴروا 1317گر يد يمصر را به سال

م خود موافق يعبدالکر يفاتش ممنوع شدند وليراهللا مردود و احباب از مطالعه تأليفتاد الجرم خين مؤثر

رزا حسن يم يذا در همان سال حاجلجلب مال برآمد  دصده آن حضرت رفتار نکرد و ب ياستغناء و رضا

بعد از  يداشتند و اندکم روانه يد عبدالکريثاق و تبعيت عهد و ميتثب يساکن مصر را برا يمعروف خراسان

را فرستادند که در بخش سابق ضمن شرح احوال  يگانيرزا ابوالفضل گلپايو م يرزا اسداهللا اصفهانيآن م

ن يک مؤمنين از ين سنيمفصالً مسطور است و در ين بخش و در بخش آتيا يراهللا و در مطاويم خيابراه

ض محضر حضرت عبدالبهاء يو درک ف ابهيٰٰضهٴارت رويزه ب يپدريکا دسته دسته پيمنجذب آمر

دم بر مخالفت و معاندت افزودند و ناقض اکبر و ه ن دم بين ناقضيگر مخالفيد ييدند و از سويرسيم

امراهللا نفاق  يادين اياز طهران که ماب يهمرهانش از آن امور خصوصاً از وصول خبر آقا جمال بروجرد

شادمان گشتند. ياست بس
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در سفح جبل کرمل اعلٰي ٰ س مقام يتأس

اشجار سرو واقع در ه محفوف ب يها در محلاز تابستان ياميا ابهيٰٰم جمال يکه در بخش پنجم نگاشتچنان

مه برافراشته اقامت و تنزه نمودند يآن واقع بود خ يشرق نهٴفا در داميصفح جبل کرمل که شهر کوچک ح

المنظر آن صادر فرمودند و از آن مقام حسن يهٴع جبل مذکور و بشارات راجع به آتيدر شأن رف يو لوح

فا يح يهٴگر بستان و تاکستان مصفا و طبقات و عمارات و ابنيد ياخضر و سمت يايگر دريد يکه از طرف

در آنجا  ٰياول طهٴنق اعلٰي ٰ کل اطهر مقطع حضرت مبشر يان داشتند که هيش کردند و بياست وصف و ستا

را در آن محل که  ينياء قطعه زمهارت شود لذا حضرت عبدالبيه محل زارجمند بنا شد يرد و مقاميقرار گ

حفر و اشجار  ينام خود قباله کرد و بعداً متدرجاً شروع نمود چاهه ده بيمطهره است خر ضهٴمواجه رو

ن دور مانده يب دهند که از والدين ترتينونهاالن مؤمن يبرا يکرده مکتب يغرس نمودند و خواستند گلکار

ه اشاره خطاب به اء اطفال مطابقت و موافقت نکرد و مکرراً بيت و همت اوليوضع يپردازند ول ليبه تحص

ک يک شبر از آن با يرسد که  يوقتد ويدانين مکان را نمين فرمودند شما الحال عظمت مقام ايآنان چن

از  يانع هر اقدامن که ميمجاور را بخرند ناقض عهٴترازو باشد و بعد از آن چون خواستند قطهمره زريل

گران رسد و  يام مستقبل به بهائيدر ا ين اراضيع کرده گفتند ايشدند مالک را تطميطرف آن حضرت م

شتر بخرد و يب ين را به بهائيختند که آن زميبرانگ يست و مشترين مقدار موافق مصلحت نياه ع بياکنون ب

 ياريدسته ن مذکور را بيآخراالمر زمآن حضرت با تمامت موانع تحمل و مقاومت و مدافعت کرد و 

در چند يق ماهيطرنيضه دادند و بديحکومت عره ت شدند و بيمالک يا مدعهمرهان خود از اهل عکّ

فرمودند که در يرند و اظهار مسرت از آن محل مياحباب فرمودند که بگه ت لطافت و صفا بود امر بينها

د که در يآيقه به نظر نميالحقيهات و اطراف است و فن جين مواقع ايت نظارت و صفا است و بهترينها

 يقتيو حق يروح اعلٰي ٰ ش محض مقام مبارک حضرت يچهار سنه پ يرش باشد بارير جهات عالم نظيسا

ک يرنگون مرقوم شد که ه ده شد و حاضر گشت بعد سفارش بيتربته الفداء خر ينونتيو ک يو ذات

ند و يا نماين خشب هندوستان مهيک صندوق از بهتريپارچه و کيت ظرافت يصندوق مرمر منبت در نها

 يچ نفسيه يفا گشت ولياد وارد حيز يمشقت و تفاصله بفرستند در شش ماه قبل آن دو صندوق ب

مبارکه است  ضهٴرو تجهه نمودند که بيجهت مقامست همچو گمان مه ها بن صندوقيدانست که اينم
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اط و يم رفتند در کمال احتيجا با چند نفر ارسال نمودنيمخصوص از ارزا اسداهللا را يجناب آقا م يبار

همراهان گمان نوشتجات نمودند عرش  ٰيرزا اسداهللا بداند حتّيجز آقا م يکه نفساحترام و احتشام بدون آن

تربته الفداء را با کمال خضوع و خشوع با تخت روان  يو ذات يکل مقدس روحيم جسد مطهر و هيعظ

رخ نمود حال در جبل کرمل  يو سرور يتيگر معلوم است که چه روحانيقدس نمودند دوارد ارض م

ف آن را فرموده يشه توصيالحبائه الفداء هم يقدم روحا شده و جماليش گرفته شده و مهيکه از پ يمحل

ه ف آن واقع و بشارت واضح مشغول بياء تعريع کتب انبيگرفتن آن نموده بودند و در جمه بودند و امر ب

در آن  يکشو سنگ يکشخاکبهماباديباشمالهذارديگتعلقچههيالهۀنم تا اراديمقام مقدس ب انيبن

ر يد هذا خيموفق شو ٰين شرافت کبرياه د و بيهر قسم باشد حاضر گرده ب يزوده د و بيمقام مشرف بشو

ر يرا تکبافنان ازمقدساتورقاتسائرووالدهورقهٴوجدهحضرتمقدسهۀن و ورقيلک من عباة للثقل

ثاق ع عيالم يا من ثبت عليک يد و البهاء علييابالغ نما ابهيٰٰابدع 

ز ثابت يع ثابت و راسخ انشاءاهللا سائر افنان متزلزل نيجهت آن حضرت جمه زد بيهللا که احباب االحمد

دارند ع ع ٰيمجرند تا يآباد هر نوع مصلحت بدانند امر فرمااالذکار عشقکردند در خصوص مشرق

اگرميمطهرمقدسمرقدانيبنبهمشغولچونديبدهافنانحضرتبهبعددينمائمالحظهراجوفۀورق

 يکشخاکه ن عبد بيمانند حاضر کردند و با ايمقدس که ثابت بر پ ۀنان سدرافحضراتازنفردوچنانچه

زد هر يار سبب سرور قلب است و در خصوص مجلس در يدر مقام مبارک مشغول بشوند بس يکشو سنگ

د اطاعت کنند  ع عيکل باند ويفرما ٰينوع آن حضرت مصلحت بدانند مجر

دو فرع  بهيٰٰهوااله بهاء االبهاء ين عليرزا عبدالحسيناب آقا مجمبارکهۀزد حضرت افنان سدريبهيٰٰهواال

 يچ منعيهبه ويگشتهيالهمواهباعظمبرموفقکهراتياحدحضرتکنشکرهيالهمبارکهۀح سدريمل

اهللا است اگر در ثاقيثبوت و رسوخ بر م ٰيو آن موهبت عظم يمسدود نگشت يچ سديهه و ب يممنوع نشو

نبود هم که چشمت  يحال بشارت ييايالبته در عهده بر ن ين نعم موج زنيا نهٴشکراه م بيچون  يهر دم

را که  يفا محليات در حکرات و مره مبارک بست که جماليروشن گردد و جانت گلشن شود و آن و ن

جبل کرمل 
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بهٰيهواالو نبذه از ..................

ه بهاءاهللا  يعل يدتقرزا محميم يحاج جنابليالجلالفرعمبارکهۀزد حضرت افنان سدري

بهيٰٰهواال

س ل جبل کرمل در کمال بشارت به خدمت آستان مقديه االن که در ذياله ۀمبارکۀافنان سدر يا

ده مسرور و يت جدين عبوديان منهمک و مألوف شب و روز به ايان مطاف قدسيمشغول و در رفع بن

سامانآنکهمبارکهۀع افنان سدرياخبار استقامت جم ازوديرسحضرتآنيروحانمهٴمشعوف که نا

رامقدسآستانخدماتنمودهفراموشراامراهللاجيتروگريدحضراتوگشتحاصلانبساطتينها

ف ياخالق را عبث انگاشته شب و روز به نشر اراجبه تخلقونمودهانينسراکلمةاهللاعالءگذاشتهکنار

غ ينفس را تبلک يع اهل فتور يحال جم يده از بعد از صعود اليمشغول گشته و در نشر اوراق شبهات کوش

قسم به  يو فالکت ين چه بدبختيو ا ين چه نادانيو ا ين چه غفلتيو ا ين چه مسلکياهللا اننموده سبحان

نند باز خود را در اندازند يکه وصف نتوان نمود چاه را بب ......ن قوم يم که قلب چنان به جهت ايجمال قد

مشاهده ......ا و آخرت را يو ذلت و خسران دن يجرعه نوشند رسوائين بيو سم را شاه کنند با وجود ا

مانع شده نگذاشتند و آن حضرت باالخره رفع و دفع فرموده ين خود را دراندازند باريکنند با وجود ا

ن يده راه عبور و ورود به مقام قرار دهند ناقضيمجاور را خر ياراض يدند و خواستند بعضين را خريزم

واگذاشت و  ابهيٰٰده به ملکوت يکه آن حضرت دست از دفاع کشيدحه ختند بيانگ يپدريموانع پ

ن امور ين را بفروخت و از ماجرا پوزش خواست و ايشد و زم يراض يد که مالک اراضينکش يطول

د و شروع به بناء خواستند تا در سال يارامين جهت بيشه آن حضرت از ايمتدرجاً انجام گرفت و فکر و اند

دند و از مهندس يگانه را خود آن حضرت کشحجرات سه ۀرا نهادند و نقشسنگ اساس  1316گذشته 

 يموجود نبود برخ ينبغيه کما يات مادياجازه حاصل کرده مشغول به کار شدند و چون ضرور يحکومت

قفقاز مساعدت و بذل همت کردند  بهٴابوطالب از اهل بادکوملّا ه خصوصاً پسران يان بالد نائياز بهائ

م و در يالکراالشرف بابنام بابه االحباب بنيشان بيتذکار اسام يابواب بنا پس از اتمام براکه چنان

الفضل و در مقابلش باب باال متداول گشت.ا بابيمقابل در
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اعلٰي ٰ صندوق عرش 

را  يرزا اسداهللا اصفهانيکه منمودند و قبل از آن اعلٰي ٰ که شروع به بناء مقام  يحضرت عبدالبهاء هنگام

ان هند دستور دادند که دو يران فرستند به بهائياه نقل جسد اطهر حضرت نقطه ب يم براينگاريچنانچه م

ا ين آنها اسم اعظم يده بر سقف و طرفيبر ما تراش يض شفاف معدنيپارچه از سنگ ابکيصندوق 

آنجا فراهم  ين جنگليز دو صندوق از چوب رصين کنند و نيقلم تزئنيمشک يبايخط زه را ب بهيٰٰبهاءاال

ف يق کرد و مصارين هند را تشويمشهور مؤمن يمان خان جمال افنديسازند و بهر انجام عمل بشتابند و سل

ا خبر ن عکّيسو ناقضبذل نمود و از آن يسيره انگليل هفتصد ليد اسمعيچه آقا سار صرف نمودند چنانيبس

بسازند و او  يره را به شام فرستاد تا صندوقيابو هر ٰيرزا مصطفيناقض اکبر م يدعلرزا محميافتند و مي

منصرف گشت  يدعلرزا محميره قرار داد و ميهشتاد له صندوق بدهيشخص نجار معروف به صداف را د

تمام شد که جمعاً  اعلٰي ٰ عرش  نام مقره ب  در ........نوع مذکور ه ب يز چوبيو ن يو بالجمله صندوق سنگ

از سنگ مذکور که  يان آنها را با الواحيبود و بهائ يو در صندوق و صندوق چوبصندوق  يعنيسه قطعه 

ب دو فرسخ است      يا که قريدر ل و اکرام تا کنارم و تبتّه نمودند با ترنّيه و تسويده تصفيفرش تراش يبرا

صفحه ..... مهٴيضم

از آن حضرت است يو خطاب

بهيٰٰبهاءاهللا االه يل عليد اسماعيرنگون جناب آقا س

بهيٰٰهواال

ن خدمت يست که از آسمان بر فرق تو نهاده شد اين خدمت تاجيمقدسه ا ضهٴقائم به خدمت رو يا

ست که شرق و غرب يات کرامتين خدمت صين روشن گشت اين تو چون صبح مبيست که در جبينور

ست ين خدمت گوهر اياست که بر فراز آسمان بلند خواهد شد ا ين خدمت علميرا احاطه خواهد کرد ا

کم التابوت ياتيه ملکه ان يد آتيفرمايست که در قرآن ميرا تابوتيدرخشد زيکه در تاج مکوک ملکوت م



175

ن يکل منور است اينه هين سکينه روح مجسم است اين سکيجسد مطهر است ا هنين سکينة ايه السکيف

ع ع لک ٰيلک ثم طوب ٰيجمال اطهر است طوب يص نورانينه قميسک

ل و عائله و با يد اسمعيبا پسرش آقا س ينرنگويرازيش يد مهديس يآوردند و حاج يکشته حمل کرده ب

سالماً  اعلٰي ٰ اط و احترام قبل از ورود عرش ين با مراعات احتيحسمعروف به غالم يکازرون يعلآقا عباس

ه گمرک ب ۀختند و اعضاء دائريس فتنه و فساد انگيتأس يل و دسائس برايز حن بايفا رساندند و ناقضيحه ب

که آقا يا ها در خانهل اکتفا نمودند و صندوقيضرت عبدالبهاء تعرض نکرده به گمرک قلحپاس خاطر 

در خانه اجاره آن  يز مدتيا داشت قرار گرفت و نيرزا محسن افنان حسب دستور آن حضرت مهيم

ماند. يفرمودند بر جايز استراحت مين يمسافرخانه قرار داده و گاه فا کهيحضرت در ح

از طهران اعلٰي ٰ نقل جسد اطهر حضرت 

ل مسطور است جسد مطهر مقطع آغشته به خون حضرت يکه در بخش دوم و ششم و هشتم به تفصچنان

ر محل و يياط تغيپاس احته ب يپدر يز به طهران آورده مستور و مکتوم نگهداشتند پينقطه را چون از تبر

را مأمور نمودند که جسد اطهر را  يرزا اسداهللا اصفهانيم ابهيٰٰمقر و حافظ مسئول دادند و باالخره جمال 

ا کرد صندوق مت عکّيکه عز يندانست و بعد از چند يکه احدنمود چنان يم گرفته نگهبانيمحرمانه تسل

ره است يعات خطيکه الواح و توقنياز الواح و آثار متبرکه مختوم کرده به عنوان ا يجسد اطهر را با مقدار

نمودند و چون  ياز محرمان دانسته پاس احترام الزمه را مرع يدر طهران مضبوط بداشت و فقط معدود

دخان سرهنگ رزا محميدند صندوق را نزد برادرش ميرا طلب يحضرت عبدالبهاء و 1317ن سنه يدر

د و با شتاب به يفا گرديمأمور آوردن صندوق به ح يفا و اقامت چنديه سپرد و بعد از نزدش در حتوپخان

د و با شوهر خواهرش ياط به عزم اصفهان نقل داد و چون به اصفهان رسيده صندوق را با احتيطهران رس

 يعروف که براکرد و تخت روان م يرير تدبيان نهاد وزير اصفهان راز را به ميرزا اسداهللا خان وزيم
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چند  ير پنهان کرد و با خداميش ساخت و صندوق را در تخت و سريران معمول بود برايمسافرت اعاظم ا

عرب و  يااز احب يرزا اسداهللا و صندوق مبارک را جمعيبه بغداد رساند و خدام مراجعت کردند و آقا م

رزا اسداهللا يکه با منياه روت رساندند و نظر بيق بر شام تا بياالصل ساکن بغداد مسلحاً از بغداد به طريرانيا

ت يت طرق رعاين گمرک و امنيدر دست بود که مأمور يدولت يهٴن حرمت از اصفهان و طهران توصياز ح

ه مصون يران و چه در مملکت عثمانيگر چه در اين ديو تعرضات مأمور يگمرک ......و حفاظت کنند از 

ٰ که عرش ا بدان صدد شدند ن عکّيماند و ناقض اس ناصر عب يند و حاجيرا از دست حمله بربا اعلٰي 

با آنان روابط داشت  سراً شد و هنوزيم و به محضر مبارک وارد ميکه در بخش چهارم نام برد يبغداد

محرمانه  داشتند و .....آن امور احاطه .....يخبرند وليکردند که آن حضرت بيگماشتند و گمان م .......

ن و دفع ياغفال متعرض يمد نقل دهند و براآ يا معکّه کوچک که در هفته دوبار ب يدادند با کشتروت يبه ب

عباس حضور داشت  يکه حاجينام عبداهللا پاشا در حاله معروف ب يسراه ت بيکه در بيمکرشان روز

.....ا يمبادا از راه درم که يبزن ٰيدمصطفآقا محمه ب يد تلغرافيروت شد و بايوارد ب اعلٰي ٰ کل يفرمودند ه

 يم حاجيمرقوم فرموده تسل يدرنگ صورت تلغرافيحرکت دهند و ب يند بلکه از راه خشکيارسال نما

تلگراف دستور دهد که  ۀر دائريت سرعت رهسپار شده از قولشان به مديغاه عباس داده امر فرمودند که ب

ق بر يچند مسلح از طر ينزد ناقضان رساند و تنعباس خبر  يز چنان کرد و حاجير نيالحال بفرستد و مديف

ٰ کل يرفتند تا ه ن يدند که صندوق مبارک با مأموريمه راه نرسيند و هنوز به نيرا با محاربه بربا اعلٰي 

ت ير گمرک منتظر و مترقب بود به بيبندر وارد شدند و آن حضرت که با مده ق بحر بيمذکور از طر

اط از ياحت يافت و براين يآگه ين خدمت شدند احديکه مأمور انجام ا يمبارک آورد و به جز کسان

مقام کامل شود ءفا و کرمل مکتوم نگهداشتند تا بناياز ح يدر محل ين چنديالع ناقضاطّ

اان به عکّياز بهائ ين غربيآغاز ورود زائر
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مستر و ف ازنخست مؤلّا شروع شد و گروه به عکّ يان زائر غربياب بهائيذهاب و ا 1317ن سال يدر ب 

 يو غرب يشرق نهٴدند و الجرم دو مسافرخايارت رسيض زيا به فرهم در عکّينگر و غيس واج و لوا گتسيم

س فرمودنديتأس يو غرب يشرق ين بهائيزائر يبرا

بند شدن حضرت عبدالبهاءقلعه نهٴن و فتيناقض ۀسيدس

ن برافروخت به همرازان و همکاران يکه به علت واقعات مذکوره در آتش حسد و ک يدعلرزا محميم

صادر از آن حضرت که راجع به  يتير هزار بياز لوح شه يم کرده اقتباساتيخود دستور داد تا جزوه تنظ

اتيآازمهٴد نموده و شيعهد اسالم صادر گرد .......نياحوال ناقضه اس بياعمال و اقوالشان با ق يمساو

.........ابهيٰٰخالف اسلوب ه ان کردند که آن حضرت بيمه ساختند و بيرا ضم ابهيٰٰ

حضرت عبدالبهاء  قوله يهااز خطابۀو نبذ

و  .......ثاقيثبوت و رسوخ بر م ٰيموهبت عظم ........ت   يحضرت احد  .....ه  ياله ۀمبارک ..........هواهللا    

 راظها ..........ت لطافت و صفا بوده   يجبل کرمل نها  .......فايدر ح ........مبارک جمالن است که يآن ا

ن جهات و اطراف است ين مواقع ايت نظافت و صفاست و بهتريفرمودند که در نهايمسرت از آن محل م

ش مقام مبارک حضرت يچهار سنه پ يرش باشد باريز نظيجهات عالم ن        .......نظره قه بيالحقيو ف

مرقوم   .......ده شد و حاضر گشت بعد سفارش يلتربته الفدا خر ينونتيو ک يو ذات يقتيو حق يوحراعلٰي ٰ 

ن خشب هندوستان يک صندوق از بهتريک پارچه و يت ظرافت يک صندوق مرمر نسبت در نهايشد هر

چ يه يفا گشت ولياد وارد حيل زيتفاصماه قبل آن دو صندوق به مشقت و ند و بفرستند و ششيا نمايمه

 ضهٴجهت روه نمودند که بياست همچه گمان م يجهت چه مقامه ها بن صندوقيدانست که اينم ينفس

اط يدر کمال احتو م يجا با چند نفر ارسال نمودنيرزا اسداهللا را مخصوص از ايجناب م يمبارکه است بار

نمودند يها گمان         مهمراه ٰيرزا اسداهللا بداند حتيم که نفس خود آقاو احترام و احتشام بدون آن

 يالفدا با کمال خضوع و خشوع با تخت روانلتربته يو ذات  .......کل مقدسيم و جسد مطهر و هيعرش عظ

رخ نمود حال  يت و سروريگر معلومست که چه روحانيوارد ارض مقدس نمودند د ......وارد ارض شد

ف يشه توصيالحباء الفدا هم يقدم روحا شده و جماليش گرفته شده و مهيکه از پيدر جبل کرمل محل
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ف آن واقع و بشارات و صبح ياء تعريع کتب انبيآن نموده بودند و در جم .......آن را فرموده بودند و امر  

 يکشو سنگ يکشخاکه د با ما بيرد لهذا شما بايق گتعلّچههيالهۀم تا اراديان مقام مقدس هستيمشغول بن

د هذا يموفق شو ٰين شرافت کبرياه د و بيهر قسم باشد حاضر گرده ب يزوده د و بيدر آن مقام مشرف شو

ر يسات از افنان را تکبورقات مقد .......مقدسه والده  ورقهٴحضرت جده و  ورقهٴن ير لک من عبادة الثقليخ

ثاق اهللا   ع عيم يک من ثبت عليلند و البهاء عيابالغ نما ابهيٰٰابدع 

بهيٰٰهواهللا اال

بهيٰٰااله بهاءيعل يدتقرزا محميم يل جناب حاجيمبارکه الفرع الجل ۀزد حضرت افنان سدري

بهيٰٰهواهللا اال

خدمت آستان مقدس ه ل جبل کرمل در کمال بشارت بيه اآلن که در ذياله ۀمبارک ۀافنان سدر يا

ده مسرور و يت جدين عبودياه و روز ب مألوف شب ان منهمک ويان مطاف قدسيمشغول و در رفع بن

ت يمبارکه آن سامان نها ۀع افنان سدريد و از اخبار استقامت جميآن حضرت رس يروحان مهٴمشعوف که نا

ج امراهللا را فراموش نمود خدمات آستان مقدس را کنار يگر ترويانبساط حاصل گشت و حضرات د

ه ثبوت بر يمه سرمدياخالق را عبث پنداشته عزت قده تخلق بان نمود و يگذاشت اعالء کلمةاهللا را نس

ده از بعد از يف مشغول گشته و از نشر اوراق شبهات کوشيثاق را اوهام انگاشته شب و روز در نشر اراجيم

ن چه يو ا ين چه غفلتيو ا ين چه مسلکياهللا اغ ننموده سبحانيک نفس تبليع اهل فتور ياآلن جم يصعود ال

ن قوم متأسف که وصف يا تجهه م که قلب چنان بيقسم به جمال قد يو فالکت ين چه بدبختيو ا ينادان

 ييجرعه نوشند رسواين بينند باز خود را دراندازند و سم را مشاهده کنند با وجود اينتوان نمود چاره را بب

زد به سمت يالحمدهللا که احباب   يا و آخرت را مشاهده کنند خود را دراندازند باريو ذلت و خسران دن

آباد االذکار عشقز ثابت گردند و خصوص مشرقيع ثابت و راسخ انشاءاهللا افنان متزلزل نيآن حضرت جم

دارند  ع ع ٰيد تا مجرينوع مصلحت بدانند امر فرمائهر

م اگر يطهرس مان مرقد مقديد چون مشغول به بنيحضرت افنان بدهه د بعد بيجوف را مالحظه نمائۀورق

به عبدنياباوگردندحاضرماننديپبرثابتکهۀمقدسۀچنانچه دو نفر از حضرات افنان سدر
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ار سبب سرور قلب است و در خصوص يدر مقام مبارکه مشغول شوند بس يکشو سنگ يکشخاک

ععد اطاعت کنند.يند و کل بايفرما ٰيزد هر نوع آن حضرت مصلحت دانند مجريمجلس در 

ه ...........يحاش

ن يد در ايکرمل نقل کند باه که مقام مبارک را ب هاسالمبول مخابره نموده در قصر گفتند عبدالبهاء ب يبار

نمودم يمداخله در امور را جائز نمآن حرکات ۀکه پس از مشاهدن عبد چونينمود ا يريخصوص تدب

.....يپاشا جواننزد ناظم يه و مکتوب فارسيهدن را با يرزا مجدالديکه قرار دادند منکردم تا آن يذکر

 يد عليرزا سيم يافنان حاجه ن مطلب بيام ايم شد همان ايخواهو از او مساعده خواهند........ ارسال دارند

خودش که  ..........يمات شفاهيه و مکتوب و سفارشات و تعلين با هديرزا مجدالديمپس ارسال ام گفته

 يزيا چک و اجتماعات عکّيامر ياب احبايعبد ذکر کرد از بناء کرمل و ذهاب و انياه فا بيدر ح

نان مساعدت يکرد و اطم يبا و يت مهربانيالت اطالعات نهايمزبور محض تحص يفروگذار نکرد پاشا

بر سخن عبدالبهاء و  يمبنديرسن ...... ياز ا ين تلغراف رمزيرزا مجدالديپس از مراجعت م يوميداد چند 

گفتند  ين است سپس افتراها بسته گاهيرزا مجدالديجه مين عبد و آنان را به مجرد استماع گفتم که نتيا

 يمخالف حکمت ... نموده گاه يع مطالبيسا در ... جمين عبدالبهاء ساکن مصر در کلياز محب يحي..... مس

از شام وارد  يام شخصين ايدند ايله در کتمان عمل کوشيطبع ...  به هر وس يرزا ابوالفضل کتابيگفته م

مقام شده و  يپاشا وال ناظم يعباس افند  يبند ذکر کرد که مسبب قلعه ياز نفوس خارج يعکّا شد به بعض

که آن مکتوب  يمکتوب در استخالص خود ناظم پاشا فرستاد و شخص يپس از مسجون يرزا محمدعليم

ننوشت يک از دو مکتوب جوابيچ يپاشا بر ه ينوشت اآلن در عکّا موجود است ول يرا تبرک

.......

دن و ين عبد نشان دادند و طلب چسبانين به ايمز اعلٰي ٰ خر که به اثر قلم در لوح مبارک مقطوع االول و اآل

ن يک .... متصل به هم چسپانده شود و ذکر کردند که ايکه هر  ين معنياند به ا قطعه کردن آن را نموده

م امور مداخله ين عبد قبول نکرد گفتم من در ايدو صفحه نازل گشته ا ک لوح مبارک است که دريدو 

ست و نظر يک لوح نيدن آن دارند بر من واضح شد که ان دو يق به چسبانيندارم چون و چون اصرا و تشو
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ندازند گفتند به آقا .... يعهد ب مهٴو ..... در کل يبه ذکر که در آن موجود است به سبب اتصال به هم متمسک

نکردند ..................... يگر اظهاريوس گشتند دين عبد مأيا لهٴن کرد چون از مداخيگفتم تحس

ٰ که بعد از شهادت حضرت  يان و نفوسيکه در حق امر ب ياتيع آيمالحظه شد که جم  يدعو اعلٰي 

صعود طلعت معبود ام بعد از يگشت کل را به ا يجار اعلٰي ٰ ت ..... نموده بودند از قلم يت و مظهريالوه

ن خروج ين است که در حيع جزوات خود مرقوم نمودند ايکه در جم يدهند لوح مبارک ينسبت داده و م

 يرا اخبار نموده که سامر ياهللا جمع ن خروج از عراق لسانيسلمان ح يا ياز عراق نازل شده قوله تعال

و در  يند انتهيالبته به حرکت آبت شمس يل بعد از غيور ليد و طيظاهر خواهد گشت و عجل به ندا آ

ن يما اخبرنا العباد حيند و اما ما سئلت فيفرما ين لوح مبارک سؤال نموده ميکه از ا يجواب شخص سائل

تاهللا قد تحرکت يات السامريل و ترتفع رايور الليان الشمس اذا غابت تتحرک ط يالخروج عن العراق ف

ک صفحه کامالً ناخوانا ي

را در بدو  اعلٰي ٰ م صندوق جسد اطهر يکه در بخش دو که مجمالً در بخش سابق مفصالً نگاشت ينوعه ب

رفتند به  ينيم قزويا عبدالکرم و ملّيحسن توقف دادند تا جناب کل هزادامام ۀدر مقبر يساعت ......ورود

د و صندوق اطهر چندان در آن و مقر دادن .....زاده معصومامام ۀرساندند مقبر يزيتبر  .......يحاج نهٴخا

چون از تشرف محضر  يآقا جمال بروجرد ابهيٰٰن اقامت يبقعه ماند تا در حن  يمحل در جنب شمال

ز ين نياز مؤمن يافت و به مراقبت و محافظت گرفت و تنيصندوق را  يران جست جاياه مبارک عودت ب

از  يگماشتند و اندک اندک گروه ينگهبانه مسلم را انعام کرده و ب يد و متوليگرديمأمور باز م

آقا جمال  يابد لذا شبيگر انتقال يد يد که به محليرفتند لذا دستور رسيارت ميزه ن دانسته بيمخلص

رون يرفته جسد را از امامزاده معصوم ب يرزا حسن تفرشيقا مآو  يرزادياکبر شهميا علملّ يمذکور با حاج

وار واقع در ير جوف دده برده به طرف شمال يواقع در جنب ابن بابو گاه به مسجد ماشاءاهللاآوردند آن

کور آمده ذم رفتند در مراجعت به مسجد ميارت عبدالعظيزه ر قرار دادند و پس از فرصت بيصغ يوانيا

شان گشته جسد مطهر را به سرعت گرفته و آقا يافتند و پريوار را دست خورده و خراب يمراقبت کردند د

واقع در محل مشهور  .......يد عليس يحاج نهٴشهر آمدند و به خاه نش گذارده بيز يلوحسن آقا بر ج
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اکبر محض محافظت و مراقبت در همان خانه منزل يا علملّ ياستقرار دادند و حاج يچهار راه سادات اخو

د جسد يامر رس ين منشاديدامشاه محم ين حاجيوع نزد مؤمنياط از شيتحا يبرا يپس از چند يد وليگز

استقرار  ........ن خبر از  يمؤمن عهٴد محفوظ داشت و جاميامام جمعه ز عهٴم رفت و در داخل بقيمطهر را تسل

نور  يعلنيآقا حس نهٴجمله خاچند خانه نقل دادند از آنه اط بيافتند و. بعداً دانسته شد که محض احتين

نام باغ ه افت و بير ييتغ .......ه قبرستان معروف يلايآقا واقع در منته .....در کوچه جنب بازارچه  ياصفهان

ديگرد ........فردوس 

127صفحه در صفحه  يه پايحاش

دان و مهر ثبت مبارک را ان مهلت به صبح نداد جامهيجسد مبارک حضرت بهاءاهللا در م يدعلرزا محميم

ر بالش يگرفتند قرض کردند در زيشه قرضه ميحضرت عبدالبهاء از           که هم يوجه ٰيضبط نمود حت

اظهار  يفقرا نگذاشت بدهند از طرفه نمود و بط ت شود ناقض اکبر ضبيمبارک گذاردند         عنا

ه عجز و الحاح نمود که يس عسکريا رئپاشا حاکم عکّ قيفردر نزد  ٰينمود حتّيت نزد امثال خود ميمظلوم

فراهم آورد حضرت عبدالبهاء  يشتآو او مجلس  ....ينمياس افندم و لکن حضرت عبيما سر اطاعت دار

ها را از جالس بودند با کمال خدعه دستپاشا   قيفر که يو ناقض اکبر را دعوت در منزل خود نمود تا وقت

چون سابقاً حضرت من اراداهللا او را  ير دست حضرت عبدالبهاء جالس وليرون آورده زيها بنيآست

د بهانه که يکه داشت خواست امتحان نما يپاشا از آن ذکاوتقيفر است مستحضر فرموده بودند که خدعه

حضور مبارک با ه ناقض اکبر بق يفرمجرد رفتن ه ستاد بيا يرود رفته در پشت پرده مخفيدر اندرون م

پاشا قيفر امستادهيخونت ا ين خواهم کرد در پايد که من تمکيکمال جسارت عرض کرد گمان نکن

حضور عرض ه رون کرد مکرر بيست مراجعت کرد ناقض اکبر را با کمال تشدد بدانيخوب م يفارس

ا غرق کنم در ياو را  ديدهد اذن بده ي..... کذب .... م زنديوجود مبارک صدمه مه ن بيقدر اکرد که آن

يخراساناب زاهللا جذّيرزا عزيم   ميا را حمل نماين باليد ايطرابلس غرب بفرستم فرمودند باه ا بيا يدر

1317واقعات سال 
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سال پنجاه و هفتم

م 1900سال 

ر و يشان متغيله قلوب اعضاء حکومت را از اين حيرا ناقض و خاسر و مخالف خواند و خواستند بد ينب

ا و يم را با هدايکل ٰيرزا موسين بن ميرزا مجدالديمتکدر سازند و جزوه را به حکومت ارسال نمود و هم م

ک معروف طابور يب يٰيحيه ل داشن و قبالً بيشام گس يه نزد ناظم پاشا واليلوائح افساد يتحف و بعض

ره که از يروت رفت و مقدار ششصد ليبه ن بيالدرزا مجدين ذمه داد و ميره سندويست ليهزار و دو يآغاس

اتفاق ه ن بيمانده از د يره باقياداء ششصد ل يم نمود و برايک تسليب يٰيحيه دست آمد به ن بيع قطعه زميب

متحداً متفقاً  يمذکور با وال يهااو واگذاشتند و او به بهاء رشوهه را ب ياز قصر بهج ياهللا قسمتعيرزا بديم

 يکه عباس افندآن يکيره يات کبيت و افترا درباره آن حضرت باسالمبول فرستاد و در ضمن مفتريسعا

مراوده  يسازد و افسران دول اجانب با لباس مبدل نزد و يو قلعه بر کوه کرمل م يمهمات جنگ محلّ

د کردند و چند بار از طرف دولت ممانعت يم در قلب سلطان خائف توليکنند و وسوسه و اضطراب و بيم

نه يمقام در آمده معابناءه ن بيش خواستند و مفتشيق و تفتيه تحقيت محلحکومطهٴواسه شد و آن حضرت ب

ل يدسائس و ح يدر پيپ يد وليدادند و اجازت اتمام بنا صادر گرد يتان را گواهکرده کذب افتراء و به

نشدند که شرح مخالفت و مضادت اخوان را به دربار  يوست و آن حضرت راضين بپياز جانب ناقض

که ست تا آنيده نيپسند ابهيٰٰن امور از داخله جنال يفرمودند بروز و شهرت چنيدولت خبر دهد و م

د نمود که مقام آن حضرت خطرناک است ير شدين سخن در خاطر سلطان و دربار اسالمبول تأثيباالخره ا

له راجع به بهاءاهللا و اتباع را به اجرا يد که احکام قبيافت و فرمان رسيو حکم و دستور قلعه بند صدور 

نن يد و مفتا نداشته باشنحق خروج از عکّ يگذارند و آن حضرت و هم اغصان و همرهان معاندشان همگ

در ابالغ فرمان آن حضرت تعلل و تسامح نمود  يا چندشتر دربند افتادند و حکمران عکّيمذکور خود ب

ن مجاور و زائر و ممالک يباالخره ناچار صورت فرمان سلطان را ارائه داد و آن حضرت به مؤمن يول

ثاق يت عهد و ميموجب ارتفاع را ه وين امور موافق مصالح خفيان فرمودند که ايداده ب يمتنوعه خبر و تسل

وحقارتبهبودندبشمارتنچهلباًيتقرکهرانيناقضوشديبهجمأمورهيضبطسوارۀباشد و عديم

ز مجبور به اقامت در يه بود نين که ساکن طبريالدحمدرزايمونمودندبلددرفيتوقآوردهشهربهخفت
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ن فتنه را دانسته به حضرت عبدالبهاء اخالص ين ايملت مسببن دولت و ياز محترم ياريد و بسيا گردعکّ

خود خانه مذکوره  ينموده           را از او ساخته به قصر برگرداند ول يافتند و هرچند آن حضرت سعي

کشنبه و جمعه در حال يام يان مجاور و مسافر زائر را در ايرمود و از آن پس بهائففسخرافايحدرۀاجار

 ضهٴارت رويز ٰيا خارج نشده حتّفرستادند و خود از عکّيمبارکه م ضهٴارت رويز يبرا يبهجاجتماع به 

به علت نفوذ عظمت و قدرت و کرامت آن  يآرودند ول يجاه بام خانه ب يرا از باال ابهيٰٰۀمبارک

ق پاشا که يامثال غر يو لشگر يداللت و برون کشور يگدازو حق ٰيا و سفلين طبقات عليحضرت ب

عسرت و  ٰين ادنين و مقربيک از مؤمنيچيهه آن بزرگوار بود بريکرامات روحان ين منت و شکرگذاريره

ق يا با ضدر عکّ يهمگ يو لباس عثمان نهيف با يکائيز آمريو ن ين شرقين زائرينداد و مسافر يشدت رو

افتند.ييتشرف م يدر پيمحل پ

اهل بهاء يسفر شاه به اروپا و دادخواه

خان صدراعظم هم با او همراه بود در اصغريرزا علياروپا نمود و م ين شاه چون سفر به کشورهايمظفرالد

باشد يل اخوان در بخش الحق ميفوس که تفصيو دريفاق مساتّبه امرنيالهٴلوا از مؤمنات مشتع ...فرانسه 

ران سخن گفته تظلم نمود و يدر ا انيات وارده بر بهائيو تعد ابهيٰٰده در خصوص امر يبه حضور شاه رس

م کرده به او رساند که يکا چنان معروضه تنظيان مشتعل آمريمفصل به شاه داد و مستر هور از بهائ يمکتوب

ک و عرائض در شاه يت علين فرمود قد کتبت ما القيچون به نظر حضرت عبدالبهاء گذشت در حقش چن

فه ين طايرفع ستم از اه ش بيش از پيران بياز مراجعت به ا د کرد و تعهد نمودند که بعدير شديو اتابک تأث

کوشند.

انيران و قتل و مشقات بهائيدر اقطاع ا ابهيٰٰنشر امر 
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غه يبل ۀريز صدور الواح کثيرها و نيمذکوره و غ ۀريامور خطه و از جهت نشر اقدامات حضرت عبدالبهاء ب

ع يبد يکا شور و انجذابيه و هندوستان و آمريو روسران يممالک متنوعه خصوصاً ا مهٴان در هيبهائ هيعل

آباد در يآباد و مهدعزّ يهٴده مانند قريده و جديگماشتند و مراکز عد ابهيٰٰن يافته همت به نشر آئييدر پيپ

 يگريبعد از د يکيرها ين و غياحمد و پسرش آقا حس يو حاج يآباد عزّ يعلبه اهتمام آقا رجب دزي

که در پرداختند چنان يگر بغض و عناد اعداء افزون گشته به قتل و غارت اسميد يجانبس شده و از يتأس

زد استاد يان يفرائض و مراسم زردشته ب .....از مؤمنان  يکيۀاشارن حسب ياز اشرار مسلم يزد بعضيشهر 

ه ان بيحيمات حضرت بهاءاهللا همان مسيتعل ..........خان صاحب مؤسس يخسروچيک ۀار خواهر زادياسفند

ران و يارض ا يم لهذا اغلب ما برايکنيم ميد تعظاسم مبارک محم ٰ  يايران و رعايحضرت شاه ااعلٰي 

که در گر آنيران مملو از محبت خالصانه شده است چه که آن ارض موال رب ما حضرت بهاءاهللا است ديا

م چه که بهاءاهللا وحدت و ياافتهييقطع جهٴامراض قلوب خود معال يه حضرت بهاءاهللا از برايمات عاليتعل

مردم  فهٴم و کايع ملل عالم را ملّت واحده دانياند که جمفرمودهاند و امرم نمودهيخدا را به ما تعل يگانگي

اعلٰي  يم پس ايخود دان يميم و مانند برادران و خواهران و دوستان صميو عالم را اطفال او بشمار

ما  يعت حضرت مواليم شرران که خود را معلّيا ياها و علمام که ملّيشنويکه ما م يحضرت شاه وقتٰ

اعتراف  يسوا يريزند که تقصيريرا مبلد خودشان يگناه اهاليکنند خون بيد رسول اهللا احتساب ممحم

اش بهاءاهللا را ظهوراهللا مبارکهماتيتعلطهٴواسه به وحدت خداوند و توجه به حضرت بهاءاهللا ندارند و ب

قت از يشمس حق شود چه که آنين ظلم سبب اضطراب و سوختن و شکستن قلوب ما ميدانند ايم

ع عالم و امم را منور يمثال از آن شطر طالع شد و انوارش جمياست که آن شمس ب يمملکت افق اعالئ

آن ارض به خون عاشقان جمال آن شمس  يم که تراب نورانيکنيحال که مالحظه م يخواهد کرد ول

ٰ که پناه به عدالت و رحمت نيم جز ايشود چاره نداريقت گلرنگ ميحق  يحضرت شاهنشاهاعلٰي 

کنم که يذا من از تو استدعا مليرتريران بصيم که تو از تمام اهل ايادهيصدراعظم ما شن يم و تو اياوريب

امر مبرم فرموده است که  ر نقاط عالميران و سايا يهايبهائگانهيکهنماتفکربهاءاهللاماتيتعلدرۀلحظ

ع و ين شراين حکم محکم را رکن رکيباشند و ا ين و قانون هر مملکتيع و منقاد سالطيع شئون مطيدر جم

صادر نشده  ٰيک از امناء قرون اوليچيحال در ه يال ين حکمياحکام مبارک خود مقرر داشته است و چن
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که اطاعت از دولت و يائين رعايت چنيا حمايد آين سؤال من جواب بدهيم به اياست حال مستدع

مالحظه در  يا نه حال قدريمملکت شما منفعت دارد و الزم است  يشان است براهينيسلطنت از احکام د

ل رفع اختالفات و يم که وجود مبارک خود را در سبيين حضرت بهاءاهللا و ربنا عبدالبهاء عباس بنمايفرام

خ عالم ذکر اسم ما شد ذکر يکه در تارنياند تا ام فدا فرمودهعال ين علماياز ب يزيرمحاربات و خون

.............ياسام

احمد يرزا عليم سفر سيپاردرنگريگتسدکترحرميکائيآمرلواستمهٴست که محترياضهيعر مهٴترج

ن شاه عرض کرده استيحضرت مظفرالداعلٰي ٰ حضور ه خان صدر اعظم ب

سيپار يااسم احبه ب ابهيٰٰاهللا 

ل يض ذيران با کمال افتخار عرايحضرت شاهنشاه ااعلٰي ٰ حضور مبارک به صدراعظمحضرتطهٴواسه ب

کنم و يعرض م يحضرت شاهنشاهاعلٰي ٰ حضور ه س بيان پارينگر از جانب بهائيس گتسين مخلصه ميرا ا

ٰ حضور ه هم دارم اوالً ما ب يشخص يک استدعاياز حضور مبارک شاه  حضرت شاه اخالص و اعلٰي 

روان حضرت بهاءاهللا ارواحنا السمه يدهم که ما پينان ميشان اطميم و به ايداريخضوع خود را عرضه م

 يم و دعايياطاعت بنما يحضرت شاهنشاهاعلٰي ٰ م که از ين خود مأمورين کلمات او در ديالفداء و مؤمن

م لهذا با کمال خضوع و احترام ييام نمايق م و از هر جهت به محبت و خدمت شاهيير در حقشان نمايخ

م و خلوص و يحضور مبارکشان مشرف شوه ند بيت فرمايحضرت شاه بما اذن عنااعلٰي ٰ م که ياستدعا دار

حضرت شاه اعلٰي ٰ زاً ما ايم ثانيم شخصاً اظهار داريشاه دار يايشان و مملکت و رعايمحبت خود را که به ا

اسم مبارک بهاءاهللا ما با هم برادر ه ران هستند و بيما که در ا يمانيبرادران احق م که دريهست يمستدع

که  يند از دست نفوسيند و جانشان را محفوظ فرمايخود را مبذول فرما نهٴت ملوکايم عدالت و حماياشده

اتفاق و الشان در اتحاد و يوجه خچيهمملکت ندارند و به يجز اغتشاش و بلوا برا ياز قرار معلوم مقصد

د يران شهيما را در ا يمانيم که برادران ايادهيم چنانچه تازه شنيشنويم يوقتستيسرور ملل عالم ن

ن حضرت بهاءاهللا يمات  و ديکه تعليرا از وقتيشود زيأس ما ميت سبب حزن و ينهاين بيکنند ايم

د رسول م که حضرت محمياالمر مبارکش از جان و دل معتقدم حسبياارواحنا فداه را قبول نموده
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ن اسالم را ين از قوت کلمه حضرت بهاءاهللا است که ما ديفش کلمةاهللا است ايخدا بود و قرآن شر يقيحق

د ظلم ما محم ان از دست عباد حضرت ربيحيصد سال مسيکه در هزار و سم و حال آنياقبول کرده

...............م و انواعيادهيکش

که ينشود تا مادامشدند ذکر يحين بزرگ اسالم و مسيکه اسباب اغتشاش دو د يحياسالم و مس يعلما

ين و آزادين مسئله شما را از تأميشما درازست ا يايمملکت شما دست ظلم و جورشان بر سر رعا يعلما

سبت اد خود را نيتوانند اطاعت و محبت و انقيت نداشته باشند نميشما امن يايخود مانع است و تا رعا .....

قدر ه شمارد بيت پادشاه خود را الزم نميکس طاعت و عبودچيرا هيند زيبه پادشاه خود اظهار و ثابت نما

که که در يبهائ يعنيدولت و سلطنت است ه انتشان اطاعت بيکه از احکام محکم د يميک ملت عظي

هستند چه که اطاعت  يياين رعايبهتر يهر دولت تجهه ن خود مأمور باطاعت پادشاه و دولت هستند بيد

که  يتين خود نداده است پس حمايمؤمنبه يغمبريپچيهرايحکمنيچنوآنهاستهينيدضهٴيدولت فر

ه را يهرگاه بهائ يعنيت ملک خودتان است يد واقعاً حمايدار ٰيخود مجر يبهائ يايشما در حق رعا

ه اطاعت دولت و سلطنت است يبهائ ينيد چه که امر ديات فرمودهيد ملک خودتان را حماييت فرمايحما

حضرت اعلٰي ٰ خود را اطاعت نکنند لهذا از  ينياز احکام د يست حکميه بکشتن بروند مکن نيو اگر بهائ

ه نشان مأمور بيان به حکم ديند چه که بهائيت فرمايه اعانت و حمايم که از بهائياستدعا دار يپادشاه

اعلٰي  که با کمال خضوع و ابتهال و تضرع از  يشخص يو اطاعت پادشاه هستند ثالثاً اما استدعا يدوست

م از حضور مبارک يست که خود از جانب خود بدون اطالع و اجازه مواليحضرت شاه دارم استدعائٰ

 يم وليا از شما نمان استدعا رياند که اما عبدالبهاء امر نفرموده وجه حضرت ربچيم و به هينمايپادشاه م

ن استدعا را از حضور شاه يدارد که ايساحت قدسش دارم مرا وا مه که ب يت و خضوعياطاعت و عبود

زد يل محبتش به خاک بريم در سبيمن عبدالبهاء که انشاءاهللا خون گلو يموال يآرزو يم چه که منتهايبنام

ل ين است که در سبيدر ا .........د که يجان خود را فدا فرما يل الهين است که در سبيان ايع احيدر جم

کل مبارک را پاره پاره يم هينيهرگاه بب ٰيما امر فرموده است که حتّه محبوب آفاق مسجون است و ب

و من از مشقات  يحضرت قلب بشراعلٰي ٰ يا يم ولييطلب شفاعت ننما يخالصش از احد يکنند برايم

 يديد يا از وضع خرابعکّبهٴبند است در شهر خراکه وجود مبارکش قلعه .....ست  پارچه پارچه اش يبال
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 يدانم در بابا خرابيام و مست چه که من دون مرتبه در آن ارض مشرف شدهيآن کس بمثل من مطلع ن

ٰ که شخصاً از يم و حال استدعائيآن ارض چه عرض نما ن است که يدارم ا يحضرت شاهنشاهاعلٰي 

فا و يحه من بتواند ب يند که مواليبفرما يد و نوعيمن مفتوح فرما موال و رب يا را براسجن عکّ دروازه

استنشاق  يخود به آزاد يم هوايف ببرند و دوباره نسيرفتند دوباره تشريم يبندکوه کرمل که قبل از قلعه

 يند محض خاطر محبتيمرا قبول فرما ين استدعايم که ايراستدعا دا يحضرت شاهنشاهاعلٰي ٰ ند از يفرما

ٰ م مشتعل است اگر يموال يکه مانند آتش در قلب من برا ٰ از  يحضرت شاهنشاهاعلٰي  حضرت اعلٰي 

ف ببرند يرون تشريا بمن از عکّ يند و دوباره مواليرا نما يبندند که رفع قلعهيخواهش نما يسلطان عثمان

جان خودم را  ٰيکه من اطاعت و خلوص و دعا و تشکر و حتّ ستين ييواحد که بجز او خدا يقسم به خدا

مرا قبول  ين استدعايکه احضرت شاه قول بدهنداعلٰي ٰ م و هرگاه ينمايم يحضرت شاهنشاهاعلٰي ٰ نثار 

م قلب نمودم و هروقت شاه بخواهند حاضرم يض را از صمين عرايم که من ايحاضرم که ثابت نما خوانند 

نگريلوا گتس ابهيٰٰامر  عهٴخاض ۀزيکن .......ۀکه از قو

......نگريشوهرش دکتر گتسه بسينگر از پاريلوا گتس همحترم مهٴنا مهٴترج

روز مانع بود يو زحمات د يخستگ يسم وليشما مکتوب بنوه ال داشتم بيشب خيز من ديشوهر عز ابهيٰٰاهللا 

ران و حضرت يحضرت پادشاه عادل ااعلٰي ٰ ل مالقات خود را با يکنم که مفصالً تفصيم يحال سع يلو

دارم يضه را که به حضرت صدراعظم نوشتم در جوف ارسال ميمرقوم دارم شود عر يصدارت پناه

کردند يشان گمان ميم اوالً ايس داديم پاريران مقير ايجناب نظر آقاخان سفبه قبلۀمزبور را هفت ضهٴيعر

د به ينوع باشد بام هريم و گفتيکرد يکه درست مطلب را حالبعد از آن يم ولييگوياً نمکه ما واقعاً و جد

ل يضه من تعطيدن عريشان متردد باالخره من جواب گفتم اگر شما در رسانيم باز ايحضور شاه مشرف شو

اعظم صدر حضور حضرته اتفاق و به س و بيم پاريکا مقير مختار آمريروم نزد وز يد فوراً خودم مييبنما

کند خواه يشما فرق نم ياست من جواب گفتم برا يکا بهائير آمريا سفيدند آيروم نظر آقاخان پرسيم

مردمان با  يليکنم که خيم و من به شما ثابت ميستين يقدرتير بيا نباشد چه که ما مردمان فقيباشد  يبهائ
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م در ييارت نمايشاه و حضرت صدراعظم را زحضرت اعلٰي ٰ شما  يم بدون همراهيتوانيم و ميدار يتيکفا

ده يند فايگويدند هرچه ميد باالخره دييفرمايضه ما اقدام نميدن عريم شما در رسانينيکه ببيصورت

 يليد خيرسانم و اگر قبول فرمودند شما بايضه را به حضرت صدراعظم ميکند گفتند حاضرم و عرينم

د که حضرت صدراعظم روز يگذشته بود بعد به من خبر رس عهٴل جمين تفصيد خالصه ايمسرور باش

حضور ه ض مرا قبول خواهند کرد و بعد مرا بيرفت و عرايکشنبه ساعت دو بعدازظهر مرا خواهند پذي

م است آمدند و به من گفتند يمستق يلياست و خ يکه بهائ يحضرت شاه خواهند بعد شخص محترماعلٰي ٰ 

د که ياز حضرت صدارت خواهش کن يرا وقتيد زيارت شاه حاضر شويز يخوبست شما در هر حال برا

د يد شما آماده باشيقه نخواهند فرمود لهذا بايشان مضايد اييارت نمايحضرت شاه را زاعلٰي ٰ د يخواهيم

خانه س است به مهمانيم پاريمستق يافوس که از احبيبعد من لباس خود را عوض نمودم با جناب مستر در

 يهاع امتيجم ين آرزو کردم که کاشکيحضرت است در آن حاعلٰي ٰ م که محل اقامت يرفتزه يقصر ال

الق رفته بودند من خودم تنها رفتم و ييبه .......رفتند و چون اکثر يمن م ......س در شهر بودند يپار يااحب

........خودشان و مسترفرانسه ترجمه نموده بودند و ه ضه مرا بيمن آمدند و عر يهمراهه فوس بيمستر در

رزا يم جناب ميشد ......که وارد يس امضا کردند وقتيپار يضه را در تحت اسم من از جانب احبايعر

آمد گفتند و کمال احترام را بجا آوردند نمودند و خوش ييرايکا ما را در طاالر پذير آمرياسحق خان سف

د صبر کرد تا مراجعت يبا .......ف برد يتشر ييصرف نهار چا  يو اظهار داشتند که حضرت صدارت برا

شان ياند و محض ورود مرا نزد اند و بعد گفتند که در خصوص من با جناب صدراعظم مذاکره نمودهينما

م بعد نظر آقاخان آمدند و گفتند که يقه کم بعدازظهر منتظر شديخواهند برد خالصه تا ساعت سه ده دق

مرا به دست من  ضهٴيد کرد آن وقت عريشان را مالقات خواهيا احضرت صدراعظم وارد شدند و حال شم

رزا اسحق خان يقه بعد از ساعت سه جناب ميدست حضرت صدارت بدهم ده دقه دادند که دوباره خودم ب

که حضرت صدارت منتظر  يگريم در اطاق ديفوس رفتيمستر در يهمراهه آقاخان بمن و نظر يهمراهه ب

 يم و تويکار داره نند ما چيکردند ببيها بود تمام نگاه مييکايها و آمريسيز انگلپر ا هما بودند مهمانخان

کردند و صدراعظم با  يرزا اسحق خان مرا جلو صدراعظم برد و معرفيوقت مار بود آنيت بسياطاق جمع

م و بعد نظر يجواب سالم را دادم و با هم دست داد يرانيآداب اه ز بيکمال لطف به من سالم دادند و من ن
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د يال کنؤکا فرمودند سير آمريرزا اسحق سفيکردند و صدراعظم به م يفوس را معرفيآقاخان مستر در

شان دادم و خودشان از دست من گرفته يضه را به دست ايست پس من عريد خواهش حضرات چينيبب

م و به شما وعده ينمايم .........من ترجمه نمودند و من از شما  يضه را براين عريل ايشب به تفصيگفتند د

د يد و بدانيم آسوده و راحت باشيکنيم کرد و خواهش شما را قبول ميچه الزم باشد خواهدهم که هريم

از  يليند بعد خيفرمايمتيحماراتمامودارنددوستراخوديايرعافهٴکا يحضرت شاهنشاهاعلٰي ٰ که 

فرانسه گفتند ما از مرحمت حضرت صدارت ه فوس بيدرگر هم فرمود و خالصه مستر يل مطالب دين قبيا

ه ن بود که خودمان بيم ايضه ذکر کرده بوديگر ما که در عريد ياستدعا يم وليکمال تشکر را دار يپناه

ٰ حضور  ها و کلمات و اظهار ن وعدهين ايم عيخواهيم چه که ميز مشرف شويحضرت شاه ناعلٰي 

شاه را دوست  يم که ما همگيم و به حضور مبارکش عرض کنيها را از لسان خود شاه بشنومرحمت

خود را  يم که اطاعت و وفاداريکا حاضريس در آمريپار ياع ما احبيم و جميم و مأمور اطاعت هستيدار

ساکن حضرت صدارت به تبسم  يهاگاه لبم آنييحضرت شاه ثابت نمااعلٰي ٰ ند با يفرمايهر نحو که مه ب

ه ر بيحضرت شاه خواهم برد بعد ما دو سفاعلٰي ٰ د و من شما را به حضور يساعت صبر کنميآمد فرمودند ن

رزا اسحق خان رفتند و فوراً مراجعت کرده فرمودند يقه ميم بعد از چند دقيم و منتظر شديگر رفتياطاق د

د در طاالر که ييايند بند فوراً نظر آقا خان آمدند و گفتيايشان دوباره عقب ما بيم تا ايستيکه ما در اطاق با

حضرت شاه شدند پس من راه افتادم و نظر اعلٰي ٰ ف آوردن ير اجزاء منتظر تشريحضرت صدارت و سا

ستاده بودند يم و با ما حضرت صدارت ايستاديفوس دنبال من آمدند و در وسط تاالر ايآقاخان و مستر در

باً عدد اجزاء صد و پنجاه نفر بود و تمام يو تقر ر اجزاء در اطراف ما بودنديمن دستشان بود و سا ضهٴيو عر

باوقار و خوش وضع و محترم  يليداشتند و خ يرانياه ايده بودند و در سر کاله سياه پوشيس يلباس رسم

 يت باشکوهيموقر بودند خالصه جمع يليان آنها خيرزا اسحق خان در مير ميبودند خالصه جناب سف

فوس يستاده بودم و در عقب ما جناب مستر دريبا حضرت صدراعظم ال کرده بودند من در جلو همه يتشک

ک نفر زن يپنجاه نفر مرد فقط من وصدکيان يستاده بودند و ميرزا اسحق خان ايآقاخان و ممع نظر

با کمال احترام رفتار کردند مردمان متفرقه که در مهمانخانه بودند و در عقب  يستاده بودم و با من همگيا

هم در مقابل  يرينند چه خبر خواهد شد و اجماع کثيده بودند منتظر بودند ببيسر اجماع شاه صف کش
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س در اطراف آنها ياده پليو سوار و پ يفرانسو يستاده بودند که سربازهايدرب مهمانخانه به تماشا ا

م يقه منتظر شديقدر ده دقه نمودند خالصه با کمال سکون و وقار بيدند و مواظبت ميکشيک ميکش

ستادم فوراً ين محل ايم در ايخدمت امر موال .......ن يال بر من آمد که الحمدهللا من در اين خيناگهان ا

 ضهٴيعظم با عرورند و حضرت صدراآ يف ميحضرت شاه تشراعلٰي ٰ پله آمد و گفت که  ياز باال يشخص

شان مع صدراعظم با کمال يا يحضرت شاه آمد تمام اجزااعلٰي ٰ که  يستادند وقتيمن رفتند در مقابل پله ا

ضه امر باال نگه داشتند عرض يستادند صدراعظم عريا يحضرت شاه دم پله کماعلٰي ٰ م کردند ياحترام تعظ

است که از جانب جماعت خود به  يفرانسوک شخص يو  ييکايک خانم آمريضهٴين عريکردند قربان ا

ا اذن دارم حضرت را به يند آينماياند و اظهار احترام خود با کمال افتخار محضور مبارک عرض کرده

حضرت شاه به ما اعلٰي ٰ ف شوند سپس خواهند به حضور مبارک مشريا نه هرکه مياورم يحضور مبارک ب

ران ما را ير ايند سپس سفيش آمدند که ما را مالقات نمايو با صدراعظم پ يبل ينگاه کردند و فرمودند بل

ٰ م و ينمودند و ما با شاه سالم داد يمعرف که دارند با کمال  يحضرت شاه با وجود شکوه و وقاراعلٰي 

س و يان پاريما بهائ هفوس به فرانسه عرض کردند کيو دريما تعارف نمودند آن وقت مسه ب يمهربان

م و يم و شاه و دولت شاه را دوست داريحضرت شاه داراعلٰي ٰ ت خضوع و طاعت را نسبت به ينها کايآمر

خود را به شاه  يم اطاعت و محبت و وفاداريند حاضريفرمايکه م يهر نحوه م و بيمأمور به اطاعت هست

فرمودند پس حضرت حضرت شاه تبسم نمود از ما تشکر نمودند و اظهار مرحمت اعلٰي ٰ م پس ييثابت نما

اعلٰي  ن بود که يحضرت واال ا يحضرت را خواندم و استدعا ضهٴيصدراعظم عرض کردند که من عر

وقت شاه صدراعظم را فرمودند گر هم دارند آنيد يعاددو است يند وليارت نمايحضرت شاه را زٰ

اظهار  يليه رو به ما فرمود خفوراً صدراعظم اطاعت نمود بعد از آن شامن بخوان و ياور و برايبضه رايعر

 ٰيل شما مجريشما قبول است و بر طبق م يد تمام استدعاهايمرحمت فرمودند و بعد فرمودند آسوده باش

ٰ م آورد بعد ما از يما باشد عمل خواه ۀچه در قوخواهد شد و هر م و يحضرت شاه تشکر نموداعلٰي 

ر يفوس و دو سفيراه افتادند و من و صدر اعظم و درز اظهار مرحمت نموده يم و شاه نيدوباره سالم داد

ر از ما يسفو صدراعظم و دوف بردنديم تا دم در و بعد شاه در کالسکه تشريران از عقب شاه رفتيا

) شدند يشاه روانه شده عازم (بوادولوئ ۀنشسته و از دنبال کالسک يگريخداحافظ نموده به کالسکه د
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لسجنه الفداء که در چهار سال قبل  يوحرعبدالبهاء  ٰيحضرت مول ۀش و وعدين وضع فرماياه خالصه ب

ران خواهم فرستاد يما تو را نزد شاه ا ين بود لوا روزيمبارک ا ۀا به بنده فرمودند محقق شد و وعددر عکّ

ر يف حقيما که من ضع يم است قدرت و معرفت مواليکرد چقدر عظ يامراهللا خواهه ب يتو خدمت بزرگ

ۀفرمود و مرا اسباب تحقق وعد ين خدمت بزرگيع عباد او هستم موفق با ايل را اضعف جمز ناقابيناچ

بدهند و  يک شام بزرگيال دارند ياند خبه شهر آمده يس که بعضيپار يمبارکش فرمود حال احبا

س مراجعت ياگر امةاهللا مادام جگون زود به پار يند ولير دعوت نمايحضرت صدراعظم را مع دو سف

چون شاه  يم کرد وليز دعوت خواهيحضرت شاه را ناعلٰي ٰ م داد و يشان خواهيا نهٴشام را در خا ندينما

دعوت ه ب ييگر جايفرانسه د ير جمهوريکه با وز يک مالقات مختصريروند و به جز يم ييکمتر جا

هر حال اگر مادام در  يم ولين احوال توقع نداريند و ما هم با ايد دعوت ما را قبول نفرمايرفتند لهذا شا

د مشغول به ين دعوت شام خواهم کرد حال بايريز از حضرت صدراعظم و سفيند در مهمانخانه و نيايب

الم اند و السق انداختهيگر تعويافت بشوم و از قرار معلوم شاه حرکت خود را تا ده روز دين ضيا باتيترت

امة عبدالبهاء   لوا

بهيٰٰاال يالبههو

و اقول رب رب رحرس  يو سرائر روح يات قلبيخف يک فيبکل ذل و انکسار اناج يتران ياله ياله

تک و احفظهم بلحظات يتک و رعاين عنايهم بعين و انظر الين و معقلک المتيحصنک الحص ياحبائک ف

و متابعة  يسک و صنهم عن شئون الهويسماء تقد يد النازلة فيات التوحيتک و کالئتک و اجعلهم آيحما

رب احفظهم من الغرور و اتباع  خطوات مصدر الشرور و اجذبهم بنفحات  يالنفس االمارة بالسوء ا

فتروا عند ما يهنوا و الين لنفحاتک لئال يريثين لذکرک و يامرک و ناصر ين عليقدسک و اجعلهم ثابت

محبتک او  يد الفداء فمشه يق اليلک اوسيسب يا فيغمار البال يخوض فيدوق عبدک هذا مر لبالء و ي

رب اشدد ازورهم و قو ظهورهم و  يالغبراء ا ية فياقص بر يبئر ظلماء او طوحته طوائح البغضاء ال يف يالق

م يز المقتدر الکريانک انت العز ياشرح صدورهم برحمتک الکبر
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که گذرد مگر آنينمبهاعبدبرۀقيا در تهاجم دقيا در تالطمست و امواج رزايبال يايدر ياله يااحب يا

ده در هجوم کأس احزان يب کاسره و سباع مفترسه از جهات عدئاده از جهات متعدده وارد و ذيسهام شد

اد يه مستبشر و ب ياران الهيذکر ه ن الحمدهللا شب و روز بيبا وجود ا ......سرشار است و سحاب آالم 

عبدالبهاء مبادا ه د بيکه رخ نما يبتينست که آنچه وارد گردد و هر مصيمتذکر مقصود ا يدوستان معنو

ند و در يشتر در وله و انجذاب آيشتر از پيد بيحاصل گردد بلکه با ياران را قصوريو  يدوستان را فتور

ن يچند و همياز وجوه احباء لمعان نما ٰيومست که انوار استقامت کبريوم ثبوت آن ينشر امراهللا کوشند 

ند و در يام نمايگر قيکديت يعبوده خضوع و خشوع و تذلل و انکسار ب تيدر نها ياران الهيع يد که جميبا

وجود در  ۀوجه رائحچيکه به ه يوم هر خاضع و خاشعيالبکوشند  يگانگياتحاد و اتفاق و الفت و  يمنتها

ت يش چون مه تابان تابنده و درخشنده و هدايرو ابهيٰٰع دوستان قائم در ملکوت يجم يست و به بندگياو ن

ت آراء يند و با اکثريدهند و اتفاق نما يقرار ياند در هر امرهيامراهللا چون سرج نوران ياديبخشنده ا

فرض  يمانحنص قاطع ره ب يع دوستان الهين بر جمياد کنند و همچنيد اطاعت و انقيبا حاصل گردد کلّ

دارند و  ٰيغ مجريبل ياد سعيار عادل را دعا کنند و در اطاعت و انقياست که به جان و دل حضرت شهر

کم ع ع يالبهاء عل

ٰيهواهللا تعال

هم يار عليدر مدن و د يرحمان يااحبويالهدوستاناالنوربهاءاهللاهيعلابهرابنحضرتطهٴواسه ب

ند يمالحظه نما بهيٰٰبهاءاال

حول اهللا و ه ب مينمايوقت مراجعت نموده عزم طواف مآن ......نات هم موفق شود بر يه بلکه قايبشروو تا

اطراف ه د که بييد تلگراف فرماييفرماياحت ميرا سه و قائن و اطراف يآن حضرت بشرو قوته و اگر

دهد و اال يرود اگر توانست حضرت ابن ابهر را حرکت به طهران ميبه بادکوبه م يحرکت نمودم فان

ار يدانند اختيامر و خود را صلح م يک را آن حضرت برايرود هرياز طرف مازندران به طهران م يفان

د يرسد مرقوم دارين اسبوع ميمعطل نشدن است لکم هم تجهه که عرض شد تلگراف بنيند و ايفرما

امراهللا ه ابن ابهر فرمود و ب يداند ولينم هميد فانييت ندارد آن را مرقوم فرماينظر مبارک اهمه اکثرهم ب
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د و در ير و صالح است مرقوم فرمايم آنچه خيقصر باشم مييترسم لکل همت ننمايمنسوب است م

جناب محبوب  ر دارم از حادثهينه را سالم و خلوص و تکبيان آن مديد دوستان و آقايش همت گمارياجرا

د است ين قسم بوده اميشه ايتوان کرد هميچه م يشان شدم وليمحزون و پر و..... يمعظم آقا محمدتق

آن ..ه يگر قضياند دن کردهيريآنچه بر سا يچه برا يرا برا فداه يروح يباشميتدارک شود حضرت حک

ک از يکه نوشته باشد حضور مبارک هر يو خوش يد است بحول اهللا به خوبيست اميحضرت ندانستم چ

اسم الفداء که  ينونتيو ک يو ذات يه روحابهٰيه و فواکه و اثمار جنت يرحمان ۀقيان و ازهار و اوراد حديآقا

 وحده ۀفرا نموده و حق .....ستاده  يا و آخرت ايبه جان و مال و نام و ننگ و ملک و ملکوت و دن

اند سالم و خلوص و ام فرمودهيق اتمام قوه ثاق بيعهد و مه ب يوفا يار نموده و برايک له را اختيالشر

معظمهووالدهۀمخدر تررحمت و عاف آن حضرت است حضه مه موقوف بيه ملکوتيرات قدسيتکب

ف يشابور تشريا نيگو فداه يرزا احمد روحيآقا ممعظممحبوبجنابدارمخلوصوسالمرارهيهمش

خ و يشان و حضرات مشايو ابن ا رزا محموديآقا م شان و حضرتيدر حضرت ا يدارند  سالم و خلوص فان

 يبا عوالم يحضرت فروغت شوم يفدا دييه مرقوم فرمايل سالم و خلوص النهاياسمعآقا محمد جناب

 ينان و فنايان و عوالم استقامت و اطميان و عوالم تبيل و عوالم انجذاب و عوالم بااشتع يفروغ و عوالم

آباد طالع و مشرق و آفاق قلوب را منور عشق از افقله الفدا  يه روحيم بخت و خلوص النهايصرف و تسل

 يومياگرچه درست مفصل و مشروح نتوانستم  يمان ربانيو پ نست قوت ثبوت و رسوخ بر عهديفرمود ا

ند ينمايوم توقف مينه  يم الهيحسب تعله قدر معلوم شد که بنيا يشان صحبت دارم وليافتم با ايفرصت ن

ن ارض تدارک عبور و مرور از حدود و يند و از ايفرمايو بعد را به عزم طواف از افق بادکوبه طواف م

د به طهران بروند ولکن بروند يشود که بايگذرند واهللا مکشوف ميدند ميد اگر ديدثغور را خواهند 

و حضرت  يس فانيرزا محمود انيم را جناب عشق آباد و ميرزا عبدالکريجناب آقا ماحسن و اعظم است 

خواهم عزم خود جزم  يه دارند هرقدر ميسالم و خلوص النهاه يکالم آن حضرت و احباب احد يفروغ

ز المحبوبيداهللا ال اله اال هو العزيشود االمر ب يم نمينما يو طرف يرمبرا

ج بود و بعد  ي... که از اجزاء و اعضايد الموفق ...للصواب چون جناب آقا محمد علي...الحمداهللا المؤ

شان نوشته اوراق ياء متوجهش فرموده اند به ايبعد فناء االش يد و بجه الباقياو را تقلبپ يحضرت فروغ
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شده و بشر  يد و کذلک فائز بجناب ابن ابهر نوشته او منزوينما يم يشبهات نزد ج آمده و اظهار نزد بعض

يجان شدند به حسب رجا فانياهللا مأمور بع آذربا يد و جناب ابن ابهر هم فيگو يمن هل من ناصر م

 يد مييتابعت را تأدانند و صرف م يم مبارک را اجتهاد مقابل نص ميهم تجاوز از تعل يو حضرت فروغ

جان بالفائده و ثمره است چون جناب يه لذا توجه آن حضرت به آذربايب فين است حق الريدانند و چن

... الواح  ياکثر ثمر است از سرور فان...روند و سرور و حبور آن حضرت هم به اطراف يابن ابهر م

االقدم االکرم فداء حضور انور ارسال به مقامه االعظم و مقر  يقتيو حق يو ذات يمبارک جمال قدم روح

 يد گرفته به اسم فانيد و قبض رسيبرسان يدوستان اله مهٴدر محضر ه ير فانيداشتم با سالم و خلوص و تکب

ته و يشوم که به طهران بروم بحول اهللا و قوته و عنا يوم روانه بادکوبه مين اليهم يد و فانيارسال فرمائ

يدر عليم حيالقد ميالطافه االعظم االقدم العظ

ز المحبوبيبسم اهللا العز

ه بر وجوه يربان...فداک     الحمدهللا المحبوب ابواب فضل و الطاف و مواهب و   يحصص و جوهر وجود

ه هاطل و يت و مکرمت و رحمت و عطوفت صمدانين مفتوح و گشوده است و امطار عنااخرٰي   ن و ياول

همتا و يکتا و مقصود بيان است و محبوب يمزاجها کافور در جرم ينازل است و انهار ماء طهور و تسن

وم يطوف حوله االسماء مالک ين يشاء و سلطان سالطيفعل ماياالنشاء و ملک الملوک  يمسجود من ف

که انوار ساطعه و آثار نياالرباب در طلوع و سطوع و اشراق است و با اثاق آفتاب جهانتاب حضرت ربيم

ن و معطر و يز کل موجود را روشن و مزيب و شهود و حياش آفاق وجود و انفس غهالمعه و اسرار باهر

ۀمسبوق طهٴن رحمت محبياء جهال محشور شدند و مبعوث گشتند و ايمنور فرمود کل صماء بکماء و عم

صت و ارتفعت و اصطفت و انتجبت و  انتخبت و اختهيرمتناهيغعهٴمسبو طهٴن نعمت منبسيه و اياله يهٴکل

ادت ين خلعت افتخار و تاج عزت و سعادت و سيالبالد و ا ياختارت و امتازت ضعفاء العباد و حقراء من ف

دات و يو تأئ يحول و قوه او تعاله د بيت فرمود پس بايان عنايان وانيفاننيو اقتدار را فضال وجود را بر ا

تضرع و ابتهال را  ياديال و اؤاکف طلب و س ياو تبارک و تباه نهٴميقدرت و ه ٰيالقوديقات شديتوف

 يدانا يم ايم و عرض کنييو انفعال بلند نما  يو تباهکار يهايروس ...بتمام و مذلت و عجز و اختجال  و  
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ت و الطافت باز است و يشطر عناه عالم ب يهاچارهيبنيا يهاانباز چشميم بيم رحيکر ياز و اينيب ينايب

ند جز تو نخواهند و ينمايطلبند و از تو درخواست مياند و از تو متو رو آوردهه خواهند و بياز تو م

ن دردمندان را حفظ و يخود مگذار و اه را بانينواين بيست اين يندارند و جز باب فضلت مالذ و معاذ

ن مستمندانيت نما و ايرا محرم اسرارت کن و محرم رضا و لقان محرومانيفرما و ا يحراست و نگاهدار

تت سربلند بر ذکر يت درگاه احديت و عبوددر ساحت محب و تت ارجمنديخش و فناء باب رحمانرا قوت ب

ن مقرب داشت و قهرت يافلاسفل السه ن را بيق ده عدلت ناقضيتوف يو ترض د کن و بما تحبييت تأيو ثنا

برداشت و از ن را از خاک ين متوجهين گذاشت و فضلت ثابتيم انکار و استکبار و سجين را در جحيناعق

بابت  يام لدينمود و به رضوان جوار و ق ت دعوتيافالک مقام لوالک متصاعد فرمود و بجنت قرب و لقا

ات ... و يئات و خطيرات و زالت و غفالت و سين  نعمت المثل لها به قصورات و تقصياجازت بخشود و ا

و تشهد الذرات به فقر العالم و منع مکن اشهد  يو جهالت و نافرمان ين موهبت العدل لها به نادانيا

د آنکه  يام بهيٰٰاال يا فضل االعظم ال اله االلپ انت البهيا مالک القدم و عجز االمم و  قوتک يک يغنائ

و  يرا فان يت و تباهکاريو نفسان ياهيد و غفلت و روسيو غفران و آمرزشت احاطه نما يفالح و رستگار

ن يان ...بفضلک و ال تجعلنا من الذيم الديم المنان و الکريالرحد انک انت الرحمن المستعان و يمحو نما

ب ال اله اال انت ... االفئدة و يع المجيب السميوم االرض و السموات و انک انت الغريا قيتعاملهم بعد لک 

القلوب

ئح نش ساطع و اليت هللا الحق از افق کلمات و مضامي...که انوار عبود مهٴيلذکرک الفداء مبارک رق يروح

امر و اشتعال و استقامت و توجه نفوس  بهٴفرمود از غل يرت را روشن و نورانيقلب و فؤاد و بصر ون بص

ۀنکه در بارينان شد ايشکر و اطم يهٴن مژده و بشارت داشت ماين و ناقضيثابته و ... در ان اطراف از متزلزل

هر ياند با فان ن که فرمودهياست و اار خوب و مبارک ياند بس حرکت آن حضرت به اطراف مرقوم فرموده

ن هم مبارک و مسعود است اما حضرت يهستند ا يند و بر عهد اول باقيفرما يف دارند مخابره  ميجا تشر

د صادق که به لقب فائزه مفتخر و يال جناب آقا سياند که ع فداء از بادکوبه مرقوم فرموده يابن ابهر روح

شه يد و ... عاينما يعتا بلند مياد واشريشنود و فر يد ... مينما يمق اکبر پاره يسرافراز است عکس نع

ت يام بر ... و طرد او تا باالخره عکس خود را هم در بيشود فائزه هم ق يبرپا م يميخواند و ضوضاء عظ يم
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به خوانند  باالخره مجبور  ين را ناعق ميرين نيب را همراه و جنابيند و حضرت ادينما يم پاره ميجناب نع

د.ينما يشود و پسرش به اطراف .... و اکبر را م يانزوا م

ند و ين آتش را خاموش نمايد به طهران بروند و ايد بن شهيا حضرت شهيا تو يو حال واجب است معجال 

ا او را يد رفت و ين قسم باياست و هم ياند واجب فور د و نوشتهيشبهه در قلوب ضعفا نما ينگذارند القا

ار يه است و موت را بسيقوه و بن يار و بيچون بس يش کرد و فانيا مفتضح و رسوايمود و راجع و تائب ن

ند يفرما يد اگر آن حضرت به طهران ... حرکت مينما اعلٰي  خواهد عزم طواف مأل  يداند م يک مينزد

شود يبه مشهد مشرف م يابوطالب که حرکت کردم .... فان يد به اسم جناب حاجييتلگراف نما

صفحه کامالً ناخواناک ي

ن مسطور استيصادر از قلم حضرت ...... چن يتياز آثار مشهور و معروف به هزار ب يکيو در ضمن 

ان نبود چه يامر واضح و ع يچ کوريم در هين کور عظيبه وضوح ا يدر هر کور اگر چه امراهللا ظاهر ول

چ يز هين کور نينظائر و اشباه و در ا يبمثل و  يع شئون ممتاز و در کل مراتب بين در جمين دور مبيکه ا

ع يلعباده الفداء از جم يقدم و اسم اعظم روح ثاق نه جماليبه ... و ثبوت و قوت و عظمت عهد و م يامر

 يمحل تردد نگذاشته س ينفس ياند و از برا جهات ابواب وسائس و دسائس و شبهات را مسدود فرموده

ع کتب است به صراحة و يج بر جميسال قبل از صعود در مواضع متعدده از کتاب اقدس که ناسخ و مه

و  يو روح ينيو د يف الهياند و تکل ل را الئح فرمودهيح .... را واضح و دليل و تلويدون تأو يح فيتوض

ات ياقدس شرعع اطفال حکومت را از ... کتاب يسال جم ين کردند و سييکل را تع يو باطن يظاهر

ن امراهللا يد و حصن رزيه تمکن تام حاصل نماينونات بشريه در کين ضوابط و روابط الهياند تا ا فرموده

ن يقيح ين را به اوضح تصرين کتاب مبيرخنه نتواند مب ين شود و کسين و متيد حصيد جديچون سد سد

 ابهيٰٰح يو نص صر اعلٰي ٰ به اثر قلم  يشفاهان يآفاق کردند و گذشته از ب ۀثاق را شهرياند و مرکز م فرموده

ک و يک و اهل افريکه دور و نزد ياند به قدر ع شبهات محتومه را زائل فرمودهيکتاب عهد نازل و جم

ثاق ين مين ... و صوت ايت اين آوازه در نماند و ولوله اندازند وصيک کل از ايک و ترک و تاجيامر

تاج  يبا کاله ترق ينموده و اوهام مهتر يمعدود هوس سرور يدادن تعيع آفاق شد با وجود ايگوشزد جم
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ثاق .... آفاق يند که مرکز ميپو يثاق خواهند و راه ستمگريچون ... نفوذ در م يند و به قوتيجو يبرتر

ده فؤاد و رخ يط اشراق .... هرگز آفتاب عهد به قوت اهل مهد پوشي.... خارج از مح ۀکنند و قطب دائر

ده نگردد و سپس نقرات هذا ... ناقور و و نغمات و آن سافور من اهللا يبه همسات خفاشان رنجعهد تابان 

نطقون و .... و المتزلزلون تاهللا قبل االلف نمودند و حال آنچه يهنالک  بهيٰٰاال يسبحان رب علٰي  اال

رموده و در آغوش ت فيعبود يع ثديرض ين عبد را از کودکيلتربته الفداء ا يقدم و اسم اعظم روح جمال

نت يت را زيکل محوين هيت البته ايدرگاه احد يت پرورش داد و به خلعت بندگيخضوع و خشوع و رق

ت يت به محويمواج گردد و سراج عهد در زجاج رق ٰيثاق ... صورت کبريد تا در قطب امکان علم ميبخش

در  يريل و نظيه و مثيابد و شبيع عوالم تحقق يدر ابداع ظاهر گردد که در جم يتيوهاج شود عبود ٰيعظم

ر اشرار به يم و سرير ننماين صورت ... تدبيه را به اين عبد سلطنت عزت ابدين عهد نداشته باشد لهذا ايا

م و اسرار يپو يم راه بندگي... بگو اعلٰي ٰ را به ابدع و  ٰيض ادنين حضيم و اير مبادله ننماير حقين حصيا

م .........يت گويعبود

خ و بن برکنند يبراندازند واساس عهد را از ب يثاق را به کليان ميف بنيد ... و اراجيکه با مقصد .... آن يبار

ث هاطل ... باطل نشود انوار ملکوت ظلمات ... نشود و يض شامل تخم آفت نگردد و غين ... فياز يول

ثاق کوکب يانوار ساطع ماج گردد و ات عهد مويات آيب رايات الهوت منسوخ اهل غرور نگردد عنقريآ

غ جفا يز تي...... حال آنان ن ين پرتو افشانين نور مبيد و ايم نمايهفت اقل ياريم آبيل عظين سيوهاج ا

ثاق را مدار شقاق يدند عهد و ميرا نشن ءن عبد بهايدند و محمو و اضمحالل اير وفا نشنيحت ميده و نصيکش

ن را ... شمردند ييم خواندند و اشراق علين را .... بهينور مبتالف را اس اختالف نمودند يکردند و واسطه ا

اً نمودند و برهان ياً منسين گمان نمودند نص قاطع را نسين را .... متيگل مهٴن را گذاشتند و دخيحصن حص

االساس  ان مرصوص مهدوميالجناح کردند و بن ن منصوص را مقصوصٌياً گرفته مبيالمع را  هزواً سخر

عفت  يب يگريعصمت گفت و د يب يکين شمرد يعدو مب يگريد و دين ناميالمشرک سيرئ يکيانگاشتند 

ت از بدو صعود آتش فساد را افروخت و مرکز جهد نقض يروا يگريت کرد و ديشکا يکيخواند 

له يجستند و به هر وس يخواستند و برتر يگذاشته و به وهم و گمان مهتر ين سرور يآموخت ...مهد آئ

ثاق ير آفاق را با نقض ميع اوراق اقطار و اشطار خبر صعود نياران نمودند جميش يو تشوش اذهان يتخد
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ن خبر ...را با طبل و دهل اعالن کرد در يان در اسالمبول ايرانيا مهٴتوأم اعالن نمودند از جمله اختر روزنا

در  ين مدتين ناقضيف را در انظار عموم عرضه کردند اين متاع کثيف نمودند و اياروپا منع رساله تأل

ن نمودند و با کوس و کرنا ين عبد فرض و تخميا ياز برا ييسال ادعا ين نشسته عاقبت بعد از سيکم

من ... امراً قبل اتمام الف شد کامله انه  ۀمبارک يهٴن عبد را قصد رق آين انداخته و ايزم يعربده در رو

د يم انه شديه من ال رحيبعث علي...يالرجوع ان مآب انه هو ... و ان عسر عل يده عليؤيکذاب مفتر ...ان 

ن يد که چه ...در حق ايدقت نمائ ي... مرقوم ... ولش با قلميه را در کل رسائل خوين آيالعقاب دانستند و ا

را ... و در مبارک  ت و شرکت با جماليت و ربوبيالوه ياند در درون رساله ذکر ادعا د دادهيد وحيعبد فر

د يد حديگردد و من... به شد ين فتوا مجريا يگر تا کياند د ه را مرقوم نمودهين آيظهر رساله ها و داخل ا

م و اسناد محرک ير و ... ننمايفتوا ندهم و تکف ين عبد در حق نفسيا يد ولين ... را مقطوع نمايصبر ... ا

 يم فمن شاء... و من شاء... ان اهللا غنيثاق داللت نمايحت کنم و به رجوع برمين است که نصيت ايندهم نها

اهللا عراق نزد جناب آقا  نةيکه سه سال قبل نوشته و ...در مد و از اغرب غرائب آن...ان الباطل

ن لوح مبارک است ... آن يند اينما يشان ... سؤال مينمود و از ا يه بهاءاهللا ارسال ميعل ٰيمحمدمصطف

ت يفيقت کيدارند و انتشار از حق يرزا اسداهللا ارسال ميبور را نزد جناب آقامجناب مذکور آن ورق مز

چند فقره از  يعنيع... يجم يد منع از آثار مبارکه را پراکنده نفسيکنند آن ورق چون مالحظه گرد يم

ن است سراهللا من يشعر ...ا يمبن ورقهٴرات ع ع مرقوم نموده و آن ين تقريان اي...آنجا در م

 يب فين مرقوم فسبحانک اللهم اسألک بذاتک الغي...االمر قد کان بمن روح مشهور تر و بعد ايسدرة...عل

رزا اسداهللا يجواب به آقا م ي...االبهاء باريع ع  و بحبل القدس و ف بهٰياال يمکمن البقاء بذکرک البه

ن را يقدم امنع نه ا ... از جمال ين لوح بعضيه بهاءاهللا مرقوم کرد که ايعل ٰيد شد و آقا محمدمصطفيتأک

ع گشت يوع... شاياند تا ش انداخته ياند و در افواه... اله ب دادهين مخصوص ترتياز متزلزل يبعض

ح يص ناصحيار ناخوان و باعث تشخيچند صفحه ناخوانا (بس..................................................................

شود) يواژه ها م

ن کانوا حول يذوب به قلبک و قلوب ... الفردوس الذيم و ال تمثل عما يالعظ يامراهللا العل يبما امرت ف

قدم  د که جمالييحظه فرمامال –م يلک ان تطلع بما ستر .... لن ربک لهو ... العل ينبغيع اليالبد يامر
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قلب مبارک چگونه .... حال اندو  حبائه الفداء چگونه اخبار از وقوعات نقض و نکث فرمودهال يروح

ع جهات پران است و آتش فتنه چگونه سوزان هنوز در صعود ير جفا چگونه از جميد که تيمالحظه کن

ها نقض خود و اخالف را اعالن نمودند و از  ص مبارک هنوز .... در روزنامهينگذشته بود و قم يچند روز

 يع .... فوق تريد چقدر اهل نقض سرييحظه فرما.... خبر صعود اخالف را اعالن نمود مال مهٴجمله روزنا

ن     ع ع يخسران مب ين فيالناقض

م آداب يل دو سال صغار و کبار ملت مذکوره را تعليزد بود و در مدت قليتفت  ۀو معلم مدرس يو متق

مدرسه هدف گلوله  نهٴه کرده خرافات و موهومات را ترک داد سردر باالخاجس علوم رائيه و تدريقيحق

بلورفروش را  يدعلنموده به شهادت رساند و در همدان حسب حکم مظفرالملک حکمران آقا محم

از  ير نمودند و نفيو برزن گردانده تشه ير در کوير و محبوس کرده پس از چند روز با غل و زنجيدستگ

دستش اداره ه ه بيص خدوم را که قران مخليرزا از بهائيد ميآباد آباده آقا سضيف يهٴوطن نمودند و در قر

گاه با چوب و سب و لعن و سقط پرداختند آنه افتند و بيسورمق در صحرا  يهٴاز اشرار قر يجمع ،شديم

ه ب يدر پيد و در چنان حال لسانش پياه و مجروح گرديش سيپاتار چندان زدند که سريانه و زنجيتاز

ۀگذاشته رفتند لمح يرا بر جايبر قرب هالکش کرده ون يقيمترنم بود و اشرار  ياله يشکر و ثنا

 ياش بردند و براخانهه ده بيحال دد مظلوم را بدانيآنجا گذشته سبه ياهالازيبرخکهنگذشت

تب نوبه غش ه د مبتال بينداد و س يچه تظلم نمودند سودرا به آباده حرکت داده هريو يدادخواه

گشته در گذشت.

زيدر تبر يزدييد مهديست شهادت آقا يفيک

ن يمان و خواهر  و خالو در سنيد سليان مخلص منجذب با برادرش آقا سياز بهائ يزديتاجر  يد مهديآقا س

ز آمد و چون به علت موانع حاصله در ارض يبه تبر ابهيٰٰشرف محضر ه ا و بنه عکّيعزم مده زد بيقبل از 

وسته سر يد و پيگرد ابهيٰٰامر  عهٴت مرتفيتوطن نموده و راافت در آن بلد اقامت و يمسافرت ن ۀا اجازعکّ

ه راجاه ده بنا ساخته بين خريراً زميمشغول گشت و اخ يفروشبه تجارت شال يداشت چند يجانفشان
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 ينمود که مجامع و محافل بهائ ٰيسکندهيخرششکالنلهٴرا در مح يخود عمارت مفصل يداده و برايم

ن سال يد و در ايس گرديدالتأسيجد يخود عضو فعال و منجذب محفل روحان شد و اويدر آنجا منعقد م

اب آحاد يز وارد شده در آن خانه اقامت جست و ذهاب و ايتبره نقض ب نهٴدفع فت يبرا يدهج يد مهديس

استخدامبهکهراۀام جوان زورمند معاند ناستوديافت و در همان اييمالقاتش تواتر و توال ين برايمؤمن

گماشت  ييرايپذ يرفتند برايم يد دهجيدار سيبد يدر پيپ ءبها اهلکهمجالسدرداشتحجرهوخانه

را در مذاکرات مانياين جوان بيآنکه ا اولٰي را آگاه کرده گفتند يان آزموده وياز بهائ يچند برخو هر

و شوق درک شهادت  علت عدم مبادرته ب يو محرم نشناس يبا رند  ين رحمانيو نزد مقرب يمانيا

ن گونه خدمات آزموده بود به مرافقت ين را که در انجام ايل نام از مؤمنياسمع يرفت و باالخره کربالئينپذ

 يدر محضر و محفل برا يگريداشته مرخص کنند و د يجوان مذکور در خانه نگهداشت تا جوان را راض

در خانه آقا  يرفت و در آن احوال شبيمخود  نهٴخاه ها بل شبياسمع ييد و کربالياداء خدمات در آ

ز با خود برد و يرا ن يد دهجيس مردهافت و عزم حضور در محفل يانعقاد  يبنکدار محفل روحان يرزا عليم

ده قرائت نمود و يا رسکّعش از يبرا يمنشاد يد تقيرا که از آقا س يمذاکرات مکتوبقبل از شروع در

س که يبنو يد مهدينوشت که حضرت عبدالبهاء فرمودند به آقا سن يچن يوه مکتوبش ب يدر ط يمنشاد

ۀنوشتم که آنچه اراد يد تقيو گفت در جواب آقا س يطاقت و تحمل دار ياله يرات و قضاهايتقده تو ب

گر وداع يکديرون آمدند و با يجان و دل مشتاقم و چون محفل تمام شد و اعضاء ببه رديگتعلقمبارکه

شهادتش واقع شد و جوان  عهٴش نگذشت که واقيساعت بخود رفت و دو نهٴخاه بگفته متفرق گشتند 

نداخت که به مقدار سه اچشمانش  يو حوال يشانيد نخست چنان بر پيشه به قتل رسانيرا با تيمذکور و

که آن مظلوم از اثر ضربت و شدت الم برو افتاد نيز فرود آورد و هميانگشت فرو نشست و بردو دستش ن

ع يرزا شفيثقةاالسالم بن م ٰيرزا موسيآقا م نهٴخاه گاه بزد آن يکار يهاش ضربتيگر بر قفايد يبار

رزا ابن يم يقلبلد امام يگيگلربيه پناهنده گشت و او راه نداده به بيخيش يثقةاالسالم مشهور از علما

رزا خبر يقاسم مملک

ت ياز قدما و اول خادم امر و مصدر عنا ار نکرده بودنديد جوان بودند تأهل اختيشه يد مهديآقا س

د کرده بودند يکه او را شه يده بودند و محليل شهادت خود را در خواب ديقدم بود و تفص جمال
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توانم بعد  يم نميخواهم عالقه به جسد نما يام و روح مفارفت نموده هر چه م دم مردهيگفت آنجا د يم

خواهم عالقه به  يشستند هر چه م يداد که جسدم را م يمشان شستند همانجا را نشان يرا که جسد ا يمحل

 يمشاهده نمودم بعض يکم به کنار شده عالم مند بود و کم م نتوانستم محبت جسد را عالقهيجسد نما

با  يام با زبان طفل که طفلم تازه متولد شده نيکنند مثل ا ينم با من صحبت ميب يداشتم م يينفوس که آشنا

ک روز در کنار باغ يک درجه که ينم به يب يام تمام مجسم م که کرده يهر عملکنند و  يمن صحبت م

اده شده آن زنبور را يشود از اسب پ يدر آب دارد غرق م يک زنبوريدم يرفتم د يخانه با اسب م قوش

م که يگو يالمرسلون م نم دائماً و صدقيب يات را ميين جزيوار گذاشته سوار اسب شدم تا ايبرداشته به د

م ممکن است يگو يرفقا م يده بودم به بعضين عالم را نفهميمان از مرگ خود هستم ...... من ايار پشيبس

 ي..... شدم چنان اضطراب يدانم چه کنم خالصه مطالب مفصل ين دفعه ميمن باز به آن عالم برگردم ا

 يرزا ورقايقا ماضطراب ساکت شد .........آ يده مشغول مناجات شدم قدريگرفت لحاف را به سر کش

 ييايند در رؤيفرما يقدم م شان .............. جماليد آن خواب را نظم کرده بود بعد از شهادت آثار ايشه

خ داشت ..........................يگفته شده لوح مبارک تار

مذکور د يد برادر شوهر خواهر شهمحم يمان و حاجيد سليالع نزد آقا ساطّ يداد تا گماشتگانش را برا

منعقد  يافته و محفل روحانيز خبر ين نيروانه کرد و نردبان گذاشته داخل خانه شد در را باز کردند و مؤمن

د و جسد را کنار باغچه يبر جنازه حاضر گرد ياز جانب محفل روحان يياسکو يدرعليرزا حيشده م

در تفحص  يا خواستند و هممجازات قاتل ر يگيگلربيمدفنش برده دفن کردند و از به شستشو نمودند و ب

ساوجبالغ ه گاه بخود پنهان نگشت آن نهٴدر اسکو به خا يافته چه مدتيو جستجو برآمدند و قاتل را ن

ده يوفاقه گرد ۀقيدچار مض يب احباء برست وليم تعقيه شتافته از بيخت و باالخره به بادکوبه و قفقازيگر

کرد.يار معاش ميار و اغينزد  يسؤال و تکده و ب

فتنه در آباده
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خته به يآباده به قصبه ر عهٴرآباد تابيوز يهٴاز رجال و نساء اهل قر يکم رمضان جمعيست و يو در روز ب

ه يقره و آقا نصراهللا ب يعلحسن ياد و فغان مرتفع ساختند که قابل و مشهديمسجد امام جمعه درآمده فر

شدهجمعريکثۀام گفته عديبرند و ترک صيت ميبهائ يسوم اسالم بهيوارد شده مردم را از راه مستق

اهللا خان رزا فرجينزد م يده با جماعتيپردازند و امام دست از صلوة کشياکل و شرب مبه روزدرآشکارا

 ين حکومتين را خواست و الجرم مأموريب مذکورير و تعذيان کرد و تعزيرپنجه حکمران رفته ماوقع بيم

ن يحس ييصدد شکنجه و آزار شدند و داه ر انداختند و بيکند و غل و زنجه محبس بسه را گرفته در هر

رشان يدارالحکومه رفته با حکمران مکالمه کرد و علت اخذ و حبس مظلومان و گناه و تقصه ده بيشن

ن است ياعظم و اکبر از يچه گناه ين بائيحس ييجواب گفت که جناب دا يسخته د و حکمران بيپرس

نفر را بر سفره ناهار  يکم رمضان سيست و يوم بياز مسلمانان شدند و در  يجمع ياهکه علت گمر

رپنج صوم و صلوة اسالم را ين گفت سرکار ميچن ييان بردند و داينشاندند و صوم و صلوة مفروضه را از م

 يمنطو نيبساط االول يم کما طويشود بساط قديساخته م ير داد از قابل چه کارييز عالم تغيخداوند عز

ت کند که چرا بساط و ير شکايقد يح يد امام جمعه ممکن است از خدايع مبسوط گرديشد و بساط بد

تمام گفت جناب  به تشددن شد يت خشمگيغاه ن سخنان بيهم زد و حکمران از استماع ادکه او را بر

وچه و بازار کنم و به کيزنم و مهار ميقابل را چوب م من ديدارين چه صحبت است که ميا يئدا

ابند و يم تا مردم آسوده شوند و از ضاللت نجات ينماين گردد و اخراج بلد ميللناظر ةعبرگردانم و تايم

بلکه ناچار  ياز سرش کم کن ييکه مو يستيبکن واله قادر نيتوانيبه حال تبسم گفت اگر م ييدا

ن مگر من به آباده يحس ييدا يو حکمران به شدت افزود گفت ا ييکه مساعدت و محبت نما يشويم

بزرگ دارد  ين بهاء مروجيراً از مجلس برخاسته فرمود ديمتغ يين بهاء را رواج دهم دايآمدم که د

د و يرون خراميج کن و از دارالحکومه بيرا ترو يد جمال افغانين سيست تو ديج تو نيمحتاج به ترو

باح الصّيم نمود و عليشه فرو رفته بيبه اند تمام به اندرون شتافت و شب را يکامز با تلخيحکمران ن

 يروين پييد ماديم ساعت مصاحبه کرد و از عقايمت قرب نيبدارالحکومه رفته قابل را مالقات و به مال

کهخواستيوازباالخرهکردهحزبنيادانشبراعترافونموداثريودرقابللهٴاد يجست ول

مات مرکز يرا مطابق با تعل يز گفتار ويات حاضره کند و قابل نيننموده مراعات مصالح و مقتض يدرپرده
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ن واقعه بر امام جمعه و يامر خوانده قبول نمود و حکمران هر سه محبوس را مستخلص ساخت و ا

 رزا احمديبه صدد عزل حکمران برآمدند و امام با پسرش م يهمرهانش بس ناگوار شد و بعد از چند

مسلمانان  يان و راميبهائ يرا حام يرپنج کرده ويت از ميشکا يراز نمود و نزد واليمت شياالسالم عزخيش

ن را شصت تومان نقد و هم انعام داد که ياکرالذّاز رؤسا و سادات ملقب به حسام يحکمران تن يخواند ول

ر ين و تحقيخته توهيهد بر آنان راالسالم را عودت دخيد و ببرد که چون امام و شيم نماين سادات تقسيب

ب پانصد تن از کودکان جسور و ين رفته هر دو را به آباده برگرداندند و در آن حال قريکنند و مأمور

شان را يان ايگوده کف زنان و زشتيفرسنگ دور از قصبه به آنان رسميمردان شرور همراه سادات تا ن

ات امام يات از تعدياش در آمد و آناً فآناً شکااده شده به خانهيحال از ظهر حمار پوارد ساختند و امام بدان

فارس نمودند تا  ياالسالم به والخيو ش يت از ويبر شکا يد مبنيد و تلگرافات شديتابعه رس ياز مردم قرا

ند و در يما نماغير کلنگ گرفته خواستند خانه امام را برافکنند و يکث يکه حسب دستور حکمران جمعنآ

ان گشت و يرامون حادثه نرفتند عاقبت امام متوسل به بهائيدر پ ءاز کبار و صغار اهل بها يقعه احدآن وا

اش ممانعت خانه يجلو رفته از خراب يخان و بائيعل يالحکماء و حاجاز بزرگان امثال سراج يالجرم جمع

و امتنان  يت خرسنديباشد و امام و تابعانش نها يمقدار کاف .........نمودند  يکرده حکمران را راض

............

آبادشهادت در نجف

 ينجف يدتقخ محميلطان حاکم اصفهان نزد شالساور که نزد ظليخان يعلآباد اصفهان فتحنجفبهٴدر قص

نمود و پس از فوتش ها برپا بود و فتنه ءاوسته متعرض احبين امر و پيداشت معاند با ا يمجتهد قرب و منزلت

که در اثر اقدامات آن رفتند چنانيره و روش مين خان به همان سيحسخان و غالم يعلپسرانش عشق

ن سال يکه در ادند چنانيبه قتل رس يکوچه شدند و بر خ يخانمان و متواريب ءاهل بها ياخانواده عده

از علماء  يکيکه  .....نيد حسيس نهٴخاک نفر از گماشتگانش شبانه درب ياور مذکور يبه دستور  1318

جان يگناه دادند و ضوضاء و هيان بيالصباح نسبت عمل بهائير قصبه بود آتش زد و عليو سادات شر
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ر و با طبل و بوق و علم روانه اصفهان شدند تا خبر يت کثيده با جمعيال برکشياد واويفر يبرخاست و اهال

آباد که از شهر نجف ميان سليرضا از بهائن راه با غالميتازند و در بان بيو حکومت داده بر بهائ يخ نجفيش

و  .....ساختند .....ر کردند و ضربه ينام داشت دستگ يچرانيگشت برخوردند و در همان محل که تيبرم

مسافت داشت بردند و آنچه از ضرب و شتم  يچرانيک فرسخ تا تيآتشگاه که مقدار  يسراکاروان

دند و آن مجروح مظلوم را يکوه آتشگاه رس يخواستند و توانستند بر آن مظلوم وارد آوردند تا آنکه به پا

ز در يجا نعطش کرد آب نداند در آنۀاد و استغاثين راه آنچه فريبه خاک افکندند و چنانچه در ب

ر دو قطعه يش در زيهاضهيختند و بيدامنش ره ب بر خاک گرم بت ضعف در تابش آفتايکه با نهايحال

رون داد و به عالم بقا پرواز کرد و ستمکاران جسد مقطع يسنگ گذارده چندان بفشردند تا جان از قالب ب

ه ان که دانستند بيرا بر آن منهدم کرده افکنده عازم اصفهان شدند و بعداً بهائ يواريخته دير يرا در گودال

ک طرفش هفتاد يدند و به يوارده را رس يهادند و گفته که ضربتيرون کشيرفتند و جسد را بجا آن

اط و يشب با خوف و احت يکيد و در تاريگرد يکه اغلب اعضاء متالشافتند چنانيضربت کارد و چاقو 

بدون اسباب و وسائل جسد را به اصفهان بردند و در محل تخته فوالد به قرب مرقد  .....مشقت

1318د نوروز در سالين واقعه و شهادت در روز شصت و نهم عيالشهداء مدفون ساختند و الطانس

زن نهيس يد عليآباد سمذکور را در نجف يرضات غالميمذکور واقع شد و شرح شهادت و مظلوم

و  ان قصهيعيش يخوانن واقعه در مجالس روضهيبعد از ب ياشرار بود مدت يهااز سردسته يکيمعروف که 

نموديت ميحکا

اسفندآباد ابرقوه وارد شد و در خانه  يهٴکرد به قر ير و سفر ميطبابت س يکه برا يرزا محمود زرقانيآقا م

اب کردند و يذهاب و ا يدر پين پين و طالبيد و مؤمنيگز ٰيکر در بخش ششم سکنالذّد جعفر سابقيآقا س

ش آورد و صورت يشه به ظاهر موافقت و امتنان پيپل کالنتر نفاقياسمع ياقبال آوردند و حاج يمعدود

ه رزا احمدخان ساالر نظام حکمران را مجبور بيمجتهد ابرقوه خبر داد تا م يرزا عبدالغنيواقعات را به م

را با سه  يزرقان يهٴخان حکمران قريقلٰيمرتض ين بفرستند و از حاجيرزا محمود نمود که مأموريگرفتن م

گشت ياب نميد و کاميکوشيل و موافقت آخوند ميم يوسته پيرد و ساالر که پيگل يتن از مظلومان تحو

زد رفت يقبل به  يرزا محمود دو روزيم يفرستاد ول يريدستگ يدرنگ مأمور پيمت شمرد و بيموقع را غن
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ت که با هم حاضر ساخ يعبدالغنار و زور به ابرقوه برده نزد ملّيبا تزو  ......د يامد و مأمور آقا سيو بدست ن

نموده  ابهيٰٰت از امر يد جعفر با صراحت و شجاعت مقاومت و نصرت و حمايقا سآمکالمه کردند و 

ش را به ينان خوآرا به چند تن سفاک داد که بکشند و  يو يعبدالغنات اقامه کرد پس ملّيدالئل بر حقان

ود خان هم با برادر ماسفندآباد استاد زد جعفر از يسو پس از آوردن آقا سالودند و از آنين يچنان عمل

ع سخن گفت و يت امر بديت قوت و عبارت از حقانيا در نهاشهادت به ابرقوه آمد و با ملّ يوداع کرده برا

 يد و اهاليام نوروز رسيو جفا کردند تا ا يدو را به حاکم سپرد و به حبس انداختند و سختا هرملّ

شان مکالمه نموده يد و هر دو مظلوم را حاضر کرده در مجمع انام با اا اجتماع نمودنالمرسوم نزد ملّحسب

د جعفر وارد کردند و باز يا تمامت حضار ضرب و آزار بر آقا سدند و به دستور ملّيدت شنياقرار در عق

حکم قتلشان را نوشته به  يعبدالغناد و باالخره ملّير کشيحکومت هر دو را به حبس انداخته در غل و زنج

رهم در مسجد انبوه شدند و يطالب و غزده نوروز گذاشتند ويروز س يحاکم فرستاد و اقدام عمل را برا

دند و او يع را از حال و مقالش درخشان ديمان بديد جعفر را حاضر و مکالمه کردند و انوار حب و ايآقا س

ه نهادند و به بازار يسخر ياز کاغذ برا يته کالهدند و عمامه از سرش برداشيرون کشيرا از مسجد ب

ا سنگ زدن گذاشتند و ملّ يگردانده ذلت و حقارت وارد ساختند تا به محله درب قلعه رساندند  و بنا

ر يفتاد و از زين چنان سنگسار کردند که تحت احجار بيش نواخت و انبوه حاضريبر رو يسنگ يعبدالغن

م نمود و يرون برده سنگسار کردند و در آنجا جان تسليزه درب قلعه برون آوردند و از دروايها بسنگ

د و حضار از يک دستش را ببريد و با گزليرون کشيها بر سنگياز ز م مجتهد جسد رايد عظيس يحاج

ک و کارد و مقراض قطعه قطعه کردند و قطعات را يکرده با گزل ين تأسينيه و متدينيطالب مدرسه د

تش در ياستاد زمان را در مسجد حاضر و مکالمه کردند و شجاعت و استقامت و حماگر يد يبردند و روز

دند و يرون کشيرا از مسجد ب يملّا عباس به اجماع و يو حاج يدند و ملّا عبدالغنيدند و شنيد ابهيٰٰامر 

از پشگل  جهٴختند و سيبر آن آو يش کوفته جاروبيشانيخ بر پيواژگونه نشاندند و م يبرهنه بر گاو

هفت  يکاغذ ياز کاغذ بر سر و قبا يب داده بر گردنش نهادند و مهار زدند و کالهيگوسفند و شتر ترت

ده يچند از عقب رس ين حال که سوار بر گاو بود تنيرنگ در برش کرده دم گاو به دستش دادند و در چن

ز يد و نيبرک کوچک به دست آوردند که محض ثواب گوشش بيبا گزل يکودک ملّا عبدالغن
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حال سب  ده بخورد و بدانيختند و اجبار نمودند که جاوياويخ بيش بر ميو ن يده محازيش را بريها گوش

منار  يدان مذکور پايم يگرداندند تا به فضا يخوانان با ساز و آواز در بازارها هم فيکنان و تصن و لعن

ره يدند پس با گلوله تفنگ و کارد و غدوره رقص کر کين آورده مجبور به ييرساندند و از پشت گاو پا

جسد را به منار  يشيسوزاندن نفت حاضر نمودند و درو يکارش ساختند و قطعه قطعه کردند و برا

د ينباشتند و قطعات جسد آقا سيخته با سنگ بيدو منار ر يجسد را در چاه پا يايخته آتش زد و بقاياويب

افته به خندق درب قلعه يار در آن صحرا يبعد از تجسس بسشب  مهياش در ن دهيجعفر را مادر و زن ستمد

گاه  واقع شد آن 1318سال  جهٴحيوم هفدهم شهر ذين واقعه در يدفن کردند و ا ين مزروعيقرب زم

د جعفر را به ابرقوه آورد و يامور مذکوره شد و آقا س ياسداهللا خان که به امر حکومت متصد يحاج

گر مظلومان به اسفند آباد رفتند و به خانه يشرار به قصد قتل و غارت دحسب امر آخوند با جمع طالب و ا

از اسفندآباد  يبه زود يرا شکستند ول يرنگ صباغ يها خته اموال تاراج کردند و خمرهياستادزمان ر

ده آالت يرت ورزيدفاع و حفاظت از صغار و نسوان غ ياز جوانان احباب برا يبرگشتند چه که معدود

کرده به مقاومت پرداختند و تا شام خلف سنگر با تفنگ محافظه کردند و راه به دشمن محاربه راست 

ن اموال يفارس و اصفهان شتافتند و معاند يختند و به سويال به جبال گريشب با ع مهيدر ن يندادند و برخ

به طهران نمودند و  ان تظلميام شاه در سفر اروپا بود و آنچه بهائيشان را به غارت بردند و در آن ا هيو اثاث

از قلم حضرت  ۀارت صادريحاصل نشد و در صورت ز يضه نوشتند اثر و ثمريتلگراف کردند و عر

 ين مسطور است و القلوب مضطرمة و الدموع منسجمة و الطاقة منصرمة فيعبدالبهاء در حق استاد زمان چن

د االحباء يد الوفاء و فرياحترقت بها کل االحشاء اشهد انک شه يالت يبتک الدهماء و شهادتک الکبريمص

نتک الظاهرة و مذبوک يها زياء بما سمروا جبهتک الباهرة و علقوا عليد االتقياء و سعيد االصفيو وح

ار و قطعوا اذنک بفرار تباره و اطعموک بقوة و يالد يالبقر المغواد و داروابک ف يبالمهار و رکبوک عل

د جعفر است الجنة لمن احبک و الفردوس لمن خدمک و الخلد لمن زارک و يارت آقا سيز اجبار و در

نه يرا هر دو س يوسفان نورانيقه آن يالحق يف يظلمان ين محبت و وال گرگانيز در حقشان است با وجود اين

اهللا جزاء  هميجزيختند فسوف يقه دم مطهر هر دو ريالحق ينه فيدند و از شدت بغض و کيرهن دريپ يبه جا

ميو اهللا منتقم عظ خرٰي   و اال ولٰي خرجهم        االيا و اآلخرة و يالدن ياعمالهم ف



207

کار ن دلقيچون ز حق مأمور بود ا

نشر امر کردگار ياز برا

سائر و ذاکر شدم اندر بالد

با سکون و عزت و حسب و وداد

در ابرقو بعد از آن حاضر شدم

وز بشارت ناطق و ذاکر شدم

مياران قديچونکه در آباده 

ميگفته بودند از ره جد عظ

هست اهم يدر ابرقو رفتن امر

تا در آنجا ذکر حق گردد علم

ه اسفندآباد اندر اويقر

.... نکو يچونکه بودند در احبا

اندر آنجا روز و شب بزم صفا

گشت در اثبات امر حق به پا

مجلس روز از مالقات عموم

از قوم ظلوم يمحفل شب مخف

ميم نديدر برابر از حق بود
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مياح و حکيار سيک با اغيل

ک و دوريهم از نزد يعارف و عام

دند در بزم حضور ....يشتاب يم

خود جهوالن مکر و خدعه ساختند

ابرقو تاختند يمال يسو

غام و فغانيهم فرستادند پ

کنان گو ناله اندر احبا شکوه

نين چنيبمانند ا يکه اگر باق

نيبس شکست آرند در اسالم و د

....يمال يرزا عبدالغنيم

ريه با خين قضيچون بشد از ا

به جانش اوفتاد يآتش بغضا

کج نهاد يبا احباء او بنا

کل شتر و صداعيحاکم و آن ه

انشان بود چون جنگ و نزاعيدر م

انياو به حاکم گفت صلح آرم م

انيقتل باب يامضا يگر کن
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فرهنگ و داد يحاکم آن سرهنگ ب

ن آشوب داد ...ياز تملق اذن ا

انتباه يالغرض آن عالم ب

کار خود را کرد در عالم تباه

قتل احباء اوفتاد يدر پ

ش را بباديا داد و نيبهر دن

را فرستاد آن دغل يمردمان

ليه زود با مکر و حيقر يسو

جانب اسفندآباد آمدند

ه مرا سازند بنديتا در آن قر

يدن يمال هم برندم نزد

يآنکه دور انام بد عبدالغن

ن در حق اصحاب دگريهمچن

قصدشان بوده است ظلم و جور و شر

خبر يد آنان بيمن ز قصد و ک

کرده بودم زان مکان عزم سفر

در اقامت چون ز سلطان وجود
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ش از نوزده روزم نبودياذن ب

دم روانيه گرديزان مکان و قر

زد آمدم با کاروان ....يجانب 

دند آن عوانان عنوديچون ند

شرمنده را در آن حدود ۀبند

امان يالجرم کردند حکم ب

د جعفر و آقا زمانيبهر س

تا که آنها را برند از هر طرف

اسف يابرقو ب يمال يسو

چونکه در آن دم نبود آقا زمان

م از آنين گفتند مأموريمفسد

ميد صدمه وارد آورديکه به س

ميهش برش همرايبعد از آن با خو

جرم و گناه يد مظلوم بيس

اهيس شد روان با ظالمان دل

د از ستم آن روح پاکيد يهر چه م

تابناک يگشود از شوق رو يم
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چون ببردند آن وجود با سجود

کنود يدر ابرقو نزد مال

شيمان خويدو نکر و انکار از ا

ش ...يز پ يگشت شور عشق و سرافراز

ايشرم و ح يب يک آن حديل

افزود بر جور و جفا دمبدم

يداد از بد فطرت يهر زمان م

...يآن مقدس را خواب و زحمت

ريشخص دل يکيپس بگفت او را 

رين اميا بهر قتل ايشو مه

اريپاسخش را سخت داد آن هوش

ن عمل معذور داريکه مرا از ا

آتش حقدش نشد آخر خموش

اش آمد به جوش نهينه اندر سيک

قيرا ز الواط طر يد جمعيد

قيد زان غريبلکه قصدش ظاهر آ

ن خارج بوديد ز دين شيگفت ا
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د از دست شما کشته شوديبا

جناب يد عاليچند روز آن س

بود مهمان نفوس چون ذئاب ....

دند هر صبح و مساءيچون در او د

ايهمدم اوراد ذات کبر

نسان ....يخود بگفتند از چه ا

ميمبر را کشيما که اوالد پ

ا صدق و صفان وجود پاک بيا

ن شرع مصطفايست منکر دين

آگاه شد ين سخن عبدالغنيز

ر در فغان و آه شدياز تغ

فيکرد آن شخص کث يروز و شب م

فيصنع نان و آب از آن جسم شر

ديعاقبت او گفت به طالب عن

ديد را شما حامل شويقتل س

طالب چون گله کالب ۀدست

جمله از بغض و حسد در انقالب
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مجتمع گشتند ....با اراذل 

بهر قتل آن وجود پر ز جود

بعد از آن خواندند از ظلم و جفا

دان باليآن مقدس را به م

درنگ يرا از شقاوت ب يکيهر 

آن مظلوم پران چوب و سنگ يسو

ريک زخم تيضربت آن  يکيآن 

ريبر تن و بر جسم آن جان من

نيزو ز ک يوان دگر سنگ بزرگ

نيبر سر آن جسم پاک نازن

ديآنقدر شد ضربت و زخم شد

ديد در خون ناپديکانجسد گرد

ديزدان مجيمان يدر ره ا

ديبا کمال ظلم کردندش شه

خدا يکو يک آن قربانيل

بود مشغول مناجات و دعا...

نه و بغض و حسديپس زدند از ک
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نفط و آتش را بر آن جسم و جسد

د آن آتش تماميچون نسوزان

ان خاص و عاميجسم پاکش را م

نابکار يگفتند بد عبدالغن

د ناريکه جسد را چون نسوزان

ورا بوده اثر ياز مسلمان

ن سبب آتش نزد او را شرار ...يز

قلم با غصه و آه و فغان يا

قصه کن جان دادن آقا زمان ....

د به شهريروز بعد از رفتن س

زجر و قهر ياو هم آمد مبتال

تا خبر آقا زمان زانکار شد

در بر اشرار شدخود روان تا 

شوم ياو نرفت اندر بر مال

رفت اندر نائب آن مرز و بوم

ديا گفته يدم چها ميگفت بشن

د ....يا جسته يمرا م يدر گرفتار
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عدل و داد يتائبان حاکم ب

ساختندش بند از راه عناد

آن نکو جان را به حبس انداختند

مال و غارت تاختند يپس برا

با شتاب يوارد آوردند بر و

بهر اخذ مال اشکنج و عذاب

ش را داد و گفت آن هوشمنديهست

ن کنه بنديم از ايآ يمن برون ک

ظالمان يوارد آمد از جفا

ها بر سر آقا زمان  چه ستم

روز شب بود او در اشکنج و عذاب

جناب يد عالين آن سيهمچن

هست روز و شب به حبس قوم دون

از آن بندگان ذوالفنون بوده

قوم محروم در ثواباز غرض آن 

کردند از آنها نان و آب يمنع م

فيآن دو جسم پاک مرغوب شر
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فيگشته بودند از تعب زار و نح

رينه آن قوم شريهر دو را ز ک

ريبسته و خسته نمودند و اس

بعد خستن نار ظلم افروختند

هر دو را کشتند زان پس سوختند

نيد را ز کيکه س يدر همان روز

نيگروه مشرککشته بودند آن 

ديبود قتل آن نکو بخت سع

ديساختند آقا زمان را هم شه

با صد شتاب يدن يگفت مال

ختن باشد ثوابيخون او را ر

نيجب آن مه يشانيبعد در پ

نيخ آهنيسخت م يکوفتند

ساختند آن عاشق حق را مهار

واژگون بر گاو کردنش سوار

پس بگرداندند در بازارها

آزارهابا هزاران اقتدار 
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کرشيبس که وارد شد ستم بر پ

ن افتاد جسم انورشيبر زم

انصاف بر آن جسم پاک يخلق ب

زدند از ظلم سنگ و چوب و خاک يم

شين و کييآ يش بيدرو يکيتا 

شيگفت خواهم ثواب از جمله ب

آن جسد را بست با بند و طناب

خت از بهر ثوابيزان سپس آو

اش بر آن تن برفروخت شعله

نه سوختيپاکش را ز ظلم کجسم 

ديک عذاب حق رسيصبحدم پ

که ز ظاهر حکم مرگ ....

زد مالک رقابيشد ز قهر ا

م اضطراب ...يدر درک با خوف و ب

نيمحض منع عبرت خلقان ز ک

نينچنيابرقو ا ياگفت ملّ

سراب يايکه خدا .... دن
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د گنه بود از ثواب...يتا که ننما

چون زدند آتش به جسم پاکشان

باکشان يکل بيتا که سوزد ه

آن دو ماه اعضاء پاک يباق

در برون انداختند اندر دو چاه

پر نمودند از کلوخ و سنگ و چوب

آن دو چه را ز گروه پر ذنوب ...

شيظلم پ يباز اعداء از جزا

شيافساد ب يشدند اندر پ يم

بهاء ياندران فتنه احبا

ا مبتاليآمدند اندر بال

شرار محض دفع فتنه منع

از آنها به حکمت در فرار يبعض

کردگار  يقصد بردند از قضا

اصحاب بهاء در هر کنار يسو

نيگر همچو کوه آهنيبعض د

نيه شدند آنها مکياندران قر
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ر و عنادير و تدبياز ره تزو

غام داديپ يدن ياآنچه ملّ

د تا اصالح کارييکه به شهر آ

ارين ديمن دهم بهر شما در ا

آن بدگهر عهٴخددوستان از 

چونکه بودند اندر آنجا با خبر

نين و دييآ يجهل ب آن بو يسو

نينچنيغام دادند ايپاسخ و پ

ن حول و مکانيماندن ما اندر

هست الزم بهر حفظ خانمان

اران حقيدند کان يمفسدان د

برند از کل سبق يدر شجاعت م

م از سوءظنيدر دل آوردند ب

اوفتادند از دگر سو در محن

ن گروهيپس بگفتند هست ما را ا

م کوهيسنگ بشکن گر چه ما هست

کنند يم ينان تالفيعاقبت ا
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کشند ... يز ماها م يبه فتنه جمع

ن دوستانيه بيبود اندر قر

همچو سرو بوستان ينوجوان

او رضا يهم ز اسم و هم مسم

ر و رضايبو در اوقات تقد

نهاد با جوان خوشيبود آن ز

اهل عناددر شجاعت عبرت 

مان ممتنع بود و محاليقبل از ا

دان جداليکه شود مغلوب م

مان کرده بود ترک نزاعيبعد ا

دفاع يکرد يمضروب ک يگر شد

اندر کشتن آقا رضا يبار

ر و جفا ين کردند تزويمفسد

ريشر يرا ز اعدا يتا عدو

رينظ ياندر شرارت ب يکو بد

بهر قتل آن جوان وا داشتند

افراشتند ت بغضا ز نويرا
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نير اندر کمينظ ير بيآن شر

نيجب بود بهر کشتن آن مه

باک رفت يهمچه دزد آن محل ب

در شب او ... درون خانه رفت

افت چون آقا رضا را او به خوابي

صبر و تاب يب يگشت در قتل و

ديجان را آن پل آن وجود پاک

د يبا گلوله کرد مقتول و شه

آنچنان شد آن گلوله کارگر

نشد در بستر او خود با خبرکه 

در دهم سال صعود ذوالجالل 

حال ن شرحيگفت محمود از وفا ا

يخ هجرت جستجويکردم از تار

 نهٴدر وصف فت يرزا محمود زرقانيآقا م يمثنو مهٴدر منظو –1319يسال ضوضاء و عزا شد  غرق جو

ابرقوه

الرحمن را برداشت و شبانه به  د جعفر دو نفر از اماءيما جده آقا س ۀامةاهللا المقربة الصابرة الشاکرة والد يبار

وسانه مراجعت نمود و يافت مأيز را نيقتلگاه شتافت و هر چه تفحص و تجسس نمود جسد مطهر  فرزند عز

د جعفر ياد جسد حضرت آقا سيز با دو نفر از اماء ثابته به قتلگاه رفتند و بعد از تفحص زين يدر شب ثان
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ک نفر از يک نفر از يده در خانه يافتند آن جسم اطهر را به دوش کشير سنگ و کلوخ يرا در ز ديشه

افتند اما از جسد مطهر يد جعفر را نيآقا س عهٴد مقطويدفن نمودند و لکن  يش برده و در اطاقين خويمنتسب

ا جمع نمودند و سوز ر مين ۀشد يامد آن چند پارچه استخوان متالشيبه دست ن يجناب آقا زمان خبر

مدفون کردند.   قابل آباده

ان در کاشانيات و مشقات بهائيبل

نشان قوت و نفوذ نمود ياز محترم يمان جمعيافته به ايل انتشار ياسرائ ين بنيمابيف ابهيٰٰو در کاشان چون امر 

ن يبرخاستند و نزد محمدجعفر خان حکمران مجتمع شده چن يريهود به مقاومت و جلوگيت يجمع

شش  يند و اساميگو ياء بد ميشده نسبت به انب ين و بابياز قوم ما خارج از د يت کردند که معدوديشکا

اس عاشور آقا يرزا اليم ٰيوسف (وحدت) آقا موسيرزا يع ميق صورت دادند خواجه ربين طريتن را بد

ر کرده در يگشان را دستيبگماشت و ا ين حکومتيل و حکمران مأموريم حورتاب و آقا شموئيابراه

) و يحانيحان (ريرزا ريدند که مين صالح دين مشورت نموده چنيدارالحکومه محبوس نمود پس مؤمن

شان به دارالحکومه حاضر شده از موجب يم فرج نزد حاکم رفته در خصوص آنان مکالمه کنند و ايحک

ست ياء سخنان ناشاين عده به انبيان قوم شما ايت ملّايدند و حاکم گفت که به موجب شکايحبس پرس

شان را ياز ا يکياند و آن دو اظهار داشتند که اظهار مذکور صرف بهتان و قول زور است و گرنه  گفته

منتظر در دارالحکومه بماندند  ين کرد و  ..... و مدتيز چنيکنند و حکمران ن يد تا اثبات مدعييحاضر فرما

ز ين دو تن نياز آنان که با حاکم ارتباط داشتند به او فهماندند که ا ياز ملّاها حاضر نشدند و برخ يو احد

رزا يبه م يحان صورت تلگرافيرزا ريشان محبوس نمود و ميند و او را برآن داشتند که آنان را با رفقايبهائ

ن يگر مؤمنيخود رساند تا به مساعدت د جهٴطهران نوشته از روزنه محبس به زو يليان اسرائيل از بهائيخل

به حکومت کاشان  يدر پ يگرفته پ يل نزد دولت اقدامات نموده پنج امر تلگرافيرزا خليمخابره کردند و م

ان کاشان و يبه اقدامات بهائ يناصواب فرستاد و اجرا ننمود ول يک را جوابيمخابره کرد و حکمران هر 

د ين از شاه به حاکم رسن مضمويبه ا يحال تلگراف صرف مال هر هشت محبوس مستخلص گشتند و در آن
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گر يد جهت ندارد اگر مطلب ديا بودن حبس نموده يرا به تهمت بهائ يميحکومت کاشان هشت نفر کل

ع در صباح نوروز تلگراف را به حکومت رساندند حکمران يحان و خواجه ربيرزا ريد و مياست اطالع ده

ز يم و حال معلوم گشت که نيگفت ين گفت تاکنون شما را بابيشان را مخاطب ساخته چنيغضبناک شده ا

د در دارلحکومه انبوه شدند امر يت عيبه تهن يد و امر داد هر دو را حبس نمودند و چون اهاليهست يبهائ

ند و حکم نمود گماشتگان ين دو بهائينمود هر دو را از محبس به مجلس آوردند و به حضار شناساند که ا

حان در ضرب يرزا ريکردند م يشان به فلکه بسته چوبکاريه پاهاگا چند نواختند آن مهٴشان لطيبر سر درو

د و پس از فراغ هر دو يا حضرت عباس برکشين و در ثالث يرالمؤمنيا اميياهللا  و در ثان ا رسولياد ياول فر

رزا يند و مينما يشان خواست که تبرياز حضار حکمران از ا يرا از فلکه گشودند و حسب خواهش برخ

م حالل ييگو يم ما ميره گفتگو دارير و غيان در باب گوشت و پنيميجواب گفته که ما با کلن يحان چنير

به حضار نموده  يم و حکمران بدو سقط گفته رويگر تعرض نداريد يدانند و به امر ياست و آنان حرام م

به اقدامات شان را باز به محبس بردند و سپس يد بد نخواهد گفت و امر داد اين گفت اگر او را بکشيچن

شان نزد  استخالص يل در طهران پيرزا خليکه به نوع مذکور م يامين هر دو مستخلص شدند و در ايمؤمن

د که ين مضمون رسيت از اهل بهاء بدياز حکومت کاشان در شکا يرالدوله آمد و رفت داشت تلگرافيمش

رالدوله را چنان حالت يفت و مشان خواهد رياز م ٰين موسيب دينشوند عنقر يريجلوگ يميان کلياگر بهائ

ن انداخت و در حق حکمران يتلگراف را بر زم ۀطاقت شده ورق يتعجب و تضحک دست داد که ب

ها مشقت و تعب برد که  ر سالير با چنان شمشيچند ادا نموده گفت عجبا حضرت ام يظيمذکور سخنان غل

ان ينشان از ميم دارد که آئيد و دل دو نيجو هوديت ين احمق حمايان ببرد نتوانست حال ايهود را از مين يد

ان به سکون و حلم يفراهم کردند و هر قدر بهائ يجان عموميان و اکابر قصبه هيز ماليرود و در قمصر ن يم

آنان هجوم کرده سب و دشنام  يها د گشت و به درب خانهيمز يو جسارت اهال يمعامله نمودند تجر

 يچند به شهر رفته تلگراف تظلم به شاه کردند و تلگراف يشده شبانه تنشان ناچار يگفتند و باالخره ا يهم

ن را از يظالم د که با حکومت مستقله چرا رفع شرين مضمون رسيبه محمدجعفر خان حکمران کاشان به ا

مشغول باشند و ماوقع به سمع  يين را راحت نموده به دعاگويمظلوم يد البته فوريينما ين نميسر مظلوم

 يک کرده به شهر فرستادند و ملّاهايرا تحر يست تن از اهاليب دويد و قرين قصبه رسين و مفسديمعاند
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ختند و در آن حال يشده ازدحام عام کرده به دارالحکومه ر يجان عموميبلد مردم را به جوش آوردند و ه

د يو وع يا آنان به سختب يز به شهر آمده در دارالحکومه حاضر شدند و انبوه اهاليان قمصر نيده تن از بهائ

از  يحت داده متفرق ساخت و آنان را نگه داشته با جمعيسخن گفتند لکن حکمران مردم را نص

تعرض و  يگر بنايد يدند به نوعين قصبه چون به مقصد نرسيگماشتگان به قمصر عودت داده و معاند

رها يه متبرکه و غيو مقامات عمومها  فه را در مساجد و گرمابهين طايکه ورود آحاد ا آزار گذاشتند چنان

ف مخصوص خود ينظ ين موجب شد که احباء حسب دستور حضرت عبدالبهاء حماميکردند و ا ينه

ات را در يجان نام از بهائ يب يب ين قصبه زنياز سر مفسد يام هنگامه و آشوب مذکور تنيبساختند و در ا

درگذشت و هرچند  يرو زد که پس از چندش بر سر و يدست خو ين قمصر و مازگان چندان با عصايب

 يبالمآل مبالغ يق آمدند ولين دولت از طهران به کاشان و قمصر به عنوان تحقيبه اقدامات احباء مأمور

 يمذکور طول يجان و شورش عمومين جلب کرده مراجعت نمودند و پس از هينار از مرتکبيدرهم و د

شان را در ير کرده به منزلش برد و پايان را دستگيبهائ از مالها چهارتن از يکيالحکم  د که حسبينکش

ب پنجاه تن از احبا به شهر رفته در تلگرافخانه متحصن شده يقر يار نموده وليفلکه گذاشته ضرب بس

ن يده خود در حق ايره و مقاصد عديمذکور از مفاسد شر يد و ملّايتلگراف به دولت نمودند و جواب رس

دطائفه محروم و ممنوع مان

رازيفتنه در ش

رزا ياز ملّاها به عزم خانه آقا م يج برخيک و تهياز اشرار حسب تحر يد فطر گروهيراز روز عيو در ش

ه يافته به خانه همسايکه محرک بود قائدشان شده واعظ خبر  يبشتافتند و آخوند يجالل واعظ زرقان

دند و يدند برچيه ديآنچه از نقود و اثاث اوردند ويختند و او را به دست نيت به خانه ريگشت و جمع يمختف

ر يدند و آنچه را نخواستند خراب کردند شکسته و به دور انداخته و زوجه واعظ را به تدبيخود برگز يبرا

گر يمجتهد بردند و خواستند او را به شوهر د يرياکبر خان حص يد عليتظلم از شوهر به خانه آقا س يبرا

نکرد و واعظ ناچار  يحال و او اقدام دالدوله بوده آنچه واعظ عرضيه مؤدهند و حکمران فارس با شاهزاد
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طهران به دولت فرستاد و در آن اثنا حکومت  ياحبا طهٴه به واسيمتتال يضيشده به آباده شتافت و عرا

ن يضه واعظ را بدياصغر خان صدراعظم جواب عر يرزا عليافت و ميالسلطنه انتقال  فارس به شاهزاده شعاع

صله خواهد کرد و چون موکب حاکم يامور شما را ف يد حسب حکم شاهيمضمون داد که حکمران  جد

مفسد را گوش ببرند و دو  يراز برد و حکم کرد که آخوندهايد واعظ را با خود به شيد به آباده رسيجد

ود و عاقبت س شفاعت نميالرئ خيرزا شيشاهزاده ابوالحسن م يتن آخوند محرک فساد را به قتل آرند ول

اش  ز به خانهيکردند و اموال منهوبه واعظ را پس گرفتند و زن واعظ ن يآخوندها را از خاک فارس نف

رفته آرام گرفت.

زد و بروجرديفتن متعاقبه آباده و 

را که وجود  يعبداهللا نام ب حادث نمود شاهيخت و فتنه غريب ريعج يرنگين ييقشقا يگ نامياسداهللا ب

خواند و  يو فهٴياالمر موعود منتظر شهرت داده خود را خل ش جنگ صاحبينداشت به نام نائب و پ

در فارس به سرعت تامه نشر و نفوذ داد و از آنان  يقشقائن اهليدت را مابين عقيبه او بست و ا يکرامات

مستقر  يل کازرياست خود را در قيشاه عبداهللا موهوم مقرر نمود و مرکز خالفت و ر يده برايعد يخلفا

گرفتند از آن  يزادگان اجتماع و تمرکز هم ده اماميار شدند و در بقاع عديروان بسيساخت و متدرجاً پ

 يياز قشقا ييآباده است خلفا يآباد بهمن که در دو فرسنگ نيزاده احمد واقعه در حس جمله در بقعه امام

ده يبع يکه دسته دسته مرد و زن از بالد و قصبات و قرا دند چناننشر دا يدر پ ياجتماع نمودند و کرامات پ

ف مذکوره کرده در يق اراجيروانش رجاالً و نساًء تصديکردند و امام جمعه آباده با پ ياجتماع و تردد هم

ت با يبه ضد يبزرگ و عموم يجانين واقعه موجب هيوستند و ايمه و خرگاه زدند و به آنان پيآن بقعه خ

ان معلوم و يدت بهائيگفتند دور دور حضرت و بطالن عق يده مياد برکشيء گشت و انبوه انام فراهل بها

نمودند و بر  يدند و سب و لعن ميکش يان عربده مين گوين حسيزنان و حس نهيها س د و دستهيواضح گرد

شاه عبداهللا موهوم حکم تاخت و تاز در حق  يساختند و خلفا يتاختند و مضروب و مجروح م ياحباب م

ر ماند ياحباب دادند چنان که عامه مردم به قتل و غارت مظلومان برخاستند و حاکم آباده مضطرب و متح
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ت و صدق آوردند يق حال  به بقعه مذکوره فرستاد که خبر از حقيتحق ياز ملّاها و بزرگان را برا يو برخ

ر يخان نام وز حسن ييکربال يکردند و در چنان اوضاع و احوال مرد تيت و روايره حکايو کرامات کث

که  يرون آمد و در حاليخت و ناگهان از خانه بيبرانگ لهٴين بود حيها در جمع مؤمن هر که سال يآباد

نداخت هراسان يباال و پشت گردن ب يخت و دو دست را به سوياويگ کرده بر گردن بيها را پر از ر کفش

ه و يمذکوره رفت و گر عهٴرانند و رو به بق ياند و او را مش نهانيدر قفا ينمود که جمع چنانشتافت و 

فه ياست تحمل نمود تا خل يزدند و گفتند که باب ياو را هم يکنان خود را رساند و هر چند برخ يزار

مذکوره گشت و ده ين موجب شدت نفوذ عقيرفت و با خود به اندرون بقعه برد و اياش بپذ د و توبهيبخش

 يد و برايت مزاحم در اطراف بقعه به هزار رسيد و شمار جمعين گروه گرديسبب تشددشان به مدافعت ا

ارت بقعه ياده و سواره به زير پيکث ۀعد ياريل بختيکردند و از ا يم يقرار يش بيآمرزش گناهان خو

خان از  يرزا عليبه م يمذکور مکتوبياالمر خلفا قتل و غارت احباء شدند و عاقبت يايشتافتند و مه يهم

خواستند که به قتل آرند و دو مکتوب را  يان آنجا را از ويان مشهور کوشکک آماده نوشتند و بهائيبهائ

فارس مراتب  يالسلطنه وال درنگ به شاهزاده شعاع ينزد حکمران آباده شاهزاده منتصرالدوله فرستاد و او ب

الحال  يخان نمود و ف يرزا عليرا اطالع داد و او و شاهزاده واال همت تلگراف ارسال مساعدت به م

خاتمه کار مفسده مذکوره به آباده فرستاد و سواران  يرا با هزار سوار برا ييقشقا يلخانيالدوله ا ضرغام

وله سوار دند ضرغاميک آباده رسين که به نزديار همجرچند به بقعه فرستاده خلفا را اغفال کرده يالد

خته رجال و نساء امام جمعه و اتباع و اعوان را حبس يجا ر ناگهان بدان يان داد وليآزار و اضرار بهائ ۀوعد

رانرا يو حصر و غارت و اسر نمودند و آنچه خواستند و توانستند بردند و کردند و بعد از سه شبانه روز اس

خان نادان  حسن يب کامل به عمل آوردند و کربالئيه و تأدينار گرفتند و تنبيرهم و دد يرها دادند و مبالغ

 يمه گرفته رها ساخت و هفده تن خلفايجر ير کامل نموده مبلغيب و تعذيرا حکمران به چوب بسته تأد

گشت و احباء آسوده  ين نوع فتنه معروفه شاه عبداهللا منطعيراز بردند و بديالحفظ به ش مفسد را تحت

شدند.

شهادت در اسفندآباد
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ه که موجب ير کالنتر قريل شرياسمع يه حاجيماض نهٴس ۀمذکور نهٴزد در عقب فتياسفندآباد  يهٴز در قريو ن

 يالذّکر از آقا محمدرضا سابق يد جعفر و استاد زمان مذکور گشت و هم آخوند ملّا عبدالغنيقتل آقا س

از ساالر نظام حکمران ابرقوه  يم داشتند حاجيد و مشتعل بود دل پر از بيکه در احباء رش ياسفندآباد

جوان شجاع  نهٴباک از ابرقوه به اسفندآباد رفت و به خا يچند از خونخواران ب يقتل گرفته شبانه با تن ۀاجاز

د نمودند و يواخته شهها به دهن ن را در بستر خوابش گلوله يو 1319االول  يجماد 17مذکور در آمد 

 يت الرصاص الذين مسطور است ليارت صادره از قلم حضرت عبدالبهاء در حقّش چنيدر صورت ز

د و احباء شب و روز يفساد از نو زبانه کش ۀن حادثه نائريبه صدر عبدالبهاء و بالجمله در اثر ا يرمياصابک 

ال و اطفال فرار و ياسدآباد اع عهٴناچار به قل که باالخره العالج و در وحشت و اضطراب به سر بردند  تا آن

ق امتداد يطر نيبد يکردند تا دو سال يد در قتل و نهب آنان اصرار هميهجرت کردند و اعداء دست نکش

ف بلد منجذبانه ين وهاج از معاريرزا عبدالحسين نقاش با برادرانش ميرزا حسيز در بروجرد ميافت. و ني

جان و شورش کردند ملّاها فتوا دادند و يه يغ پرداختند و اهاليپروا به تبل يشدند و ب ابهيٰٰمؤمن به امر 

را  يزدين بن آقا باقر يز در بندرعباس آقا جواد بن آقا حسيبلد نمود و ن يساالرالدوله حکمران هر دو را نف

1320م       سال يآور يچه م ن مذکور چنانيمسموم و مقتول کردند و آقا حس

ت فتنه و مقامات اعدا در ابرقوه و شهادت احباءيفيک

ان اسفندآباد و يقلع و قمع بهائ ياسدخان برا يبا حاج يکه ..... ملّا عبدالغن نين سال اياز حوادث پر .... ا

معاند  يل نامياسمع ين مسلمان و آن مظلومان پرداختند و حاجيابرقوه متفق شدند و به ...... نفاق و قتال ماب

ن را بر آن داشتند ياز مؤمن ين بن تقيآقا حس جهٴنب نام زويختند و نخست زيران فساد برانگيالقاء ن يرا برا

اعداء  يه به علّت شدت تعديالذّکر اول من آمن در قر ن سابقيکه شوهر را مسموم کرده بکشت و ملّاحس

ان يگر بهائيان رفت و دياش از م و خانوادهنموده در آنجا درگذشت  يدار به قراء مشهد فارس رفته مکتب

ور ين از برادرش آقا رضا جوان شجاع غيم معانديچه نگاشت اط کرده اسلحه گرفتند چنانيمراعات احت

گر مسلح از باغچه پشت يل مذکور با چهار تن پرچم دياسمع يحاج يشب مهيشه داشتند الجرم نياند يبهائ
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ده گلوله به يل به باالسرش که در خواب بود رسياسمع يو حاجد عزم مقصودشان نمودند يخانه جوان رش

ن پس از يبرده دفن نمودند و معاند يهارون يهٴگر جسد مقتول را به قريان روز ديدهنش نواختند و بهائ

درگذشت و در  يابان گرفتار و ضرب و جرح کردند و محمدعلين را در بيو حس يمحمدعل يچند

پناه هر کدام  يگاه مظلومان ب دفن شده و از آن يتق نيدر جنب حس 1320يپز قبرستان مشهور به دوشاب

اقامت جستند و  يدر هارون يبه بوانات رفتند و جمع يبه مروست و برخ يپراکنده شدند بعض ييبه سو

از رؤسا  ٰيخ مصطفيو ش يد هاديکرد و س يحسن از مروست عودت به اسفندآباد م ييکربال ينوبت

ف چهار روز و غارت رها ير و شکنجه کرده بعد از توقيرا دستگ يت کردند و آنان وينوشته سعا  نيمعاند

جعفربن عبداهللا برادر  يافتند و روزياسدآباد تمرکز  يهٴاز مظلومان به قر ينمودند و باالخره جمع

 يرفتند و حاج آباد يخود در ول ين مزروعيابناء ابوطالب به زم يمذکور و امراهللا و آقا عل يمحمدعل

ب پنجاه تن از اسفندآباد ياسدخان و قر يخان و حاج ٰيمرتض ياز نوکران حاج يل مذکور با برخياسمع

رفتند خواستند پناه برده  يهارون يهٴقر يسته شتابان به سويقتلشان شتافتند و مظلومان از دور نگر يبرا

ممانعت کرده حکم نمود در قلعه را بستند و ه يقر ينام ملّا يد هاديابند سيشوند و از هالک نجات  يمختف

نام  يل مذکور با محمدقلياسمع يکوه شتافتند و کدخدا حاج يبه سو يچارگان را راه ندادند و آنان رويب

ن مسموم .... در يمدفن حسکردند و مانع از التجاء و وصولشان به جبال گشتند لذا يريسواره جلوگ

باشد. يم 1320خ واقعه در سال يوشاب بود تارقبرستان اسفندآباد مشهور به نام د

نشسته شروع به جنگ با تفنگ نمودند در آن حال کدخدا به  يآنان ناچار به مدافعه شده در گودال چاه 

اورد مبلغ صد يا کشته بيان را زنده ياز بهائ يهمراهان خود حکم مجتهد و ملّاها را نشان داد که بهر کس تن

به  لهٴيگرفتار کردن ....... ح يوصول خلعت از طرف علماء نجف نمودند و براتومان وعده داده به قتل 

شان نخواهند ياد نمودند که تعرض بديده يد شدياک يها د قرآن را مهر و امضاء کرده قسميخاطرشان رس

ک يکه مظلومان را اعتماد حاصل شده دست از مدافعه بازداشتند و کدخدا با همرهان نزد نمود چندان

ن يمجتهد را احترام منظور دارد ا يملّا عبدالغن يز حکم آقايکدخدا گفت هر که با من محبت و ن دنديرس

که به  ک تفنگ نمودند چنانيجا هدف شل گمرهان را هدف گلوله سازد پس بالدرنگ هر چهار را در آن

 يها ر در نفسحال که محاط اعداء قتال بودند جعف ا پانزده گلوله اصابت کرد و در آنيچهارده  يهر تن
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گرفته  يتفنگ را مواجه دهان و لهٴاز بستگان کدخدا لو يرضا نام ن بوده شربت آب طلب نمود غالميواپس

داشت  يرا که هنوز رمق يد داد و عليان بايآب به بهائ ين است که در جايهدف ساخت و گفت ا

ا يگر گذاشته يکديا نزد دند تا جان بسپرد و اجساد ريبسته چندان بر خاک و سنگ کش يسمان بر پاير

خته آتش زدند و عودت نمودند و چون در آن هنگام که مظلومان مذکور يار جمع کرده ريزم بسيه

دند يرس ينصرتشان روانه شدند و وقت ياز احباب پ يد جمعياسدآباد رس عهٴکردند خبرشان به قل يمحاربه م

ن يمصادف شده زد و خورد در گرفت و ظالمگر يکديکردند و با  ين بعد از ختم عمل عودت ميکه قاتل

دند و از يمحروقه رس ۀمطروح ۀب کردند تا به اجساد مشبکيخته  جان به سالمت بردند و احباء تعقيگر

 عهٴده به قلياجساد را در آغوش محبت کش يرت برافروختند و مابقيستند و به آتش غياحوال گر ۀمشاهد

ز خواست دم از يتحصن و تحفظشان گشت بردند و در آن هنگام ن مانع از يد هاديالذّکر که ملّا س سابق

نکرد لذا اجساد شهداء اربعه را  يد و اظهاريست و بترسيران آشفته نگريدل ۀممانعت از دفن زند و بر چهر

واقع  1322مذکوره در مهرماه سال  عهٴدفن کردند و به اسدآباد برگشتند و واق يدر چاه مسمس به هارون

الدوله  ليوک يرزا محمدتقيم يرزا محمود افنان خبر دادند که به حاجيم ين ماوقع را به حاجشد و مظلوما

حکومت  يل داخله و خارجه نزد دولت اقدامات به عمل آوردند وليآباد تلگراف کرد و به وسا در عشق

امد و لذا تعرضات و يظهور ن صهٴبه عر يالسلطان سپرده بود اثر و ثمر الدوله از طرف پدرش ظلّ زد جاللي

که در بستر راحت  يار سرد هنگاميها بس از شب يافت و در شبيمهاجمات اعداء تا فصل زمستان امتداد 

د و يان خونخوار بدان سو شتافته نزد بقعه رسياز جنگجو يغنوده بودند کدخدا به عزم قتل و نهب با انبوه

ار برآمده داخل شوند و در حال خواب بر مظلومان وند داده بستند تا به حصيگر پيکديع به يدو نردبان رف

از احباء معروف به کاکا صادق از صدا و آثار ملتفت شد و به پشت حصار  يکييعام کنند ول خته قتلير

ده يده به مقصد نرسيچند گشاد داده آنان ترس يريد و تيدرنگ تفنگ برکش يد و بيشان را ديبرآمده ا

ده يشه مآل احوال شدند و صغار و نسوان را ديرده نردبان را بردند و به اندبرگشتند و احباب در قلعه باز ک

از نمودند و مردان مشورت کرده معلوم و واضح يراز ن ابهيٰٰبا ملکوت  يبه خواب نرفته نغنودند و هم

داشتند که کدخدا و همرهان دست از جان و مالشان بکشند و بر ناموسشان بتازند و ناچار مصمم محاربه 

ن خود دوازده تن بهادر يک بار رخ دهد و از مابيان کار به يشده به عزم مجازات و انتقام برخاستند تا پا
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گر را به عدد اسم اعظم با نه ينسوان و صغار در قلعه نموده و نه تن د يدند و سه تن را مأمور سرپرستيبرگز

شب رفتند و  مهيا کردند که در نفشنگ و چهار عدد کلنگ با نردبان مذکور قلعه کدخد يتفنگ و مقدار

ق که کدخدا خواست معامله کند رفتار نموده به قلعه درآمدند و کدخدا و همرهان مدافعه يبه همان طر

ر و تفنگ رد و بدل شد و احباب غلبه نمودند و کدخدا را ابن عمش هالک يچند ت يکردند و ساعت

ن موجب شد که يادند و به قلعه برگشتند و اق مجازات دين شهدا را بر همان طريکردند و تمامت قاتل

ام کردند و مخصوصاً ملّا باقر برادر کدخدا شب و روز ين قيقتل مؤمن ين به تمام غلظت و شدت پيمعاند

حال نوشته اقدام  السلطان عرض افته به شهادت رساند و به ظلّين را در صحرا ياز مظلوم يد و تنيکوش يهم

د و ير نماين را دستگايخان حکمران ابرقوه و محال امر نمود که بهائ  يقل ٰيتضو انتقام خواست و او به مر

م تفنگ دخول و وصول ياز ب يار آمده قلعه را محاصره کرد وليت بسيو جمعسوار با حاکم مذکور

ش را از اردوگاه دشمن يز به در آمده خويکار يها ن از راه چاهياز محصور ينتوانستند و در آن حال تن

افنان  يرزا محمود افنان رسانده گزارشات گفت و حاجيم يزد رفته نامه به حاجيرون کشاند و به يب

رامون اسدآباد پراکنده شدند و ماليخان نمود تا از پ يقل ٰيالدوله را بر آن داشت که تلگراف به مرتض جالل

محمد و آقا  يکرد و آقا علن مخصوص روانه يالسلطان تظلّم کردند و او مأمور باقر و همرهانش به ظلّ

محمد را  يباقر نوکر علانگذشت که ملّ ير کرده و چنديد را دستگيشه يقاسم اخوان آقا محمدرضا

محمد  ينزد عل يچند يد و آن شقيش نمايع به قتلش کرده وعده داد که او را مستخدم محترم خويتطم

ات مذکوره يباقر رفته بماند و تعدخود مال و ۱۳۲۷ نوکر شد و او را در خواب هدف گلوله و مقتول کرد

که با سواران شاهسون مأمور فارس  يا روز کمرهيباقر و همراهانش به سردار فبود تا پس از چند سال مال

ان به اسدآباد فرستاد و يبهائ يسرکوب يبرا يشکش داده متوسل گشت که سوارانيگذشت پ يبود م

در رفتند و تنها کاکا صادق در خارج قلعه مشغول به کار زراعت  به يده همگيمظلومان هنوز سواران نرس

اوردند يبه دست ن ياز و يد و خبريماند و او را گرفتار کرده شکنجه و آزار دادند که از محال رفقا بازگو

روز اصرار و تشدد کرد که سب و لعن کند و او استقامت يدند و سردار فيرا به بوانات کش يبسته و و کت

را به جا  يات فراوان که بعضيه به صراحت گفت که من که خدا را به جرم قتل دوستان و تعدديورز

انه يرا تاز يم کشتم و سردادر حکم داد وينداشت يخواست به جا آورد و دادرس يرا م يآورده و برخ
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رزا آقا افنان يدر حبس بداشتند و آقا م يراز بردند و چنديبر پا نهاده سوار بر استر به ش يليار زدند و خليبس

ن يمب يرا مستخلص سازد و بر وال ينمود و صرف مال کرد که و يرفت و آمد و کوشش هم ينزد وال

نمود که کاکا

 يمذکوره متفرق شدند از آن جمله ابوالقاسم بن ابوطالب برادر مهتر امراهللا و عل عهٴان محل پس از واقيبهائ

ن نجف به طهران و يز و صادق بن حسيريدر ن يدر بوانات ماند و عباس بن نادعلنخست به مروت سپس 

محمد برادر  يم شدند و جسد عليو عباس و قاسم در مهرآباد مق يمحمد در ـــــ ابرقوه و محمدعل يعل

اتّفاق افتاد. ۱۳۲۷قتل در سال  عهٴد و واقيالذّکر در قبرستان ..... ابرقوه مدفون گرد د سابقيمحمدرضا شه

 ين کشتند و ملجأ و مالذيشان را معاندين نه تن از ايامر د يست چون برايق نير و فسيا شريق و يالطّر قاطع

الدوله  نياز ع يفرمان يش بود فقط دو تن از قتله را کشت و واليصغار و نسوان خطر در پ يافتند و براين

با خود به  يليرا در کند و خل ينشود و به طهران اعزام گردد الجرم و صدر اعظم نشان داد که کاکا رها

بهتيمشروطيهٴدر حبس بداشتند تا انقالب طهران و داع يطهران برده در انبار محبوس نمودند و چند ماه

الذّکر  سابق يد هادير مستخلص گشت و مالّ سانبانيمحبوسگريدبااووآمدشيپمينگار يمکهينوع

يبابشوهرتچونکهکرداصراراش مؤمنهجهٴوسته به زويکاکا صادق پ يدر خالل واقعات و گرفتار

ار از ينمود و چندان اصرار کرد که زمام اخت يار شوهر توانيالق اختطبدوننيمجتهديفتومطابقاست

مادرچونها خوان روضهتيرواموافقکهنکنيکارگفتنيچنيوبهرفتدهيرشنهٴدست آن مؤم

دوکه آنمزکورنيمعانديها معاندتازومينمانرمراـــــسنگوچوببادهيچيپکمربهچادروهب

ن مذکور که در آن جا اقامت جست يطالب از مظلوميبوانات فرستادند تا ابوالقاسم بن اب انيجبهقاتلتن

ر سنگ مستور نموده به اسفندآباد برگشت و ما يدر شکازگاه هدف و مقتول گردد و جسد را برهنه ز

م.يک جا آوردياً و به يمحض مرعات تسلسل و تواصل مطالب تمام واقعات مذکور را متوال

يشهادت آقا محمد خراسان
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تجارت عزم طهران کرد و در عودتش  يم سبزوار برايمان خراسان و مقياال ان ثابتيآقا محمد نام از بهائ

قافلهمهٴق گشت که اموال و احمال هيالطّر اندشت دچار قطّاعيالتّجاره آورد و در م مال ياريبه خراسان بس

دتش بردند و خواستند به غارت يبه عق يند و مطالعه کرده پديدهيبهائآثاروالواحها آننيبدروبردندرا

ن يبه قتل آن مظلوم دادند لذا سارق ال و قال کرده قتوياها که در قافله بودند قچند تن از ملّ ياکتفا کنند ول

ا زاهللا بن ملّيرزا عزيان برآمدند و از ميگر بهائيجلب مال از د يف و حبس کرده پياندشت توقيرا در م يو

قه نکرد يز مضايزاهللا نيرزا عزينقود خواستند تا مظلوم محبوس را رها کنند و م يمبالغ يد سبزواريشه يعل

يرا به گار يو ين به عنوان خالصيو سارق

اتّفاق افتاد. ۱۳۳۱قتلش در سال  عهٴان دفن نمود واقيدر قبرستان ج يفطرت کيجسد ابوالقاسم را مسلم ن

رون ياندشت دور شد تعاقب نمودند مظلوم را بيدان از ميک ميب يقر ين که گارينشاندند و هم يپست

رباران يب تلگراف بسته تدند و در همان محل به ضرب کارد بدنش را مجروح کرده سپس بر چويکش

م سبزوار يم که مقيخراسان خصوصاً برادرش آقا عبدالعظ ينداختند و احبايابان بينمودند و جسد را در ب

حاصل نشد. ياثر و ثمر يدولت کردند ول يايت به اوليافته شکايبود خبر 

قبرستان اهل بهاء و تعرض و هجوم معاندان به مقبره

و مجمع آنان در طهران

بعداًکهطهراندرآقاقبرسرقبرستانبهمعروفجمعهامامعهٴش واقع به جنب بقيع پرآاليدر قبرستان وس

از شهداء  يا د عدهيس گرديش باغ فردوس تأسيگشته بر جا منطمسآثارشيپهلودولتاءياولاقدامبه

اهللا  د با پسرش روحيورقاء شه يرزا محمدعليو م يد مازندرانيجان شه يا علمانند ملّ يو شناختگان بهائ

را  ءرهم مدفون گشتند و اهل بهايو غ يآباد يت عليرزا عنايو م يرزا عبداهللا خان نوريم يد و حاجيشه

ان اموات خود را در قبرستان يامکان نداشت و بهائ .....مراسم  يقبرستان مخصوص ممکن نبود و انجام علن
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که محلّ  يا کردند و کوچه يغالباً دفن م ين خاطر متولّيبا تأمزاده معصوم  مذکور و با در قبرستان امام

اب يرهم بود در جنب آن قبرستان وقوع داشت الجرم ذهاب و ايم و غينا و نعير و سيغ نياقامت و تبل

ن مشهور متتابع گشت و کوچه به نام يارت اهل قبور و مالقات مؤمنيز ين براين و طالبين و ساکنيوارد

وشدتبهاشراروکنندبنارايمازندرانديشهۀمقبرکهخواستندبارچندوافتيرتشهانيبابچهٴکو

افته يان معروف وفات يباقراف از بهائ ينق يعلريمآقاسالنيادرتاکردندخرابوشدندمانعرذالت

بساخت و ز يبر قبر پسر عز يده بناء مسقّفيد بتيد مدفون گشت و مادر مصيجان شه يا علجنب قبر ملّ

ن يباغ و اجتماع مؤمن .....معروفنهٴتعرض و تاخت و تاز به خا يمحلّه به عناد و غضب برافروخته بنا ياهال

بردندهجومبودجاآندرسشانيرئنهٴکه خا يشاه يها ينهادند و انبوه اراذل و اشرار مخصوصاً از قاطرچ

گيبمحمدکالهبهتفنگلهٴگلووانداختندکاربهاسلحهوکشندرونيبرااجسادشکافتهراقبرکه

وگيبقاسمگيباحمدگيبداودگيبمحمدرضاياسامنيبدقزّاقگريديجمعباکهياشتهارود

اورده به يات و مناجات حاضر بودند اصابت کرد و تاب تحمل نيانات و آياستماع ب يپ محفلدررهميغ

ساختند و  يخته در قبرستان مجروح و مکسور و متواريرون ريکوچه بن تاخته آنان را از در خانه و يمهاجم

ن اعتنا ننمود و يات بر مظلومان کرده خلعت داده به سخنان معانديک آن عده را که دفع تعديپالکون

به  يذلک السن و افواه اخالط ناس تا مدت ز مداخله کرده به دفع شرور اشرار پرداخت و معيحکومت ن

ل بود.مشغو ييگو زشت

النيگر نقاط گيفتنه در رشت و د

ن ينمود و بد يان ميالن بود و او اظهار محبت با بهائيالسلطنه در گ نصر يخان تنکابن يام حکومت وليا

پرداختند پس  يم مين تعاليده و به نشر اين امر کشيدر مجامع خود نداء به محامد ا يجهت آنان را به آزاد

فه ين طايا يبه معاندت با حکومت برخاستند و به صدد فساد برا يمحمد خماما ملّ يعلماء باألخص حاج

گفتند پس کودکان در کوچه و  ين امر ميها و وعاظ بر منابر سب و لعن نسبت به ابرآمدند و در آغاز مالّ

گشوده  يجوقه شتافته زبان به زشت ان جوقهيبازار به سوء گفتار و رفتار پرداختند و به عقب سر آحاد بهائ
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گرفته بودند  اعلٰي ٰ د مبعث حضرت يوم عيشان را که در يا يازردند تا باألخره قطعه عکس اجتماعيقلوب ب

ا نمودند و در نخست يفساد مه ينه را برايبه دست آوردند و از آن صورت متعدد گرفته نشر دادند و زم

يوباکردهبهانهورفتنداحباباززرگريرضاآقاويتقآقاۀور به دکيبه عنوان ساختن ز يزن يروز

جفاونيتوهتينهاباراآنانوکردنداجتماعآنانهيبرعلخودتيحمابهرانيمسلمانبوهنمودهمعارضه

حکمران کس بفرستاد و به  يدند و بر آنان ستم نمودند وليکش يا محمد خماملّميحاجمحضربه

الحکومه برده مرخّص نمود پس در همان اوقات  را به دارشان يعتمدار ايشر يخ مهديش يآقا ياريدست

ش مقصود خواست يرزا باقر معروف به درويمعروف درگذشت و برادش م ياستاد هاشم معمار از احبا

ه و اراذل ينياز علماء طالب مدارس د يد و برخيز نمايع و تجهييتش يا با انبوه مردم و عزادارريوۀجناز

خود منتصرالدوله را با فراشان  يباش افته فراشيختند و به صدد ممانعت برآمدند پس حاکم خبر يرا برانگ

را  ير ورقيله و تزويبه ح عن موقيرون بلد برده شبانه دفن کردند در ايبفرستاد و جنازه را حرکت دادند و ب

گر يد يها محمد مزبور و خانهاملّيحاجنهٴمملو از نکوهش و سب و دشنام مالها نگاشته شبانه درب خا

نمودند و مردم را  د ......يپلملوثنهٴفه داشتند و درب آن خاين طايختند و آن اعمال را منسوب بديآو يم

ال ياد و فغان شهر را به هم زدند و در خيجان آوردند و دکّه و بازارها را بسته و با فريق به هين طريبد

کرد پس  يريها جلوگ ه از آنيحکمران با استعداد و آالت حرب يولتعرض به جان و مال احباب بودند 

جمله آقا آندرنمودندشروعآنانتعرضبهشناختندرااحبابمذکوريتيجمععکسطهٴمالها که به واس

خته در يبود از جهت انقالبات مازندران به رشت گر ياز احباب مازندران را که چند ين متولّيد حسيس

دند يت عکس ديبدو راجع شد چون صورتش را در آن جمع يمزبور بود و موقوفات يخماميدستگاه حاج

دند و مشت و لطمه بدو زدند و يفرماندار عمامه از سرش کش يخوان در مجلس روضه يخمام يحاج

را خارج نمودند آن گاه با اجماع به سر قبر استاد هاشم رفتند و آن جسد را  يموقوفه را از او گرفته و

ن بفرستاد و اشرار را گرفته جزا دادند يپاره نموده آتش زدند پس حکومت مأمور رون آورده پارهيب

ن سبب يدند و در کوچه و بازار گرداندند و اين را گوش دماغ بريار زدند و مرتکبين را چوب بسيمفسد

احباب  يها نهز به سمت خايجان علماء و عموم مردم شد و انبوه خلق به سمت دارالحکومه و نيشد که ه

ايونايواداديفروبردندهجوماربابيعلآقانهٴخاومدبرالممالکنهٴخاوالملک ابتهاجنهٴمخصوصاً خا
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ن منوال شهر يبد يو مقاومت بود و دو سه روز مدافعهحکومتطرفازودنديبرکشيعلايومحمد

اصالح  ينزد حاکم و علماء تردد نمود و براعتمدار واسطه شد و يشر يخ مهديمنقلب بود و باألخره آقا ش

 يعل الملک غالم م خان ابتهاجيرزا ابراهياز احبا مانند م يا ن شد که عدهين اقدامات کرده قرار چنيو تأم

ش مقصود يرزا باقر درويم ياهکليد سيم جديرزا ابراهيآقا م ينيرزا محمد قزويم يخان مدبرالملک حاج

 يتق يرضا مشهد يعباس عالف مشهد ييبخش خان کربال الملک جهان عين خان پسر رفيرزا حسيم

 يٰيحيرزا ياألطباء م صارم يرزا آقايم ييدا يخانه عل س پستيياعتضادالوزاره ر يد متولّيزرگر س

الذّکر که اخراج شده بود و در شهر پنهان  سابق يد متولّين موقع سيداألطباء را اخراج بلد کنند و در چنيعم

آن نهادند و  يجا يافتند بر او هجوم برده عمامه از سرش برداشته کاله کاغذيست دشمنان اطّالع يز يم

روزچندبردهشيخونهٴرا به خا يد ويم جديرزا ابراهيم يلباسش را درآورده او را اخراج بلد کردند ول

بودندجاآندراحبابکهالنيگنقاطريسابهتيسرافتنهموقعنيادرزينوکردييرايپذوينگهدار

رااحباازگريدتنستيبوکردنداخراجاش خانهازرايعل غالميمشهدآقاجانيالهدرچه چنانبنمود

الممالک از رشت از  ليجفا بر احبا گذاشتند و جل يز بناينلنگرودواهکليسدروکردندتياذوآزار

د يشتر سبب جور و جفا گردياو خود ب يمحافظت از احباب مأمور شد ول يطرف حکومت بدان حدود برا

رزا يمانند آقا م يز که چند تن بهائين يها کرد و در بندر انزل ان خدمتيون به بهائين همايبرادرش مع يول

رزا يم يرهم بودند گرفتار سب و لعن مردم گشتند و در چنان موقع حاجيو غ يمعروف طهران يآقا

احباازيبعضطهٴخانه به واس شد و در گمرک يوارد انزل ياز ارض مقصود با کشت يصفهانا يدرعليح

اوبهدستورالعمللذاداداطّالعحکومتبهيروحانمحفلوکردفيتکلکسبرشتازوماندمحفوظ

مالقاتاحباازيبرخباوواردرشتبهمحرمانهوشودوارداحبابازيبعضنهٴه شبانه به خاکشدداده

کهراياشخاصنيمأمورطهٴواسبهحکومتاألول عيرب ۲۷ روزصباحدربالجملهورفتطهرانبهکرد

 وسرهنگخانجهانبخشوالملک ابتهاجيعنيخواستدارالحکومهبهبودندشدهديتبعحکم

کردند مدبرالممالک که مرد داألطباء و چون آنان را حاضر يد و عميم جديرزا ابراهيمدبرالممالک و م

ميابراهرزايمآقاخانجهانبخشوقتآندروکرديتنديباش فراشباحالآنۀبود از مشاهد يوريغ

ن که نزد ين دو همآوکنندتظلّمشدهحاضرحکمراننزدکردندکيتحرراداألطباءيعموديجد
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داألطباء با يرون کشند و چوب بزنند پس عميشان افتاد فرمان داد که بيدند و نظرش به ايحکمران رس

اد با يزدند و او فر يم را به چوب بستند و هميرزا ابراهيفراشان م يخت وليگر بگريد يجهانبخش از در

داد  يد و آن مظلوم را از ضرب خالصيگر به فراشان رسيداألطباء از طرف ديد و عميحضرت عباس برکش

 يالملک و مدبرالممالک را با دستگاه کالسکه راه انزل محبس انداختند و ابتهاجم را به يرزا ابراهيآن گاه م

اف بود و نوراهللا خان سرهنگ با ده نفر سوارانش مأمور باقراسداهللاديسآقاۀام در اجاريو طهران که آن ا

الملک  عيرفن خان بن يرزا حسيم يعنيگر حاضر کردند يد يطهران روانه کردند آن گاه جمع يآنان را برا

د حسن يصباغ آقا س ييدا يش مقصود آقا عليدرو يتق يرضا مشهد يعباس عالّف مشهد ييکربال

فروش را به دارالحکومه  ن سقطيحس يمشهد ياصفهان يچ قهوه يعل يمشهد ياستاد عبداهللا مشهد يمتولّ

نند و آسوده شوند يمردم بب د کنند تاين جمع را از وسط بازار تبعيحاضر کردند و علماء مقرر داشتند که ا

خان  يرزا محمدعليارباب و جهانبخش خان سرهنگ و آقا م يل آقا عليان از قبير بهائير مشاهيسا يول

رزا اسحق يم يو گالومت ارمنيو مس ينيرزا محمد قزويم يعضو گمرک و اعتضادالوزاره حاج يطهران

رهم مصون ماندند و يد و غيم جديرزا ابراهياء آقا مداألطبياألطباء و عم ب صارميط يرزا آقايآقا م يکاشان

ها در عوض  يان را به حمام راه ندهند و سلمانين واقعه قرار دادند که رجال و نساء بهائيمالها پس از ا

عمامه جهت  يب يبود روز يمخف ييها در محل يد متولّيدن سر آنان را سر ببرند و بعد از دو ماه سيتراش

علماءتيجمعحضورباوبردندخودنهٴد و او را به خايان علماء گرديدو نفر از آقال معاش دچار يتحص

پاره از  د مظلوم با لباس پارهيد شد و باألخره آن سيا کشته خواهالّوکردندتوبهولعنوسببهامررايو

محفلدرشورموجببههفتهکيازپسوگشتپنهاناحبابازيبعضنهٴخت و در خايچنگ آنان بگر

اسداهللاديسآقابهمتعلّقيکاروانسرادرکهاربابيعلآقاجنابوشدرهسپارآباد عشقوبادکوبهبه

را از آن  يه آقا علکخواستنداوازمردموکرد يماطياحتاسداهللاديسآقاوبودتجارتمشغولباقراف

ده از آن کاروانسرا خارج شده به يد اظهار داشت الجرم آن ستم يز به آقا عليکاروانسرا خارج کند و او ن

گر انتقال کرد.يد ياز سرا يا حجره

اتيو شروع نشر يانتخاب محفل روحان
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ان طهران ين بهائيران حسب دستور حضرت عبدالبهاء نه تن از مابين فتن و انقالبات مذکوره در ايو در ع

مهٴنا ز خوانده شد و نظاميد که به نام محفل شور نيس گرديتأس يقانون ين محفل روحانيمنتخب شده نخست

اکبر يعلماليحاجامراهللاعهٴاربيادياهياولاعضاءافتييمانعقادبارکيهفتهدروگشتنيتدوهيداخل

محمد ابن اصدق  يرزا علي(ابن ابهر) و آقا م يابهر يدتقمحمرزايميحاجو)آخونديحاج(يرزاديشهم

ش) و دکتر محمد خان (منجم) و يز دکتر عطاءاهللا خان (بخشايبودند و ن يب طالقانيرزا حسن اديآقا مو 

به  ياديحسب انتخاب ا يصدرالعلماء همدان يالسلطان و حاج عيصنوان يم قوام ديعبدالکر يحاج

دند يت برقرار گرديعضو

از حضرت عبدالبهاء به ابن ابهر در طهران مسطور است يو در خطاب

ت يش مرقوم ...... در نهايقسم که از پ د به همانيت عدل منتظر وقت مساعد باشيل بيقوله در خصوص تشک

قت حال را ي.. و حقن مسئله سبب وحشت قلوب ..ي.... اد تا ..يدار ٰي...... مجر يحکمت و سکون و تأنّ

ار ياط ..... بسياحت يليد خيش آيپ يک پردازند و فساد کلّين به تحريکنند و مفسد ندانند و گمان اجتماع

ش از نه نفر يد نموده که بين عبد به کرات و مرات تأکين است که اياند ا نيرا اعدا در کميد ...... نمود زيبا

چقدر مشکل است يالعدل محفل روحان تيل بيگر معلوم است که تشکيند دياحبا اجتماع ننما يدر محلّ

.د نتوان نمودين تأکيش از ايد که سبب اوهام شود و بييننما يزنهار زنهار نوع

گر مرقوم استيد يو  در خطاب

.داشته باشند يت در مجلس روحانيد به هر قسم باشد عضويبا يامراهللا دائم ياديقوله حضرات ا

و راجع به محفل شور قوله

گرددمفتوحشورمحفلدرهو

هواهللا
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تکيفردانعتبةخدمةيعلاتّفقتعصبةکلّموفّقوتکيرحمانکلمةإلعالءانعقدجمعکلّديمؤورب

دهميتؤوتکيرحماننيعلحظاتهؤالءتشملأنبهٰياالبکيغعوالميفالمستتربجمالکاسئلک

يعلإنّکوالدعاءعيسمأنتإنّکاءياألشکلّيفةيالجارالنّافذةبقوتکأزرهمتشددويالقوديبشد

واجبوفرضاطاعتعيجمبروبودههيقوتيلزومومهيعظتياهمراشورمحفلوميالريقدءيشکلّ

يکدورتاسبابکهکردمشاورهومذاکرهينوعبهديبايولهستندامراهللايادياارکانکهالخصوص يعل

وانيبراشيخويرأتيحرکمالبهکيهرمجلسعقدنيحاستنياآنودياينفراهمياختالفو

موافقيرأنگرددمسائلدربحثتارايزنشودمکدرابداًکند يممقاومتيگريداگردينمابرهانکشف

حاصلآراءاتّفاقاگرمذاکرهتينهادراستافکارتصادمازساطعشعاعقتيحقۀبارقونشودمعلوم

يقرارهاازيقرارچونودهندقرارآراءتياکثربهشودحاصلاختالفمعاذاهللاگروالمراد فنعمگردد

ودارندمرقومعبدنيابهوکنندسکوتنديننمامجادلهومعاتبهند .....ينمااستنکافيبعضاياحباراشور

بهخاصقيتوفجلبديبااجتماعتيبدادروکندنقلدينبايکسراشورمحفلدرمذاکرهکه آنگريد

درابداًوکننديپناهصدارتحضرتجهتبهتامدييتأالتماسوندينماياريشهرحضرت اعلٰي ٰ جهت

واحوالاصالحيهٴجزئوهيکلّمصالحدرمذاکراتعيجمبلکهنزننددمهياسيسامورازشورامجلس

يا کلمهبخواهدينفسچه چناناگروباشدجهاتعيجمازعمومۀمحافظواطفالتيتربواخالقنيتحس

بهتعلّقاًيقطعراامراهللارايزنديننماموافقتگرانيددينمااموراءياولبراعتراضوحکومتتصرفاتاز

درديباکهداردينفوسبهتعلّقچهاستامورياياولبهراجعهياسيسامورستينونبودههياسيسامور

.شودخارجخودفيتکلازکهدينباينفسچيهيبارکوشندکماالتبرقيتشوواخالقوحالميتنظ

ع ع

هواهللا

واهللا نفحاتبهانجذابواهللا يماسوازنقطاعوقتيحقتينورانوتينخلوصشوراصحابضهٴيفراول

موفّقصفاتنيابهچونواستهيالهيهٴسامبهٴعتيبندگوبالبرتحملوصبرواحبانيبخشوعوخضوع

وابهيٰٰبيغجمالتيوحداناثباتضهٴيفريثاندينمااحاطهابهيٰٰبيغملکوتنصرتگردندديمؤو

ۀحيصريهٴقيحقنهٴباطيهٴنونيکيهٴذاتفهٴصرضهٴمحتيعبودوٰياولطهٴنقحضرتيهٴربانلهٴکامتيمظهر
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نوريهو.....يجنّتوايالعليمعارجمنتهاويالقصويتيغاهذهوآندونيذکربهٴشائبدونعبدالبهاء

هذاريبغاعتقدمنويعلّتبرءويلوعتبردويغلّترواءوينيعقرةويصدرشفاءويقلبةيمنويوجه

سائروحقوقوحجواميصوصلوةازاحبانيبدرهيالهاحکامحيتروضهٴيفرثالثالبهاءعبدخالففقد

واطاعتبرهيالهعهٴقاطنصوصموجببهاحباکلّصيتحروقيتشودائماًنيچن هموبالتّمامهيالهاحکام

ويتاجداردادپرورحضرت اعلٰي  خدماتدرامانتوصداقتوياريشهرلهٴعادسلطنتريسرخدمت

تيتمشومواقعومواردعيجمدراحباعمومانتيصوحفظضهٴيفررابع -يحکمراناموراءياولازنيتمک

ومدارسسيتأسوجهاتعيجمازنافعهعلومميتعلواخالقبيتهذواطفالتيتربليقبازهيعمومامور

صنعتوسائطريتدبويامياواراملوتامياوصغاروضعفاوفقراتکفّلواناثوذکورجهتبهمکاتب

هياسيساموردرمداخلهعدموفسادوفتنهسببچه آنازعموممنعخامساً -احوالعيتوسوکسبو

وسکونواحوالعيجمدرنيتمکبرداللتوشفهشقبهولوخصوصنيادرمکالمهعدموهيبالکلّ

ثاقيمبرنفوسآنارجاعدروسائلعيجمبهتشبثوفتوراهلبامداراسادساًـــــبايدوستومحبت

ع ع.رحمنحضرت

بهيٰٰهواال

سببشورابدياطّالعاستموافقچه آنبهتادينمامشورتديباانسانيکلّويجزئاموردرجمعيا

اتيحـــــوگرددطالعمشورتاهلرخازقتيحقانوارمجهولمسائلدرتعمقواستاموردرتبصّر

شودنيمزعهيبداثماربهوجودۀسدروبتابدمهيقدعزّتانوارگردديجارانسانقتيحقچمنستاندر

اعظمازشوراصولباشندگريکدي.....ـصداقتوالفتومحبتتينهادرشمورتياعضاديبايول

ع ع.ندينماشورزينهيعاداموردرملّتافرادديباويالهاساس

   ۱۳۱۷ يالنيماکبر يعليالفاناألحقرالعبدکتبه

ک يب هر يپرداختند و ابن ابهر و اد گر بالديس در ديل محفل در طهران به تأسيو پس از انعقاد و تکم

ات يس محفل نشريه آشنا نمودند و در اثر تأسيار کردند و احبا را به وظائف و انتظامات محفليمسافرت اخت

از الواح و آثار  يرهم جز معدودين سال به مالحظه از مفاسد مالها و غيز شروع شد و قبل از ايه نيامر
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) يروحان -السلطان (محب يالنياکبر م يرزا عليافت و نخست آقا ميطبع و نشر ن يزيچران يدر ا .....ه يامر

ن خدمت حاضر شدند که يانجام ا يگر برايد يو تن يمال محمد خونسار يو حاج يزيريرزا آقا نيو م

 ينيه وقت حاضر بود به طبع ژالتيو خصوصاً آثار حضرت عبدالبهاء که محتاج ال ابهيٰٰالواح صادر از قلم 

عهٴح مطبوعات در مطبياکبر خان مذکور در ضمن اشتغال به تصح يرزا عليکه م کردند تا آن يمنتشر م

 يباش م خان که عکّاسيرزا ابراهيالسلطنه و پسرش معيصنخاناحمدرزايممؤسسيشاهسيدالتّأسيجد

ب و محترم دربار سلطنتيمخصوص مظفّرالدا ين شاه و مقريمخلص بود در عمل عکّاس يو از احب 

رنگ  يآسمان يه را به عمل عکّاسيات ضروريمهارت حاصل کرد موفّق بدان شد که الواح و آثار و نشر

انشاء و کتابت  ين سال انجام گرفت و او را حضرت عبدالبهاء برايز در اين عمل نيد و اياطبع و نشر نم

ن فرمودند.ييتع يمراسالت محفل روحان

آباد عشقدرانيبهائۀو مدرساألذکار  مشرق

آباد  د عشقيم در شهر جديه مقيران به روسيان مهاجر از بالد ايم بهائينگاشت ۶و  ۵که در بخش  يبه نوع

را که از  ينياندک مجتمع شده امالک به دست آورده به تجارت و مکاسب متنوعه پرداختند و زم اندک

ص دادند ياألذکار و مدرسه تخص بناء معبد مشرق يخوانده بران اعظم يدند به نام زمياعظم نام ترکمان خر

قمرف حاکم  يمحمدرضا اصفهان يداد خصوصاً بعد از شهادت حاج يو دولت روس به آنان آزاد

که  د تا آنيبساز ين جا اول معبد بهائيبروز داد و خودش اظهار کرد که در ا يترکستان کمال همراه

يزدينيحسرزايميحاجويگانيگلپايمهدديسآقايمعلّمبهسالبهنيزمآندرانيبهائيرسمۀمدرس

چه در  مزداد شد چنانبهاءاهلتيجمعمتدرجاًوديگردبرقرارميکردذکرچه چنانديجدساختماندر

عشقاسحاردراذکاربهعبدالبهاءحضرتيهٴدات متواليد و طبق تأکيش از هزار رسيبه شمار ب ۱۳۱۹سال 

افنانيمحمدتقرزايميحاجحضرتآنوبرافروختنيمؤمنقلوبدراألذکار مشرقبناءديامو

نييتعريخطامرنيامباشرتيبراميآورداحوالشرحسابقبخشدرکهرازديميمقروسالدوله ليوک

الدوله در  لين در اواسط سال مذکور بود که وکيآباد افتاد و اعشقعشقبهالدوله ليوکيحاجونمودند
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ورودعشقنهٴين خدمت برخاست و به مديانجام ا يسن متجاوز از هفتاد با وجود قعود و ضعف معتاد پ

ورفتنداستقبالبهروسدولتارکانزينورهميغواحبابازريکثيجمعورودشوميدرونمود

د و چون يمحاسنش را ببوسش شده يماين مالقات منجذب به سيحاضر شد و ح دنشيديپبلدحکمران

ه اجازت بناء اعظم معبد يافنان از دولت روس يش را بوسه داد و حاجينوران يدش رفت رويبه بازد يحاج

و  يکيد که ولکوف نام کاتولين گردييخواست و اذن صادر شد و مهندس مخصوص تع ءاهل بها يبرا

صورت گرفت و چون در  يو يز به مهندسياألذکار و بعداً صالون بزرگ ن ان بود و بناء مشرقيمحب بهائ

نامه که در حقّش  ارتيها بساختند و در ز ان مرقدش را در قبرستان روسيخالل بناء صالون وفات نمود بهائ

 ير اذن براصدوازبعدوبودمحاضرمبارکهۀع آن جنازيين فرمودند که من خود در تشيد چنيصادر گرد

س يان در مملکت ما تأسين معبد بهائين گفت الحمدهللا اوليرده و چنشروع به بناء حکمران اظهار مسرت ک

آباد جزو قلمرو حکومتش بود مأمور شد و از طرف  اعظم بالد ماوراءالنّهر که شهر عشق يافت و والي

الدوله شروع کرد و مهندس از  ليوک ين آجر و آهک بنا را به کار زد و بالجمهحاجيامپراطور روس اول

 يساختن گذاشت و با بذل مال حاج يق فرمود بنايت و تصديکه حضرت عبدالبهاء تثب يا نقشه يرو

۱۳۳۵حضرت عبدالبهاء اقدام نمودند تا در سال  يان جهان حسب ابالغ عموميالدوله و تمامت بهائ ليوک

حفل رزا محمود و ميم يم پسرش حاجيع امور و محاسبات تسليالدوله جم ليوک يد و حاجيبنا به انجام رس

بعد از آن به  ياألذکار چند سال د. مشرقيارت رهسپار عکّا گرديشوال به عزم ز ۸کرده در جمعه  يروحان

ان يد مشهود و نمايبع ين مساجد و معابد بلد واقع شد و از مسافتيتر کمال و تمام آراسته گشت که مرتفع

است.

1904

از غرب به شرق ين بهائيآغاز سفر مبلّغ

فوس يت دريپوليو هيد و نخست مسياز غرب به شرق آغاز گرد ين بهائين و مبلّغيناطق ن سال وروديدر ا

به هندوستان سفر نمود. يفرانسو
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رها در همدانيل مدرسه و غيه از قبيمؤسسات امر

ديتقالوفروعمهٴگرفتند و به اقا يدرس م هوديانسيآلۀدر مدرس يلياسرائ يز در همدان کودکان بهائيو ن

سيتأسصددبهاحباءالجرمگرفتسختآناجراءدرمدرسهسيرئونداشتندرغبتآنانمهٴمرسو

.شدندهيعموممؤسساتگريدوتاالربناءاليخدرهموبرآمدندخودکودکانيبرامدرسه

طهراندرتيتربۀمدرس

ريغۀل مکتب ساديقبمسطورنوعبهآقاقبرسرلهٴمحدرها يبابچهٴبه کو معروفچهٴه در کوين ماضيدر سن

ونيددروسياندکزينومختصريعربويفارسکتابتوقرائتليتحصکهديگردبرقراريبهائيرسم

ان و نونهاالن ياز بهائ يا شد و عده يم .....نايسبنتويزدينيالعابد نيزخيشومينعطهٴواسبهآداب

به همت آقا  ۱۳۱۵فترت در حدود سال  يو بعد از اندککردند  يل درس و مشق خط ميمختلف السن تحص

ويطالقانبياداقدامبهتيتربۀمدرس ۱۳۱۷د تا در حدود سال يد شده ادامه گرديد حسن متوجه تجديس

افت و بعداً يس يتأسرهميغوالحکماء آصفوشيبخشاخانعطاءاهللادکترومنجمخانمحمددکتر

م و يدر تعل يممتازالملک که با هم دوست ياريامراهللا به دست ياديمذکور از ا يب طالقانيرزا حسن اديم

به  ۱۳۲۱از مدرسه گرفت و در سال ينمود امت يت مدارس داشتند و اظهار موافقت و مساعدت ميترب

ۀتيان عالم مشهور را دخالت داد و کميش از بهائيب دکتر عطاءاهللا بخشايس مدرسه برآمدند و اديتأس

ينيسنوديگرددائرزينالبناتتيتربآنازبعدوگشتبرپانيبنۀمدرسکه آنتاديگردسيأستتيترب

مرديحتّاريبسمعلّماتونيمعلّموشدسيرئخانعطاءاهللادکتربعداًبودوسيرئمنجمخانمحمددکتر

س يل و تدريت و تکميتربم و يک آمده به تعليس از آمريمس کاپ واسپراکمسترمانندييکايامرزنو

پرداختند. يسيانگل

واقعات سال ....
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سال شصتم

1903سال 

کاغوياألذکار ش س مشرقيفکر تأس

شهرقربدرواقعکاغويشچهٴايتفرج به ساحل در يکاغو برايات شياز بهائ يجمع يروز ۱۳۲۱به سال 

کهچنديمذاکراتازبعدواسودنديبيساعتبودواقعلمتيويهٴجوار قر بهکهيخرمنيزمدرورفتند

د جلوه از يه از قلوبشان شعله برکشيخدمات روحان يرد و بدل گشت و آرزو ابهيٰٰامرۀباردر نشانيمابيف

ک به رمز از ياألذکار در آن واحد بر قلوبشان زد و همه بر زبان آورده تعهد اقدام نمودند و هر  بناء مشرق

ه قوت گرفت ين متوالين فکر متدرجاً در سنيخواندند و ا ينهادند و مناجات ر خاکيدر ز يگيارکان بناء ر

ن يم اوليآور يکه م د فرمودند تا چنانيين عکّا تأيام توسط زائريالواح و ابالغ پ....و حضرت عبدالبهاء 

 ياه األذکار گشت و از خطاب مشرقبه بناء يد و منتهيس گرديکاغو تأسيندگان در شيمجمع شور نما

هميعليروحانمحفلمهٴترکاغو اعضاء محين سنه قوله شيک شروع از ايان امريحضرت عبدالبهاء به بهائ

بهاءاهللا

خدمة امر اهللا و الباذلون األموال و األرواح إعالء لکلمة  يورون فيها الغيها الثّابتون أيها المنجذبون أيهواهللا أ

نه يعة و مضامينة البديسرورا من معا يو امتأل قلب ۱۹۰۳مارت سنة  ۷د المورخ يرکم الجديقرئت تحر ياهللا إنّ

ة يعبود يا أحباء عبد البهاء و سهمائه و شرکائه فيد يد من الرب المجييغة إنّها حقّا من نفثات روح التّأيالبل

ل يصوت التّهلرفع منه يان معبد يس مشرق األذکار و بنيوم تأسيد إن أعظم األمور و أهم مشروع اليرب المج

بذل  يس هذا البناء و سبقتم الکلّ فيتم تأسيهذا و نو يلکم بما افتکرتم ف يل طوبيملکوت رب الجل يإل

ق تتهاجم يکم و جنود التّوفيد تتتابع علييم سترون مالئکة التّأيم و المشروع الکرياألموال لهذا المقصد العظ

 يه األبرار و تقوم الصّلوة تضرعا إليحضر فياألنوار و ه يتم مشرق األذکار و تتوقّد فيأمامکم و عندما 

نشرح صدور امتأل بمحبة يفرح المؤمنون و يد هنالک يد للرب المجيرتفع صوت التّمجيملکوت األسرار و 

نتشر نفحات اهللا و تعلو کلمة اهللا و يت المعمور و يذلک الب يالتّبتّل ف يدعون النّاس إليوم و يالق يالح
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کم يأمر ربکم الرحمن و عل يم النّاس عليستقيالنّفوس و  يم اهللا من القلوب تمکّن الروح فيالتتمکّن تع

ع ة و الثّناء عيالتّح

بهٰياال اهللا بهاء هيعل يمير مستر حناب احمد رزايم آقا جناب طهٴواشنکتون به واس

هواهللا

د و از قرائتش سرور يرس ينموده بودمرقوم  ۱۹۰۶آگست  ۱۳خ يکه به تار يمن مکتوب يدوست روحان يا

آن دو نامه  ينمود که الحمدهللا به سبب امضا ياران غرب مي يگانگيرا داللت بر اتّحاد و يد زيحاصل گرد

ۀبند يد اييفزاين اتّحاد و اتّفاق بيروز بر ا تازه حاصل نموده از خدا خواهم که روزبه يع الفت و اتّحاديجم

 خصوص در يگرد يم موفّق و مکلّف خدمات نيا به که ييبنما يشادمان و سرور يمنتها ديبا ياله

ار ياألذکار گردد بس س مشرقير واشنکتون تأسد که شود ممکن اگر يبود نموده مرقوم األذکار مشرق

 األذکار مشرق ۀنقش ديباش ساختن يهٴه و تدارک سرمايشود پس در فکر ته يد کلّييمناسب و سبب تأ

 جا نيا ديبفرست و ديبکش اگر گريد يها نقشه طرز همان به شما نزد اند فرستاده است دست در آباد عشق

ع ة و الثّناء عيک التّحيد و علندار ضرر

ن صفحه اشتباهاً نوشته شدهين ايياز قرار معلوم قسمت پا

اصفهان نهٴفت

 ياستقامت و بود بها اهل يبرا هيعموم نهٴه و سال فتياز اشد سنوات اضطهاد يکيکه  ۱۳۲۱گردباد فتن سال 

ن را يمر مبا استقالل و استقرار شيپ از شيب نيمحقّق و نيمبتصر بر که دادند بروز مانيا و دتيعق قيطر در

 ابوالحسن شاهزاده که نيا ماوقع از يمجمل و گرفت دنيوز اصفهان شهر نهٴواضح و آشکار ساخت از کرا

 يا فتنه از پس است ثبت احوالش شرح ضمن الحق و سابق بخش در که ينوع به چون سيالرئ خيش رزايم
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د و ياچار به مهاجرت به طهران گردندولتدييتأوحکمراناقدامبهکردندبرپاشيبرامالّهارازيشدرکه

ن اعتنا و احترام نکرده يگر مجتهديالذّئب) و د (ابن ينجف يخ محمدتقيد شين که به قرب اصفهان رسيهم

دالسلطنهيرزا مؤين ميو مکث خواستند و شاهزاده محمدحس ....ممانعتالسلطان ظلّحکمرانطهٴبه واس

رون شهر يدر ب يسکونتش عمارت يم برايز در بخش مذکور احوالش را شرح داديخانه که ن س تلگرافيرئ

جاهل  يدانسته برآشفت و نسبت به مالّها يالورود ماجر يرا در آن جا ورود داد و او لد يا کرده ويمه

ز ين و نين مؤمنين و منجذبين محترميچند گفت و از آقا محمدجواد صراف خزانه از متمول يغافل سخنان

خزانه که متقارب و متجاور بودند خواهش کرد تا در قرب  يمستوف يرزا عبدالهاديخان بن م يرزا علياز م

ازنيطالبانبوهليقلياميابهوساختندايمهشيبراوعظمنبروباشکوهنهٴرغم حسودان خا يجوار خود عل

د روز گفت آن چنآندرداشتدلدرچهآنودنديبنوشاش قهيعمۀحيفصاناتيبرموزدنديکوشسوهر

راانيبهائسوکيازمذکورهعهٴطهران رفت و در اثر واق ين سويگاه حسب اصرار حکمران و مجتهد

فساديايمهومستعدمالهاگريديسوازوشدحاصلانيعيخروشوجوشومانيادريانجذابوشور

که حکم تعرض و قتل و غارت  شدبهانهگرفتنصددبهينجفخيشوگفتندسقطبرالمنابر يعلوگشتند

از  يبرخ شه کردهياندک دست به کار زدند و مظلومان اند بازار اندک يدهد و عووام پرآزار و اهال

اط و حفظ خود پرداختند و در اثناء چنان احوال و اوضاع آقا يگران به احتيناتوانان مهاجرت نمودند و د

غ عازم اصفهان ياز طهران به قصد تبل ينييقا يخ محمدعليامراهللا و آقا ش يادياز ا يب طالقانيرزا حسن اديم

يپچندياشخاصمجتهدودادخبرکتباًينجفمجتهدارادتمندانازعربنهٴالسلط شدند و سهام

قرببهصفرماهاواسطدردوآنکهنيهمونمودريتدبريوزخاناسداهللارزايموبرگماشتشانيگرفتار

ا يکه مه يا اط به خانهيت احتياده با مراعات نهاين بفرستاد و آنان را مجرد و پيمنمؤازيتندنديرسشهر

چند تن با هم به مالقات رفته مسرور و مشتعل به شدت حب و  يافراداً و گاهان يساخت ورود داد و بهائ

ام يغ اشخاص سالم و مهم پرداختند و در خالل آن ايت کمال حزم و حکمت به تبليمان گشتند و با رعايا

 يگانيگلپارزا ابوالفضل ين کتاب فرائد آقا ميخوان از محب محمد روضه يرزا علين اتّفاق افتاد که آقا ميچن

خ مجتهد مذکور يکتاب را به دست آورد و نزد ش يد و آخونديرازه نمايداد که جلد و ش يرا به صحاف

محمد و غارت کتب و  يرزا عليم يريدستگ يرا پ يالحال جمع ين رو بهانه به دستش آمد و فيبرد و بد
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افتند و در آن حال که ين يآثار اش ـــــ صاحب خانه و نه خت که ناگهان به خانهياش برانگ هيآثار بهائ

خان مذکور تصادف کردند و آن دو ماوقع را دانسته  يعل ...قيگشتند در اثناء طر يآشفته و غضبناک برم

ن است و آنان به حکم و يدر نصّ قرآن مب ين و منهيکه مخالف دستور د .....برآمدن ياز عمل ناروا

 يو حام .....ت تأسف گفتنديرت و اظهار نهايل شدت غر به حايدل يو آن دو بهائ .....متشبث  يفتو

ه و موکّد در نصوص ياز اصول و رئوس احکام اخالق ين اصليکه چن يدر صورت يبه باشد وليعت نبويشر

اإلسالم بلکه لجة األغراض  نفس و اغراض خود آن چه خواهد کند نه حجة يد و به هوايه برطرف نمايقطع

مت شمرده به شتاب تمام ياوردند موقع را غنيبه دست ن يمحمد خبر يرزا عليو األوهام امت و آنان که از م

ات ين نقل نموده مفتريرتمند در ديغ ياز گفتار و رفتار دو مرد بهائ ياتيات و رواينزد مجتهد رفته حکا

داده سخنان  ين تعرض کرده دستور اخالقيده بستند و نسبت دادند که به حجة اإلسالم و المسلميشد

فرستاد و در آن  يريدستگ ياز گماشتگان پ يسخت بر زبان آوردند و او به شدت غضب برافروخته جمع

رزا يدجواد و من احباب درگذشت و آقا محمين بلد و مهميل صراف از محترميمحمداسمع يروز حاج

گر يه و ديع جنازه کردند و در آن حال انبوه طالب علوم اسالميين تشياز آحاد مؤمن ياريخان و بس يعل

خت و آقا محمدجواد گرفتار يخان بگر يرزا عليده هجوم آوردند و ميه گماشتگان مجتهد رسيمردم قس

در از دوش و کفش از پا افتاد و بدان حالامه از سر و عبا عمودنديکشمجتهدنهٴخا يشد و او را به سو

ش انداختند و ياش نواختند و آب دهن به رو و ر بر چهره يليس ياهو گرداندند و هميبازارها با غلغله ه

صلوةمهٴم آن گاه به مسجد شاه که مجتهد اقايگرفت يگفتند باب يک ندا هميه و استهزا کردند و به يسخر

اإلسالم آن مظلوم را در محضر و مشهد  انبوه شدند و حسب حکم حجة يدند و اهاليکرد کشيمامامتو

بر قفا  ين انداخته جمعياً بر زميزدند که مستلق ين حد شرعيشرب خمر کرد چن ين که وقتيانام به تهمت ا

انه زدند که مجروح گشت و عاقبت ين چندان تازيش نشسته به قوت نگه داشتند و بر پشتش ظالميو پاها

ز يخان را ن يرزا عليع او شده او را رها کردند و مجتهد فرمان داد که ميز کسان و بستگانش شفا يبرخ

نسبت به  يواقع شد و موجب تعرض اهال ۱۳۲۱ن واقعه در اواخر شهر صفر ير شود و ايحاضر کنند تا تعز

ب ياد يگرفتار يون برآمدند و آرزين به صدد افراد مؤمنين مجتهديد و مستخدميگر احبا گرديآن دو و د

ه به دولت ممکن يالسلطان مخابرات تلگراف گذراندند و با وجود مراقبت ظلّ يرا در دل م يخ محمدعليو ش
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حفظ نفوس و اموال  يآمد و ناچار اکابر احباب مجتمع شده برا يدر نظر نم يا مثمر نبود و ملجأ و مأمنيو 

ب با شخص يند و اديکردند و با دولت تلگراف تظلّم نما يروس ملتج نهٴمصمم گشتند که به قونسولخا

وخانيعلرزايمزينوداداجازتاووفرستادمکتوبمذکورمضمونبهوداشتييآشناۀقونسول سابق

صفرشهردرماجرانياونمودتيحماوحفظۀوعدداشتنديدوستوارتباطکهرامحمدجواديحاج

گر به قونسولخانه درآمدند و مطمئن شدند که آزادانه از يد ياز بستگانشان و جمع يروهگباآنانکهبود

بهانداختندفرشراقونسولخانهطهٴک طرف محويتوانند کرد و  يدادخواه يظلم مجتهد به دربار شاه

خ يآوردند و آقا ش يم يو در روز هنگام صبح صلوة و مناجات به جا ....سکونتوآرامشکمال

ن يز در مابيخواند و جاسوسان و خبرگزاران حاکم و مالّها ن يح هميالواح و مناجات به لحن مل يمحمدعل

را  يرسا لوح يمرتفع به صدا ....يد و برخيبه چهارصد تن رس ....و بردند يجمع حاضر بودند و خبرها م

لگون سرنگون يد و نيسبز و سف يگنبدهان يب ايقر انات که عنين بين را بديقدرت مجتهد .....که اخبار از

ن و روشن يه مبيات قرآنيبه مجتهد نگاشته با شواهد آ يب مکتوبيشود در بر داشت تالوت کردند و اد

د تا با احکام ياراين بيمؤلّف از مجتهد يه است و از او خواست که انجمنينصوص اله....کرد که تعرضات 

مجتهدۀشه و عداوت سابقيدت قونسول و مکتوب مذکور بر اندند و مساعين نمايماب يت فيه حکميقرآن

باطهراندرروسريسفزينوالسلطان ظلّباقونسولشخصگرچهوپرداختريتزوولهيحبهوفزوديب

تيرعبرتعرضجوازعدممضمونبهدولتازيتلگرافونمودندمکالمهبابنيادروزراءواعظمصدر

غرور و  يد وليرس.....نسبت به عموم ملّت که مشعر بر عدم رضاء دولت از اقداماتشان تيامنجاديالزومو

ه و رؤسا محالّ بلد را بر ينيد.....ن توأم گشت و اعتنا نکردند و مجتهد مذکور ياغراض شاهزاده و مجتهد

ن يرساندند و بد....اخبار  يپدر يبار طهران پ .....زن نهيرا بشوراندند و دسته س يآن داشت که اهال

ت از يد و جمعيگرد ......اب و اراذل شروعجان طلّيدر معابر و اسواق برقرار گشت و ه .........مضمون 

ن موجب دهشت و وحشت يان نمودند و ايدند و در گوشه و کنار تعرض به بهائيرس ياطراف هم يقرا

صد نفر در آن جا  اده از هفتيکه ز تا آنوسته به قونسولخانه رفتند ير پيمظلومان گشت و زن و مرد و ضغ

نان دشمن يام فرستاده گفتند اياز رؤساء بلد به دستور حکمران و مجتهد به قونسول پ يمجتمع شدند و برخ

 يم و هجوم آورده همگيد وگرنه پاس احترام قونسولخانه را نگه نداريم دهيد به ما تسلياند با مانياسالم و ا
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وسته ين اصفهان و طهران از طرف مجتهد و حکمران پيق گذشت و مابين طريم و سه روز بديکش يرا م

نداشتندطهرانبهاخبارصاليالهٴين احباب که به قونسولخانه رفتند وسياز مهم يب و بعضيمخابره شد و اد

 دهمتعدمحالّوطرقدروبودنيمجتهدوحکمرانمراقبتتحتدرروزنامهوپستخانهوتلگرافخانهچه

ن يداللّحن بديشد يها از احباب خارج نشود و پس از سه روز تلگراف ين گماشتند تا احديمأمور

وشود يمنيمعيحکمرانبهيگريدييآ يبرنمشهرنيتأمۀد که اگر از عهديالسلطان رس مضمون به ظلّ

م نشان يو وخ ميعظ سختراهيعموماوضاعکردهفيتخوراقونسولنيمجتهدموافقتباهنگامنيادر

قونسولخانه  يها جو شب دور قونسولخانه را احاطه کرده سنگ به در زدند و قزّاق دادند و هزاران هنگامه

يعمومانقالبکهفهماندنيچنقونسولبهحکمرانونداشتندزدنريتۀاجاز يکردند ول يمحافظت م

ان را يکنند و از او خواست که بهائ يان ميبهائتيضدبهخواهندچهآنوار وانهيدمردمواستينيد

ند و مجتهد مذکور سوار بر حمار دور يشان ننمايد و در عهده گرفت که مردم تعرض به ايخارج نما

رون روند و يقونسولخانه رفته مردم را دستور داد که متفرق شود و قونسول به احباء اخطار کرد که ب

رون آمدند و اشرار که يدسته ب شهر صفر گذشته دسته سلخ عهٴمظلومان ناچار شده دو ساعت از شب جم

شان هجوم نمودند و با مشت و سنگ و چوب تاختند زدند انداختند و آن ين بودند بر ايجا در کم جابه

را سر و دشت بشکست و بدن  يريت برافراختند و جمع کثيت به درگاه احديمظلوم يچارگان ندايب

غما کردند و خودش را نزد مجتهد يالبسه و محموالت  مجروح گشت و هر که را به دست آوردند

هيطهروناونکهداشتاظهاريهممخصوصشجهٴلهبايولدادديامۀن نموده وعديدند و او ذکر تأميکش

رامخلصنيمؤمنازنودسالهريپابوالقاسمديسآقاانيمآندروبودبيادشخصمنظورشودياوريبرا

آباد در شارع چهارحوض قرب عمارت  دروازه حسن يکيزدند و بکوفتند که نزد لگدوقمهوکارد

ن نقش بست و انبوه اشرار محاسنش را سوزاندند و آتش بر سوراخ يستون از پا درآمده بر زم چهل

م کرد يدان شاه جان تسلينه و شکمش گذاشته گذشتند تا در ميت پا بر سيگوشش فروبردند و تمامت جمع

دانستند در  يند که نفط حاضر کرده جسد را بسوزانند و سربازان که جاللت قدرش را مشتافت يو برخ

گر دفن يد يدان نهاده در را قفل کردند و در شبياز حجرات م يکيظلمت شب جسد را به در برده در 

خ يختند و جان از خطر به در بردند و آقا شيو جراحات بدن گر يگر احباب با شکستگينمودند و د
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حاصل  يدر تحت معالجه قرار گرفت تا بهبود يافت و مدتيبر کتف  ....ز زخمين ينييقا يعلمحمد

محبوسيکلباسمجتهديآقانهٴخا لهيرا گرفتار کرده در طو يا کردند و لباس اغلب آنان را بردند و عده

رت کردند و گرفتار غاختهيرها خانهيبعضدرزينوشدندرهاتابردنديحکومتمحبسبهگاهآننمودند

وهمهمهگريديطرفازودگانيستمدلهٴنا ينمودند و در آن شب تا صباح در شهر غوغا بود از طرف

زنکهآباد نجفانيبهائفقطودندينخوابصبحتاکهخانهاهلازاريبسچهشد يمدهيشنمعاندانييبدگو

حفظ زنان و کودکان  يجوانانشان برا يا هعدکردندمشاهدهرااوضاعچونداشتندهمراهزينفرزندو

ش را با زنان و يدند و با چوبدست بر انبوه اشرار بتاختند و آنان را متفرق ساختند و خويبرآشفته بخروش

مذکور همت بر  ياها خصوصاً آقا نجفآباد رساندند و ملّ چ گونه ضرر و خطر به نجفيه ....اطفال بدون

رها به يچه از اثاث و آثار و الواح و غآنبردههجومها خانهبهاشرارۀو دست قلع و قمع اهل بها نهادند

از نقود اخذ کرده رها نمودند و از آن  يده مبالغيرا به محاضر مالّها کش يدست آوردند ربودند و برخ

شيم پياحوال پدرش شرح اعمال آوردکه در بخش سابق ضمن  ير بن آقا جمال بروجرديجمله آقا من

....طالق شوهر ير کرد و اصرار و اخبار نمود که زنانشان بيتن را تکف يب سيت نموده و قريشدت و اذ

از  يکرد جمع يت منتفذ و متمکّن بود و سراً اظهار محبت و اخالص مين که به غايالعراق خيمعروف به ش

چند از اشرار معروف  يتن لخانهقونسومذکورهعهٴبعد از واق يانت نمود و دو روزيمظلومان را محافظه و ص

طاالر در وسط  يبه داالن مشهور به سرا يرزا ابوالقاسم مجتهد زنجانيم يدان کهنه حسب دستور حاجيم

بودندکار طلبمذکورمجتهدازنقوديمبالغکهتجارازنيحسيحاجويهاديحاجۀبازار به حجر

دند و شروع به ضرب نمودند و مردم هجوم يکش نييپاحجرهازمجتهدنزدبردنعنوانبهرادوهرختهير

راجسدوبستنقشنيزمبرکهکوفتنيحسيحاجسربهچنانيآهنبهٴبا حر يزدند و تن يآورده هم

کشتندزينرايهاديحاجوساختندجداتنازسرشوکردميتسلجانجاآندرودنديکششاهدانيمتا

راجسددوهردهيخرنفطمردموبردنداستانيهوديلهٴمح وجوبارهطرفکهشهرگريدطرفبهو

فه محتمل بود ين طايا ....يبرايخطرگونههرکهغارتوقتلوفتنهنيادروزدندآتشختهيرنفط

 اخرٰي   ان العالج به بالد ياز بهائ يريذکور و اناث برخاست و جمع کث يم برايم عظياضطراب و ب

ن به عمل آورد و يت فتوت و خدمت نسبت به مؤمنير نهايرزا اسداهللا خان وزيمهاجرت نمودند و آقا م
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را لباس و مسکن داد و باألخره ....ياز فقرا يه کرد و بعضين زاد و راحله تهياز مهاجر يبرخ يبرا

سد کردند و  مفاسد را يبلد را مجتمع ساخت و از آنان خواست تا جلو يشاهزاده حکمران مالها

ش از آن منجر به هرج و مرج گردد.ينگذاشت ب

ن نوشت. شب جمعه در منزل جناب آقا يمعروف که در نفس واقعه بود چن يبهائ يرزا جعفر خرازيو آقا م

حضور داشتند و عکس  يم و متجاوز از هفتاد نفر بهائيب داده بوديترت ير مجلسيرزا اسداهللا خان وزيم

از حضرت عبدالبهاء به نام جناب  ين روز لوحين احبا منتشر گردد در ايبرداشته شد که فردا ب يتيجمع

را خوشحال نمود از  يرا منقلب و اغلب يها کرد بعض م در دليعظ يرير و خطاب به عموم احبا که تأثيوز

تالوت شد  يم و لوحيدخاطر شدند بعد تا عصر در آن جا بو دهيچيار درهم و پيرزا اسداهللا خان بسيجمله م

بهٴکند طل يخواست کتاب فرائد صحاف يمحمد طلبه م يرزا عليخبر آوردند که م يبعد از چند روز

اوورنديبگخواستندهمراخودشوگرفتهدستشازکتاباجباربهدهيددستشبهکتابصدرۀمدرس

محمدجوادآقانهٴخاکهمنزلشبههجومکردهقيتحقنبوددوستيوباکهصحافازوکردفرار

راهن چاک يباألخره با پ يها بود بردند و آقا محمدجواد هرچند ابتدا فرار کردند ول صراف کودرصراف

بر او  يکه شراب خورد حد شرع بردند و معروف شد که به عنوان آن يبرهنه نزد آقا نجف يخورده و پا

ن افزودند و احباب از زجر و يو آخوندها و طالب بر کره گشت و اعداء ين موجب اوضاع تيزدند و بد

ب به اصفهان آمدند و آقا يو جناب اد....رزا محمد خان ير با ميظلم به تنگ آمدند و جناب وز

خودۀشد که خوب است حقوق حق يب داده مشورتين محفل ترتيمحمدجواد صراف و بنده و معاند

ضه به قونسول يگر عريد.....ابالغ گشت  ءاحباتمامبهشدهبيتصومحفلهماندريرأنياوميريبگ

م حدود يروس نوشته شد و پس از مطالعه و استجازه از مرکز مافوق خود اجازه داد که به قونسولخانه برو

دولت و ملّت  يش و نگرانين تحصّن موجب تشويا سه ـــــ روز بعد در آن جا مجتمع شدند و ايدو 

ها هم خواستار  يف کرد که از قونسولخانه خارج شوند بهائيش آمد تکلين ـــــ پالسلطا د و ظلّيگرد

ط ين شراياست خود ايس يو هم برا .....ث مال و جان و هم از نظر تجارت و معامالت ياز ح .....يآزاد

ازياريبسۀبا عد ينجف يآقا ياز اجزاء سفارتخانه ساختند و شب يکيله برده با يقبول نکرد لذا دست به ح

ها باز کرده در  آن يآوردند و آن شخص هم در قونسولخانه را به رو هجومقونسولخانهبهاوباشواراذل
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ش در صدد نابود يش از پيب يشدند و اهال يمتوار يد شد و باقيشه ياز احباب با کمال سخت يکيجا همان

برهم بود لعن و طعن از هر طرف بلند ت بازار درهم يدر دکّان نشسته وضع يکردن احباب برآمدند و روز

بودم که ....ت سخت احباب يان در بازار کمتر گشت در آن حال که در افکار و موقعيشد و تردد بهائ يم

کرده هر  يمياجتماع عظ....ازطرف اتابک اعظم به ستون دکّان بنده چسباندند مردم يدم ناگهان اعالنيد

ر چشم به من نموده يبه ز يده و در بغل گذاشته و نگاهياو را بوس اعالن نوشته بود ياز رو يکدام سواد

در دست گرفته مقابل اعالن  يها کاغذ د آنيکه مردم متفرق شوند به تقل آن يگذشتند بنده هم برا يم

کاغذ  ياعالن در رو ياست بنده از رو ياإلسالم آقا نجف دم نوشته است ـــــ و ـــــ با حجةيستادم ديا

ذاشته در گه و استهزاء يسخر يشناختند بنا يها که مرا م از آن ين عبارت را نوشتم ـــــ چند نفريخود هم

ن مبدل شد يقين اعالن حدس بنده به يرفتند از ا يکرده م .....گفتند يکردند م يم ....که با انگشت يحال

ان را يد بهائيکردند که با ياد مي) هر طرف فر221(.....ن اراذل در منزل علماء سوء مجتمع شدهيکه ا

وگرنه  يار کنيو فرار اخت ينيد هر چه زودتر دکّان برچيکشت و رفقاء از هر دو طرف آمده گفتند که با

م که هر چه زودتر يخواستم فراهم نما يم يد لذا به صدد فرار برآمدم و وسائليرو يخود با عائله به باد فنا م

اظهار  يشاگردم با زبان چاپلوس يرزا عليبرسانم در آن حال م خود را يامن يدکّان را ترک کرده به جا

د و امشب تا ساعت يد برداريس دارينف يها د هر چه پول نقد و اسبابيد در امان باشيخواه يکرد که اگر م

ذارم گشما  يش پايپ يتوانم راه يد و من ميد آن وقت منزل خود مراجعت کنيش من باشيچهار از شب پ

آن دشمن را قبول کردم و ساعت طال و بالغ بر هفتصد  يها د و من سخنيمصون باشکه از دست دشمن 

به طمع  يرزا عليها و دفاتر که م اء و چکيتمامت اش يس را با خود گرفته ولياء نفيتومان پول با قبض اش

با او به  داشت فرستادم و يمحبت کرده مرا دوست م يکه با و ين برادر آقا نجفيالعراق خيها بود نزد ش آن

کنم که اراذل  يم يم گفت تا وسط راه همراهيرون آمديشب ب يکيمنزلش رفتم تا در سر موعد در تار

آمد و  يرون ميک نفر بيم از هر در خانه يگذشت يها که م ند تن به قضا داده همراه شدم از کوچهيت ننماياذ

دا شده يها پ از خم کوچه يپنجاه نفرا يچهل  ۀک عديدور نشد  يرفت چند قدم يگفته م يبا او ــــ گوش

گر با خود همراه ياء ديها مرا گرفته آن چه پول و اش از آن يگذاشتند و چند نفر يپاش اهو و خاکيه يبنا

ها به  از آن يپراندند چند يم ييها ان گرد و خاک سنگيداشتم گرفته مرا لخت کرده رها نمودند در م
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اد يها فر هر چه آن گرفتهشيپراها آنيهٴنباختم و همان رو بنده خود را يسرم خورد و سرم شکست ول

 يپناهگاه ينمودم و در ضمن از هر طرف جستجو يم يپاش اد خاکيها فر کردند بنده هم متابعت آن يم

خود بستم و اراذل به  يالن پرتاب کرده در به رودادرونبهراخودبودبازرالملکيمشنهٴکردم در خا يم

راهنيپباخوداوزدهالملک قيوثنهٴک برفتند بنده هم در خايکيافته يرا ن يجستجو برخاسته و کس

حکمبهشاگردميعلرزايمگفتمنمودسؤالووحشتمنتيوضعدنيدازکردبازرادرآمدهخواب

وپوشاندهمنبرخودشانلباسطرزبهلباسدستکيوآوردواردرابالنيانوراهللاآقايحاج

ک ساعت بعد از نصف شب بود که به امر يد در يو شا رساندندنيالعراق خيشمنزلبهمراشينوکرها

ن يالعراق خيصرف کنم ش ينتوانستم لقمه نان يشانيو پر يه کردند و از شدت کوفتگين شام تهيالعراق خيش

م به يز تا برويابم به بنده گفت برخييياز دست ظلم رها دين که شايا يد برايت ناگوار مرا ديچون وضع

ن محمد و آل محمد خارج يد که خدا لعنت کند آن کس که از دييو در آن جا فقط بگو يمنزل آقا نجف

نيد بنابرايدارد شما ملّت هست يقيحقۀديکه به محمد عق ياست و البتّه معلوم است آن کس

ستين صفحه خوانا نيا

 يالم به خواب رفتم اتّفاقاً پسرهايار خسته بودم حنا بسته به دامن عيستند و چون بسيبر حالم گر دند ويرس

گذاشته  يآقا نوراهللا به جستجو آمده سر به سوراخ يگر که از جانب حاجيو چند تن اراذل د يخ تقيش

ن مرا به امر دار شديکند و بعد از ب يه مينش گريمرده و زنش بر بال يستند گمان برده که کسيگر

 يمنزل دادند شب يدان گر که در پشت منزلش بود بردند و در اطاق مرغيد يا ن به باغ خرابهيالعراق خيش

دار شدم و يفراگرفته در گوشه از آن اطاق به خواب رفتم بعد از چند ساعت ب يک و وحشت و خستگيتار

خود را به آب انداختم خالصه شبانه رون جسته يمه از اطاق بيتمامت بدنم به علّت کنه آتش گرفت سراس

دم که يه شنيوار همسايرفتم از پشت د ين آمدند و مرا خواستند و در ضمن راه  که ميالعراق خياز جانب ش

هاالنّاس يکردند ا ياد ميمنبر فر يآقا نوراهللا باال يحاج يآقا يلچيگفت در مسجد ا يبه مادر خود م يجوان

گر يد ياياورد من بهشت موعود را در دنيم بيرا بکشد و سرش را برا فروش يرزا جعفر خرازيم ياگر کس

 يکنم بار يزش ميزريخودم ر يها د که با دندانياورم بدانيدهم و اگر خودم او را به دست ب يبه او وعده م

منزل فرستادم  يهم برا يش دادم مقداريبه نوکرها يدم صد تومان از او گرفته مقدارين رسيالعراق خينزد ش
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مت کردم ين به طرف طهران عزيالعراق خيش ياز نوکرها يکيه نموده شبانه با يکرا ينج تومان برداشته اسبپ

ش دو جسد يدم از پيک به دروازه که رسيعت کند نزدين شخص مأمور بود که مرا تا نه فرسخ مشايو ا

ست يک يجسدها نين اجساد بودند از همراه خود سؤال کردم که ايها در حال غارت ا م که سگيگذشت

بوده و  يها باب نياز ا يکياط و يهستند که معروفند به خ يمحمدهاد ين و حاجيمحمدحس يگفت حاج

کرد و بعد  يگر با من همراهين فرسخ دين شخص تا چندياند و ا ن جا انداختهيجسدشان را سوزانده به ا

بر خود و اسبش به  يو گرسنگيو شدت تشنگ يروز شبانه يمراجعت نمود و راه را گم کرده پس از ط

ن بود الخ.يکرده معلوم شد که از محب ييد که غذا و علوفه داده رهنمايرس يچوپان

زديدر  ٰيعظمۀفتنه و مذبح

هينيديهٴعلمالتيتحصاززديعهٴجمامامپسرميابراهديسآقااصفهانۀمذکورنهٴران فتيام اشتعال نيو در ا

وجاللسيتأسوملّتادتيقتاکردوطنيسوبهعودتجمعهامامعنوانبهشدهفارغعربعراقدر

ق يز بدان طرين يزد و نواحيسته مصمم گشت که در يبماند و اوضاع را نگر ياميکند و در اصفهان ا مکنت

 ياصفهان و يگر علمايو د ينجف يو آقال شهرت و نفوذ در قلوب عامه حاصل کنديعمل شود و تحص

ان را برپا يبهائ يعظماۀمذبحوعامقتلمهٴص نمودند و لذا به مجرد ورود به وطن هنگايتحرب و يرا ترغ

ج و ييبه ته يافت و تمامت اهاليتابعه امتداد  يزد و قصبات و قرايست روز در شهر يباً مدت بيکرد که تقر

نکردند کشتند و سوزاندند غارت اورده ابقا ير و ذکور و اناث رحم نير و کبين بر صغيادت مالّها و متنفّذيق

رزا يالدوله بن مسعود م رزا جاللين ميشاهزاده سلطان حس يو خراب نمودند نوبت سوم از حکمران

ن بار به حکومت يدر ا......د و او يالسلطان بود که در هر نوبت از جانب پدر به حکومت منصوب گرد ظلّ

اظهار و .....بلکهيگانگيومراودهکمالافنانباوکردتيحماومحبتسابقبهٴان بر خالف دو نويبا بهائ

 يافتند و بعضين نام شهرت ياش به ا از اعضاء دائره يداشت و جمع يت تعلّق آشکار ميگر نهايد يبا برخ

ت ين امر پرداختند و آزادانه مجامع پرجمعيپروا به نشر ا ين امر گمان بردند لذا بيرا مؤمن بد ياز احباء و

افنان و  يد مهديس يآباد متعلّق به حاج يکه در مهد و احکام نمودند چنان.....عمل به ......قد کرده منع
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حضورزيننيمسلمازريکثۀافت که عديانعقاد  يو پارس يميکل ياسالم يره محافل مؤلّف از صدها بهائيغ

نيمبلّغازريشهيفروغمحمودرزايمنياازقبليسالدروکردنددتيعقحسنومحبتاظهارافتهي

ن ابهر از يا يرزا محمدتقيم ين سال حاجيحادث نمود و در ا يروحان يبماند و شور و نشاط......يچند

به حسن اقبال حکمران و  يدواريو اظهار ام ينگار از ـــــ احباء به تکرار مراسله يامراهللا را برخ ياديا

ن يچن ين مقام خطاب به ويدر ااز الواح صادره  يا تند و شمهمجتهد عازم آن بلد ساخ يد عليرزا سيم

است

بهٰيه بهاء اهللا االيامراهللا جناب ابن ابهر عل ياديطهران حضرت ا

هواهللا

به حکمت  يار موافق وليزد بسيد در خصوص سفر ير شما مالحظه گرديثاق مکتوب اخيم يمناد يا

ن گذشته يم خواهد شد و از ايالبتّه سبب ضوضاء عظد يد و ال حضرات علماء طرف نشوييحرکت نما

ن است که با يخواهد گشت لهذا حکمت الزم و آن ا .....حاصل خواهد شد امر  ين فصل قطعيالطّرف نيب

ت يشدن و در مجمع مالقات نمودن جائز نه و به نها.....د ييخلوت مالقات نما يد عليرزا سيجناب م

که مجادله و مباحثه جهاراً حال مصلحت و حکمت نه  ....ه شخصد و بييمت و مدارا صحبت نمايمال

ع ين به جميچن م و همينما يشان را زائل ميم و شبهات ايينما يوقتش خواهد آمد لهذا در خلوت مالقات م

ند و به حکمت حرکت کنند تا اسباب معاشرت و الفت باشد و يننما يدر د که پردهييه نمايهات قوياحبا تنب

ه الزم و واجب تا يمدارا و تق يفصل واقع خواهد شد لهذا قدر ياهللا گردد و االّ بکلّ حاتسبب نشر نف

ع ع.نگرددمنقطعيبکلّالفتۀشتر

اند و مقصودشان هجوم است حال چون حکومت عادله موجود  نين در کميزد اهل بغضا و کيدر 

د يآقا س .....ٰيشود که حکومت چاره نتواند حتّ يند بغتةً هجوم عمومينما يکه نوعن استيمقصودشان ا

د وييان نمايد و عذر موجه را بييمحترم مالقات نما ين است بهذا شما به شخصيا.....ز مقصد يرا ن يعل

اد لجال و ظهور ين نوع سبب ازديست و اجتماع به ايقت نيحق يد که حضرات مقصدشان تحرييبگو

و  کرداقامتماهچهارگشتهرهسپارصوببداناوويانتهندارندنياجزيسالحرايزاستفسادۀشرار
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األذکار برقرار داشت که در اوقات  احباب مشرق....از  يا م نمود و در عدهيس و تنظيتأس يمحفل روحان

غ نمودن که ير را تبليغف يد و جميرس يجوار م ح و اذکار به اسماع همياسحار مجتمع شده صوت تسب

م و اعزاز فراهم داشت و مالقات يکمال تکر يع کردند و شاهزاده نسبت به ويمان بدياظهار ا يريکث

ن و محرک يمان کرد و امور مذکوره موجب شدت شور و سرور مؤمنيمکرر نمود و نزد او و افنان اظهار ا

ت يدار را امر علم نين که از آغاز طلوع اياز منتفذ .....فهٴين گشت و طاين و مفسديتعصّب و عناد معرض

شهرت داشت خواست فتنه  ابهيٰٰکه به عداوت با امر  يخيرالممالک شير گشتند و مشيمخالفت بودند متغ

د ين و معلوم داشته مزيت مقام خود را معيف حکمران را فراهم سازد تا اهمين و تضعيزد و توهيبرانگ

کلماتريتأثازخودبهنسبتراعواماطاعتيسستکهجماعتمهٴاست حاصل کند ائيتوجه و نفوذ و ر

ت ير اکابر احباب و غارت اموال و نقودشان بودند و از جهت حمايمتدنهٴتشوشناختند يمامرنيا

کهدانستنددنديبشناصفهاننهٴن که خبر فتيشه داشتند همين اندياز مؤمن يحکومت و قدرت و نفوذ بعض

ازقبلمذکورعهٴجمامامميابراهديسوکردندعلمقداستمظلومانمدافعتومقاومتسرراالسلطان ظلّ

ساکن عراق عرب و از  يزديد کاظم مجتهد ياز آقا س يود نامه نگاشت شهرت داد که حکمخورود

رون آمده حکم قتل يب يرأ منسر سردابيهٴاز ناح .....را که به خطّ يعيگر حجج اسالم وارد و هم توقيد

اتّحادگريکديبافسادۀهذا تمامت عوامل مذکور يعل در آن ثبت است با خود آورد و بناًءان يعموم بهائ

واقعات اصفهان را ـــــ و ......وشتافتنداستقبالبهمذکوراحکامۀمشاهديبراياهالازريکثيانبوهافتهي

مستعد شورش و فتنه کرده  ن رايبستود و حاضر يآن جا هم ياهال يدار نيرت و ديان کرد و از غياطناب ب

ونداردحکومتبهتعلّقواستهياخرومثوباتدرکموجبوينيدفهٴين عمل وظياستدالل نمود که ا

آنبرراخوانان روضهوداشتپابهخوان روضهمنبرومجلسوبرافراشتبزرگۀسراپردخودنهٴخادر

خوانان  هذا روضه ٰيو احبا نشر دادند و عل ابهيٰٰدر امر  ......اتيب و مفتريمنبر اکاذ برکهگناشت

مشهور اشرار که  يها از سردسته يآواز گشته و جمع همراز و هم يخو با و غارت و جو و طالب قتل مفسده

قتل و نهب مظلومان شدند و  ياين و دولت گذراندند مهين ديو مخالفت از قوان يبه تعرض و تعد يعمر

يحکومتۀناه به اوج آسمان رساندند و اعضاء دائرياد و فغان واديدند و فرين نامالزّما خود را لشکر صاحب

گريدوسوارانهموغالمانوگماشتگانسيرئوالحکومه نائبومذکورالممالک ريمشمانندزين
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که  يداشتند به استثناء برخ....حفظ  نيتأموبازاروکوچهدرگردشدستورالظّاهر يعلکهنيمأمور

را اغفال و اضالل .....غما و غارت يت يا به نين و ين امر بودند به علّت عداوت با آحاد مؤمنيمؤمن بد

گر يد يگفتند و از طرف ياهال....ت از اهل يرا به نام حما يترساندند و شهرت و يکرده از شورش عموم

شرور مأمور به ....از جانب امام ....ينمودند و در روز ين هميع فساد و مفسديک و تشجيب و تحريترغ

گرسنه و تشنه ماندند و تشدد و جوش و خروش .....ن يآقا محمدحس يعنير يشه ياخضار چهار تن بهائ

ۀحاً اجازياش بودند صر ان را که در دائرهياز بهائ يا نگشت و عده يمنته يحکمران از واقعات هائله به عمل

فتنه و ضوضا نزد اشرار  ياش برا هيل بر موافقت باطنياء اطوارش را دلن فساد از اعديقاومت نداد و محرکم

زد که قلمرو حکومتش بود يو جبال  يد که در تمامت معمورات و صحاريرس يياقامه کردند تا کار به جا

و  .....يـ وجه......و قراء  يگر از مظلومان در نواحيافته شصت و پنج تن ديگر ارتباط يکديران فساد به ين

عهٴد که قليرس يا هيمالّها و اشرار به پا يده و باألخره تجرياه حرق و نهب و قتل سر بر فلک کشيدود س

ودنديارزهولوميبازاش عائلهکه چنانبرآمدندحکمرانشخصصددبهنمودهاحاطهرايحکومت

خلعت پرداخت و دو تن از مت و مالطفت و بذل يبه مال وگشتمتوسلويملتجاشرارهمانبهعاقبت

ع ثابت گردد و يمان بديد تا برائتش از ايگذاشت و سر بر.....شان دم  هين و ترضيتسک يمظلومان را برا

وم دوم ورود امام جمعه بود ياألول که  عيرب۱۷شنبه پنجروزدرکهاستقيطرنيبدشهرعهٴل فاجيتفص

اش  افتند و در خانهين عطّار رفتند و او را نيبه طلب آقا محمدحس ياز اشرار حسب دستور و ينخست جمع

نهٴخادروشتافتندنساجمحمدرضاآقانهٴگر برآمدند از آن جمله به خايد يرا آتش زدند و به صدد معدود

نمودند و فتگو گنيمهاجمبابرآمدهبامبريبعضبودندجاآندرکهانيبهائازنفرششوشکستندرابسته

خانه متفرق  ياط نموده از حواليکردند و اشرار احت ير تفنگ به هوا خاليمقاومت نشان دادند و چند ت

چند را غارت نمودند و در خانه سوزاندند و  يدند و دکّانيگشتند و به حال خضم و غضب به هر سو دو

و سربازان از  يروز گماشتگان حکومت آندرودنديکشامامنهٴار به خايرا با ضرب و آزار بس يا عده

ل ير و حيبه انواع تداب يدند ولين کوشيتأم يبلد گشتند و در ظاهر برا يجانب حکمران در همه جا

.....از احباب رفته به تعرض و  يا ص شر و فساد کردند و اشرار در شب درب منازل عدهيب و تحريترغ

ز خان داروغه جلو گرفته آنان را يب عزينا يش زدند ولآترايدرعليحآقانهٴگفتن پرداختند و در خا
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ن ياز مخلصساز  يحلبمحمدرزايميحاجنهٴجدهم اشرار به در خايمتفرق ساخت و در صباح روز ه

ها در مجمع احبا و سحرها به  اش را سنگسار کردند و او اعتنا ننموده شب ن که چند بار خانهيمنجذب

ساخت رفتند خانه را غارت کرده و  يم يدعا مألوف بوده روزها در خانه حلباألذکار در مناجات و  مشرق

راصغاردستاش زوجهودواندندرذالتتينهاباجمعهامامنهٴده به عزم خايرون کشيآن مظلوم را ب

شيشاپيپگرفته

رزا محمدحسن يزد و آقا مير يرالممالک معروف به وزيزد در آن شهر مشيعهٴن و امردهان واقيسران محرک

رزا نصراهللا خان يرزا ابوالحسن مدرس و ..... حسن طالب و آقا ميم امام جمعه و آقا ميد ابراهينواب و آقا س

ساز و قاتلش معروف به  يحلب يرزايم يد در آن واقعه معروف به حاجين شهيالحکومه را نوشتند و اول نائب

آن مظلوم را به شهادت رساند .....  يطور قصّابرزا محمدحسن که با سايگماشته م يحسن رسول موبد

شهدا را حسب .....

به هالکت ساختند و .....ر و چوب و سنگ زده يق زن و شوهر را با زنجيشوهر روان شد و در اثناء طر

مظلوم را چون به  يده به غارت بردند و حاجيو زنان اشرار مقنعه از سرش کش .....و از شوهر.....مظلومه 

صفدر خان رساندند حسن رسول از فساق اشرار و از همرهان محمد عبداهللا معروف در عصر  يصلّدرب م

به نوع اقتدار و  يحاج....يابيتا نجات  يو لعن کن يد تبريک آمده گفت بايسلطنت محمد شاه نزد

رد که کاصراردادهشدتبهيجوابزينيحاجوراندزبانبرسختمهٴسخن گفت و حسن کل يياعتنا يب

ارگ روان گشتند و حسن  يبه سو يده همگيرس ياز گماشتگان حکومت يهمه نزد حاکم روند و تن

تبهيضربوآمديحاجيسوبهبرداشتهساطوريقصّابۀبشتافت و از دکبرگريديضربوفرقبرشد

مه بردند و اشرار دارالحکوبهخونۀغرقشکافتهشانهوسربارايحاجفراشانورفتنواختهاش شانه

پس از لمحه درگذشت و  يرندوليالدوله دستور داد که مجروح را تحت معالجه گ متفرق گشتند و جالل

الخضراء بقعةۀب به پنجاه بود و جسدش حسب امر حکمران به اتّفاق مستخدم افنان در مقبريسنّش قر

ذکور رفته و او با پسرش آقا محمدجواد منساجامحمدرضآقانهٴخابهروزآندراشرارزينوشدمدفون

را  يامد و در و چوب و آالت کارخانه را آتش زدند و هم بعضيس به دستشان نياء نفيگشت و اش يمختف

گونهنياازديتهدوخيتوبوخواستقلعهبهراامامحکمرانونمودندحبسبردهجمعهامامنهٴبه خا
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ن يد و حسب امر حکومت در بازارها محافظيالظّاهر خواب يه علفتنومستخلصنيمحبوسلذاوکرداعمال

 يگشتند و اهال يو نائبان با پنجاه تن غالم قرمزپوش مسلّح هم يو داروغه و خادمان حکومتستادنديا

يحاجنهٴدر شب به خا يآرام شده احباء هم در گوشه و کنار مشغول به کسب و کار شدند ول يقدر

بيمهخرابنهٴکه زن مظلومه با اطفال ضغار در خا يآسوده نگذاشتند و در حال رااش عائلهديشهرزايم

ره يخته مظلومه را با مشت و لگد و غياز زنان ر يدند جمعيلرز يجوجه م م .....يبازکودکانبرجامانده

روز در خانه پنهان  شبانهست يو ناچار مدت ب.....ه يمحلّ و زنان همسا يسراپا مجروح کردند و کدخدا

رزا يم يصغار پرداخت و از حاج يحاصل آمد به سرپرست .....اش لهير عليگشت و اطفال صغار را مادر پ

افت خصوصاً ييدم آتش اشتعال م به دم....گر به نوع مذکور يبرقرار است و بالجمله در روز د يد نسليشه

ر رفت و در اردکان ـــــ شهبهعدوانۀفت شراراز ت....م ينگار يکه م چنان يدر اطراف و نواح

وزدندآتشبردامنشهردرمذکورنيمغرضنيمفسدوبسوختعطوفتورحمۀشيبرافروخت و ر

وکردنداشراربايمسلک هماظهارداشتندمالحظهوميبآنانازياهالکهحکومتگماشتگانوغالمان

به کار زد  ين بلد مساعيالدوله در تأم جالل کهامياآنخاللدرونمودندزائلقلوبشانازراجبنوخوف

ن ين و مؤسسيکرد طالب يرزا محمود افنان مذاکره و مشاوره ميم يروزه با حاج انات امور همهيو در جر

خاطرتکدروبهتانوبهانهوجاديايبراوکنندبرپامهيعظنهٴل تشبث نمودند تا فتير و حيفساد به تمام تداب

با آن که خود به قصد قتلو نهب مظلومان برآمد و با ضرب  يآباد فيد احمد شريسيحاجحکمران

ده سوار بر االغ با يده به حالت ضربت ديچيخود را پ يـ بشکافت سر و رو....احمد  ير فرق حاجيشمش

گر ياحمد و مظلومان د يالممالک شکوه و تظلّم از حاج ريآباد به شهر آمد و نزد مش فيشر ياز اهل يجمع

د يس ۲۸وم پنجشنبه ير به اسهاب و اطناب پرداخته واقعه نزد حکمران طول و عرض داد و در يکرد و مش

نهٴيشوگردنويرووسرشدهوسواريضيابحماربرکهيحالدرروزآباديفيهٴامام جماعت قر يٰيحي

اده در رکابش يه که پياشرار قر وياهالازيجمعباوديچيپخوردهديشدضربتکهيکسمانندراخود

ات يرامونش مجتمع گشتند و به قلعه رفته مفتريمتدرجاً در پ ياز اهال يد و انبوهيروان شدند وارد شهر گرد

آنقتليهٴگر گفت و حال آن که خود تهيان ديو بهائ يروزآباديف يعل نيب نسبت به آقا حسيو اکاذ

ن ياز مفسد يو نرفت و مصون ماند و جمعاوکرددعوتيخوان روضهمجلسبهرااووديدرامظلوم
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ن يح گفتند که امثال ايبه تصر ٰيح حتّين در محضر حکمران واقعه را شرح و بسط دادند و به تلويمغرض

که  ر نمود چنانيب مذکور در شاهزاده تأثيباشد و اکاذ ين گروه ميت شاهزاده از ايوقوعات از نتائج حما

ان گله اظهار نمود و تمامت امور مذکوره موجب يد افنان رنجش حاصل کرده از بهائرزا محميم ياز حاج

رزا يم يم گرفته توسط حاجيد که شاهزاده را بيرس يا د و کار به درجهين گرديمعاند يجان و برآشفتگيه

 يها ران در خانهگيگردند و د يفه از بلد خارج شوند و مختفين طايف ايمحمود افنان ابالغ نمود که معار

ف احباب مسافرت به اطراف نمودند و در خالل آن احوال ياز معار يند و لذا جمعيايرون نيخود مانده ب

حفظيبراشاهزادهوشدواردحکومتعهٴن بود به قلير مؤمنيکه از مشاه يصدرالسلطان اردکان يروز

مذکور  يبه واسطه و اتمام کار آقا عل ماجراوگفتسختسخنانکردهغلظتوتشدديوباظاهر

بهجاآنازشدهداخليتنتادادنشانمجاورنهٴه خانه راه خاينماز همسا شيشتافتند و در خانه بسته بود و پ

به گرفتهدکتردستازرايعلآقاوشدندداخلاشراروبگشوددردرآمدهنيغالمحسآقانهٴخا

نمود و  يشان مکالمه کرده گلوله به هوا خاليحسن به باالخانه رفته با ان هالک نمودند و شاطر يالع ةطرف

حالآندروکنندخرابخانهسقفهيهمسانهٴنماز راه به اشرار نشان داد که از جانب خا شيهمان پ

نمودهگلولههدفناگهانوداديوبهنانياطمرفتهجلوهيمالشکاريپرالممالکيمشران کالسکهنامليخل

راخانهيهٴخت و اشرار حاضر به انواع آالت حرب کارش را ساختند پس اثاثاندانييپابهباالخانهازرااو

ۀکشتنيبالبهکهرايعلآقامهٴمظلوجهٴور نسوان را بردند و گوش زويلباس و ز ٰيحتّوکردندغارت

والتماسبهعاقبتودنديکشسرازچادرودنديدرگوشوارهبردنيبراستيگر يمنشستهپدروشوهر

برهنه در عقب دکتر از  يدگان با اطفال پدرکشته سر و پايد ست دکتر جراح دست بازداشتند و ستمدرخوا

رساندهحسنشاطربرادرزنبقّالميمحمدابراهنهٴمجمع عام و شهر پرشورش و انقالب تمام خود را به خا

دند و مردم سنگ و يازار کشببهبردهرونيبخانهازانداختهجسددويپاهابهسمانيراشراروگرفتندقرار

سپسچاهدرسپسونداختنديبيحکومتعهٴار به درب قلين و آزار بسيچوب و لگد نواختند و بعد از توه

الصّفا اخواننهٴخاقصدبهاشرارگاهآنبودسالشصتباًيتقرشاطرسنوافکندندالقدس ۀريحظقرب

ليتشکعهيوسلهٴو ساکن نجف شد همه مؤمن بوده عائ اکه برادر مهترشان ملّ ا که با آنباوفبرادرچهار

آقااخواناکبريکيرجالازتندوهنگامآندريولگشتندداخلشکستهراخانهدروشتافتنددادند
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رزايميحاجنخستاشراروبودندخانهدرنيعبدالحسرزايميحاجاش خواهرزادهگريدومحمد

ن ييفتاد آن گاه آقا محمد را در پايچندان با سنگ و چوب زدند که ب اطيحوسطدرجستهرانيالحس عبد

د و حال يد و بر من حق دارين گفت شما استاد منيش رفته چنينام شاگردشان پ.....يافتند و عليسرداب 

ن است مرا يو او جواب داد که خواهشم ا د کارد را به کدام عضو شما بزنمييخواهم شما را بکشم بگو يم

يو در جلو يرون ببريبلکه ب يدر سرداب نکش

رادستشکيوسروختندياويبيدرختبردارالحکومهنزدراحسنشاطرجسدکهاند آوردهنيچنيبعض

بهسروگرداندندبرزنويکوبهوآوردرونيبراشيامعاودلچوبسربايخوار خونوکردندجدا

ستمکارانازيتنوبردندسوآنوسوبدانکودکاندستبهشدهجدايپاهاوها دستوظالماندست

هربهشامتارامقطّعجسدوشدندمانعيبعضوآوردقتلبهخواستزدهنيزمبررايا چهارسالهپسر

آقاۀپار پارهجسدوختنديرکوشکنددروازهرونيببهٴخراکاروانسراچاهبهراها آنعاقبتکشاندهطرف

تکّه تکّهرااوکاردباکهبردندنامبقّالصادقيحاجرايعلآقاقاتليبعضختنديرجاآندرزينرايعل

ۀگماشتيبافقيمحمدعلراشاطرحسنيمشهدآقاقاتلوزدندآتشنفطبارااوتيجمعبعدوکرد

.زدندآتشعاقبتکردهسنگساررااوتيجمعبعدنواختهاش نهيسبريکاردکهنوشتندرالممالکيمش

از  ينه و شکمش فروبردند که خون فواره زد و مقداريدند و خنجر به سيش دريبا کارد پهلو.....اشرار 

دند تا به يش کرده در کوچه و بازار کشيسمان به پايزد و ر يد ضربتيدند و هر که رسيش آشاميخون گلو

سال بود  ۴۵ختند و سنّش در آن هنگام ير القدس رةيحظقربليسلسبچاهدروبردنديحکومتعهٴقرب قل

ازبورروز ۲۴ کهشتافتنداکبر يعلاستادبرادرشقصدبهبنّاکاظماستادنهٴخايسوبهگريدۀو دست

موجببهکاظماستادوديبشناشرارهجومخبرگشتهناهارصرفبهمشغولوشدزديواردآباد عشق

نهٴخااطيحبهکهنمودواردداشتهيهمسانهٴخا يکه راه به جو و .....سردابازرايوديتأکواصرار

جوابکردندمطالبهکاظماستادازوختنديراشرارچونونبوديکسخانهآناهلازوشدداخلهيهمسا

استاديزنوبرآمدندخودنهٴخابامبهتماشايبرااهويهوصداازگانيهمساوستينجانيادرگفت

اشراروجاستنيادييجو يمکهرايشخصگفتديبرکشاديفرستهينگرهيهمسانهٴدر خا رااکبر يعل

د اسداهللا و يس يکيداخل شود تعاقب کردند و دو تن معمار  يخته و او خواست از راه جويرخانه بدان
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د يدند و سياش به او رس ن معمار پسرخالهياستاد محمدحسز اسداهللا بن يو ن يبن حاج يگر محمدعليد

بر  يز کلنگ بر سرش زد و اسداهللا با قمه ضربتين يبر سرش نواخت و محمدعل يياسداهللا کلنگ بنّا

که  يجو يها ش بسته از پلّهيسمان بر پايرون آورده ريفتاد و او را بيآب ب ياش فرود آورد که در جو نهيس

کرد به  يم ميداشته جان تسل يکه رمق يرون بردند و در حاليده از خانه بيپنجاه بود باال کشباً به عدد يتقر

ليسلسبچاهدرشهداگريدمانندباألخرهونداختنديببردهيحکومتعهٴده و به قرب قليها کش کوچه

باف يمشکاصغربنميعبدالرحاستادصددبهاشرارازگريدۀدستوبودسال ۵۰باًيتقرسنّشوافکندند

را از محفل  يم جمعيکه در بخش پنجم آورد يبه نوع ۱۳۰۸ل سادرکهدهيد ستمنيمخلصنيمتقدماز

ختنديراش خانهبهبرآمدهنگشتريدستگشدهيمختفخوداوورساندندشهادتبهکردهگرفتاراونهٴخا

چونودنديکشبازارتااريبسيجفابادرآوردهبودپنهانکهآبراهازهيهمسازنۀاشاربهرااوو

ش ياز اشرار پ يابان شده آوردند فرج ناميم مقابل شاهزاده فاضل که الحال خيا عبدالکررزيمبازارکينزد

در ......ت بزنم يام بگو گلوله به کجا ار خوردهيم نان و نمک شما را بسيآمده گفت استاد عبدالرح

ده بردند دريش کرده کشيسمان به پايها زدند و ر ز ضربتيگر اشرار نيگوشش نهاده نواخت و د

نيمحمدحساستادقاتلشوآمدآباد عشقازبودهفتهکيبنّاءاکبريعلاستادکهنوشتندنيچنيبعضو

واليامپرچندويروسمناتهزار ششوکشتندششلولبارااو.....اسداهللاپسرشورالممالکيمشمعمار

يحاجيرضايعلديسرابافيمتکميعبدالکرآقاقاتلوبردندبغلشوبيجوخانهازجواهريقدر

.....نوشتندشدهاکبرديسپسروقنّاداکبريعلديس

گر از شهداء يباً شصت سال بود و ديل افکندند و سنّش تقريخندق قرب قلعه انداختند و بعداً در چاه سلسب

آب شده از آن راه به  يابوالقاسم بود که به موجب اصرار والده داخل در جواش آقا محمد بن  برادرزاده

درنگ نزد  يده بيرا د يعرب وعرب بود رفت و مالمال بهمعروفهخوان روضهيزنکههيهمسانهٴخا

داد و در  يخوان اشرار را آنگه د روضهيخوان شتافته ماوقع گفت و س روضه يد محمدرضايس يحاج

رون آوردند و يآب ب يخته آن مظلوم را از جويعرب رمال نهٴر ماه اشرار به خايعصر روز جمعه هشتم ت

پسرمگفتکردهالتماسرفتهمسجدعهٴمعروف به قبله امام جم يرزا محمدرضايمه نزد مياش سراس والده

بهراخانهنوشتهنامه بخششالحال يفنماز شيپوبخشم يمتوبهراام خانهکنحفظشدنکشتهازرا
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زخمراهنيبدرودنديکشمحمدرضارزايمنهٴخا يبرارامحمدآقااشرارسوآنازوگرفتتيملک

حضرتياريبهدميدخوابشيپيسالدرکهکردتيحکاشانيبرااووساختندواردبدنشبرمتعدد

راشکممکاردباآوردحملهمنبهنيمعاندجانبازيشخصورفتمکرباليصحرابهيعلبننيحس

خنواهم خواب  يش آمده گفت من ميپ يرزا محمدرضا رساندند شخصيم به .....رااوکهنيهمنمودپاره

ز ضربت وارد آوردند و جسدش برده به يگر اشرار نيد و ديد و با کارد شکمش را دريدا نمايشما تحقّق پ

الخضراء برده دفن کرد و سنّش در هنگام  اش را به بقعة قطعه اش جسد قطعه هخندق انداختند و بعداً والد

کهيحالدرشتافتندريفقيريپدباغميعبدالکراستادنهٴخا يسال بود پس اشرار به سو يب سيشهادت قر

يگريدطلبدرکردهحبسيدگريسفۀدکدروآوردندرونيببودمشغولدباغتبهرونيبلباسبدون

مجتهد  يد عليسرزايمنهٴخادرتاآوردهرونيبدکّهازرااووکردندعودتافتهينورفتندمظلوماناز

وديا آوردهوهيمبهٴا جعين گفت گويرون آمد خطاب به اشرار کرده چنياز خانه ب يبردند و شخص يحائر

فرمودندآقاکهبرآوردبانگاغفالنوعبهاشرارازيکيشدهخانهداخلبستهدرريتغوخشمحالبه

رساندندمالۀريک حظيزدند تا نزد يهم رامظلومرحم يبجماعتلذاوديبکنديخواه يمکارهرديبرو

مظلوم نواخت و در آن  ين ضربت به پهلويچند....آمدجلويشيدرووبودشيدراووفقراءمنزلکه

مظلوموگشتندمتفرقاشراروکنندمتفرقرامردمکهآمدندرونيبسواردوحکومتعهٴحال از جانب قل

 يم کرد و جسدش را به خندق انداختند و به قدريو جان تسل فتاديبرفتهيقدمدوشدهبلنديجااز

الخضراء جسدش را به  خادم بقعة يشب استاد هاد مهيگشت و در ن يسنگباران کردند که مختف

الخضراء برده دفن نمود بقعة

رضا خان که  ين خان بن عليمان دالّک و حسيسل يباف را بعض يمحمد بن آقا ابوالقاسم مشکقاتل آقا 

 يچ م دباغ را .... کالسکهيبا کارد او را مقتول ساختند و قاتل آقا عبدالکر يگريبا چماق و د يکي

رالممالک نوشتند که به اعانت اهل محلّه او را سنگسار نمودند.يمش

جانمانياودتيعقليسبدرمظلومانازمذکورۀبود و بالجمله در آن روز عد ب به هفتاديو سنّش قر

افت و شهر يار نهب و سلب و حرق و هدم يبس يها د و خانهين گرديبرزن به خونشان رنگ ويکوودادند

خوار با اسلحه و  بر آتش تا شب در جوش و خروش بود و اشرار خون يگيمنقلب و پرشورش مانند د
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ب به قتل يترغ ين هميمفسد.....وجماعتمهٴگشتند و ائ يها هم ها در کوچه ل گرد خانهيطو يها چوب

ن شهداء به يلباس خون ....ا پارچهياز اعضاء و  يدسته عضو و غارت کردند و تا شب کودکان دسته

خواندند و  يک لحن اشعار هجا و لعن هميدند و به يده به هر سو دويسمان بسته به خاک خون کشير

 يها خوانان بر منابر قصّه کم گفتند و روضهيت و تبريگر تهنيکديمالها و طالب در شب جشن گرفته به 

 يايبقا يش و سرور برپا گشت وليها مجالس ع از خانه ياريت کردند و در بسيمضحک سرورآور حکا

ان يشاک شب را به پاخوراک و پويغربت و خوف ب يايدر زوا ياريفرسا و بس شهداء در اندوه طاقت

انقالبيهٴن فساد تهيدند و در آن شب مؤسسيم اشرار که به صدد قتلشان بودند چون مرغ لرزيبردند و از ب

کهخواستافنانمحمودرزايميحاجازحکمرانلذاوکردندزيتگريدروزيبراراها چنگنمودهاشد

بهراخودشدهسوارآنبرکهبفرستادراخودرهواريسواراسبودينماحرکتشبانهفارسسمتبه

از احباب و اسباب به سرعت و شتاب بدان سو  يخبروـــــانيتفنگچازيا عدهبايحاجورساندفارس

فراهم نگشت و اشرار در  يها باز بوده موجبات انقالب دکّان يوم شنبه چند ساعتيگر يد يشتافت و روز

مدافعت و  ءبهااهلجانبازايوتيامنموجباتيهٴا از طرف حکومت تهيترقّب و انتظار به سر بردند که آ

چ سو وجود ندارد بالتأمل يمخالف از ه يافتند که اقدامينان يمقاومت بروز خواهد کرد و چون اطم

الحال  يان صادر گشت و فيصال عموم بهائيتمجعول نشر دادند که از طرف دولت حکم به اس ياخبار

يحاجبنمحمدآقانهٴخا يجلوه نمود و جمع اشرار به سو يدکّان و بازار را بسته شورش و انقالب عموم

 ياکبر پسر کدخدا يدند و بناء زدن گذاشتند و عليرون کشيم تاجر رفتند و او را از خانه بيمحمدابراه

کمرازکاردکردهعقبراتيجمعاشرارۀاز الواط و سردست يکيمعروف به چاووش يمحلّه ابوالمعال

فتاد يرا رفته بقهقبهچنديقدممظلومآنوزدگردنبرخنجرزينبرادرشونواختمظلومنهٴيسبروديکش

جگرگاه  ها فرود آوردند گلوله زدند و ز ضربتيگران نيش زده کارش را ساخت و ديو ـــــ کارد بر پهلو

دند و در آن حال سواران يطراف کشش انداخته کودکان به ايسمان به پايدند و ريش را دريو پهلو

عبدالخالق اشاره کرد و اشرار به  يزن حاج يرا در حجره انکار نمود ول يبا آنان مکالمه کرده بودن و

داده التماس کرد که شوهرش ش آمده قسم به اشرار يرا گرفتند و زنش با صغار و قرآن پ يحجره رفته و

بهوبرند يمجمعهامامنهٴندارند و به خا ياد کرد که کارير قسم يشر ....را به حالش واگذارند و جواد
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....ير کرد پس تقيت....را هدف  يو نخست جواد مذکور و کردندحاضرشاهزادهۀمدرسدربيهٴنيحس

 يريک تيز هر يساز ن ن صندوقيد حسيو س....د محمد يش نواخت و سيبه پهلو يريمعروف به دلودوز ت

ب به يل انداختند و سنّش قريده در چاه سلسبيزدند و مردم سنگ و چوب به کار بردند و جسد را کش

به سن پنجاه  ياألصل تاجر يرازيمحمدکاظم ش يرزا عبداهللا بن حاجيچهل سال بود پس در صدد آقا م

يچندوبماندخودنهٴدر خا ياميبرآمدند که در آغاز فتنه ا ابهيٰٰامرۀفتيسال و مهربان و خوشخو و ش

اش  نام از اشرار که با زوجه ٰيمصطفديسونمودندهجومقصدشدهمطّلعاشراروستيزهيهمسانهٴخابه

ودادمنزلباالخانهدرمحقّرييجادرخودنهٴرا به خا يبه عنوان حفظ گرفته و يداشت مبالغ يشيخو

ان يدند و در ميرون کشيرا هدف گلوله نمود و از خانه ب يو با ....وگرفتندرايوختهيرخانهبداناشرار

ش آمد چند ضربت قمه بر فرقش نواخت و او گفت يرضا پ ين عليکوچه دو زانو نشست و عباس بن حس

القدس  رةيل حظيسلسبش انداخته بردند در چاه يسمان بر پايم نمود و ريگر بس است و جان تسليحال د

 ٰيمصطفديسنهٴفرزند خود را به جوار خا يده در پيد ن غارت کردند و مادر غمياش را قاتل افکندند و خانه

انبوه گشتند و از  يست تا مدهوش شد و زنان محلّه بر ويد و گريمطّلع گشت و چندان نال ارسانده از ماجر

ست چرا در ين يگر گفتند اگر مادر بابيکديرا بکشند و به  يرون آوردند که وير چادر طپانچه و خنجر بيز

خانه ممانعت کردند و مظلومه چون به خانه  زنان صاحب يد وليگر يخود م يبت فرزند بابيمص

جا آثار خون  گشت جابه يبرم

نوشته شده:يهٴدر حاش

ا پنهان کرد و اشرار ه ن که مکتب کودکان بود خلف اثاث و فرشير زمياش در ز آقا محمدجواد را عمه

آقا محمدجواد  مهٴکه دوجه و ع يپنهان است و در حال يدند و کودکان متفرق شدند و دانسته شد کسيرس

دند و مغز سرش را يستند با اشرار تا درب خانه رفت و ناگهان با خنجر جگرگاهش را ...... درينگر يم

ر آهن يد با زنجيچوب نرم ساختند و آب طلب ش را به ضرب سنگ ويها کردند و ..... و استخوان يمتالش

دند و آقا يش انداخته کشيسمان به پايبر سر و تنش نواختند و شکمش را به ضرب کارد پاره کردند و ر

د گفتند يرا گرفتند و او از حال پسر پرس ين افتاد و اشرار وييبود و به پا يمحمدرضا در باالخانه مختف

م و او خواهش کرد يکن يز به او ملحق ميکشند و تو را ن يرا در کوچه م م و الحال جسدشيقطعه کرد قطعه
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پاره  دند و پارهيدند و برينه و پهلو دريدرنگ با خنجر س يکه در مقابل خواهر و اطفال نکشند و ظالمان ب

)يريمحمدطاهر مالم يکردند (حاج

 يبرا يراندازان فارسيار از تيبس يافت که گروهيشهرت  يدند ويمال يقتل و نهب دست به دست م يو برا

دورزن خواستند آنان را  يها راندازان با تفنگيک شدند تياند و هر بار که بدان سو نزد محارست مجتمع

بهفسادۀن که نائريراندازان را منع از قتل نمودند و هميافنان ت يدند و برگشتند وليهدف کنند لذا ترس

يفارسلهٴبه اتّفاق قاف داران ..... تفنگازيجمعبااسببرسوارنهشباراخودجوانانافتياشتعالشدت

باران  ده گلولهيز هجوم آوردند و تا مسافت بعير از اشرار مهريکث يق جمعين طريکردند و در ب.....نهٴروا

رساندند و  يز باألخره خود را به قلعه و سنگريمدافعه نمودند و با جنگ و گر....داران تفنگ يکردند ول

م يکه گفت دند و چنانيد گشته به محالّ خود مراجعت نمودند و افنان به سالمت به ـــــ رسياشرار ناام

ق که به ين طرياز همرهانش آقا محمدهاشم دالّل در ب يکيرفت  يم.....د محمود چون به يس يحاج

نام  يٰيحيديسخودلهٴز نزد پسرخايقامت در مهربا بازماند .....يهمراهازيسواردرازگوشيکندطهٴواس

يايمهحدودآنمردموديرساطرافبهشهردرجمعهروزۀن که اخبار مذبحينماز آن جا شد و هم شيپ

محمد  يبه حاج يو.....م گرفت و آقا محمدهاشم را حسب يرا ب يٰيحيديسشدندنهبوقتلوشورش

يهٴبه قر يو آن مظلوم را حسب دستور ملک به عنوان محارست در باغ و .....معاند يايالرعا ملک

چندکنان شکنجهوتياذودنديکشيخاکتلّبرراخودۀسيفرجاآندراشرارجمعوبردندچنار تنگ

ک تفنگ و زخم يآورد آن گاه با شل يبه جا يداندند و او اجازه گرفته وضو و صلوتگردوررايوبار

خود گرفتند  ينه و لباسش را برايخته آتش زدند و ساعت بغل و محموالت ثميکشتند و نفط ر ياپيکارد پ

گلر رسانده انعام گرفتند و خبر شهادتش را به زن و فرزندش اعالن يز يو حمار مرکوبش را به کمپان

عهٴلد که به صدد هجوم به قيرس يا به درجه يجان اشرار و جسارت اهالين روز هيز در ايکردند و ن

گرفتار کرده به قلعه آوردند تا  يرا بعض يا عبدالغنملّآخوندکهکردندنيچنبهانهوشدنديحکومت

ک يزد به ين رو تمامت اشرار محالّ ينمود و از ا ييراياو محافظت و پذ يشاهزاده حکم به اعدام دهد ول

ازاشرارانبوهوبستندراقلعهۀبار بدان سو هجوم کردند و حکمران عاقبت مجبور شده امر داد درواز

ممانعتۀوعدرالممالکيمشيولکندمدافعتخواستشاهزادهودنديکشيهمعربدهدروازهخلف
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د يت خوف و اضطراب شدند و باألخره سيحکومت در غا حال ....آندروگفتحتينصرااشرارکرده

از  يعار يبه کلّ يکه قصد آخوند مالّ عبدالغن اد کرديها  در سردسته را به درون قلعه برده شاهزاده قسميح

رون يد باور کرد و خلعت از حکمران گرفته بيرالممالک سوگند خورد تا سيقت است و مشيصدق و حق

آمد و انبوه

ت جمع ..... با يب دو هزار نفر جمعيقر يزيرسول مهر يمحمد بن حاج ين نوشتند که حاجيچن يو بعض

ز اطراف دوازده نفر سادات مذکور محاصره کردند و آنان نااچار .... جواهر يمهر بهٴاسلحه و تفنگ در قص

محمد تمام آن اموال  ين و اثاث سفر و مراکب را گذارده به خاک فارس شتافتند و حاجياء ثميو .... و اش

تکّه کرد و تمام  را تصرف نمود و در حال مراجعتش آقا محمدهاشم مذکور را به دست آورده تکّه

ز برد.يائش را نياش

را به قلعه بردند و از حکمران قتلش را خنواستند  يت ويرزا ابوالحسن مدرس با انبوه جمعيالجرم امام و م

مان خود را يار نمود که آن عاشق دلداده ايبس ين موقع زمام تحمل از دست داد و سعيالدوله در ا و جالل

دش به يرا بر توپ نبندند بلکه سر ببرند تا محاسن سف يرفت و استدعا کرد که وينپذ يمکتوم دارد ول

و ....رغضب امر داد که چنان نمود و آن مظلوم را با ين شود و شاهزاده العالج به ميش رنگيخون گلو

ختند يت بر جسدش رير و مندهش گشتند و جمعيد و از استقامتش همه متحين سر ببرياصرار معاند

از  يش آمد و اندکيبه شتاب پ ير مستور ماند و در آن جال تنکه تحت احجا سنگسار نمودند چنان

وصبرمهٴزد شد چه که حکمران جايشهداء شهر  ......گوشت بدنش را جدا نموده جهت روغن زخم برد

ت يد به جديگر تحمل نتواند نمود و بايغام کرد که دير بلد پيتهد کبمجيحائربهوديدرتنبرطاقت

زد را گذاشته خارج خواهد شد و اوضاع را به طهران تلگرافاً خبر داده ياز مفاسد شود و گر نه  يريجلوگ

نداردمافوقکهقيطربدانتاگذاشتخواهدريتدمويسرکوببهمأموريقواۀرا به عهد يمجازات اهال

برآمدهمنبربهوشدندحاضرمسجددرکهدادهاعالنياهالبهيحائرپسدارنديمجرزديمردمۀباردر 

ودولتونيدمخالفاند نمودهچه آنکهکردابالغونمودعهيفظاعمالبهنسبتاريبسنکوهشراياهال

انان را بر آن گماشت خو روضهزينوکردحکومتبازخواستبهديتهدواستمقوبتوعذابمستلزم

سکونونزولبهيرومتدرجاًمرتفعهۀنائر ر نمودند و لذا از آن روزيحت داده تحذيرا نص يکه اهال
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اموالحفظتيفيکۀشيانددراموالغارتگرانوشدنداعمالمآلفکربهودنديترساشراروگذاشت

گر آتش يام جمعه ساکت و ساکن ننشست دامخصوصاًومالّهاازيبرخکه آنباوفرورفتندييغماي

ام شهادت و نهب و حرق و يکشنبه که ايروشن نگشت و پس از کذشت سه روز جمعه و شنبه و  يفساد

 ين و غالمان دولتيشهرت حرکت مأمور يبرا يوتشان بود در روز چهارم اهاليفه و اموال و بين طايهدم ا

ها مردم را ااز ملّ گريد يا حسن و برخامام جمعه و ملّ ينبود ول يا علهمشتنهٴدند و در شهر فتياز طهران ترس

هرودولتۀقومافوقراهينيدۀنمودند و نفوذ و قو يص بر قتل و غارت هميگذاشتند و تحر يآسوده نم

گفتند الجرم تمامت آحاد  يم يو عقب ييدنمثوباتوسعادتموجبرااعمالآنوخواندند يميزيچ

ر کردن و قتل و غارت بودند و فتنه که از يدستگگشتند چه اشرار به صدد  يبوده ظاهر نم يفه مختفين طايا

ران قتل و نهب همه جا مشتعل يرا احاطه نموده و ن يشهر بروز کرد متدرجاً تمامت معمورات و نواح

رند و پناه يگ مقرکهيامنمحلّکه چناننمودندمظلومانمالوجانبهتعرضنقاطمهٴگشت و اشرار در ه

شد و ظلم و  يافت نميال و اطفال پردازند يع يسازند و به مالقات و سرپرستش را آشکار يبرند و خو

يمقنّاحمديحاجيشمسيهٴافت از آن جمله در قريعقوبت و نهب و سلب در سرتاسر آن قسمت وقوع 

با اشرار به خانه هجوم  ينيحسيمحمدعلگشتيمختفجاآندرختهيگرشورشوفتنهازکهيعزّآباد

د در ينماز که تشدد و تأک شيمال حسن پ يدند و به اغوايرون کشيبرده گرفتند و بازوانش را قبض کرده ب

ه گفت که او را به عزّآباد ببرند و هر يقر يداد کدخدا ٰيحسن فتو املّو لعن کرد و او اعتنا ننمود و  يتبر

......محمد  ياز اشرار عزّآباد به سردستگ يدند و گروهيار کشيبسچه خواهند کنند و الجرم او را با آزار 

ن يامدند و او را به زميوم و حسن پهلوان بيرزا حسن قيم ميد کمال و ابراهيم و سين جعفر کريحس يو حاج

درآورده با سنگ و کلوخ و چوب  يگ کردن و پس از ساعتير خاک و ريز يزارش و در گودال خربوزه

سمان بسته بر خاک يش به ريخواست پاها يداشت و آب م يها را نرم کردند و هنوز رمقل استخوانيو ب

اش نواخته کارش  نهيو س يبر رو يک قطعه سنگيم هر ين جعفر کريحس يد کمال و حاجيدند و سيکش

وم آتش افروخته جسد را يم حسن قيش بشکست و ابراهيبساختند و حسن پهلوان با چوب هر دو ساق پا

جسد روان بود مانع از  يکنان سوونياش را که ش اش انداختند و زوجه آورده به پشت خانهبسوخت و 

ن ين عمر آن مظلوم در هنگام شهادت پنجاه بود و جسد تا غروب آفتاب مورد توهيدار شدند و سنيد
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دست ين حال خانه و باغ و اموالش را تاراج کردند و به صدد قتل پسرش برآمدند وليبود و در ع ياهال

ل يرون آورده با بيافتند و از قبر بياش در ظلمت شب جسد را دفن کردند و اشرار خبر  افتند و عائلهين

وآباد شرفوعزّآباديهٴماند و در قر ين امر بر جايختند و از او عائله در اير يقطعه کرده در چاه قطعه

از  يدر قتلشان کردند و بعض يها سعمالّوگشتوارداريبسخسارتوستمانيبهائبرزينروزآباديف

ک يرخ نداد و اما در تفت که  يبه علل ـــــ متنوعه شهادت يک به هالکت رساندند وليمظلومان را نزد

باک مجتمع  يان بياز بهائ يگر جمعيد يستند و از طرفيز يشمار م يخوار و اراذل ب خون يطرف اشرار

رزايميحاجشهادتعهٴنان داشتند در همان روز که واقت با آيت رقابت و خصميبودند و اعداء غا

پرداختند بهاءاهلغارتبهاشراروگشتمرتفعفسادتيراشدواقعشهردرساز يحلب

در  يشد و نوبت يو مورد تعرض اعاد يت اهالين احبا در عزّآباد موجب هداياز متقدم ياحمد مقنّ يحاج

 يز حاجيممانعت کردند و ن يه بسوزانند و برخينيگرفته خواستند در حسار يرا با آزار بس يشهر محرم و

 ير بر کمر بست ..... متعرض حاجيقتل و غارت احبا شمش يآباد برا شرف يهٴر قريد احمد از سادات شريس

 ييها ين نوشتند مقنّيچن ير بر فرقش زد که سر شکافت و بعضيگشت و سب و لعن و آزار نمود و شمش

ل و کلنگ کشته در چاه انداختند.يرا با ب يکردند حاج يکه کار م

 يخان نام يالدوله هاد د و جاللياخبار به شهر رس يست به زوديش از پنج فرسخ نيو چون فاصله تا شهر ب

د و محرک و مشوق آنان شد و حکمران يدست گرد او خود با اشرار هم ين آن جا کرد وليرا مسئول تأم

ان آن جا داشتند ارتفاع نائره تا دوشنبه ياط از بهائين مالحظه و احتيکه معاند ييآن جا را اغفال نمود و از

هفده محلّه انبوه  يد و اهاليد و مقدماتش که ـــــ بود در آن روز به اوج رسياألول به طول انجام عيرب ۲۵

آن جا بود هجوم بردند و ـــــ دربهاءاهلتيجمعکهآباد اثيغلهٴمح يشدند و به انواع آالت قتّاله به سو

ا که در سنگر نشسته قصد دفاع داشتند چون حال ياز اقو يها را اشرار احاطه کردند و برخ تمامت خانه

نخستشدندقتّالهآالتمهٴخته به کوهسار رفتند و نه تن از مظلومان و ناتوانان طعيدند گريبدان منوال د

ها  ف بود در کوچه تصادف کرده هدف گلوله ساخته حربهمعروکهراعبدالصّمدآقااشرارازيجمع

اياديفرناالنوانيگرآختهۀپور و اسلحيرا به خانه بردند و اشرار با طبل و ش يافته وينواختند و عائله خبر 

جمعهامامبهانيبابقمعوقلعيبراکربالونجفنيمجتهدازيفتوکهدردادندنداودهيکشمحمدا
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جسديپابهسمانيرساختهگلولههدفافتنديآبيجولببررااووختنديرشهبازآقانهٴه خابودهيرس

 ۶۵ ديشهآنسنوکردندغارتراخانهوانداختندشهبازآقامطروحجسدبرتادنديکشرونيبانداخته

خته او را يشت ردايعطّاردکّانمخلصشبرادرباکهساله شصتعطّارمحمدحسنمالنهٴخابهپسبود

ها  ده مقطّع نمودند و سر و استخوانش را با چوب در هم شکسته در کوچهيرون کشيرباران نمودند و بيت

مؤذّنيعل غالممالنهٴغما کرده سوزاندند آن گاه به خايافکندند و خانه را تاراج نمودند و دکان را 

ه يمانيکه مؤمن و مشتعل به نار محبت ا رانيحسقاآاش ساله جدهيهجوانپسروختنديرمبغضمتعصّب

بود و مادر معاشرتش را با احباب نزد شوهر کتمان کرده جوان را از شر پدر مصون و محفوظ داشت 

ونگفتسوءمهٴخواستند و جوان کل ينمود و به قرآن سوگند داد و آنان تبر يگرفتند و مادر التماس هم

رااوعاقبت

رضا .... و قاتل آقا عبدالصّمد  يد علينماز و سشيخ .... پيک ..... آقا شيتفت به تحر نهٴنوشتند که فت يبرخ

د ياکبر س يد عليس يد عرب و حاجين خان خباز ..... سيپسران حس يو جواد و محمدعل يو آقا شهباز عل

ن يز همان ..... مذکور حسير طالّب نيمشاهفروش ..... محمد بن عبداهللا از  وهيگ يد مرتضي..... و قاتل آقا س

خان خباز و قاتل ....

پا تافروبردند و جسر را سر ينش بود خنجر بر تنش هميکه مادر به بال نمودند و با آن يدر پ يگلوله پ

 يف احبا که در خانه پنهان بود و زنش برايساله از معار يس ٰيمرتضديسآقانهٴان ساختند و به خايعر

رايوختهيردادخبراشراربههيهمساپسرودنديفهمآنانورفتهيهمسانهٴقوت و غذا به خا ليتحص

خنجروکاردزخموريزنجکردند يمالتماسدادهسوگندفرزندوزنکهيحالدروکردندريدستگ

که از شدت  يبرده در بستند و در حال يبازار شفاعت کرده مظلوم را به دکّان صباغ مردمازيجمعوزدند

ده يچيخته گلوله نواختند و کاکلش را با دست پيفتاد اشرار خونخوار ريتاب شده ب يان هون و ضعف بيجر

 يداشت زنش و يم رمقيکه ن يزدند و در حال يگر هميد يها ر و حربهيدند و با کتاره و شمشيرون کشيب

....لهٴم کرد و در قبرستان محيرا بر تخته چوب در دکّان گذاشته به خانه برد و پس از لمحه جان تسل

د و جسدش را مادر بعداً به مشهد رضا نقل داد و زن و دو کودکش در سن پنج و هفت از يمدفون گرد

مه يت معروف بود ندرگذشتند و آقا محمد بن کمال که به صداقت و بساط يدر پ يشدت غم و اندوه پ
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د که جسدش يگر خبر رسيد يرون شد صبح روزيبا زن و فرزند وداع گفته از خانه ب ۲۶شنبه  شب سه

بود و در  ۴۴قطعه نمودند و سنّش  ل قطعهيستان افتاده معلوم گشت که زراع با نوک بيپاره در باغ ن پاره

د ين برادر مال محمدحسن شهيمدحسد و مال محين معروف به قلعه در قبرستان اسالم مدفون گرديزم

 يکيمت شهر نمود و هنوز از قصبه خارج نشده در تاريعز يمذکور در آن هنگام سوار بر حمار با مکار

دند يخت و لمحه نگذشت که اشرار رسياده شده بگريد و پيهمهمه و تفنگ به سمعش رس يمناک صدايب

افته راه خود گرفته رفتند و او در اثناء فرار يو او را ن دنديدند و به هر سو دويد يرا با حمار سوار يو مکار

ن بر هالکش کردند و يقياز اشرار شده چندان مشت و سنگ و زخم کارد وارد آوردند که  يدچار گروه

جسد را به حفره انداخته گذشتند و آن مظلوم هنگام سحر به هوش آمد نه ـــــ فرار داشت و نه حالت قرار 

 يان و کارگران وياز بنّا يا ن که صبح روشن گشت عدهيکشانده بهاند و هم يحصار باغشتن را نزد يخو

اش رسانده  افکنده به خانه يا را کنده او را بر تخته يده در باغينش رسيخبر دادند تا به بال يده به بعضيرا د

را بر بستر  يان و ناالن وياش گر د و عائلهيو پنهان کن ين را گرفته مخفيد مال محمدحسييايندا دادند که ب

ادت حاضر يبه عنوان ع يپرداختند و تا سه روز بدان حال بود و اهال يکار و مرهم يانداخته به نوحه و زار

دند و روز چهارم انبوه اشرار يخراش يو آحاد احبا قلبش را هم ابهيٰٰنسبت به امر  ييگو شده به زشت

ها بستر را سوزاندند  گلوله يد و خانه را غارت نموده رفتند ولرباران کردنيهجوم نمودند و او را در بستر ت

که  يرهنيبا پ يافته و به خونخواران گفتند ـــــ سخت برآشفتند و تنييگان آگهيو بدو نخورد و همسا

ها کرد و  اش هدف گلوله نهيامد و سيدارش بين پنهان کرده به نام ديدر آست يده داشت و دلوليپوش

نداخت و رفت يبشتافت و سرش را از بدن جدا کرده ب يد و سوميخنجر جگرگاهش در د و بايرس يگريد

يباش ميحکرضا غالممالبرادرشيخصوصۀسال بود و جسدش در مقبر يرا س يو در آن هنگام و

عبداهللابنمحمدخيشآقايالثّان عيربسومدوشنبهروزوديگردمدفونمذکورشهداءريساجنبمرحوم

ده داشتند و ناچار به يان عداوت شدين بود و مالّيمان از اهل فضل و محبوب والديمشتعل در ا ينجواکه

ديگردپنهانوپناهندهنيمعاندازيتننهٴخابهگريدلهٴگشت و عاقبت در مح ين خانه و آن خانه مختفيا

 يوان صرف نظر کردند ولجآنازتانمودنقوديمبلغاداءۀوعدخانهصاحبوشتافتندافتهيخبراشرار

 يها ده اصرار به سب و لعن نمودند و او جوابيان کشيارا گرفته به محضر ملّ يمجدداً هجوم آورده و
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شان رفتار ين ببرند و موافق حکم و فتويرا به شهر نزد مجتهد يان قرار دادند که وياألمر مالّ داد آخر يعلم

هالک سازند و چون مادر ضجه و التماس نمود مالّ جواب  قين طريبه اشاره فهماندند که در ب يکنند ول

د و جوان يتفنگ استماع گشت و مادر دو يبرند و لمحه نگذشت که صدا يکشند به شهر م يگفت که نم

دند و يرودخانه کش يجسد کرده به سو يبه پا .…کردند و  يد که سنگسار ميخود را آغشته به خون د

بدو ننمودند و جسد را به نهر انداخته سنگباران  ييد و اعتنايعقب دوکنان در  هيمظلومه موکنان و مو

ختند که پنهان گشت و يرودخانه انداخته چندان سنگ ر يچند جسد را در گودال ياميکردند و پس از ا

......بود جسدش با سائر شهداء در مقبره  ۲۱سنّش 

آقا عبدالرسول نورس هفده  يالثّانعيرب 18زرو باالدهبهمشهورهدشيهٴرضا مدفون است و در قرملّا غالم

ه بود پس از شهادت پدر فرار آمده يچون مادرش از اهل آن قر يزديد مذکور يشه يساله بن استاد مهد

اط کرده يآمد احت يه ميقر يده مشاهده کرد که سويرا از مسافت بع يالورود تنيلدخواست پنهان شود و

ه بود به يمغبض قر ين ابوالحسن کالنتر ظالم متعدياز جاده خارج شده و شخص مذکور حس ياندک

اش گماشتهناميتقمحمدوآرمننزدگرفتهراشخصآنوبشتابگفتدادهدستورخودۀگماشت

نماز شيپيعلخيشخانهبهبستهيها کتفبارايوکالنتروکردحاضرعبدالرسولآقارفتهدرنگ يب

 يز حضور داشت و دستور داد که او را بر درختيده باال ن يهٴنماز قر شيخ احمد پيبرد که شج يسان يهٴقر

ن مذکور اظهار کردند که چون به حد بلوغ يخياست و ش ين بابيخ احمد گفت ايبستند و خطاب به ش

به موافقش اظهار داشت که  يرا رها کن برود و کالنتر اصرار در قتل نمود و تن يف ندارد ويست تکلين

جواب گفت لو فرضاً که  يخ عليکاسه شد و ش هم يزردشت ين جوان با شخصيدم ايمن با چشم خود د

ن ين گفتند ما اين باالخره چنيخيشود و ش يوارد نم يزيست چياز او سر زد چون مکلّف ن ين عمليچن

د پس کالنتر آن مظلوم يخوان و بپرس م روضهيد نزد آخوند ملّا عبدالکريم ببريدان يالقتل نم جوان را واجب

اصراربرگشتيعلخيشنهٴخابهاشرارنفرصدازمتجاوزۀرفت و کالنتر با دست يرا با خود برد و مقدار

ميشو ينمينورسقتلموجبماکهگفتندجوابهمانبازنيخيشونمودمظلومآنقتلۀاجازدراريبس
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باً هزار يرون آوردند و تقريآن مظلوم را از خانه ب اشرارتيجمعباکالنتروديببرميعبدالکرملّاآخوندنزد

گلولههدفراجواننهٴيسوآمدشيپيزديينامکوچکآقاقنادمحمديحاجنهٴذرع دور شد جنب خا

نواختند و  يا ت ضربهيک از جمعيبر فرقش نواخت و هر يرضا قصّاب ساطور ٰيموسحسنگاه آننمود

جا تا  و از آن يابول هاد يش انداخته تا سر پل حاجيسمان به پاينام ر يٰيحيد يم کرد و سياو جان تسل

ختند که يخته آتش زندند و چندان سنگ زدند و ريدند و نفط بر جسد ريکش بوادر خر معروفطجنب اس

خر به سمت طذرع دور از اس يب سيباشد که قر يها م ر همان سنگيز مدفنش زيد و اکنون نيپنهان گرد

مدتشود يممشاهدهسنگياديزمقدارقبرآثارازواستاهيسيبالمشهورۀدرنهٴطرف کوه در ده

نهٴگشتند و خا يمتوار يا دند و عدهين مذکور به شهادت رسيافت که مظلوميتفت نه روز امتداد  نهٴفت

غارتبادبهشانيا

ن تفت به شمار آوردند و يو جواد را از مقتولسه ساله به نام احمدر دو ساله و يدو طفل صغ يو بعض

اد کردند. يتن  11جا را  آن يشهدا

ز چون خبر يجا برافروخت و در اردکان ن ا را در آنيران بالير به شهر نموده نيرفت و در روز پنجم تأث

گشت و ملّاها  يجان اهاليد موجب هياالول از شهر رس عيساز در نوزدهم رب يحلب يرزايم يشهادت حاج

وديگرداقداماتديتشدوعيتسرموجبوشدمنتشرزينتفتۀعازم قتل و غارت شدند و اخبار مذکور

از  يعل نيحس يبن حاج )30(نيآقا محمدحس به صدداالول عيرب27روزدرنيمعاندازيگروه

ت و خطر قتل واقع يکراراً مورد هجوم و اذن برآمدند که در سن شصت بود و ين متقدميف و مخلصيمعار

ب و لعن ر سن روز مذکور اشرار هجوم بردند و شتم و لطم و جفا وارد آوردند و اصرار بيگشت و در ا

دهيورزامتناعاوودنديکشمجتهدنهٴخا يکردند و او سکوت نمود و آنان را غضب فرو گرفت و به سو

ار يار و اغياه نظرگکهبازاردانيمنيهمدرديدارمراقتلقصدراگميآ ينمملّانهٴخابهمنگفتنيچن

 يد نمودند و جسد را در کويفرود آورده شه يها را سنگسار کرده حربه يدرنگ و يد و بياست انجام ده

د يگاه در خندق افکندند که بعداً با اجساد دو شه نواخت آن يد سنگيو برزن گرداندند و هرکس رس
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 نهٴکه متعلّق به اهل بهاء بود برده و دفن نمودند پس به خا ينداف در باغ يمحسن و استاد نبرزا يگر آقا ميد

وسته در شهر اردکان مورد تطاول بود ين که پياز متقدم ياعم لهٴم بن آقا بابا پر هشتاد و پنج سايمحمد ابراه

و لعن نمودند و او ساکت ماند  دند و اجبار بر سبين حالش به بازار و چهار سوق کشيرا با ا يختند وير

دند تا به خندق يش انداخته کشيسمان به پايوارد آورده قطعه قطعه کردند و ر يک ضربتيپس هر

از  يرزا محسن اسکندريگاه آقا م ش برده دفن نمودند آنيملکنهٴان جسدش را به خايانداختند و بعداً بهائ

 يد کردند و در همان خندق انداختند و سپس استاد نبيت مزبور شهيفيان مخلص هفتاد ساله را با کيبهائ

پور در بازار به خندق يد کردند و پس از گرداندن با طبل و شيق شهيز بر همان طريساله را ن 55نداف 

دروبتاختندخندقدرمطروحهعهٴشان سوار شده بر اجساد اربيها انداختند و گماشتگان ملّاها بر اسب

ايواءالعلمايضمرکبايومجدالعلمااسبکهکردند يمافتخارگريکديبروختندسانرم..........تحت

اء العلماء يض يا........... و فتو ونمودعمل..................کهيعلخيشاقداماتبهرااردکاننهٴفت..............

ۀن عديبر اختند تا هالک شد و بنايحلق او ر ن ............. جوش سماور بهيو مجدالعلماء نوشتند و از مقتول

انه سرودند و يها برپا کردند و اشعار شاد ها و بزم انجام داد پس جشن.کردندشمارتن13راجا آنيشهدا

ختن و غارت کردن جسور يبه اجساد مطروحه رساند و مردم به خون ر ينيهرکس به قدر مقدور توه

شان خاندان  ريهان نهادند که از مشايگر بهائيبسته همت بر قلع و قمع د ارو باز نيدکاکگر يد يگشتند روز

 ام ارتفاع نداء حضرت مبشّريم در ايچه در بخش سوم ذکر نمود مجتهد بود که چنان يعلجبرآخوند ملّا 

ت از عايبه روح تازه برخواست و توق ين اهاليما بيد و فيع گرديمان بدياردکان بود و فائز به ا مالذاالنام

ٰ قلم  د و يمان گرديز تأمل به عرفان و اين ابهيٰٰافت در هنگام ظهور امر اقدس يدر حقّش صدور  اعلٰي 

ت و نصرت کرد و پسرانش يحماوستهيپدهيدرخشبهاءاهلعهٴالواح متعدده در حقّش صادر شد و در جام

خ يصدرالسلطان و آقا ش )34(باقرمحمدخ يعه و آقا شين معتمدالشريخ حسيو آقا ش يخ مهديآقا ش

 يبذل جهد و سع ابهيٰٰت شئون امر يبوده در حفظ و حما يعه در صف اول اهاليالشرنظام)35(محمدرضا 

ه يجا باغ و عمارت عال صدرآباد و او که در آن عهٴنمودند خصوصاً صدرالسلطان اجسادشان را انتقال به مزر
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 يب سيقر يدند و همگيجا برده اقامت گز ن در آنيعائله و مستخدماء را با يداشتند و تمامت اموال و اش

ب دو هزار نفر گرد آمدند و در مقدمشان آقا يتقر ياشرار و اهال يالثّان عيدر دوم رب ينفر با اسلحه بودند ول

 پور و علم و غلغلهيد حسن امام جمعه بودند و با طبل و شيس يز حاجيمجتهد با کار و برهنه و ن يخ عليش

به صدرآباد شتافتند و آنان با وجود قدرت مقاومت ننمودند و صدر با برادر و پسر  نايدا و وادا محمو

و  يخ عليکرد رفتند و او را نزد ش يم يدرد شاوندان به باغ مجدالعلما که ابراز هميخواهر و تمامت خو

برادران و اقارب مقابل اشرار رفتند لذا خود با ين نپذيحت فرستادند و معانديموعظت و نص يجماعت برا

را احاطه کردند و به بانگ بلند  ياشرار و يخ عليحت گشود و در آن حال حسب اشاره شيلسان به نص

به قوت چوب بر فرقش زد  يکار ش نواخت و ستميد و با دست خود لطمه بر رويندازيگفت علم کفر را ب

44بان افتاده جان سپرد و در آن هنگام ايخ ياز عقب هدف گلوله ساخت و او در کنار جو يگريو د

سال  47رباران نمودند و سنّش يده تيکش يابانيعه را هدف کرده جسدش به خيالشرمسال داشت پس نظا

اش  لطمه بر چهره يخ عليساله را گرفتند و ش 35عه يالشراءيض)36(د اسداهللا يشان آقا س بوده و خواهرزاده

گر بر سه کشته نواختند و سنگسار نموده در کنار يد يها  زد و مردم چوب و تفنگ و تبر و کارد و حربه

معتمد  )37(نيخ محمدحسيبودند گرفته ش يمختف گر را کهيآب افکندند پس پنج تن د يابان به جويخ

و پسرش آقا  50ن در سن يحسکمل يبود و حاج 55السلطان که در سن قمر صدربرادر  عهٴيبه شر

تاجر برادرش که چهل )40(اس باغ و آقا محمدباقر يدر کر 25در سن  ايالرعا لي) وک39(محمدهاشم

تاجر که از  )41(ن غفوريرون آوردند و ملّامحمد حسيسال داشت از خلف انبار چوب باغ مجدالعلماء ب

ان افتاده و مراکب و يابان عريشدند و اجساد مقطع در خق کشته يبدان طر يعموزادگان آنان بودند و همگ

 يسار کردند و تا شب  در آفتاب و خار و خاشاک باقگستوران خودشان را بر اجسادشان دواندند و سن

ربودن انگشتر  يبنمود و مستخدم صدرالسلطان انگشتش را برا يد عمل سؤ احتراميکه رسماندند و هر

قل نباغشانبهرااجسادداددستورشهداءلهٴعلماء به موجب خواهش عائقطع کرد و در شب مجدال يمتيق

ره ياء و اسبان و کاه و جو و غيجا مطروح بودند و اشرار تمامت اش روز در آنله نهادند و شبانهيکرده در طو
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ر گاه باقدام عائله در تاالر عمارت باغ در هشت قبر مدفون شدند و د را برده به مجال خود رفتند آن

ن مسطور است.ياز قلم حضرت عبدالبهآء چن ردارت در حق صدرالسلطان صايصورت ز

من هم باقرالعلوم و ساهرالنجوم و صدرالصدور النجم البازغ و الکواکب شارق و الحکم الفارق و االفق 

أ بالبهن فرمودند و تقطع جسدک ارباً ارباً شغفا يعه چنيالشرمعتمد يارت برايانح و در صورت ز البارق

وة قلوب األحباء اشهد انّک تحملت کل بال و احتمت کل جفا و يا کاشف الخطاء و حيلک الفداء  يروح

نا و يو ما سمع احد منکم صوتاً و الهمساً و ال ان ية الکبريالرز يو تجلّدت ف يبة العظميالمص يصبرت عل

 يل البغضاء و اعداء بصدر قتل باقعند ما کانت تتفرق منک األعضاء بالسنة و الغبار من اه يجيال ضج

ک يچند به تحرخته جان به سالمت بدر بردند و هريابان نهادند گرياحباء برآمدند و آنان سر به ب

افتند و يدست ن يب نمودند وليها تعق را فرسخ ير جفا کردند و برخيشان را هدف تياز ا ياءالعلماء بعضيض

باشد آغاز  يرا به غارت بردند و درفتاد که بعدش تا شهر دوازده فرسنگ م يارياسباب و اموال و اثاث بس

اکبر و  اعلٰي  ن احباب مانند اخوان ثالث فياز معروف يشد و جمع يالثّانعيانقالب و شورش در اول شهر رب

د نام گشتند و محم يو متوار يها فرار م به کوهينگار يگر چنان که ميد يشاطر حسن و آقا اسداهللا و برخ

از اشرار مسلّح گشتند و اجتماع نمودند و  ين شد و جمعيمفسد يبه فساد و همراهخود مائل کالنتر محلّ 

ها را قتل و غارت  يد بابيختند که حکم حجج اسالم عراق عربست و بايان برانگيرا به شورش و طغ ياهال

گرشان آقا محمد يمذکوره برادر دختند و به صدر اخوان ياحباب ر يها ن و خانهياز دکاک ينمود و برخ

ن و فضلند را که به زراعت يالروح از متقدم ياکبر آخوند برادر رضيبرآمدند و نخست ملّا عل يلياسمع

و ار يت گرفتار کرده و دشنام و ناسزا گفتند و هرکس حربه و ضربه وارد ساخت و به زجر بسيحياشغال مس

 يها گاه با دست دند آنيدست کودکان دادند تا به هر سو کش شتند و جسد را بهکرا  يو ينجار ۀشيبا ت

بهکهچنانکهترشبرادرسهبااووشتافتندمذکورليمحمداسمعآقاقصدبهخواجهعهٴغرقه خون به مزر

طهٴم خباز به واسيرزا ابراهيمان آوردند و پدر پسرشان ميا ابهيٰٰشمساشراقاميادرميبردنامسنبيترت

گميبفاطمهويمحمدعلديسآقاموافقتبهاصفهانبهمهتربرادرسهاسارتعهٴواقوگشتيمهتدپسران
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خانهوملکخواجهعهٴدر مزر )43(ليمو بالجمله آقا محمداسمعيالذکر و در بخش پنجم آوردسابق

او را با وبربودندنهيثماءياشوکردندريدستگرايوختهيرجا آنبهاشرارموقعنيادروکردسيتأس

بهدهيدرهمدرراجسدوانداختندريزبهعمارتنهٴقطعه کرده از باال خاغ و چوب قطعهيگلوله و ت

سال  55نباشتند و خانه را تاراج کردند و آن مظلوم يب خاکوسنگباانداختهباغهماندريگودال

م ياصفهان که در بخش پنجم آور يدوز از اسرا کفش )44(نيدکان استاد حس يداشت پس به سو

 يد نمود و حمله نموده تنيزد و تعاقب کردند و به بام دکان برآمده با گزلک تهديشتافتند و خواست بگر

ن انداختند و با چوب و يبام پائ يار زدند و از بااليرا احاطه کرده زخم بس يرا مجروح ساخت پس و

بن کاظم از اعاظم احباب را در  يه بن آقا محمدعلسال 65)45(نيگاه آقا حس ل کشتند آنيسنگ و ب

کوه به دست آوردند و با داشتن تفنگ و فشنگ مقاومت نکرد و با آن که سوگند بر عدم مبادرت بستم 

رباران و ياء لعن کرد و او را تيان از اوامر خدا و انبيو لعن خواستند و او بر مخالفان و طاغ ياد نمودند تبري

بن آقا حسن  )47(يساله و آقا غالم عل 33)46(ره کشتند و آقا رمضانيبا چوب و غسنگسار نمودند و 

د نمودنديرجب را که در کوه بودند شه يحاج

آقا رمضان بن استاد جواد  ......ۀرزا محمدحسن و .. سردستيرالممالک و ميمنشاد را مش نهٴمحرک فت

ن که به جنگ آوردند ين بود آقا رمضان را هميمؤمنن يو استاد جواد از متقدم يقيخل ينداف بن حاج

د کردند.يبالدرنگ با گلوله و چوب و سنگ شه

ان ين مقدار به پايدند و آن روز بديشان کرده به اطراف کوه و صحرا کشيسمان بر پايو اطفال و اشرار ر

ن که ياز مجتهد )48(قتل و غارت گشتند و آخوند ملّا محمد يايگر اشرار مسلّح و مهيد يد و روزيرس

ل کرد و بعد از يتحص يو صدر اصفهان يرازيرزا حسن شيم يسال در عراق عرب خصوصاً نزد حاج 22

افت و يشهر احترامات فائقه  يان کوه و پشت کوه متنفد شد نزد ملّاهاياخذ اجازه به وطن آمد و در م

ن جهت مورد يشتغال جسته معاش نمود و بدا يل بنّائغل داده به شيد لباس تبديمان گردين که فائز به ايهم

بهقتلمستعدومسلّحاشرارهنگامنيادروگشتاتيبلدچاروستهيپوشدواقعملّاهالهٴتعرض و حم
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خته آتش زدند و در آن يله کردند و هنوز جان داشت نفت و باروت رگلوهدفرااووختنديراش خانه

خواند يمتيبنيانياشادانۀسوخت با چهر يحال که م

کرد يآمد و از دور تماشا م يکرد         کاش م يآن که دائم هوس سوختن ما م

 يو خباز ياکبر و شاطر حسن و آقا اسداهللا برآمدند و برادران مذکور دکّان عطّاريگاه به صدر آقا عل آن

ذکار کرد و األ مشرقراودخنهٴاکبر باغ و خايو خانه و باغ و ثروت و اعتبار داشتند و آقا عل يملک

غ و يدر تبل يکرد و به نوعين همينمود و مساعدت به مؤمن يدات اثمار باغ را صرف امور احباب ميعا

ات و يع آيرف يفرستادند که به ندا  يرا بر بام خانه م يرزا محمد بديه پروا نداشتند که آقا ميخدمات امر

تذکّرمجلسشيخونهٴرزا در شهر واقع شد در خايم ينمود و چون شهادت حاج يمناجات تالوت م

چوب سخت بر فرق سر شاطر حسن نواخت و ضابط محلّ  يظالم منشاددرفتنهاولوميدروگرفتند

از احباب تفنگ و فشنگ و آب و نان گرفته به کوه  ينکرد و الجرم هر سه برادر با برخ ياقدام و ممانعت

ها را آتش زدند  گذاشتند و اشرار تاراج کرده دکّان يدکّان کماکان بر جاخبر رفتند و خانه و  يمعروف ب

را  يکنده بعض يرا از جا ياألذکار را غارت و خراب کرده سوزاندند اشجار برخ و خانه و باغ مشرق

پرداختند رفتن به کوه را  يافتند و در آن حال که به قتل سائر احباب ميآتش زدند و جرأت رفتن به کوه ن

ا يکوه مه يچند مسلّح از اطراف برا ين سوارياز متنفذ يبعض يارير گرفتند و باالخره به دستيدر ضم زين

از احباب قرار دادند که  يده متفرق گشتند و برادران مذکور با بعضيرس يمختفيتند و خبر به احبااخس

دند و راه سخت بود و آقا ر شيامن از کوه سراز يند و در ظلمت شب از محلّيآ يانه به آباديشبانه مخف

رمقدور يش نشست و قلمه شکسته و حرکت غين بر پايوز يفتاد و سنگين بيو سنگ ....اکبر با بدن يعل

د بماند و شاطر حسن هم موافقت يوجع شداعداء و درندگان با هةگشت و در چنان محلّ پر خطر از ج

ک يز هريکردند تا جانش را محفوظ دارد و احباء نبه اصرار روانه را کرده و حرکت ننمود و آقا اسداهللا 

ن نزد يآب خواست و از کوه پائ )49(غلبه کرد و از شاطر حسن ياکبر را تشنگيرفتند و آقا عل يبه سوئ

افتند و دشنام دادند و او با رفق و بشاشت جواب يت احوال يفيش شتافتند و کيسو يرفت و گروه يجو
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برادر  ياشامد و برايآب ب يده به دهنشان نهاد و مهلت گرفته تا لب جوب در آورياز ج ينيريگفت و ش

انداخته به صدر  يرباران کردند و جسدش را به جويرا ت يبرد در همان حال که خواست تناول کند و

د نمودند و يرباران کرده شهيرفتند و رفتن به منزلش از کوه صعب بود الجرم از دور ت )50(اکبريعل

خودش  ين ملکيممانعت کردند، جسد مقطع شاطر حسن در قطعه زم ياجساد را بسوزانند بعضخواستند  يم

دند تا يسنگ چ ياکبر را نقل دادند از آن مکان صعب بود دورش را قدريمدفون گشت و جسد آقا عل

کهيدرسهۀه آوردند و باالخره در همان حجريجسد مشبکش را به قر يپس از چهار ماه و اند

عمپسرنهٴدر خا ين که از برادران جدا شد مدتيهم )51اسداهللا (آقاوکردنددفنبودذکاراأل مشرق

عزم  باالخرهوشدندتجسسدرنيمعاندوبودباغاتمحصولريزدريدومقناتچاهدريگهوپنهان

مهٴياز همرهان منافق به مردم منشاد خبر کرد و در ن ين بابا ماند و تنيرفتن شهر نمود تا با برادرش آقا حس

دچار اعداء  يآباد حاجميابراهعهٴمزردروبرگرداندندمنشادبهراخودمحارسنيمرافقازتنسهراه

داد  يو رهائ يرا خالص يفطرت وکينيتنوديرسبودجانطرزيهٴگشت و خبر به امام جمعه که در قر

ده قرب صبح در همان مزرعه بود و يو او شبانه به قصد شهر شتافت و راه را گم کرد و تمامت شب دو

چند از اشرار  يتن يالثّانعيرب 17ش را در مطبخ پنهان کرد و باالخره در روز يناچار پناه به خانه برده خو

رباران کرده به قتل يافتند و تيرا در آن خانه  يمذکور به قصد او شتافتند و عهٴکه باخبر شده در مزر يتفت

شه جدا کرده يدند سرش را با تيدند و او را کشته ديرس ياز اشرار منشاد يآوردند و در همان حال گروه

ده آونگ بر درخت بماند و يختند و تا دو روز سر برياويب يبا خود به منشاد بردند و نزد دکانش بر درخت

د احمد در آن يبن آقا سساله  40)52(نيحسگر آقا يد يواختند و روزن ياشرار و کودکان سنگ م

گندمعهٴمزر يآخته شتافتند و او به سو يها ها و حربه شد و اشرار با تفنگ ير منبر مسجد مخفيهنگام به ز

5و روز  ساختندقطعه قطعهمختلفيها حربهباکردهگلولههدفرايودرنگ يباشراروختيگر

مذکورهواقعاتازنشستهکوهنهٴد را که بر داميشه يبن ملّا بابائ ساله 19)53(ين عليآقا حس يالثّان عيرب

بهاعتناآنانونمودمکاملهومقابلهمالطفتورفقبهاووبردندحملهاشراربودمتعجبوريمتح
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ل يتفنگ بر خاک هالک انداختند و با ب يها گلولهومتنوعهيها حربهبادرنگ يبنکردهسخنانش

عهٴدوازده ساله در مزر ين را پسرين مؤمنيهفتاد ساله از متقدم )54(رزايد ميقطعه ساختند و آقا س قطعه

آقاونمودندسنگساراشرارسائروبپراکندرامغزوافکندفرقشبرميعظيسنگوافتيدهيخوابگندم

سار کردند و جسدش را گرباران و سنيده تيرون کشيرا از ب يد تقيس ساله آقا40)55(بنجوادديس

ساله پدر زن آقا  60)56(نيرزا حسيآقا م يالثّان عيرب6افکندند. در  يکودکان برده در چاه ذغال سوزان

ش و عشرت داشتند بردند يو ع يخانه که جمع اشرار مهمان ير کرده سويد مذکور را دستگياکبر شهيعل

ه زدند و به يمتوال يها ز ضربتين نيد و سائرياشامياز خونش ب يزده کم يزخم کارد به و ينامو صادق 

حاضرکردهوقفسوزاندنيبرانفتکهابرارغارتوقتلدراشرارۀنام عطّار سر دست يعلدکان حسن

ن يمحمدحس يساله بن حاج 45)57(محمديعلآقا7روزوزدندآتششختهيرنفتوبروندداشت

ه معروف بود يه و روحين در ارض مقصود را که به قوت جسمين خادمين و مجاورين مؤمنيترک از متقدم

برده هجوم آوردند و او  يش پيشه داشتند خانه به خانه تفحص کردند تا به محلّ اختفاياند يو از و

د ياکبر شهيعلآقابهٴمخرونهٴه در خامت تن در داد و او را به انواع طعن و ضرب بيمقاومت بلکه به مال يب

لب بود و آب ران ساختند و او تشنهيدند و نشان دادند که چگونه معبد را وياألذکار بود کش که مشرق

که  يآب انداختند در حال يش را در جويها و پا فتاد و دستيخواست و گلوله بر دهانش نواختند که ب

سرش را بلند کرده به اطفال سوگند داد تا خاک خشک آورده دهانش را پر کردند  يگفت ظالم يذکر م

را از محلّ  يساله بن آقا ملّا بابائ 23)58(آقا محمد 8دند در روز يو جسدش را به هر سو کودکان کش

دند ياش کش ار با چوب و سنگ و کارد و تفنگ وارد ساخته به در خانهيرون آورده ضرب بسيش بياختفا

ننمودند و کودک پنج  يگان اعتنائ سوخته ان دلغرباران نمودند و به ناله و فياش ت دگان عائلهيو مقابل د

 يبن حاج )59(اکبريآقا عل 9کرده گذشتند و روز  يو بدگوئ ين سختيفتاد و ظالميساله بر نعش پدر ب

ل نرم نمودند و يو ب کرش را با ضرب چوب و سنگيدند و پيرجب را گرفتار کرده به لب رودخانه کش

عه يرا که از مؤمنات قانتات شج ينقيعليحاججهٴرجب و زو يسلطان بنت حاج )60(جهيخد 10روز 
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خته يکنان به خانه ر ان و سب و لعنيساله بود پس از قتل نوجوانان به حال اجتماع و غلغله ناسزاگو 65

 يد جوانيتقامت ورزاساووکندلعنکهدنديکشکالنترمحمدملّانهٴار به خاير کردند و با زجر بسيدستگ

فرقشبرچنديضربتچوببابردههينيحسيهٴتک يرا به باال يمان ظاهر ساخت پس ويبسنده داد و قوت ا

بهراخودحالآندروشکستکردهاصابتسنگبهسرکهچنانانداختندنيپائبهريسرازونواختند

زنان که دست و  مايالسن يفتد و حاضرين بدوياحدنظروماندمستوراعضاءتاداشتدهيچيپچادرشب

خته آتش زدند و ياش ر دامنشان پر از سنگ بود از هر سو به قوت تمام نواختند تا کشتند و اشرار به خانه

 يهٴن به قريرا که از تعرض معاند يساله بن آقا نق 35)61(يد عليگر آقا سيد يغارت کردند و روزها

ق به دست آوردند و ين طريخت اشرار در بيرا حبس کرد و او بگر يوان وين ديخت و معيطرزجان گر

ه ينير نخل حسيد و لذا به زين ديالع يرأبه راسلطانجهيخدشهادتعهٴبه منشاد رساندند که واق يهنگام

د يچند فراتر از نخل کش يرا قدم ين وياز ظالم يد و تنيوا مظلوما برکشو ن يا امام حسياد يپناه بردند و فر

 ين انبوه انام هميان مابيواش پدر پدر گ زد دخترک پنج ساله حهيصفتاد و يو هدف گلوله ساخت و او ب

ده يرون کشيبه شدت تمام کودک را از بغل پدر ب يافته خود را بر آن افکند و ظالميد و نعش پدر را يدو

م نمود و زن يجان تسلد شوهر افتاد و مظلوم در همان آنده به جسيکنان رسونيدور انداخت و زنش ش

دفنخودشاننهٴان خاين انبوه اعداء به در برده و در ميده تنها بر دوش گرفته از بيچيجسدش را در چادر پ

اش را  ر و خانهيالروح را دستگ ياکبر برادر رضيساله بن آخوند ملّا عل 43)62محمد (رزايمآقاکرده

اکبر يعلآقانهٴبه خا ياشرار بردند و حسب دستور ۀرضا نام سردست کردند و او را نزد آقا غالمغارت 

 يپدر يپ لهٴش به درخت بسته چوب زدند پس هدف گلويدند و پاهاياألذکار بود کش د که مشرقيشه

دادند چنان که خته آتش يحرق احباب بر او ر يکردند و هنوز جان در بدن داشت که از نفت نذر شده برا

کردند  ين تفرج و تماشا و خنده هميآمد و حاضر يرون ميب دهانشازآتشلهٴد و شعيکش ينفس م

يز آقا محمدعليکه به قرب همان مقتل بود برده انداختند و ن يگاه جسد سوخته را به چاه ذغال سوزان آن

ر کرده شال کمرش را به يو دستگ ش محاصرهيملکيديسابوعهٴساله در مزر 50نصراهللا  يبن حاج )63(
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ده خفه نمودند و عمارتش را غارت و خراب کرده اشجار را کنده آتش زدند و يش انداخته کشيگلو

کرد چون در شهر  يم يطرزجان خباز يهٴساله که در شهر و هم در قر 35جوان ....خباز  )64(شاطر حسن

وانيدنيمعباياستثنائۀد کردند نظر به سابقينهاده شهن را به دم توپ يفتنه درگرفت و برادرش شاطر حس

وآب يببرهنهپاوسروکردندغارتراانشيآشرساندهآزارکردهدوررايوياهالورفتطرزجانبه

سته يو بعداً به قرب منشاد آمد ............ هائله را نگر گشتيمتوارصحراومغارهوکوهدروختيبگرنان

ل نمود و عاقبت يتحص يها به معموره آمده نان و آب ها به سر برده و شب شتافت و روزها در مغازهبه جبال 

بد بگو و او عذر آورده نگفت و در آن حال  يستين يرا دور کرده گفتند اگر باب يو ي.............. و اهال

ر دادند يا به کودکان شرد نمودند و جسد ريغ و تفنگ او را شهيده با چوب و سنگ و تياشرار منشاد رس

بن  )65(رضا ر سنگ و خاک مستور داشتند و آقا غالميدند و در آخر به زيسو کش  ن سو و آنيکه بد

ها  افته شتافتند و سر تفنگيخبر  منشاد خانه به خانه پنهان و عاقبت اشرارساله ..... رفته  40ينق يعليحاج

ر نمودند و به او گفتند يتعاقب و دستگ يخت وليگررا به داخل حجره برده گشادند و او هدف نشده 

نجاتاگرتوميکردقطعه قطعهافکندهنيپائبههينيحسيهٴتک يم و مادرت را از بااليبرادرانت را کشت

ده با يکش يکردند و او را به لب چاه واردجرحنيچندپسماندسکوتحالبهاووکنلعنيخواه

ر سنگ نرم يختند چنان که بدنش زيار بر سر و بدنش زدند و ريو سنگ بسنداختند يو خنده در آن ب يشاد

معروف شهر که به بذل مال و  يساله از احبا 63باف  دلّال ترمه )64(نيحسو مستور گشت و آقا غالم

خت و چون از يغ رجال محلّ عناد ملّاها و جهال بود در آغاز شروع فتنه به هنزاء و باالخره به منشاد گريتبل

به  يد احمد شد و روزها گاهيد باقر بن آقا سيها مهمان آقا س منشاد فتنه برخاست به جبال رفت و شب

د يسآقاوبردسربهباقرديسآقاۀق در مغازين طريبد ينمود و مدت يآمده اطّالع از ماجرا حاصل م يآباد

جا  در آن يرفت و دانست که کس يمغازه م يبود که روزها با گوسفندان به صحرا و حوال يباقر را کودک

در  ياست و به مردم خبر داده او را به مغازه داخل کردند تفحص نمود و بانگ زد که کس يمخف

م و آقا يزن ينه مگررون آ ويتفنگ را به مغازه داخل کرده ندا کردند که ب يجاست لذا سرها نيا
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 يايو لعن نمودند او کلمه نگفته مه يتبرچند از او گرفته اصرار بر  يرون آمد و نقودين بيحسغالم

از اشرار  يبود که تن يداشت و ذکر بر لسانش جار يرباران کردند هنوز رمقيشهادت گشت پس او را ت

ن که يخته به عنوان ايوه قرار داده علف بر آن ريده را در سبد ميد و سر بريتا ذکر نگو کردسرش را جدا 

ن ياش رساندند و دل خون گر به در خانهياش ارمغان فرستاده صباح روز د عائله يوه براين ميحسآقا غالم

د احمد يبن آقا س )67(د باقريقا سآر برده انعام گرفتند و ياش را بگداختند و سپس سبد را نزد مش زوجه

جستجو خبر بود داخل کردند و  يپنهان بود و اعداء کودکش را که ب هرافمز در يمذکور را که ن خيآن ش

کرد و اشرار مهلت  يتاب يه و بيد و چون دانست پدرش بود گريرون کشيبان پدر را گرفته بينموده گر

رزا يختند و آقا مير يده در هم شکسته در چاهير و سنگ و چوب و کارد دريد را با تينداده س

ع مصروف بود و در يمان بديکه در شهر محکمه طبابت داشته به نام ا يشاه ب خرميطب )68(ميمحمدابراه

م شد و يو شاطر حسن مذکور در منشاد ماند و در دره مق يخته به اطراف و جبال متواريروز اول فتنه گر

از اشرار تفت از دره گذشته  يعناد جمع ۀام ارتفاع نائريخراب کردند در ا و غمايخته ياش ر اشرار به خانه

رباران نمودند و يدرنگ ت يرا به دست آورده و ب يجا است محاصره کرده و دند که مظلوم در آنيفهم

نقود اخذ نمودند و امان دادند و او اموال و امالک خود را وقف  يل او را گرفتار کرده مبالغينواب وک

رضا د کردند و غالميهدف گلوله و شه يخوانن نمود و معذلک در مجلس روضهيامام حس يخوان روضه

رباران يافته اصرار به لعن و تيو.....ن منشاديدر بن منشاد ينشاد در بساله را اشرار م 30)70(يبنادک

افت و يجا بود شورش و قتل و غارت خاتمه  که روز نوزدهم فتنه آن يالثّان عيرب 19نمودند و در روز 

الروح از  يبرادر رض )71(نجار ين است که ملّا بابائيت شهادتش چنيفيجا و ک د آنين شهاخرٰي   

ن هنگام هفتاد سال داشت و در يکو و در ايبس ن يافته اخالقيت ين که از صغر سن نزد برادر تربيمتقدم

ازورساند يمخبررفتهجا بدانيگاهداشتهاطّالعمؤمنهجهٴشد و زو يفمختنهٴطول مدت فتنه به خا

ات است تا به يپسر کهتر در حدوار بودند که ين اميدو جوانشان مسرور گشتند و بد شهادتخبراستماع

آقانهٴر کردند و با پسر کهتر وداع نموده او را به خايبرده دستگ ين به محلّ اختفا پيمعاند 19روز 
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را بر  طخته و او خود مانند وضو نفيار بر فرقش ريبس طاألذکار بود برده نف د که مشرقياکبر شهيعل

خواند و  يافروختند آتش شعله زده او دعا و مناجات م ت بر دامنشيد و اعداء کبريها مال محاسن و دست

د و خود را يبرکش يا مقصود توئيم و يالعظ يدند پس بانگ الحول و ال قوة الّا باهللا العليخند ين ميحاضر

رباران کردند و يبه حوض آب انداخت و او را در حوض ت

ودستکردهبرهنهرااوکهآوردنيچننوشتهاضافهيگريدمهٴ....... شهداء منشاد زن محتر يو بعض

خواند.  30دند تا هالک شد و شمار آنان را يده داغ گوهر فشانيپاتساجيروبهبستهشيپا

آباد عباسعهٴبا سنگ و خاک انباشتند و در مزر يسوزانهنوز رمق داشت جسد را در چاه ذغال

چند از مظلومان به  يفه گذاشت تنيطا نيجا را در کف ا ران که امور آنحکمۀاألحداث شاهزاد ديجد

ه و اعمال متنوعه مشغول و مألوف بودند ...................... چهار ينوشتند و به وظائف بهائ يت ميکمال حر

ع برافروخت ين بدمايالهٴاز اهل محمدآباد که به شع )72(د جواديس يدند نخست حاجيتن به شهادت رس

ت حضرت عبدالبهآء نمود و چون عودت به وطن کرد به علّت شدت اريبه عکّا کرده درک ز يو سفر

درفسادرانينارتفاعهنگاموديگزاقامترفتهآباد عباسيهٴنست الجرم به قرنتوادرنگ  يتعرض اهال

در کنار  يد و دمير گرديد و متحيبشن واقعهراهمهٴيندرورفتجا آنعزمبهيروزوافتينيخبرتفت

سته بدو گفتند معلوم يبر حالش نگر دهيرسچند  يبنشست در آن حال کودکان يمعبر عموم اب نزديآس

از صفار و کبار گرد  يسر نشد و انبوهيزد ميو او هرقدر خواست از نزدشان بگر يباش يم ياست که باب

و ل و کارد برده نواختند يدند و دست به سنگ و چوب و بيز رسيان اهل تفت نيآمده دو تن از مکار

آب انداختند  يب يسرش را از بدن جدا کرد و در چاه يديرا هدف گلوله ساخت و س يو يمازن شيپ

ه مباشرت او را اجرت عمله و صرف مخارج يگاه نائب باقرخان تفنگدار حکمران که از جانبش در قر آن

ود رفته مدت به ارض مقص ين که نبوتياز متقدم يزديبن آقا باقر  )73(نيمحمدحس يداشت و از حاج

در جوار حضرت عبدالبهآء ماند و اوقاتش در  يز رفته مدتيگر نيد يسته و باريز ابهيٰٰسه سال در جوار 

الدوله زمام سمت حساب  ام از جانب جاللين ايات شده در ايزد غالباً صرف در کتابت الواح و آي
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و  يٰيحيد يآخوند رفت و س عهٴمزر يهٴه قربه و اجرت کارگران به دست گرفت سرگران بود يف قريمصار

 ابهيٰٰاهللا تيکنند و تح يغ ميآباد آزادانه تبل ان در عباسيل از ملّاها را به پا غاالند که بهائيخ اسمعيش

األذکار دارند و ماها را  به نام مشرق يآورند و محلّ عبادت يمناجات و عبادت به جا م يند و صلواتيگو يم

خود نمودند چنان  يبه سو دلالدوله را  دانند و جالل يکافر و خونخوار و محروم از رحمت پروردگار م

ن کار است چه يا...اقدام به نک موقع يست و ايشان نياو در باطن از ا يشان تعلّق دارد ولين مزرعه بديکه ا

 يايو نائب تمامت کارگران را مه........يٰيحيد يره شورش برپا است و سيکه در شهر و هم در تفت و غ

به عنوان عبور از  يٰيحيد ياز نوکران و همرهان س يگر پسران و بعضيد يساخت و صبح روز يقتل حاج

 يه و امور باغ نموده و حاجيبناۀرگرم مالحظسراشانياباقرخاننائبورفتندجا بدانآباد عباسيهٴقر

ان آورد و اصرار يبه م يصحبت از امر بهائ يکرد و در آن اثناء با حاج ييراين از آنان پذيمحمدحس

د حالت يده بر زبان آورده بدو گفتند که چنان گويد کلمات ناپسندخوو لعن کند و  يکردند که تبر

ر نائب حاضر يزدند و صدها کارگران که حسب تدب يهم ير نمود و آنان با چوب به فرق وييتغ يحاج

دور از آن عمارت  يحلمد کردند و جسد را در يل و کلنگ و چوب و سنگ او را شهيبودند با ب

ن ياز حضرت عبدالبهآء چن يخطاب به و ياز آب انداختند و در لوح يخال يقطعه کردند و در چاه قطعه

امواج امتحان در  جان وياح افتتان و شدت هيرا اريان است و زمان جوالن زيمسطور است حال وقت م

آن عمامه را  يب خواهيز غرق کند عنقرين اوج گرفته که عمامه چون برج را نيان موج چنيجر ٰيمنته

ز به حکم يو ن الخ     اهللا بوستان ارم ثاقيثبات را محکم کن و قلب را به نفحات م يپا يمشاهده نمود بار

احمد  يختند و حاجيآباد ر ستان به عباسمزرعه آخوند و اشرار کوه يل اهاليخ اسمعيو ش يٰيحيد يس

آباد بود و چون حسب  عباس ين و امور کسبين که سرپرست دکاکين متقدميکفّاش سقط فروش از مخلص

 يبرا ير هم از احباء پارسيو غ ومرثيآقا کبخش و  اهيستور افنان ملّا بهرام و شاه سدو الدوله ل جالليم

جا  در آن يامور کسب يبرا ياز احباء اسالم يه اقامت جستند با برخيزراعت و فالحت و عمران به آن قر

جانبازکهسربازانوسوارانوبردندآخونديهٴر کرده با ضرب و آزار به قرياش دستگ ست با زوجهيز
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و  يٰيحيد يره پس از سئوال و جواب به امباالخونکردندمحافظتوممانعتبودندجا آندرالدوله جالل

برچوبودنديکشرونيبرايولياسمعخيشوديسۀبودنش به اشار يبر بهائ يمجتهد و شهادت بعض

گذاشتهفرقبريدستمظلومآنکهيحالدرونمودندشانيپررامغزشبزرگسنگباونواختندفرقش

 يبه قبله نشسته ذکر بر لسان داشت خونخوار يته و روگرفخونشپرۀچهروچانهريزگريديدستو

را ذبح نموده او در حال شهادت پنجاه و دو سال  يل ويل در هم شکست و با همان بياش را با ب نهيس

بودخانهدرانتظارواضطرابحالبهاريبسذلّتومشقّتوخوفباکهاش دهيد ستمجهٴداشت و به زو

ک ساله معروف به حسن يست و يقصاب جوان ب )75(اکبريز آقا عليدند و نرسانراخونشبهغرقلباش

درختهيگرشهرازافناندستورحسبوالدوله جاللابالغموجببهاألول عيرب25دوشنبهلهٴيو جمال در ل

 يامنيجاوختيگرگريديقرابهنمودفورانفتنهرانينکهنيهموگشتمشغوليقصاببهمذکوريهٴقر

گرفت تا  يها رسانده نان و آب م يآباد يخود را به بعض يابان به سر برد و گاهيافت ناچار در کوه و بين

خوار شد و مردم مجتمع شده  ن خونيآباد دچار معاند فيش آبله آورده از رفتن باز ماند و در قرب شريپا

ف کردند تا حکم يمستور توقور آخدردهيکشآخوندعهٴل به مزريخ اسمعيو ش يٰيحيد يمواجهه با س يبرا

زد نتوانست و گرفتار شد و او را يخود را باز کرده خواست گر يها رند و جوان دستيگ يٰيحيد يقتل از س

ابان مزرعه سنگ و چوب بر يه برده بکشند پس در خيرون قريل بردند اشاره نمود که بيخ اسمعينزد ش

عه در ياز کلمات بد يسار کردند و جزوگه را سنچه داشت بردند و جسد برهن مغزش کوفتند و لباس و آن

گرگلهٴافته برآشفته مانند گيب بغلش يج

 يل حاجيسل يعل يو آقا يروزآباديف يعلنيحس آقان باجنا يمرد ....اکبر بن جناب عباس  يعل جناب آقا

نهٴن خايرزميو در ز ندنمودآباد رستاق يراهه وارد عل يانه از بيزد برداشته شبانه و مخفيرا از  يمرد ....يعل

ن يرزميدرب ز يده رويشب فرزندش جواد را زائهمانکهرااش محترمهيهٴضجبستروکردپنهانشيخو

د يس يک حاجياز اشرار که حسب هر ۀموجود است و دست ينيرزميدر ز ينداند زن يبگسترد که کس

آباد نيحسيهٴل قرذاز ارا ياند و مظلوم برآمدند و گروه به صدد قتل جداً يروزآباديرضا مجتهد ف يعل
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و محمد ابوالقاسم ظالم  يتفت ريشر يو احمد لوط يزديساز  تيچ يد محمدعليس يکردگبه سررستاق

 ياً آقايسب و لعن و تشدد انقالب گذاردند و گفتند قطع يآباد شدند و بنا يبا عربده وارد عل يآبادحسن

ر به ير و تيجا پنهان کرده و باالخره با غلغله و ازدحام و چوب و شمش نياکبر عباس در ايرا عل يعلنيحس

رون ين خانه بيرا از ا يعل يو آقا يعلنيحس يساعه آقالد که اياد برکشيده فرياکبر رسيعليآقانهٴدر خا

د که ياد برکشيد و فريرون دويبرده از سرا باکبر دست به ............ يم و آقا عليکن يقطعه م م و قطعهيکش يم

زنم و در آن حال  يد تا کاوش کنند وگرنه جان در دم ميدو تن از بزرگتران خود را به خانه داخل کن

ده اشرار را با لسان شفقّت رام کردند و با دو تن از ين رسيابوتراب پسران آقا محمدحس يو آقا يعل يآقا

 قبضهک يدند فقط يرا ند يز رفته کسيابوتراب ن آقانهٴافتند و به خاين يسده کيخانه را کاو راراشرؤسا

يمهربانومحبتدادهيچابردهخودنهٴاشرار را به خا يگاه آقا عل اش را اشرار ربوده بودند آن طپانچه

اکبر بسر يعلآقانهٴخانيرزميزدريعل نيحسآقاويعلآقاوميسهدوونمودآباد حسننهٴرواوکرد

رضا يد عليس يک حاجيروزآباد به تحرياز اشرار ف يرون آمدن بودند که جماعتيبردند و به صدد ب

اکبر تاختند و به شرورت يعلآقانهٴله باشد آن دو مظلوم را به چنگ آرند و به در خايختند تا به هر وسير

در  ين غلغله و چه فساد است بابيده پرخاش نمودند که ايش دويو آقا ابوتراب پ يپرداختند و آقا عل

نهٴم برد و آنان را متصرفاً روايابد و ناچار شکوه حکومت نگاشته نام شما را خواهيجا چگونه راه  نيا

اکبر عباس بدگمانند و يعلآقانهٴخاازاشرارکهشدواضحيخوببههنگامنيادرنمودندروزآباديف

ابان يه شبانه هرچه را برداشته سر به بيان قريرسانند لذا بهائ يهالکت معاقبت مظلومان را به دست آورده به 

شدت  يرساندند ول يشان ميبه ا يدادند و شبانه آب و نان ٰيمنزل و مأو يگ از آبادير يها تلنهادند و در 

رسانده روزها داخل شده و  يزيکار يتاب و ناتوان نمود و لذا خود را به حوال يشان را بيحرارت هوا ا

ه تدارک يان قريست روز بسر بردند و بهائيآمدند تا قرب ب ين ميالعابد نياکبر بن زيها در منزل آقا عل شب

آقابنابوالقاسمنهٴاشرار به خا يدند و نوبتيعازم طهران گرد يعلنيدند و شبانه آقا حسيشان را ديسفر ا

 جمعانيمبهودنديکشرونيببرهنهسرپاراخواهرشووالدهنمودنداريبسضربختنديرعباسبنيعل
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نماز حاضر  شيپ يٰيحيديسآقانهٴکردند به خايمريف سب و تيآورده جور و ستم وافر وارد ساختند و تکل

ده يفطرتان رس کياز ن يشه کردند تا برخيد کرده و آن دو مظلومه صبر و استقامت پيد و تشديساخته تأک

چنگان خالص زيتشان را از چنگ يا

 يدار نماند و در چاه آبياز اعضاء بر جا پد يزيسر و کاکل چ يدند کندند چندان که جز مويدند بريدر

د يدند نخست سيجا چهار کس به شهادت رس ضابط آنهنزاء ..... يهٴمدفون و مستور کردند و در قر

زد تا اصفهان در بخش ياز  ٰيبا برادر و سائر اسرت مرافقش يگم که حکايب يمعروف باب )76(گميب فاطمه

د يس يالثّانعين که در اوائل ربيان نزد اعداء معروف بود و همينب بهائيه به نام زيم و در قريپنجم شرح داد

د يصدد قتل و غارت مظلومان برآمدند در آغاز قصد او و برادرش آقا سه نماز با انبوه اشرار ب شيدر پيح

 يو متوار يم فرارينگار يکه م يآقا محمدجواد نمودند و آن دو به نوع يک ويو شرصباح  يمحمدعل

آن دو را فراهم آورد و  يت اشرار را دانسته حفظ و خالصين سو و آن سو شتافت تا نيگشتند و او بد

الجرمدارندقتلشقصدظالمانکهديفهماحوالخاللدروکرديدلدارشان لهٴوسته خبر رسانده به عائيپ

رون آورده چادر از سر يخته او را بيشد و اشرار عاقبت به محلّ اختفا ر يچند مستناد با مختف ييها خانهدر

نب خواهر امام سر يد مانند زيو با ينبينداده به او گفتند تو ز يدند و هرقدر اصرار و التماس کرد سوديکش

مورد تعرض  يبه لب رودخانه رساندند و ساعتکرد که او را بکشند  يکه التماس م يو در حال يبرهنه شو

نه فرو کرده يخنجر بر س يگريد چنان که خون فواره کرد و ديحنجر با خنجر بر يگاه ظالم نگه داشتند آن

مختلف نواختند و سنگسار  يها با حربه يو شهر يو طرزجان يو تفت يفتاد و اشرار هنزائيد او بيتا ناف بدر

اش آورده توده  زم از خانهيشکسته و چوب و ه يرهادوبستنددرختۀه شاخکردند و جسد را با طناب ب

پنجوچهلهنگامآندراووکردنددفنشيملکنهٴگر در خايد يخته آتش دادند و روزير طنموده نف

ز آقا محمدجواد هر سو رفتند و نجستند يو ن يد محمدعليافتن برادرش آقا سيصدد به گاه آنداشتسال

در يد حير کرده به مسجد نزد سين نام را دستگيمجلّل و مشهور بد يمرد )77(رزا محمد آراميو م

قطعه نمودند و  ل نرم و قطعهيگاه با سنگ و چوب و ب کردند آن يدرپ يپ يها دند اوالً هدف گلولهيکش
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خکوب کردند و يختند پس بر درخت مياويب يدند و بر درختيسمان به پا انداخته به لب رودخانه کشير

 يد به قتل نمودند و مبالغيخته زن و کودکانش را تهدياش ر صغار و کبار سنگ نواختند و اشرار به خانه

خودشان برد که از شدت ضرب و جراحات قابل  ينقود گرفته رفتند و باالخره زنش جسد را به باغ ملک

ن شهادت پنجاه يل به مشهد نمودند و حدفن کردند و بعداً نق يا غسل و کفن نبوده با همان حال در حفره

در آغاز فتنه  )79(رزا جواد صباغيو م )78(يد محمدعليسال داشت و از او خانواده برقرار مانده و آقا س

نزدشانيتنونرفتندرونيبخانهازروزهاوماندندنگرانخودلهٴبا عائ يده چند روزيدست از کار کش

ان معاشرت نکنند و معذلک دستشان به يکه با بهائ سپرداووبردنددريحديسنزدمسجددراصراربهرفته

در مسجد و  يران فتنه مشتعل گشت و انبوه اشرار جمعيافت تا چون نيکار نرفت و خاطرشان آرام ن

انيمکهيچاهدرگريدنهٴرون آمده به خايدو از خانه بهر کردنداجتماعدريحديسنهٴبه خا يگروه

ختنديرشان خانهبهاشراروبردندپناهالنّفس ميسليمردنهٴشان به خا داشت پنهان شدند و عائلهجره ح

چوببابودباالخانهدرکهگالبشهيشستيببيقروشکستندرااءياشيبعضوبردندخواستندچه آن

مذکوره خبر آورد که اشرار از محلّ  مهٴفاطديسوافتندينوشتافتندمظلومدوآنتفحصبهوشکستند

ن که اشرار به دقّت و شدت به تجسس برآمدند به ير محلّ دادند و همييدو تغاختفا باخبر شدند الجرم هر

ده لقمه نان يرس يها به آباد شدند و شب يمتوار يبه کوه يبرهنه از کوه يختند و روزها پايکوهستان گر

 يدادند و چند يدستور م ويدلدارکردهمالقاتراخودۀز خانوادين کردند و يافته صرف مييو جرعه آب

ک به خانه يه آمده هرياً به قريافت الجرم خفيراه  ين منوال گذشت و پا آبله کرده ضعف و خستگيبد

شه کرد و او را به يبود اند يرزا جواد در آن خانه مخفيگشتند و پس از چند روز مالک خانه که م يمختف

نمود و انبار  يکرد راهنمائ يم يک بار آمده وارسييه نبود و ماهيکه مالک آن در قر يا ه در بستهانبار کا

نزد مادرش اصرار و تعهد کردند که  يز بعضين يد محمدعليمذکور داخل کرده در را محکم بستند اما س

 ياز حکمت تکلّم کند و نقود يآخوند مجتهد رفته به نوع يوان و حاجين ديطرزجان نزد مع يهٴبه قر

را  يوان وين ديگر به فرمان معيوان رفت و روز دين ديه نزد معيد و مستخلص شود لذا بدان قريصرف نما
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وبستنددرانداختهيدکانبهرايولذانبودخودنهٴآخوند بردند و آخوند در خا يچوب زدند و نزد حاج

اشرارازيجمعبردرونيبدکانعقبازراخودداشتيسعکهيحالدروشدندمراقباشراراخالط

آخوند شتافتند و آن مظلوم را مطالبه کردند و  يسادات شال سبز به گردن انداخته نزد حاج ياء و بعضهنز

ن شرط که در طرزجان نکشند لذا يم آنان دهند بديد مظلوم را تسليوان سپردند که سين ديآخوند و مع

ن احباب از يخواران قاتل چند از خون يکه تن يشال سبز بستند و در حال ش بايها اشرار مذکور دست

عهٴه خارج نموده به مزريرا احاطه کردند از قر يو يارش را داشتند انبوهيمن و سيوان ين دينوکران مع

نه نواختند يتناول کند و گلوله به پهلو و س يه آببآب رساندند و مهلت ندادند که شر يجونزدآباد نيحس

هنزاء بر خاک و سنگ  يجسد انداخته ال يسمان به پايها کارش ساختند و اشرار هنزاء ر و به انواع حربه

گر جسد مضمحل را در جنب عمارت ياش با زنان د دند و آن مظلوم چهل و دو سال داشت و زوجهيکش

گم مذکور دفن نمودند و اطفالش که هشت ساله و يب دش فاطمهيخودشان جوار قبر خواهر شه يباغ ملک

گم يرش که جز او و فاطمه بيات گفتند و مادر پيک هفته بدرود حيشش ساله و شش ماهه بودند به مدت 

حالآندرجوادرزايموشدخراساننهٴابان نهاد روايبه ب يوار رو وانهيمه و ديگر نداشت سراسيفرزند د

يبراکهانبارمالکوهفتادنمودهضعفدهيدانباردرپشتدرآوردنداهويهبارايعلديسآقاکه

رد و يمرکوب خود گ يکاه برا يه آمد پس از ختم واقعه در انبار باز کرد تا مقداريقرواقعاتيتماشا

ۀد و شناخت و آن مظلوم وعديرا د يرزا جواد واقع شد و تجسس کرده ويم يبه پا يکيش در تاريپا

جماع باوگفتبازراواقعهرفتاشرارنزديولرفتيپذزينازوديننماافشاءکهکردالتماسدادهنقود

درختبهخانهقربدرودنديکشآخوندنهٴخا يرزا جواد را گرفته به سويبان ميداخل انبار شد و گر

آقاوگميب فاطمهمقتلبهراجسدوکردندتفنگلهٴگلوهدفوسنگوچوبمعرضبالدرنگوبستند

ت فظاعت و شناخت به عمل يوب کردند و غاخکيموختهيآودرختهمانبردهيکشيمحمدعلديس

کوه و خار و خاشاک ماند و باالخره جسد  يها آوردند چند آن که هر تکه از گوشت و پوستش بر سنگ

ها  بر آن افکندند که استخوان يختند و قطعه سنگ بزرگيانداختند و خاک و خاشاک ر يا را در حفره
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زد برده دفن نمود و سنّش چهل و دو سال يرون آورده به شهر ياش بعداً جسد را ب دهيد نرم کرد و زن ستم

بنادکيهٴگر درگذشتند و در قريکدييآباد پ راً در عشقيزد و اخيبود و زن و اطفال صفارش متدرجاً در 

)80محمد (رزايمآقانخسترساندندشهادتبهراتنسهجا آنضابطتيهدارزايمآقاکيتحربهزين

زد از طلّاب معروف و باذوق و فراست و ورع و متعبد و مرتاض و ياز اهل  قر ...رزا را بايبن آقا م يهد

ه که پدر و برادر و اقاربش از اهل علم و فضل و مقرب نزد ملّاها ينيس مدارس ديل و تدري...... در تحص

وشوقحالاممومذاهباحوالوعقائدازاطّالعومحترمرجالازيبرخبامعاشرتطهٴبه واسبود و 

وار از  تار مجنون يها ار از کفش ربود و در شبيجنون عشق عنان اخت يآمد و نوبت ديپديودريشور

افت و چون با يگشت و اشعار عاشقانه سرود و شهرت به جنون  ير کنار شده در بازار هميمدرسه خارج د

ز ابزرگکلماتويدعاوپارهوکردحاصلحالرييتغداشتياعتقادۀاز احباء مصاحبه و مناظر يبعض

گشت  ابهيٰٰق معاش به کمال قناعت و رضا و مسرت مستغرق در خدمات امر يلسانش جست و با وجود ض

غ يده عاشقانه تبلياز مدرسه کش ار منجذب شدند و دستيبس ياش نفوس افت که به مکالمهيو چنان اهتزاز 

دند و برادرش نزد يبر يشان از ويو خو (برخاستند) برخواستندتش يشان به خصميکرد  و ملّاها و خو يهم

افت که همه را با حجة و برهان مغلوب ياز ملّاها در دارالحکومه انعقاد  يت برد و مجلسيحکمران شکا

 ياطوار جذبه و جنون ظاهر نموده مصون ماند و چندصدد قتلش برآمدند و او آثار و ه ساخت و ب

جا به فراغت  در آن يبنادک امالک بود گه يهٴرا در قر يسروپا در کوچه و بازار اشعار خواند و چون و يب

کرد و به آواز  يقيل موسيتحص يداشت و چند يروم يمال يبه مثنو يست و عشق مخصوصيز يم

ربوده ين را دل ميساخت و سامع يدر حال مناجات ظاهر م يدلکش و حال عشق و انجذاب نغمات داد و

کردند  يکند و چون عائله اصرار در رفتنش به بنادک م يم بود که دل از مجالستش نميالدوله ند و جالل

مذکورهنهٴقبل از فت يداشت تا چند يرا نزد خود نگه م يفرستاد و و يفشان ميمصار يبرا ينقود

صددش برآمدند و چند ه نماز ب شيج پيع اشرار به تهموقنيادروبردهيقربهرايوآمدهشهربهاش زوجه

برد زده غارت کردند و سوزاندند و ضابط و نائب محلّ حفظ و حراست نمود و او  اش دست بار به خانه
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بااحوالچناندراووبردندمنشادبهعائلهبارااوشاهزادهيهٴگشت و حسب توص يمختف يچند روز

ران عدوان ناچار به فرار در کوه يکرده عاقبت به وقود ن يمناجات ميتغنّيساعتوبرآمدهخانهبامبهجذبه

خراألمر از ن کوه و آن کوه برآمدند و آيبه ا يز سر به جبال نهادند و چندياش ن د و عائلهيابان گرديو ب

بهخبرخانهباغبانونشستندخودۀشدغارتوخرابنهٴبه خا تهيخفه برگشتند و يم و خطر به قريجهة ب

گاه هدف گلوله نموده به شهادت رساندند و آنزدندريزنجباسختگرفتهرااوختنديرداداشرار

دنديبررازبانشوها لبوکردندجدارادستشکيدهيکشيشمالکوهنهٴش کرده به داميسمان به پاير

بهنمودهجداراسرشيخوار خونباالخرهونوشت يمدستباوخواند يممناجاتلسانولبباکه

ل آتش بر جسدش يرون آورده و با بيرا ب جگرشدهيدرراجگرگاهشيگريدوانداختآتش

بر آن نهاده آتش  در و تخته خته و چوب وير يتل يقطعه کرده بر باال گاه جسد را قطعه خت آنيريهم

 ين اهاليد مذکور در بيرزا محمد شهيد و ميمعروف گرد هيعذائزدند و در آن روز تل مذکور به نام تل 

مانند پدر به لقب خدا شهرت داشت

 يدگيم در مغز سر او را رسيخواه ين نوشتند که اشرار گفتند ميچن ٰيهدمحمدرزايمآقاۀدر بار يبعض

رااوسرۀخنجر کاسند لهذا با ينما يف از هوش و فراست و فضل ميقدر تعر نيم که چه بود که ايکن

دند.يخته آتش زدند او را تمام سوزانيبر مغز او ر نفتکهداشتهنفسهنوزبرداشتدهيبر

ه بود پس اشرار يالبن ين و قويشد و در هنگام شهادت چهل پنجاه ساله و سم يخوانده م ٰين احباب هديماب

صن شد برآمدند و او حتمخوداماءودخترنهٴه به خايقر که در آن يزدين آقا باقر تاجر يصدد آقا حسه ب

گشت تا هنگام شهادت  ين بود و در شهر از آغاز بروز فتنه مختفين متقدميمؤمن از مخلص يتاجر

 ٰيوم شهادت هديافت و در يد کس از حال و مقامش خبر نيدامادش آقا محمدجواد بن آقا محمدرضا شه

که مشغول به تناول توت بود که  يو شورش بنادک سوار بر حماء خود به خانه دختر ورود کرد و در حال

ختند و او را هدف يوار ريانبوه اشرار از در و د ز حضور داشت غفلةًيدختر حاضر نمود و داماد پرعنادش ن

درروزدوازپسودنديکشکوهنهٴش کرده به داميبه پا يسمانيداشت که ر يگلوله کردند هنوز رمق
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يوازواسعهلهٴعائوبودسالپنجوشصتقربشهادتهنگامآندرتنشوکردنددفنجا همان

برادرکاظمديسرزايمآقانهٴعه گرفتار کرده به بنادک برده درب خامزردررضا غالمزينوبرقرارست

يگر حاجيد(يفروش از ابتدا وهيل گيمداسمعمح يز حاجي(و ن.کردندربارانيتدهيکشنواب

د از يعباس باشودنوشته191ۀد در صفحي.......... نوشت و باناسخ )سال بود 35ل تا انتها يمحمداسمع

اش ...  هيورود قر يابتدا

ش شتافتند و يکه در روز جمعه آغاز طلوع شهادت به شهر رفت و اشرار تفت در پ هيبراسواز اهل محلّه 

حکمرانجانباززديعهٴز بازآمدند و حال دانست که امام جميده برگشت و اشرار نيچنان دوضع شهر را 

اشامند و با عائله يابند خونش را بييش مجتمعند و اگر دست بر وگردمسلّحاشراروشدهتفتبهديتبع

شيپوافتنديخبراشراروشتافتباالدهيهٴقر يدند که خارج شود و شبانه سويمشورت کرده صالح د

ن راه يتفت برگشت و در ب يکردند و او بدانست و در شب که پنج ساعت بگذشت برايهمشيتفتورفته

دنديرسمذکورمسجدبهعبورنيحاشرارازچنديتنوديخوابورفتهيقريآشنائلهٴمحبهٴبه مسجد خرا

قيطراثناءدروبردندتفتيبرارااووگرفتهرامظلومآنشدهداخلاستجا آنيکسکهدانستندو

ه يهد فقمجتنيحسخيشکهجمعهاماممنزلبهودنديکشجبروسرعتبهرااوودنديرسزينيگريدۀعد

را  يبود که امام اشاره به قتل نمود و اشرار و يالثّانعيشنبه چهارم رب ز حاضر بود وارد کردند و روز سهين

به  يسمانيگاه ر درآمد آن ينه و شکم و بدنش نواختند تا از پايبر س ياپيپ يها دند و گلولهيرون کشيب

دند و سقط گفتند و کف زدند و گرد بازار يکش يسو هم ن سو و آنيش کردند و کودکان و اشرار بديپا

بان لب يافته شتافتند و جسد را به مزار غريرودخانه انداختند و زن و فرزندش خبر  يگرداندند تا در گود

آقاآباد قميهٴجا و در قر نيسال بود تا ا 35ت در هنگام شهاد يرودخانه برده دفن کردند و سن و

در قتلش کردند و  ين سعيافتند و با معانديزد خبر يياز ملّاها يضبعوجستاختفايمدتنساجرضا يعل

عبورنيحرايودرآمدهمذکوريهٴختند که به قريقتلش برانگ يد داده پيهفت تن از اشرار را وعد و نو

بهراسررفتهاش خانهدربهگذاشتهتوبرهدروبردندشهربهکردهجداراسرشوکردندربارانيت
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يهٴاند انداختند و در قر از شهداء دفن يکه اجساد جمع يدگان سر را در چاهيد دادند که آن ستم اش عائله

بهمذکورنهٴفتدرواستنادرآنرينظکهآوردندعملبهيفضاحتوقساوتديشهجسدبهنسبتمذکور

قتل پدران آغشته  ۀمشاهدازتأثّرواهوالودهشتعلّتبهاطفالازيجمعميبردنامکهيشهدائعالوه

باً يغر يو متوار ياز مظلومان فرار يات گفتند و بعضيده شده بدرود حيبه خون دچار تب و امراض شد

 ينبود و بعداً با مساعدت احبا ٰيران گشت که قابل سکنيو يخراب نوع يها و خانهض و هالک شدند يمر

ان که در طول مدت اضطراب يار از بهائيستند و چه بسيان توانستند مختصر بنا ساخته زنفابالد و اعانت 

نفوسايواشراريبعضيها خانهدرروز شبانهچهلبيقرۀامدند وعديگر بار به وطن نيگشتند و د يفرار

راهازيبرخوماندندمصونتادادندخونخوارانبهباجورفتغارتبهاموالشانوشدنديمختفآزار يب

که  نگشتند تا آ يو متوار يشان فرار دور از عائله يها ابانيبه رسانده در بخرابهراخودآبيجوايچاه

ران مند و حکيآ يزد ميقصاص و مجازات از طرف دولت به  يه و اسلحه برابا قو يا افت که عدهيشهرت 

شه احاطه نموده يم و اندين فساد را بين و مباشرين گذاشت و محرکيندابه مع يريگ شدت و سخت يبنا

 يبرا نيناهبن و يخصوصاً قاتل يا پنهان گشتند و عده يشروع به مهاجرت و مسافرت نمودند و جمع يبرخ

دررايغارتاموالواءياشهمومانندمحفوظمجازاتازتاشدندعربعراقۀارت عازم شاهد مقدسيز

د کرد و يران امام جمعه و پدرزنش را از شهر تبعحکمشداشارهچه چنانوکنندمصرفتيحربهجا آن

 رامونياز اشرار مسلّح را که به علّت ارتکاب قتل و غارت خائف بودند پ ياو به تفت و اطراف رفته جمع

منصب  که صد تن از غالمان و پنجاه صاحب ين دولتيخود مجتمع ساخت و به شرارت پرداخت و مأمور

دست آوردن غارتگران و اشرار تفحص  ين را پيق قافله و مسافرين طريآمدند در ب يزد ميبودند چون به 

گرفتارراريکثۀب اشرار نموده عديها تعق زد در شهر و اطراف و راهيکردند و حکمران يو تجسس هم

وديتبعنشاندهانيعرياستربرنمودههيتنبوضربراابوالحسنرزايمپدرزنشوجمعهاماموکردند

ب نموده و به عنوان دست آوردن اموال ين و تأديمفسد را توه ياملّاهازرهيغوحسنملّاوکردحبس

ار وارد آوردند يبردند و بر آنان آزار و عقوبت بسر هم يغماگران و غياز اشرار و  ياريغارت شده اموال بس
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چه شد  د که دست بازدارند و به آنيهنوز مجازات و قصاص کامالً صورت نگرفته حکم از طهران رس يول

وت يب بيو نهب اموال و تخر يزير ن به طهران برگشتند و از آن همه قساوت و خونياکتفا کنند و مأمور

ياهالقلوبدرکهيهراسووهمنشدقتيحقبهانتقاموقصاصومجازاتديگردمسطورمهٴکه ش

 اشرارونيقاتلورساندنديگذران خوشوراحتمصرفبهرامنهوبهاموالوگشتزائليزودبهنشست

 يمت طهران نمود و حاجينخست قرار گرفتند و حکمران عز ين بر جاين و محرکيآزاد شدند و مفسد

که توانست مهاجرت به بودند هر يف احباب که مختفياز معار يرفت و برخ يورزا محمود افنان با يم

ٰ بالد  نشست و به  يرزا به حکمرانيبرادرش هرمز م يحکمران چند روز يکرد و به جا اخرٰي  

1322ه شد که اگر فتنه واقع شود مسئول است و در محرم سال يت توصيمالک در باب امنمراليمش

حکومتبهدالدولهيمؤشاهزادهپسکردندمنعيکلّبهشد يمفتنهلهٴيمفصّل را چون وس يهايرو دسته

 يساخت و چند رهابودنديباقالدوله جاللحبسدرکهرااشرارونيقاتلازيبعضوديگردمنصوب

نهٴاحاشه و اعا يد و برايز از صدارت معزول و منفصل گرديخان صدراعظم ناصغريرزا عليگذشت که م

 ياز محضر حضرت عبدالبهآء و از جانب احبا يمبالغ يپدر  يپشهداءصغارکودکانوپرستار يبعائالت

ش هم ينمود و از مال خو يبازرس ٰياولطهٴافنان بن خال اصغر حضرت نق يد مهديس يد و حاجيبالد رس

کرد تا صغار کبار شد و عائالت شهداء  ق اقدامين طريره مبذول داشت و مدت چهارده سال بديکث يمبالغ

کنند. يدار توانستند خود را نگه

رازيفتنه در ش

افتادند و حسب ت نمود و ملّاها و اشرار به طمعيرها سرايزد به بالد مجاوره و غياصفهان و  ۀمذکورنهٴفت

ه و ياوضاع امر ش دريا بيرات کم يفساد و تفاوت حاالت حکّام تأث يث استعداد برايتفاوت بالد از ح

ور با يرزا احمد خان عالءالدوله مرد غين جهت که حکومت با ميفه نمود و در فارس از اين طايا يزندگان

ند و حکمران ينما يگر حرکتين بالد دين را ممکن نشد که مانند معاندين و مغرضيت بود مفسديکفا
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ن يرا که با ا يگلربگياهللا خان ب بيش حبگانه مقتدر متنفذ بلد و پسريالملک  بالدرنگ محمدرضا خان قوام

فه مؤالفت يطا

وت يقطعه کردند و ب کصد و نود و پنج نفر را کشتند و سوختند و قطعهي... و ش از دو ماهيدر امتداد فتنه ب

نمودند.  خراب اموال احباء را غارت کردند و تومانران کردند و سه کرور يار را خراب و ويبس

484الصّدور ص  بهجة

 يدونير پنجه فريخان ام يس تلگرافخانه و جعفرقليالسلطنه رئديمؤرزا ين ميز شاهزاده محمدحسيداشتند و ن

ان بودند با خود متّفق ساخته به قوت و همت تمام مانع از بروز فساد يخان سرهنگ را که از بهائ يو احمدقل

ک نمود تا هجوم به استاد يمجتهد اشرار را تحراکبر يد که ملّا عليشدند و در آن اثناء از زرقان خبر رس

ملّا  نجليرزا جالل زرقانيز سخت گرفتند و ميگران نيار وارد آورند و به ديدوز برده آزار بس ياحمد ملک

 يب و برخياشرف عندليرزا علير گشت و حسب مشورت با ميدن اخبار مذکوره متغياز شن بکأعبداهللا 

ق ييمستور و تحت تض يتا ک يمضمون به حکومت نوشت که ما ملّت بهائن يبد يدادخواه ضهٴيگر عريد

فرستاده حکمران با  ياکبر خادم هنگام صبح به باغ حکومتيعلآقاطهٴم و به واسيمردم جهول شرور باش

رزا يضه به دست ميد جالس بود و عرياز ملّاها و تجار و اشرار و سائر طبقات در عمارت خورش يريکث

ان بود و يوان از بهائين خان معتمد ديرزا حسيو محرم حکمران که برادر م يالملک منش فآصقاسم خان 

ناچار شد با  ....د و يحسب تأک يد آصف بعد از مطالعه خواست محرمانه به عرض حاکم برساند وليس

الحال در  ين و چنان است و حکمران فيان و درخواستشان چنيضه از طرف بهائيان کرد که عريحضّار ب

اکبر گفت جواب از ينوشت و به آقا عل يالملک دستور خان قوامضه خطاب به مهجور رضايعر هاش

د که يحت نمائيفه نصين طايالملک را احضار کرده دستور داد که به افراد ا رد و خود قواميالملک بگ قوام

خود اظهار کرده  يه به رفقارون آمدياز حضار در مجلس ب يبرخ يست وليگونه اظهارات ن نيحال موقع ا

شخدمتيپنامخان عباسطهٴالملک به واس سو قوام کردند و از آنيج هميک و تهيو برزن تحر يدر کو

 يعام ين افنان فرستاد که شخصينورالدرزايمآقابهاميپبودامرنيامحبتبهمشتعليجوانکهخود
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خصوصنيادرمذاکراتومالقاتنکياودادهحکومتبهفهيطانيايبرايآزاددرخواستضهٴيعر

يبرارابيحبرزايميحاجخودبخلونتوانستمالقاتپادردوکسالتعلّتبهافنانواستالزم

به مالقات قوام رفت و قوام از شرح  يشهر باغدرشبازگذشتهشبازيپاسدرکهنمودنيمعمالقات

با  1308ن مضمون شرح داد که در شهر صفر سال يخواستار گشت و او بد ابهيٰٰسفرش به محضر جمال 

حجه با عائله به عزم تشرف حضور رفتم و در يذ 8د شدم و نزد والد ماندم تا در يسععائله رهسپار پورت

فا و عکّا نه ماه به طول يفا بودند و مدت تشرف در حيم حيف مقيفا شدم که در آن موسم صيدهم وارد ح

ونگاشتهراالدوله جاللاعمالوشهداءۀد و مذبحيزد رسيب از يفا مکاتيد به خاطر دارم که در حيامانج

ه را يدولت قاجار اتيتعدکه مشرف بودم  يگشت و غالباً در اوقات ابهيٰٰجمالاحزانموجباخبارنيا

ان ين بين مضاميساعت بدباً دو يمن و اخوان را احضار فرمودند و تقر يفرمودند خصوصاً شب يان ميب

ٰ ون مالءيکرد ع يالدوله کار کردند که جالل ست ين حرکات چيد علّت ايدان يست ميخون گر اعلٰي 

رسال ااحيسيحاجطهٴبه خطّ خود عرض و به واس يا ضهيالسلطان عرظلّرزا يعلّت آن است که مسعود م

د يبا من همراه و همراز شو يشما و حزب باب ن بود کهيکه اظهار و خواهش کرده ا يداشت از جمله مطالب

مافات و  يفتالم ينمائ يم يدهم همراه ياست ميدهم ر يم يم من به شما آزاديان برداريبابا را از م شاه

د ين افکار را به خود راه ندهين مظلوم جواب نوشت که شما ابداً ايکه وارد شده خواهم نمود ا ياتيتعد

م ... ما هللا يخواه ياست نميم ريخواه ينم يران واجب است ما آزاديا يايشاه به شماها و افراد رعا يدعا

مظلومنيابهرامطالبگونه نياگريدعهٴمظلومان آفاق دف يجمع اخالقب يتهذ يم برايا ام کردهيق

ت احباء نمود بعد يضر و اذام بر يوس شد قياالت فاسد که مأيخ نياازفرمودندديننمائخواهشوديسيننو

ها در  از آن يئا مذکور خواهد شد اثريکن شيب کان لم يست عنقريفرمودند ظلّ زائل قابل ذکر نبوده و ن

شود  يده ميک شهر و نفس ديک محلّ و يد در ينخواهد ماند بعد فرمودند مالحظه کن يه باقيدولت قاجار

ت يقوام از بدا يگريشود و د ير ميش يکيد ينما يبه انصاف رفتار م يگريکند د يام ميبر اعتساف ق يکي

دييتأوبرعکسشدخواهدمنقطعفارسۀب اسم آن از صفحيام کرد عنقرير بر ضر امر قيراز مشيامر در ش
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عا فرمودند و دماۀباردرايآکهديپرسبارسهشدخوشحالتيغابهديبشننياچونقوامودنديطلب

ان آمد و ذکر نشر امر در يگر در خصوص امر بهائيد يها گاه سخن آن يب گفت بليرزا حبيم يحاج

ل به مالقات و مذاکرات يآن مملکت شد و اظهار م ياحبا يتيدن صبور جمعيکا شد و قوام طالب ديامر

 ه بهضيدانم عر يود نمنمعيسريحرکتوانهيدشخصنياگفتنيچنکردهمذکورهضهٴينموده و ذکر عر

ند چند نفر اشخاص ياد حکمت نمايد زيست شما سفارش کنين امور نيکه عرض کرد حال موقع ايامضا

دوار هستم که کامالً يم اميشه همراه بوده و هستيگوها مرتفع شود ما همند تا گفتيايرون نيروف از خانه بمع

د يکشته نشود حلّاج سم که آن جوان مظلوم کردتيجداديزيسروستانيمرتضلهٴشود در مسئ يريجلوگ

 يب به خانه برگشت و ماوقع را برايرزا حبيم يچه واقع شد و بالجمله حاج وانه را نکردم واقع شد آنيد

در  يراز پرآشوب بود و اهاليبعد ش يقوام فرستاد و روز يکا را برايامر يان کرد و صور احبايوالد ب

اهللا خان و پسر کهترش  بيرش حبتهمگفتند و قوام مذکور و پسر  يقط مو لعن و س کوچه و بازار سب

از حد خود  يه کردند که مبادا احديبلد را خواسته توص يها محمد خان نصرالدوله سرکردهيرزا عليم

سه روز بازارها بسته و ملّاها و اشرار گرم فساد  يد والّا از جانب دولت مسئول خواهند بود وليتجاوز نما

ر يخان اميدالسلطنه و جعفرقليو مؤ يگيگلربياهللا خان ب بيحکمران با مشورت قوام و پسرش حب بودند و

رزا محمدجعفر خان يند و ميايرون نيف احباب از خانه بين قرار دادند که معاريپنجه در خلوت درک چن

ک يکينوشته به  يان مخلص بود مأمور شد که صورت اسامياهللا خان که از بهائ بيحضور حب يمنش

رزا ابوالقاسم يب، ميرزا بزرگ عندليم يب، حاجيرزا حبيم يق بود حاجين طريبد ياطّالع دهد و اسام

اکبر خادم و ي، آقا عليرزا جالل زرقانيابت، من نقّاش ثيرزا عبدالحسيوسف نقّاش، ميرزا يساز، م ساعت

رزا يچراغ رفتند و آقا م  ه حجرات خود در شاهن به خانه نشسته بيرزا عبدالحسيرزا ابوالقاسم و ميالجرم م

ب در خانه بماند و يبه آباده رفت و عندل يشيدرو ياکبر خادم درزيطهران شتافت و آقا عل يجالل به سو

شدند تا در روز  اعلٰي ٰ ت يم بيمق اءيضرزا يم يرزا بزرگ با برادرش حاجيم يب و حاجيرزا حبيم يحاج

ملّاها  يفتوابهتاداشتندبودجمعهکهبعدروزانتظاربرآشفتهمردممهٴهنگامه بود عاوم پنجم يشنبه که  پنج
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مشاورت  پنجهريدالسلطنه و اميالملک و مؤ ند و عالءالدوله به اقواميااليچارگان بيچنگ به خون و مال ب

سائر ملّاها هم  يو براد که مردم را ساکت کند يد امام جمعه را خواست و از او طلبيکرد قوام گفت اآلن با

امام جمعه که  يٰيحيخ يش يد و حاجيرا پسند يو يد تعارف فرستاد تا ساکن شوند و عالءالدوله رأيبا

ت متنفذ بود حاضر کردند و او قول داد که فردا روز يرخواه و مساعد با احباء و به غاينفس و خ کين يمرد

دراهم و  زينفوذ ن يذ يملّاها يبه باز شود و براحت کرده بازارها روز شنيرا جمع و نص يجمعه اهال

ل مجتمع شدند و يدر مسجد وک مبلد حسب اعالن از طرف اما يفرستادند و عصر روز جمعه اهال يريناند

رات يها پر شد و مردم تقر ر و باال و باميافتند و مسجد از زيز حضور ياء امور نيعالءالدوله و قوام و سائر اول

امام که سنّش از هشتاد متجاوز بود سواره وارد مسجد شد و بانگ صلوات از هر سوء  کردند و يگر ميد

ونيريشيها مثلازپسکردهادايغرائبهٴمرتفع گشت و امام پس از تعارف با مردم به منبر برآمده خط

شمابهمنهاالنّاسياکهکردانيبمضموننيبدنمودهسخنآغازبوداومخصوصکهنينمکتيحکا

افرادومعاشرمبلداهلتمامباوگذراندميزندگانلهٴباً هشتاد مرحيد که تقريدان يکنم شما ميمحتينص

يراضمنديباش يممناوالدواخوانلهٴمنزبهشماهاشناسم يمطائفهوطبقهوثيحهرازراياهال

 ياها را به بعضشمنوعايوراشماهايمغرضاشخاصکهشددينخواهيراضهمشماالبتّهوشوم ينم

کم السالم لست مؤمنا و يال يالتقولوا لمن القد ويفرما ين متّهم و بدنام کنند خداوند در قرآن ميعناو

وخارجتياسالمۀد از جاديم فالن عمر وزيم بگوئيهذا حق ندار يمعصوم ما را امر به ظاهر فرمود و عل

د من يبه قول من نمائ يکه شماها تماماً همراه دارمخواهشوميگو يميمطلبمننکياشد ينممسلمان

کيهمهمنجاننداردنداردندارديبابانشاءاهللارازيشدرميگو يممندادخواهمشمابهبهشتۀوعد

نداردندارديبابرازيشدرگفتندبارسهبلندبانگولحنکيبههمهونداردنداردنداردديبگوئقول

د و فردا که يد و بازار و دکان باز کنيباشد اآلن برو يک ميمعه است و ساعت نجعصرگفتگاه آنندارد

د و عموم سمعاً و طاعتاً گفته به امام دعا کرده دو يشنبه است تماماً مشغول به کسب و شغل خود باش

ر معروف که در مسجد حاضر بودند خبر نزد سائر احباء يغ يها را باز کردند و احبا ساعت به غروب دکان
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ک و از ين يعه که شخصيالشّر ن عارفيرزا محمدحسيبه م مراحت شدند و در همان شب اما يبرده همگ

د يراز نباشيدر ش يد چند روزيرزا ابوالقاسم را حاضر ساخت و بدو گفت بايمحارم امام بود برد که آقا م

ش دو فرسخ دور از شهر يها ن که از باغستانيآباد بزنيحس يا دفعه کيو اما را ندارم  يجواب گفت جائ

ن مطّلع شده خبر به امام آوردند يمعاند يجا ماند تا بعض در آن يف هم داد که مدت ماهيبود نوشت مصار

قانه  مين مقيرزا عبدالحسيوسف و ميرزا يمانند م يد چنديرزا را خبر آوردند و بدو گفت بايو او فرستاد م

رزا ابوالقاسم گفت با معاش چه کنم دو عائله نان يند ما صدد فساده چراغ ب را که اشرار شاهيد زيباش

ه کرد ياش برسانند و به اشخاص محترم توص پانزده من به خانه يخواهند و امام مقرر داشت که ماه يم

گاه  اش اداره کرد آن را در خانهرزا يق مدت سه سال مين طرياش ببرند و اجرت بدهند و بد ساعت به خانه

شان يه برايرزا را گرفته اثاثيم يبرا يالتيک ارگ اياز حجرات مدبرالسلطنه نزد يا احباء همت کرده حجره

و امور  ين در خانه مشغول نقّاشيرزا عبدالحسيوسف و ميرزا يشدند و م يساز مرتّب کرده مشغول ساعت

ن باز شد و شهر يند و بالجمله اقدام امام در همان روز شنبه دکاکخود بودند تا پس از چند سال در گذشت

رون آمده و به امور خود پرداختند.يکم ب افت و احباء کميآرامش 

اعلٰي ٰ ت يد بير و تجديتعم

ت يداً بيعاً اکيد که سريرزا آقا افنان رسياز حضرت عبدالبهآء به آقا م ياثناء خلوب مذکوره دستور درو 

د و او نه تن از يد نماير و تجديت ظرافت و لطافت تعميه در غايان و وسعت دهند سه اصليرا بر بن اعلٰي ٰ 

پنجه و ريخان ام يدالسلطنه و جعفرقليرزا مؤين ميب و محمدحسيد حسن افنان و عندليان آقا سيوجوه بهائ

رزا يرزا محمد باقرخان و ميرزا و ميمحمد خان موقرالدوله و مجمع ميرزا عليخان سرهنگ و م ياحمدقل

وم چهاردهم يدر  يعموم ين آشفتگياألمر در ع را مجتمع ساخته مشورت کردند و اطاعة يآقا معمارباش

ب شصت نفر بنّاء و عمله و نجار آورده به سرعت مشغول عمل شدند و در يقر يباش األول معمار يجماد

صادر از قلم حضرت  يف همت نمودند و در لوحيارم مصيظرف دو ماه اصل بنا تمام شد و احباء در تقد
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ام ولوله در آفاق افتاده و زلزله در ارکان ين ايچند در ان مسطور است هريام چنيعبدالبهآء در آن سه ا

ت يب يبنا يامتين قيا و مصائب مفتوح و طوفان امتحان و افتتان موجود در چنيعالم انداخته ابواب بال

کس را در وقت امن و امان هرين است زين کار ايفرح و سرور هر قلب حزم است و سبب يمحترم عظ

هرازميعظۀد و برف و تگرگ و رعد و برق و صاعقيکه باد و باران شد يدر وقت يتواند ول يم يکار

وديبگشاشراعناخدااگراعظمطوفانوايدرقطبدريبتيمصنيچندرطيمحگردبادويدرپ يپجهت

.ميالرحمن الرح يمن فضل رباند هذا بر ينوا بادبان باز کند و کشتيا هر بيدر ....د والّا در يبنمام يعظيقوت

غ در طهرانيس درس تبليتأس

امرغيتبلواستداللدرسمجلسعرفاءوعلماءازيهمدانصدريحاجطهٴن سال در طهران به واسيو در ا

ق کتاب ين طريمذکورند و بد يطالب و حاضر شده نزد و نايبهائازريکثۀعدوديگردسيتأسيبهائ

ن افزوده يخت و بر شمار مبلّغين امر برانگينشر ا يغ و مسافرت برايع را به تبليالء گرد آورده جمياست

د.يگرد

فتنه در آباده

نگاشتملّاهاازيبرخبهينجفمجتهديمحمدتقخيشيحاجکهيبيمکاتجهتازفارسۀو در آباد

ن اطراف را ين مضطرياط دو تن از مؤمنيزمه و دردسر فساد شروع شد و اهل بهاء به پاس حکمت و احتزم

زد ياز اصفهان و  يده متواريکش ان ستمياز بهائ يا ن که عدهيفرستادند و هم ٰيداً پناه آوردند به قريکه جد

س يتأس ين محفل روحانيد و نخستيمذکور رس يب طالقانيرزا حسن اديمجتمع شدند و مخصوصاً چون م

دند به حرکت آمدند يچش يک طعم همينمود آخوندها که به استماع اوضاع بالد مذکوره آمال خام درد 

 افر ياهالان بالد مذکوره را بر ياألصل بر منبر آمده سرگذشت بهائ يرازيملّا عبداهللا واعظ ش يو حاج

ن آن حدود بستود و مردم را به شورش و هجوم بر مظلومان يت مسلميو حم يدارنياز د يخواند و لخت
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فه بود ين طايران که از االملک حکم رشان را بسازند و مدحتا ساخت که بتازند و کاياغاالند و محيب

م يزد تسليمانند  آباده انيند بهائين دست بگشايفارس خبر داده گفت اگر مسلم يتلگرافاً به عالءالدوله وال

ه منال يگردد و انتظام امور مختل شود و در تاد يت کنند و منجر به قتل صدها نفوس منشوند و محارب

راز يد کرد که واعظ را فوراً گرفته به شيشد يالحال تلگراف يد و عالءالدوله فيد آينقصان پد يدولت

ن يرا گفت و مشورت کرده مصلحت چن ٰيرجاميب و در محفل روحانيالملک با اد بفرستند و مدحت

د لذا ياير بر او وارد نين و تحقيراز شود و توهيدند که به واعظ محرمانه خبر دهد تا خود شبانه رهسپار شيد

دو به هر ونهادانيمدرراواقعهرفتهامامنزددرنگ يببرآشفتهاودادهخبرواعظبهينيامطهٴبه واس

ن را بسته دست از کار يدکاک يبه بازار انداخت که اهال ياألسالم پسر امام مناد خيجوش آمدند و ش

درملّاهاصفکهنگذشتيساعتوگشتندمسلّحمدافعهيبرازيناحباءوشوندمجتمعامامنهٴده به خايکش

بهکهشدندصددآنبرونهادندبازاربهيروآمدهرونيبامامنهٴخاازعقبازاشراروکسبهانبوهوجلو

ختهيرريشهانيبهائازنيحسيدائنهٴارس کنند و هم به خافيوالبهفهيطانياازتيشکارفتهتلگرافخانه

د يمذکور آقا عبدالحم نهٴخاقربدروسازندهالکآوردهدستبهماند يمجا آندرکهرابياد

ن شد و به ياز خون رنگشش يده چنان بزدند که سرش بشکافت و رين کشياش پائ را که از دکّه ياصفهان

نيحسرزايموديرسنيحسيدائنهٴن خبر به خايفتاد و دکانش غارت کردند و ايحالت ضعف ب

رونيبعقبشازسياويعلآقاوديدورونيبدهيکشاکلازدستبودغذاتناولمشغولکهاءالحکماءيض

وختنديبگرگذاشتهيجابررامظلومديعبدالحمآقاانامانبوهوکردنداميقرانهيدلآمدهبازاربهوشتافت

اءالحکماءيضوبرکشتندهجوموجانيهنبوغاخالطمردموبردندنيحسيدائنهٴرا با خود خا يودوآن

اگرديکنرونيبسرازرااصفهانوزديفکرالبتّهشماکهگفتدهيشدکلماتنوعنيبدشدهمقابلآنانبا

م و در همان حال يرداربانيمازراشماديبردارمظلومانبهيتعددرومملکتانتظامخالفبريقدم

شه کرده متفرق شدند يشان اند ان گشتند و اشرار از مالحظهياز جوانان احباب با اسلحه به بازار نما يگروه

الحال  يف ديران در هنگام واقعه به خارج قصبه بود و خبر به سمعش رسمن را مفتوح نمودند و حکيو دکاک
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را گرفتار کردند و به غل  يخته جمعيان داده گماشتگان ريشورش يريمأموران خود آمد و حکم به دستگ

د از او يش و تمجيبر ستا يمبن ير نهادند و واقعات را مفصّالً به عالءالدوله خبر داد و او تلگرافيو زنج

ن يد تا معالجه شود و از مهاجميرد مظلوم مجروح را به جراحان بسپاينموده حکم داد که عبدالحم

د و يالوصول گرفته بفرست د و قبضيد و اموال منهوبه را استرداد کرده به صاحبانش برسانيريف بگيمصار

د و سران اشرار يراز داريالحفظ اعزام ش ملّا عبداهللا واعظ هر سه را تحت ياألسالم و حاج خيامام جمعه و ش

خانه را فس تلگرايفرستم و رئ يد ميرغضب الزم شد خبر دهيم د و اگر وجودياست و مجازات کنيرا س

ذ احکام تساهل و تسامخ يالملک از اجراء و تنف قت اخبار باشد تا مدحتيملزم ساخت که مسئول ابالغ حق

ار به يکرد و احباء در حصن امان قرار گرفتند و مساعدت بس ٰيق مجرين طريد الجرم فرمان را بديننما

کردند و  يرائين به آباده را با روح کامل اخوت پذين ملتجيمهاجرزد نمودند و يان يبهائزدگان  بتيمص

راز مرخص شده برگشتند و ساکت ماندند و عموم از يمذکوره پس از انقضاء شش ماه در حبس ش يملّاها

7اسودند.يشرارتشان ب

انکرمدرمذکورهنهٴفت

ان آن يکامله بنمود و معذلک بهائ يفتنه و فساد ملّاها مساعران ياخماد ن يبرا يظفرالسلطنه وال در کرمان

يهٴساکن قر يعل ب گشت چنان که آقا محمد بن آقا بخشيا نصيدر مصائب و بال يز سهميحدود را ن

کرده  يرفت پ  يش ميمسکن خو ومذکوريهٴقريسوکهيحالدرآباد جالليهٴقردررانوقشهرآباد

مسخره بر سرش نهاده واژگون بر حمار  يت آزار نمودند و کالهيار و اذيگرفتند و با چوب ضرب بس

ه آباد عودت دادند و وهن و حقارت وارد آورده ب  کنان به جالل تيتمام اذ ينشاندند و با ازدحام و شادمان

فتنھ در زواره و فتنھ درزوارۀ اصفھان نیز سرایت کرد و سید و مّال اھالی را براشوبانده مجتمعاً بھ قصد ھجوم و قتل و غارت .7
پروا با بستگانش بر علی نام از بھائیان بیمظلومان ... بندند و عزم روحانیان بر عدم مدافعھ و تناول جام لبریز شھادت بود ولی عرب

ھا برافراختھ ھای بھائیان بود سنگر ... کرده مھیای دفاع گردید و ... پیشوایی پیشوای محل رسیدند تفنگاول خانھبام خانۀ خود کھ
شود و بسیاری بھ نصیحت و اندرز گفت کھ ما مانند مظلومان یزد حاضر برای قربانی و غارت نیستیم و این برای شما گران تمام می

علی برای ارائۀ نوع عمل تیر ساچمھ رھا کرد و پای پیشوا ھدف شد شدند و قدم ... نھادند پس عربافتند و آنان متنبھ نخاک ھالک می
کھ مجروح و خونین بھ فرار شتافت و آن ھمھ نیز بھ فغان و عویل دررفتند و فتنھ ...و مظلومان مصون ماندند.
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وکرد يمسکونتاش خانهدرمحمدآقاوداشتحفاوتۀسابق يکه با و يصدد قتلش برآمدند و کس

ه نجات داده يت و حفاظت برخواست و او را از چنگال سباع ضاريجا عازم شهر آباده گشت به حما آندر

.داشتروانهسالمتبهشدندمتفرقاشرارچونوبردشيخونهٴبه خا

قتل و غارت در رفسنجان

شروع به تعرض کردند و  يان پناه آوردند و اهالياز فرار يزد جمعيقرب جوار  يدر رفسنجان برا

 يا بود و حاجيولوع در اخذ اموال رعا...خان حکمران طامع  م يمحمدکريحاجۀخان برادرزاد يقليعل

 ابهيٰٰمصاحبه و مکالمه در خصوص امر  يرزا محمود زرقانيبا م يز که قبالً نوبتيمجتهد ن يخ محمدتقيش

مت شمرده خواست آب گلينشد فرصت را غن ير ناصالحش جز ثمر تلخ حاصليضم زرکرده در ارض ج

ز کرده همدست شدند و ين هم به طمع اموال اهل بهاء دندان تيمعاند يرد و برخيگ يآلوده کرده ماه

ن يده مسئول تأميرا طلب ينقيند در آن حال شاهزاده ظفرالسلطنه عليخواستند شروع به قتل و غارت نما

گان  شناخته يخواست و او چون به مقر حکومتش برگشت از بعضش عموم را از او يرفسنجان کرده آسا

 يآن که برا اولٰي انست ين گفت آثار بروز فتنه و انقالب نماينار بگرفته چنيدرهم و د ين مبالغيمؤمن

زد به سمت کوهستان شهر بابک بروند الجرم يان يز فراريان رفسنجان و نياط و تحفظ از خطر بهائياحت

 يبه کوه يتشنه و خائف از کوه ياميده گشتند ايدات شديدچار تعرضات و تعم يدند ولان متفرق شيبهائ

ان و يد و به حکم ملّايگرد يشان برآمدند و هرکه توانست مختفيشتافتند چه اشرار در صدد گرفتاريهم

س ن نموده آتش زدند و حبيشان را محاصره کرده غارت کردند و آحادشان را توهيها ان خانهيفرمانروا

آباد  بهرامبه ک مجتهد مذکور .... يران در رفسنجان جنود به تحرمکه حک ياميمه گرفتند و در ايجر نموده

 يکرمان که مرد داورانيهٴقراهلازدوز کفشيرزايمنهٴاز اشرار به خا يش با جمعيها برادرزاده

 يو لعن تمام هجوم برده و ت و شدت و غلغله و سبيختند و با جمعيالمعاش بود ر فيمان و ضعياأل يقو

ر کوفتند و چون يدند و با سنگ و چوب و زنجيکرده به چهار سوق کش يرا گرفته اصرار بر لعن و تبر

يرمقهنوزکهيحالدروفتاديبکهکوفتفرقشبرشدتبهرايآجريظالمنراندزبانبريسوئمهٴکل
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سمان يش را به ريم نمود پس پايبسوخت و جان تسلخته آتش زدند يندامش رابرنفتبوديباقيودر

آباد  نعمت يهٴقر يآباد انداختند و اهال واقع در حبب راه رحمت يدر چاه يدند و در خارج آباديبسته کش

ر چندان زدند که يجا پناه برده با سنگ و چوب و زنج صباغ را که به آن يعلا و استاد غالمناستاد محمد ب

دو را د والّا هريد بد گوئين گفتند لعن کنيشان چنيبد يپدر يدر آن حال پ مشرف به هالک شدند و

د يز آقا اسداهللا و آقا سيافتند و نيييرهارخواهانيخازيتنطهٴبه واس يم وليانداز يسرنگون در چاه م

ز به آن يزد نييفرار ياز احبا يبعضوبردندپناهنوقشهرآباديهٴکه به قر يعل کاظم و آقا محمد آقا بخش

نفوذ کردند و  بهٴتعرض به آنان فرستاد که از آقا اسداهللا مطال يرا برا يه وارد شدند حکمران سربازانيقر

ران به جبال پناه بردند و مشرف يدرآمده سرگردان و ح يرفت و ناچار از آباد يز مياحتمال هجوم اشرار ن

ان يکردند و فرار يش را مخفيآباد برگشتند خوبه شهر يبه کرمان و برخ يبه هالک شدند و پس از مدت

يهٴکرمان به مزرعه و ملک خود در قرن ياز مجتهد يزد ناچار به عودت وطن شدند و در آن هنگام تني

هرشدهمصونحکمرانغارتازبودهاوبهيمتّکوستهيپکهراهيقرمردمودهيگردواردآباد جالل

بردندپناهشهرآباديهٴرفسنجان که به قر يقتل و غارت احبا يجستند ب ياستند ارتکاب مخو يمرايشرارت

وقتلبعديروزتاگرفتنداحاطهومحاصرهرامذکوريهٴقروقلعهشبکيطولدرآنانوختيبرانگ

زينوگشتمنصرفشيخوقصدوعزمازمذکورمجتهدکهآمدشيپيموجباتيولکنندغارت

م هجوم اعداء در ياز ب يچند يها گر از اهل بهاء شبيو پسرش محمد با دو تن د ين گدا عليسح غالم

 يران جمعمشان جلب نمود و حکينار از ايدرهم و د يمبالغ يخ محمدنقيش يها به سر بردند و حاج کوه

ود و گرفتار نم راآباد نيحسيهٴقر يگر احبايد و ديمأمور و گماشتگان خود بفرستاد و آقا محمدطاهر شه

گر از احباء را اشرار يد يز برادرش و تنيو ن يسروستان يعلنقود مأخوذ داشت و آقا صادق يمبالغ

ره وارد آوردند که مظلومات به شرف يضرب چوب و زخم کارد و غ ير کرده به قدريرفسنجان دستگ

در فتنه افروخته به گر احباء او را يد يز برخيشان و نيمجتهد ا يخ محمدتقيش يحاج يدند وليهالکت رس

ۀخواست و بالجمله اخبار واقعات مذکور ينار ميکرد و از آنان درهم و د يدست خود نگهدار
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خان را حبس و  ينقيعلونمودرفسنجانمأمورمسلّحسوارانيجمعوساختريمتغرايوالظفرالسلطنه

بردهکرمانبهالمراقبة تحتمذکورشۀرا با برادرزاد يخ محمدتقيش يد کرد و حاجيخ و تهديتوب

نيتأميپاريبسسواريوالوشدمستخلصوکردندشفاعتملّاهايولدهدسختمجازاتخواست يم

.گشتخاموشويمنطفعامهجانيهرانينتانمودمأموررفسنجان

فتنه در کاشان

شربازويعمومبهٴگرما ن احباء را از دخول دريرزا فخرالديم يحاج ياو در شهر کاشان به موجب فتو

آقاوکردمساعدتمذکورهاعمالواحکامبازينحکمرانلشگرحساموکردندمنعها خانهتيسقادر

اکبر آقا باقر را گرفته به يعلآقاومحمدهاشمآقاويعل غالميحاجويلقائماشاءاهللارزايمويرجاسبيم

 ياز مظلومان سو يشد الجرم جمع يوارد م ياحباء تعرض و تعدوسته به يپ يحبس انداخت و در هر محلّ

س تلگرافخانه هم متّفق و متّحد با يتلگرافخانه شتافتند که متحصن شده تلگراف تظلّم به دولت کنند و رئ

پناه ماندند و به  يمضطرب و ب يرفت و آنان از ضرب و زجر اهاليگان را نپذ چارهين بود بيمغرض

ن ين و مجازات مفسديمحبوس يس رفتند و به دولت تلگراف کردند و تلگراف به خالصيانگل نهٴخافتلگرا

و جسور شدند و احباب مجدداً تلگراف  ين جريده نتوانست عمل کند و مفسديآمد و حکمران ترس

ن يد و از محبوسين را آسوده کرده فتنه را مرتفع نمايد که مظلوميد به حکمران رسيکردند و امر شد

ن خارج يگر روند و مظلوميحاکم امر نمود که در شهر نماند به مجال د يز متخلّص گشتند ولين يمتحکو

شهر و بسته  يخوردگموجود بود و مدت بهم يشدند و در آن موقع استعداد شورش و قتل و نهب عموم

ن يفخرالدرزا يم يحاج يد وليها مدت چهارده روز به طول انجام ن و حمامات و سقاخانهيبودن دکاک

ده اقدام ننمود چون جمع اشرار هجوم کرد آقا محمد يزان مصلحت نديانگ خود را با اشرار و فتنه يهمراه

بازداشتند و فقط  يد امر داد دست از ويو لعن نما ياش بردند که اجبار بر تبر خ حسن را گرفته به خانهيش

وقت از همرهان وسوسه نموده گفت هر ازيکيوگذشتيلقائرزايمۀدان نزد دکيبا گروه مر يروز
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د و مجتهد حکم يگو يدهد و بلکه سقط و دشنام م ين مردک احترام نکرده سالم نميم ايگذر يجا م نيا

ت به حاکم برد جواب يدند زدند و دکان تاراج کردند و چون شکاين کشيرا از دکه پائ يرزا لقائيداد م

د.يننمادر کاشان  يد که من به شما گفتم چنديشن

ر و تعرض به قصد جان اکابر و اصاغريفتنه و هجوم عموم در مال

ختند و در شب يرا برانگ يده عزم تعرض به مظلومان نمودند و اهاليزد را ملّاها نشنير اخبار يمال بهٴو در قص

ابوالقاسم خان واقع بود  يزرگر که در کاروانسرا يستمگر به در دکان استاد عل يرا جمع يديجمعه س

ر خود را به خانه يو دشنام پرداخته سنگ انداختند و آن مظلوم با تحمل و شفقّت و تدب ختند و به سبير

حت و اندرز يش جمع کرده نصيکشاند و تا صبح به تالوت مناجات پرداخت و اعضاء عائله را به دور خو

ن نعمت يده هرچه بر شما وارد آورند شکر ايم جوئيتسلمان و يگفت که هرگاه فتنه برپا شود استقامت در ا

ها را  ک از بچهيهرهرروز زودتر به نماز و مناجات برخاست و الصّباح از  يد و عليه نمائيو رحمت اله

 يره که براينقره و غ ينياهللا نام را همراه به حجره برد و در گشودند و س هيد و فقط کودکش وجيببوس

ر بران و ير بغل بگرفت که به حاکم برساند و ناگهان انبوه اشرار با شمشيساخت زرالممالک حکمران ين

نه مکسور و متورم گشت و در يختند و چندان زدند که شکم و سيان رياگوعتيرکالن و اش يها چوب

د دلش به حال کودک سوخته يتصادفاً رس يبان حکومتندند زندايکوب ياهللا را با ته تفنگ م هيکه وج يحال

که  يشان رساند و در هنگام زچنگان ربوده بر شانه نهاد و عبا بر سرش انداخته به خانهيرا از چنگ ت يو

حتينصوشدندحاضريحکومتۀده قصد اهالک داشتند اعضاء دائريرون کشيپدر مظلوم را از حجره ب

مشاهده و  يموزون پرزا بن شاهزاده يم يقلٰيمرتضناگهاننگشتمؤثرمتجاوزسنگدالنبريولگفتند

خود آمد و  ين قتل به پاياز مستحق يگريشان بر او افتاد گفتند د دهين که ديد و هميمظلوم رس ۀمساعد

 يق از آجرهايدارالحکومه رفتند و اشرار در اثناء طر ين حکومت سويبا مأمور يبدو پرداختند و همگ

رزا را به ضرب خنجر مجروح ساختند و يم يقلٰينواختند و دست مرتضيبرج مخروبه به فرق دو مظلوم هم
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را سخت بکند  ياستاد عل ير کردند مخصوصاً پاهايدو را به زندان رساندند حبس و زنجحال هرنيبد

پسران  يقلرزا و اماميم يقليد و نخل به گردنش نهادند و مهدياش از نقل حد ر چانهيانداخته و شاخه به ز

 يآلود حاضر ساخته به حبس افکندند و دو ساعت ز با سر خونيرا ن يلموزون و عباس پسر برادر استاد ع

در  يش حبس کردند و چون اعضاء حکومتيز آورده نزد رفقايرا ن ين نقّاش بروجرديرزا حسيگر ميد

دان محبس يگذشته از زوال که در م يد گشتند باز در ساعتيمت ناامين قيدارالحکومه را بستند اشرار در ا

ج انام وا داشتند و از ييو ته ابهيٰٰرا به سبب امر  يشيد درويگرفته مردم انبوه بودند س يسازهيه و شبيتعز

اطيخلياسمعرزايمنهٴبه خا يبه رو يامد و اشرار جوالن گرفته رويبه عمل ن يجانب حکومت ممالکت

يهٴتکدرببهافکندهريزبهراناتوانماريبمظلومآنوبردندهجومکردهرانيوراخانهواريدوشتافتند

ساختندمدفونومستوربهٴخرابهراجسدنمودندشرحه شرحهقتّالهآالتبهدهيکشها قبهيهٴوف به تکمعر

گشتنديحوالآندرنائبيا عدهودنديطلبهالکيبرارايعلاستادودنديدودارالحکومهيسوگاه آن

ندادند و زن آبستن و  رامظلومانپردازدقتلشانبهخودحاکمکهبهانهنيبديحکومتاعضاءيول

رحمان مدت دوازده روز در خانه پنهان از نظر دشمنان نگه داشته آب و نان  از دل يکودکان استاد را بعض

روز در حبس و  زدند و شبانه يمذکور را بعد از توقّف م يدادند و حکومت پسران موزون با نقّاش بروجرد

رون فرستاد تا از شرور اشرار محفوظ گردند و غالمان از ياز شهر ب يغالمان حکومتبا  يشب مهير نيزنج

ل يرزا گسيشان محمد م ه نزد عمهيچه خواستند گرفتند و پسران موزون را به قر نقّاش در خارج بالد آن

ودنديزگسکونتشتافتههمدانشهربهنقّاشۀن و حاج برادرزاديرزا عبدالحسيبا م يداشتند و آنان همگ

همدانبهزينراخودۀر برگشته خانوادياز همدان به مال ک ماهيرزا پس از يم يقليزون مهدموارشدپسر

رونيبشهرازفرسخششتاغالمدهباحبسدرروز شبانهجدهيهتوقّفازبعدرازرگريعلاستادوبرد

تند و شناخبرخوردهمظلومبهنفرچندحدودآندروبرگشتندکردهرهاجبالبهغالمانوفرستادند

دند که يکش حلقومشذبح کارد بر  يلباسش بگرفتند و او را گوسفندوار خوابانده برا ٰيهرچه با او بود حتّ

م که خود هالک شود يانداز يجا م نيرا به هم ياز آمال مانع شده گفت و يتن يد ولياز پوست ببر ياندک
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ش را به يان و ناتوان خويکه پاها و دندان شکست و او بدان حال عر کوه انداختند چنان يپس از باال

را  ين وير قزويم شهيحک ٰيرزا موسيحساب در راه تحمل کرد و م يب يو تشنگ ين کشاند و گرسنگيقزو

و  يماريار بجا رفته ماندند و مظلوم دچ اش در آن که به همدان رفت و عائله و معالجه نمود تا آن يرائيپذ

ديگوشدواقع1321اآلخر يجمادزدهميسدرريمالۀمذکورعهٴقو واو فاقد بود تا درگذشت  يناتوان

د را از تخت يل شهيرزا اسمعين جسد مياءالديخ ضيک شيتحربهمذکورسالرمضان21روزدراعداء

رون آورده آتش زدند.ياطباق خاک ب

فتنه در جوشقان

مهٴن از ائيد حسيدند و آقا سيآغاز ياز ملّاها و حسودان و اعداء تعصّب و تعد يبرخدر جوشقان کاشان 

غرض بود امامت  يسالم و ب يمسجد که مرد راتبام نموده و امام الهوورودهيقربدانکهراجماعت

در مجسد مذکور  يخ و وعظ را که چنديش يک نمودند تا حاجيجماعت را به او واگذاشت تحر

که  يدر حال يخواند روز يده به مردم ميمف يهٴاط و مراعات حکمت مسائل عمومياحت به نوعالمنبر  يعل

رون ينموده از مسجد ب نيوهن و يدند و ضرب و توهين از منبر کشيحاضر امر دادبود  به موعظتمشغول 

کنند و به  ين و تبرده نزد امام مذکور بردند تا لعيگان به مسجد کشيگانيگران پرداخته يکردند پس به د

جا آنتافرسخربعمسافتدرکهآباد فتحيهٴشان هجوم بردند و آنان از جوشقان خارج شده به قريها خانه

اصطالح امور و مآل احوال به مشورت پرداختند و مردم  يجا برا ن آنايبهائباوگشتندمجتمعاستواقع

تاکردندرهاچنديتفنگريتشدهناچارانيبهائوآوردندهجوممذکورهيهٴجوشقان اکتفا نکرده به قر

افت و جان و مال يدر جوشقان انبساط  يتعرض و تعد نهٴداميولبرگشتند...........کردهميبتيجمع

ه گرفته بر يآحاد اهل بهاء مسلّح شدند و تفنگ و آالت حرب عاقبت خوش تطاول گشت و چارگان دستيب

ش را حاضر يدند که فردا نوبت جهاد است خويطبل کوفتند و بانگ کش يبرآمده همبام مسجدند مذکور 

د در را بسته مخالفت ينماز به مسجد درآ ين امام مذکور خواست برايد حسيد و چون آقا سيا سازيو مه

دند.يو تعرض کش يشدند و دست از تعدينديدند و از عاقبت بين بترسيکردند و معاند
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نيفتنه در قزو

ز يد تبريار خان کالنتر شهياهللا ير اکرم از بستگان حاجيالدوله وز رزا صالح خان آصفين ميحکمران قزو

الذّکر  سابق چون فتنن امر بود و يو مطّلع از ا يم الهيخان حک ٰيرزا موسيرخواه و معاشر با ميخ يمرد

جمالديسيحاجخصوصاًآنانوديرسملّاهاسمعبلدساکنيزديتجارطهٴو به واس زديۀمذبحخصوصاً 

بهاءاهلغارتوقتلعزموشدندمجتمعمساجددربستهرابازارهاکردهکيتحرراياهالمعاندمجتهد

دهيکشمذکورمجتهدديسنهٴفروخت به خا يشان مفّابه ک دهيتابرا که در بازار نخ  يماقياکبر  ونمودند

يثمرفسادرانيناخماددرحکمرانيمساعونمودندحبسکندهراششيريموهاکردهآزاروزجر

ند يزد رفتار نمايزند و مانند يل با اسلحه برذمجتهد و اراه و .... ينيدرس مداطلّابکهبودآنميبونداد

 يبا حکمران مالقات و مصاحبه نمود و در باغ سمندر منزل جسته با شور در محفل روحان يم الهيحک

از  يکيبه دولت نموده  يز تلگرافيف خواستند و نيبه محضر حضرت عبدالبهآء مخابره کرده تکل يتلگراف

ا يان و اجازه خروجشان از وطن و يد امالک و اموال بهائيا خريت و يا امنيگانه را خواستار شدند  امور سه

گرافات به دولت و ران هم خود تل ز تلگراف تظلّم به صدر اعظم کردند و حکميدند و نياذن دفاع طلب

د امر داد يساکن با نهٴارامه برسد و او موقّتاً ب يدولت يکند تا قوا يريجواب آمد که به هر نوع تواند جلوگ

د اسلحه در بازار داد موجب رعب يند و احباء را دستور خريا شده محافظت و مراقبت نمايکه مسلّح و مه

ن از احباء امثال سرهنگ نوراهللا خان بن مرحوم يمتقدمن آشوب و استعداد اشرار ياشرار شود و لذا در ح

وسته يگر جوانان با همرهانشان پيخان و ديمراد خان بن مروحوم همت عليهاشم خان و سرهنگ عل

خواستند به عذر  ين از تجار که ميبا اسلحه در بازار با معاند يا مراقب حفظ و حراست احباء شدند و عده

دروستهيپمجتهدديسۀاز مرد کور فحاشمقابله کردند و رضا ادا نکند  ونيا نداده دو بهانه اموالشان ر

احباء را گفت قلوب و ابدان آحاد  يم سبولعنخشنصوتبامساجدوها دارالتّجارهواسواقومعابر

اء و اجناس ياشخته يدند و سواران به بازار ريرس يبا هژبر خلخال ين که سواران دولتيساخت تا ا يم مرتعد

نسبت به حکومت  ٰيدر مسجد جمعه بر منبر برآمده حتّ يرا غارت کردند و رضاکور را که روز ياهال
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معروفقونسولخان بزرگرزايمۀخواهرزاد يباش اشفر الهيالانيامرزا مسعود خان يم ين کرد و حاجيتوه

حکمرانوآوردندحاکمنزدکردهريدستگفراشانازيجمعبابوداحباءنيمخلصازکهبغداددررانيا

ونمودحبسرااووکندندراششيريموهادادامرونواختسرشبرچوبدستباکردهتشددورييتغ

ز يش مقرر داشت و نيسه تومان حقوق برا يد و ماهيايرون نيا کرد و امر نمود از خانه برهروزچندازپس

اله را ياال بيل نايسبلت طو يد مقاومت کردند و موهايت اعوان سيجمعد مجتهد رفته و يس يريدستگ يبرا

ابو يرا سوار  يشب و مهيده و به دارالحکومه آوردند و نيد را بر دوش کشيباالخره خودشان س يکندند ول

د.يران فتنه خاموش گرديکرده به زنجان اخراج نمودند و ن

فتنه در نراق

قتل و غارت احباء گرفته برگشتند و صورت حکم  يکاشان رفته حکم بران به ياز معاند يو در نراق جمع

ت عداوت بود دادند تا بر منبر برآمده جهاد را اعالن و يخوان که در غا روضه يخ محمد محلّاتيم شيرا تسل

احباءوبنمودعيبدامرۀن و فضاحت و وقاحت در بارياشهار وجوب قتل و غارت مظلومان کرد و توه

بهاطياحتمراعاتبايبرخورفتهقمبهيگروهجا آنازوختنديگرجاسببهيجمعشبانهشدهمتوحش

جا  قم شتافتند در آن يص ساختند و به سومستخلراخودباالخرهشدهاعداءگرفتارونمودنددعوتنراق

شاهازجوابونمودندطهراندرباربهيتلگرافويکتبتظلّماتشدهدست هميفرارمتوارياحبامهٴه

شتافتهکاشانبهحکمچنانصورتباورساندنراقبهمأموناًرامظلومانکهديرسکاشانحاکمبهخطاب

ت و حراست سواران به نراق يت حکم را اجرا کرده مظلومان را با حماخواساووبردندپناهحکمرانبه

مذکور  ين شد که شش تن احباب متواريکردند و قرار بر ان يفتت و تين سعاياز معاند يبعض يفرستد ول

اء احبوخواستنددستوراجراءحکومتگماشتگانوکننديتبرتاببرندنيفخرالدرزايميحاجنهٴرا به خا

ب شش ماه به يبه طهران رساندند و قر باالخره ده خود رايخته و با تحمل مشقّات شديناچار شده گر

شان مساعدت کرد و ياز ساوجبالغ به طهران با ا يالتجار نراق پرداختند و معاون يعرض و دادخواه
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شه از نراق يهم يشان را براين نراق بدان صدد شدند که امالک و اموال مظلومان را تصرف کرده ايمعاند

و  يو تباه يمارين را دچار بينکرد لکن اسباب ....... معاند يباالخره هرچند دولت کار يدور دارند ول

هالکت نمود.

خان در همدان يعلبياکبر بن مجيخان سلطان و عل يشهادت رضاقل

با  ير بهائيمؤمن دل يمنصب نظام ن و صاحبين متمولياز مقتدر يباغخان يهٴخان سلطان از اهل قر يرضاقل

که به  يداشت و در موقع يمت سوئيوارد شده ماند و قصد عز ييسرا همرهان به همدان در کاروان

ساختهديشهوگلولههدفرايودرآمدهيتنبودمشغولامرنياآثارعهٴسرا تنها ماند و به مطال کاروان

اد يرا سرور شهداء  يالبهآء وعبدحضرتونموددفنشاهزادهعهٴبقدرراجسدبرادرشوختيبگر

ن احباء بود و پسرش ياز متقدم يخان همدان يعلبيمتأثّر گشتند و مج يان از فقدانش بسيفرمودند و بهائ

ن يد آمد و در ايش پديدر امور زندگان يوسعت و اشتغال جسته رخا يام به سمسارياکبر در اواخر ايعل

زاده کوه که در  ح به اماميتفر يچند برا ين مردم همدان است با تنيسال هنگام تابستان چنان که معمول ب

که  لول ماند شش يبرجا يگر همرهان نزدش نبودند و تنيکه د يو موقع واقع در قرب آن بلد است رفت

نداخت و چون ين بياو را هدف گلوله ساخته بر زم غفلةًوبرگرفتتماشانهٴاکبر به کمر داشت به بهايعل

داشت و التماس کرده سوگند داد که معترض  يدند هنوز رمقينش رسين به باليهمرهان و هم برادرش حس

د.يه او را عفو نمائقاتل نشد

از احباء ابرقوه يشهادت بعض

بوانات فارس رفت و باقر ه زد بيهاسفندآباد ابرقو يهٴمان و شجاع قرياأل ميان مستقيآقا ابوالقاسم از بهائ

بوانات رفتند و ه دارش بيبرگماشت که به عنوان مالقات و د يس دو تن از اشرار را به قتل ويکدخدا و رئ

را هدف گلوله کرده به قتل آوردند و جسد آن  يبه عزم شکار خارج شدند و در شکارگاه و يروز
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ده احباء يد عان ستميمحمد از شجيدا گشت و آقا عليابان پيمظلوم به تجسس و تفحص پس از ده روز در ب

 يشب فيخرفصلدروکرداقامتومهاجرتوزآباديعزيهٴقربهنيمعاندشرارتعلّتبهمذکوريهٴقر

 به عنوان ينام يافتاده و تق يماريرون رفت و آن مظلوم به بستر بير از خانه بيل شيتحص ياش برا زوجه

ان و يد بهائياش عودت نمود شوهر را بد حال د هدف گلوله کرد و زوجه ينزدش حاضر بود و ادتيع

ن جهان يمعترض قاتل نشوند و از ا دند و او در حال نزع دعوت کرد کهينش رسين را خبر داد به باليمنتسب

درگذشت.

آباد قتل و فساد در نجف

ل به نام پسر حسن از يها اسمع غبايها کوچهازيکيدرالصّباح يعليروزاصفهانآباد نجفبهٴدر قص

ان جوان مخلص به ياز بهائ يکيالذکر  سابق ديمعانا در يخان  يعل رنگ فتحيحسب دستور و نقصبه اشرار 

 يخ محمدتقين را با تفنگ هدف ساخت و همان شب به اصفهان رفت که با کمک شيالعابد نيحسن زنام 

را نهب  ينموده اشخاص را قتل و اموال يز جسد حسن مقتول ضوضائيمجتهد معروف در موقع تجه ينجف

و دفن حاضر  غسل و کفن ينه برا .....افته جسد راييان از قتل حسن آگهيسو بهائند و از آنيو غارت نما

ب دو هزار تن در قبرستان حاضر يده قريدست از کسب و کار کش ياهال ضوضا شد کردند و ناگهان

د و يدر نام .............................. کشياز کفن بسوخت که ح يليبسوزانند و قل طشدند تا جسد را با نف

ز کمک يان نياهللا از بهائ و نعمت ب از دور جسد متفرق ساخت و جسد را در ربوديت را بدون آسيجمع

اهللا به دکان  در با نعمتيت را متفرق کرده جسد را دفن نموده و چون گفت هجوم عام کردند حيشده جمع

گماشتگان  يت و اشرار خواستند دکان را بر سر آن دو خراب کنند وليدرآمده در از داخل بستند و جمع

ر يلحکومه بردند که به مدت شش ماه در زندان به حبس و زنجده آن دو را به دارايحکومت ........... رس

واقع  1321ن مذکور در سال يرون آمدند و شهادت حسياز حبس ب يپدر يپ عرض حالماندند تا پس از 
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د از تأثّر و اضطراب مبتال به درد يرم يعطّار بهائ يعلشد و در همان روز چون شهادت حسن به استاد قربان

ن جهان درگذشت.يساعت از ا 34دل شده پس از 

جانيشهادت در اله

 ينمود روز يافته تجارت ميالن اقامت يجان گيدر اله يل کاشياسرائمخلص آلياز احبا ٰيرزا موسيآقا م

يورگيويمسبهمتعلّقبلدخارجدرواقعشميابرلهٴيپۀنقود به ادار يهنگام عصر در اواخر شهر رمضان مبلغ

وبرگشتبلديسوبهنشستهجا آندرساعتسهايدوونگشتسريمورديگرشتلهٴحواکهبرديوناني

را ندا کرده او نرفت  يخانه و از داخل قهوه ينتديرسرودخانهجنببهواقعخانه قهوهقرببهکهنيهم

بود  يورون آمده او را به داخل برد و شصت تومان نقد که با يخانه ب بالدرنگ شخص مجهول از قهوه

ن شخص يجا بودند به همرهان گفتند ا از پنج کس که آن يکيد يرون آين که خواست بيگرفتند و هم

جسدشونمودلول ششلهٴاش را هدف گلو نهيله آقا نام داشت سيکه پ يگريکشم و د ياست او را م يباب

را باز کردند و  يبقعه سر قبر يدند و در طرف جنوبيخانه کش ه واقع در خلف قهوهيمعروف به عاقل عهٴقبه ب

 يدار سرا جسد را با لباس در قبر گذاشته سر قبر را پوشاندند و چون سه چهار روز از واقعه گذشت داالن

ها را  دار و حمال ران داالنست و حکميدا نيپ ٰيکه آن مظلوم حجره داشت خبر داد که آقا موس يتجارت

د که در رشت اقامت و تجارت داشت خبر يمتحده برادر شه يرزا اسحقيف و تحبس کردند و به آقا ميتوق

چه در حجره موجود بود با  افتند و آنيت واقعه خبر نيفيدند از کيچه کوشجان شتافته هريدادند و او به اله

ت واقعه بعد از چند سال يفيک ين را رها کرده وليران بعد از چند روز محبوسمخود به رشت برد و به حک

.ديمکشوف گرد

کاشانآرانبهٴدر قص ابهيٰٰقوت امر 
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ان گشت از يده نمايقوت گرفت و مراکز جد ابهيٰٰوماً امر يوماً فيان يات مذکوره بر بهائدن اضطهايو در ع

جا  ن امر در آنيا 1308کاشان که در سال  يشمال يفرسنگک يقربدرواقعهآرانبهٴآن جمله در قص

1330چه در سال  ختند چنانابرافرمان و اشتغال قديدر ا يتيفوران نهاد و جمع ين سنه بنايافت در ايراه 

اکبر معلّم شد و يرزا محمدرضا مدرسه دائر کردند و ملّا عليس نمودند و به اقدام ميتأس يمحفل روحان

و دند يمتعصّب به مخاصمت و مقاومت برخواستند و در مدرسه را بسته و احباء استقامت ورز يملّاها

اع نموده مدرسه را کامل کردند.يابت يعال يمحلّ 1341عاقبت به سال 

رفع قدرت حضرت عبدالبهآء در عکّا ين براين ناقضيت و تفتياعس

ٰ چون حضرت عبدالبهآء بناء مقام  و وساوس دسائس ساخت و دو  يرا به نوع مسطور مرتفع م اعلٰي 

و غرب به نار انجذاب و ثبوت برافروختند و امواج پرچم ان ممالک شرق يافت و بهائين يرين عکّا تأثيناقض

د که محضرشان در يرس جهٴثاق را در قطب آفاق مشاهده کردند و نفوذ آن حضرت در نفس عکّا به دريم

و محشون از علماء و ادباء و  يو لشکر يکشور يشنبه مملو از ارکان و عظما کيل جمع و يام تعطيا

ب يگرفت خصوصاً حکمران نج يشان صورت ميل ايمه غالباً به رضا و مشعراء بوده رتق و فتق امور مه

خواست و موزه از پا درآورده با کمال  يها اجازه م د که در صبحياناتشان منجذب گرديفاضل چنان از ب

بند بودن او حسب خواهش آن  ن را از قلعهيناقض يکرد و آزاد ينشست و استفاده م يخضوع و ادب م

وسته خواهش داشت که آن حضرت قدم به خارج عکّا گذارند و اصرار يو پ حضرت فراهم ساخت

فرمودند  يروند و آن حضرت قبول نم مبارکهضهٴروارتيزويبهجبهحضرتآنۀکرد که با کروس يم

راشانياۀاز ارکان دولت و ملّت را حاضر ساخت و کروس يخواست و روز جمعه جمع يريو باالخر تدب

راروضهبهٴعتدرآوردهپاازکفشخودوبردمبارکهضهٴروارتيزبهتيجمعباراحضرتآنکردهايمه

ن که در غرف قصر يستند و ناقضيآن حضرت محبوس ن کهگفت يمنمودهمکرررفتارنيبدوديببوس

يشدند ول ين که آن حضرت خود به نفسه از عکّا خارج نميستند غرق رشک و حسد شدند و با اينگر يم
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ت و نشر يسعا يده بناين به اتّفاق و اهتمام کوشيپا کردند الجرم ناقضبه شدت مقاومت نهادند و فتنه بر

که  ين به پاشائيرزا مجدالديم کرده توسط ميم تنظيعظ ياتينهادند و مفتر يات به دربار دولت عثمانيمفتر

ات را به سلطان رساند يد تا محرمانه مفترم داشتنيا و نقود نامعدود تقديبود دادند و هدا يس سلطانينو هيخف

ن با ياز عکّا خواهند نمود و معاند يا الاقل نفيرا اعدام و  يب عباس افندينان داد که عنقريشان اطميو به ا

شود و  يب ذلّت شما شروع مين گفتند که عنقريچن ين گذشته به برخيبه ثات يجبهه پر از آثار شادمان

ننمودند و  ياعتنائ يو معنو يان حوادث مذکور با کمال اطّالع صوريجرحضرت عبدالبهآء در خالل 

متعاقبه عاقبت خاطرش  ۀديشديهٴن لوائح مفتريا ين فرمودند که چه سلطان از ما مطهر است وليمکرر چن

ن يت مبارک چنين در مجمع احباب در بيقبل از ورود مفتّش يبرپا خواهد نمود و شب يرا مشوش و انقالب

ت يناميچند مانند د يوريستاد و مالحظه شد طيبه عکّا وارد شد و ا يدم که کشتيد يشب خوابيدند دفرمو

چه از اعمال معاندانه به جا  ران کردند و به هر سو رفت و آمد نمودند و آنينه برآمده در آسمان طياز سف

شود و از  يامورشان م گردد و سبب مشقّت و صعوبت يثاق ميد قوت و ارتفاع عهد و ميآوردند موجب مز

شه راحت يم و اندياز ب يمدام مواجه بود يه که در آن ايد با وجود فتن داخليسو چون سلطان عبدالحم آن

د چه ين مطالعه نمود بر خود بلرزين که اخبار دالّ بر عظمت و اقتدار آن حضرت را در فلسطينداشت هم

و آن حضرت را خواهان مقام سلطنت گفتند و  ت و ذلّت خود را نوشتهين کمال اطاعت و عبوديکه ناقض

خانه در تحت اوامر خود داشت ارادت پاده و سواره و هم تويست و پنج فوج پيرا که ب يق عسگريفر

ه نمود که قبائل اعراب در يته بهٰيابهاااليا علم يهزار سوار مه يش و نفسشان شمردند و گفتند که سيک

بود و معتقد و اخالص شعار و  يحربکه فاضل مت ارآالريگ ميب يز بدريرند و نيت قرار گيتحت آن را

اد کردند و يشان يع و ساجد نسبت به ايمط يمروج و ناشر افکار آن حضرت نوشتند و حاکم عکّا را عبد

که مرشد  يبابوالهدز ياد نمودند و نيده منحصره ياألعراب قدرت وحنين و بينفوذشان را در تمامت فلسط

ت بود و ما هم جز يمقام وال ين نگاشتند که پدر ما مدعيگر از ارکان بود چنيد يمحبوب سلطان و برخ

م و يرون آورد و بالجمله سلطان به بيده بيانت جديآن را به شکل د يعباس افند يم وليندار يآن ادعائ
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درنگ  يبه عکّا فرستاد و دستور داد که ب هيشيتفتئت يگ را به نام هيالحال چهار تن پاشا و ب يهراس افتاد ف

متحمل  دگفتند و خو ينم يرا به احد .... واقعاتد و آن حضرت حسب يخبر ده ديمکشوف نگرد چه آن

 نهٴئت چهارگايبه عکّا آمد و ه يعثمان يگذشت و کشت يفرمودند و از آن پس چند روز يفع مدبود و 

ن بود ين و معاندياء و متنفّذيک قصر که از اغنيمضبون نزد يغنلن به شهر درآمده به خانه و باغ عبدايمفتّش

همهمه در  ين خبر نداشتند وليبود که اعضاء حکومت و رؤسا و متنفّذ يه چنان سريورود نمودند و قض

واقع رشيتعبا يشهر افتاد و آن حضرت ناچار به احباء فرمودند که رؤ

ا يکه حضرت عبدالبهآء اعدام و  ساختيآقاسطابورباعيبدرزايمگذشت1317سالنهٴدر فت يبه نوع

 که ملکشاز قصر را  يثلث و عکّا بفروخت صرف کرد يمالکش در نواحاازبه ...... کنند و دو قطعه  ينف

ناپسند بروز  يت قصر حوادثيموقع ين که براياط اين به احتين و مؤمنياز منتسب يل نمود و برخنتقبود بدو م

نموده اسناد ثلث مذکور را به نام آن حضرت  يرا راض يار کردند که طابور آقاسيبس ينکند اصرار و سع

له بود که نقود از آن حضرت يع حيرزا بديم يد که اظهار رضاينشد و هم معلوم گرد يانتقال دهند او راض

د پرداختند. يواگذارد و الجرم به مخالفت و مضادت شد يت طابور آقاسيز به مالکيگرفته ثلث را ن

ش گفته با او به ين را برايات حاکم و معانديت تعديفياز احباب ک يفا برخيروت و حيل داشت و در بيگس

 يبه سمع وال يگو شد و برختران از خروج گفين او و حاکم در خصوص علّت منع اتباع ايعکّا آمدند ماب

آن حضرت به  يها نمود و از جمله خطابان يرانيد و تلگرافاً حاکم را منع از تعرض به ايروت رسيدر ب

ران حاسدان يد که در ايشما آگاه يقيدوستان حق ين است قوله هواهللا ايان بالد در اثناء آن احوال چنيبهائ

ام نمودند و به ين مظلومان قيوستند و اتّفاق نمودند و بر جفا و افترا در حق ايرسوم به هم پ يو علما

ان خدا نکرده خائنانند و يتا آن که بر حکومت مشتبه کردند که بهائوسائس و دسائس تشبث نمودند 

فهٴين طايسال ا يران را بر آن داشتند که سيار تا آن که دولت ابد مدت ايبه حکومت شهر ياغيو  يطاغ

ومشهودواضحعادلهحکومتنزددروگشتآشکارقتيحقساليسازبعدواندازندنظرازرايبهائ

واند دولتمنقادوعيمطفهيطانيابلکهاتستيمفتراتيحکاواتيروانياعيجمکهشدمبرهنومثبوت
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ٰ لهذااريشهرۀصادقتيرعورخواهيخ ت يران دامت شوکته به حفظ و حمايار ايحضرت شهراعلٰي 

داهللا شوکته و يانت فرمودند ايان محافظه و صيمظلومان پرداختند و به قدر امکان از دست ستمکاران و مدع

قت ين حقيبعد از ظهور ا علٰي  درجة الفالح و النّجاح بجاه المأل اال اعلٰي  ينا مأل اله قه و جعليزاده توف

نه يملجأ و پناه مظلومان گشت حال بع يحکومت دست تطاول و جفاکاران را کوتاه نمود و درگاه پادشاه

نفوس از  يگر اصحاب اغراض از جمله بعضيطرف دان و از ياز مفتر يجمع يران از طرفيمثل حال سابق ا

از آن  يچند بعضام نمودند هريچند ق ياتيباالتّفاق بر مفتر يرزا محمدعليجا با برادر مهرپرور م نيا ياهال

حضرت دولت اعلٰي ٰ قه از قرائن معلوم و به دربار يالحق يگر مجهول ولکن فيد يات مسموع و بعضيمفتر

ش يرا به تشو يکه مالزمان آستان پادشاه يران به قسمينه حال سابق در اياند بع نموده يغاتيه تبليعثمان يهٴعل

جا فرستادند و مشغول هستند از جمله  نيش به ايل فرموده به جهت تفتيتشک يونياند لهذا کومس انداخته

آشکار است که  ه واضح وين قضيا يم وليا نموده ين صفحات ما بهائيرا در ا يريکه جمع کثنيات ايمفتر

ن فرموده واضح و آشکار گشته هرچند يقه در ايات عمقيقات و تدقيون تحقيات و کومسيصرف مفتر

ن ين بلد در اين ايو مأمور ياز اعداء از اهال يت بعضيبه حسب و روا يغرضند ول يون بيکومس ياعضا

ه ما را يمبارک به اوامر قطعجمالد که يدان يانجامد و شما م يکيگر تا کار يد مدخلند يذش يق و تفتيتحق

ٰ اند و از آن گذشته در حق  ه منع فرمودهيقت در ممالک دولت علياز نشر طر حضرت پادشان اعلٰي 

اند  ها کرده ش در الواحياند و ستا ن چه قدر دعاها فرمودهيحفظ المظلوم يده اهللا عليان ايعثمان

دريدعائوقت آنديرساسالمبولکينزدبهمحارب....درکهيوقترياخبهٴالخصوص در محار يعل

مکتوباًشماهامهٴفرموده و به ه ٰير سلطنت عظميان و مقر سريحضرت پادشاه عثماناعلٰي ٰ انتيصوحفظ

ان و يان و بدگوين حال باز مدعيد با وجود ايگاه بخوان صبح وسحرگاهدررادعاآنکهفرمودندامر

د که خداوند يد و دعا کنينمائ يد و تضرع و زارياند از خدا بخواه نموده مشتبهان کار را يدشمنان و مفتر

قت ين حقيران واضح و مشهور فرمود بهمچنيسال بر پادشاه عادل ا يقت حال را بعد از سيهمچنان که حق

ازشمااماستينچارهدعاجزديفرماآشکاروواضحزينانيعثمانلهٴا بر حکومت عادهحقّ يحال را کما ه
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ات و يد به همان قسم که در الواح تجلّيمبارک به قدر سوزن تجاوز ننمائجمالنصائحوايوصاوميتعال

ع ملل عالم مهربان يد به جميب به ثبوت به همان نوع حرکت نمائياشراقات و کلمات و بشارات و مکات

د يقت نظر کنيد و به نظر حقيرانه بپوشرخواهان چشم از تعصّب کويان از اعظم خيع اديد و به جميباش

ک شاخسار نوع بشر مانند شجر يد و ثمر يک داريد همه بار يفرما يع بشر ميمبارک خطاب به جمجمال

ان کلّ يد در ميبا يبرتر و بهتر ول يثالثه بعض وفيصننيااگرثمروشکوفهوبرگلهٴاست و افراد به منز

ووفاپرورديباانساننوععيجمبهلهذاندينمانماونشوبتمامهنوعۀارتباط و الفت و محبت باشد تا شجر

باخواهوآشنابهخواهممنوعومقدوحومذموميپرست قتيحقعدمويدرستويراستعدمبودمهربان

انتست و يدر هر صورت خ يو خالف دوست يرا عدم راستيبا دشمن ز خواهودوستباخواهگانهيب

ت دد از مويچه مکلّف به آن هست د و از آنينفوس را بهانه ننمائ يبعض يعداوت و دشمنشقاوت پس از 

عموم اهل عالم از هر ملّت و  يرخواهيع خلق و صداقت با کلّ بشر و خيبا جم يع نفوس و مهربانيجم

ونرودهدرکربتوغربتويالهياياوللهٴپنجاه سا يايد بلکه انشاءاهللا صدمات و باليبرنگردانمذهب رو

زائلامکانقدربهبشرنيبازعداوتوبغضوگرددمنتشرهيعموممحبتتينورانيظلمانجهاننيادر

جه و يو نت گردديرحمانۀشجر يران چنان احاطه کند که عالم انسانيدر ا يگانگياط حب و ارتبوشود

م و يو سبب ظهور دنائت در هر اقل ثمر است بلکه مورث ننگ يقه عالم بشر بيالحق يثمر بخشد والّا ف

د و محزون و دلخون ير شويشود دلگ يچه واقع شده و م مبادا از آن يقيدوستان حق يکشور گردد ا

 يهست يايندارد در يچ حکميه ين عالم فانيدر ا يان است زندگانيپا ين جهان مانند سرآب بيد ايگرد

ن آوارگان خواه يلهذا امذکورا ئاًيکن شيو هموار گردد کان لم  يقه چند مساويبرآرد و بعد از دق يموج

گر شتابد در هر صورت شما ين جهان به جهان ديه ماند و خواه از ايچند آورده در گوشه و زاو ياميا

د که موجب يد تا شما را موفّق بر آن نمايت فرمائيد و تضرع به حضرت رحمانيت نمائيتوجه به درگاه احد

ديباشمللودولعيجمبهتينحسنوانتيدوامانتوصدقۀات باهريمبارک آجمال يايصام و ويتعال

رخواه ين و خيد صادق و اميمبارک باجمالنصّبهمملکتآنحکومتبهديهستکهيمملکتهردرو
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ن ياحبائک المخلص ديا ياله يد. الهيرفتار کن يو درست يت امانت و راستيم در نهايد و به ملل آن اقليباش

 يع احبائيهذا و جم يعل ينفقاء البهآء ويبهآء و التمسک بوصاام بنصائح اليم البهآء و القيالعمل بتعال يعل

کلّ  يسکن طوفان األختالف فيوج بحر األسالف و متييحتّ يما تحسب و ترض يعل يبل کل الور

و کلّ احبائک بل  يائک ان توفقنيو اول ائکيائک و رسلک و اصفيع انبياسئلک بجم ياله ياالطراف اله

اء و يل الکبريو التشبث بذ ين الوريته بحبو الم لفةو األ يالصدق و األمانة و التقو يع خلقک عليجم

يقيدوستان حق يز الوهاب. ايع الشئون و االحوال انّک انت المقتدر العزيجم ين فيالخلوص لک الد 

ۀحيکه محرک الر از آنيغ يرزا محمدعليم يده شده که اخويافته و از نفوس موثوق شنيروز شهرت يد

يافندعباسيولداشتندانوارشرعموافقيقتيطربهآءاهللاحضرتکهدادهيريتقربلکهبودهاتيمفتر

ده ين شنيچن م و هميزاريم و از او بيستيجه با او نو چيهبهماونمودهفتيشرمخالفتودادهليتبدورييتغ

دهد  ين و آن نشان ميبه ا سراًها اختراع نموده و نسبت به من داده و  نوشته يمذکور بعض ياخوشده 

شمارد و به اطراف و  يمبارک من جماليد و خود را جانشيگو يک طرف من را غاصب مياهللا از سبحان

ن نکته غافل يامور از ا يايالحمدهللا اول يد وليجو يم يگر تبرينگارد و از طرف د ياکناف به احباء م

دهد و حال آن که  يها م ن نسبتين مطلب را خواهند نمود و هرچند برادر به من چنيق ايستند و البد تحقين

ر يجز خ يا امور کلمه يايد .... نسبت به او در نزد اولينما يم ينيجانش يد که خود او دعويدان يشما نم

ام و خواهم نمود و شما را به خدا سپردم.  ض به خدا کردهيام و نخواهم نمود و امور را تفو ذکر نکرده

عباس

:نديمالحظه فرما يقيو قوله طهران دوستان حق

به است يرات الريه و تقديبيرات غدع از مقين زندان واقع گشته و جميدر ا يام وقوعاتين ايدوستان در ا يا

م و ابداً حزن و يا م نهادهيرئوف سر تسلت صبر و سکون و توکّل بر رب يکه در نها گانآوارن يلهذا ا

ه هستم يه و منشرح از نفحات قدس روحانيات الهيم مطمئن به فضل و عنايق و اضطراب ندارياندوه و تشو

وضات رب .... الحمدهللا در مدت يبه دل و جان منجذب ف ير موجود وليچند به ظاهر اسباب تفکّر و تحهر
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به حال خود مشغول و مخالف  يپرست و حق يو درست يت راستين زندان در نهايو شش سال در ا يس

به  يمنازعه ننموده و تعد ين مدت به نفسياز ما صادر نشده در ا يآداب و سلوک و شرع و قانون حرکت

ن مدت به حکومت يدر ا يمراجعت ٰيننموده ادن يحکومت سلوک ينکرده و مخالف رضا يحقوق شخص

ن چند نفس آواره در کمال سکون و وقار در گوشه قناعت و يز ما ننموده اا ينفس يتيواقع نگشته و شکا

ز از حسد بدخواهان محفوظ نمانده و از تعرض ين زندان نيچه فائده که در ا يبسر برده ول ياميفراغت ا

و شش  ين لهذا بعد از سيت بغض و کياند و بدخواهان در نها نيان مصون نگشته باز فاسدان در کميبدگو

جا است  نيدر ا ين است که شخصيبرخاستند و ولوله انداختند مختصر ا ياتيفاسدان بدخواه به مفترسال 

ت احترام و ين شخص را نهايجا مستنطق است ا نياسمن نام مدت ده پانزده سال است که در ايمسنتنطق 

ر معاش و مواجب يت از تأخيشکا يوقت ٰيکردم حتّ يره محض کرم به او مينمودم و انعامات کث يت ميرعا

ن عبد آمد گفت شما چند نفر از هواداران يدر نزد ا يه به او شد بعد روزياعانت معاش نمود سه ماه متتابعاً

ند و مضاربه کنند بعد من يمنازعه نما يرزا محمدعليم يد تا با هواداران اخويش را به قصر بفرستيخو

کنم من مالحظه کردم با  يم و حبس مينما يمتّهم مرا در تحت استنطاق مجرم و  يرزا محمدعليهواداران م

ن مضاربه و مقاتله حاصل گردد يان طرفيد که در مينما يسه و وساوس مين دسيت چنيت رعايوجود نها

در خاطره  يانتين خيها چن ن محبتيد با وجود اينما ياديفاع زنتن را در تحت استنطاق گرفته ايبعد طرف

 يرزا محمدعليم يله در دست اخوين وسيمعاشرت را با او قطع نمودم ا ٰيحتّرد لهذا من بالمره معاونت اد

ن يدر ا يافت و چون آن شخص مستنطق با جمعيفوراً با او ارتباط  مکدر استن شخص از من آد يدد افتا

شب و روز مجالس و معاشر  يرزا محمدعليالخصوص علما لهذا با م يت ارتباط و الفت دارد عليبلد نها

 يان مستنطق و بعضين بود و مواربه در ميم برادر مجدالديع به تعليو اساس فساد و فتنه گذاشتند جم شدند

وقت  خواهد بود آن يرزا محمد علين ميبر سر من وارد شود جانش ين که اگر بالئيشان اياز علماء ا

ن يافت جوهر مقصود ايان خواهند يپا يان گردد و مستنطق و آن علماء ثروت بيپا يب يواردات محمدعل

ا واداشتند آن لوائح به يعل بهٴه عته بيم لوائح فساديچند را به تقد ياً کسانيکه مستنطق و عونه خفاست تا آن
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ئت محترمه را با وجود عدالت يافسوس که ه يجا ارسال شد ول نيه به ايشيفتئت تيجا ه ا رفته از آنيعل بهٴعت

اء مرتبط و با فبه اط يرزا محمدعلين مستنطق و عونه او با ميد که اان ع سالفهياز وقا ياطّالع يغرض يو ب

ئت محترمه نظر به عدم اطّالع مستنطق معهود را طلب فرموده و از او يکمال عداوت و بغضا هستند لهذا ه

که  يذکر نمود و نفوس يليصت مکر و خدعه تفايز در نهاياو ن جستند به مسائلضاح ياستفسار کردند و است

قات ين تحقيت ايالمأمورحسب يبه کلّ هيشيتفت ئتيها را به مقام شاهد گذراند و چون ه عونه او هستند آنم

 ياآلن ........ مکتوم است ول يد واليان نمايقت واقع را بينبود که حق يرا مکتوم داشته لهذا شخص صادق

اند و به  اند و گفته مخالف واقع افتر نموده يغاتيبرادرش را تبل يشود که رفقا ين معلوم مياز قرائن چن

و  يز سين آوارگان نيند و ايق نمايز تصدياند که آن نفوس ن  ک نمودهيرا تحر يجهت ....... باز سراً نفوس

اند  ت خالف و شقاقيو وجوه مملکت در نها ياهال بهٴقاط يين زندان نه ..... و نه آشنايشش سال است در ا

ش ينام در باغ ما هشت سال پ يحمد ياند و چه خواهند گفت ......... شخص گفتهگر معلوم است چه يد

ه معلوم شد يسائر ........ فروختند قضدر د و دست دزدان داده بردند يشاگرد باغبان بود بعد گاوها را دزد

او مت گاوها را از يدر حبس ماند و ق يديمدمدتوشدثابتاويدزدومينموداوبريدعومهٴاقا

اً يش او را آورده خفيت بغض و عداوتست مستنطق چند روز پين شخص در نهايم بالطبع ايل نموديتحص

د تو يال خواهند کرد باؤن و چنان از تو سيش تو را خواهند خواست و چنيئت تفتيبه او داده که ه يماتيتعل

ن ياند و از چن ز خواستهيه او را نيشيئت تفتيمذکور ه ياز قرار مسموع از خود حمد ييگون جوابيچن

ن شخص با يدانند که ا يشد و نم يئت محترمه مطلّع بر وقوعات سالفه نميرا هياند ز استفسار فرموده يدشمن

ماباراعداوتتينهااروپاوکايآمرلهٴها به سبب مسئ دارد و از جمله پروتستان يما چه بغض و عداوت

اد يان آمده بود که نعره و فريغلبه جهٴاز پروتستانت به در يها آمده بودند شخص ييکايکه آمر يتوقدارند

د يکن يعکّا گفته بود که شما گمان م ياز اهال يزد و در آن وقت از شدت بغض و عداوت در نزد بعض يم

گفت حال بعد از  ين اسالم بد ميدم که معاذاهللا نسبت به ديشن يستند من از شخصيان بر ضد شما نيکه بهائ

آن  يان کنيه بيشيئت تفتيدر نزد ه يده بوديچه شن د که آنيمستنطق او را خواست گفت با چهار سال
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دم ينشن يزين چيت عداوت مالحظه کرد و دوباره دروغ نزد و گفت من چنيو نها ينيد يشخص با وجود ب

به گوش آن ن و چنان يا و چنيتو مضر است ب ين مسئله از برايد نمود که عواقب ايبعد مستنطق او را تهد

ازکهعبداهللايافندقيتوفبعدکردندحبسآوردندرااووکردندجستجورااونهٴشخص ابا کرد رفتند خا

يندهيريتقراستالزمکهچناناگرکهفرستادخبراويبراازپروتستانتآنقيرفواستاسالموجود

ان و يمستنطق بود ب يآرزو يچه منتها آنز هراسان شد و يآن شخص پروتستانت ن يرو يم يابد مانيلبه

خواهند  ين گروه ميرا ايخورند ز ياهللا با وجود آن که طائفه پروتستانت خون ما را م ان گفت سبحانيهذ

ند حال مالحظه ينما ين مورد صرف ميه در ايع ملل را داخل در پروتستانت کنند و مبالغ کليکه جم

شان که آبا و اجدادشان هزار و نهصد سال ياز خود ا يريکا و اروپا جمع کثيکنند که در آمر يم

اء و رسل گشتند و مؤمن به يع انبيها مقر و معترف به جم ه بود آنيحيا از سائر مذاهب مسيپروتستانت 

ها گران  ن مسئله بر آنيند البتّه اينما يقرآن تالوت م ٰيبهاءاهللا حتّ يع کتب و مقر و معترف به بزرگواريجم

د يگو يم يروم ين است که حضرت ماليدر امکان به افتار و بهتان پردازند مختصر ااست و به ق

فتاد يفتاد         الجرم منصور بر دار يچون قلم در دست حساد

محرر الئحه  ين مملکت بعضيد و بدخواهان در اينما ين نوع فساد ميا ينيمادام برادر به هوس جانش يعني

قت يان حقيه بيقيئت محترمه تحقيموجود نه که به ه يشاهد الئحه و نفس يشارح الئحه و بعض يو بعض

و  يحام يان نه و ما آواره و ................. بيز در مين يخوار د و غميع سالفه عرض نماياز وقا يا کند و شمه

ه به خدا د توجين مورد ننمائيشما نظر به ا يگر معلوم که عاقبت چه خواهد شد باريب ديار غرين ديدر ا

ات سلوک و يد ....................... به موجب لوح بشارات و لوح کلمات و لوح اشراقات و لوح تجلّيکن

 يت فضل الهيد و مروت مشخّص آيع بشر رحمت مجسم باشيجم يد برايحرکت ................ فراموش نکن

ع را او خلق نموده است و کلّ يد جميد بلکه به خالق نظر نمائيد.................... خلق نکنيباش

چه روا  ت صدق و امان آنيع در نهايد و با جميت را مستحقّند به کلّ مهربان باشيت......................... رعايآ

مخالفت بغض را به محبت امانت را ...  به عدلجور را د يد بالعکس معامله کنيندارد شما با يدارند ضرر
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د الحمداهللا عصر انوارست و قرن علم و عرفان اخالق ياق مقابله کنيبه در را سم هدش هرا به موافقت زهر ب

ها روشن است و قلوب اهل عرفان گلزار و  ن عصر مکرم چون که چشمير موافق در ايو اطوار سابقه اعم غ

زدان يت ه مالطفت کرد انسان را حضريه معامله به خلق نموده و به محبت اصليد به نفحات رحمانيگلشن با

ت حضرت ينست عنايزدان اينست موهبت يت نمود ما انوار محبت و الفت بر عالم بتابد ايمظهر رحمان

د يببخش يد شهديداده شو يد اگر ستميد بر زخم دشمن مرهم نهيخور ياگر زخم ياران الهييرحمان ا

 يد که اهل عالم گوينمائد مالحظه يت اسالم گوئيد تحيد اگر دشنام بشنويو درد بدخواهان را درمان گرد

ر به خون فاص يايامت برپا که دريا چه قيمنشور ياند و در صحرا را از درندگان برده يشيسبقت و پ

ده يزدگان که به عنان آسمان رس بتياد و فغان مصيفر گانست و ن کشتهيمقتوالن بحر احمر گشته ناله و حن

د تا يان گرديپا يو محبت ب يو راست يد و سبب دوستيده يحانيد تا به عالم انسان روح و رياقلّاً شما بکوش

خواران مهرپرور و مهربان شوند گرگان اغنام گردند و پلنگان آهوان  درندگان فرشتگان گردند و خون

فاکههزقومۀآواز و نغمه شود شجر ن کبوتر خوشيخرام شوند باز کبک پرقهقهه گردد و شاه خوش

رارانياکهديگردمبعوثياطوارواخالقبهدهدمقبولمکررشهدمذمومخظلوآردباربهمطبوع

ۀران را بنديااريشهرسلطنتريسردينمائرحمنحضرتفردوسرافارسودينمائجنانضهٴرورشک

مات حضرت بهآءاهللا در يع به موجب تعليوضو خاشعوخاضعرايملوکانۀسديهٴپاوديباشعيمطصادق

ر يد بلکه از تياز نمائيت عجز و نيد و به درگاه احديد و در حق ما دعا کنيفرمائن خصوص حرکت يا

ة و الثّناء عباسيکم التّحين آوارگان محفوظ و مصون مانند و عليگرگان ا يافترا

آمده در هر دم  يپدر ير جفا از جهات سته پيده و تيرس اعلٰي ٰ ن طوفان بال که موجش به اوج يو قوله در ا

وعجزبهکهنمود يمفرضچناننقضمرکزيمدهشآثارروزهردرويموحشخبرمبارکهعهٴدر بق

ن بود که اوراق يزار گردد ايو ب يبر يهاليايوصاازابراروگرددداريناپاثاقيموعهداديبناستکبار

برافتاد  يان الهياد برآورد که بنيفر يه پرداخت و هميع جهات منتشر نمود و به دسائس خفيشبهات به جم

ر و يناله و فغان آغاز کرد که ما اس يمان مفتوح شد و گهيه عهد و پياهللا منسوخ گشت نباء عل عةيو شر
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ه محو شد و يت الهيولوله و عربده انداخت که وحدان يل و نهار روزيم و گرسنه و تشنه در سبيگرفتار

ج فکر فساد افتاد و فتنه يد به تدريج نديات را تروين مفتريش از الف سنه بروز نموده چون ايب يظهور

گانگان آشنا ياز ب يت در نزد حکومت گذاشت و با بعضياعس يخت بنايدرآو يخت و به هر دامنيبرانگ

امور را  يايم مرکز سلطنت کردند و اوليب دادند و تقديالتّفاق الئحه ترتاشد و همدم و همراز گشت و ب

 بهيٰٰبهاءاال اين مظلوم علم استقالل برافروخت و بر علم ين که ايات ايش انداخته از جمله مفتريبه تشو

اع در مع را دعوت به اجتيان قبائل صحرا بگرداند و جميدر م ٰيحتّ ٰيار و قريع مدن و ديبنگاشت و در جم

رتکبه األکل يم اليا البهاء بل هو ظلم عظيالعمل المخالف لوصااعوذ بک من هذا ير علم نمود رب انّيز

قرار دارد  يا ات مقام کرمل قلعهين و از جمله مفترينا اطاعة الملوک و السالطيرضت علفم النّک ياث معتد

مکرمهۀمکرامقدسهتربتودادقرارمنورهنهٴيجا را مد انت و رصانت به ساحت و آنيت صيو در نها

دهيجدسلطنتسيتأساتيمفترجملهازواستاطاقششازعبارتعمارتآنکهآنحالونمود

بهتانهذاسبحانکنمودهدعوتيميعظيخطانيچنبهمعاذاهللامعاذاهللامعاذاهللاراارانيعيجموکرده

م به دولت و ملّت ورود و مرکز نقض يان گشته ضرر عظيه مطاف عالممقدستربتچونجملهازوميعظ

تمان قدر از صلحا يمبارک را هماست اما جمال يو عمر يبکريسنو يسزار بلکه ين امور بيع اياز جم

ه .... يشيتفتئت يه يس نموده بارين مظلوم تأسين امور را ايع ايشمرد و جم يقت ميداند و اهل طر يم

و  وارد .....ان ياز مدع يکينهٴن ارض آمدند رؤسا در خاين شده و به اييها تع و امت شوکت ٰيسلطنت عظم

ح کردند و ين الئحه را تشريقت الئحه استفسار نمودند مضاميبودند آنان را احضار و از حق يم اخويسه

ئت به يبوده حال آن ه يو هم شاهد و هم قاض يل .................. نمودند و عالوه افزودند و کلّ مدعيصتف

ن افترا و يو قرار و وقار و از ا ت سکوني............ و اما عبدالبهآء الحمدهللا در نهاو هر مرکز خالفت راجع 

اران يالحمدهللا  منتظريف حاضر و از بهر هر بال يفشان ............  و در کمال فرح و سرور به جان ٰيبهتان حتّ

ن فرض نموده که بعد از يمرکز نقض چن يول يمهربان ................. خوشنود و ممنون و مسرور و راض

روم چون گمنام و  يايدر در يا القاير و هامون و يکب ييانداختن به صحراا ين مظلوم و يختن خون اير
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خواهد کرد و به چوگان شبهات و ترهات  يافت و جوالنيخواهد  يدانيالخبر گردد م اثر و مقطوع يب

فراء جفا رغبت دهات اگر مشک وفا را بقا نماند کس به رائحه يهات هيخواهد بود ه يآمال و آرزوئ يگو

و قوله   ود   الخندخوار گرگ خون يکس از پ چيب بدرد هذئاالب و کرا  ياگر غزال الهد و يننما

ت سکون و يه در نهايت الهيد الحمدهللا در ظلّ حفظ و حمايمالحظه نما يزديد جناب آقا احمد يسعپورت

ق يجستجو و تحقه از قرائن واضح است که در يشيئت تفتيم هيبر يبه سر م يامينان و استقرار ايقرار و اطم

ٰ ه و عدالت يت الهيهستند اما ما را اعتماد بر صون حما نه  يشياست لهذا تشو ياريحضرت شهراعلٰي 

ع ملل عالم يم با جمينمائ يءاهللا سلوک و رفتار ماحضرت به يايا صاف است و به وصايالحمدهللا عمق در

ماند البتّه  يقت مستور نمين حقيد ام و البيکن يحرکت م يرخواهيو صدق و امانت و خ يت راستيدر نها

ختند و فساد و فتنه يانگ يالخصوص برادر مهربان غبار يان عليان خواهد شد و هرچند حال مفتريظاهر و ع

ن ير اين تحريقت حال واضح و آشکار گردد مقصود از اين غبار عاقبت ساکن شود و حقينمودند البتّه ا

ن غبار يد که چون ايغ نمائيد و به کمال سرعت تبليد نمائيد و تأکيکنان که دوستند ابالغ يرانيع ايکه به جم

ن که جز فتنه و ياز نفوس مفسد يد بعضيرسد شا يبه به آن صفحات ميف غريخته شده البد اراجيفتنه انگ

ف به سمع ين اراجيهستند چون ا ٰيندارند و در صفحات مصر هستند و به اسماء مختلفه مسم ياليفساد خ

ند ينما يسوختگ ند و اظهار تأسف کنند و دليک شماها آيز و فسادخواه نزديانگ آن نفوس فتنهآنان رسد 

 يد به کلّيش راه ندهين نفوس را به نزد خويو به حکومت نسبت ظلم و عدم عدالت دهند زنهار زنهار ا

را آن يد زيمکالمه نکنزار است ابداً با او ين بين مفسديد که از اين ننمائيقيرا  يتا کس ٰيد حتّياجتناب کن

 ٰيند محض نفس و هويگو يچه م انصاف آن يغرض و ب يت فساداند و مردمان بياحزاب بدخواه و در نها

ند و يبربا يه کالهين وسائط فسادين است که بلکه به ايندارند مقصودشان ا يريند ابداً تصور خيگو يم

شوند و  يدوست نم يقلب بنشانند ابداً با کسظ يکنند و غ يصدر يتشفکه  ا آنيند و يحاصل نما يمنفعت

ن روزها به اطراف ين است در ايقيند به لسان است و يگو يچه م نخواهند آن ينفس ياز برا يرخواهيخ

نزد  يچه شخص د و اگر چنانيها مالقات کن کنند الحذر الحذر مبادا با آن يم يمهربان يليند و خيآ يشما م
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 يست بعضين يد نقليفالن نفوس در عکّا به مشقّت افتادند در جواب بگوئن نمود که يشما آمد و اظهار ا

گردد ما اعتماد بر عون  يکند حال معلوم م يقت ميحق ياند البد پادشاه عادل است تحر زده ينفوس افترائ

م والسالم عباسيامور دار يايو انصاف اول يو عدالت پادشاه يت الهيو عنا

أتونکم ين يلعل رهط من المفسد ةنيالمد ياذا شاع ما قال المرجفون ف يزديد يپورتسع يو قوله تلگراف

اهللا  يدون الّا فساداً نحن متکلون عليريامنهم فراراً النّهم اللومعهم بل و واصدذروهم ال تقحن فايمتأسف

امه يم اهللا اادران ايه ايقونس دولت عل يزديد جناب آقا احمد ية عباس و قوله هواهللا پورتسعيبالبوسطة کفا

ن که يمختصر است مفصّل ا يامروز ارسال شد ول يتلغراف يقيت حقسدو يند هواهللا ايمالحظه نما

م شما يدار يم و اعتماد بر عدالت حضرت تاجداريگذران يم ياميه ايت الهيالحمدهللا در صون حفظ و حما

 ياغيين حزب طاغياار مصر هستند يدر د ياز قرار مسموع فرار يگروه مکروه يد وليمطمئن باش

ابد يوع يدر حق ما در آن صفحات ش يفيد اراجيند شايبدخواه حکومتند و به انواع وسائل فتنه و فساد جو

ن نفوس مفسد يکنند زنهار زنهار با ا يند و اظهار تأسف و مهربانيد نزد شما آيشا ين فراريو آن مفسد

ک يجز فتنه و فساد نخواهند هر يندارند و مرادٰيجز نفس و هو يرا مقصديد زيمالقات و معاشرت ننمائ

ن يو فحشا هستند البتّه صد البتّه از چن يبغر نفس اماره ....يمبتال و غافل از خدا و اس يو مرض يبه غرض

د و در حق ما ينمائ يت تضرع و زاري............ و مشغول به تجارت و کسب و کار و همواره به درگاه احد

1323نهٴس ٰياألول يالثّناء عباس شهر جماد................ ويدعا

درجهاتعيجمازرايزمشکلاريبسبهٴمکاتوشدندمصرنهٴنظر به حکمت روا يو قوله جناب منشاد

 ق و به درباريرا تصداو و ات مسطورين مفتريش................. بالجمله ............. مفتّ راها نامهکهصددند

آن حضرت شد  ينف يايمه يايز در درين يرفت وکشتيغ کردند و تلگراف................... پذيتبل يسلطان

شب با  مهين عزم آن داشتند که نيباشد و مفتّش يشان محتوم ميد ايافت که تبعيشهرت  ين اهاليمابيف

بعد به امر حاکم  يحرکت دهند و روز ير کرده با کشتيت هجوم آورده آن حضرت را دستگيجمع

ش آثار يش از پيند و در خالل احوال مذکوره بياحباء را احاطه کرده اسر و حبس و نهب نما يها خانه



327

فرمودند و  يات سره ميوسته قصص و حکايگران پين و ديان شد و با زائريآن حضرت نما يمايسرور از س

ه و ارسال و دالئل و لمراس...... مکتوماً بانمودند ... يده اشتغال ميت و غرس اشجار جدير بيروزها به تعب

دار و آگاه فرمودند و ين بودند بياز ناقض يدار را که اغفال به طرف ين دولت عثمانياز مهم ياسناد برخ

 ياميوم در عکّا و ايست يباً بيان ....................................... تقرين آن حضرت از دربارياز مخلص يا ز عدهين

و بدون سابقه  بغتةًرا احاطه داشت تا آن که  ين مدت اضطراب و تزلزل اهاليفا توقّف نمودند و در ايدر ح

احباءومبارکهلهٴبرند عائ يداشتند و چون منتشر بود که آن حضرت را با خود م يعثمان يفا در کشتياز ح

ساحتدرحضرتآنوشد  يموانرعکّاجانببهيکشتکهيهنگامخصوصاًرفتندفروحزنوميبدر

عکّاکينزديکشتيولهستنديالهريتقدمنتظروايمهآمد يمنظربهکهفرمودند يميمشچنانتيب

ئت را به يده هياز سلطان رس يرافتلگکهشدمعلومورفتگريديسوبهکردهخاموشراچراغدهيرس

ن يف بيعات و اراجيکه شا يگذشت در حال يدولت ياز رفتن کشت ياسالمبول خواست و چون چند روز

ن ياش ا ن کار بودند خبر منتشر شد و خالصهير و افکار در خصوص عاقبت اين تحيار و احباء قريبس ياهال

که سوار شده عزم مراجعت  ينيد روز جمعه در جامع اداء صلوة جمعه نمود و حيکه سلطان عبدالحم

يبيآسوبگذشتسلطانۀصددش انداختند و گرچه کالسکت به ينامين سلطنت ديداشت ناگهان مخالف

به تلگرافقصربهوصولازپسوشدندقطعه قطعهاسبانازهمومردمانازتنصدبيقريولافتين

خبر  يد و آنان از ماوقع بينباش يکرد که خود را با شتاب به اسالمبول رسانده منعرض احد هيشيئت تفتيه

ن يمت از عکّاء به مرافقين عزيسشان حيد و رئيها کشف واقعه گرد خانه قونسولبودند و از تلگرافات 

را در مشهد عموم به دار  يمراجعت اقتدار را قبضه نموده عباس افند ين گفت که به زوديش چنيخو

بهماهششوکردندميتقدراخودتفحصاتجهٴينت يزنم و آنان پس از وصول به اسالمبول بعد از چند يم

بهمشغولومضطربسالکيمدتتاوگرددامورآنبهمتوجهتوانستسلطانتاديانجاملطو

حاصلفراغتکهنيهموافتيننيمفتّشازاستفسارفرصتوبودمذکورانقالبوحادثهازيدگيرس

شد که توجه کامل به امثال  يواقع م يپدر يپ يگريد يست حوادث عظمايرا نگر اتيمفتراوراقکرد
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دستان مگر در اسالمبول با موافقت و مرافقت هيمذکوره تا چهار سال ديهٴشيئت تفتيآن امور نتوانست و ه

ش يره احداث کردند که در جايخط نهٴافته فتيق تازه يگاه طرش نبردند آنياز پ يداخل و خارج کار

..................................م آورد يخواه

کامالً ناخوانا  يپاورق 

رانيان اياضطهادات و شهادت بهائ

ه و مصر يک و بالد عثمانيه و هند و امريران و روسيان ممالک متنوعه از ايدر خالل واقعات مذکوره بهائ

علّتبهيولرفتند يمفايحوعکّاۀارت حضرت عبدالبهآء و اماکن متبرکيبه ز يدرپ يالسابق پ يکما ف

ترکان  يبزکا ين که زائر آمرچناشد يممراعاتاطياحتوحکمتتينهاديعبدالحمسلطانۀشياندوميب

ران با وجود سالمت نفس شاه و عدم تعرض ينمودند و در بالد ا يبر سر نهاده و مؤمنانشان حجاب م نهيف

و  يعلن و عباسيات برقرار بود چنان که کدخدا حسيبلن مشقّات و يدولت از جهة نفوذ ملّاها و متعصّب

ن سال يشوال ا 13شنبه  کيق کشته شدند که در شب ين طرياکبر در کشکباغ خراسان بديخ عليش

و  ن يبه کوشکباغ رفته کدخدا حس ين با جمعين از معانديرضا صفّار و پسرش عبدالحسحاج غالم 1323

را در کوچه انداختند  يعلرا مضروب و مقتول ساختند و جسد عباسان معروف ياز بهائ يعلپسرش عباس

ز تجسس کرده از يه برگرداندند و در قبرستان دفن ساختند و جسد کدخدا را نيو کدخدا را به خارج قر

اکبر را يخ عليدند و بعد از اخذ حکم در همان شهر دفن نمودند و جسد شيرون آورده به شهر کشيچاه ب

هر يها برا نامهارتيان حضرت عبدالبهآء زيجا دفن کردند و از ب ق به شهر آورده در آنيطرن يز به همين

ارت من يافت زين عنوان صدور يبد يگريارت ديز صورت زيک از شهداء ثلثه مذکوره صادر شده و ني

هواهللا  بهٰيه البهاء االيمن اهل سبزوار عل يعل مألالل اهللا حضرت محمد المحمود عنديسب يشتهد فسا

ه ارکان األرض و السماء و نفست الجبال و مرت مرور يوم تزلزلت فييت باهللا فسبه ... بما آنيالنفحات الط

مشهد الفداء و استجرع من تلک الکأس  يت کنت معک فيا لياب و اشرقت األرض بنور ربها ... فحالس
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 يکياز ارباب قلم در تار يبن ملّا محمد بهائ يعلآباد اصفهان رجب الطافحة بمواهب البهآء و در نجف

 يعلدند رجبيدند و پرسيزد منزلش رسنتاختهعقبشدراشرارازچنديتنگشت يبرمخودنهٴشب به خا

رزا يرا ................... به قتل آمدند و .................... چون آقا م يپس ........... و ياو گفت بل يخودت هست

ن يجا برد همهمه در ب آن ياحبا يبرا يبا اوراق وصول حقوق يارت عکّا عودت کرده الواحيجالل از ز

ان شهرت داده ملّاها و سادات و تجار نزد حکمران اجتماع کرده يل بهائيافتاده و او را به نام جبرائ ياهال

ند و الواح و اوراق و ائش ضبط و تحبس نموديه و اشيتا اثاث ددارا خواستند و حاکم فرمان يو يريدستگ

خواستند تمامت احباء را ر و حبس نمودند وياحباء را به دست آوردند و او را دستگ ياز اسام يصورت

بهگشتهمجتمعجا کيدرانيهندبلوکاحباءمهٴند الجرم هيغما و تاراج نمايگرفتار کرده اموالشان را 

واموالوعائالتبالذاگرددميوخکارعاقبتکهدنديشياندآنازيولپرداختندنيمأمورمدافعت

ن يدند و بديشان نرسيبشان شتافتند و بدعقدرمسلمانانوبستندسنگريکوهدرختهيگراغنامويمواش

 يافت و با مراکز مخابره تلگرافيفتنه خاتمه  يق احباء جان به سالمت بدر بردند و به خسارت ماليطر

ن احباء صادر شد و آنان به مجال يرزا جالل و تأميعربستان حکم استخالص م يکردند و از جانب وال

ن شاه فرماندار شش تن از احباب به نام يران ساالرالسلطنه پسر ناصرالدمخود برگشتند و در همدان حک

و آقا  يارييب و حاجيمان طبيسل يارجمند و حاج يمهد ين) و حاجي(مب ٰيموس يروبن و حاج يدائ

نقود بگرفتند و احباء تلگرافات تظلّم به شاه نمودند و حکم به  ير و محبوس کرده مبالغيا دستگع ريرب

به اقدام  ين حال پس از چنديو نقود را باز پس داد و در ع يد و ناچار آنان را اخالصيحکمران رس

اهللا  بيکاشان ملّا حبافت و در يه از ندرمان نشر يبه قر ابهيٰٰم آقا جان امر اقدس يبرادر حک يعلميحک

ن قمصر و مازگان يبهانه شدند که بر مظلوم و مترصدف قمصر رفته ...يمجتهد با پسران و اتباع در مص

 ين جمله را هميا ين بهائين کدخدا از مخلصيالعابد نياز اعداء درماندگان نزد آقا ز يبتازند و اتّفاقاً تن

م عاقبت يسوز ين به آتششان ميان است و ما مسلميل بهائاحوا شأمتامسال از  يخوارگ تکرار نمود که ملخ

مذکور  اندد و معيسوز يخود م اعمالجزاءآتشبهشماگفتنيچنشدزيلبرکدخداتحملنهٴمايپ
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اد و فغان برآورده گفت ..................... نسبت به علماء اعالم ياهللا شتافت و فر بيافته نزد ملّا حبييزيوادست

از قمصر به مازگان رفت و بر کدخدا و جمع احباب .................  يتيگفت و پسر مجتهد با جمعاسالم بد 

 يشان نمودند ....................... که آقايقان خواستند و احباء احترام و اکرام از ايه شد و کتاب اينيد ۀمناظر

د و ...................... کمر ينبخش يدند ثمريب کوشيده و هر قدر احبا به تعلّل و تحبيمجتهد که خدا را طلب

د و چون احباء خواستند ممانعت کنند به دروغ .................... و کدخدا را نزد ملّا يکدخدا را گرفته بکش

او بودند و پسر و  يار در محضرش مجتمع و مترصد ورود کدخدا و تبرياهللا رساندند و مردم بس بيحب

د يبه س يخواه يار بر کدخدا وارد ساخته به او گفتند اگر خالصير و زجر بسيتابعان مجتهد تحق

تش لعن دايمن به س يگوئ يچه م يفهم يا مين گفت آيت جسارت چنيلعن کن و با غا يرازيمحمد شيعل

الحکومه به  م نائبيچند زده و دشنام و ناسزا گفته تسل يرا چوب يا به محمد پس ويو  يا به عليکنم و 

ان نزد يوافر زدند و نسوان بهائ يزاهللا و استاد نصراهللا از آن چهار را چوبير انداختند و آقا عزيو زنج حبس

د و آنان يهست يد مگر شما هم بهائيشان پرسين را خواستند و مجتهد از ايمجتهد رفته استخالص محبوس

د چندان که يبر فرقشان کوب يان را هميقل ين پاسخ گفتند اگر خدا قبول دارد پسر مجتهد بالدرنگ نيچن

از  يکيرون راندند و يز ضرب و شتم و آزاد وارد آوردند و آنان را بيگر نين ديزه شد و حاضرير زهير ين

مذکور کفش را به دست گرفته بر فرق  اجتهدد محمد يفتاد و سينسوان را در حال شتاب کفش از پا ب

ل مزد يخواهم تحص ين که ميا يد جواب داد برايسيزن يد چرا ميکوفت و او به ناله پرسيمظلومه هم

م و باالخره پس از چند يرفتيات شما را پذيدعوصول به ثواب ت يم مظلومه گفت ما هم براينما ياخرو

مان داده و مستخلص يدت و اينقود به جرم عق ين مذکور در حبس و آزار بسر بردند مبالغيروز که مظلوم

يبراکهيموقعدررايطبرسعهٴف قليالس ةين بن ملّا محمدحسن از بقيه ملّا محمدحسيشدند و در بشرو

با  يرون راندند و اهاليست بيان را به حمام مسلمانان راه نيبهائ کهنيانامبهرفتيعمومبهٴشو به گرماشست

را از خطر نجات دادند و هم  يان اقدام کرده ويرا احاطه کرده به محضر ملّاها بردند و بهائ يچوب و

گشت و  يه منزويدر بشرو يار وارد آوردند و ناچار چنديبس ين جور و جفاياهللا را معاند بيرزا حبيم
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ض عرفان يقفقاز که در بادکوبه به ف ياکبر صالح اف از احباير عليخت و در مشهد مياران گرفباالخره به 

جا آمده در  مسلمان اهل مشهد بود به آنداداشياش حاج جهت که ابوالزوجه د از آنيع رسيمان بديو ا

افت و يمان داماد خبر يداداش متعصّب از حال ا يد و حاجيان گرديم و معاشر با بهائيمق 24و  1323سال 

 يو معدود(برخاست)ده مکالمه کرده مغلوب گشت و به عداوت برخواستيخصوص عقبا او در ياندک

و ملزم شدند پس دو تن از ملّاها را  مصممز يبه مناظره واداشت و آنان ن يبا وه را ينياز طلّاب مدارس د

ر نمودند و به يمدند صالح اف را تکفايبرنجوابۀمناظره کردند و چون از عهد يحاضر ساخت تا با و

 دامادداداش از  يداداش گفتند که معاشرت و مصاحبت با او حرام و زنش .......... است و حاج يحاج

اقامتاحبابازيبرخنهٴاف ناچار به خاشوهر داد و صالح يگريد و دختر را از او باز گرفته به ديببر

ر و محبوس نمود ياف را دستگعه کرده بر آن داشتند که صالحمراجرالدولهينيوالبهنيمعاندوجست

اعداء بود و  ت دولت روس داشت و آن عمل خارج از مقدرتياو تبع يدر قتل مظلوم کردند ول يسع

ر شکم بر کوب بسته ير و زينقود از احباء اکتفاء کرده صالح اف را پاها در زنج يبه اخذ مبلغ يوال

ه برگشت و در يران خارج و به روسياف از ابلد کرد و صالح ينف يالمراقبه گماشتگان حکومت تحت

آباد اقامت گرفت. عشق

مستقله به سلطنت مشروطهر سلطنت ييران و تغيانقالب ا

شاه يو جلوس محمدعل

 اقداماتوکاتيتحرکهبودطهراندرانقالبحدوثسالنيادررانيامملکتۀريو از واقعات خط

ن طهران و ياز مجتهد ۀد و عديز سبب و موجب گرديگر نيد يان دخالت تامه داشت و مصالح و اموريباب

ستار نسخ استبداد شاه اجه خويمقاومت با دولت حاصل و بالنت ادت و نصرت کردند و اندکيعراق عرب ق

 ين مجلس شورايخط قبول داد و اول ن شاه دستيس مجلس ملّت گشتند و مظفّرالدي..................... و تأس

ران منعقد گشت و مصداق خطاب و به حکم ....................... يا يمؤلف ................ منتخب عامه اهال
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..................... در وجود متعرض يشد و گاه يان نوشته و نشر ميو افکار باب ياديافکار انقالب که غالباً به ا

تخت سلطنت رزا در طهران بر يم يد و ................................ محمدعليگرد ياندک مستول شاه اندک

مسلّحياسيساحزابوديرسضعفجهٴدر ٰيان در چنان اوضاع که قوت دولت به اقصينشست و بهائ

ازمدافعهغلظتتينهاباسلطنتداران دوستونيمنتسبازاريبسيگروهوملّتديشدطرفداريبرخ

رخواه عموم قرار يخطرف و  ين بيفرما گشت چن جا حکم در همه يکردند و آشوب و خودسر يداد ماستب

شاه مانند  يات گرفتار شدند و محمدعليدو طرف واقع شده به شدت و بلگرفته مورد تهمت و تعرض هر

نمود.  يان عداوت نداشت بلکه ابرار محبت ميپدر نسبت به بهائ

ز از يام از جهة محاربات روس و ژاپون و نين است که در آن ايل آن اياز تفاص يح مختصريو توض

ت يس قانون مشروطيدند و از حکومت طلب تأسيخواهان بشور يه که آزاديروس يهٴانقالبات داخل

مة يران وارد نشد و لذا تجار بر قين سالفه به اينمودند از کارخانجات آن مملکت قند و شکر مانند سن يم

از  يشد و او جمع گران آمد تظلّم به حاکم وقت عالءالدوله ياز اهال يبعض يفزودند و برايفروش آن ب

از مردم با  ين سبب شد در جمعيه کرد پس ايتجار فتنه را که از سادات بودند چوب زده تنبن يمحترم

رون يشان ب خانه ازراآنانرفتههينيدعلماءنهٴدند و به خايدست شده بشور سادات مزبور و اقوامشان هم

را بر منبر  يب به ده هزار بود پس واعظيقرت مردم يمجتمع شدند و جمع يآورده در مسجد جامع سلطان

ن سخن بر يم و ايکرد ين نمين عنوان کرد که سلطان ما مسلمان است و اگر نه ما از او تمکيکرده و او چن

آن جامع که حاضر بود گران آمد و به واعظ مزبور تشدد نمود و به جوانان و مردم  يامام جمعه مقتدا

درگريديروزمذکورعلماءالجرموکردندخارججامعازراعلماءٴمهت و هيخود حکم داد تا آن جمع

نزددولتطرفازچونکهشدمترتبيا جهينتمقدمهنيابرونمودنداجتماعميعبدالعظحضرتعهٴبق

ن شاه يم و مظفّرالديخواه ين متّفقاً گفتند که مجلس عدالت مآنادنديپرسرامقصودشانورفتندآنان

شان بفرستاد که آنان به شهر وارد و به محضرشان حاضر شوند و چون آنان به يخط برا نمود و دستقبول 

شهيهمخودمنگفتآنانبهودادرامقصودآناجراءۀشان وعديز بديدند شفاهاً نيرس يمحضر سلطان
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س آن موفّق يتأس د انشاءاهللا بهيدار يدانستم حال که همراه يشما را مانع م ياشتم ولدرامنظورنيهم

را از  يالدوله صدر اعظم وقت ذهن شاه نيان شاه باالخص عياز وزراء و اطراف يجمع يم شد وليخواه

ۀمطلق انتصاراتن مجلس سبب سلب ين چنياتّکاء کردند که ا ين مقصود باز داشتند و بعضيانجام ا

گذراندند و در  يبا علماء به تعلّل مت باز داشتند و او يگردد و بالجمله شاه را از اعطاء مشروط يم يشاه

بهٴها مطال ن آنيدادند و مضام ين مردم ميانه نشر بيها مخف نامهخواهان شب ياز آزاد يخالل آن احوال برخ

 يشناختند نف يخره چند تن را که مباالوافتنديينمشدندآنانتفحصدرهرروزوزراءوبودعدالت

ه د کنند و بيکردند گرفته و تبع يج ميوعاظ را که در ضمن وعظ مردم را ته يکردند و خواستند برخ

حبس نمودند و در  خانه قراولن گرفتار کرده در يخ محمد واعظ برآمدند و او را مأموريش يصدد حاج

بهسربازانوبرآمدندواعظاستخالصيپشدهمجتمعآنانوبودهينيدعلومطلّابۀجنب آن مدرس

 يد ناميحميعلديسانداختطلّابطرفبهگلولهسربازانسلطانديانجامنزاعبهکاربرخاستندممانعت

د يد سير سلطان شهياند (به ت ن گفتهيد مقتول را چنيخ سيمجروح گشت و در تار يگرياز آنان مقتول و د

ن و بازار يدکاک م اجتماع نمودند ويجان علماء شد و در مسجد جامع قديه سبب هين قضيد) و ايعبدالحم

خواستند از مسجد خارج شوند  يبسته پس از طرف دولت سربازان آن مسجد را احاطه کردند و چند تن م

دند ناچار يسربازان ممانعت کردند و چند تن از آن مردم هدف گلوله و مقتول شدند و چون علماء حال بد

ن داد پس آنان به يشمرده تأم متيز غنين خواستند که از طهران خارج شوند دولت نياز دولت تأم

د و باز درها باز ين سبب فتنه خوابيه از طهران عازم عراق عرب شدند و به اينياز طلّاب علوم د ياجتماع

افت که يشتر طول نيسه روز ب يالق رفته و آن آرامييان راحت شدند به يشده مردم به کار مشغول و دولت

ک تن يآنان است در نخست  يرفتن مردم و همراهيپذ ياس معلوم شد که حاضر بريچون از سفارت انگل

 سفارتنيمتحصنۀشدند و مهتدجاً عد يرائيجا رفتند و پذ جوقه بدان از علماء و سپس سائر مردم جوقه

ضه دادند که اوالً علماء با يب عرين ترتيجا مطالب خود را بد باً به شش هزار بالغ گشت و در آنيتقر

از  يت به آنان بدهند و جوابياحداث شود ثالثاً امن يملّ ياً مجلس شورايکنند ثاناحترام به طهران عودت 
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آنان بوده و  يت برايل خود رفتند و امنين مضمون به آنان داده شد که اما علماء به ميطرف دولت به ا

لطنه الس رزا) شعاعياست پسر دوم شاه (ملک منصور مين چند روزه به ريهست و تا مجلس عدالت به هم

الدوله از طهران  نين در جواب گفتند که علماء به سوء رفتار صدر اعظم عيمتحصّن يل خواهد شد وليتشک

است مثل يکه دولت به ر يباشد نه مجلس يم يملّ يکه موضوع است مجلس شورا يبدر رفتند و مجلس

يالثّان ين در ماه جمادياالدوله صدر اعظم را معزول نمود و  نيالسلطنه برقرار کند الجرم شاه ع شعاع

او صدر اعظم گشت و چند تن از  ير امور خارجه در جايرالدوله وزيرزا نصراهللا خان مشيشد و م 1324

ن اعالم کردند که خارج شوند و ينرجال محترم دولت به قم رفتند تا علماء را به طهران بازآرند و به متحصّ

نظر عداوت  ياز آن علماء با و يامر جمع يکه در ابتداالدوله اکتفا نکردند و حال آن  نيبه عزل ع

ات شما مقبول يخط داد که مستدع ن استقامت آورده شاه دستيداشند پس علماء و متحصن يخصوص

برقرار گردد ولکن بعد بازارها باز و در شب چراغان مفصّل شد و علماء هم  يملّ ياست و مجلس شورا

گاه علماء و ارکان دولت مجلس کرده مشغول انتخاب  دند آندند از قم به طهران بازآميمطمئن گرد

مفتوح  ين گشتند پس مجلس در ماه شعبان در حضور شاهيوکالء ملّت شدند و از هر طبقه وکالء مع

د و ارباب يل گرديدر بالد تشک يملّ يها ک نمودند و انجمنيک صد توپ شليافتتاح  يگشت و برا

دان آمدند و جرائد يل لباس و نام و اساس به ميه با تبديصالح وقته و جهال از اطّالعات مياغراض شخص

ان هم وقت يان ازليبا قلم آزاد و با تعرض به اهل فساد و هم اهل صالح و سداد منتشر گشت و باب ياريبس

را فه ين طايپور خواستند اير با اعالن صور ناقور و طبل و شيمت شمرده دو اسبه راندند و به انواع تدابيرا غن

رهم به حضرت عبدالبهآء يامر و غ ياديات خود نائل شوند و ايس و اجراء منويدان کشند تا به تأسيبه م

ر از يآن حضرت منع و تحذ يل کردند ولياز ارکان امر روحاً موفّق شده اظهار تما يبرخ ينگاشتند و حتّ

ار جامع و مؤثّر يبس يند و الواحن نموديجاد اتّحاد مابيدر ا يب به مساعدت دولت و ملّت و سعيمال و ترغ

 کهبودحضرتآنۀق و مؤثّر و خطرناک دوريار دقياز مواقع بس يکين يافت و ايصدور  يدرپ يپ

رات مستقبله حفظ فرمودند و خطانواعازرايبهائعهٴو جام ابهٰيه امر يبيدات غييو تأ ي........................ اله
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ت و مساعدت از يدت و حمايجان چندان اظهار موافقت و ابراز عقيآذربا يو وال يعهديرزا وليم يعلمحمد

رفت پس از انقالب مذکور و حکومت جمهور تاج سلطنت عادله بر سر نهاده  ياحباب داشت که تصور م

الدوله  نيت شد و او با عيد و تقوييز تأيد کتاب مستطاب اقدس گردد از الواح صادره نيمصداق مواع

از موافقت با مردم دست باز داشت  يپس از عزل و يکرد ول يغاز کار با مردم موافقت مخوش و در آ دل

ن يات آنان را قبول کرده با مردم موافق گشت پس از ايجان مستدعيآذربا يولکن با جماع و اتّفاق اهال

ده يران طلبجان به طهيعهد را از آذربايقعده وليافت و در ذييروز اشداد م بهواقعات حال مرض شاه روز

که از  يلقاعدمردم از جهة  يض نموده و او مشغول اصالحات گشت وليامور دولت را به دست او تفو

نمود تا باالخره شاه  يهمراه يملّ يداشت متزلزل بودند و او بر خالف انتظار با مجلس شورا يهمراه

شورا به سلطنت شناخته شده و فات در مجلس يحجه با تشريرزا را در چهارم ذيم يافت و محمدعليوفات 

ز گره يه نبود و ارکان دولتش نيم و هراس داشت طبعاً موافق با حکومت مليون بيبر تخت نشست و از انقالب

مالطفت به احباء نشان  ين حال رويک شد و در عيدم بر مخالفت تحر به و مخالفت از آن داشتند و دم

محرموداخلسلطنتۀل حضرت عبدالبهآء در دائريحسب مد يخان بن ورقاء شه اهللا يولرزا يداد و م يم

نزدداشتيمحترمسمتروسياستفراضبانکدرکهورقاءارشدبنخانزاهللايعزرزايموگشتشاه

حضرت عبدالبهآء را  يکرد و دستورها ياب و وساطت در امور محرمانه ميشناخته شده و ذهاب و ا شاه

در طهران  ياهللا مجتهد نور خ فضليرهم مخصوصاً حاج شيه و غيقاجار ن و ارکانيرساند و مجتهد يبدو م

جا  ن دو حزب همهيشدند و ماب يت ميبه توسط او تقو يت بودند هميت و مشروطيکه سخت مخالف با مل

خواهان معروف به نام  دند خصوصاً سلطنتيد يان از هر دور جفا ميمخالفت و مصاومت بود و بهائ

اهللا در طهران مردم را در مسجد  خ فضليش يکردند چنان که حاج ين ستم و آزار ميدن که به نام يمستبد

ل بر آن اقامه کرد که آن يراجع به طهران با دل يگوئ شيات پيمجتمع کرده کتاب اقدس بر منبر برده آ

درتةًيخففهيطانيانامبهکهآنانيجعلاعالنمفاسدنيانمونهيبراوبرخاستانيبهائيهٴانقالب از ناح

اهللا بسمانيبهائۀحقۀفرقاعالنهذهيهموميدار يممندرججا نيادرچسباندندوارهايدبر1326سال
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طلبم  ين تظلّم خودمان گواه ميم و ملّت را بر ايدار يشاه عرضه م يحضرت محمدعلاعلٰي ٰ حضوربهٰياال

وميبودمتفرقويمخفداخلهوخارجهممالکدرويمتوارۀگوشدرانيبهائمهٴمظلوۀحقۀکه ما فرق

درخواستراخودمانيآزادوتيحرومينوشتضهيعرشاهنيمظفرالدوشاهنيناصرالدمرحومبهمکرر

رفته نشده ما هم يض ماها پذيم عرايان آزاد و آشکار باشير ملل و اديه هم مثل سايکه ما جماعت باب مينمود

لکنميشوآزادآنيهٴم تا در سايکار آورد يه را به روين اوضاع حاليبا اسم مشروطه ا يناچار ياز رو

ۀمقدسيهٴز ناحاکهيمبارکلوححسببهلهذاشدهمختلمملکتاموريکلّبهاوقاتنيادرچون

ٰ منصورحضرت تمام اهللا األبهآء نازل شده محض اتمام حجة بالغه است در و مرکز اقدس سر اعلٰي 

و  يآزار  يه مردمان بيم که ما جماعت بابيدار ين اعالن داده و عموم ملّت را آگاه ميران مدلول ايممالک ا

هم از  يران به دست خارجه افتد و مقصوديم مملکت ايشو ينم يم و هرگز راضيپرست هست وطن

خونۀن قطراخرٰي   خودمان که تا  يت و آزاديم مگر حريها ندار و مجلس و انجمن يباز مشروطه

ديباخواهد يمراتيرعشيآساومملکتنظمدولتاگرپسميحاضرتيحرليتحصيبراخودمان

بدهد ما هم  ينامه و آزاد تيهب حرمذاوانيادريسامثلهمماهابهمحترموزراءضمانتوتوسطبهناًيع

چه خودمان روشن  را چنان يباز مجلسن آتش مشروطه و يم ايشو يمتعهد م ٰيکبريهٴن عطيدر عوض ا

ه ندهد به يت عالنيم و اگر دولت حريم و دولت و مملکت را آسوده نمائين فوراً خاموش کنيا کرده

امت خاموش نشود يم کرد که تا قيروشن خواه يقسم آتش السالمتذکر  يعل بهٰياال يو به به بهٰيبهآءاهللا اال

ازبعدوميدادنشانکس همهبهرااونهٴن دو سال نمويا چه در که دودش چشم فلک را کور کند چنان

وسيمأازبعديبلاند کردهنيچنانيبهائچراکهنداردماهاازگلهحقملّتگريدهمحجتاتمامنيا

م ياست خواه يچه کردن م آنيها آزاد باشند و ماها نباش ل دارد تمام ملّتيلدچهميکن يموکردهشدن

رزا يشاه شکار و م يرزا رضاين عبارت که مياز نسخ آن اعالم امثال ا يع و در بعض ان عيبهائکرد انجمن 

ک بود ياز عامه برپا گشت و نزد يجانيد و معلوم است که چه هيعباس قاتل اتابک هم از ما بود درج گرد

گذشتهچهارساعتدرچسباند يمراها اعالنکهيشخصيولزديبرخانيبهائيبراهيعموملهٴهائنهٴکه فت
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ملّاهاساداتازيکيذکرکهشدمعلوماستنطاقدروشدگرفتاريفروش توتوننفرکيدستبهشباز

فتنه برپا کرده و موجب هالکت  خواهان تيمشروطمخالفتبهزينطهراننهٴخا توپدانيمدرقبالًکهبود

ان ببرد و يت و قانون را از مين افتراء مشروطيا خواست به يدستان خود م از هم يد و با جمعيگرد يا عده

دولتطرفازيولآرندقتلبهرايريکثۀفه عدين طايف ايکند و مخصوصاً از معار يجاب قتل بزرگيا

 يها ش معلوم گشت و از جمله خطابيش از پيان بيبهائ يطرفيبدهيگرداخبارجا همهبهواقعهقتيحق

ه يعل يب و بستان الهين است قوله حضرت ادياز احباب چن يا حضرت عبالبهآء در اثناء آن انقالب به عده

افضا جناح الذل و األنکسار خيتران ياليالل جنحيف يريو سم يريو مج يهواهللا رب رجائ بهٰيبهآءاهللا اال

ب يد عبدک األديو االسحار بان توياليالل ةبحبوح يک فيمتذلال مبهتال متضرعا ال االسرارکوت مليال

ب يتک و حبيل آثار عونک و رحمانيبک و دلاهمو اتيآب يتک و خطيب رب حجر عنايب االريالمج

م لهم يقيک ثلة من األبرار و عقبه من االحرار و يد عواليوهل بالنهار و يک قد واصل اللتقلوب احب

تک يتک و ثبوت رسوخ رحمانياثبات نور احد يالقاطعة و الحجج الالمعة و داللة الواضحة علن يالبراه

 ياق من الحجج الالمعة و داللة الواضحة عليل بدريکل عل يشفين من البرهان و يکل ... بمأ مع يروي

د لکل عبد شکور و موفق کل ياآلفاق انک انت المؤ يتک عليتک و ثبوت رسوخ رحمانياثبات نور احد

 يانک انت الرؤف لعبادک و انت الحنون عل يالمقتدر الغفور رب و رجائز يور ال اله اال انت العزيخادم غ

 يتلک البقاع و ان المهج ... ف يف يجاء ... طاف يول قد محت الطلول و ان الدماء القانيبان الس يارقائک تر

دور بالعبرات و الص يخنوق و الصدور متسعرة بنار الوقود و الجنون تهم يتلک االقطار الشاسعة فالقلوب ف

االدماء .... و سهاماً مسمومة ... مشروعة  يار فما تريالد يه عليات المستوليترتفع منها الزفرات من تلک البل

صولون کالذئاب يعدون انفسهم رعاة االغنام و يوم المعاد ييران الفساد و نفوس التخشيقد اوقدت ن

باسفک و  يکل واحد منها ... اآلخر و افتن و ياالنام قد قسما ... متقابل يالکاسرة و الکالب الخاسرة عل

 ي... الجور و السرور ... عل يکجبال السحرة راقدون ف يالفتک و ... و هم بانفسهم بعالئم ... فرعون و عص

ة و راحة ينعمته واف ين و تنشرح به الصدور فيالنفوس و تلذ به االع يما بما تشتهيتمنعون فيموائد القوم 
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.... بواد  يدان الحرب و القتال و مضمار الکفاح و النزال حتيم ي.. نفوساً معصومة الة و ثروة طافحة و .يکاف

بالدک شر هذه النفوس الهاتکه و الثلة الفاتکه و العصبة  ينقطعوا اربا اربا رب رب اکف عبادک فيتقاتلوا ي

. الظالم .... بنور االلفة و نان و هذه الزلزال و .... بسکون و قرار و اکشف ..ي... و بدل هذا االضطراب باالطم

االئتالف بعد  يکل الجهات و وفق الدولة القاهرة و الملة الباهرة عل يقة علياالتحاد و اشراق شمس الحق

... هذه  ين قلوبها حتينهما و الف بيز ... کانها ... و الروح و الجسد المرتاب رب وفق بيتم ياالختالف حت

بالدک و  ير  الود و الوفاق باشد اشراق و .... عبادک فيشرق نيوجد اآلفاق و  يوم المکاشفة ... عليالغ

م و انک ياالبرار و االشرار انک انت الکر يار برحمتک الواسعة عليتلک الد يسکن ذلک الغبار المشار في

ز و انک انت المقتدر المختار    ع عيانت العز

السلطنه بود مسطور است مرا نيو در خدمت ع يانوسف خان ثابت وجديرزا يام خطاب به ميو در آن ا

چ يند با هياً مداخله ننمايه قطعياسين امور سيدر ا ياله يالسلطنه و سائر احبانيمقصد چنان بود که جناب ع

ار يمأنوس باشند و به ذکر آن  يدمساز نشوند به نفحات قدس اله يچ گروهيهمدم نگردند و با ه يحزب

نسناس نجات دهند اعالء  ياموزند و ناس را از خلق و خوين اخالق بيخلق را تحسمهربان مشغول شوند 

و نه با  يالفت يند نه با انجمنيگشا يع قبائل و امم و اهل عالم ابواب صلح و آشتياهللا کنند و با جم کلمة

بهيکاررامانديفرمامشکبارجهانعرفانفهٴاهللا آشکار کنند و به نفحات نا بلکه اسرار محبة يکلفت يجمع

ن صورت يدر ا يع احزاب انسانين جميب درسالموصلح......واستيعموماصالحمقصدنهکارهانيا

اهللا و بست  اهللا و اعالء کلمة م جز نشر نفحاتينجوئ ياختالف يچ قوميم و با هيارتباط ندار يچ حزبيبا ه

 يانند ضرريشان چون انسانند جائز النسيم ولکن ايندار ين قلوب عباداهللا کارياهللا ب اهللا و اتّکا حب ميتعال

غفر الذّنوب ياهللا ان اهللا  انفسهم التقنطوا من رحمة ين اسرفوا عليالّذ يا عباديد يفرما يچه م ندارد و چنان

ند و خود را ين موارد مداخله نفرمايگر در چنيبه شرط آن که د يم وليالرؤف رح يعاً ساستغفراهللا ربيجم

خدمتک سرمد  يف يکلّها ورداً واحداً و حال يو اوراد ياجل انکار يند حتّياهللا نما کلمة يفدا يبه کلّ
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ونديننمااستنشاقوفاگلشنۀرائحجزنفحهچيهازدارندمشامدرمبارکجمالمحبتۀکه رائح ينفوس

ع عبهٰياالالبهآءکيوعلنديايناهتزازبه

رياخمهٴاء نايادگار حضرت ورقاء کبريين خصوص است هواهللا ايخان در ازاهللا يرزا عزيز خطاب به ميو ن

داشتند  يدر حق شما مجر يل اطّالع حاصل شد آن شخص محترم چه احتراميد و بر تفاصيگردقرائت

تر است و   د البتّه به حکمت موافقيد و به آن عنوان نزد آن شخص معهود برويشما اگر در ............... بمان

د يار مداخله نمائيشود و بس يند که به جهت امور به ............. مراجعت ميگو يرا ميرود ز يش ميکار بهتر پ

ن کنند که شما در امور ييد و بدانند و تعيند که شما مروبج مقاصد روس هستيکه .................... ننما

ات کتاب اقدس در جوف است ترجمه يد آيد بلکه به نصّ جمال مبارک ممنوعيتک ابداً مداخله نداريپول

ن يکتاب مب ياس اال فيد الزم است که معلوم گردد الرطب و اليد برسانينموده ............. مرقوم نموده بود

دمور يقدم خبر از حرکت جمهور در طهران فرمودند سوف تنقلب منک ش جماليدر چهل و سه دسته پ

ن امور ينان بعد االضطراب خبر در تسکيذک األطماخيد سوف يفرما يک جمهور و ميحکم عليو 

تفرقت من اهللا نائب انه  يجمع اغنام اهللا التيحکم بالعدل و ييرک بالذيبارک سريشاء يد لو يفرما يم

 يملکوت اهللا ف يه بهآءاهللا من فيبحق عل يجوهر الخلق لد يواجه اهل البهآء بالفرح و األنبساط الّا انه في

ن نامه را يع ا ن .................. تا مطّلع گردند عيان فرمودند از ايح بيد به چه تصرين مالحظه نمائيکل ح

د با وجود ينرس ياست که از شما خبر يز عبدالبهآء مدتيعزياع و قوله  د عين بنمائيمحرمانه به جناب ام

خانرضاديسطهٴواسبهديباشمايباربرسدخبر............نيابهکهاستانيمدرمهمهلهٴآن که مسئ

گردد و به  يمتّصالً ارسال م يو خصوص يب عموميتمکاديبنمائشود يمنگاشتهجا نياازچه آن...........

ر يسر يرخواهيشود که در صداقت و اطاعت و خ ياران به موجب نصوص قاطعه امر داللت ميع يجم

از  مهٴدر نا ٰيند حتّيرت بنمايت همت و غينها يحضرت جهانباناعلٰي  در خدمات  يفشان معطف و جان

ن پادشاه بزرگوار در کتاب منصوص است که افتتانش ........ و يد که مطلب ايمفصّل مرقوم گرد يها نامه

افت و ين خواهد يبرازنده تز يبه شخص بزرگوار سزاوار يدار ر تاجيجان حاصل خواهد گشت بعد سريه
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ن نصوص را محرمانه به آن يشما ا ي.................................................... بارر ين خبر خيحال مصداق ا

ن را ين خصوص و .............. و ايصادر در ا يو خصوص يب عمومين مکاتيچن د و همين بنمائيشخص ام

ن ين نه که در اياعظم از ايم و برهانياد هستيت اطاعت و انقيد که ما به امر مبرم مأمور به نهايان کنيز بين

بود  يک نفر بهائيا يرفته آ سيانگلسفارتنهٴکه به خا يتيک نفس از ما حاضر نشده در جمعيها  اجتماع

اران ييهواهللا ا بهٰيهم بهآءاهللا االيعل ياله ياند و قوله طهران احبا ن همه صدمه خوردهين که ايو با وجود ا

د ير رسيم بلند شد و صوت ضوضاً و غوغا به فلک اثيکه فزع عظ يش هنگاميعبدالبهآء دو سال پ يروحان

 يدار و مهمان يت احترام به همراهيمنتها در نها يو عزّت و حشمت ب طنطنه و دبدبهو حضرت علماء با 

اران ياز  يبا بعض يروز چراغان شد اعضاء محفل روحان صدر اعظم از قم به طهران آمدند و سه شبانه

ک درجه مخزول يش به ياند که در پ ن نفوس فرمودهيت از نفوذ و اقتدار ايفغان و شکااد و يگر فريد

م معلوم است ين نفوذ عظيحال با ا يو نه سکون و نه قرار يو نه امان ياران را نه راحتين يبودند با وجود ا

اآلنوارانيزايبعضبهنيچن هموديگردمرقوميروحانمحفلبهمفصّلمهٴچه خواهند کرد در جواب نا

تصور آن  ينفس ابداًومذکورتمامهبهاميانياعيوقاودينمائمراجعتموجوديروحانمحفلدرنامهآن

در  ٰيگذراندند حتّ يچه سزاوار نه به خاطر م د افتادند و آنياز نفوس در امتحان شد يارينمود بلکه بس ينم

گردد تا مالحظه  يز ارسال ميد و صورت آن نيمرقوم گردفروش باردرناظمجناببهيمکتوبهيماضنهٴس

را به  اديو انقت اطاعت يد نهايبا ياله ياحبا يد و بلهم است بارين قلم مؤيد که اين نمائيقيد ولکن ينمائ

 يحضرت تاجداراعلٰي ٰ يره از رضايدارند و به قصد شعر و شع يمجر يحکومت به موجب نصوص اله

د و يننما يليتأو يگر نفسيع و منقاد حکومت باشند ديد مطيقاطع است که احباء باند نصّ يتجاوز ننما

ۀن از قرار معلوم کتاب اقدس بدون اجازياورد و هذا مقام المقربيان نيدر م يديد و قينفرما ياجتهاد

وکنداستغفارودينماتوبهديباآنمرتکبالبتّهواستيالهقاطعنصيمنافنياوشدهطبعحکومت

دينمااعيابتراآنيالهياحباازکس چيهکهستينجائزشودطبعحکومتۀاجازواذنبدونيکتاباگر

 يچ امريدر ه يمحفل روحان آن د کلّ بدون شوريموجود باشهر ن يدر ا يالخصوص محفل روحان يعل
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 يبيابد و ترتيرد و اطاعت کنند تا امور انتظام يرا به جان بپذ يد اوامر محفل روحانيد و البتّه باياقدام ننما

اران شکر ييبرساند ا يد و ضررينما يکند و پرواز يش حرکتيخو يبه هوا يحاصل کند والّا هر نفس

د از اهل فساد اجتناب يت گشتيد به الطاف حضرت احديد و مؤيد خدا را الحمدهللا موفّق بر اطاعت شديکن

ک نفر از شما موجود يس پناه بردند ين جمهور که به سعادت انگليد بيجست ابتعادها  د و از انجمنينمود

د به يمعامله نمود يع احزاب به اخالق الهيک نفر از شما مداخله نکرده با جميجان ينبودند در عربده و ه

عيجمباصادقوديعالمرخواهيخودينراندزبانبرسوءمهٴمعاشرت کرده نفس را ........ و کل ياطوار ربان

ويآشتويدوستوآرامشرايزانساننوعريخدرجانفشانوحکومتعيمطوفساداززاريبوخلق

کم يد وعليد و از بغض و عداوت و فساد جنگ و جدال و نزاع در کناريخواهکلّبايپرست حق

ع ع بهٰيالبهآءاال

از شهر کنجانگون واقع تابنجانيهٴدنوکلزو و قريه ديطلوع قر

ابهيٰٰدر قربرنگون بر ما در ظلّ امر 

م ين مقياز مؤمن ٰيمصطفهياقامدهممااوميعبدالکرطهٴر هفتاد ساله به واسين سال اوچت تون نام پيو در ا

به وطن و مسکنش که  ين در نشر نفحات الهين مذکوريمان فائز شد و به مساعدت مؤمنيرنگون بر ما به ا

ل يقل يانيد و متدرجاً ساليدر شهر کنجانگون واقع در قرب رنگون بود کوشه تابنجان يه نوکلزد و قريقر

بهباًيتقرنيمجتمعۀمؤمن شدند و عد يه همگيک طرف قريم در يمق يبودائ يبه جز معدود يتمامت اهال

وگرفتقرارهيقرکالنتروکدخدامحفلصدرکهديگردسيتأسيروحانمحفلوديرستنچهارصد

وعبارتنيعبهسرودهاومناجاتوصلوةوکردندسيتأسديجاوگلستانومدرسهوالقدس رةيحظ

به  يد و مساعيس گرديجا تأس در آن يو مرکز بهائ تيجمعوکردنداداوحفظيفارسبايعرباناتيب

.نداد يت مسلمانان در ارتداد آن گروه اثريمساعدت و تعصّب و حد
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د در طهرانيشرکت جد

ه بود و چند يان که هدف آن خدمت به نشر نفحات روحانيبهائ ين شرکت تجارياول 1324سال ن يو در ا

زاده متوجه  يد حسن هاشميطهران ......... آقا س ياز افراد و خاندان بهائ يلين منظور وجوه قليسال به ا

غ کرد.يتبل ها برقرار بوده خدمت به د و ساليس گرديد به نام شرکت تأسيرس يگردآمد به حد قابل

رزاديفتنه در سنگسر و شهم

 يگرم دند به پشتيبودند چون حاکم را از خود د يشاه يعليقت صفيان سنگسر که در طرياز بوم يبهر

ت به عنوان يز اکثريد و مقرر بود که پس از جنگ و ستتنيخيآوان در يبودند با بهائ متشرعهت که ياز اکثر

مظلومان را متّفقاً گرفته به مجازات رساندند و با آن که موسم تابستان بود و ن يدان نهند و اياصالح پا در م

ختند يش مذکور درآويرانه با دراويار و دلچل نايف مقر داشتند همان جمع قليفه در مصين طاياکثر رجال ا

نهٴدام که قسمت مرتفع ين تعاقب کردند در حالين مهاجمين که مقاتليختند و هميکوه گر يو بغتته به سو

ختند و يرا درهم ر نير معانديصف جم غفکهچنانشکستندوزدندوبرگشتندداشتندتسلّطدرراکوه

د کردند و باالخره ير و حبس و ضرب شدين را دستگياز مظلوم ياعداء بعض يز بعضيرزاد نيدر شهم

ل آن يبه سمنان داشتند و تفص ليگسفر و آزار يک يسمان بسته براين را به رين مخلصياز مؤمن يا عده

ر اعداء ير به تيرزاد دستگيچند از اهل بهاء در شهم يع تنيحق مسطور است دور آن وقاالواقعات در بخش 

دند.يمجروح و مقتول گرد

زيصادق در تبر يشهادت کربالئ

سرا  کاروان يدار اجاره يو گاه يصراف يز را که مدتيمنجذب و خدوم تبر يصادق از احبا يکربالئ

عنودخبازنامبهحسنيمشهدداشتچرندابلهٴدر مح يو عطّار يفروشينيريشۀراً دکيکرد و اخ يم

گر احباء بودند و يمتعرض د ذاء و همياصددبهوستهيپبودزير خوناشرارازکهليخلبرادرانشبالدود
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ک ينزد يخته در مکانيشتافت و آن مظلوم گرل مذکور به قصد قتل اسد نام عطّار از احباب يات خل ينوبت

اء و يل با شدت شرارت اشيت مظلوم کرده به ظالم نگفتند و ات خليدند رعايکه د يپنهان شد و مردم

جان يآذربا يعهد و واليرزا وليم ين حال چون محمدعليخته به آتش زد و در عيرون ريکه اسد را ب امتعه

عهد به طهران رفته بر تخت ين که وليش نرفت و همياز پ يا کارل رينمود ات خل يت از احباء ميحما

انيمدربزرگيانقالبمهٴاندک زمز ت سربرآورده اندکيخواهان مشروط يون آزاديسلطنت نشست و مل

شبازيپاسوبرخواستصادقيکربالئتعرضبهآمدهدستبهموقعبهرامذکورحسنيمشهدبود

حسن  يجالس بود مشهد ومنفردکهيحالدرودنديرسمظلومآندکاندربليخلاتاتّفاقبهگذشته

برچندانرايصندلوگرفتدستبهرادکانيچوبيصندليهٴل پاياو را به شتم و ضرب گرفت و ات خل

يبرخوبرفتندانداختهرااووگشتنرمشکستهدرهمشيها استخوانکهکوفتفرومظلومآنبدنوسر

ات داشته روز سوم درگذشت و يشدت الم ح بهيروزدووبردنداش خانهبهرامظلومدهيرساحباءاز

س بردند و اعضاء مجلس يدالتأسيجد يالتيجنازه را به مجلس ا يد محفل روحانياش حسب صالحد عائله

قبل از  يچند جانيد و حکومت آذربايدارالحکومه ببره اعتناء نکرده گفتند حکم واقعه با حکمرانست ب

ون با يون انقالبيافت و مليض يتفو يرزا آقا خان صدر اعظم نوريالملک بن م شاه به نظام يجانب محمدعل

بهراجنازهمقتوللهٴن که عائيرا از نفود انداختند و هم ياو که هواخواه سلطنت او بود مقاومت داشته و

ل برآمد و آن دو به يحسن و ات خل يمشهد يريصدد دستگبه حاکموکردندتظلّمبردهدارالحکومه

الملک به حال قهر و  ت کردند و کشمکش واقع شد نظاميون حماياها پناهنده شدند و ململّازيبعضنهٴخا

 يدادند تا کدخدا يدم ترقّ به ار کرده دميل را با خود يون ات خليم گشت و انقالبيغضب به باسمج رفته مق

حت و منع کردند يگر احباء نصيد يور برافروخته بصدد انتقام برآمدند ولياز احباء غ يمحلّه نمودند و برخ

ن است يم تظلم و ارجاع امور به حکومت وقت و عدم تعرض و انتقام از قاتليو دستورات مبارکه را که تعل

ن مالذ و ت اهل بهاء و فقدايضه به حضور حضرت عبدالبهآء رفته مظلوميبر او خواندند و باالخره عر

د من قتل يفرما يح قرآن مين عبارت مسطور بود خداوند به صريد ايکه رس يملجاء را شرح داد و در لوح
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ن يبر ا يو امور سال مهليمهل و اليرد يگ ين انتقام ميه سلطانا البتّه خداوند از ظالميمظلوما فقد جعلنا لول

در  يشان گشت تا روزياندک پر اندکل شد و اوضاع يو جل يل مترقّيل کليمنوال گذشت و ات خل

را از  يشهر را فرصت به دست آمده حکم داد و يگيبگلريفتاد و بيب يحال مستمجمع و مشهد انام به 

باجانيآذربايحکمرانهنگامنيادرونمودندحبسزدهاوسربرچندمهٴدست نوکرانش گرفته لط

وتعجبوريتححالبهاووکردندليخلاتشرارتازتيشکاختهيرسوهرازمردموبودمخبرالسلطنه

شه گشت و حاکم يم و انديمتعذر ب يگيگلربير را چرا تا کنون ابقا ننمودند و بين شرينچکهديپرسغضب

کنند چگونه  يام ميکه در مقابل دولت و سلطنت ق ين شهريچن يد که انبوه اهالياظهار شگفت کرده پرس

ن عذاب کشته شود و اعالن داشت که هريتر ر به سختين شريگاه فرمان داد که ا آنترسند  يک نفر مياز 

ل يسائس اسبان که خل يانتقام حاضر شود و تن ين رفتار در حقّش سلوک کرده برايل به بدتريکه ات خل

ل را به دستش واگذاشت يداشت قدم جلو گذاشت و مخبرالسلطنه خل ٰيدر حقّش فضاحت و وقاحت مجر

الصّباح آن يچه خواست نمود و عل تا صبح آن يدند و شبيخ کشيل را به چهار ميبه مبحس رفت و خلو او 

ختند و ير يديمسرور و شادمان بر جسدش پل يرون افکند و اهاليرا خفه و هالک کرده از محبس ب يشق

داددستازکسبودکانيهٴز سرمايحسن با مشقّت و تعب جسد را بدر برد و او خود ن يمشهد

.بردسربهرذالتوعسرتتينهابهرايروزگار

النيفتنه در گ

امرنيمعاندازکهرشتمجتهديخماممحمدملّايحاجتيتقوبهجانيالهعهٴرزا حسن امام جميم يحاج

گر احباب يمدار و د عتيم شريرزا ابراهيجان و تعرض به آقا ميدر اله يزيانگ بودند به صدد فتنه ابهيٰٰ

ان را منشأ و مبداء پنداشتند يو مشروطه در دل داشتند و بهائ يکه از حکومت ملّ يديبرآمدند تا غلّ شد

 يمدار را به نام باب عتيجان فرستاد تا شريد محمد واعظ و ملّا جواد را به الهيو انتقام طلبند و س يتشف

از احباء را به شدت برده به  ينام عمو اغلختند و واعظ بر منبر يرا به تعرض احباء برانگ ير کرده اهاليتشه
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ۀبرادرزاد ٰيخ مرتضيش يرمضان حاج 24وم يخواست و در  يمبارزه و مناظره در مسجد با حضور اهال

عموموگفتسختکلماتشدهمصادفياغلعموبادارالتّجارهدربدرمجتهدعبداهللاخيشيحاج

پسرکوچکرزايموکردنيخونديخراشناخنبانواختهاش چهرهبرلطمهخيشيحاجوديورزاستعانت

مقابل شده  ٰيخ مرتضيش يرت برافروخته شتابان به بازار رفت و با حاجيبه غ يعلغالميمشهدجوانارشد

نيايحاجنهٴخابهآمدهدستبهمؤثّرنهٴرا بزند و لذا ملّا جواد مذکور را بها يسخت گفت و خواست و

خره باالوختيبرانگفهيطانيادفعومقابلتبهکردهاهويهوشتافتبلدنيمتنفذازمتعصّبيخيشوانيد

 يخيالسلطنه ش اکرم ين با حضور حاجيمن و معانديصد نفر از ملّاها و مه کيب يرمضان قر 27در شب 

د يتبع ب ويالسلطنه انجمن کردند و قرار بر حبس و تعذد بن منظّميران ساالر مؤ ل حکميمتعصّب و کف

افته يده شروع به اخذ و قبض نمودند و احباء خبر يان محال شهر را طلبيبعد که خدا ياحباء دادند و روز

ن يلمان به قزويق دياز طر يغالم عل ياز بستگان مشهد يرزا کوچک با برخيو م يل عمو قلياز قب يبرخ

که مطّلع از  يزيشه تبري وله باغمالن صالح خان آصف اهللايگ يماوقع را به وال يعلغالم يرفتند و مشهد

اخماد فتنه و  ين امر خبر داشت برايز ازيرا که ن يالممالک رشت لياهللا خان جل ن امر بود نوشت و او فرجيا

هر يحکومتگماشتگانازۀل کردند و عدياشرار بلد کار و بازار را تعط 28جان فرستاد و روز يفساد به اله

 يليرا گرفته با ضرب س يخته وين ريحسغالميمشهدنهٴاحباء شتافتند نخست به خا يتن يريدستگ يسو پ

صلوةاداءحالدرکهرااوودنديدوپز  چهيکللياسمعاستادنهٴخا يدند پس به سويو چوب به حبس کش

آزاروضرببارايجانرزايميکربالئبنيعليحاجگاه آنآوردندمجلسبهلگدوچوبضرببابود

ت يالل با اذجارشدشپسربارايوختهيربزازيمهدخيشمستأجرهنهٴخابهسپسنمودندفيتوقحبسو

وريتحساعتچندازپسوختنديررونيبتيالب اثاثباراعائلهنهٴو ستم وارد مجلس ساختند و مالک خا

افتند و به يز پناه نينمود و در آن خانه نحمل وضعخيشجهٴزووبردندپناهمحمدملّايحاجنهٴخابهخوف

د محمود خان يلّت تمام از خانه به محبس رساندند و سذبهرابزازرينصرزايمآقاوگرفتندجاگريدنهٴخا

گرفته  ينبود از حمام به محبس آوردند و نقود يمعروف را که خود بهائ يبها ينيد جواد قزويبن آقا س
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 ٰيمرتضخيشيحاجپدرتاجرمحمودخيشنهٴجان آمد به خايالممالک به اله ليرها کردند و چون جل

 يان پرداخت و آقا مشهديبه قبض آحاد بهائ يع کردند و مخالف دستور واليمذکور وارد شد و او را تطم

افت نموده مستخلص ينقود در يرون آمد اخذ کردند و مقداريمحمدجعفر را که پس از هشت روز اختفا ب

ز که چند روز پنهان بود يپز ن سر نبود و به تنکابن رفت و استاد جعفر کلوچهيدر وطن اقامت م يساختند ول

ب يکه قر 1300د در حبس سال يشه ينيرزا اسداهللا عطار بن آقا محمدصادق قزويخت و ميبدان سو گر

بهافتهيخبراشرارماندهانپنيونانيتاجرالسقاروسلهيپۀکوب عمارت ادار روز تحت تخته پانزده شبانه

رزا اسداهللا بود با يدار اداره که برادرزن ميخان سرا رضاوکشندرونيبخواستندليخلخيشيحاجادتيق

اللممالک شد  ليالسلطنه و جل تظلّم نمود و لذا حکم با کرم يالسقاروس در رشت تلگراف کرد و او به وال

 يچ کرده هميپ ست روز همه روزه دو بار به ستون طنابيمدت بن مذکور را در يو جلو گرفتند و محبوس

کردند که به  يزنان به حبس رفته اصرار م ٰيشد و حتّ يداد کمتر مورد ضرب م يم يکه نقودزدند و هر

امواتآموزشمحضقرآنۀانه دو سوريدند و با هر ده تازيد يماندند تا ستم را م يمظلومان ستم کنند و م

 يدرپ يمدار عرائض و تلگرافات تظلّم پ عتيو شر يعلغالم يدر آخرت آقا مشهدو خواندند يمنيضارب

ن موافق بودند ارسال يس پست و تلگراف که با معانديرئ يدادند ول يوال يخانه برا خانه و تلگراف به پست

 يو حکم داد والملک رفته از مظالم وارده سخن گفت و ا لينزد جل يعلغالم ينکردند و باالخره مشهد

صد تومان گرفته به رشت  کيگر يد ينگه داشتند و روز يرا به ضرب ته تفنگ به حبس انداختند و شب

ن هفتاد و پنج تومان نقد گرفته رها ياز محبوس يگر مقرر شد که از هر تنيد يل کردند و دو روزيگس

رامبلغکردهحراججنسيبهابهرااش خانهيهٴکه نداشت اثاثد و هريکه داد مستخلص گردکنند و هر

مار شدند معالجه نتوانستند و يحبس ب يا و سختغذوهوايبدازکهيريفقنيمظلوموشدرهاتاداده

 يجام تعرض اشرار و کودکان از خانه خارج نشدند و آنان که توانستند عائله را بريمعاش نداشتند و از ب

ا مشقّات مهاجرت ياز اثر ضرب و زجر در محبس و  يو جمعختند يو قصبات اطراف گر يگذاشتند به قر

اء سمحبس به مرض استق يها يدر اثر رطوبت و سخت زبزاريرزا نصين جهان درگذشتند چنان که مياز ا
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يسرماومهاجرتمشقّاتازدوز کفشمحمدجعفريمشهدودرگذشتفتادينديمفجهٴمبتال شده معال

رزايموگفتجهانبدرودودينبخشيسودمعالجهشدهمبتالفلجباالخرهواسترضاًمرضبهايدرساحل

س بستر و ين و انينش اموال و ممانعت اعداء از کسب و کار خانه يغمايز جهت آزار اشرار و اعطّاراسداهللا

بزاز به ضرب و لطمه که در محبس و خارج  يخ مهديافت و آقا شيگر ين گشت و انتقال به جهان ديبال

يزدن و مداوا اندک بهبود ليسد و پس از ينا گرديت نابقباعبر فرقش نواختند چشمش آب آورد و  يهم

ل و استاد جعفر يم گشت و در آن بندر درگذشت و برادران استاد اسمعيمق يافت و به رشت و بندر انزلي

.گر شتافتنديض شده به جهان ديپز در اثر حبس و زجر و مهاجرت مر کلوچه

رجانيدر س يٰيحيد يسشهادت آقا 

 يمان بهائيدت و ايو با علم و عرفان و به عق يمتّق يرجان کرمان تاجريم سيمق يزدييٰيحيد يآقا س

ن خصوصاً ينفذمتن جهت مورد حسد و بغضاء يمشهور و مورد توجه و ثقه و اعتماد جمهور بود به هم

د يسآنصالياستۀنقش يچنان که مدتد يس گردين و تقديرزا داود خان دولتمند مشهور به تديم يحاج

يحکمرانونمودميتقدحکمرانبهوافرۀرشورفتهکرمانشهربهکارمقدماتيهٴته يد و برايرا کش

 يالحال پرداخت و در آن اوقات ملّا محمدعل يرا ف يو منال دولت الحکومه حقوبگرفترجانيس

رزا داود يم ياک بود حاجب يباک تهيکرمان شد و او مردان وارد شهر راألسالم واعظ از جانب خراسينص

لوازموناريدودرهميمبلغويسواراسببامخصوصۀگماشتوداشتيآشنائۀسابق يخان با و

بهورفتيبپذمذکورواعظوکرددعوتيخوان روضهيبرارجانيسبهفرستادهيونزداقتدارواجالل

و افتراء  سب ابهيٰٰبه امر  نسبتوخواند يموگفت يممنابربرشبوروزهمهوشدواردرجانيس

از آن  يکيرا به حضور در جلسات مذکور مجبور کرد و در  يٰيحيد يداود خان آقا س يراند و حاجيهم

را تحمل استماع نماند و در  يٰيحيد يمبالغه نمود که آقا س يئدرا و هرزه يسرائ اوهيام واعظ چندان در يا

رزا داود خان پس از ختم روضه خطاب به حضّار يم يرون رفت و حاجياثناء کالمش از مجلس برخاسته ب
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د يد نمايهست که شک و ترد يا باز کسيد آيبر همه کامالً واضح گرد يٰيحيد يگفت امروز اعتقاد آقا س

د و واعظ يف پرسيمودند و او از واعظ تکلد نيترد يق مقالش کردند و برخيتصد ين بعضيو حاضر

باشد و اگر  يم يام بر قتل ويفش قيبودنش دارد تکل ين بهائيقيکه  ين گفت هر مسلمانيبالصّراحة چن

رزا داود خان از او خواست يم يد دشمن خدا و رسول امام زمان محسوب است و حاجيشه و اهمال نماياند

ش را بدانند و لذا يخو يف شرعيفاش کند تا مسلمانان نادان تکلگر بر منبر يد يان را روزين بيکه هم

ان داشت که اگر ين بيشمار کرد و چن يو لعن ب ار و سبيد بسيراألسالم روز بعد بر منبر تشدد و تأکينص

مسدود شود و  يه بر وجوه عموم اهاليکند ابواب رحمت و برکات اله ٰيسکن يدر شهر يک تن بهائي

ن را از يار گفت که بر شما واجب و فرض است که دشمنان دل گردد و خطاب به حضّده نازيشد يبالها

مجتمع  يگر که به عنوان عزاداريد يجان آمدند و روزيد و الجرم مردم به جوش و هين خود برداريبما

 گشت به يکه آن مظلوم از حمام به خانه برم يبردند و در حال ٰييحيديسآقانهٴخا يشدند هجوم به سو

خود پنهان نمود و در  يت او را در عبايت و وقايرزا داود خان به عنوان حمايم يحمله نمودند و حاج يو

آن مظلوم زد و مردم هجوم آورده  يچند به شکم و پهلو يش زخم کاريب خويهمان حال با گزلک حب

خودشنهٴالجرم در خادفن به قبرستان راه ندادند و  يز براين کارش را ساختند و جسدش را نيالع به طرفة

به عمل  يفرينمودند و داد و ک يپدر يعه و تظلّم پمراجدولتياياولبهديشهآنکسانوديگردمدفون

د.يده به دست ابن عم خود مقتول گرديخود رس يرزا داود خان به جزايم يحاج يامد ولين

رانيان ايار بهائيان غرب به دين دسته از بهائيورود اول

با  يکائيامر يخانم بهائ يبارنمسس لورا با  يفرانسو يئفوس بهايت دريپوليو هيمس 1324سال  نيو در ا

دند و هريان رسيران به مالقات بهائيآباد و مرو و بخارا و سمرقند سپس در ا نخست به قفقاز و عشق .....

متدرجاً  يربهائياسپرک غو يميافتند و بعداً مستر ريگر کمال مسرت و انجذاب يد کيدار يک از دي

.........
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هـ ق 1325واقعات سال 

سال شصت و پنجم

م 1908سال 

در کشور آلمان يآغاز نفوذ امر بهائ

ت خود ين تربصاز رجال و نسوان را در ح يه افکند و جمعيبه کشور آلمان سا يامر بهائ 1325و در سال 

افکنده پوشاند و  يکرد و جسد را به چاه ديرا با تبر شه يمان خباز ويرائض اعبه نشو و نما گرفت و 

رون آوردند و توسط يوسف به هر سو تالش کردند و ماجرا دانسته جسد را بيرزا ياحباء به علّت فقدان م

دادند و  يرهم آنان را از حبس و قصاص رهائيملّاها و غ ية دو قاتل مزبور را گرفته حبس نمودند وليمنظ

د در قبرستان باباقدرت مدفون است و در آن هنگام ينکرد و جسد مظلوم شه يران اعتنائ رالدوله حکمين

شصت سال داشت.

رانيادرهياقتصاديهٴسات روحانياز تأس يبعض

ن يارسال مبلّغ يه برايريدر طهران به نام شرکت خ يغ بهائيتبل صندوقن ياول 1325ن سال يز در ايو ن

به عرصه  ين بهائيد مبلّغيکه برقرار گرد يصدر همدان يبه همت حاج يغ بهائيز درس تبليس شد و نيتأس

ن مسطور قوله از صعود حضرت ياز حضرت عبدالبهآء در آن خصوص چن يآورد و در خطاب

ات را وقف يام حيقه ايالحق يطور ف لهٴد آن مشکاة نور و مقتبلس شعيصدرالصّدور مرقوم نموده بود

 يرا زنده کردند و جمع يت مداومت فرمودند نفوسيحضرت احد تيخدمت رب غفور نمود و به عبود

است  يس ابدين تأسيم فرمودند ايغ تعليع و بليبد يغ کردند و به لسانيس درس تبليرا آزاده فرمودند تأس

دار خواهد بود و نام ياألبد مسرور و پا يتسلسل خواهد رفت و روح آن بزرگوار در جهان اسرار ال



350

عبدالبهآء در  يران آرد باريرا به حرکت و ط يور الهيبرافرازد که ط يلم آهنگمبارکش در انجمن عا

در خصوص  بهٰيااله البهآءيخواهد و عل يمنته يض بيطلب فوز و ف ابهيٰٰت رضاء از او از ملکوت ينها

گردد د موقوف يد مگذاريق فرمائيد و تشويد کنيين شرکت را تأيد البتّه ايه مرقوم نموده بوديريشرکت خ

ه يابد و به خدمات امرين شرکت قوت يروز ا د به جان و دل بکوشند که روزبهيو سست شود بلکه احباء با

ت يد و سبب هدايمان بپرورد و عجزه را اعانت کند و نشر علوم فرمايتيد و يت نمايمشغول شود طفالن ترب

خلق گردد.

در تفت يشهادت آقا مهد

قدر اشرار همت بود هر  يان با فتوت و عاليساکن تفت را که از بهائ يزديين هنزائيبن آقا حس يآقا مهد

درتاشدندصددشبهوستهيپونتوانستندآرندقتلبهکردهريدستگوخواستند1321سالنهٴتفت در فت

واقع در  يبه باغ افتهيخبرشهرکردمتيعزماهيدستميبشب مهيندرکهيهنگام1325سالنيا

د هجوم و احاطه کرده با يجا رس بدان ين که آقا مهدين شدند و هميقصبه مجتمع و به کم يفرسنگمين

وارد و مقتول ساختند چنان که هفتاد و پنج زخم کارد  يدرپ يت قصاوت جرح پيکارد و خنجر به نها

و شش  ه تفت مدفون است و سنّش در آن هنگام پنجاهيه محلّه براسوينيبشمار آمد و جسدش را در حس

.سال بود

1326واقعات سال 

سال شصت و ششم

م 1909
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ن عبارت گفت خداوند اسحق يکرد و او ا سببه را امر  يرزا حسن مجتهد نزد پنجره آمده ويم يو حاج

األسالم  م فتحيرا تسل يگاه مجتهد و د نمودند......... تکرار کرد و آنيکمک کند و هرقدر اصرار و تأک

ن حبس کرد تا عصر در خون ........ چنان يرزميده در زياهللا آن مظلوم مجروح را کش فتحمذکور نمود و 

چه  بر پاها و گردنش بستند چنان يسمانيده ريباغچه کش يک سويت کردند هنگام عصر او را به يکه حکا

محبوب ا يينواختند و آن مظلوم در هر ضربت ندا شيقفابرچندمهٴش را به گردن چسبانده قيزانوها

ختند و اهل يده در خندق واقع در کنار عمارت انداخته خاک ريده و جان بباخت و جسدش را کشيسرکش

تيغازيتبردرکهاسدآقاگريدکردنددفنبردهيچ دوهلهٴمحلّ پس از چند روز جسد را به قبرستان مح

لهٴمحخواهان سلطنتنيمابکهياميادرميابراهآقاشهادتازپسوداشتمانيااشتعالوانجذاب

 يمسافاتتاشبوروزتفنگوتوپغرشوبودمحاربهيگريدمحلّازدهيخواهان تيمشروطويچ دوه

کهديشنروزچهارازپسوداشتاقامتشيخونهٴاط در خايد آقا اسد به پاس احتيرس يد به سمع ميبع

اتّفاقبهوآوردندتصرفبهرامسگرانمعروفبازاروکردندغلبهتيحروتيمشروطراهنيمجاهد

دند و يبودند د يمختفها تختهخلفکهنيمقاتلمسگرانبازاردرورفتتماشابهخودعموزادگان

اش را برده دفن کردند  فتاد و جان سپرد و عموزادگان جنازهيالحال ب ياش را هدف گلوله ساختند و ف کلّه

بام  بر پشت يز در هنگامه مقاتله مذکوره پس از شهادت آقا اسد روزين ن کهيالعابد نيز يگر کربالئيد

زنم و  يتو را م يباب ين گفت ايخطاب کرده چن ين به وياز مجاهد يکيستاده بود ناگهان يعمارت خود ا

ن يفتاد و از ايالحال ب يگشاده و قلبش هدف گشته ف يدرنگ تفنگ بر و يمجاهد ب ياو گمان مزاح برد ول

رگذشت. جهان د

جانين امر در آذرباينفوذ ا

 يو طولمان شدند يفائز به ابزرگانازچنديتنلياردبتوابعازرانيش قرهيهٴدر قر 1326ن سال يو در هم

.مسطور است  در بخش الحقل احوال ياقبال کردند و تفص ير از اهاليد که جمع کثينکش



352

رانيه در ايانقالبات و محاربات داخل

خواهان  يخواهان درگرفت و آزاد شاه با مجلس و مجلس يمخالفت محمدعل1326ن سال يز در ايو ن

ن و خطباء در اقسام مملکت خصوصاً در يران جرائد و ناطقيان از وکالء مجلس و مديخصوصاً از باب

ملک  ياصفهان يرزا نصراهللا بهشتيم يتخت حاجيد نمودند و شاه در پايطهران قلباً و لساناً مقاومت شد

ل را کشت و مجلس را به توپ بست و در ير خان صوراسرافيد جمال واعظ و جهانگين و سيالتسکلم

ان مجلس زد و ين هواخواهان شاه و اعيمابيذکر شد ف شرذمهچه  ز و اصفهان چنانيجا خصوصاً تبر همه

و احکام نان حاصل نشد يداد اطم يد مجلس ميخطّ تجد ن که شاه دستيخوردها واقع شد و باالخره با ا

ه استبداد سلطنت يت و عليبر مشروط يخ عبداهللا مازندرانيو حاج ش ياهللا آخوند ملّا کاظم خراسان تيدو آ

....

1327واقعات سال 

سال شصت و هفتم

م 1909سال 

يعلکلب يشهادت حاج

به  1326ان آن قصبه به روز ششم روز صفر سال يف بهائياز معار يعلکلب يآباد اصفهان حاج در نجف

.دين به شهادت رسين و مخالفيدست معاند

هياد مؤسسات امريازد

ت يد و تقوييع و تزيان به نشر امر بدين سال بهائيه و تعرضات مذکوره در ايبا وجود انقالبات داخل

ونهادبنايبهائنهٴفا مسافرخايدر کرمل به ح يرازيرزا جعفر شيچه آقا م چند موفّق شدند چنان يمؤسسات
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نمودند و در  يداريرا اهل بهاء شروع به خر اعلٰي ٰ مقاماطرافياراضعبدالبهآءحضرتدستورحسب

 يلياسرائ ۀزاد ين بهائيهود به محصّليانس يس و کارکنان مدرسه اليم رئيکه قبالً اشاره کرد يهمدان به نوع

 س مدارسيبه تأسان يالجرم بهائد رضوان ممانعت کردند يام عيسخت گرفتند و از حضور در احتفاالت ا

قرار بربناتمخصوصموهبتمدرسهآنازبعدوديگردبرپادييتأۀمخصوص خود پرداختند و مدرس

گشت.

خراساننامقوحصاريهٴان در دو قريقتل و غارت بهائ

ملّا عبدالقهار ک و دستوريو به تحر يل ثواب اخرويد نيالذّکر به ام سابق ير حصاريعقوب نام معاند شري

ار ساخته به قتل و يعهد و  خوار اشرار را با خود هم هفت خون سالم گفتحصار که ............. يهٴ.......... قر

ن در همان ياز خوان يه به دست بعضيدريالوصف تربت ح جا پرداخت...... شهداء سابق ان آنيصال بهائياست

د رضوان به يام عيدر ا1327ن سال يان در ايد و بهائيمقتول گردبلد و همان محلّ جور و ستم ............. و 

از قتل قاتل مذکور است لذا مصمم بر قتل و نهب  يمراسم همه ساله احتفال گرفتند و .............. شادمان

ده داخل شدند و او را با گلوله مقتول ساختند و به يد.................. خواجه رسيشدند و در شب آخر ع

بازراخودنهٴاهو نموده در خايل برادر مقتول استماع هي................ و خواجه اسمعاش با کارد و تبر هزوج

ز سخت ياش را ن ز با کارد و تبر ............ ساختند و زوجهيو ستمکاران بر او حمله کرده ن آمدرونيبکرده

وکردرونيببامازسرخواجهوزدنددروشتافتندمحمدخواجهنهٴخا يگاه به سو مجروح نمودند آن

ها  ردم از خانهموديبرکشاديفربرآمدهبامبهنامرزنيشمؤمنهورفتخطاوگشادندشيسوبهيريت

 يه که حاجيو اجساد شهداء ثالث در قبرستان قر ملّا عبدالقهار رفتندنهٴختند و ستمکاران به خايرون ريب

ان عرض حال يالصّباح بهائ ين که شب بسر آمد عليد و همياست دفن گردجا مدفون  د در آنيمحمد شه

و  ين بهائيداد که مقتول يز به دوستان خود نوشته آگهيالت در مشهد فرستادند و ملّا عبدالقهار نيبه مرکز ا

أمور م يا محول شد و انجمن عده تترب ياند و قصاص نتوان نمود و حلّ واقعه به انجمن ملّ خارج از اسالم
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نامق و حصار  ياز وجوه اهال يجا جمع گر در آنيد يحصار کرد و بر ملّا عبدالقهار وارد شدند و روز

مان يان ايده مکالمه نمودند و او با صراحت بيف اهل بهآء را طلبيدر از معاريد حيمجتمع گشتند و آقا س

ه شده به مشهد فرستادند و يته نامه به ارقام و اختام حضار ن را شرح داد و شهادتيخود و شهداء مذکور

ت و اعضاء فعال يدار مشروط که ملّاها زمام يجائ ن جهت قصاص نتوان کرد و از آنينوشتند که از ا

رزا حکمران يرزا بن محمد ميم ٰيامد و فقط محمدمصطفين به عمل نيب از قاتليها بودند تعق انجمن

ر کرده به تربت ين را دستگيتن از قاتلداشت چهار يت حکومتين هنگام مأموريالذّکر تربت که در ا سابق

فرستاد که مدت ده روز محبوس شدند و ملّا عبدالقهار خود به تربت و مشهد رفته حکم استخالص گرفته 

فزود و به تعرض و يگر بيد يعقوب و همرهانش و برخيزد بر جسارت و شرارت يآنان را رها ساخت و از 

که از خواب  ياکبر را در حالينامق ملّا عل يهٴبام قر د از آن جمله در پشتفه اهتمام نمودنين طايآزار ا

ز به ضرب گلوله از يد نمودند و زوجه و خواهرش را نيد هدف گلوله ساخته شهيپوش يبرخاسته لباس م

گرش از شدت خوف از بام افتاده در اثر سقوط درگذشت و در همان روز به يدرآوردند و خواهر د يپا

د يگاه شه د گرفتند آنير کرده به کوه بردند و به عذاب شديملّا عبدالقهار آقا حسن را دستگ يافتوحکم و 

خود که در خفا انجام احوالنيامهٴر با هيعقوب شريکه در سابق ذکر شده  ينمودند و چون به نوع

شه و هراس بود يدر اند چند از دالوران را هم با خود متّفق داشت يکه تنير بهائيداد از اسحق جوان دل يم

ن هنگام يتربت که ا ياکبر ملّايخ عليز به عهده گرفت نزد شيو معذلک حفظ و حراست ملّا عبدالقهار را ن

ست و پنج تن از اشرار يرا با ب يو باال بگرفت مذاکره نمود تا ياست انجمن ملّير يخواه تيبه نام مشروط

خود شست   يان .... کردند دست از سلحشوريرا چون بهائسو اسحق ....بفرستاد و آن يريدستگ يمسلح ب

 يافتند تا آنکه روزيه آمدند و او را نيعقوب و .... به قريهمراهان را متفرق ساخته از نامق خارج شد و 

 يقل ٰيمصطف يباشند و خواست ... پناهنده شود ول يبه نامق آمد و دانست که .... جانش م يامر ياسحق برا

نکه يانت .... به مخالفت سخن گفت و با ايخ يتصادف کرد و سلطان با و يند معروف نامقخان سلطان معا

اورده يبا اسحق همراه تاب ن يعل نياد و فساد نهاد الجرم حسيحت جواب داد بناء فريت و نصياو به معروف
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نتوانست در افت که اسحق سلطان را به قتل آورد و ين خبر انتشار يکشت و ا ياو را به ضرب رصاص هم

عقوب و همرهانش به نامق آمدند و يست کند و به مشهد رفت با شاهزاده .... و از آن سو ينامق ز

ب داده با خود يخود مشغول با قسم قرآن فر يو امور زندگان يمذکور را که به مشاغل زراعت يعل نيحس

قتل  نهٴحصار بکشند و چون بهان نامق و يرا در کوه ب يموافق ساختند و ملّا عبدالقهار دستور داد که و

گ يحسن خان سلطان و عباس سلطان و حسن ب اسحق محمد يريدستگ يسلطان از تربت برا يقل ٰيمصطف

ن حصار و يرا در ب يعل نيوسته و حسيعقوب و همرهانش پياده مسلح خادم شدند و به يبا عده سوار و پ

ده به قبرستان نامق يرون کشيکه افکنده بودند ب ياتبعداً از چاه قن يرباران کردند و جسد وينامق در کوه ت

ک برادر کشته و خواهر يگر پرداختند و شکراهللا بيان ديعقوب به بهائيد .... به دخالت يمدفون گرد

عقوب شبانه يرها نمودند و  ير کردند وليگر مجروح در بستر افتاده .... دستگيد يدرگذشته و زن و خواهر

ون و فغان يخواهرش .... مقتول ساخت و جسد را خواست بسوزاند و زنان به ش ل را در خانهيکدخدا اسمع

سمان جسد را در طرق و معابر يک شبانه روز نگذاشت دفن کنند ... از از مردم با ريمانع شدند و مدت 

و  اهللا حيد ذبيگر سيد يدند و بعد از اعمال به صرف مال و توسل اجازه داد جسد ........ و دو روزيکش يهم

ر کرده .... قرار دادند و دو تن اول را به تربت يان را دستگيم از بهائياهللا بن ملّا ابراه د حسن و نعمتيس

ست روز در آنجا محبوس ماندند و در حق ...... مناجات طلب مغفرت از حضرت يفرستادند که مدت ب

............افت ............................يافت و باالخره خبر يعبالبهاء صدور 

اسحق گشاد و او را مجروح کرد و اسحق مدافعت و مقاومت  يبه سو يريعقوب تيو خواست ............ 

شه يشان از او انديند و ايد کرد که به خانه درآمده مصالحه نمايد و آنان را تأکي.................. که دست گشا

که در خارج خانه قرار مصالحه بدهند پس اسحق ند و اصرار نمودند ينمايمسوگند خوردند که تعرض ن

م دادند و اسحق يخود را تسل يها که با او بود از خانه خارج شده تفنگ يبهائ يد محوالتد محميبا س

ق يحصار روانه شدند در اثناء طر يرا شسته سو يو يشان زخم پايعقوب داده مصافحه نمود و ايدست به 

م و به ضرب يما تنها در حق اسحق سوگند خورد کرده گفتاصره رفت غفلة مح يد محمد جلو ميکه س
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گاه به همرهان  قطعه کردند آن انداختند و جسدش را با اسلحه قطعه هالک هجده گلوله او را به خاک

د و حسب يد اغلب شما نخورديد و اگر هم خورديشما نخورد خوردمقسماسحقۀدر بار منگفت 

که طفل با سوز و گداز الحاح و  يجروح مقدره وارد آوردند و در حال اش به اسحق حمله بردند و اشاره

قطعه و سرش را جدا کردند و با خود همراه آوردند  ن انداخته جسدش را قطعهيکرد او را به زم يالتماس م

ت وارد يفيده و طفل را به آن کيحصار طبل و کرنا و مطرب حاضر نمودند و سر بر يک فرسخيو در 

گر سر را به تربت فرستادند و يد يگفتند و روز يک هميعقوب مصافحه نموده تبريبا  يکردند و اهال

ن .......... يجا گرداندند و اعالن نمودند که چن اکبر حکم دادند که در شهر همهيخ عليحکمران و ش

تربتقبرستاندرگاه آنبودختهيآوداربهدرازيمدتدهيبرسروگشتندنائلعقوبيطهٴبزرگ به واس

وداشتندخاکومستورآباد يحاجيهٴقر يکيهمان نزد دررامحمدديسواسحقيجسدهاوکردنددفن

شدند و عائالت و اموال و  يو متوار يان نامق و حصار فراريمذکور بهائ عهٴيفج فهٴيعنواقعاتاثردر

تظلّم مدت شش ماه در مشهد اقامت ست و دو تن محض يگذاشتند و ب يمحافظ بر جا يزراعاتشان را ب

چه داشتند فروخته صرف نمودند و عاقبت به حصار برگشته در حاجت  جستند و ثمر و فائده نگرفتند و آن

چندوتوانستند ينمزينمحلّبهعودتشد ينمآباد عشقميمقانيبهائمساعدتاگروافتادندديشدۀو فاق

ه بالمراقبه تحتراعقوبيوعبدالقهارملّاکهنوشتتربتبهيوالنمودهاندکيريتأثتظلّماتشانبار

ات يان در تظلّم مداومت داده شکايمارند و بهائيشان بيمشهد اعزام دارند و حکمران متعذر گشت که ا

د که ملّا عبدالقهار و ابن عمش يان تربت رسررزا حکميم ٰيد به مصطفيبه طهران نوشتند و امر اک يپدر يپ

نداشت و  يالذّکرش کم ان از پدر سابقيالحفظ به مشهد اعزام دارد و او در عداء با بهائ شجاع را تحتملّا 

ان تحت يب بهائيجا به قلت تعق شان به مشهد رفتند و در آنيمحرمانه به عبدالقهار و پسر عمش خبر داده با ا

ف گشتند تا يک سال توقيت ه قرار گرفتند و عاقبت جلب به طهران شدند و مديبازخواست محاکم عدل

................ اهتمام نمود ن يتعرض به ا ان ضمانت گردد و چون هردو متعهد و ملتزم شدند کهياز بهائ يتن

عنان ستم بر مظلومان را بر فلک  حصارر در نامق و يعقوب شرييتا مستخلص شده به وطن برگشتند ول
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را به طفره و تعلل  يالتيرزا احکام ايم ٰينکرد چه مصطفيريدگان تأثيستمد يپدر يات پيکشاند و شکا

ان مانده به يبهائ يها در خانه يآمدند ول به وامق و حصارق يبه صورت تحق ينيچند مأمورگذراند و هر يم

 جهاراًوکردنداشتغالنوشوشيعبهمقابلنهٴز در خايعقوب با همرهان نيدن پرداختند و يخوردن و آشام

عقوب ياب گرفته برگشتند و يف ذهاب و ايان به عنوان مصارياز بهائ ين نقودينمودند و مأمور يمسخره م

(ملّا نصراهللا)ساله هشت يکودک يروز ٰينمود حتّ يز با همرهانش انواع دسائس و وساوس جلب مال همين

ده در مقابل چشم يکش يها ست و پنج تن با تفنگيد را به چنگ گرفته اعالن قتل داد و بيشه يملّا علبن 

نار وام نموده به ظالمان داد و فرزند را يدرهم و د يمتوسل گشته مبالغ يا شدند و مادر به بعضيمادر مه

از جانب دولت  يرا غارت کرد و پس از چند يشده آباد يعقوب طاغيمستخلص ساخت و عاقبت 

نگذشت که  يگشتند و مدتعقوب در مقاتالت مقتول و همرهانش متفرق يمأمور شدند و  ينظام يجمع

اهللا  خ نعمةيختند و شيبه نامق ر غفلةًست و پنج تن از اشرار شبانه يعقوب با بياز همدستان  ين ناميحسغالم

خواببسترازبرهنهيپاوسرراانيبهائازگريدۀو عد يد و ملّا محمدهاديو ملّا نصراهللا پسران آخوند شه

ده خواستند به قتل يالذّکر را به جبال کش به نقود گرفتند و سه نفر فوق يک مبالغيهر ازودنديکشرونيب

ن يظالم يار از نقود براين خودشان ممانعت نموده شفاعت کرده متعهد شد که مبلغ بسياز ماب يآرند و تن

اشرار را  ين دولتيد که مأمورينکش ين مذکور التزام گرفته رها کردند و طوليبفرستد و لذا از مظلوم

از اشرار و  ين تربتيوسف خان ....................... حسيبعد از آن  يب کرده متفرق ساختند و چنديتعق

ملّاجهٴخ .................. ضرب نمودند و زوينقود گرفتند و ش يمبالغ يطفات به نامق آمده به اجبار از ملّا هاد

ازپسوکردندتاراج....................نشانراپسرشکهنمودندمطالبهافکندهآتشبهوبزدندراابوالقاسم

ن برجا مانده .........................يچه از اموال مظلوم نامق آن ين مذکور اهاليظالمرفتن

فتنه در کرمان و شهادت .........
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از ............................... را اغوا  يد گشت و لذا بعضي..................................و بغض و عناد اعداء مز

نهٴج ربود و سپس ........... چند از الواح و آثار را به خاياش را به تدر هير از اموال و اثاثيکث يکردند و مبالغ

انيبهائازيرائيپذبهمراشوهرماستسالنيچندکهنموداظهاريزاروهيگربابردهمجتهديعلديس

واعظ کرد  يعاشرت با حاجمبهاکثرمراکهآنتابودمخبر يبشان يهٴسرۀديعقازمنوداشت............

اء .......... را بردند و آن يت نمود و اموال و اشيت و تقويخته .............. پناه آوردم و مجتهد حماينک گريا

د و به يون گرديدست تنگ و مد يافت ولييخالص يق ازچنگال چنان زنين طريمظلوم شاکر شد که بد

کش مجنون يانت و امانت و اخالق نياز د يداخت و اهالپرخودامورۀشغل و کار دست گماشته به ادار

..............................................و اعداء شدند

.........................................................................................................

رانيشاه از سلطنت و منصب احمد شاه در ا يخلع محمدعل

را به  ٰيکرد و مجلس دارالشور يون و ......... مخالفت و معارضت ميشاه که با انقالب يعاقبت محمدعل

از رؤسا  يا ندگان مجلس را متفرق و عدهيبه نام قزاق تحت ................ نما يرانيا يلشکر يدست قوا

ز اطاعت نکرد يحضرت عبدالبهآء ن يل نمود از دستورهايانقالب را مقتول و محبوس و جرائد آنان را تعط

ظام ن عدل و انتيس نکرد و قوانيسالم و مالئم تأس يد و مجلس شورايت مخالفت ورزيو با اساس مشروط

ت يخواهان نها تيز که با مشروطيرزا حسن مجتهد به تبريم يموافق با عصر حاضر برقرار نساخت و حاج

د کردند و يم را به چنان قساوت شهير نکرده و آقا ابراهيک و تحقيمخالفت داشت اهل بهاء را از آنان تفک

خانزاهللايعزرزايمطهٴواسبهنگاشتهمفصّلمهٴنا يه ويز حسب دستور آن حضرت محض تنبيان تبريبهائ

ذکر فرمودند  د و او ......ياز آن حضرت رس يخطابباالخرهواورديندرانتقامدستاوورساندندورقاء

ن سنگسر را که بر ياً ظالميد ثانيد نمايم عطار مظلوم شهيرزا ابراهيم يخواه رزا حسن خونيکه اوالً از م

انتقام  يرجانيد سيشه ٰييحيد ين آقا سيقتل و غارت تاختند سنگسار کردند و ثالثاً از قاتل يجا پ ان آنيبهائ
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رازيتبرعهٴاقدام در واق وکردميريجلوگراسنگسرگفتنيچنميکرخطابعهٴکشد و او پس از مطال

وتيمشروطومجلسبهراجعوکجاستدردانم ينمرجانيسودانم يممصلحتازرونيبالحال

خطابات  ينکرد و اقوالش به حضور آن حضرت عرض شد و لذا در بعض ياقدام ٰيادنهمملّتباموافقت

وشدمقدرتيقائممقاماطهارمهٴاز ائ يبعضۀان نمودند که چنان که در باريدر حقّش ذکر بال فرمودند ب

وديمواعالجرموديگردبداءومقدراقدسکتابمنصوصموعودمقامزينيوۀباردرگشتبدابعداً

سراناميقومملکتانقالبجهٴينتدرکهدينکشيطولوگشتمطرودومردودافتهيرييتغاوحقدردييتأ

وتاجوشدمخلوعسلطنتازوديگردپناهندهروسنهٴار به سفارتخاناچوخوردشکستخواهان تيحر

دانستخواهدگريدحاالگفتند يمگريکديبهانيبهائحالآندروختيگرهيروسبهگذاشتهراتخت

ونشستسلطنتتختبهسنصغردرشاهاحمدعهدشيولوارشدپسروکجاستدررجانيسکه

ن يمخالف يد و برخيه برقرار گرديو حکومت ملّ يملّ يالسلطنه گشت و مجلس شورا نائب عضدالملک

ده ين امر را به دار کشيمعاند به ا ياهللا مجتهد نور فضلخ يش يت ........ مخصوصاً حاجياجراء مشروط

ت شد و مملکمرجوهرجموجبهيداخلانقالباتوهياسيسفهٴکشتند ................................. احزاب مختل

ه ين عليرزا احمد قاتليشاه قوله مشهد جناب آقا م يحضرت عبدالبهآء در باب خلع محمدعل يها از خطاب

وديگردمعلومخراساناطرافومشهدانقالباتوديرسشمامهٴمان نايثابت بر پ يهواهللا ا بهٰيهللا االابهآء

ده است چون حکومت يمحذورات زائل گرد يقدرواستافتهييقراروسکونالجمله يفحالبهتاالبتّه

 يکه مجلس ملّ يدر وقتمان يثابت بر پ يش حاصل گردد ايراحت و آسا يابد اندکييم يمشروطه انتظام

د ياز حضرات علماء نما يرائيس صدراعظم را به قم فرستاد تا پذيت اقتدار بود و شاه نفس نفيسابق در نها

ع خلق و يدند جميت به طهران رجوع دهد و چون به طهران رسيت احترام و رعايشان را در نهايو ا

روز چراغان  وارد نمودند و سه شبانه ت استقبال کردند و به احتشاميت حرمت و رعايحکومت به نها

دا نمودند و به فساد پرداختند و يها نفوذ تام در مجلس پ يائيحيز ايل شد بعضيکردند و مجلس ملّت تشک

د که به خلع شاه و جلوس ملتفت و متنبه شوند که من يرس يدولت و ملّت را به هم انداختند تا کار به جائ
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برادران  يد (ايکن ين مشاهده نميالع يرأه ا بيم. آيندار يم و اختالفيستو همراه ه يرأ هم يها همگ و آن

مذهب است يمشرب و بابيعيطلب و طبيچه در طهران آزادن مجلس هريخ انعقاد ايمن) که از تار ينيد

نم يد ببياند بگوئ شروع کرده يو راهزن يو هرزرگ يبند اند و به دسته رون آمدهيدفعه از پشت پرده ب کي

 يراض يتعال يخدا .....درمعقودمجلسنياومردمسنخنيانهٴاياست م يشاوندين چه اختصاص و خويا

داشته باشد و بر حظ  ياليح خيتتفوليتکموحيتصحازريغيملّيشورامجلسۀکه در بار يمباد از کس

س و يها تدل بر مسلماندهند و  يکه مطلب مرا بر خالف واقع انتشار م يگرفتار باشند کسان يو غضب اله

سازند تا سخن ما به گوش مسلمانان نرسد و به  يکنند. و راه رفع شبه را از هر جهت مسدود م ياشتباه م

ها المؤمنون يدانند ا يم يملّ ين منکر اصل مجلس شوراير مهاجريو سا يخرج مردم بدهند که فالن

خ يآقا ش يآخوند و آقا يو آقا يحاج يآقان ياألسالم و المسلمن چند روزه به اسم حججيکه ا يتلگراف

داده باشند. همان ير ما شهرتياند بر خالف تقر عبداهللا دامت برکاتهم طبع و انتشار دادند و خواسته

ان معلّم و امت برکاتهم محقّق و معلوم باشد و خواه مثل يبه حضرت آقا پسند انتسابشتلگراف را خواه 

م و مقصد ما همان است که در ين آن تلگراف را قبول داريما مهاجرگر مجهول و موهوم باشد. يد يبعض

يملّيشورامجلسيبراياساسمهٴنا ن خارجه نظاميقوان يکه از رو يآن تلگراف مندرج است کسان

چ يان را هيگر دحاگويکنند نگارشات خود را بر طبق همان صورت تلگراف قرار بدهند د يمنيتدو

هد ماند. و معلوم خواهد شد که منکر مجلس و مخالف مجلس و مخرب ت و موجب مهاجرت نخوايشکا

 وميديرسطبعبهميعبدالعظحضرتۀمقدسيهٴگران (جف القلم و تم الکلم) در زاويا ديم يمجلس ما هست

1325ه يالثّان يجماد 12سه شنبه 

دهم از  يزحمت عرض م يملّ ين مجلس مقدس شوراير و احترام خدمت وکالء محترميبا کمال توف

ن لفظ در السنه دائر ين مملکت مستعمل نبوده است فعالً که ايکه لفظ مشروطه تا به حال در ا يجائ آن

کند و  يم يمعن ين لفظ را طوريکس استند هرين مملکت به استعمال آن مأنوس نيم اداست چون مر

 يت و آزاديکلمه در اغلب السنه تلفّظ حرن يد خاصّه که اينما يان ميب ين کلمه را به وجهيمقصود از ا
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ت يحر يت و آزاديکنند که مراد به حر ين القاء مينادانان به اذهان مردم چن يشود و بعض  يف ميترد

ه يامور شرع ٰيکند و حتّ يفهمانند که مجلس مقدس در تمام امور مردم دخالت م يطور م نيمطلقه است و ا

کم  ت کمئان القايدهند و ا يت ميس عقول خود را در آن مدخلرا در تحت مشورت گذارده و اهل مجل

که  ين دو سؤالينان و رفع وحشت ايرند محض اطميمتح يا از قلوب شد و پاره يموجب وحشت بعض

وکجاستتامجلسلهٴست و حدود مداخيت چيمشروط يشود جواب داده شود اوالً معن يالً عرض ميذ

ستيچيآزادوتيحرازمراداًيثانوريخايباشدهيشرعقواعدبامخالفتواند يممجلسدرمقررنيقوان

ن اساس يا سيتأسدرامرابتداءدرکهانيداعتادارندتيحردرجهچهتاوآزادندمردماندازهچهتاو

م جداً يا کرده ين مجلس مقدس بذل جهد کافيا يد مبانييم و سفراً و حضراً در تشيا دخالت داشته

د که رفع ين دو سؤال را در کمال وضوح مرحمت و لطف بفرمائيم که زودتر جواب ايخواهش دار

عت يان خدام شرين الفاظ را برخالف مراد حمل نکرده اسباب فساد نگردد (و اعيوحشت قلوب بشود و ا

مطهره)

يه و عليم سالم اهللا عليحضرت عبدالعظ ۀمقدسنهٴمطبوع در آستا

ينيانتباه و رفع اشتباه از برادران د يآبائه الکرام برا 

ميبسم اهللا الرحمن الرح

 ين روز براين و امت برکاتهم بر وجه اجمال در ايصورت مقاصد علماء اعالم و حجج اسالم مهاجر

هٴيست فقط غرض حفظ بنين يويوجه غرض دن چيشود که بدانند و بفهمند که به ه ينوشته م ينيبرادران د

يتعالاهللالثّناءارادوامايتعالاهللالهمانّانمودهارادهاهللاخذلهمۀنارقازنيملمدکهانحرافاتازاسالم

اهللايصليمحمدقانونومشروحهۀکمبارمهٴکلبهحيتصرياساسقانوناولدرمشروطهمهٴکلقلواوالً

ئتيهنييتعوشودقانونختمرييتغبدونديرسطبعبهکهعلماءنظارتۀحيالکهآناًيثانبشودآلهوهيعل

خودشانعهٴا به قريند ين بفرماييباشد چه آن که خودشان تعن يمتنفذاعصار فقط با علماء  مهٴدر هنظارهم
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تلگرافاً به توسط  مد ظله کهيآخوند خراسان ياألسالم آقا ت حجةحضرکه..........شودنيمع

در  فيامتثاالً المره الشرخ فضل اهللا و امت برکاتة از مجلس محترم خواستند يش يحاج ياألسالم آقا حجة

درج شود. يقانون اساس

مثل  االستثناءيحتاج اليما و استثناءص عمومات يد مطلقات و تخصييه از تقيثالثاً اصالحات مواد قانون

رها که در محضر علماء يل شرع و غنات به شرع و اهيات و توهيجات از کفر ب مطبوعات و روزنامهيتهذ

ل درج شود انشاءاهللا ير و تبديينامه بدون تغ د به همان نحو در نظامياعالم دو وجوه از ............ واقع شد با

يتعال

ثنائه يبسمه تعال

و نه  نيمجتهدمنکر ندارد ......... يملّ يدارد که امروز مجلس شورا يبر عموم اهل اسالم اعالن و اعالم م 

کنند که جناب  يسند و منتشر مينو يند و ميگو يو اصحاب غرض م حسدن که ارباب ير طبقات اياز سا

باشد دروغ  يم يملّ يمجلس شورا رکنميه اهللا تعالماهللا سلّ خ فضليش يحاج ين آقاياألسالم والمسلم حجة

واظهارمحضردرومنبربرراخودشانمطلبۀمقدسيهٴن موقع توقّف زاوياست و دروغ مگر در هم

اد يغالظ و شداد يها آورده قسمرونيبقرآنيحاموعالمازانبوهيگروهحضوردرونمودنداخبار

وجه مجاور عتبات  چيها النّاس من به هياکهفرمودندينقلشرحنيابهگذشتهعهٴکردند مخصوصاً روز جم

ازکردمهمراهمننيبراهوليدالمهٴو همه را به اقاک همراه نبودند يچير ممالک هستند هيات و سايعال

در  يرييد اآلن هم من همان هستم که بودم تغيا شوين مطلب را جويد ايتوان يم عظامانيآقاآنخود

د که ين هم برسانيد و به غائبيم و همه بشنويگو يحاً ميده است صرينرس بهممن  يدر رأ يمقصد و تجدد

که البتّه عموم  ين معنيخواهند به ا يخواهم که عموم مسلمانان آن را م يرا م يملّ يمن آن مجلس شورا

و  يعت محمديخواهند که اساسش بر سالمت باشد و بر خالف قرآن و بر خالف شر يم يمسلمانان مجلس

ن يخواهم پس من و عموم مسلم يم ين مجلسيچن نگذارد من هم يقانون يجعفر مقدسبر خالف مذهب 
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 يهٴچه بابف هستند ين حنيت و دشمن ديکه منکر اسالم و المذهباتمانهٴايم اختالف ميهست يک رأي

درروزوشبواند شدهواقعها نيانيمسلمفهٴمشرب طرف من و کا يفرنگ عةيو چه طب مذهب يمزدگ

مملکتکهاستواضحمردمکهنگذارندوکنندمشتبهرافقرهنيامسلمانانبرکه................تالش

 دائمسلّموآلهوهيعلاهللايصليمصطفمحمداءيانبخاتمحضرتعتيشرواستياسالممملکترانيا

مهٴن صورت ظاهر است که امر او از کلير است در ايرناپذييو احکام آن تغ عي... شرا يو مستمر و ناسخ ملّ

نيچنسؤالنياجوابدرپسباشديشرعاحکامبايمنافکهبشديزيچاززينمملکتنيادرمشروطه

ف کارگذاران يلتکانييتعوسلطنتحدودديتحدوملّتحقوقحفظتيمشروطيمعنشود يماظهار

نياحدودوبوددولتاءياولنهٴاارات مستبديفع استبداد و سلب اختکه مستلزم ر يدولت است بر وجه

ها به  و از وزارتخانه عدل ..... و نشر يو رفع ظلم و تعد حکمتمصالحميتنظويدولتاموراصالحمجلس

ل يرا که قابل مشورت و جمع و تعد يافکار امور تعاضدبهکهاستنيامجلسنيافهٴيوظ اخرٰي  ٰ عبارة

واءيانبخاتمحضرتکههستنديکسانيهٴشرعامورواحکاممرجعوخارجمجلسنيافهٴيست لذا وظيو ن

ن عظام هستند و مسلّم است که يعالم و عدل مجتهد يشان علماين فرمود از ايالسالم معهميعلکرامائمه

ذکر  يه نبوده و نخواهد بود چنان که در قانون اساسين مجلس مخالف با قواعد شرعين منصوعه در ايقوان

ت يحر مراد بهدا نخواهد کرد و يت پيه باشد سمت قانونيعت اسالميکه مخالف با شر يشده است هر مطلب

ام گرفتار ظلم و ين مملکت مثل سوابق ايا يان مصالح عامه است تا اهاليدر ب يدر حقوق مشروعه و آزاد

ت يند نه حريها مقرر است مطالبه و اخذ نما  آن يکه از جانب خداوند برا ياستبداد نباشند و بتوانند حقوق

اجراموقعبهورديبگبخواهدچه آنهرکسکهستاهيشرعمنکراتعهٴدر اشا يان باطله و آزاديارباب اد

.گذارد

ناخوانا يپاورق

طهران مرقوم نمود که  يح عبارت به چند نفس از جمله محفل روحانيگر مصمم شدند عبدالبهآء به صريد

ت ضعف و مجلس يمتفرق خواهد شد در آن وقت شاه در نها ييايحيدولت موفّق گردد و مجلس .......... 
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ها از  يائيحيده بود لذا يب به صد رسيد مجلس بود قريکه مؤ يملّ يها ت قوت بود و انجمنيدر نها

متفرقوشانيپرمجلسنهٴکه به فتکردند تا آن يق مجلس استهزاء ميرتف يعنيح حضرت عبدالبهآء يتصر

يمنوشخصبهليتبدورييتغراسلطنتکهنتوانستندودنديگردخاسروخائبها يائيحيحضراتوشد

که سبب  ٰيعظمعهٴواقنياازبعديباربودندگرفتهليبرطورشوهيمبالغاوازرايزدهندشيخوريضم

ت يرا به نها يٰيحيديسآقاليجلعالمحضرتکهشدواقعرجانيسعهٴد واقياعداء گرد ٰيرت نفوس حتّيح

ز يم روا داشتند و در تبريکردند و ظلم عظد يت شديرا اذ ياله يد نمودند و در سنگر احبايت شهيمظلوم

هستند  يعاً بهائيطلبان جمن حضرات مشروطهياران داد که ايع يبه قتل جم ٰيرزا حسن فتويم يمجتهد حاج

عاً متفرق شدند فقط دو نفر را به دست يجم ياران الهيد قتل و غارت گردند لهذا يبه موجب شرع با

شدند کلّاً و طراً به  يجان متفرق نمياران در آذربايچه  و اگر چناند نمودند يد شهيآوردند و به زخم شد

افتند در آن وقت عبدالبهآء يرا ن يجو نمودند کستهرچه جس يشدند ول يد ميخوار شه آن نظام خون يفتوا

ن به محفل يچن ل مرقوم نمود و هميم خود شاه به صراحت من دون تأويو ندن يبماٰيبه مراکز مهمه حتّ

اوراقآناآلنونمودمرقومحيصربهگريدمهٴن به نفوس مهيچن طهران محرمانه بنگاشت و هم يروحان

حضرت  يخواه د به خونين که حکومت بايلبهآء در طهران موجود و مضمون اعبداحشموامضاءتحت

 يد و جزايفر فرمايز را کير د و مجتهد خونيزد و ظالمان سنگسر را سنگسار نمايبرخ يٰيحيد يد آقا سيشه

د فبها و اال يام نماين امور قيد و اگر حکومت به اين جسارت ننمايگر ايد يسزا دهد تا من بعد مجتهد

حکومتاگرکهشدمرقومدوبارهستينماۀشاء بعد حکومت اعتزاز نمود که در قويد و يريفعل اهللا ما ي

الزم  يد و ظالمان سنگسر را جزايبنما يٰيحيد يحضرت شه يدارد و خونخواه ٰيمجرديشاوديباچه آن

سلب  يد به کلّييد محفوظ و مصون ماند والّا تأيچه سزاوار است قصاص نما را به آن يدهد و مجتهد حاج

ه السالم يمرقوم شده بود که به حضرت امام جعفر عل ٰيگردد و بداء ظاهر شود و امور منقلب گردد و حتّ

د فرمودند من موعود يد که قائميم که سابقهم قائمهم و شما سابعيبودعرض کردند که ما موعود به آن 

ت امام جعفر صادق بداء شد البتّه ين صراحت مرقوم شد که چون در قائميبودم و قائم ولکن بداء شد به ا
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جا بداء جائز بود البتّه در  بداء جائز نخواهد شد چون در آن يق اوليدر قهر و غلبه حکومت حاضره به طر

ح عبارت با تمام قوت و همت ين خصوص به صريم خود او در ايو ند نيببمايشتر است حتّيجا جواز ب نيا

منسوب به حضرت عبدالبهآء  يسيانگل ن رساله به لغتيد ناقضيکوش يه ميه و خارجيبه دفع غائالت داخل

مستند به مسطورات تورات و األرض را  ت و سلطنت وجهيحيهستند در ..................... که در آن مقام مس

شان يم دولت و ملّت به ايع ملوک و رؤساء مخاطب امور به تسليآن حضرت ثابت کرده جم يل برايانج

بههيسوردررارسالهيولنشديفسادوانقالبجادياغربعالمدرمذکورهلهٴشدند و گرچه از نشر رسا

افتراء بناء  يمحتو يالئحه به شهادت و امضاء جمعبا راآنازيا نسخهکردهترجمههيترکوهيعربلغت

گر يعکّا و د ير از اهاليکث يبا اجانب و اضالل گروه ةيمخابرات سروکرملکوهنهٴدامدرنيمتعهٴقل

سالچهارباًيتقرکهالذّکر سابقهيشيتفتئتيهاعضاءطهٴه فرستادند و به واسين و سوريمصمورات فلسط

آنميتعالرساندهسلطانبهگريدهمرازانطهٴواسبهزينوآوردندعملبهمخاصمتومعاداتکمال

د و تعصّب و اوهام از رقاب انام است يتقال حل سالسلب موجوابهيٰٰآثارليتفصورييتغکهراحضرت

 ارت آن حضرت ذکر نموده او رايبان را به زيغر يپدر يد خاطرنشان کرده ورود پيجد ينيبه نام د

د يروت و حاکم عکّا رسيب يبه وال نمط نيبد يد و سرياک يمناک و مضطرب ساختند و بالجمله فرمانيب

 زانيبفت دارند و يل و تثبيرا تحت سؤال و باخواست گرفته اعمال مخالفانه را بر او تحم يکه عباس افند

سلطان از تعرض به آن ند و چون يسوزان و دور از عمران است برده محبوس نما يطرابلس غرب که بس

ت کنند يز حمايه نيحيه و عربستان شده دول مسيد که انقالب در سوريترس يناک بود و م شهيحضرت اند

ا از عباس ينمود که آ يالجرم مدت چهار ماه اجراء منظور را عقب انداخته تلگرافات مکرر و استغسار هم

د که موجب شدت غلظت و ياز او رس يدرپ يپيد و احکاميچه مسموع شد و کار به کجا انجام يافند

حضرت بود و  آنمسکونهشاکرباعبداهللايسراهيفوقانۀد و حاکم عکّا در طبقين گرديجسارت معاند

ها به  ش و بازخواست گرفت و تهمت و نسبتين را تحت مراقبت و تفتيواردابيده ذهاب و ايمنزل گز

آنوخواستدارالحکومهبهانيسپاهازيتنطهٴبه واس يبست و باالخره روز يان هميخدام و اطراف
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حاضر شدند و سئوال  يومتحکيسرادرداًيفرداًيوحنفرمودهقبولراکانينزدازياحدمرافقتحضرت

ند جواب فرمودند يآ يچه نزد شما م يان برايکائيدند که افراد امريبه عمل آمد پرس نمطن يبد يو جواب

ده يدند اوراق مضره که نزد شما ديه پرسينيق و مسائل ديو اطّالع از حقا ابهيٰٰجمالضهٴارت رويز يبرا

دند يپرس ديند يو احدوسته چه بود جواب فرمودند هرگز نزد من اوراق مضره نبود و يشده و به ثبوت پ

اداء  يبرا يايد نمود و در آن حال شهود ......... حاضر و مهيا هرگاه ثابت شود باز هم انکار خواهيکه آ

ست و يت سطوت و قدرت فرمودند گفتم اوراق مضره نزد من نبوده و نيشهادت بودند و آن حضرت با نها

ن را گرفت که قدرت تکلّم و يالحال از جا برخاسته خارج شدند و عظمت و قوتشان چنان حاضر يف

م و يد بيموجب مز ت ماوقع را به سلطان تلگراف نمود ويفيافتند و حکمران کيجسارت و مخالفت ن

ن ين و منافقيده معاندين حزن و اندوه گرديمنان قرؤکان و دوستان و مينزد يوحشتش گشت و چند روز

ار يار و اغييرائيپذ يخاطر برا يبه سر بردند و آن حضرت خود با کمال شکفتگ يبا سرور و شادمان

از دوستان قرار  يز برخيگر نيد يکشتزان برد و يفشان را بيآمد که ا يکشت يحاضر بودند و به امر سلطان

بردن آن  يا را برايتاليا يکشت يائيتاليج ايران اسکونيس برساند و قونسول ايشان را به پاريداده بودند که ا

رفتند و به صورت مشورت به يقدر اصرار و التماس نمود نپذا کرد و هريحضرت و استخالصشان مه

گر يد يزان حاضر و کشتيداً به غيراً وحيبردنم اس يبرا يدولت ين فرمودند که کشتياز احباب چن يا عده

تينهابهمامهٴد و هيدان يم ابهيٰٰق را اصالح امر يس ببرد شما قدام به کدام طريا است که مرا به پاريز مهين

بهمتوسلخواندهاهللا جانبمنراوسائلشيدايپدانستهمصلحتراسيپاربهرفتنيشکرگذارومسرت

وراندندلسانبرنيالمرسلسننمنطاقيالماالفرارمشهورلهٴجموندينماارياخترانيهمکهنشانيد

حضرت را در مقر بعد آن يروز يگردد ول ي....... مشب استار شدند درخوکهچنانکهگشتندمطمئن

ايعلضهٴبه مهاجرت از عکّا و واگذاشتند رو ين فرمودند که راضيخود قائم و مستقر مشاهده و به آنان چن

شان يبردن ا يمذکور برا ير من است و کشتير و مجيظه ابهيٰٰبه دست اعداء نشدم و جمال  اعلٰي ٰ مقامو

 يدولت يا ماند تا چون جواب رو فرمودند به محلّ خود بازگشت و کشتيس چهار شب و روز در دريبه پار
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......... کس نزد حکومت فرستاده ديطپ  يمن يع مخلصيکانشان و جميعائله و نزدا بود و قلوب يحاضر و مه

................. شما از  را ن فرمودند سلطان در تلگراف خوديشان چنيدند و به اياعضاء دائره و مستنطق طلب

ه يليالقاب تجلن يرا مرکز ما بين قرار داد زياء و مرسليد که مرا در صف انبيجانب من تلگراف تشکّر نمائ

مذکور نگشتند و  يم افنديگ و ابراهيب ٰيپاشا و موس ٰيسي................ نشدند و به عنوان سلطان محمد و ع

و اسارت عباسم در  يدر حال نف عنود عباسمن ير معاندي.............. تحت غل و زنجعباسم  هذا من يعل

کامال ناخوانايپاورقهنگام قتل و غارت ...................... 

.............. ٰ ن يند هميرزا اسداهللا تا شام رساند و چون مصلحت نشد که از خشکه ورود نمايرا آقا م اعلٰي 

 يکوچک يفا وارد شدند و جسد مبارک در صندوق چوبي...... نهاده به ح يروت آورد در کشتيکه به ب

سرکارخاطرۀفا به مالحظيگمرک ح گر قرار داشت و دريد يبوده آن صندوق در جوف صندوق چوب

ا هفت ماه بود يب شش ين واقع شده قرقبرستامقابلآقاسرکارمستأجرهنهٴخابهگاه آننکردندنهيمعاآقا

چهارباًيتقرداشتنداقامتپاشاعبداهللانهٴجا به عکّا بردند و در اطاق منزل سرکار آقا در خا و پس از آن

آقاسرکارگشتگمرکورودايدرازوديرسهندوستانازيسنگصندوقچونتاشدبرقرارسال

ن کردند و لذا در گمرک يمت معيمودند صندوق والد من است و قفروبودند........کهگمرک.......رفته

که  يگاه موقع آقا گذاشتند آن سرکارهيحالنهٴک به خايامد و صندوق را در اطاق خانه نزديوقت به عمل ن

فا يگر به حياء ديامر فرمودند عرض مبارک را در عربانه گذاشته با اش يرزا هاديدر عکّا بودند به من و م

اطاق هنوز درست نشده بود آورده در  يکوه کرمل که سرداب درست شده بود ول يم و به بااليآورد

ده به يمان و قرقره کشسيب چهل نفر عمله با ريز قريکه صندوق را ن يم و سپس در موقعيسردآب گذارد

اول عرش مبارک  يمقام آورده در سردآب داخل کردند سرکار آقا بودند دستور دادند صندوق چوب

افت در يير کلّييدا بود که جسد تغيکه عرش مبارک در آن بود و پ يم دخال صندوق چوبيکنار گذاشت

و آقا  يچ ن آشيو آقا حس يهادرزا يم من و آقا ميبود گذاشت يکه در داخل صندوق سنگ يصندوق چوب

م و هنگام گذاردن عرش مبارک سرکار آقا برهنه و يبود يو استاد محمد عل يد تقيم و آقا سيعبدالکر
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خواست عکس سرکار آقا را با آن حال بردارد اجازه  يبود دکتر حاضر بود م يبيشان و حال عجيموها پر

نقش داشت. آقا  ياسم اعظم با خطّ طالئ يق سنگبود در صندو يالديم 1910نفرمودند و آن در نوروز 

رزا محسن افنانيم

مت نمودند يفا عزياز احباء از عکّا به جانب ح يا هعدومبارکهلهٴشنبه حضرت عبدالبهآء با عائ کيصبح 

موجود است که از طرف حکومت  يکوچک يبناام يافا........... ين عکّا و حيمه راه بيدر امتداد ساحل در ن

ن نقطه در وسط راه توقّف کردند و مختصر يکل مبارک در هميافته هيمراقبت راه اختصاص  يبرا

دانستند که از نه  يم چند نفر از احباء ميفا وارد شديم به حيک ساعت و نيصرف فرمودند پس از  يخوراک

 اعلٰي ٰ سال قبل عرش اطهر حضرت رب

فرمودند و آنان را اذن  ياله و صونبه حفظ  يدوارينان و اميا و اطمياق به مصائب و بالي............... اشت

خود دادند که رفتند و ...................... به سلطان تلگراف کردند و بر ترس و هراس افزود و مکرراً با 

 يتلگراف ي............ و جواب يا انقالبيآکنند از عکّا  يرا نف يتلگراف استفسار نمود که اگر عباس افند

مذکور  يافت و دستور داد که کشتينخواهد داد و معذلک جرئت و جسارت ن يچ حادثه رويرفت که ه

 يها يريگ ها مورد تجسس و سخت به اسالمبول برگشت چه در آن موقع حزب جوانان ترک که سال

رااستبداداساسوتاختنداسالمبولبهکردههمراهخودبارايعسگرۀفرق کيسالنبودند از  يسلطان

کندتيمشروطبناءدررخنهخواستسلطانبعداًچونوبرافروختندتيمشروطوتيملکاخوبرانداختند

د.يگرد ينفمومخلوع

د و استخالص حضرت عبدالبهآءيه و خلع سلطان عبدالحميانقالب ترک

ان را يد و عثمانيدند و کاخ استبداد عبدالحميباالخره به مقصود خود رس يکه ترکان جوان انقالبنيهم

ه راجع به ين را مستخلص ساختند حکومت محليس نمودند و محبوسيبرافکندند و دولت و مجلس تأس

ستند و رفتن يمحبوس ن يد که حضرت عباس افندير جواب رسيت توقيحضرت عبدالبهآء سؤال کرد با نها
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فايحبهزينوفرمودندارتيزراايعلضهٴرفته رو يخواهند مختارند پس آن حضرت به بهجبه هرجا را 

سربهفايحدرزينيامياوداشتنداقامتيسالازشيپتاعکّادرکماکانوکردندارتيزرااعلٰي  مقام

غرب از استخالص آن ان شرق و يبهائ وفرمودندعيتسروديتأکدادهرامقامنييتزوريتعمدستوربرده

انبساط و  يار حاويبس يها ارت شتافتند و نامهيز يفوج آزادانه پ گشودند و فوج يشادمان يحضرت پرها

س يد از آن جمله در خطاب به مستر چليار در جوابشان صادر گرديبس يها فرستادند و خطاب يشادمان

مقدسهبهٴارت عتيد به زيز مؤيو من ن ين مسطور است قوله الحمدهللا تو موفّق به خدمت شديچن يکائيامر

بهعبدالبهآءوديگردختهيگسزندانوحبسسالسلووديقوشدگريدجهانجهانروزکيدرگشتم

روحوبودمنجذبقلبوميبودحانيروروحتينهادرزنداندرمنچهاگرشدفائزمقدسهبهٴق

و  ياهللا سع اهللا و نشر نفحات ذکر حق ناطق و در اعالء کلمةر و زبان به ناظاهللا حکومتبهچشمومستبشر

وسته ندا بلند بود و نفحات يد پيفتور حاصل نگشت و قصور واقع نگرد يرا ادنيشد ز يشتر مبذول ميجهد ب

................

ست يدو د تمامت امالک را بهين کنيمع يلينک خواستارم وکيدم اي.... سه ربع امالک ... و اطراف را خر

اده ين به اسالمبول پيد و هنوز مفتشيه  ..................... احوال گرديدفاع ۀن که الئحيفروشم و هم يره ميل

ه .......... از سرحد تجاوز کردند ................ يترک يمسجد سلطان ينشده کالسکه مملو از بمب جلو

ش از سه ماه يت بيه و از وصول الئحه تا حرديچيت پيد خان گشت که ناگهان نداء حرياالت عبدالحميخ

را در شهر محرم ساختم ............. يد و غزل ترکيطول نکش

ل بر محبت ين دليا يعبدالبهآء نموده بود يه قوله اظهار سرور از آزاديکائيآمر ۀريشه يهٴس انا کوپر بهائيم

ات است يچاه اوج ماه ذلّت عزّت است موت حوان است قعر يبهاء زندان ا عبدالبهاء را در .... يتو است ول

ن آن ين و مساعديه موافقير مذکور در ترکييمشقّت راحت است عذاب جنّت است .................. و تغ

و  يگشتند و س ينشان دچار ذلّت و خوارين و مقاوميدند و مخالفيارجمند رس يک به مقاميحضرت هر

پاشا در آن وقت ن بودند و جماليد که همه از معاندک بار در اسالمبول مصلوب شدنيک نفر به ي
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د و گفت عبدالبهآء را به دار ين سردار گرديس در حرب فلسطيا دولت انگليمصلوب نشده تا در جنگ 

ن در سابق که يو حکمران عکّا مذکور يعسگر يآقاريق و ميزنم و پس از آن مصلوب گشت و خر يم

د يروت در حبس به هالکت رسيمعاند ب يالقدر شدند و وال عيرف ر ويز و اميدوست به آن حضرت بودند عز

ه يشيئت تفتيس هيرئ يد و پاشايده هالک گرديو تحمل مشقّات شد يپس از گرفتار يو نائب ظالم معاد

ختهيگرميبوخوفبادادعکّاخارجدرحضرتآنصلبۀروت گفته وعدينده بيآ يش را واليکه خو

شان در يگر از ايار در منظر و مشهد هزاران نفر مصلوب گشت و دو تن ديبس يپس از آزاد وشدگرفتار

راشيخويرفقاهالکتعهٴان رفته واقيخته نزد بهائيشان به مصر گريک تن از ايمحبس هالک شدند و 

 يآغاسطابوروگرفتآنانازچنديديمجخوديضرورقوتيبراونمودندامتوتوبهاظهارگفته

خدمتوحکومتازکردنشروطبعوترجمهيترکويصرببهرايسيانگلهيافترائلهٴکه در شام رسا

به..............اش عائلهباو....................حضرتآنوآمدعکّابهذلّتحالبهوگشتمعزوندولت

.نمودندارسالوطنش

فا ويانتقال کردن حضرت عبدالبهآء از عکّا به ح

اعلٰیعرش حضرت استقرار دادن 

ه يآزاد ترک يمنقلب به دولت جمهور يه به کلّيکه دولت متصب استبداد عثمان 1327ن سال يدر ا

ع فرمود يسکونتشان بنا کرد و خود ترف يه برايه بهائيکائيد................ خود که مادام جکسن آمريگرد

آمدند و چون .............................  يم يدرپ ين پي.............. شدند و زائر............................ شدت سرور 

ان با دست بدان مقام برده در يافشان مناجات خوانان و شکرگو يشان و مويجسد مطهر را در حال پر

سر د در آن حضرت حادث شده دستار از يسردابه مکتوم داخل نمودند و در آن حال تأثّر و انقالب شد

پس از نقل و  اعلٰي ٰ آوردند که جسد  يبه جا يار مؤثّر و محزون ادا فرمودند و شکر الهيبس ياناتيافکنده ب

جمال  يايا و نوايبه ............... و مقبل اهل مدائن بقاء قرار گرفت و وصا ين طوالنيدر سن يانتقال متوال

د مودوعه يگشت و بشارات موعوده و مواع يثاق جاريد مرکز عهد و ميوفا به  ين بيزعم الف مخالف ابهيٰٰ
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قرار داده در مقر مذکور  يرا در صندوق سنگ يرفت و صندوق چوبيدر کتب مقدسه صدق و تحقّق پذ

ۀافت و در حجريجا راه ن در آن يگاه در سرداب را با سنگ و آهک و گچ بسته احد مستقر ساختند آن

ها  فرمودند که شمعمفروش دادهقرارها شمعدانبودصندوقفوقکهمقامگانه ششحجراتازيوسط

داشتمفتوحمذکورۀحجربهابوابکهگريدۀن و زائرات در دو حجريافروخت و زائر يها م در شب

زينراکرمللوحوخواندندميدادشرحششمبخشدروشد يمتالوتايعلضهٴرودرکهارتيزصورت

گشت و  يگر قرائت ميدآثارومنجاتزينوديگردمعلّقحائطبرنوشتهبايزويجليخطّباکه

در  يرازينمودند و ...................... ش ياأللحان تالوت اذکار م ن با حسنيمخصوصاً در اسحار جمع زائر

ام ين در ايزائرن و ين در قرب مقام بنا کرد و حوائج مسافريزائر يانبار برا ن ............ مسافرخانه و آبيح

بود  اعلٰي ٰ که در خور مقام  يناتيين الحقه تزيد و بعداً متدرجاً در سنيباً مرتفع گرديفا تقرياقامتشان به ح

يهٴابن يدند و برخيره در اطراف مقام خريشرق و غرب قطعات اراض کث يان کشورهايد و بهائيفراهم گرد

.گشتسيتأسالزمه

األذکار ک و مخصوص مشرقيامران يبهائ ين مجمع عمومياول

 يکاگو حسب دعوت محفل روحانيکا در شيآمر يالت شماليندگان محافل کشور ايدر روز نوروز نما

واطّالعومالقاتيبرادهيبعبالداززينگريدياريبسوبودندچهلۀباً به عديحاضر شدند که تقر

مدتوديگردمنعقدمملکتآنيشورايعموممجمعنياولروشنيابروافتنديحضوراستفاضه

رها ياألذکار و غ مقرره همه روزه مجتمع شده در امور متعلّقه به مشرق يها در ساعت وشدروزسهاجتماع

بيتصوکشورآنانيبهائتمامتازمؤلفاألذکار مشرقيبهائيهٴئت اتّحاديصحبت و مشورت نمودند و ه

، مستر ترونيکورسيماگنو،آرتورمسترياسامنيبدتننهازمرکّبمذکورئتيههياجرائۀتيکموشد

، مستر يميس آنا الپارمرتن، مستر .....................، مستر چارلز ناسن ريس، مستر آلبرت هال، ميبرنارد م جاک

األذکار  ن و بناء مشرقيدن زميجمع نمودن اعانه و خر يد تا برايس هلن گودال انتخاب گرديم هور، ميليو
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اروپا خبر  ياالت متّحده و کشورهايان ايند و انعقاد مجمع را تلگرافاً بهائينما يدگيگر مواد مهمه رسيو د

اعانت به  يران و هندوستان و ترکستان برايان اياز حضرت عبدالبهآء به بهائ يعموم يدادند و چون خطاب

ن يز اعانات ................ رفت و در ضمن آن خطاب چنين د از ممالک مذکورهياألذکار صادر گرد مشرق

ن ياألذکار گشتند و در بهتر س مشرقيمصمم بر تأس ياله يک احبايم امريمسطور است قوله حال در اقل

ت متانت و ياألذکار را در نها ن مشرقيچند آنان اا نموده و مشغول به جمع اعانه هستند هريمه ينينقطه زم

اد اتّحاد يم بنيبه و تحکياد انعطافات حبيمحض ارتباط شرق و غرب و ازد يخواهند نمود ول ت اتمامنرصا

کلف اهللا الّا يباشد ال يمبلغ يند ولو به مقدار جزئيشرق به قدر امکان معاونت نما يع احبايد جميو اتّفاق با

ان يکا بنين اجتماع در آمريمله اگردد و بالج ياله يع احبايع شهرها و از جميد از جمين اعانه بايوسعها و ا

د.يگرد يندگان و باالخره محفل ملّيو اجتماع نما يبه انجمن شور عموم

نجم باختر

بهيفارسيسيانگلمختصرلهٴمج سيکنونشن تأسن مجمع يانعقاد دوم به اثرکاگو يدر ش 1328و در سال  

رزا احمد سهراب ير قسمت فارس ميو مد ندستيالبرت ويسيانگلقسمتريمدکهشدباخترامبريپنام

.ها دائر بود ات کرده ساليافت و نام مجلّه بعداً نجم باختر قرار گرفت و متدرجاً ترقين يقي

بشروحدتۀمدرس

 ٰيمسمکه به نام وحدت بشر  يه نونهاالن بهائيچه قبالً ذکر شد در کاشان مدرسه ابتدائ ن سال چنانيو در ا

بستن  ين براين و معترضيسال معاندهر يرفت وليپذ يز ميگر را نيکودکان دس شده يد و تأسيگرد

.ش نبردندياز پ يان کاريام کردند و به اهتمام بهائيمدرسه ق

آباد شهادت در نجف



373

خود و  يمتصور به حسن عمل و مورد عداوت بستگان نابهائ ين سال آقا محمدجعفر صباغ بهائيز در اين

گلولههدفنهٴبه قرب خا ان......يو اشتعال در مجمع بهائکه به شب با انجذاب  يگر در حالين ديمعاند

.......نمودنددفنکفنوغسلراآنجسمشبانهانيبهائوديرسشهادتبهشدهنيمعاندازتنچند

زيريقتل و غارت اهل بهاء در ن

ت و عداوت ملّاها ................. يعصب ک حسيوسته موجب تحريز پيريان نياجتماع و اقتدار و انجذاب بهائ

آشفتهويشانيپروانقالبصهٴدر عر 1328ن سال يز کردند تا به ايقبض اموال و امالکشان ت يطمع برا

.............چونکهبودنيچنواقعهتيفيکوشدواقعغمايواسروقتلوايذکرخيشهجوم..................

 يخان مستوف يعل فارس داد و مسعودالدوله بن آصف که در .......................... فتح يرانشاهسون را حکم

ن معروف را به مساعدت برادرش ................................... . يالعابد نيبن ز

با احزاب  يو حصول آمال سرور يوصول به مهتر ينواخت و به هوا يمکنونه ساز مخالفت م هيکن

الملوک  ناگهان دختر خود را به نکاح درآورد و نزهت باخت ينرد نفاق مز ين يپرور تيو حر پرست شاه

...طفات  يبه اتّفاق برادر به دفع شوهر پرداخت و او ناچار به مقابله و مقاومت برخاست و دست به سو

ل الر فارس را ن مجتهد اهيد عبدالحسيام سيدراز کرده به هجوم بر قصبه و نهب اموال خواند و در آن ا

طلبان تيگانگان و قلع و قمع حريب عهٴامتان و منع استعمال يبر سر افتاد و مرام اخراج اروپائ يهواس سرور

 ينيو امثالها را تحت مواد قوان يبا حقوق کاف يل سپاه ملّيو تشک ياز فواحش و مناه يريان و جلوگيو باب

با حقوق  يل سپاه ملّيو تشک ياز فواحش و مناه يريان و جلوگيد و بابيش کشين و طبع نمود پيکه تدو

ب يت نصربن اهللا و فتح قريد و با رايش کشين و طبع نمود پيکه تدو ينيو امثالها را تحت مواد قوان يکاف

ابت يز را نير خون يپشت کوه يجانينور يايخ ذکريگرد آورد و ش يب به نام جند ملّيو غر يجر يسپاه

تاخت و تاز گذاشت و  ياسالم پناه فراهم نموده بنا يز سپاهيريالر و داراب و ن داد تا در کوهستان معادن

صال ياست يز برايريرا به ن يه وياألسالم مذکور در خفا به مراسالت متوالخيش مايالسياصطهبانات يملّاها
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داء به قصبه آوردند و اشرار اع يرو 1328ا در اواخر صفر سال يخ ذکريش يه دعوت کرد و اردويباب

د و محمدحسن يگرد يز ملحق شدند و حکمران با همرهان اندک مدافعه کرده مغلوب و فراريمحلّ ن

الحال جان داد و اهل  يده فيم را در بام مسجد گلوله به چشم رسيرح يمشهد يکاله مال جوان شجاع بهائ

کوه واقع در جنوب قصبه  يزنان و صفار خود گرفته به سو دست يشه افتادند و جمعيم و انديبهاء ب

از  ينواختند و گرچه جمع ين سنگ و چوب به فرقشان همين از مسلميختند و در آن حال معانديگر

ظاهر نبود  ياهل بهاء ملجاء و مأمن يبازگشتند و برا يها افته به خانهينان ياطم يز به در رفتند وليمسلمانان ن

د الجرم يا گرديعمومشان مه يشت و خطر قتل براران گيشان ويها و اموالشان به غارت رفت و خانه

اصطهبانات و فسا و سروستان رفتند و  يبه سو يان بند در کوه جنوبيعائالت خود را بدرود گفته به م

و داماد و پسر برادرش ملّا حسن بزاز با عائله و  يدور بوده پنچر ماندند که از آن جمله آقا محمدعل ياريبس

خ يو چون خبر ورود ش بودنديجنوبکوهنهٴت تن به شمار و .......... واقع در دامسيباً بيبستگان که تقر

التحاق به  ين و برايد عبدالحسيد دسته دسته به نام اظهار اخالص به سيرس ير اطراف و نواحيا به عشايذکر

نموده شان تصادف شده محاصره يرا به ا ياز اعراب شکار يان جمعيآمدند و در آن م يقصبه هم يسو

دند و با يبرهنه بازوان بسته در غارستان و سنگالخ کش ياسلحه را گرفته رخت از تنشان برآورده سر و پا

که از شدت  يرها بدن مجروح و مورم کردند و به حاليضرب سنگ و چوب و گزلک و ته تفنگ و غ

سال  يحسن را که سان حاضر ساختند و ملّا يخ در محلّ بهائيماند به محضر ش يباق يتعب و عطش رمق

کرد و او به مناجات پرداخته با متانت و رزانت تامه جواب گفت  يمانيدت اياز عق يخ امر به تبريداشت ش

خ حکم قتل ين سعادت برسم و شيکه بد يل حق داشتم چه خوش ساعتيشهادت در سب يآرزو يکه سال

هنوزوساختجداعهٴمظلوم نواخت که قطر بر فرق آن يدرنگ چنان با قوت بازو شمش يب يداد و ظالم

د و يرس يم کرد پس نوبت به ملّا محمدعليگر بر فرقش خورده جان تسليد يريشمشکهخواند يممناجات

را هدف  يخ فرمان داد ويد و شينمود و او مقاومت در کالم و استقامت ورز يخ اصرار در لعن و تبريش

زان يآو يدند و به درخت توتيسمان بسته تا ربع فرسنگ کشيبر ر درآوردند و پا يگلوله چند ساخته از پا
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ده يباال کش ين را در همان محلّ شهادت به سمت شمال بر درخت توتيکرده آتش زدند و جسد ملّا حس

نقودقبضيپکردهحبسآب يبۀخ در حجريگر اسرا را در مدرسه به جنب مسکن شيگلوله نواختند و د

خود را  يهاخانهقيحردورازکهکوهدرمجتمعانيبهائسو آنازونمودندعذابوشکنجهاموالشانو

آمدهخيشنزدرازيشۀبا گروه همرهانش را که از جاد يد جعفر اصطهباناتيسته متأثّر بودند ورود سينگر

عزموگماشتهخودتيحمابهدولتيقواورود.........درنيمجتمعصالياستومحاصرهبرقيتشو

با وجود  يکيمود و الجرم در همان تارنانيبتماماًواقعهاخباروديرسيمخبرکهکردندقصبهبهرجعت

دند و يدو يدر سنگالخ صعب آن حوال ينهاده سه شبانه روز متوالفرار ار سر به يبس يو خستگ يخواب يب

آننهٴدامۀدند که جلگيرس يگاه مرتض کوه و سقوط يراه گم کردند و باالخره به باال يدند ولينورد

جا بر برف و سرما ماندند و  اط از اعداء شب را در همانياحت يب بود و برايع و خصيو وس يمستو

چه از زنان  ده آنيارميک چشمه بيدند و نزدي................. باز به راه افتادند تا به کوه اصطهبانات رس

موستان  ي............ و هفت تن مظلوم محجوب از آنان به سو............ همراه داشتند به مساوات خوردند 

و برادرش محمد ................... اسداهللا  يم و پسرش علين بود محمدابراهيشان چنيها خود بازگشتند که نام

اصطهبانات  يگران سوينوروز و د ياکبر زائر بن مشهديگر عليو د ين و پسرش مهديگر ملّا حسيو د

گداز از  جان يدند و خبرهايمت آوردند ديز برگشته غنيريان را که از ني....................... اصطهباناترفتند و .

دهيرسافنانکوچکرزايمآقايملکهيرونيهٴگران به قريدر قصبه ........ ماندند و د يدند و بعضيشان شنيا

جبالازکهنيهممذکورتنهفتيول............................ازواسودنديبدرآمدهمشقّتوجوعاز

درکهانياصطهباناتازۀخ و عديان شيچ گرفتند تفنگ يل خود مأومحابهشدهخارجاصطهبانات

راهمهکردهمحاصرهمتّفقاًدادهخبرهمرهانبهدهيدراشانياازيتننيدوربباکردند  يم................

آوردند و  فرودبيسراشبرهنهيپاکوهازبستهراشانيبازوها..............ستمانواعبهونمودندريدستگ

هفت نفر ................................... دسته دسته به استقبال و تماشا شتافتند و  يگرفتار ۀمژد خيبه شيتن

مظلومان را به حال ...................... که به قرب مسکنش بود هدف گلوله کرده اهدافشان را مشبک ساختند 
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ن يمان به هميامراهللا بن سل افته با آقا عباس خادم مسافرخانه ويگر استاد عطا را در کوهستان يد يو روز

و  يش و محمدعليم بن درويز محمدابراهيريخ مذکور به نيمنوال کنند و در روز سوم و چهارم درود ش

اکبر بن يرزا عليد کردند و در شب پنجم درودش ميبه چنگ آورده شه يصباغ را در محلّ ياستاد عل

ان مظلوم رفت و ينات به نوع مذکور همراه فراررا که تا حدود اصطهبا يل جوان منجذب متقيرزا اسمعيم

يمشهدنهٴد و هنگام درود به در خاياش رس نزد زوجه يپرس ز باز آمد و به احواليريماً به نيجا مستق از آن

افته يبود خبر  اموالشانووتيبومظلومانغارتوحرقوآزاروقبضدار عهدهخيشنزدکه.........

ن اظهار نمود ه با گلوله يوصول به شهادت کرده چن يبرد و جوان منجذبانه آرزوخ ير کرده نزد شيدستگ

مذکورهعهٴد عدو شهداء واقيد شهيهذا با ملّا عبدالحم يگونه کشتند و عل ز بدانيمقتول نمود الجرم او را ن

در  يمتوارن ياز منتسب يرض اعداء و نگرانتعوغذافقدانثيحازعائالتشانمصائبوشدتنجدهيه

خ از التجاء اهل بهآء به يد که شيز از آن ترسيشمار بود و از آن سو حکمران قراء رون يکوه و صحرا ب

رون رفته از يپناه شبانه ب يد الجرم امر به خروجشان داد و مظلومان بيافته آهنگ هجوم نماييجا آگه آن

 يعل جا خصوصاً فتح ان آنيندند و بهائالعبور و از جنگل گذشته خود را به سروستان رسا ع صعبيکوه رف

جا گرد آمدند به  ن را که در آنيکردند و هفتاد تن از مظلوم يجوئ و دل يرائيشان پذيخان حکمران از ا

بن  يرازينصرالدوله ش يبه سردار يدولت يکه اردو از ساختند تا آنين يرهما بيبذل مأکول و ملبوس و غ

 ين الريد عبدالحسيد و سين رسيتأم ين بودند پيمنصورالسلطنه عرب که از محب يقوام الملک و همراه

ن و مستقر شدند يخانمان به محال خود باز آمده مک يدگان بيگشت و ستمد يا متواريخ ذکريو ش يفرار

رار بعد استم يد و تا مدتين فتنه رسيم جور و عدوان فراوان بر ايچه نگاشت مذکوره به جز آن عهٴو در واق

ا امور قصبه را بعد از رفتن خود يخ ذکريکه ش ....يشمسا و مشهد يافت چنان که به موجب حکم مشهدي

و  يو به اقدام ملّا عبدالباق يد جعفر کازرونيز به دستور سيبه دستشان سپرد و به حسب حکم کدخدا و ن

 ٰيکسان کردند و حتّيقصبه بود با خاک  يآبادب هفتاد خانه آحاد بهاء را که رکنيخ جواد قريبرادرش ش

د داود مجتهد تمامت امالک و باغ و مزارع يرها را بردند و سيها و غ ها و درخت يدر و پنجره و کاش
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مانند خواجه  ين متوارياز مظلوم يز برخيم نمود و نين جمع تقسيرا ب يمرغوبشان را تصرف کرده مابق

 يانيدند و تعديد يه به قصبه برگشتند هجوم و ضرب و آزارديشان رسيره که خطّ آنان بر ايو غ يعل

ره که بعد از تحمل مشقّات يگر مانند خواجه محمد و غيد يدند که مشرف به هالک گشتند و بعضيکش

ان نمودند و بعد از آن که يت و آزار وارد آورده برهنه و عرين اذيدند سارقيه آرميره فرار کرد به قريکث

ده اظهار داشتند که يا ناگهان رسيخ ذکريع خونخواران از جانب شيمذکوره فرو نشست جم نهٴگردباد فت

باالخره به  يق نمودند وليز کمک و تشوين يخ برند و اهاليان با خود نزد شيده از بهائيست سر بريد دويبا

مادرمذکورهعهٴقرفت و وايچند از سرشناسان خاتمه پذ يمان به اسالم نمودن تنيصد تومان و اظهار اياو س

ٰ بالدانيبهائنيب نمودند و حضرت  يآباد مساعدت مال از عشق ٰيد شد و حتّيشد يريمورث تأث اخرٰي  

شهداء و  يز برايزدگان فرستادند و ن بازماندگان شهداء و غارت يعبدالبهآء مبلغ هزار تومان برا

قه يمع من شمس الحقالاء اليالساطع و الضارات صادر فرمودند قوله النور يها و صور ز دگان خطابيستمد

ل اهللا يسب يتم فياء قد فديها الشهداء مظاهر محبة اهللا و النجباء و االتقيکم ايعل بهٰيائض من ملکوت االفال

زجاج المثل  يو السبوح االمعة ف يو النجوم الباهرة من افق العل يو کلمات التقو يات الهدياشهد انّکم آ

اض الوفاء يغ ياض الفداء ...... الزائرة فير يور الصادق فيو الط يوأالم جنةال يو األشجار الباسقة ف علٰي  اال

الخلکم بما سمعتم النداء و ........... للدعاء  يطوب بهٰياض الجنته االيح يتان السابحة فيو الح

در نجف يزيانگ سه و بهتان و فتنهيدس

رزا يحسب امر حضرت عبدالبهآء با مرافقت م يمشهور فاضل مازندرانرزا اسداهللا ين سال خود ميو در هم

ن امر و يدر خصوص ا يبه عزم مصاحبه و مفاوضه با آخوند ملّا کاظم مجتهد خراسان ياردستان نيعبدالحس

بود و آنان ت يو نافذ در مشروط يان بسته و تابع آخوند که مفتيه از ملّايئت علميبه ه ٰي............ مسم

ف يو مساوات و عدالت بودند حسب بهتان .......................... هردو را توق ي.......... و خواهان دموکراس....
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ان آن مرکز مهم يت ملّايو کتب و آثار که همراه بود ضبط کرده هفت روز در محبس ................. جمع

در عمارت نائب قونسول حاضر شد...................................... يني........ افشاء د

النجف که تحت  دةيران برگرداندند و بهتان مذکور را در جريبه سر حد ا يو عثمان يرانين ايمراقبت مأمور

 يت ملّمنتشر ساختند و دو دول يران و خاک عثمانياتشان بود اعالم نمودند و در تمامت بالد ايمنواداره و

ن واقعه در بخش يشتر از ايل بيختند و تفصيء برانگاو هواخواهان را به مقاومت با آن حضرت و اهل به

ن است قوله طهران ين واقعه چنيباشد و بنده از مسطورات صادره از آن حضرت راجع به ا يالحق م

رزا اسداهللا يمان ... جناب آقا ميپ يدمنا يهواهللا ا بهيٰٰه بهاءاهللا االيعل ابهيٰٰامراهللا جناب ابن  ياديحضرت ا

دا نموده و به شخص محترم يرا عتبات استعداد پيد زيات بفرستيرا البتّه به صفحات عتبات عال يمازندران

ت يدالشهداء را به همراه برد و در ضمن حکايارت سيجا به کمال حکمت صحبت بدارد ز معلوم در آن

گردد و به نجم آمال علماء آفل و  يبساط موجود اهل علم منطو شبهه يبد که من بعد يثابت و مدلّل نما

م مقاومت نتواند يرا ملک قديگردد ز يعيل افکار طبيد شود که مقاومت سيس جديد تأسيلهذا با يمتوار

گانه گشتند و ين بياز د يچقدر نفوس به کلّ ين مدعا آن که در اندک زمانيو متانت نتواند و برهان ا

د ثبات و يد را خلق جديل شدين سيد و اي مقاومت نمااهللا کلمةۀن طوفان را قويادند ايدروز در از روزبه

ب دادند شما به مردم يها ترت يائيحين مسئله نجف را يگر از آثار قوله ايد و در ضمن دياستقامت بنما

 يه برايانات شفاهيدر ب زيندارند و ن خبرمردمنوشتندها آنمنلسانازابراراحرارضدمهٴن نايد و ايبفهمان

خواهند کار  ير ميله و تزويسه و حيها به دس يائيحين مضمون فرمودند قوله حضرات يان به اياز بهائ يجمع

با  يرزا اسداهللا مازندرانيران من نوشتم که مين امر متوقّف بود و حيدر ا ياهللا خراسان ةيخود را انجام دهند آ

 يرزا محسن ناميالواح را ببرند و به او نشان دهند و به مدارا با او صحبت کنند م ين بعضيد عبدالحسيآقا س

به  ين بود که حضرات را گرفتند و مکتوبياهللا را بکشند ا ةينوشت که حضرات آمدند که آ يائيحيبود 

دند يق کردند ديشاه مظلوم هستند بعد در بغداد تطب يد و محمدعلياسم من جعل کردند که عبدالحم

رايجعلمکتوبآننجفۀديران رها کردند جريقت ندارد آن وقت حضرات را بردند به سرحد ايحق
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ست و پنج سال حبس کرد ممکن است يمبارک را بجمالکهديعبدالحمکردنقلهممقتبسونموددرج

را يبودم ززان يسبب خالص من از حبس شدند والّا من حاال در ف يم مظلوم است اتّحاد و ترقّيمن بگو

ت شد و يد بعد از سه روز اعالن حريد او را روانه کنيآ يم يتلگراف زده بودند به طرابلس غرب که فالن

ازنما چهرهيهٴنما منطبع در قاهره است قوله و اما قض چهره ۀديجردرمندرجهلهٴراجع به مقا يز در خطابين

وبروندافاضهوداريدازکاملۀد به او بهريشا وديباچه آنوشتافتعبدنيانزدبهشيپروزچندقضا

سپتامبر22مطابق1338رمضان18شنبه پنجوميدردينمامزاجباموافقمحلمرطوبيهواچون

آندرونمودندورودگريديروزصبحدروشدندروانههياسکندربهيمهاجريکمپانيکشتبا1910

اقامت در  يارت حضور داشتند و قبل از ظهر همان روز برايستقبال و زاعنوانبهبلدانيبهائازيجمعنيح

ا نزول فرمودند و پس از چند روز خانه يکتوريجا بهوتل و ه روانه شدند و در آنيف اسکندريرمله مص

درتوقّفامياآخرتاوفرمودندگريدنهٴاز آن خانه نقل به خا ياجاره نموده اقامت کردند و پس از چند

و مصر و  و هندکا و اروپا يران و روسه و آمريان زائر که از ايدر آن خانه اقامت داشتند و به جز بهائ جا آن

ان و ياسيه و سينياز ارباب جرائد مصر و علماء د يريمت نمودند کثيعز يپدر يرها منفرداً و مجتمعاً پيغ

در آن  مهيا سقيحهيصحفهٴتلده و افکار و انظار مخيت عظمت و کماالت آن حضرت را شنياعاظم که حم

بعد از  يجه نگاشتند ولياز ارباب جرائد مقاالت مه يخصوص داشتند به مالقات و مکالمات شتافتند و برخ

اتشان در صفحات جرائد منتشر يدر وصف و تجل يرو مقاالت نيمالقات مسرور و ممنون گشتند و بد

ات کتاب اقدس را ثبت نمودند ين آينما ع و العلم و چهره المقطّمد و يها امثال المؤ از آن يد که برخيگرد

پس از  يرانيان ايد و بهائيداخل در عالم جرائد گرد ابهيٰٰعظمت امر  تيص ن دفعه بود کهين نخستيو ا

نشاطومسرتقيغراحوالنياۀشان گذشت از مالحظيبر ا که تشتّرواطياحتوحکمتممتدۀدور

درنيزميرومختلفهينژادهاواقواميالملل نيبۀن کنگريه نخستيائاجرۀتيکمچونخصوصاًوشدند

وشوندحاضرلندندررجب27درکهنمودنددعوتراحضرتآنافتييمانعقادلندندررجب29

ه و يشان به علّت عدم موافقت حالت مزاجيند و اياداء فرما ابهيٰٰامرخصوصدريا خطابهمقررموقعدر
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الملک معروف در موقع خوانده تمدنطهٴصادر فرمودند که به واس يا موانع حاضر نشده مقاله يبرخوجود 

وديگردمنتشرعالمقطعاتدروديرسطبعبهيسيانگلدرکنفرانسخطاباتعهٴشد و در کتاب مجمو

در  1911يما 30مطابق  1329خرٰي  ٰ اال يجماددومشنبه سهروزدتاگشتندمنجذبوشادمانانيبهائ

د ملتزم رکاب ين فرين و اميابوالحسن ام يو حاج يرزا محمود زرقانيز ميکه مستخدمشان خسرو و ن يحال

ان و از فضالً و اعاظم بلد ياز بهائ يتون نام ورود نمودند و جمعيوزيبودند به قاهره رفته در مسافرخانه ن

بر بلد  1911يجوال 22مطابق  26رجب  26وم دوشنبه يتشرف و استفاده جستند پس در  يدرپ يپ

ن يروز بد 346وانس نام اقامت فرمودند و تمام مدت اقامتشان در قطر مصر يبرگشته و در مسافرخانه بل

20مت به اروپا يتا عز رملهو در  52روز و در قاهره  250روز در رمله  23د يسعل شد و در پورتيتفص

برخاست و از مقاالت  يرا که از اهال يو مذهب يتعصبکشور مصر ............روز در آن مدت اقامت در 

اززينورهمايغوديالمؤدهيجرويالمصرالبالغيها شمارهدر......ليجبرئلهٴمقامانندجرائدجهٴمندر

بودانيعآمدند يممعارضهومالقاتيبراکهرهميغواألزهرجامعطلّابوجرائداربابمکالمات

در  يويدخعاظم مالقات جستند خصوصاً شخص اازۀهش فرو نشاندند و عددودانشبهمتدرجاً

ده با يد مالقات نمود و در جريده المؤير جريوسف مدييخ عليه مالقات و احترام تمام کرد و شياسکندر

آثارازيکيوکردندنيچنزينجرائدگريدونهادفيتوصومدحبهقلمنيشيپۀوجود تعرضات در شمار

ن سفر و اوضاع و احوال را يام اقامت در کشور مصر صادر نمودند و مقصود از ايت که در احضرآن

م مصر مرقوم يک بورود به اقليکه مجتمعاً تبر يا اران عبدالبهآء نامهيين است هواهللا ايد ايروشن فرمود

ر اهل بغضاء بود سلطان مخلوع هر روز يا اسد عبدالبهآء چهل سال در سجن عکّيد مالحظه گردينموده بود

ه که بغض مجسم بود و ظلم مصور يشيئت تفتيکه هافزود تا آن يق مييد و تضينمود و بر تشد يم يا بهانه

ره چون به عکّا ين نفوس شريار فرستاد اکخوار و ستم ز و خونير ه و ذئاب کاسره خونيمانند سباع ضار

اد يداشتند بن ٰيت مجريت تعرض و اذينها يد بيد و وليد پليزيدند دست تطاول گشودند و مانند يرس

به مالقات  يراض ٰيننمود و حتّ يعبدالبهآء ابداً اعتنائ يان اعتاف برافروختند وليانصاف برانداختند و بن
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م ما يا ....... پادشاه آمدهدند و گله و شکوه نمودند که ما از طرف سلطنت ...يچه اسباب چ آنان نگشت آن

داده نشد بلکه  يتين عتاب و خطاب ابداً اهميم با وجود اينيبب ياعتنائ ين درجه بيرا گمان چنان نبود که به ا

ن و امان مت ايست و نهاين يتيچ حکايگشت مثل آن که ه يت سکون و قرار سلوک و حرکت ميدر نها

ا يد و از مضمون معلوم که مصمم آنند عبدالبهآء را يسر يم يدم از قصر سلطان تلگراف رمزحاصل و هر

 يآتش يرودار بود که کشتين گيند حال در ايوار نماتنيزا يا پنهان کنند و يا در قعر دريان بفرستند زيفبه 

فا و عکّا تردد ين حيماب و سه روز و سه شبنقل از اروپا به عکّا آمده  يعنيمخصوص به عنوان تجارت 

ع يد و جميشب .................... نما مهينمودند که عبدالبهآء ن يت اصرار بلکه التماس ميان نهايکرد و فرنگ يم

احباء متّفق بر آن شدند که بهتر آن است هجرت به اروپا شود  يع عقاليجم يا بود حتّياسباب حاضر و مه

ه يشيئت تفتيه يبار اولٰي من مالحظه نمودم که ثبوت و استقامت  ي................. عزّت و قوت بود ول

ب ين وعده داد که قتل و صلب عبدالبهآء مبرم و محتوم است عنقريرجوع .......... بهتان و به اعداء و ناقض

ا در که اجراء خواهد نمود عبدالبهآء ر يروت گردد و گفته بود اول حکميس ............................. بيرئ

بعد از صلوة  يخدا در دم جامع پادشاه ....کهبودايدروسط.....................زدخواهددارعکّاۀدرواز

شاه مخلوع گفته بود که دپا ٰيافتند حتّي.................. تعرض به عبدالبهآء نو زلزله  جمعه صدا نمود و ولوله

صعوبات و مصائب از هر طرف بر آن شخص  يشود بارگر حل يست تا مشکالت دين کار نيحال مساعد ا

ئت يس هيافت و در وقت انقالب اسالمبول رئيبه خلع شد فرصت تعرض ن يظلوم هجوم نمود تا منته

به درک رفت و  يده گشت و لواء عسگريار بعيق سرگون به ديل فرمود و فريه عارف سه گلوله ميشيتفت

از گردن  يوسفير يز مقتدر زنجيدقه طلب نمود فاخذهم اهللا اخذ عزرپنج به مصر فرار نمود و از احباء صيم

گشت و  يد افتاد و چون اعالن آزادياعناقهم األغالل در گردن عبدالحم يجعلنا علعبدالبهآء برداشته و

ز يم عزين اقتضاء کرد که عبدالبهآء به اقليابواب را مفتوح نمود حکمت چن يبيد غيداد برافتاد و ياد بيبن

ن يت نشد بلکه از سفر به ايت خجل و شرمسار است که موفّق به عبودينها يام سابق بيرا از ايشتابد زمصر 

هستم و شب روز تبتّل به آستان  يد شود و حال در کشور ماه کنعانيمؤ يخدمت ٰيار در استقبال به ادنيد
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وميگردميسهوکيشرمقدسهبهٴتت عيق طلبم تا کلّ در عبوديد و توفييرا تأ ياران الهيم و ينما يرحمان

ع عبهٰياالالبهآءکميعلوميشوموفّقيخدمتبهديشا

سفر نمود  يوسف کنعانيم ين مسطور قوله عبدالبهآء به اقليام مصر چنيگر در اوائل ايد يو در ضمن خطاب

. الخات جرائد در خطر استيف و مفتريچند از هجوم احزاب و اراج.... هر

اروپا يحضرت عبدالبهآء در کشورهامسافرت اول 

وسته درخواست يه پيان ممالک غربيحضرت عبدالبهآء پس از انجام امور مذکوره در قطر مصر چون بهائ

يکايآمرۀاالت متّحديداشتند خصوصاً از کشور ا ابهيٰٰامر  يمسافرتشان به آن حدود به منظور اعال

شان محض فقدان يخواستار مسافرتشان بودند و ا يصلح جهان مجامعويکشوراعاظمازياريبسيشمال

دروگرفتندنظردراروپاسفرهنگامنيادرفرمودند يممستقبلۀوعد يو معنو يات مادياز مقتض ياريبس

ياصفهاناسداهللارزايموخسروآقاکهيحالدر1911آگست11مطابق1329شعبان16جمعهومي

زائر و همراه  يالنين آقا احمد اف مياهللا و آقا حس و شعاع يرازيخان شحمدباقر مرزايمورکابملتزم

درآمدند و  يمساجر يسنگان از کمپان يمتشان مستحضر گردد به کشتياز عز ين که احديبودند بدون ا

ه نمودند محفوظ و مصون ين مضمون به قاهره و اسکندريو تلگراف بد ل .....يبه مارسشعبان   24در 

چند به ژنو رفتند و  ياميدند و پس از ايکا طلبيرا از آمر يميجا به تلگراف مستر ر  و در آنم عباس يديرس

ن يز محصّليو ن يکائيو آمر يسيو انگل يان فرانسوياز بهائ يا ا اقامت جستند و عدهيدر هوتل به ساحل در

 يديد و ليلندن رس افته تشرف حاصل کردند و چون تلگراف ازيم آن حدود خبر يان مقيرانيمدرسه از ا

واسداهللارزايمخسروبالذانمودخودنهٴر آن حضرت را دعوت به اقامت در خايات شهيلد از بهائيبلوم ف

سپتامبر  7مت فرموده در روز دوشنبه يجا به لندن عز س و از آنيالملک به پارخان و تمدنمحمدباقر رزايم

اده گشتند يآهن پ ن که از قطار راهيوارد شدند و همک ساعت از مغرب گذشت يکه  يرمضان هنگام 13

با  ير بغلشان را گرفته با شادمانيس کروپر زيرامونشان پره زدند و ميبه پ ياز رجال و نساء بهائ يجمع
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اقامت آن حضرت اختصاص داد و خود  ياش که برا لد به خانهيبلوم ف يدياع خود با ليداألبتيل جدياتومب

جا از نفوس  ن آنيو محب يد بردند و همه روزه گروه مرد و زن بهائيگر مسکن گزيديبا دخترانش در محلّ

داشتند و از ساعت  ينشدنشان بوده مسرت وصفيرهم در اطراف ايس روزنبرگ و غيبرده و امثال م نام

د به طهران و يعاً رسيب جميکه فرمودند مکات يبود از تلگراف ياب متواليپنج تا ده بعد از ظهر ذهاب و ا

شود  يب ندارم عباس مفهوم مياده از هجوم طالبان ابداً فرصت جواب مکاتيسد کاغذ زيزد و خارجه بنوي

د که امر يافته مکالمه نموده معترف گرديبزرگ حضور  سيبعد از ورودشان مستر کمپل قس يو در روز

تمپل مشهور است  يد خود که ستشنبه به معب کيروز  يجهان است و آن حضرت را برا ين عموميد ابهيٰٰ

ب سه يدر مقابل قر سيدعوت نمودلذا در ساعت هفت صبح روز مذکور به آن معبد حاضر شدند و قس

شان را گرفته با اکرام و احترام به محفل نطق آورد تا ير بغل ايف نموده زيف و توصين تعريهزار از حاضر

بهيرانياهمرهانباپسشدقرائتيسيانگلمهٴترجز مناجات کردند و يادا فرمودند و ن يخطابه به فارس

بودحاضرکه................مقدسکتاببرونموديرائيپذيرسملباسباسيقسورفتندمخصوصۀحجر

يوحواستيالهمقدسکتابنيافرمودندمرقومنيچنشيخوخطّباتذکارمحضخواهششحسب

است و  يض الهيل اسرار ملکوت است و انوار الهوت فيلجليانجواستنجاتتوراتاستيصمدان

تيجمعچناندرحضرتآنانيبنينخستکهمذکوربهٴاست عبدالبهاء عباس و خطا يت ربانيآثار هدا

عرفانديمزموجبگشتهمنتشررسد يمغربوشرقانيبهائبهکههيوميواقعاتشرحضمندربودهينيد

ن مضمون فرمودند فوج فوج مالقات يفا بدين خصوص تلگراف به حيا دروگشتمانياديجدروحو

گر به محضرشان يس ديز قسيد عباس و نير شديسه هزار نفر حاضر نطق مفصّل تأث تمپليشود درست يم

د ................. فرموده در روز يکرد و از جواب مستبشر گرد يافته در خصوص ملکوت سؤاالتيحضور 

ن ............................... و يل هزار و پانصد تن حاضريم و مهم در لندن بود متمايعبد که قدموعود به آن م

د ................................... و يبوس يشان را ميهاافته دستيف ياظهار اخالص داشته کراراً به محضرشان تشر

دند و ي............................... از مسائل متنوعه پرس يعه برايمات بديآنان خواهش نمودند که چون تعل
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سيمنهٴدر جرائد نگاشتند و هم در خا ين نوع ارباب جرائد حاضر شدند و مقاالتيافتند و به هميقناعت 

ونمود يمترجمهبودهحاضرفوسيدرويمسيگاهکهفرمودندمؤثّرياناتيبافتهيانعقادياجتماعاتکوپر

3شنبه  ان آورده در روز سهيرهم به پايان و غياز بهائ يبزرگ با جمع يا در تاالرروداعمجلسباالخره

ر يکث يآهن جمع ستگاه راهيس نمودند و چون در ايمت به پاريمطابق شوال قبل از ظهر عز 1911اکتوبر 

داده به  يستند تسلّيگر يفارقت موار پره زده از م ان کرمان پروانهياز بهائ يا وداع حاضر شدند و عده يبرا

وسته با يرود و روح پ يش شما هستم جسدم ميروم پ يد من نمينکن يقرار يه و بين مضمون فرمودند گريا

در هتل  يدند و چنديس رسيال بود که به پارشو 19ن در يدارم و ا يار دوست ميشما است من شما را بس

فرمودند در  يانات ميفوس شده بيدرويمسنهٴخادرکهاجتماعاتۀاقامت نمودند و روز و شب به عالو

م يرهم که مقيو غ يرانياز اشراف ا ياريمعابد خطابه دادند و مردم بس ين و در برخين و صوفيمجامع روح

 ياعدامهٴالذّکر معروف با ه شاهزاده ظلّ السلطان سابق ٰيافته منجذب گشتند حتّيجا بودند وفور  آن

باالخره به کثرت  يرفتن ويد آن حضرت از پذين امر و با وجود اشئمزاز شدياش در ا سابقه نهٴخصما

فوس تشرف مالقات حاصل کرد و جرم قتل يو دريو مس يرازيرزا محمدباقر خان شياصرار و توسل به م

 آمرزشوعفوگذاشتهشاهنيناصرالدپدرشۀامثال سلطان الشهداء و محبوب الشهداء و اشرف را به عالو

و منجذب عظمت  يريرهم کثيو غ ياريو سران بخت يدار تنکابنو سپه يخواست و مانند سردار رشت

ران را يا يش کرده آبرومنديجا ستا ران همهيشده بعد از عودت به ا اش خالصهت و حکمت يجسم

 يل در حاليمارسق ياز طر 1911له خاطرنشان کردند و باالخره آن حضرت در اول ماه دسامبر يوسنيبد

ه دعوت يزاهللا خان در مالزمت بودند به اسکندريرزا عزيرزا محمدباقر خان و ميرزا اسداهللا و ميکه خسرو م

و از به کشور مصر وارد شدند و  يد کردند و پس از چنديسعتوجه به پورت يربان ينمودند و با کشت

ان ممالک فرمودند از يو تلگراف وصول به بهائ دنديو دوستان مجاور و زائر مسرور گرد ارتشان منتظرانيز

دة عباسيج يعاً صحتينا جميکم و عليمرجوش العبد مبروک عل يآن جمله محمد تق
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رانيان در ايات بهائيو ستم و بل ابهيٰٰامر  ياوضاع ترقّ

اروپا  ين از استماع اخبار عظمت آثار سفر آن حضرت در کشورهايان ثابتيو در خالل آن احوال که بهائ

ن امر در يبردند مؤسسات ا يه ميبه مقامات رحمان يگران پيافتند و ديع يبد يسرمست شده اهتزاز و انبساط

د و يدختران مفتوح گرد يبه نام موهبت برا يا اد و استحکام نهاد و در همدان مدرسهيبه ازد يران رويا

ان شاهزاده ساالرالدوله بر دولت موجب اختالل انتظام يان و عصين به مقاومت برخاستند و چون طغيمعاند

 يه هجوم برده بسوزانند و منهدم کنند وليجا گشت مصمم شدند که ناگهان به مدرسه و مؤسسات امر آن

انت مؤسسات و يع سوارن مسلّح بهر حفظ و صينقود به مصرف رساندند و جم ير نموده مبالغيان تدبيبهائ

هود به معارفت يت يز جمعيخود بگماشتند و از شرور اعداء محفوظ ماندند ون يها ت از خانهيهم حما

شده و هم مسلمانان با آنان موافقت و مساعدت نمودند  يحيان مسيهوديقد برافراشتند و  يليان اسرائيبهائ

وشدندمانعشيخويعمومبهٴد و فقط آنان را از ورود به گرمايان نرسيمهم به بهائ يانيخسارت و ز يول

ديسحکمرانمظفّرالملکگان گماشتهزينوندينمابنامخصوصيحمامکهگشتندمصممانيبهائالجرم

يکينهٴبه خا کردهريدستگداشتايگوغيتبلدريلسانکهرامحبتبهمشتعلمنجذبانيبهائازدلّالباقر

.نمودنداريبسضربدهيکشبلدرؤسااز

خانزاهللا يشهادت دکتر عز

حسب  ينيالن را شخص حکمران به تعصّب و عناد ديزاهللا اهل رودسر گيدر اشرف مازندران دکتر عز

 يملّ يابه مجلس دارالشور بندر جز انيج ملّاها با دست خود به قتل آورده هرقدر بهائييک و تهيتحر

جه يردند ثمر و نتب کين تعقيطهران اقدام نمودند و از قاتل يز توسط محفل روحانيتلگراف کردند و ن

.حاصل نشد

رزا و آقا جوادياهللا م بيشهادت حب
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ل يو به نام جبرائ ين بهائيرزا حکاک که از مخلصياهللا مبيصدد شاهزاده حبه خونخوار ب ير اعدايدر مال

الدوله رساند  فيب کردند تا خود را به باغ سيرا جسته تعق يمشهور بود برآمده و نيمن و متوهين مبغضيب

خت و در اثناء يسرگان گريتو يالدوله پناه نداد و از خود براند الجرم به سو فيخواست پناهنده شود سو 

ر بازآوردند و انبوه ير کرده به ماليرا شناخته دستگ يان ستور شد که ويچند از مکار يق مصادف با تنيطر

چند از  يازند و تنبر آن مظلوم هجوم کرده خواستند به همان قرب دروازه قصبه هالک س ياهال

........................ که آن مظلوم را نخست نزد عوام ده مردم يشياند يريجا بهر نجاتش تدب شاهزادگان آن

ازيکيينجفيآقانهٴاو را به خا پسرنديگکشتنۀو اجاز ٰيل فتويقصبه برده تحص ياز ملّاها يکي

چونمردموببستدروبدانستماجراضوضاءوغوغاۀمشاهدواستماعازملّاو..............يعلما

ن برافروخته به شدت تمام يدا تبرزير شيبه م ٰيمسمشيدرونيب......................دنديدچنانحالودنديرس

ن متابعت ............................. ساختند و جسدش را سوزاندند و در يبر آن مظلوم نواخت و انبوه حاضر

عهٴبود وارد.............................. نزول کرد و واق يمان برومنديکه جوان با ا يهمان روز جواد بروجرد

ون آوردند و با سنگ و ريبچاپارخانهازکشان کشانگشتهمتهاجمو........................درکهمذکوره

آباد  خرم يها از چاه يکين را در يجسد ياياز بقا يچوب به قتل رساندند و جسدش را سوزاندند و بعض

ختند.ير ريمال

يشمال يکاياألثر حضرت عبدالبهآء به آمر ميسفر عظ

ان يف بهائياز معار يپدر يغرائض پ ميچه اشاره کرد چنانام اقامت حضرت عبدالبهاء در کشور مصر يدر ا

يولندادندحيصرۀگرچه وعدها  د و در جواب آنيآن مملکت رسبه کا ملتمس و مصر در دعوت يآمر

مشروطها خطابازياريبسدرکهچنانفرمودخواهندشدسوآنبهکهبودمفهوماشارتوحاتيتلواز

........... و انفجار و نشان احداثيبمايفعرفانومذاقاختالفچهفرمودندآناننيماباتّحادحصولبه

رسد و  يب متعدده ميرحمن مکاتاء امو ک ياران امرينفرت و اغبرار کرد از آن جمله است قوله حال از 
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اران و عدم اتّحاد اماءالرحمن يبا وجود اختالف  يند وليکا نمايع خواهش سفر عبدالبهآء به آمريجم

دار ياران و اماءالرحمن مشتاق دين ممکن است الواهللا اگر يا ايچگونه عبدالبهآء به آن صفحات بشتابد آ

 ينفس يت اتّحاد و الف پردازند در نهانيان بردارند و به نهايد فوراً اختالف آراء را از ميعبدالبهآء هستند با

ع الواح بهآءاهللا يرا در جميداند ز يبت را اعظم خطاء در عالم انسانيد و غيلب نگشا يگريبه خدمت د

ان شخص مؤمن مذمت ياست و هادم بن يطانياز دسائس و وسادس ش يبت و بدگوئياست که غممدوح 

 يد تا چه رسد به خدمت دوست بدگوئيبت دشمن ننمايان و غيگانگان نکند تا چه رسد از آشناياز ب ينفس

ن است د چنايار ما را اميار است نه ياز خصائص اغ ياألفکار است نه ابرار و خودپسند ميبت صفت سقيو غ

برافرازند  يک سبب اتّحاد شرق و غرب گردند و علم وحدت عالم انسانيکه احباء و اماء الرحمن در امر

د و يد باب اختالف را ببنديدار بايقه طلب ديالحق يد و فياران و اماءالرحمن اگر مشتاق مالقاتييا ي... بار

ن مرقومات صادره يد و امثال ايابيک دل يک جان و يد حکم يبگشائ يگانگيابواب الفت و محبت و 

ض بر ين و تحريف قلوب و تحسيد که به تأليان منعقد گردين بهائيس اتحاد بيتأس يبرا يئتيسبب شد که ه

ام و عبادات برخاستند و يات و مناجات و عمل به صلوة و صيپرداختند و عموم به تالوت آ يگانگي

در يد پياق و خواهش اکيوت ارسال داشتند و اظهار اشتدع يريضه متّفقانه با امضاء نفوس کثيباالخره عر

ت يصن که سفر به اروپا نمودند وينده دادند و همين که آن حضرت وعده به بهار سال آينمودند تا ا يپ

در يار از دست داده پيد زمام اختيآنان رس ۀديها و آثار از آن حدود و به سمع و د ورت خطابهصاخبار و 

ۀورک مؤسسيويز دعوت کردند چنان که از انجمن صلح نيگران نينامه فرستادند و از مجامع د دعوت يپ

صلحانجمناززينونمودبذلدالرها ونيليميعمومصلحوريخانجاميبراکهمشهورونريليم.......

کا بود يمتّحده آمراالت يجمهور اسيرئ تفتدنت يآن پرز يس افتخاريول و الملل که رئالد نيب

بستن و  ين و محترمات مانند واليها و از محترم سان معابد و رؤساء دارالفنونيد و هم از قسينامه رس دعوت

ورودشان فراهم کنند و  يره برايالت خطيصدد شدند که تجله ره صورت دعوت به عمل آمد و بيغ

ن موهبات پس از دو سال انتظار که ياداء خطاباتشان منعقد سازند و بالجمله به ا يبار يار مهميمجالس بس
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مت آن يد عزيسعاز پورت 1330االول  عيربکا بسر بردند آن حضرت در ماه يرخواهان امريدوستان و خ

د يو آقا س يرزا محمود زرقانيم يرانيان ايرهسپار گشتند و از بهائ کيسدريممالک فرمودند و با کشت

س يس اشتن و ميس ............... و مستر و ميک مستر و ميان امرين فربد و از بهائيو دکتر ام ياسداهللا قم

ک شد و مسافت يک نزديک به امريانوس آتالنتيدر اق ين که کشتين ملتزم رکاب و همراه بودند و همينات

ه يکات متتاليمملکت شروع شد نخست تبران آن يت بهائيماند اقدامات و فعال يورک باقيويسه روزه را تا ن

ف به حضور جسته مکالمه نمودند و يدرآمده تشر يم گفتند سپس ارباب جرائد به کشتيس يبا تلگرافات ب

ان يشان گرفتند خصوصاً مستر وندل داوج از بهائيجرائد کردند و چند قطعه عکس از ا يد مقاالت برايتمه

س گمرک نوشت يه به رئيه توصير ماليوز ينمود و مستر ماک وت بينگاران مشهور فعال عيمعروف و وقا

قبل از ظهر از روز  يدر ساعت يمستثناء دارند و کشت يائشان را از مالحظات و مقررات گمرکيکه اش

اده يستگاه لنگر انداخت و آن حضرت با همرهان پيدر ا 1330األول  عيرب 13مطابق  1912ل يازدهم آپري

اق و نشاط يک آمده به انتظار بودند با شدت اشتيکه از دور و نزد ينسوان بهائ ت رجال ويشدند و جمع

آن حضرت انتشار  مقاصدگل برافراختند و مقاالت در جرائد راجع به ورود و  يها دستمال و کاله و دسته

پسفرمودنداستراحتياندککهبرديبرادوابانيخدرايانسونهٴل خود به مسافرخايافت و ......... با اتومبي

گر در صحف اخبار نشر دادند يد يروز بها گرفته ........سؤال کرد شدهواردجرائدنگاران عيوقاازعيجم

منعقد  يمستر کن نهٴدر خا يان دادند مجلس مفصّليکه به بهائ ياميو در ساعت چهار بعد از ظهر موافق پ

دند و چون تلگراف يسرمست مسرت و نشاط را دانات يض مالقات و بيان از فيت بهائيد و جمعيگرد

ه دهند و يران و روسيک از ايتلگراف به تبر يدرپ يگر رفت پيد يان کشورهايکا به بهائيورودشان به امر

ا و يورک .................................. دارالفنون کلمبيويد و مدت اقامتشان به نيرها رسيه و غيمصر و سور

نقود به دست خود بذل  ي.... و انجمن فقراء و معابد متعدد ادا فرمودند و در کنارش مبالغمجمع ..........

ف رسالت يکنائس داد سخن در توصدر س ........يار عطا کردند و قسينمودند و در انجمن .................. بس

متحرک از آن  عکسورک اخذ يويجا ....................... ن ن در همهيد اميششان دادند و دکتر فريو ستا
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 از ........................... يکييحضرت و همرهان است که پس از دو سه روز اوائل اقامتشان حسب اقتضا

دار يکه به د يان و دوستانيش گذاشته شد و بهائيکا به معرض نمايهتل به عمل آمد در بالد آمر ايانسون

از  ياريک دوره مفصّله که بسيمستر مکنات  يخانه و باغ باصفادند و بعد از آن در ينائل نگشتند بدان رس

يجو 18شنبه  وم سهين است که در يح آن چنيز حاضر بودند عکس متحرک برداشته شد و توضيان نيبهائ

ان شده تا به درت يل از دور نمايم بعد از ظهر اوالً با اتومبيدر ساعت سه و ن 1331رجب  2مطابق  1912

 يرانين ايزماً با ماليزنند ثان يرامونشان پره مياز دوستان پ يشوند و جمع ياده ميو از اتوبوس پرسند  يخانه م

ن ين محبت ماها در چنين بود ممکن نبود که مابياناتشان چنيند و بيفرما يزنان موعظت م در آن باغ قدم

بهاءاهللا چه کرده اگر د قدرت ينيم ببيگر محبت داشته باشيکديم و به دل و جان به يجمع شو يمجمع

ک روح يک قلب و يمتّحد و متّفق و  يرممکن بود الحمدهللا جمعين محفل غيل ايقدرت او نبود تشک

د و دو کودک يسف يکه کودک يده دست دادند رابعاً در حاليان به حضور رسيک از بهائيکيم ثالثاً يهست

ن يدلربا چن يزنند و با آهنگ يمنفرداً قدم ماه در بغل دارند با کمال سرور مواجه با دوستانند خامساً يس

ات او باهر است قدرت او کامل است الطاف او شامل است رحمت او وافر است پس به يند آيفرما يم

ادا فرمودند و زه يوج بهٴان حلقه زدند و آن حضرت خطايگاه بهائ م کردند آنينقود تقس يکودکان مبلغ

 يبايش عکس متحرک مجلّل و زيدست داده اظهار مالطفت نمودند و نما کوپاليس اپيبا قسباالخره 

مت يورک عزيويمنخصوص متداول گشت و بالجمله آن حضرت از ن يان شرق در مواقعيمذکور نزد بهائ

ل وارد شدند و حسب يرپآ 20قه بعد از ظهر روز دوشنبه يدق 33ک و يو واشنگتون نمودند و در ساعت 

از  ياحد يميس درم و مستر ريو م تليليس ماريم هور و مستر جوزف هنن و ميليدستورشان جز مستر و

لياتومببهوبودحاضرمارپنزسيمبهٴاسدوۀو کالسک يل مادام بارنيان به استقبال نرفت و اتومبيبهائ

دکترواسداهللاديسآقاومحمودرزايموجستنداقامتديفرنيامدکترباورفتندپارنزسيمنهٴخابهنشسته

روز شد و در انجمن  19دند و اقامتشان در آن شهر مدت يگز ٰيسکنجداگانهيعمارتدرنکريگتس

يها خانهوپارتنزسيمنهٴز در خايان و نيارتباط شرق و غرب و هم در دارالفنون سپاهان و در تاالر بهائ
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دراقامتمختلفيها نوبتدرونمودندادامفصّليها خطابهتيجمعحضوردرشدنددعوتکهگريد

اء يشمار کردند و ض يدات بيار و تأکيانات بسيب ياتّحاد نژاد وديسفواهيسنيبالفتجاديايبراواشنگتن

ران يمفصّل داد و هم در سفارت ا يافتيشان در سفارت خود ضيل از ايمحض تجل ير عثمانيپاشا سف

و  يو قم يد و زرقانيکاگو شدند و دکتر فريگاه عازم ش به عنوان افتخار از ورودشان دادند آن يافتيض

تل که وجا به پالزا ه ه ......... به مالزمت بودند و در آنيووس مرضيس ماتينگر و مستر جون بوش و ميگتس

يها خطابهبلدآندراقامتمتعدديها نوبهدروگرفتنداقامترفتهاستواقعگانيشيمچهٴايدر مقابل در

هان و در ايستيجمعازوها تئوزوفمجتمعدرونسوانانجمندرواألذکار مشرقمحافلدرمفصّل

مؤثّر ادا  يکه نطق ياألذکار را در حال ت ادا نمودند و با دست خود سنگ اساس مشرقيمعابد مملو از جمع

 يها افت و عکسيبود وقوع  يالديم 1912مطابق  1331ولٰي االيجماد 15نمودند گذاشتند که در 

ن عبور در دو شهر يگاه عزم عودت به واشنگتن نمودند و در ح شان در آن بلد گرفته شد آنيار از ايبس

ن يمرافق ۀاقامت کرده خطابه ادا نمودند و در آن سفر به عالو يک روزيولند هريبطرسبورگ و کل

نهٴنزول فرمودند و در خا ين ورود به واشنگتن در عمارتيز همراه شد و حين ياء بغداديالذّکر دکتر ض سابق

استماعراشانياعهٴمتنو يها رهم حاضر شده خطابهيبلد از علماء و ادباء و غ نيمهميز جمعيارنمسيم

وفرمودندورکيوينبهمتيعزروزچهارايسهاقامتازپسوبردندضيفنمودهاريبسيها سؤالکرده

 يمواجه رود هدسن عمارت ٰيالور يافت و لدياألمر مشرف التزام رکاب  ز حسبين سهراباحمدرزايم

خطابه  يم صلح در معبد معظميکه اقامت داشتند در مجمع عظ ياميگرفتند و در ا ٰياجاره نموده سکن

مهٴرکاب گشت و در ترجن يده ملحق به مالزميران رسيز از ايد نياهللا خان بن ورقاء شهيرزا وليدادند و م

ک سرهنگ رفتند و به يدر ل يالملل نيکنفرانس صلح ب يعوة براالد حسبگاه آنکردمساعدتاناتشانيب

لن هم موافقت کردند يبو يس انيرالستن و م يدينگر و ليلز و لوا گتسيبرده مستر منتفرد م ان ناميرانيعالوه ا

 يمفصّلشان در آن جمع بزرگان گوشزد اهال مهٴيعظبهٴر خطايجا اقامت نمودند و تأث و دو روز در آن

 يورک کرده دو سه روزيوين نمود پس عودت به نين و قارئيحاضر يبرا يدييأج و تييمملکت گشته ته
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فرمودندادانساءورجالحقوقيتساوبهراجععزابهٴگر ماندند و در مجمع نسوان حقوق طلب خطايد

احمدرزايموديفرنيامدکترفقطونمودندمتيعزسوبدانديرسبستنشهراز..........................

ان بلد با ياجاره کرده اقامت جستند و بهائ ي................................. عمارت چونوبردندخودباراسهراب

سان و در يقس نهٴايکه اقامت ................... مجلس سال يارت شتافتند و چند روزيگل به ز يها دسته

افت و خود در مجلس ي............ و اخالص  رها خطابهيان و غياد يو در انجمن آزادو ستر دارالفنون 

اجاره و  يعي.................................. اقامت جستند سپس عمارت وس يشان معرفيخطابه حضار شده از ا

شنبه صبح و  کيوم يا رفته در يالدلفيورک به فيوياز ن يام .......................... نوبتيکردند و در آن ا ٰيسکن

چند اقامت کردند و  ياميعصر ورود به معبد خطابه دادند سپس به شهر مونتکار رفته محض استراحت ا

از  ياريز در بسيا و نيفورنيدر کالق ين طرينمودند و بد يانات ميان شب و روز حاضر شده استماع بيبهائ

ار در معابد و ..................................... به صلح و ي....................... و کانادا ورود فرموده با اشخاص مهم بس

س مجلس اتّفاق دول و ملل نظم جهان واحد و خطّ و لسان متّحد و يو تأس يو مهر و محبت عموم يآشت

ار يل در معاش و اقتصاد و تفقد به احوال فقرا و کارمندان و امور بسيت زن و مرد و لزوم تعدان مساوايب

ن يق آئيل در حقايز شرح و تفصيد با عقل و علم و دانش و نيان ........ عقايحت دادند و بيگر نطق و نصيد

شان درج و طبع يها شمار با عکس يان دادند که در جرائد بيگر اديعت مقدس اسالم و ديشرح ويمس

فا با همه بذل يک تا عودت به مصر و حيفا به مصر و اروپا و امريدند و در تمامت مدت مسافرت از حيگرد

ران صورت گرفت و در آن يان ايف از بهائيشه از آن حضرت .................. مصاريها که مانند هم و بخشش

و  صرف اموال و نقود قبول نفرمودندبان يمبذول داشت و از غر يعال ياف هستد نصراهللا باقريان آقا سيم

ن است قوله هواهللا يمن حقوق چنيا يابوالحسن اردکان ياز خطابات آن حضرت به حاج ينمونه بعض يبرا

جابهينمودارسالطهرانازکهنهيجصديسمبلغ1330نهٴاألول س عيت ربين عبدالبهآء در بدايام يا

ت قناعت يوالّا خرج در نها برج يعنيان يپا يت همراه و مصارف بيو جمع شيپدرکيامرسفررايزديرس

ع ماها يخرج جم يره شد وليششصد ل يک روز بخشش برجيس يد در پاريه مالحظه نموديدر اسکندر
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به جهت  نهيکسور جک سه هزار و يذلک از امر يره وقس عليم ليس نيپار يبا همرهان با وجود گران يعني

 يمهمان ٰيبه تمامه قبول نشد و اعاده گشت و مقصد چنان است که حتّ ينمودند ول يق ارساليمخارج طر

 يد و رجايابالغ نمائ ابهيٰٰت ابدع يرا تح ياران الهيع يجم يه است بارين حکمت کليقبول نگردد و در ا

شغول مالقات و مکالمات و صحبت م جهٴک به دريرا در امريند زيآن دارم که شش ماه قصور مرا عفو نما

ر ندارم انشاءاهللا به صون و عون يهستم که ابداً فرصت تحر ٰيو نطق در مجامع عظم ٰيدر محافل کبر

 يزيک چيگردد و اگر ممکن به جهت معروف امر يمافات م يشود و تالف يمبارک مراجعت مجمال

د يندازيلزوم ندارد و خود را در مشکالت قرض مست يد و اگر ممکن نيدار ياً نزد آقا احمد ارساليرافغتل

ب را احباب به اسم آقا احمد و از آقا احمد يمکات 1330نهٴاألول س عيع در دهم رب ع بهٰيک البهآء االيو عل

دارند در پاکت به اسم من باشد  يارسال م ير ندهند و از هر کسييدارند مانند سابق تغ يبه اسم من ارسال

ازافتيحصول1330نهٴصفر س 14ۀمورخمهٴن عبدالبهآء نايام يم و قوله هواهللا اينمام آنان يکه من تسل

قرضنياويحاججنابآنبهاولقرضتومانهزارششوگردد يممرقومجوابمختصرفرصتعدم

نياميونيمدتومانهزارازدهيحالقرارنياازشود يمتومانهزارپنجچهارزينآنميکردتازهکهيثان

شد و  ين قرض ثانيش بود لهذا ايکا در پيچون سفر امرحال بود  يورمجبحالگذشتهيارسالقرض

ورک يوي............ از بندر ن يبا کشت 1912دسامبر  5مطابق  1330حجه يذ16شنبه  باالخره در روز پنج

دسامبر  14شان بود و در شب يز با ايرزا احمد سهراب نيمذکور م يرانيرهسپار شدند و به عالوه همرهان ا

دوافروش طهران مسروراً به  يعلغالم 1331جا تلگراف فرمودند محرم  دند و از آنيورپول رسيبه ل

که ان لندن ياز بهائ يفوس با جمعيو دريلندن عباس و مس سکوبيريآم آدرس يديبه انگلستان رس يسالمت

نگاران جرائد  عيبه بلد وقا يالور ياهتزاز آوردند و لد به ي....... و منتظر بودند و کاله و دستمال شادمان

ده نشر دادند و پس از انجام نطق .............. در مجامع و محافل به لندن يانات مبارکه شنيافته بيحضور 

 يرانيان اياز بهائ يجا به اواخر رساندند و جمع را در آن 1331مطابق محرم و صفر  يرفتند و ماه جانور

جا حضور حاصل کردند و آن  رهما در آنيتاجر ............ و غ يزدين مذکور و آقا احمد يام يمانند حاج
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وم اقامت نمودند يسان مدت پنج ي........... اسکاتلند رفتند و به منزل بزرگ قس يحضرت از لندن چند روز

هسپار فرانسه گشتند و در مجامع و ر يافته خطابه دادند و در اواخر جانوريو ........... متعدد حضور 

ن بود طهران يچن 1331يهٴانالثّ  عيرب 3س يمجالس گوناگون نطق فرمودند و صورت تلگرافشان از پار

از  نيبه بوداپست و ول يم عباس و در ماه آوريا مبارکه عهٴدوافروش با کمال صحت عازم بق يعلغالم

 يش جمعيانات و خطابات خويره از بيکرده در جلسات کث دنيآلمان دبه اشتتکارت ز يو مجار و ن يهنگر

دوافروش  يعلو غالم 1331ولٰي االيجماد 5فشان از بوداپست اض فرمودند و صورت تلگريرا مستف

م و از عموم ياهللا مشغولةج کلميمه به ترويحان در بوداپست در مجامع عظيت روح و ريطهران در نها

عه در قلوب يم بدين شدن تعاليگزيمعلوم است که قلباً از جا د عباسير دهبه همه جا خب ميت سرور دارينها

س يا از نارسيماليه يبا کشت 1913مطابق جون  1331ةاآلخريمسرورند و باالخره در آخر جماد ياهال

رزا احمد سهراب يو م يد اسداهللا قميو س يرزا محمود زرقانيم يرانيمت مصر کردند و با همرهان ايعز

19د شدند و در شب يسعوارد پورت 1913جون  17در روز  ياکبر خان نخجوانيرزا عليو م ياصفهان

ر آن يدالتأثين مجتمع گشته نطق شدين و مسافريپا داشته هشتاد نفر از مجاوربر کهيسلطانمهٴيجون در خ

............. مسطور ن .....................يا ياز آن حضرت به حاج يا حضرت را استماع نمودند و در خطابه

چهل  يعنين يم و حضرات مسافريا د شدهيسعن عبدالبهآء چند روز است که وارد پورتيام ياست هواهللا ا

1331ست وسوم رجب ين عبدالبهاء نامه بين اميگر ايد يم و در خطابي.................... هستک دفعه ينفر 

به  يکه خدمت يکوش ي......................... به جان و دل مفراموش يآنشه در نظر است يد خدمات تو هميرس

........................ شام و سحر و عدم  ينجوئ ياله يجز رضا يو مقصود يغرض ندار يآستان مقدس نمائ

حاصل از طلوع  يضعف وانحالل جسمان يمفصّل در مجامع عموم يها و خطابه يخواب يراحت و ب

ن يدر هر روز ا يا نطق و خطاب از عدم موافقت هوا و تب عصبيا سؤال و جواب بود ي...........................

د تا به حال صحت به يسعد لهذا از ورود پورتيت ضعف و انحراف رسيتحمل  ننموده به نها يقالب تراب

ممکن لهذا مشغول به نوشتن  يريحاصل و تح يچند روز است در رمله قوت يمختل و قوا زائل ول يکلّ
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اد دوستانم ياق ابالغ دار و شب و روز به يت محبت و اشتيرا از قبل عبدالبهاء نها ياله يع احبايگشتم جم

دم چنان است که من بعد مکاتبات مسلسل شود و يم امينما يم ابهيٰٰد ملکوت ييو سر بر آستانم و طلب تأ

مافات گردد و  يمکاتبه شود و تالف ياران الهيد و با يآ مبارک قلم به حرکتت جماليبه عون و عنا

ز محض ين ياميد و ايسعدر پورت يعبدالبهآء عباس و آن حضرت بعد از اقامت چند بهيٰٰاالک البهاءيعل

مقدسه به  يفا وارد شدند و عائله مکرمه و بستگان و دوستان اراضيبه ح هياسمعلر آب و هوا به ييتغ

دند و آن حضرت ورود خود را به يبه کام دل رس ن متواتريو وارد ن منتظريبرافروختند و مسافر يشادمان

کاگو به سالمت به ارض يش يبغداد 1913دسامبر  10ان ممالک تلگراف فرمودند از آن جمله عکّا يبهائ

تمدنه غرب م يانات آن حضرت در کشورهاين آن همه خطابات و بين مقام از مابيم و مادر ايدياقدس رس

به  .........امرد و اوهام ياز تقال يمصما يه را بر مبنايانت عصريافتند و بناء ديران يط يبرا يدان بازيکه م

 يسايم اول خطابه در کليدار ينمونه مندرج م يت نهادند و دو خطابه برايو دانش و جهان حکمت

ع کائنات به محبت طلوع نموده يبر جم قتيقوله هواهللا حق 1913سکو در ششم اکتوبر ين سانفرانسيموحد

به ساحت  يچ کائنينبود ه يجاد محبت است اگر محبت الهياست و مصدر ا يض الهيرا محبت اعظم فيز

ع کائنات محبت و الفت است چون در کائنات يان جمياست که در م يض الهينهاد و از ف يوجود قدم نم

ن ارتباط منبعث از صلح است يم و اينيب يگر ميد کيتبط به ع را مريجم يو چه جزئ يم چه کلّيمالحظه کن

ن ياگر صلح ب اخرٰي   ن کائنات نبوده به عبارت يب ين ارتباطين ارتباط اگر چنين صلح منبعث از ايو ا

ۀن قوياتش منوط به صلح و محبت است همين کائنات موجوده حيکائنات نبود عالم وجود بقاء نداشت ا

محبتانواعازينوعنيااستشئهرهيفرداجزاءنيبواستعناصريبنواستکائناتنيبکهجاذبه

ۀم به قوضن قوه جاذبه منيد ايآ ين ندارد و چون به عالم نبات ميش از ايرا عالم جماد استعداد پيزاست

ازاخصوانيحعالمچونديآ يموانيحعالمبهچونوشود يمظاهرشتريبالفتومحبتشودهينام

ن است که احساسات مخصوصه در عالم يشتر است اياستعدادش ب تر فيلطاستنباتوجمادعوالم

العاده  استعداد فوق يد چون دارايشتر ظاهر و چون به عالم انسان آيه بيشتر است و روابط جنسيوان بيح
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عالمدرمحبتبهٴگردد و جاذ يشتر ميروز ب و روزبه تر روشنن است که انوار محبت در عالم انسان ياست ا

نفرت ات عالم است و مخالفت ويفت حالومودتومحبتکهشدواضحپساستروحلهٴمنزبهانسان

ها نبود  ان آنياست اگر روابط جاذبه م ينامتناه ين فضايمه که در اين اجسام عظيو جنگ ممات امم ا

مه است و ين اجسام عظيه ايجاذبه است که روابط ضرورها آن قوه  نيشدند سبب بقاء ا يع ساقط ميجم

مه روابط جاذبه قطع شود و صلح بدل به جنگ ين اجسام عظين ايچه ب ن اساس صلح است اگر چنانيهم

ن چون در عناصر يچن ز سبب ممات و هالک است و هميگردد متالشب گردد پس جنگ در عالم جماد ن

را اگر يشود ز يدا ميپ ين کائنات نامتناهين عناصر ايو الفت ام که از اجتماع ينيب يم ميکن يمالحظه م

د از اجتماع و الفت آن عنصر است مثالً انسان ينيب يد ميق کنياز کائنات را درست تحق يوجود هر کائن

ن در سائر کائنات خواه يچن ل گردد آن وقت فناء است و هميق حاصل شود و تحلياختالف و تفر يعناصر

ن صلح ين عيات حاصل شود و ايب عناصر حيمالحظه کن از الفت و اجتماع و ترک يو خواه کلّ يجزئ

ات است و اختالف و يع کائنات صلح و الفت سبب حيشود پس در جم يل متالشياست و اختالف و تحل

گر در يکديوانات مبارکه با يم که حينمائ يم مالحظه ميوان کنيجنگ سبب ممات چون نظر در عالم ح

ند و در يگر الفت نمايکديع با يها جم نيور سائره اير گوسفندان و کبوتران و طياند نظ محبت ت الفت وينها

 يست منفرداً زندگانين يها ابداً الفت ان آنيوانات درنده در مياند لکن ح گر صلحيد ستند با هميجنگ ن

م که الفت ازينيب ير گرگان و کالب پس ميرد نظيگر رسند فوراً جنگ درگيد کيکنند و چون به  يم

را چون به دست آرد  يوانات درنده انسان گرگيوانات مبارکه است و جنگ از خصائص حيخصائص ح

ن يغ آبگير تياز بشر صد هزار نفر را از ز ينفوس يپاره کرده است ول را پاره يرا گوسفنديکشد ز يم

شوند مادرها  يشرحه م ن شرحهشود جوانا يخته ميها ر د اآلن در بالکان چه خونيگذرانند مالحظه کن يم

ن يا محن به ايع باليگردد و خالصه جم يها خراب م شوند و خانه يپدر م يگردند اطفال ب يپسر م يب

رخواهان عالم يز که آتش سوزان به قلوب خير است خون يدر بالکان جنگ يد باريآ يچارگان وارد ميب

کشند ولکن مردمان درنده  ينامند و آن را م  يم اهللا عجب است که گرگ را درندهزده است سبحان يانسان
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ددر يک گوسفند را ميکه  يانصاف است گرگ يفکر است چقدر انسان ب يپرستند چقدر انسان ب يرا م

ون ياسيع سيک انسان اآلن در بالکان سردار باشد چند هزار نفر را بکشد جميقدر مبغوض است اما اگر  نيا

را يش است زين شخص سزاوار ستايشل است اير و مينظ يشجاع ب ن شخصيند ايگو يان ميجو و جنگ

نامند اما  يک دالر بدزدد او را مجرم مياست اگر شخص  يفکر ين چقدر بيصدهزار نفر را کشته است ا

 يند باريش نمايايند ................. و نيد او را فاتح گويک مملکت را تاالن و تاراج نمايک سردار ياگر 

اآلن  يت عالم اليولکان آتش جور و اعتساف است و چون از بدا ياست که عالم انسانن يمختصر ا

ها  شه خانمانيشه حرب بوده هميبوده هم يزير شه خونيم که همينيب يطور م ني............................. هم

راحت..........................يخراب شده ابداً عالم انسان

کامالً ناخوانا است يو عربن يچند صفحه ضمائم الت

افته لهذا سزاوار چنان است که بر حسب نبوات يکرده علوم و فنون توسع  يآمده عقول بشر ترقّ ينوران

ک چشمه بنوشند و باز و يش از يد که گرگ و ميايب يکتب مقدسه شرق و غرب متّحد شوند و زمان

ند بلکه انشاءاهللا عالم يک چمن چرا نماير و آهو در يند و شينما يانه زندگانيک النه و آشيکبک در 

م تا آنکه صلح يشو يم و متحمل هر مشقتيکن يم و جانفشانيع ماها بکوشيد جميد بايراحت جو يانسان

ع در بحر يم و جميد الحمدهللا ماها بندگان خدا هستيجلوه نما يابد وحدت عالم انسانيس يتأس يعموم

م يده و نسيماها رس مهٴبه ه يده باران رحمت الهيماها تابع يقت بر جميرحمت او مستغرق شعاع شمس حق

ع يد به جميفرما يع ماها محبت ميع ماها مهربان است به جميده پروردگار به جميع ماها وزيت بر جميعنا

را کل در پناه او راحت و ين درجه مهربان است زيکند به ا يع ماها را حفظ ميکند و جم يماها رزق عطا م

ما محبت خواسته است اتحاد و اتفاق خواسته است تعاون و تعاضد  يم و خداوند از برايينما يش ميآسا

ل ين نور را به ظلمت تبديم چرا اين مواهب را از دست بدهيخواسته است چرا ا يخواسته است مهربان

م ين محبت و الفت را مبدل به حسد و بغض کنيم چرا اييات را مبدل به ممات نماين حيم چرا ايکن

ا سزاوار است که مخالف ين درجه به ما مهربان است آيع ماها را خلق کرده و به ايکه جم يپروردگار
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گر را يکديم خون ييت نمايم بندگان او را صدمه و اذيشت کنياست او معيم بر ضد سيياو رفتار نما يرضا

وان درنده يجائز است حا يم خدا ما را مالئکه خلق نموده است آيگر را غارت کنيکديم اموال يمباح بدان

به جهت محبت و  يع مظاهر الهيجم ين وحشت بماند باريم چقدر سبب حسرت است اگر انسان دريگرد

م يديگرد يديم به تقاليقت را فراموش کردين حقياند .... به جهت محبت و الفت بوده لکن ما ا الفت آمده

ش حرب و قتال شعله زده پس بهتر آن است ان آمده و آتيد مختلف است نزاع و جدال به ميو چون تقال

است و  يکييم الهيقت تعاليست که حقيچ شبهه نيم و هيينمايو تحر يم الهيقت تعاليکه رجوع به حق

م يقت تعاليم نور است و بغض و عداوت ظلمت حقيقت تعاليآن محبت است و ترک جنگ و جدال حق

را سبب تعصّب ياست ز يان انسانيد هادم بنيممات تقال يو خونخوار يات است ولکن درندگيح ياله

ل نمودند يشد ياي.... و بال ياله ۀساست و تعصّب سبب جنگ مظاهر مقدر يهدف هزاران ت يکيده تحم

در قعر  يگريب رفت و ديصل يباال يکيدر بالد شد  ينف يگريحبس افتاد و د يکيدر تار يکيشد 

ند يگر الفت نمايکدين قلوب محبت حاصل شود با يکه در ب دندين کشيا را به جهت اين باليزندان افتاد ا

ند ير عموم نمايخ يش خود را فدايگر کنند راحت و آسايکدييگر مهربان باشند جان خود را فدايکديبا 

ا سزاوار يند آيقت داللت نمايت کنند و ما را به حقيت زحمت بودند تا ما را هدايات را در نهايمدت ح

البته م متابعت يام کنيم آنها قيثمر بر ضد تعال يآنها را ب يها م مشقتيع کنيا را ضااست که ما زحمات آنه

ف و قران شد و مشروح يل شريشود حضرت بهاءاهللا سبب نشر تورات و انج يک کتاب مياگر جمع شود 

و  ت الفتيگر در نهايکديها که با  نيل را ظاهر نمود ايل نوشت و اسرار انجيات انجيآ يمفصله بر بعض

روان يفرمودند چرا ما که پ يم .…ت ينمودند و نها يس ميه و تقديگر را تنزيکديات يمحبت بودند و ح

گر يکديم خون يگر را خراب کنيکديم خانمان يگر را بکشيم و هم ديام کنيگر قيکديم بر ضد يها هست آن

ن ظلم و يو ا يزير خونن ين توحش ايسبب ا ينين تعصب ديکه االن در بالکان هم نيم مثل ايزيرا بر

ها را از چنگال گرگان نجات  هن بريت کند ايها را هدا نيد که خدا ايعدوان شده است لهذا همه دعا کن

ن ظلمت از عالم زائل يگر الفت کنند تا ايکديصلح عام گردند با  مهٴحماشوند و سالم ور يبخشد کل ط
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ت ياست نها نيما ا يت آرزوينها ن استياد يشرق و غرب را روشن نما يم الهيت تعاليشود و نوران

د من از يطلوع نما يم بلکه شمس نجاح و فالح از افق عالم انسانيکوش يما به قدر قوه م يما ول يرجا

جو  دم که شماها صلحيرا شنيام از بس که شماها را دوست داشتم ز کرده يده را طيام مسافت بع شرق آمده

ه شما يرين مقاصد خيه شما از اين افکار عاليد لهذا از ايخواه يرا م يش عالم انسانيد راحت و آسايهست

شعله  يکه در بالکان چه آتش اعتصاف يفرمائ يما مشاهده ميما کريت سرور را دارم پروردگارا رحينها

 يخواه يتو صلح م ياند ول گر افتادهين اقوام به جان هم ديکشد ا يزبانه م يفساد ۀنائر لهٴزند چه شع يم

 يت آسمانيتو نوران يخواهند ول يآنان بغض و عداوت م ييجو يتو محبت م يطلبند ول ين جنگ مآنا

قت روشن فرما يمستغرق است پس به انوار شمس حق يوانيها در ظلمت ح پروردگار دل يا يطلب يم

ن يبازدار ا يزير وانات را از خونين حين نما و اين درندگان را به صفات حسنه مزيخداوندا رحمت کن ا

ن بغض و عداوت را به محبت منقلب فرما ين کلفت را مبدل به الفت نما و اير به صلح کن و اييجنگ را تغ

ن ظلمت را زائل کن و بر يت رحمتت را منتشر فرما خداوندا اين ظلمت را زائل کن و نورانيخداوندا ا

ن ين درندگان را انسان کن و ايما و ان گرگان را اغنام نيع به نور صلح و صالح جلوه کن خداوندا ايجم

ن يند خداوندا ايگر جنگ و مخالفت ننمايکديخاک با  يتو طلبند و از برا يت کن تا رضاينفوس را هدا

انسان است با وجود  يبشر است قبرستان دائم يو قبر عموم ين موجودات خلق فرموديتر خاک را پست

گر يکديزند خانمان يگر ريگديند خون يجنگ نما ير ابدن قبين مدهوشان به جهت اين غافالن و اين، ايا

ن اخالق و اطوار يها را از ا نيت بفرست و ايهدا ۀا بارقيند و مالک را خراب کنند خداينهب و غارت نما

ا رحم کن يند خدايش داللت فرما تا استفاضه از ملکوت صلح و سالم نماينجات بخش و به ملکوت خو

توانا. ييم و تويرح يم و توئيکر ييق ده تويا توفيد بخش خداييأا تيت نما خدايا هدايخدا

1913يجنور 23لت منطبع در لندن شماره يان کامون ويشمپيده کرياز آن دو خطابه در جر يگريو د

به  ياست که در دارالفنون اکسفورد در مجمع پروفسورها و فالسفه ادا فرمودند و از فارس يا ترجمه خطابه

د.ينام برده به طبع رس ۀديمذکور از جر ۀمبارکه در شمار يهٴعربمهٴترجمه نمودند و صورت ترج يعرب
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ان در مازندرانيفتنه و شهادت و ظلم و غارت بهائ

به  يدرپ يانات پيک که اخبار و خطابات و بيام مسافرت حضرت عبدالبهاء در اروپ و امريا در خاللو 

د و ييران جنبش و احتفال و تزيان ايع گرفتند و بهائيبد يتازه و نشاطده روح يگر ممالک رسين ديمومن

و  ران مصائبيآن مظلومان در ا يم برايت تسلسل واقعات متواصالً نگاشتيافتند و ما به رعاين ينو يتيفعال

شاه مخلوع بهر استرداد تاج و تخت خود با ترکمنان  يدعلداد و خصوصاً چون محم فراوان رخينوائب

خواهان از سران مشروطه يالنيگ ييمحساخته از گمش تپه به استرآباد به تاخت و سردار  يخته و سپاهيآم

ج ياهللا خان طائفه سورت بيافت و حبيت تمام در گرگان و مازنداران را با همراهانش درهم شکست و قو

نصب نمود  يساريداشت به حکمران يب را که چهارصد تن سرباز دولتيچهار دانگه پشت کوه هزار جر

ان و يباب ....طلبان و است اردو داد و به صدد قلع و قمع مشروطهيالملک از زاقه مرز را رو عسکرخان عظام

به جان  يالملک دست تعرض و تعداشجعبه کمک  ير سارويعباس شر يد حاجان برآمدند و محميبهائ

رها نزد يو بارفروش و غ يسار ين اهاليمتظلمد و به رفتن يرون کنيان بيب غرور و طغياز ج يو مال اهال

حکمران مذکور به چند خانه در شب از ..... يد و با جمعينبخش يرزا به گمش تپه سوديم يدعلمحم

افتند يرا در خانه ن ياهللا خباز طهرانبيزرا حبيجمله م ختند و در آنير 1330زدهم محرم يشنبه س پنج

ده هدف رصاص و مقتول نمودند و آقا يرده به دارالحکومه کشکال به دست آويقاد يهٴباالخره در قر

يو آقا م يجار اصفهانالتّ نيل اميداسمعمحمزادگان يو باب ياز بهائ يجانيجار آذربارالتّيمش يدعلرزا محم

ال و اطفال يوار به خانه درآمده در بستر خواب گرفته به ناله و فغان عيم نراق را در پاس آخرشب از ديقد

اء خانه را يرباران نموده به شهادت رساندند و اموال و اشينکرده و دست بسته به خارج بلد برده ترحم 

 يسمان به گردن کرده خفه نمودند و حاجيختند و ريرزا محمود ساعت ساز را به خانه ريربودند و م

به بارفروش رفته گاه ظالمان  د کردند آنيده هدف گلوله و شهيرون کشيرا شبانه از بستر ب يريمحسن کشم

اء ياش مقتول ساختند و از اثاث و اش ختند و او را با زوجهيجار رالتّ نيمع يدعلر محميمآقا نهٴشبانه به خا
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وارد کرده  ءضرب و ستم و جفا بر اهل بها........ه ماهفروزکيچه توانستند به غارت بردند و در دو قر آن

نه يز سيرا ن يخ تقيار هدف گلوله و مقتول ساختند و آقا شيرزا جعفر را پس از ضرب بسياموال بردند و م

رها در يگر در معمورات مذکوره و غيار ديو بس.......ر تفنگ کرده به شهادت رساندند و يهدف ت

عباس مذکور که سرمنشاء  يد حاجدند و باالخره محمينرس.......مازندران ضرب و نصب وارد آوردند و 

دند و مردم آلوده و مامون شدند.يگرد ........گر از اشرار در يظلم و قتل و غارت بود با چند تن د

در مشهد يرزا محمود فروغيقصد قتل آقا م

که شرح مفصل احوالش در دو بخش سابق و الحق است  ين بهائير مبلغياز مشاه يرزا محمود فروغيآقا م

اق يتن را که اظهار اشتنهاد و هر ابهيٰٰاقامت جسته همت به نشر امر  ينيرزا احمد قائيآقا م نهٴادر مشهد به خ

و  در رفتندرا داشته هدف گلوله کرده  يآن قصد قتل و يرفت وليق نهادند در خانه پذيبه تفحص و تحق

خانه انتقال دادند  ضيرا به مر يان فروغيمحافظت مراقب گذاردند و بهائ يه و در خانه را براياز جانب نظم

جا  ان آنيبه مصاحبت بهائ يآباد چند د و او به عشقيمعالجه شده صحت حاصل گرد يو پس از چند

د.يخوشدل گرد

فتنه در همدان

دند و يسر بتراش يمان مويدت و ايان را به جرم عقيوله آقا حسن نام از بهائان ساالرالديدر همدان در اثر طغ

د وارد ساختند و يوقده را ضرب شدييکه ناچار به مهاجرت شد و حاج نمودند چنانار يضرب بس

د که يک به آن رسيده نزديگردخوش تعرض اشرار اط دستيمان خيرزا سليرزا موزون و ميم يقل يمهد

را در  يت داده دفن متوفل مخاصمت را شدياسرائ ان آليان با بهائيميمحفوظ ماندند و کل يکشته شوند ول

ز اعضاء يدند و نياداء مراسم ازدواج حاضر نشده مخالفت و مقاومت ورز يقبرستان خود منع کردند و برا

دند و به سال يآن مدرسه کوش نيبه توهان نموده يبهائ ....با مدرسه  ....گر به اتکاء يو دانس بمدرسه ال
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ان يمذکور همت کردند و بهائ ۀع مدرسهود طهران بر قلع و قميياريبا مسلمانان متفق شده به دست 1331

 يد بلکه بر عزت و ترقيان نگذاشتند به مقام تزلزل وارد آيز استقامت و مقاومت نمودند و به کمک بهائين

شدند. خاسرو  خائبن يد و معانديآن افزوده گرد

فتنه و شهادت در کاشان

وحدت بشر دادند برخاستند و  ۀمدرسان که حضرت عبدالبهاء نام يبهائ ۀبا مدرس ......در کاشان به 

ن ينام برده چن ۀا امور اظهار داشتند که در مدرسيانه را به دست آورده نزد اوليالداز کتاب دروس يمجلد

 ياريکردند و سردار ارشد بختل مدرسه را صادريف و تعطيشود و حکم توق يس ميتدر يبهائ ينيکتاب د

ه از سردار يان توصيحسب اقدامات بهائ يو مساعدت نموده ول ن موافقتيحکمران و هم معاونش با معاند

ز حکم يگشت و از وزارت معارف ن ردر خصوص مدرسه صاد ياريخان بخت يقليعل ياسعد حاج

 ينام که جوان يان آقا مهدياز بهائ يتن يخود نشستند ول يد و اعداء العالج برجايت واصل گرديرسم

که به سب و لعن لب گشودند مکالمه و  يگذشت و با جمع يم يقيست و چهار بود از طريمخلص به سن ب

الحال جان سپرد. يفتاد و فيچنان چوب به فرقش نواختند که ب رحمان يو بنمود  محاجه

ۀخان آباديرزا عليشهادت م

مان يکوشک از توابع آباده از رجل سادات و اشراف بود و در صغر سن فائز به ا يهٴخان در قر يرزا عليم

کشاند و از جهت قدرت و شجاعت  نجات ش را به ساحليشان خوياز خو يد و برادران و جمعيع گرديبد

مالحظه ياها بام و ملّنمود و در محافل حکّ يت از اهل بهاء و مقاومت اعداء ميو فتوت که او را بود حما

دل گرفتند او را درغل  االسالم آباده خيحجت و برهان کرد و امام جمعه و ش مهٴد زده اقايمان جديدم از ا

آباده  يداماد امام جمعه به حکمران يرزا احمد خان ساالر نظام ابرقوهينتوانستند تا چون م يو اقدام

مور به قتل نمود و در صبح أخوار را م ختند که چهار خونيخان برانگ يرزا عليمنصوب گشت او را به قتل م
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عمارتش رفتند و به  و به قربيم فرسخيدان واقع در نيرعه سمسلح به مز 1331جدهم رمضان ساليه

ک کردند و دو گلوله کارگر گشت و نزد ساالر يرا خواستند و شل يام از جانب ساالر ويعنوان ابالغ پ

سو شتافتند و درنگ بدان يب يجراح آباده فرستادند و پزشکان بهائ يمقتول پ لهٴبرگشتند خبر دادند و عائ

خان صفا  وسفيرزا يم نمود در باغ برادرش ميکه آن مظلوم در حال نزع روان بود و جان تسلدند يد يوقت

دند و ين کوشيقصاص قاتل يان برايگر بهائيد و بستگان و دياالذکار مدفون گردواقع در جنب مشرق

 يحکمران ز ازيمحبوس بداشتند و ساالر ن يراز برده چندير کرده به شيفارس آنان را دستگ يحسب امر وال

ده حبس ين او را به طهران کشينمود و متظلم را مستخلصن يبه صرف اموال قاتل يآباده معزول شد ول

انات صادره از يو در ضمن ب را مشخص نمودپنج ماه به صرف نقود نامعدود خود  مضئاز  او پسکردند و 

 مانجذبحزب االشرار ن مسطور است قوله و لما اطلع يد مذکور چنيقلم حضرت عبدالبهاء در حق شه

مضمار  يدان الوفا و فيم يالً فيااللوف و اصبح قتهمجوا وف و يالس علّواه و يقلبه بنفحات االزهار قاموا عل

بما  يا الهيوحهبر يناديح االحشاء و هو يح الفواد قريالدم مقطوع االعضاء جر ---- يالشهاده الکبر

القرون و االعصار  يالنور عل يدرار ضئ منهيلوح و ييالذ ....هذابيبتنجهذا الصهباء و تو يف ياسکرتن

ابداآلباد.  يال

ز فتنه در همدانين

گر اتفاق و مواضعه کرده به يد يو برخ يخ بهاريو ش يآقا سنقر يد حاجيس معارف با سيو در همدان رئ

آقا نام  يد حاجيو سدهند برخاستند  يذ ميبه تالم ينين که درس ديان پرداخته ايد بهائيتعرض مدرسه تائ

معلم در مدرسه و ناظر از طرف معارف  ......دوازده تومان که از صندوق عائدات مدرسه  ......برده را با 

 ين امر هميق نسبت به ايس سخنان نااليد بناء مخالفت و معاندت گذاشته در اثناء تدرينصب نمودند و س

رها يل جمعه و غيام تعطيناستوده ادا کردند و در ازاده را برآن داشت که کلمات  مسلمان ۀگفت و تالمذ

ۀتينمود و کمض يتحرفه ين طايبا ا ضادتمزش گرفت و به يآنان را به خانه خود برده معاشرت و آم
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ز ا جرا کرده و ير نيد عنود را خواسته و مدير مدرسه القاء استخدام سيو آندره مديمدرسه مطلع شده از مس

ته فرستاد ير نوشت و او مکتوب را به کمين امر به مديسوء ادب نسبت به ا يحاو يد برآشفت و مکتوبيس

ت يد شکايداشت برده از رفتار سوء س يکه بستگ يعثمان يگر وحنا خان مکتوب را به قنسولييو حاج

ان است از در مسالمت درآمد و يد به دست بهائيس معارف مذکور چون دانست که مکتوب سيکرد و رئ

ن خصومت و معاندت يمعاند يد را عفو نمود وليوحنا خان خواستند تا سيياز حاج ياربه واسطه کارگذ

م يها مق محاربت و مدافعت از روس يکه برا يعثمان يس قوايک رئياحسان بيرا ادامه دادند و به عل

 يورز سه و مکر و غرضيدس يان نمودند و او چون دانست که تظلمات از رويهمدان بود تظلم از بهائ

اروپا  يالملل نيفتوحات آلمان در محاربات ب يبرا يمذکور عثمان يام اردوياست اعتنا نکرد و در آن ا

قدم  شيبود پ يدند و مدرسه نصرت که دولتيه ديت تهيک و تهنيتبر يجشن گرفتند و مدارس همدان برا

کو بساخت و ين يسرود يو فارس يمعلم عرب يب بهائياد ٰيز الجرم اقدام نمود و موسيد نييأشد و مدرسه ت

در جلو به محل  اتقانم و يت تنظين بود سرودخوانان در نهايد مزيرق مدرسه که به نام تائيشاگردان با ب

اندازه جلب نظر  يد بييأمذکور مقدم بود احوال مدرسه ت يجشن ورود نمودند و با آن که مدرسه دولت

ن و يتوه يچه که اعداء برا انعام کرد و آنيک از سرودخوانان مبلغيک نمود و به هرياحسان بيعل

و  بارانفن واقعه که جنرال يد و در سال قبل از ايگرد ريتوقل و يه داشتند موجب تجلير مدرسه تهيتحق

 ينمود و در سال يداده خود نطق يشد و جنرال انعام يدر همدان بودند در مدرسه جشن يان روسيسپاه

دند.يداشتند و اعداء به مقصود نرس......ورود کردند باز يسيان انگليگر که سپاهيد

ولالدنيب يهٴعموم بهٴمحار

 يان و در اوضاع امريبهائ يالملل نيول شروع شد که در روابط بالدنيب ٰيعظم بهٴ) محار1332ن سال (يدر ا

مشکل گشت و  يعمومد و امور معاش يصعب گرد فايبه ح فا و مراسلهير داشت چه متدرجاً سفر به حيثأت

را دو حجره از  روتيب اقامت فرمودند و جوانان تالمذه اعلٰي ٰ کوه جوار مقام  نهٴحضرت عبدالبهاء در دام

اهللا  بيرزا حبيو م يرازيزاهللا بهادر شيرزا عزيان پرداختند و ميشان به نطق و بمهٴت و اقايمقام مقر داده به ترب
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ن يش فرستادند و آن حضرت از آن محاربه بيق به آلمان و اطريتشوغ و يتبل يرا برا يخدابخش کرمانشاه

مس لندنيت ۀديجر يا برااز عکّ 1914ام عام که در اول اکتبر يثر بودند و صورت پأت تيالدول در نها

ک صفحه ناخواناي

ها در  دلچاره است که يزنان ب يالياد و واويان است و از فريها گر پدر است که چشم يج اطفال بياز ضج

مادرها بلند است و آه و فغان است که از  يها ال است که از دليوااسفا و واو ۀسوز و گداز است و نعر

توپ و تفنگ  يش محروم است صداينش از آسايرسد عالم آفر يبه اوج آسمان م سالخوردهيپدرها

د ينما يده مين نورسدان جنگ را قبرستان جوانايرسد و مواد ملتهبه است که م ياست که مانند رعد م

ن ياديبر م يملل عالم عطف نظر يا يبر عالم انسان يدول عالم رحم يم بدتر از آن است ايچه گو آن

سروران  يا يقسمتٰيعظم يهٴن بليفالسفه غرب در ا يا يان بشر از حال مظلومان تفقديدانا يحرب ا

حال وقت آن است که علم  يتدبر ين درندگينوع انسان در منع ا يا ين آفت تفکريجهان در دفع ا

ن مسجون چهل يد هرچند ايياست مقاومت نما ٰيم را که آفت کبريل عظين سيد و ايبرافراز يصلح عموم

نبود روح در سوز و گداز است و متحسر ثر و أام متين ايوقت مثل اچيه يسال در حبس استبداد بود ول

ن يبر ا يد تا آبيد و بشتابيد و بنالييسوزان بگران است و جگر يت اسف و التهاب چشم گريقلب در نها

چارگان  ياد بيخداوند به فر ين نائره جهان سوز خاموش گردد ايد بلکه به همت شما ايآتش پر شعله بزن

خالق  يد را قطع کن ايل شدين سياز اين يخداوند ب يم رحم فرما ايتين اطفال يزدان بر ايپاک  يبرس ا

مادران جگر  يقيداور حق يمان برس ايتياد يدادرس به فر يرا خاموش کن ان آتش افروخته يان ايجهان

ن طوفان را ساکن کن و يان و دل سوزان پدران رحم نما ايم بر چشم گريرحمن رح يده ا يخون را تسل

نا و شنوا عبدالبهاء عباس يب ييمقتدر و توانا و تو ييمبدل فرما تو ير را به صلح و آشتيگ ن جنگ جهانيا

ن پادشاه قاجار در طهران به اخرٰي   شاه  يدعلبن محمران احمد شاهين سال بود که در ايز در ايو ن

 نيبا مترجبسير و دکتر ديدر ماينبه نام  يشيو اطر ين سال دو نفر آلمانينشست و در اواخر ا يپادشاه

ان داخل شدند و قطعه چند يند و به مشهد وارد شده در مجامع بهائگشنيران مياحت در ايس....يبهائ
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را حسن  يشين و اطريرا حس يفه برداشتند و حضرت عبدالبهاء آلمانين طاياز ا يبا گروه يتيجمع يعکس

شود. ياست که بعداً آشکار م مکنونيحکمت هيتسمن يخواندند و فرمودند که در

فتنه در مشهد

ران و عدم اقتدار دولت، يدان ايدر م ان دول محاربهين سال به علت حروب اروپا و جوالن نظاميدر ا

و  ياسيس ياها داخل در امر حزبان بود و مردم مشهد خصوصاً ملّيانقالبات در غالب اقسام مملکت نما

س يسأنونهاالن ذکور و اناث خود مدرسه ت ين حال در مشهد برايان در عيشدند و بهائ يالتيا يانجمن

 يرزا حاجياها قرار داشت و آنان شاهزاده ابوالحسن مملّۀوله تحت ارادرالديخراسان ن يکردند. وال

را از ورود به  ينام برده و يکردند و وال ريتشهيس را به استدالل بر آثار و اشعارش بر منابر بهائيئالرخيش

ان معروف را که ياز بهائ يرزا بزرگ خان مستوفيد نمود و ميه ممنوع داشت و از خراسان تبعيرضو ضهٴرو

حاصل نشد  يفه ثمر و اثرين طاينسبت به ا.....و غفلت  يياعتنا يو ب ياسيدر حزب س استشير درها  سال

 يکه جمع يختند به حدياها برانگصال ملّيت کردند و عوام را به استين حماياها از قاتلبلکه آقازاده و ملّ

صراف العالج در بانک روس متحصن شد و  ٰيموس يگشتند و حاج يها مختف در خانه يپراکنده و برخ

از وجوه اهل بهاء ناچار  يان را به دست گرفتند و در مشاهد و مناظر نصب نمودند و بعضيهزار عکس بهائ

ٰ ه و بالد يبه روس گشته دست از کسب و شغل خود  يپنهان و منزو يمهاجرت کردند و جمع اخرٰي  

 ر معروف برآمدند و مدت دو سال بازار سب و لعن و تعرضيان غيبهائ يريدند و اشرار به صدد دستگيکش

فه پردازند.ين طايصال ايرواج داشت و باالخره خواستند به استار يبه اخ

1333واقعات سال 
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کميسال هفتاد و 

م 1915سال 

شهادت در همدان

 يشکراهللا نجار واقع شد که جوان ياهللا بلورفروش بن حاج) در همدان شهادت فتح133ن سال (يو هم در ا

داشته  يملک ۀقعالبلدغرببهواقعيهٴپروا بود و در قر ين امر بيغ ايو در تبل يست و چهار سالگيبه سن ب

کيبمرادۀنمود او را به در ينيبا جمع مناظره و مباحثه د -----ن بار در يکرد و در ا ياب ميذهاب و ا

 نهٴبه بها ين با ويچند از حاضر يد و تنيگرم گرد ابهيٰٰامرخصوصدرمکالمهبهمجلسوکردهدعوت

به گردنش انداخته خفه و هالک کردند و جسد را مقابل  يکنان به خارج رفتند و دستمال تفرج صحبت

ن به دست يقاتل يب به عمل آمد وليان اقدام و تعقيک انداختند و از جانب بهائيمراد ب ۀدر نهٴخاقهوه

فتادند.ين

ه يشهادت در اروم

جان به يه آذربايدر اروم ياالصل شاعر و مبلغ امر بهائيگرگان ين هديرزا حسيم 1333ن ساليو هم در ا

ن استيت واقعه چنيفيد و کيشهادت رس

 ياين حزب مظلوم و از عدالت و مرحمت دولت و اوليرفع شرارت اشرار از يبرا يض تلگرافيمکرر عرا

ا اجازه دهند يند و ين مظلومان صادر فرمايدر حفظ خون و ناموس ا يحکم قطعا يامور استرحام شده که 

التأسف تا حال  ش از آنچه اشرار به دلخواه خود عمل کردند واقع نشود معيتوجه شود تا پ يتا به مأمن

چه  اند چنان محروم ياريشگاه اقدس شهريدر پ يتياز حقوق رع يرانيان ايا بهائيجه حاصل نگشته گوينت

خود برده که طلبش را  نهٴفروش را به خا يوسف تاجر قاليرزا يقبل دو نفر ظالم م يالً عرض شده چندقب

چ يه بدون هيف در نظميو ثبوت و توق ينش بعد از گرفتاريبپردازند سرش را با تبر جدا نمودند چون قاتل
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را ... در  يمجتهد قوچان اکبر يخ عليش يالثان عيرب 28مرخص شوند بر جسارت اشرار افزود و در  يمجازات

ن نشدند غفلت شرارت به يچ وجه متعرض قاتليبازار مقتول و جسدش را مفقود کردند حال که به ه

در  ين مظلومان سلب گشته چنانچه اکثرياز ا ينست به کلياند ا کرده يد که قصد قتل عموميرس يا درجه

د برگشت ندارند يکنند چون ام يخود وداع مت يرون بردند با اهل بيها پنهان و اگر بر حسب لزوم ب خانه

 يچ مانع و رادعيدات اشرار که هينشود تهد ياء دولت عطف توجهياست هرگاه از طرف اول يهيبد

اعلٰي  نهٴشگاه ملوکايد از پيآ يه از قوه به فعل ميندارند بلکه به عکس از مقامات محرک دارند در آت

ن است قبل از يشود عالج واقعه را که فقط مجازات قاتل يتدعا مارواحنا فداه عاجزانه اس يونيحضرت هماٰ 

ن يا يد واقع نشود از عرائض متوالينما يد مين حزب را تهديکه عموم ا يثان فهٴند تا وقيوقوع امر فرما

خراسان  ٰيالت کبريرافعة و امت شوکته از ا لهٴين بود که وزارت جليا جه که حاصل شدهيمظلومان نت

ا نه يدادند  يجواب ٰيالت کبريگر معلوم نشد ايه و اقداماتشان را استعالم فرموده بودند ديتلگرافاً  .... قض

معدلت از  يد استدعايمترتب نگرد يئت دولت شد تا حال ثمر و اثرياگر دادند چه بود و بعد حکم از ه

م.يمبارک دار يخاک پا

از اشرار حمله  ينام يدولگشت محم يرون آمده به خانه برميب يکه از محفل روحان يدر حال يکه شب 

خت و مجروح به يدند و مهاجم بگريرس يکرده با کارد و خنجر جراحات مهلک وارد ساخت و برخ

 يشد و پس از ماهنيب مهاجم کنند و او راضيخون آغشته را به دارالحکومه بردند و خواستند تعق

افت.يفات پس از آن پسرش و يدرگذشت و اندک

اندوآبيان در مياز بهائ يهالک جمع

مقتول  ياکبر نراق يعلاندوآب آقاين سال اکراد هجوم کردند و به قتل و غارت پرداختند و در ميو هم در ا

درفرارهنگامبهنسوانازريکثۀبود با عد يد زنجانيشه يدعلرزا محميگشت و مادرش که دختر م

شدند.غرقرودخانه
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فهين طايه و سرکارشان با ايک در روسينفوذ بلشوآغاز 

اظهار  چه بعداً ه که چنانيک در ممالک واسطه روسير و نفوذ بلشوي) انقالب کب1334ن سال (يدر ا

ۀمت و مرافقت بوده از مشاهديان خصوصاً در عشق آباد حاصل کردند و در ماليبهائشود سرکار با  يم

باالخره سوء نظر و مقاومت  ين امر اظهار مسرت نمودند وليه اياجتماع يدابم يها بهياالذکار و کت مشرق

د.يان آن حدود گرديبهائ يبرا يها و مشقات يان آمد که منجر به سختيبه م

آبادشهادت فاجعه در سلطان

 د در آن بلد که در جلد سابقياالصل شهين کاشانياحسملّ....اکبر مشهور يرزا عليآباد اراک مدر سلطان

 يکارمرابحهو  يک و سالم و درست و صاحب مکنت و اشتغال به صرافيت نيبه غا يم مرديوصف کرد

اها ن رو ملّيت شهرت داشت و بديص يرها در امر بهائيو غ يمان به خدمات ماليو تجارت بود و با قوت ا

باح الصّيعل 1334يانالثّعيگرفتند تا در هفدهم ربين بلد تعرض به جان و مالش را در دل هميو متعصب

به در  نرفتندروقت يبردن کودکانش به مدرسه که تا د ير برايه حسب امر مديصمصام ۀمستخدم مدرس

م باز بود به اندرون رفت و ين يافت و چون در سراين يآمد و هرقدر در زد و بانگ کرد جواب يسرا

رزا حسن يم ير بن حاجيآقا روشن ضم يرزا حاجيد ميعم شهده پسريرون دويست و بينگر يبيعج ۀمذبح

آن مظلوم  .....د و تن و سر برکنده کودک يرا گفت و او به خانه درآمد و از آن منظره ضجه و ناله برکش

اد زد و مردم اجتماع کردند و به درون خانه رفتند و يد و فريرون دويار بياختيها بلند کرده ب را بر دست

ازده ساله سوم يرزا آقا يزده ساله دوم مين نام سيرزا عبدالحسيم يکير که هر سه پس....گدازجانۀمنظر

وچهلرخواريشطفلوافتادهۀک به گوشيده غرق در خون هريسه سر برساله هررزا عبداهللا هفتيم

م يمظلومه مر جهٴمتصل در گوشه افکنده و زو .....ها و که رگ يحمن سربرکنده به حالعبدالر ۀروزشش

باال ذبح شده افتاده  ۀآباد مذکور در بخش سابق که در حجرسلطان ۀاز شهدا خمس ياباشملّ ۀدخترزادنام 
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بام خانه گرفتند ب کردند و در پشتيآن مظلومه که معلوم بود تعق لهٴد نام خواهر ناکام شانزده سايو خورش

بام انداخته و دند بريدند و دريآلوده به خون بازوانش را به قوت قبض کرده اندامش را بر يها و با دست

درآورده و  ين به ضرب خنجر از پايرزمياکبر را که چهل و پنج سال داشت در حجره زيرزا عليخود م

مظلومه در بستر  لهٴکه آن عائ يمه شب هنگاميافکندند مشاهده نمودند و معلوم شد که در ن يدند و بيسر بر

چه خواستند از نقود  درآمده چنان فاجعه را انجام دادند و آن خواران به خانهچند از خون يخواب بودند تن

د آمدند و شهدا را در يالشه رزا حسن عميم يافتند و با حاجيان خبر يرها گرفته و رفتند و بالجمله بهائيو غ

گر گذاشته عکس برگرفتند و غسل و کفن و دفن نمودند و باالخره در همان يکديک يهمان حال نزد

آباد تجسس کرد و سلطان يهٴد و شرح واقعه را با عکس به طهران فرستادند و هرقدر نظمخانه مقر دادن

ه ياست نظميان را به رياز بهائ ياريخان شهر يکه سپهساالر بود احمدعل يلطنه تنکابنخان نصرالس يول

اوردند.ين را به دست نيقاتل يدند وليآباد فرستاد کوشسلطان

يقتل دو تن از نسوان بهائ

ران يها در خارج از ا ان که ساليالسلطان از بهائاالصل معروف به مترجميزدياف خان عسکر يرزا مهديم

بر از شهيآقا ش يه نام دختر استاد عليران نمود و با بهيه عودت به ايتجارت کرد و باالخره از ترکستان روس

که به  يده خانه بساخت و روزيخر ران ملکيآباد عراق ازلف يهٴان معروف را ازدواج کرد و در قريبهائ

اش تنها در خانه ماند در  مذکوره جهٴد رفت و زويشه يمقامرزا آقاخان قائميمالقات م يآباد براسلطان

ال يبه خمستخدمش ر بود اصغر نام جوان مسلم متعصب يکه نشسته مشغول گرم کردن ش يحال

آخته لبانش را يبه مقصدد و دست ياد برکشيفر تابانه يبد و او يافتاد و آن معصومه را ببوس يدرازدست

 يبيجگزلک ختند و اصغر با يگر در آويکديش را گرفته به حد خفه کردن بفشرد و با يد و اصغر گلويبدر

ختند و لمحه يده زن و شوهر باهم گرين هالک انداخت و زن اصغر رسيده بر زميخود حلقوم مظلومه را بر

رزا آقا خان به يخان خبر بردند و به مساعدت م يرزا مهديم يده برايدده واقعه را يرس ينگذشت که بعض
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ت يکشف جنا يرا برا يشاهزاده معتمدالملک حکمران ابالغ کردند و به دولت خبر رساندند و جمع

 جهٴقت واقعه را حسب اقرار و اعتراف زويو مستنطق حق يمفتش خف طهٴر کردند و باالخره به واسيدستگ

 يب نمود تا حکم اعدام اصغر از دولت صادر شد و در چند روز کسيرزا آقا چندان تعقياصغر دانستند و م

خته معدوم ساخت و يد و اصغر را به دار هالک آويرس يبهائ ياقدام به اجرا قصاص نکرد و عاقبت پاسبان

آباد مدفون گشت.زاده مشهد زلفامام عهٴده در بقيفرزانه بعداً به قتل رس يرزا رضاقليم جهٴز در فراهان زوين

فتنه در همدان و بروجرد

ت آنان يهود را شکست و در مقابل عصبيکه سبت  يليئان اسرائيوسف از بهايدر همدان آقا اسحق آقا 

ن سبب يخود ممانعت کردند و ا ۀدر مقبر يان از دفن ويمين جهان درگذشت و کليمقاومت بنمود از ا

روان ياز پ يخين نقاش شيرزا حسيکردند و در بروجرد مه يمخصوص خود ته يان قبرستانيشد که بهائ

غ کرد و برادر يام بر تبليافته قيع يمان بدير ايشه يمونس بهائ يحاج طهٴبه واس يرزا باقر جندقيم يحاج

غ يمن و قائم بر تبلؤم يهمدان يش عليدرو ييبود و به واسطه کربال يخي... شن که يرزا عبدالحسيزنش م

ر رفته اقامت جستند.يد کرد و به مالياها تبعملّ اوله به فتوساالرالد شد هر دو را حکمران

خان يعلرزا حسنيشهادت م

بر دوش  ابهيٰٰت خدمت و نصرت امر يس پست که رايرئ يرازيخان ش يعلرزا حسنيدر بندر عباس م

1334سال  جهٴحيذ 29له يبود به هنگام سه ساعت از لت و محبت حضرت عبدالبهاءيداشته مشمول عنا

خان شجاع کرميعل يک حاجيگشت حسب تحر يخانه به خانه برمکه سواره از پست يگذشته در حال

هدف ساختند و گلوله از کتف گذشته از  سر از پشت...بندر با  ياملّ يدشت يخ علينظام و حکمران و ش

گر عروج نمود و يده به جهان دينش نرسينگذشت و هنوز عائله به بال ير پستان بدرآمد و ساعتيز
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.... رهم بعد از اداء مراسم به يظم و غعان مياز بهائ يالصباح جسد را با حضور حکمران مذکور و جمعيعل

ان معروف بود برده دفن نمودند.يز از بهائيکه ن .....کارگذار امور ةالوزارعبداهللا خان مدحت بنا کرده

1335واقعات سال 

سال هفتاد و دوم

1916سال 

فتنه در سنگسر

در  ءن به نام آن که اهل بهايک مجتهدين به تحريسنگسر به ماه رمضان فتنه برخاست و متعصب بهٴدر قص

ناتشان نکرده مقابلت نمودند و ير تحمل تعرضات و توهيان دليبرخاستند و بهائ ....ام ين ماه علناً ترک صيا

هدف گلوله اعدا و  يعلبن عباس يان بهائد نام جومحميگر زدند و علياز دو طرف اجتماع شده همد

بابا بن اکبر مجروح شدند و  يو آقا عل يعلم بن چراغيدابراهو محم ياهللا سبحانبيرزا حبيمقتول و آقا م

ن حال تا چند روز يه به غارت بردند و با ايآنان را خراب کرده و اثاث يها ن چند درب و پنجره خانهيمعاند

ان دو قصبه را هالک يچند از بهائ يرزاد متفق شده ملتزم گشته که تنياعداء با شهماجتماع برقرار ماند و 

م.يآور يب ميد که عنقرينصراهللا گردابه شهادت ملّ يسازند و منته

زديشهادت در دهج 

يرود به دست شکراهللا نام يکه از انار به شهر بابک م يدر تل به نو محل ين دهجياحسدجعفر ملّو آقا محم 

را  يحافظ دهجدباقرز آقا محميطرفه بود و ن يهٴاش در قبرستان قر د و مقبرهيحوزم کشته گرد يهٴاز اهل قر

د.يز در قبرستان طرفه مدفون گرديمذکوره با اره کشت او ن فهٴطر يهٴدر قر يش ناميدرو

جارشهادت اعتمادالتّ
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ب در بندر جز اقامت گرفته با خانواده و يدطبمحمرزا يکه با برادر مهترش م يزديجار رزا جواد اعتمادالتّيم

و موجب صل و عقد  يآن حدود و عضو محفل روحان يخانه و محل اعتماد تجار و اهال خانه و تجارت

د يواقع گرد يا ن نام و سمت معروف و مشهور بود و مورد رقابت و حسادت و تعصب عدهيامور و به ا

د و خاندان يجا مدفون گرد د و در همانيه به شهادت رسر شديناگهان شبانه در کنار کوچه هدف ت

ماند. يشان به جاياز ا ياعتماد

ا نصراهللاشهادت ملّ

ن امر را که شرح يو مقدس و مستغرق در استنتاخ آثار ا يمتق يرزاد و بهائيا نصراهللا از علماء شهمملّ

در  27در شب  1335نهٴرمضان سن محل مصمم بر قتل شدند تا در شهر يمعاند ....احوالش در بخش 

را  يوار خانه به درون رفته وياز د پلباکبود چهار تن سفاک  يز کرسياش هنگام سرمار که در خانه يحال

حضور  به فجر باک ينش حاضر گشتند و نزديان خبر شده به باليتفنگ کرده و رفتند و بهائ لهٴهدف گلو

ن به يکفن و با عزت و احترام دفن نمودند و معاندم کرد و جسدش را غسل و يجان تسل يمحفل روحان

بدرود  يار وارد آوردند که پس از چنديبس مهٴز صديمان داشت نين که سبقت ايالعابدنيزابرادرش ملّ

جهان گفت.

فتنه در مشهد

دکاظم مجتهد محمابن ملّهداهللا زا ةيد مشهور به آقازاده و آرزا محميدر مشهد خراسان به اقدام آقا م

ن يصال ايبه مقاومت و مدافعت بلکه است يکه ذکر شد با موافقت علما اهال يس حزبيو رئ تنفذيخراسان

ر کرده در يمان را دستگين در ايان و مظنونيصد تن از بهائيب سيفه برخاستند و اشرار محالت بلد قريطا

ده يدت شنيقات پرداخت تا اقرار و اعتراف عقيحقال و تؤمسجد گوهرشاد مجتمع ساختند و آقا به س
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ن سبب يستند و اين ياد نموده که بهائياد بلند کرده و سوگند ين فريسازند و مظنون ياحکام در حقشان جار

ا يه و يروس يان خالص ناچار به مهاجرت شد به سوياز بهائ يجمع يرها و آزاد شدند ول يشد که همگ

نان حاصل يد تا اطميه گشته و اوضاع مذکور در مشهد چند سال به طول انجامران رفته پراکنديگر نقاط ايد

ان عودت نمودند و محافل و مجالس به پا کردند.يشد و بهائ

زديشهادت در 

ه بود و ينياز مدارس علوم د يا ک مدرسهيان مخلص را دکان نزديد بلورفروش از بهائزد آقا محميدر 

را چندان با چوب يچون به مدرسه داخل شد و يگفتند و نوبت يسقط م ياب خود هميطالب در ذهاب و ا

ام رضوان يکه ا کرد تا آن يم ياه شد و با آن حال اظهار مسرت و شکرگذارير زدند که بدنش سيو زنج

ان يدر جشن از جمع بهائ يد گشت حتيشد يشهادت در و يد و اشتعال و انجذاب و آروزين سال رسيا

ب به يش کرده اظهار داشت که عنقريگفته ثنا و ستا ابهيٰٰحاضر وداع نمود و نزد مدفن شهداء سبعه اهللا 

 يآغاز کرد و روز يياز طالب به درب دکانش بدگو يکيازدهم رضوان يوست و در روز يشما خواهم پ

مدرس در مدرسه  مجتهد و يٰيحيد يگر که جمعه و دهم شهر رجب بود در سه ساعت گذشته از روز سيد

ز انبوه و مجتمع يبازار ن يچند از طالب آقا محمد را به مدرسه بردند و اهال يتن يحاضر شد و حسب اقتضا

هستم و امر به لعن کردند و او لعن بر امر  يقيد و او گفت مسلمان حقيده پرسياز او عق يٰيحيد يشدند و س

اش که زد که  نهياز طالب چنان بر س يکيد پس يکند و تمام يد برآشفته گفت ببريکننده به لعن کرد و س

رون آمد تا نزد يشد و با آن حال از مدرسه ب ين افتاد و سرش شکسته خون جاريه به پائيفوقان ۀاز آن حجر

ک يکيد که سقاخانه نجس شد و ياد برکشيفر يوار داد و تنيه بر ديد و به علت ضعف تکيسقاخانه رس

تبر بگرفت و چنان به  يشدند و جوان يسب و لعن گفتند تا آن که انبوه دند و استهزاء کردهيمردم رس

کردند و هنوز رمق داشت  يوارد آوردند و ستم يک از مردم ضربتيافتاد و هر يفرقش نواخت که ب

از دبستان به عادت همه روزه  ......دان خان انداختند در همان حال يدند و به ميش بسته کشيسمان برپاير
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اد زدند که پسر با يفر يد و برخيد و اهل بازار واقعه را گفته و او نزد کشته پدر دويل پدر پرسد از حايرس

ده کودک را نجات داده به خانه يرس يبعض يچند بر کودک معصوم زدند ول يد و چوبيبه پدر ملحق کن

کند که به باغ جاده معروف است  بر تخته پاره گذاشته خلف هرهر مقابل گل يتيبردند و جسد را جمع

آن انباشتند و سن  يانداختند و خاک رو يرا حفر نموده در آن گود ينيکند زم وار مقابل گليد يپهلو

به  ٰيم است مسميتيزد کودک يآباد از توابع ميمر يهٴز در قريسال بود و ن 45آن مظلوم در آن هنگام 

د يروان خورشيبه انتقام جدش نوش ينينه ديخوار به عداوت و ک چند از اشرار خون يتن بمانر مهربان ياردش

د و به حکمران يننموده استقامت ورز يمان بهائياز ا يخوش خصال که با همه تعرض و شدت آنان تبر

ستم و جفا نمودند و باالخره خفه و  يبرده مدت يت کرد ناگهان در خارج از خانه ربوده به باغيشکا

افته غسل و کفن و دفن کردند.يان جسد را يانداختند و بهائ يهالک کرده در چاه قنات

ورد خايخورش ۀديجر

ر يد که سردبيس گرديسأد خاور تيبه نام خورش يبهائ يفارس يهفتگ مهٴآباد روزنان سال در عشقيو در ا

ن امر و مدافعه از تعرضات يان در امور مرتبط به ايبود و مقاالت نافه از بهائ يگانيگلپا يد مهديسآن آقا

گشت. يجرائد معارض منتشر م

دهيشد عهٴمجا

 ياريد بروز کرد و بسيشد عهٴمجاو  يران و ترکستان قحطيه خصوصاً در ايبالد شرق ين سال در بعضيدر ا

جمع  يمخصوص و مخزن برا يمملکت انجمن دوان در هريبهائ يروحان....ياز مردم تلف شدند ول

را عسر  نيناقداز  يکه احد يس نمودند و به فقراء مساعدت کردند به نوعيسأرها تيغالت و نقود و غ

.د دست نداديشد

شهادت در بروجرد



415

گر آقا يد ياهااالسالم و ملّثيو مغ يالسلطان گودرزو نصرت يک ضرغام گودرزيدر بروجرد به تحر

از شب که  يان را که مهتر خبازان بلد بود در شهر محرم هنگاميد عسکر از بهائيم بن آقا سيد ابراهيس

دان يواقع در م يخباز ۀن کهنه در جنب همان دکيد حسيد سيرا بسته عازم خانه گرد يدکان خباز

خانه و غالت و اموال  يمتيق يهٴن مذکور اثاثيد نمود و محرکيتفنگ کرده شه لهٴفروشان هدف گلويسبز

ش محروم ساختند.يراث پدرياز م ٰيحتّ را اش  ار بردند و خوردند و زوجهيبس

فتنه در آباده

د و يان برکشيز که سر به طغيرين يهٴاول عهٴواقدرمذکورخانيعل لطفۀنو ييخان قشقا يدعلدر آباده محم

د يبه تاخت و خانه آقا س يبرافراخت با گروهج اسالم ير به کمرش بسته به ترويد صادق مجتهد شمشيس

ن امر برگرفته ين کتب و آثار ايين افنان را غارت کردند و کتاب اقدس را در پايرزا آقانورالديآقاجان بن م

که خود را  يمنصبان نظاماز همرهانش سلطان کاظم نام از صاحب يکيان يدر آتش نهاد و چون او از م

ان هرکه ينام کرد با همرهان به آباده تاختند و از بهائ يرا ساالر ملّ ييقشقا يخان نام نيو حس يسردار ملّ

رزا يخوش اغراضشان گشتند از آن جمله م که برجا ماندند دست يخت و برخيگر ييتوانست سو

ق قرار گرفت و عاقبت به اداء هفت هزار تومان يرزا آقا افنان گرفتار شد و تحت تضيعبدالوهاب بن آقا م

صد تومان داده رها شد و مادر يشمار س يبا تحمل آزار ب يآبادتآقا هم يرزا حاجيگشت و م مستخلص

ن يد و هرچند معانديست تومان داده مستخلص گرديک هزار و دويده يت شديبا اذ ياهللا کوشک آقا فتح

نائل به مقصود نشدند. يان بودند وليبهائ يها مذکور به صدد غارت خانه

1334واقعات سال 

سال هفتاد و چهارم

م 1317سال 

هيروسانقالباتدرانيبهائتلفاتازمهٴش
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دا يسو هوت از هريه مشغول و آثار شکست و مغلوبيعموم بهٴروس به محار يکه دولت امپراطور يهنگام

خته يانتظام گس ۀدا بود و در اثر اختالف و انقالب رشتيم پيعظ يخوردگو به هم يت آشفتگيفيو ک

انيمازکشورهاآندرميمقانيبهائبزرگتيجمعازريکثۀج عديمملکت رخت بربست به تدرت از يامن

 نهٴفرغاچه در  شان به باد رفت چنان رهيسسات کثؤل از دست دادند و مراکز و مامواوخانمانزينورفتند

ق و يحر مهٴطعشهرازيمينباًيتقرومقتولريکثۀمسلمانان و حکومت محاربه شده عدن يمابچون خوقند 

 د و اوالديبه قتل رس يارمن يها سيبه دست پل يرشت يعل وسفيا ن ملّيالدرزا جالليد ميخاکستر گرد ۀتود

کشته شد و تمامت  يقراباغ يد مهديت کردند و سيآباد آورده کفالت و تربان به عشقيرا بهائ و صغارش

و  يد و در چهارجويبه قتل رس يارمن يها سيبه دست پل يزيم تبريابراه ياموالش به غارت رفت و مشهد

 ين که حرب عمومين درگرفت و همين حکومت و مسلميگونه محاربه ب ز بدانيآباد نبادکوبه و عشق

 ضين ابين احمر و مقاوميين انقالبيمابيفک سال يک يد نزدير بلند گرديرفت و انقالب کبيخاتمه پذ

 ءن اهل بهايمابيد فياز مراکز محاربه شناخته شد اظطراب شد يکيآباد کهمحاربه قرار داشت در عشق

االذکار را د مشرقيفه داشتند شاين طايبر اوهام که نسبت به اکردند بنا يافت چه اگر ترکمان غلبه ميدوام 

دند در صورت غلبه بر يار ديون مشقت و خسارت بسيد که چون انقالبيرس يکردند و خبر م يخراب م

که  يآباد هنگامن مرو و عشقيواقع ب تجن بهٴدر قص خالل آن ......آباد سخت خواهند تاخت و در عشق

.....القدس و محل اجتماع ةرين که حظيبا ا يرانيان ايک شدند و عده بهائيسپاه احمر غلبه کرده نزد

از ارامنه  ۀدند دستن وارد شيران دور هم گرد آمدند و چون غالبيت دولت ايرفته در مسجد به نام تبعيپذ

را مجروح ساختند و در آن  يک نفر را مقتول و جمعيسپاه هجوم آورده چهل و  .....داخل در سپاه احمر

و  .....ن يحس يرزا ابن مشهدين آقا فرج اوف و ميو برادرش آقا حسن نام ........... يبد انيان نه تن از بهائيم

عمو و آقا حسن بابا يزيحسن عباس اف تبر يو کربالئ يفرج اف اسکوئ ....ن افي حسآقا اسداهللا

ن دست به نهب و يمقتول شدند و قاتليليباوعسکر  يو مشهد يليباوفه يخل يو آقا عل يسانيل اف سياسمع

به علت  ياز نسوان بهائ يان تنيغارت گشودند و زنان و کودکان هراسان به هرسو شتافتند و در آن م
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 ٰيد گشته و آقا موسيخود را به چاه انداخته مجروح و شهر همان بت يبعشدت عصمت و عفت و هم از س

دند و به يآباد رسکه مجروح بود به عشق يان با عائالت خود و عائالت شهداء در حاليعوض اف از بهائ

م شدند و يمق روزهيبه فآباد ان عشقيغالب بهائ يآشفتگ بهٴشت کردند و در بحبوين معيمأت يمشقت و سخت

نمود و عاقبت به شهر  يآباد خطرناک من راه رفتن به عشقيب يدند و به علت ناامنيشن يده ميشد اخبار

ان يختند بهائيگر يم يدند و اهاليجنگ يم کيشده و منشوک يآمدند و چون غلبه و قرب ورود بلشو

ان به يدکان بهائ ک پنجاهيمنشوان ين غارت فراريد فقط در مابيبر جانشان نرس يماندند و خطر يبرجا

افتند نام شهر يمستقر  يآباد که حکمرانک بر عشقيبلشو يثان 1919الءين استيغارت رفت و بعد از ا

نام  يکتسد پالتاريمنصب محاربات بوده مقتول گردن خود که صاحبياز مبلغ يآباد را به نام تنعشق

دند.ينام يآزاد چهٴواقع بود کو االذکار در آنرا که مشرق ينسليابان مفصل کورپاتکينهادند و خ

فتنه و شهادت در دهج

رزا ين ميمورأرزا جواد نام از ميخودش به دست م نهٴان در خاياهللا از بهائبيد حبيس يدر دهج حاج

اکبر در يد عليس يز حاجيد و نياحمدخان کالنتر با تفنگ کشته شد و در قبرستان دهج مدفون گرد

دهج به سمت انار به دست اعدا کشته و در قبرستان مدفون گشت. يفرسخمين

آبادفتنه و شهادت در نوش

 يرزا بهائيارباب آقا م نهٴسرقت به خا يبرا يکاشان يآباد کاشان عده از همرهان ماشاءاهللا خان طاغدر نوش

او را هدف گلوله و د و دزدان يرون دويارباب از خواب برخاسته از حجره ب جهٴمشهور داخل شدند و زو

ز پس از نه روز بدرود جهان گفت.يمقتول کردند و ارباب خود ن

بهار يهٴفتنه در قر

ان بر يام بهائيشد و از جهت اشتعال و ق يس محفل روحانيسأبهار از قراء همدان ت يهٴن سال در قريو در ا

را گرفته  يرزا مختار بهائيشورش کردند و م يجا اهال آن نيمتنفذاها و از ملّ يک بعضيغ به تحريتبل
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ت يالقدس را اذةريم خادم حظيد کريمه کردند و سيست تومان جريصد و بکيبازخواست نمودند و 

دند.يه کشيادت را از کمرش باز کرده بر گردنش انداخته به خارج قريار رسانده شال سيبس

وصول .....

ن به امر حضرت عبدالبهاء از يساکن در شام و فلسطاالصل يرمضان همدان ين سال حاجيو در ا

 يالملل ني.............................. جنگ ب يبه حاجران آمد و اخبار و آثار آورد و در خطاب يمحضرشان به ا

دان جنگ ترک و ياقت خود از مير و ليبا تدابان از آنجا مقطوع بود ييبه علت قطع روابط اخبار و ...بها

ش را با يها مراجعت نمود خو يميران با عرائض و تقديد سپس از ايران رسيوس از عراق به اس و ريانگل

ز با تلگراف از صحت و سالمت خود خبر يعرائض و نقود به محضر آن حضرت رساند و آن حضرت ن

رالسلطان البشارة يرشت بش1339حجه يذ 19يزديد از آقا احمد يدادند از آن جمله تلگراف از پورت سع

س طهران يحجه از بغداد توسط سفارت انگليذ 23و تلگراف در  يزديفا سالمت هستند يعبدالبهاء در ح

.يت بهائيس بيرئ يم از طرف عباس افنديفا سالميما در ح يچادو يعله غالميناصر

عبدالبهاءحضرتعظمتوفايحفتحازمهٴش

ان و شروع يسيانگل لهٴم در آغاز حميز نام برديکه قبالً ن نيدان جنگ فلسطيدر م يعثمان ۀپاشا فرماندجمال

چه افتراء و  د و آنيرس يحضرت عبدالبهاء به و ۀربان دريناقضمعانداند  ۀس چون الئحيحرب کانال سو

المقدس به  تيرا در ب يو عودتم عباس افند حصولتوانستند بستند و کردند گفت که پس از   نيتفت

حجه يجدهم ذيوم هيکه در  ن د تا آيج خود را عقب کشيشکست خورد و به تدر يب خواهم زد وليصل

 نهٴخا از سمت مشرق به توپ يو هند يسيفا هجوم آوردند و سواران انگليس به حيسپاه انگل 1334

جنرال  يسيفاتح انگلقائد ر شدند و يمانده اس يان باقيخته شهر را به تصرف آوردند و عثمانير يعثمان

ه و اشراف شهر را صحت و سالمت آن حضرت يس بلدين بلد از رئين برخورد به جمعت مستقبليحوياندر
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ل يالمقدس با اتومبتيتشرف جستند و کلنل استورز حاکم ب يهم ياستفسار کرد و خود با سران لشکر

ر يکب يانيتانيد و عرض نمود که از جانب دولتم بريتشان وارد و مشرف گرديفا آمده در بيخود به ح

 ين با کمال فروتنيقائد فلسط يالمبا شده بشارت دهم و جنرال يمورم که از صحت آن حضرت جوأم

د و يرس اوضاعتشرف حضور حاصل نمود و ابراز افتخار به تشرف خود کرد و شادمان شد که در چنان 

شان شدند و ينهار مهمان ا يا رفت و در بهجبا آن حضرت به عکّ يت ادب و فروتنيبا افسران خود به نها

ن که گلوله ينمودند و در مدت محاربات فلسط يو کسب صالح در امور م اً ..... شوريش متواليفرمائحاکم 

ت خود نهاد.يان شروع به اهميسيفا بعد از ورود انگليو ح .......اصابت  ٰيخت ادنير يا ميو بمب از هوا و در

زديشهادت در 

و مقتول ت ....... يعنا انيو بهائ يامر بهائ که ازرا  يپارس يدانشمند نامن سال مستر خدابخش يو در ا

ق يدر جهان روشن غر آن جان پاک......ن فرمودند از شهادتينمودند و حضرت عبدالبهاء در حقش چن

عفو و غفران گردد. يايدر

.....شهادت 

......فتگانيرزا فاضل از فضال و شين سنه در تاشکند ميو در ا

ت اعظمير بياب احبا و تعميفا و ذهاب و ايباز شدن ابواب ح

ان شرق و غرب به علت انسداد و انقطاع وصول اخبار يبهائ عهٴکه در جام يعموم بهٴبعد از ختام محار

يتلگراف يها احوال نمودند و حضرت عبدالبهاء جواباستفسار يها فا تلگرافيبود به ح يموجب نگران
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 يعلن غالميباقراف ام1337صفر  24ها فرستادند از آن جمله  بر صحت و سالمت فرمودند و نامه مشعر

18م و کل را مشتاق عباس و يسالم يت الهيد به عنايطهران بشارت صحت دوستان سبب مسرت گرد

مصر  يام عباس و قوله احبيکن يم و دعا ميالملک از تلگراف مسرورم سالمت هسترشت ابتهاج يالثانعيرب

و خسران  انيز يباريو مهجور ياران حرقت دل و جان است و دوريفرقت  يقيدوستان حق يهواهللا ا

ومقطوعخبرهرجهتازۀو نه مخابر ينه چاپار ينه قاصد ينيک امينه پ ينيمشک مهٴالخصوص نه نايعل

دند يبه ارض اقدس رس ن که لشکر مظفريت هموم و غموم تا ايو جان و روان در غا محرومخاطريتسلاز

افت و سروران کشور و سپاه يش تقرر يت و آسايکاران شکستند امن دند و شوکت ستميچيو عنان عوانان پ

افت و آشنا و يار راحت يار و اغياست روشن گشت يشد افق س ياه متالشيرا بنواخت ابر س يهر مظلوم

الظالل بنور العدل و االنصاف و علت  گانه به لحن خوش آهنگ سرود بنواخت قد انکشف ظالم الظلم ويب

و  يو طوفان شدائد و بالئ يمين انقالب عظيت جمال مبارک در چنيالسلطنته العادله الحمدهللا بفضل و عنا

 يرا رخ نداده زحمت و مشقت يکس يح ماندند کسالتين آوارگان محفوظ و مستريکاران ا تسلط ستم

مه يده حال که دولت فخينجات رس به ساحلداب خطرناک نه امراهللا از گرين که سفينشده تا ا يمستول

مستر ده حضرت يش آرميدر مهد راحت و آسا نحلکشور از هر ملل و  يع اهاليشده و جم يمستول

ار خوشنود و ممنون شدم که يع احبا دادند بسيار مصر وارد و بشارت صحت و سالمت جمياز د استواس

م و ينمائ ير ميخ يم و دعاياد شما هستياندند شب و روز به ز محفوظ و مصون مياران مصر نيالحمداهللا 

 بهٰيلکم البهاء االياران را به جان و دل مشتاقم و عيع يد چنان است که مالقات حاصل شود جميام

بود  يمان مدتيثابت بر پ يا بهٰيه بهااله االيد نصراهللا باقراف عليعبدالبهاء عباس و قوله طهران جناب آقا س

ره يت يابرها يفضل الهه ام الحمدهللا بين ايکه درثر و مضطرب تا آنأمنقطع و قلوب مت يکه مخابره بکل

ع يابره زائل و حکومت عادله حاصل جمبج طهٴم را روشن نمود سلين اقليش ايو نور راحت و آسا يمتالش

ع ملل عالم يد که جميانقالب شدن طوفان اعظم و يافتند درينجات  ٰيو مشقت عظم ٰيخلق از محنت کبر

ران گشت و نفوس هالک شد و اموال به تاالن و تاراج يد افتادند شهرها ويافتند و در خطر شدييمالل
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ل روان يچون سيبينشمان در هر يتيبلند شد و سرشک چشم  يچارگان در هر فرازين بيرفت و آه و حن

رفتار نمودند محفوظ و  يم ربانين به موجب تعالچو ياله يمبارک احبات جماليفضل و عناه الحمدهللا ب

ن واضح و مشهود شد يکرها اال کل مقد انيال يعظم ةننشست و هذه معجز يبر نفس يمصون ماندند غبار

است در الواح مبارک ذکر عدالت و حسن  يت عالم انسانيبهاءاهللا سبب راحت و نورانۀم مقدسيکه تعال

ار بعد از صدمات ين ديقه اهل ايالحقيحال مشهود شد ف يمذکور ولس مکرر يانگل مهٴياست دولت فخيس

نگارم انشاءاهللا من بعد باز  يران مين اول نامه است که من به ايدند و ايش رسيده به راحت و آسايشد

صحت و  ۀد و مژديابالغ دار ابهيٰٰت ابدع ياق تحيت اشتيرا فرداً فرداً با نها ياله يشود احبا يارسال م

نجات محفوظاً مصوناً به  نهٴيد بود الحمدهللا سفيد هرچند طوفان و انقالب شديرا بده ءعموم احبات يعاف

مان ين ملوک ثبوت و رسوخ عهد و پين و هم چنيامراهللا و حضرت ام ياديد حضرات ايساحل سالمت رس

16عبدالبهاء عباس  بهٰياالک البهاءيد و عليام برسانيت و پيحان تحيت روح و ريعبدالبهاء با نها از قبلرا 

اموخت يد بيجد يرا شور ءاهل بها تمامتان افتاده يثاق به جريو بالجمله مجدداً قلم سلطان م 1918اکتبر 

 يرزا مهديفا رفتند و از آن جمله ميارت حيبه ز يدر پيان شرق انفراداً و اجتماعاً و با عائالت پيو بهائ

ارت رفته يم به زيآباد که در بخش گذشته شرح احوال آوردتاجر و ساکن عشقيشنگائمعروف به  يرشت

ت اعظم بود از مهاجرت حضرت يت ملقب بيت بغداد گرفت چون بير بيفا بود اجازت تعميکه در ح ياميا

ل و اخالفش بود و در آن طول مدت يد وکرزا محميام سپرده به دست آقا مين ايبهاءاهللا از بغداد تا ا

از نام برده  يرزا مهديان مجاور آن متعصب و مغرض بودند و آقا ميعيافت و شيرياجات مبرم به تعمياحت

ن سال يدر ا يببرد ول يست اجرخوايکردند مبذل همت ن منظور يان که به ايگر بهائيخود و دمال 

و ام نمود ين کار قيساکن بغداد به امعظم ان متمکن ياز بهائ يمحمود قصابچ يدرگذشت و لذا حاج

گشت.گر مشغول يد يبه سالافته ياجازت 

1337واقعات سال 
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سال هفتاد و پنجم

1918سال 

حضرت عبدالبهاء يلقب سر و نشان برا

آرامش جهان و  يان و نگهداريشان نسبت به عموم جهانيا يرخواهيعظمت مقام خ يس برايدولت انگل

فات معموله در يآن حضرت فرستاد و با رسوم و تشر يت درماندگان نشان و لقب براييو ملجأ يخوار غم

که آن حضرت  يدعائ جاللت و کبر سن آن بزرگوار ....... مقام يم کردند و برايفا به آن حضرت تقديح

مشارقها و مغاربها و  ...........ين است اللهم ان سرادق العدل قد ضربت اطنابها علين فرمودند ايدر آن ح

د ياللهم ا..........ل هذه السلطنه العادله و الدوله القاهره الماذله القوه حلو ينشکرک و نحمدک عل

ل بعونک و يالجل .....قابک يه و بتوفيداتک الصمدانيبتائ الهل انگلترا الخامس جارج االمپراطور االعظم

1337ج اول  26م يز الکريالعز يتک  انک انت المقتدر المتعاليصونک و حما

....يکيحکومت بلشو

ن بزرگ صالو.......ام يق يعت بهائيافت و جمياستقرار  يکيه حکومت بلشويدر روس 1337ن سال يو در ا

 يساختمان ......گر يد يده به ساليس گرديسأداشت ت يش نهصد صندلياالذکار که وسعت گنجامشرق

.ديمخصوص مقرر گرد

نيشهادت در نائ

خوان شاه ن روضهيالعابدنيرزا زيم يد پسران حاجمحميعل رزاياهللا که با برادر مهترش مبيرزا حبيم

ن قرار گرفت و ينه و تعصب متعصبيکرد مورد بغض و ک يغ همين امر قدم ثابت بنمود و تبليخدابنده در ا

ر افکنده مقتول نمودنديه از باالخانه به زيدمحم يهٴاو را در قر

1338واقعات سال 



423

سال هفتاد و ششم

م 1919سال 

جانيفتنه در آذربا

ختند هرکس را يه ريان قريبهائ يها ها به خانه يدست ر با چوبيشر يايز رعايمطنه در قرب تبر يهٴو در قر

ت ين به شکايشکسته و لباس خون يد وارد ساختند الجرم ده تن از آن مظلومان با سرهايافتند ضرب شدي

آن مظلومان نمود.از يمساعدت و دادخواه ه کمالياحتشام مالک قر يز شدند و حاجيو تظلم وارد تبر

ازگانمشهادت در نراق 

 يو عصمت بر يغماگريکه سر به شرارت و هجوم و  ياريبخت ينام طاغ يعلن سال رجبيدر اواخر ا

دختر به  يخت و هدم و نهب نمود و از اهاليصد تن اشرار مسلح همرهانش به نراق ريبرافراخته کرده با س

ن و يک مغرضيغما بردند و در همان اوائل ورود حسب تحريان را به ياء منزل بهائينام ازدواج گرفتند، اش

بود که در  يدجواد نراقاهللا معاون التجار گذاشتند و او آقا محم رزا فضلين محل بناء تعرض به ميمعاند

م و او به يخاندانش را در بخش سابق آوردد و شرح احوال و ازدواجش و احول يرس ابهيٰٰبغداد به محضر 

به نراق برگشت 1333بود و در سال  ابهيٰٰامر  عهٴت مرتفيم و راياندوآب مقيان دراز در کردستان و ميسال

ن امر نمود و شهرت يخدمت به ا يگر قراء آن حدود همين سال در نراق و جاسب و محالت و ديو تا ا

و لعن نمودند و او استقامت  يجه و عذاب گرفتند و اصرار در تبررا شکن يافت پس اشرار شبانه ويتمام 

د و يد ديح از من نخواهيقب ين امريد اقدام به چنييربارانم نماياگر ت ٰيحاً گفت که حتّيد و صريورز

 يخواست و زنش وعده داد ول يمنزل داشت و دخترش را م مالکمالمعاوننهٴمذکور به خا يعلرجب

ن داده ياز مهاجم يد مجتهد که دختر خود را به بعضالتجار کرد آقا محممنوط و مشروط به قتل معاون

ن منوال از ظلم و يص و به قتل معاون نمودند و کار بر ايج و تحرييرا ته يز ويوسف صباغ نيياستاد عل

سلح همرهانش به سر ر ميت کثيبا جمع ين کاشيگذشت تا آن که ماشاءاهللا خان پسر نائب حس يستم م
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نقان ين که به سيالتجار را با خود بردند و همختند و معاونيوقت اشرار مذکور در نراق ماندند و آنان بگر

د نمودند و جسد را با تبر چنان يرباران و شهيمن بهادر را تؤدند آن مرد مينراق رس يواقع در بعد دو فرسنگ

ن مقتول آمدند ينقان به باليس ياز اهال يبا گروه يغسال نراققطعه قطعه کردند که چون بعد از رفتن اشرار 

بود دفن کردند و اشرار مذکور در قمصر و مازگان  يجات که بريفيغسل و کفن ممکن نشد و به همان ک

بر  ير کرده با کعب تفنگ هميان را غارت کردند و چند تن از آنان را دستگيبهائ يها ختند و خانهير

د و آنان تحمل و استقامت يياغ کرده بر ابدانشان نهادند و اصرار کردند که بد بگوسرشان زدند و آهن د

که پدر  ءن اهل بهاياز متقدم يدعلخلف آقا محم ياز بغل آماندعل يدند و در اثناء همان احوال لوحيورز

بر ظلم و جفا ق دانستند و يفتاد و حال او را به تحقيمان قرار داشتند بين در اين ثابتيو پسر در صف مخلص

از اعدا آنان  يک برخيد پس به تحريش از اثر ضرب با تفنگ مجروح گرديفزودند چنان که سر و رويب

و  يآقا ماندعل يعنيخود انداختند به سمت قمصر بردند و دو تن از آنان  يها برهنه در جلو اسب يرا پا

م چون آنان کلمه يکش يا شما را مد و الّيکن يرا قصد کشتن نمودند و به آنان گفتند تبر يعلآقا حسن

داشت که امر دادند  يان گردنش خورد و هنوز رمقيرا هدف گلوله کردند که بر شر ينگفتند آقا ماندعل

گاه د نمودند آنيواداشتند و هدف ساخته شه يوارياو را بر دوش بگرفت سپس بر پناه د يعلنيآقا حس

ان يگر بهائير در نرفت و او را رها کردند و ديت ياشتند ولهدف ساختن واد يرا در پناه برا يعلنيآقا حس

متخلص گشتند و بعد از آن  يز به وسائليراهللا نين و استاد خيل معلم و آقا عبدالحسيداسمعآقا محم يعني

درگذاردهيصندوقدردرآوردهآبۀرا از آن گودال کور يان قمصر و مازگان جسد آقا ماندعليبهائ

 محالو در ورزنه از  کردندتعاقبرامذکوراشراريدولتيقواباالخرهونمودنددفنمازگانقبرستان

ونمودندحبسبردهطهرانبهرياسوکردندريدستگرايجمعومقتولراۀدند عديشان رسيگان به ايگلپا

کمرهيها کوهديچندازبعديولبرددربهجانختهيگرمعرکهازگرچهيرجبعلوزدندداربهگاه آن

د.يکشته گرد يعد از چندبزينپسرشوديرسقتلبهمالزمشنامنيحسدستبه
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شهادت در کرمان

آقا  نهٴشبانه به خا نيمتنفذج ييو ته به اغواءاز اشرار  يکرمان جمع ...آباد يدر عل 1337ز در سال يو ن

که در  يشال بر گردن آن مظلوم در حالختند و يمان ريا و ان مشتعل در حبياز بهائ يزديبنا  يدعلمحم

ه بدر يخانه را برده از قر يهٴد نمودند و اموال و اثاثيبسترش به خواب بود انداختند و او را خفه کرده شه

ل ين بدانجا گسياخذ قاتل ين برايمورأچه به مرکز طهران تظلم نمودند و هرچند م ان کرمان آنيرفتند و بهائ

.ن گرفتار نشدنديشدند قاتل

در همدان يغينهضت تبل

از  يافت و محافل و افراد بهائيغ تمرکز يان در همدان امر تبلياز بهائ يبه همت بعض 1337سال ن ياو در 

ر و يران به سيله در اقطار اين به آن وسيز کمک و مساعدت کردند و لذا پانزده نفر مبلغيگر نيبلدان د

گردش واداشتند.

ت بغدادير بيتعم

ت اعظم کرد و ير بيام به تعميق يمحمود قصابچ يم در بغداد حاجيع گذشته نگاشتيچه ضمن وقاچنان

نامه فا آمد به امر حضرت عبدالبهاء با وکالتيارت به حيز يبرا 1338چون سال  يدخان پرتورزا محميم

ه يئت اوليبر نقشه و ه يت مبنيد و بيدر بغداد گرد يمور به مساعدت با قصابچأاز جانب آن حضرت م

ت به يکردند و عنوان مالک يدعو مهٴان مجاور به تعصب و تعرض برخاستند و اقايعيافت و شيير اساسيتعم

کرده احقاق حق خواستند لذا دولت عراق تلگراف ياز وزرا يخود دادند و حضرت عبدالبهاء به بعض

د.يگر اکمال و اتمام گرديد يسالت در ير بيدند و تعمين ممنوع و محروم گردين متعرضيمعارض
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در کاشان و شهادت ظلم و غارت

ار وارد آوردند از آن جمله يبس يز تعرض و تعديان نيبر دولت بر بهائ يطاغ ين کاشيهمرهان نائب حس

ن نام يهمت مبذول داشت و به ا يغ اهاليآران استاد ابوالقاسم را که در تبل بهٴدر قص 1338در سال 

زمستان به آب سرد انداختند و اموالش را به غارت بردند و آن  يد کرده در سرمايشدمعروف شد ضرب 

د زارع مالک را شده درگذشت و آقا محم يماريجا گرفتار ب مظلوم ناچار شده به طهران رفت و در آن

ابان ياش سر به ب وارد کرده و محصولش را غارت نموده چنان که عائله ....ن يماشاءاهللا خان پسر نائب حس

......يخادم ممتاز روحان ينهاده به طهران شتافتند و آقا مهد

زديشهادت در 

در  1338ده در سال ين ستمدين مخلصيان متقدمياز بهائ يزدين خباز يلعابدا نياکبر بن شاطر زيآقا عل

....يکه برا يزدين يعبدالحس ين بن حاجيحسپرداخت و آقا غالم ....يده باال از کوهستان يهٴتابستان به قر

خرد و او جواب گفت تو که  ينجس نان م يباب .....ا ين گفت آيمالقات و مصاحبه داشت چن يآمده با و

.......خرند و آن مرد گستاخ زبان  يدانند نان م ياز من نان نخر و آنان که مرا پاک م يدانيمرا نجس م

د از لعن و طعن و ما ييااليگفتار زشت م ر است آن را بهيکه بزرگان جهان گفتند لسان مخصوص ذکر خ

فتاد و از هوش رفت و يش نواخت که مظلوم بيبه پهلو يلگد ....د و آن مرديتکدر به االنسان اجتناب نمائي

.ات داشته از جهان درگذشتيح يچند ساعت

آباد عرب در سلطان يشهادت حاج

قرب  دراه واقع يچقاس يهٴعرب از اهل قر يو منجذب معروف به حاج يو عام نوايبيار نام بهائياسفند

به دست داشته به دکان مجاور دکان محل شغل و  يآباد تکه کاغذدر سلطان يآباد اراک روزسلطان

او  يبسوزان يخواه يکسب خود رفته آتش افروزد مجاور معاند به او گفت همانا ورق قرآن است م
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مجتهد ظلوم و جسور شتافته معاند مذکور نزد آقا نورشناسم و  يتوانم و نم يجواب داد که من قرائت نم

ن در اواسط شعبان در يوست و اياندک به شهرت پ ين سوزاند و به زبانآعرب قر يشهادت داد که حاج

د يچراغان کردند رخ داد و او حسب صالح د يبن الحسن العسگرکه شهر را به نام والدت محمد يحال

بماند و در  يو رمضان بهائ ين بن کربالئيحسغالم نهٴخا رآباد دحسن هٴياطراف رفت و به قر يبه قرا يبعض

به  يز گروهين هيباقياز قرا ٰيان شدند حتّيبلد برآشفته مترصد و متعرض بهائ يک آقا نور اهاليشهر به تحر

درب و  ختنديدارالحکومه ره ه را به لرزه درآوردند و بيارکان نظم داهامحموناه يشهر آمدند به بانگ واد

وار يکه بر د يب کردند در حاليخت و اشرا تعقياه شکستند و برکندند و حکمران بگريشه و گل و گيش

 يان مظلوم به سويخت جان به در برد و الجرم بهائيدند و او گريده دريبرآمد لباسش را به دست کش

و  يمقامرزا آقاخان قائميخانه م با اسلحه و تفنگ و فشنگ در خلوت يختند و معدوديهمدان و طهران گر

مقاومت نشستند و به وسائل متنوعه به سمع اشرار رساندند و آنان جسارت  يايخانه ابن عمش احتشام مه

عتا وا محمدا ياد وا شريها بسته در کوچه و مسجد پراکنده به فر دکان يحمله بدانجا نکردند و انبوه اهال

دا يعرب را پ يد که حاجيالوزرا رسسيوله و رئالدوثوقغلغله راه انداختند تا آن که جواب تلگراف از 

ن خبر را اعالن کرد و مردم متفرق شدند و يا برائتش را ثابت کنند و حکومت ايکرده استنطاق نموده گناه 

ار وارد نمودند تا يرا ضرب بس ين مسروريآباد رفته حسمور اطراف شدند و به خلجأم ينظام يگروه

را زدند و از  يآباد رفتند و اسکندر نام بهائگاه به شاهافتند آنين يرند و خبرعرب را به دست آ يحاج

 طهٴآباد رفتند و به واسنيجستند به حس ياوردند تا نشانيخواستند و به دست ن رهيو غاکبر يکدخدا عل

آب دهان و کنان ار همراه شده استهزاءيبس اخالطر ساخته به شهر آوردند و مردم يرا دستگ يه ويمالک قر

به انتظار مجازات ساکت  ياميد و ايدند و مظلوم محبوس گرديدارالحکومه رسه انداختند تا بيسنگ هم

 ير مجازات است و شورش عموميخأت يام اول ماه رمضان مسجد نرفت و گفتند برايماندند و آقا نور در ا

د لذا روز سوم يوله رسالدشده در تلگرافخانه به دولت تلگراف کردند و حکم شهادت از جانب وثوق

ن اقتضاء و اخرٰي   عرب را حاضر ساختند و  يام عام حاجحدان ارگ دار به پا کرده با ازديرمضان در م
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ن که أها الناس به همان قرين گفت ايبلند چن يده وضو گرفت و به ندايدند و او آب طلبيخواهشش را پرس

د ظهور کرد خورم که قائم آل محم ين سوگند مأقر د من آن را نسوزاندم لکن به همانيشما قبول دار

ک شبانه روز جسد را از دار يده به شهادت رساندند  پس از يد پس او را باال کشيمان آريد و اييق نمايتحق

ز شاهزاده معروف است يکه در کهر يده در چاهيرون شهر کشيش بسته تا بين آورده طناب به پاييپا

رون آورده در فراهان برده دفن کردند.يشبانه جسد را بان فراهان يانداختند و بهائ

زديشهادت در 

بود و از  ابهيٰٰمن و مخلص به امر ؤم و ميزارع و سل ين بن شهباز که مرديزد آقا حسيآباد ميمر يهٴدر قر

که با  يوم دهم شعبان در حاليداشتند در  يرا دوست م يمتعصب و ياهال ٰيجهت حالوت اخالقش حتّ

 يليد و بياه خان رسيرجب معروف به س يکرد و عباس بن حاج يم يزراعت جار يدست خود آب برا

فتاد و استخوان سر يجسته ب يد بر فرقش نواخت و مظلوم از جايشد يسترگ که به دست داشت به قوت

حاضر بوده ن ياز مسلم ياديخت و عده زيبگر يبا توانيو ضارب جان ....درهم شکسته روحش مشرف 

ا محترم ين الرعايرا به خانه بردند و آقا محمد ام يشان مظلوم مطلع شده وينگفتند و خو يواقعه را و سخن

سال بود و پس  45پس از دو روز درگذشت و سنش  يبرد ول يسيانگل نهٴضخايرا به مر يه ويو بزرگ قر

دند يدند و در تفحص از قاتل کوشفراهم کر يز مجلس تذکر معظميت تعزيز به نهاياز کفن و دفن و تجه

 اخرٰي   که محرک قتل بودند مقاومت کردند و قاتل را پنهان نمودند و سپس به بالد  نيمتنفذاز  يو برخ

ل داشتند.يگس

فتنه و شهادت در فارس

شد و  يو عضو مجلس دارالشور يل از جانب اهاليه که وکيدر قر متنفذآقا  يفاروق فارس حاج يهٴدر قر

از آن مظلومان مهاجر و متفرق شدند  يان گذاشت و بعضيتعرض به بهائ يد بنايه گرديمالک متصرف قر
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ملک  يحاج ٰيستند و باالخره آقا احمد برادر مالک مذکور آقا مصطفيه به ستر و کتمان زيدر قر يو برخ

د نمود. ين عذاب شهيتر ان مخلص را به سختياز بهائ

کاگوياالذکار ششروع بنا مشرق

م به ساخت يورک تصميويکنونشن منعقد در ن رد يشمال يکايامر ۀاالت متحديدر ا 1338در سال 

گرفتند و آغاز  ييکاياالصل امريفرانسو يبرجوا بهائ يکاگو طبق مدل مستر لوئياالذکار در شمشرق

.ساختمان کردند

رانيمهم در ا ياقتصاد ۀسسؤدر هند و م يو محفل مل يآغاز مجمع عموم

افت يانعقاديان هند و برما در ماه دسامبر در بمبائيندگان بهائين انجمن شور نمايسال نخست 1339در سال 

د و حضرت عبدالبهاء در حق آن دعا و يشروع گرد يس شرکت نونهاالن بهائيسأران مقدمه تيو در ا

نگاشتند.د ييأم و تيک فرمودند و به خط خود تعليتبر

کاشانفتنه در

ب مجتهد باالجماع به سر يحباجماعت در مسجد ملّ ةپس از اداء صلو ياهال1339در کاشان ماه رمضان 

مدفون کردند رفتند و جسد را از قبر  يان جسدش را در قبرستان عموميم که بهائيدابراهقبر آقا محم

جسد را برداشته دفن  ءانداختند و اهل بها يبرده بهود يش بسته تا قبرستان يبه پا يسمانيدرآوردند و ر

نمودند.

فتنه در اصفهان
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الشهدا الشهدا و محبوببه مقابر سلطان ءاز روسا ياز عوام با بعض ياها و انبوهاز ملّ يدر شهر اصفهان برخ

خراب و به ختند و درشکستند و يالصفا و لهراسب خان راخوان يرزا مهدير و ميخان وز رزا اسداهللايو م

از  يبعض ۀسيگز به دس يهٴشد و در قر يريان جلوگيگر بودند و باالخره از طرف دولتيصدد مقاصد د

دند و يناه برکشيواد يبه اصفهان رفته ندا يريت کثيان شورش کرده و جمعيبر ضد بهائ ياهال نيمتنفذ

ما رفت و زنان و اطفال را ضرب و غيدر فرار شدند و خانه و اموالشان به  ياز اهال بها گرفتار و برخ يبعض

 يمبالغ يدر حبس بداشتند و از بعض ير نمودند و چنديرا در شهر دستگ ها يآن فرارطرد کردند و عاقبت 

را رها نمودند لکن حسب حکم مالها عودت به وطن نتوانستند و به طهران و قم   ينقود گرفتند و همگ

توانسته به وطن عودت  نامحدودان يها باالخره به صرف نقود و ز همدان  مهاجرت کردند و بعد از سال

ر کردند و سب و لعن و ضرب و شکنجه نمودند يان شورش شد تکفيخورزوق بر ضد بهائ يهٴکنند و در قر

ناچار به مهاجرت شدند و از سرما و مشقت  ينقود گرفته رها نمودند و بعض يدر حبس کرده مبلغ يخو بر

ن عالم درگذشتند.يراه از ا

فتنه در سمنان

 يک روشيو ن يکيو ن ..........ت ويکه به بهائ ٰيد مصطفين سال آقا سيقعده ايدر شهر سمنان در هفتم ذ

 يبلد به حکم بعض ين جهان درگذشت و اهاليمسطور است از احالش در بخش سابق مشهور بود و شرح

و سنگباران نمودند تا باالخره به همت و  ياحترامياها هجوم کرده مانع از دفن شدند و نسبت به جنازه بملّ

ان يهمه روزه نسبت به بهائ يد و اهاليان و دوستان در نقطه دور از شهر و قبرستان مدفون گرديکوشش بهائ

نمودند. يو طعن فحاش لعن ....

رازيفتنه در ش
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تن کردند به بازار درآمدند و دکان و از آنان و سادات کفن بر يبعض ٰيجان آمدند حتّياها به هراز ملّيدر ش

را  يل زاده مبلغ بهائينب .....ن و ضرب وارد آوردند و خروج يتوه ءاز اهل بها يبازار را بستند و به بعض

د.ي.... گردآتش فتنه  حکومتر يبه قوت و تدب يخواستند ول

رهيالملک و غ م خان ابتهاجيرزا ابراهيت قتل ميکم

الملک که شرح احوالش در بخش سابق و الحق مذکور االصل ملقب به ابتهاجيم خان گرگانيرزا ابراهيم

 يبود و در محفل روحان نيمالکو از   يم و از اشراف و سرشناسان دانا و کافيها در رشت مق است سال

 يها برخ يجنگل يجنگ ياسين نهضت سين سنيکرد در ين امر ميا ياست داشت و علمداريت و ريعضو

اش در امال ک  که با عائله يت از او داشت  و هنگامياز خودبستگان به آن حزب سابقه رنجش و نارضا

رون خواستند و بردند و امر يمنزل بدند و او را از يرس يش واقع در محوطه آنان رفت شبانه بعضيخو

از آن حدود و دهات جسد مقتول و  ياش به هرسو جستجو کردند و عاقبت در محل نامعلوم ماند و عائله

مان به يان منجذب و مشتعل در اياز بهائ يع خان رشتيرزا شفيز ميقبل از آن ن يافته و چند ساليمطروح را 

نات بندر يمأه و تيمور نظمأام مين است که او در آن ايچناز واقعه  يدست آنان کشته گشت و مختصر

س کرده يسأت يالن مرکزيان که در فومن گيد و چون دائره مذکور رشت نسبت به جنگليگرد يانزل

مخصوص برپا نموده به مقابلت و مخالفت دولت پرداخته سخت  يشعارر با اسلحه و يکث يتيجمع

وديگردمدفونقبرستاندروآمددستبهبندرپشتهانيمزاريندريوۀگرفت ناگهان جسد خفه شد يم

آب انداختند و جسد چون بر  تهبهبستهشيپاهابرليثقيسنگبردهزارينبهرااوشبانهکهشدمفهومبعداً

ش از يبرکندگت دليفياظهار حضور در هنگام واقعه و ک يد و بعضيرو آب و به ساحل افتاد شناخته گرد

.ت کردندين عالم و نماز و مناجاتش را حکاياات به يح

عقوب متحدهيرزا يشهادت م
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مسطور  ...در بخش  ......شه ينژاد و تجارت پ يلياسرائ.....عقوب بن يرزا ين سال شهادت ميز در ايو ن

اش مرکز رتق و  يمسکون نهٴتجارت داشت و حجره و خا ۀم کرمانشاه بوده حجريو باالخره مق .....است

ن امر يگر خدمات به ايغ و ديوسائل تبل يهٴقرار گرفت و در ته و .....ان ين امر و مالقات بهائيامور افتق 

ن يل ايرا در سب يفداکار يافت و عشق و آرزوينزد عموم  .....فه جلوه کرد و يگانه علمدار و در آن طاي

آرزو کرد و در جواب  ضه به محضر حضرت عبدالبهاء اظهار آن خواهش وينمود و در عر يامر فاش م

د يس ....د و يگرد ....يهممتعصبان  نهٴيو کتعصب  ن آرزو فرمودند ويبه وصولش به ا يدواريذکر ام

ان صد تومان ياز بهائ يخت و گفتند که از بعضيرا بر اقدام به اعدامش برانگ يحائر ....ن مجتهد يحس

افت و او به طهران يعقوب خاتمه يرزا يد ميو فتنه موقتاً با تبع ردير بگيرا با تدبفتنه  مهٴخواست تا سرچش

رزا يفتنه برپا شد م .......السلطان که الدوله بن ظلنجا و آنجا مظلومت خود گفت و شاهزاده صارميرفت و ا

بود و به همدان رفت و باز آمد و به رتق  يعقوب به بغداد رفت و چون مراجعت کرد اوضاع کماکان باقي

 يبرا يوسف خان وجدانيرزا يام ميره پرداخت و در آن ايو محاسباتش با بانک و غ يتق امور تجارو ف

رزا يم يحاج يعنيعقوب يرزا يست و برادر مهتر ميز يم يغ در کرمانشاه آمد و شب و روز در منزل ويتبل

د لوازم يخر يدو برادر باهم برا يگذشت و روز يوسف از سفر به اروپا مراجعت نموده از کرمانشاه مي

حسن  يکردند که ناگهان جواد نام قاتل پسر برادر مشهد يشان از بازار عبور م شب در خانه ياحتفال بهائ

25عقوب را هدف گلوله ساخت در کوچه سمت خانه خود به در رفت و آن جوان يرزا يالملک ممعاون

به قبرستان خود  يلياسرائ ياز انجام غسل و کفن بند و جسدش را پس يساله در همان حال به شهادت رس

 يد سعديآن شه يره القدس خود آورده دفن کردند و برايان به محل حظيبردند و پس از چند مدت بهائ

.....يبباشد و او ازدواج ناکرده بود و  ياز حضرت عبدالبهاء است که در مزارش م يارتيصورت و ز

8ماند

ائیان در .... محرم نمودند و از جھت عدم مساعدت .... متنفذتر فتنھ در کاشان ... از متنفذین و معاندین تھیۀ فتنھ و شورشی برای بھ.8
عقیم ماند پس ھمگی متحد شده ... بھ مدرسۀ وحدت ... نھادند و حکم از وزارت داخلھ راجع بھ تغییر نام و ھیئت مدیرۀ مدرسھ صدو 

محفل روحانی کاشان و ھم کمیتۀ مدرسھ یافت و رئیس معارف کاشان با معاندین مساعدت نمود و مدرسھ بھ این موجب تعطیل گشت و 
فرماید ھل السلطنھ ریاست ... خداوند در قرآن مجید میالوزرا بدین مضمون مخابره فرمود حضرت قوامبا تلگراف بھ ....السلطنھ رئیس
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نيشهادت در نائ

يهٴاز اشرار قر ينام ين واقع شد که به دست عليتاجر در نائ يدعلمحم يشهادت حاج 1340در سال 

.ديقتل رس بهظفرقند

ان در هندينهضت بهائ

ع به ماه يرب 24شان در  يان هند و برما و محفل مليندگان بهائين انجمن شور نماين سال سوميز در ايو ن 

س و نشر نمودند.يسأت ةافت و مجله به نام البشاريدسامبر انعقاد 

آباد در ترکستانان عشقينهضت بهائ

ع در يام و نهضت بديد مسافرت حضرت عبدالبهاء به آن حدود داشتند و اتحاد و قيآباد امان عشقيبهائ

ز رونق يسسات نؤگر ميد و دين سال به اتمام رسياالذکار در امشرق يها افتند و منارهين امر يخدمات ا

ثر بود مخصوصاً در ؤم فعال جوانان ...ادا کردند و محفل و ....غ و يبل يها نطق يبهائ يها بيگرفت و خط

ان يو نطق و ب ....يدر نفها و مباحثه  ت نطقيعدم وجود الوه ۀبارکه حسب اعالن دولت در يتاالر بزرگ

الش در که شرح احور يسردبر و يمد يگانيگلپا يد مهديد آقا سيمورد استهزاء گرد يحيشان مسيکش

روح و حل اشکاالت  يت و بقايدر اثبات الوه ييها ن نطقيدکتر عباس ز يبخش الحق است به مترجم

د و يعموم گرد ........ها نمودند  ز در موضوعات مربوطه صحبتيان نيگران از بهائين ادا کردند و ديمخالف

ان حاصل شد.ين امر و بهائينشر و عزت ا

تها يبهاءاهللا تنق يم هذا المذهب فتوليقه تعاليحق يبالباببه اموراً ال تنطبق علن قد الصق يکان بعض المتهوس

د عباس يه ناصعه ال تشوبها شائبه. ظهرت مواهب السيد عباس فاذاعها نقيمن کل ما علق بها و خلفه الس

لحکمه من ا ينه فرايقيکانت تخرق کل حجاب و بسرعه خاطره و بعد نظره و قوه  يبقوه فراسته الت يافند

اشان تمنا دارم عباس استوی الذین یعلمون و الذین .... تعمیم معارف روح ... است .... مساعدت شما را در باب مدرسۀ وحدت بشری ک
السلطنھ .... این مضمون بھ حکمران کاشان تلگراف کرد .... اعضاء .... نھایت اینکھ مطابق ......................و قوام
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ن کانتا يا و فلسطين سنه کما تقدم فسورياستوطنها خمس يار التيالد ينشر دعوه فياسه ان ال يو حسن الس

 يد عباس باب الدعوه اليده فاقفل السينه جديقه ديمذهب او طر يالدعوه ال يترجمان کل من تجرا عل

ده يب ياته فو الذيع ادوار حيجم يد عباس فين و محرر هذه السطور عرف السين المذکورتيالجهت يمذهبه ف

فا ولکنه اظهر بکل يعکا و ح يمذهبه مده اقامته ف يالدعوه ال يلفظ کلمته واحده فياه انه لم يالموت و الح

ته ملجا لکل الئذ و معاذاً لکل خائف يم و ارشادت مذهبه فقد جعل بيصراحته و حماسه و اعجاب نتائج تعال

ف و الفخر و المجد: طرق الشر يو اتخذ خطه مرسومه عل

عهيوت الرفير و اقاله عثرات اصحاب البير و جبر خاطر الکسياغاثه البائس و اعانه الفق

 يسن يه نداء المروءه و الشهامه و السما فيها وسعاً دون قلبيدخر فيده لم يخمسون سنه مالها باالعمال المج

ن اناخ بهم الدهر و سحقتهم المصائب يالذن يالمنکوب يه االعات عليديوزع بيث کان يالحرب الطاحنه ح

 يو العطف الروحان يها والکرم الحاتميه بکل معانيا لالماره الشرقيها مثاال حيسحقا خمسون سنه کان ف

ما و قدروا مواهبه و واسع يع الحکام فاجلوه اجالالً عظياالفاق و عظمت منزلته عند جم يفطارت شهرته ف

 يع ما رزقه اهللا تعاليارصد جم يد عباس افنديتحققوا و ثبت لهم ان السفضله حق قدر هما و السما و قد 

ا يه و رفع شانه و درء المصائب و الرزايو رق يهذا العالم االنسان يو ف ياً لخدمه العالم االنسانياً و معنويماد

ع مباحثه يله جمفه و خصص ياته و نشر تاليه حياً وقف عليقياماً حقيه يد عباس افنديالمعرض لها قد هام الس

کنائسها و معابدها باحثاً  يه و خطب فيکيات المتحده االمريو خطبه و رسائله. طاف عواصم اوروبا و الوال

القلوب فکثر  يو منذراً بالبالء المعرض له هذا العالم اذا لم تسد الرحمه و الشفقته عل يالعالم االنسان يف

ه يح و الحريث انوار العلم الصحيه حيرکيالمتحده االم اتيالوال يما فيبمواهبه و الس -----دوه و يمر

الت الحرب فدرات يمه لدفع ويه االمال العظيد المشاراليکل مکان. و اتسعت امام الس يه تسطع فيقيالحق

مه و کانت آخر رساله منها يازمه االمور المرسالت الق ين علين و القابضيياسين اقطاب العلما و السينه و بيب

ة.ياکثرا اللغات الح يعه االمم و ترجمت اليجم يبعث بها ال يتالرساله ال
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ن احدهما معجب بمذهبه و قد اتبع مذهبه واحدهما معجب بفضله و يديقان من المريفر يد عباس افنديللس

صداقته و محبته  ين عليفربق المحافظ يعداد الفربق الثان يکرمه و مروءته و احسانه. و محرر هذه السطور ف

کانت متواصله لجمع القلوب و ازاله البغضاء و الضغائن الکامنه بها و  يفه التيه الشرين بمساعيرفو المعت

رحمه و به خالد اآلثار  ---ن محلها و قد وسعه االيل و ذکر حسنات المحسنيله االقرار بالجمياحالل فض

1921نوفمبر سنه  30يمه ما کرت االصال و االسحار. مصر القاهره فيبتعال مبجالًمنوهاً بفضائله 

1340واقعات سال 

واقعات سال هشتادم

م 1921سال 

ثاقير مير غروب نيناپذيتسل لهٴهائ عهٴواق  

صعود حضرت  عهٴفاج ۀنوامبر سانح 28ل مطابق االوعيرب 28مه شب شنبه ياز ن ين سال در پاسيدر

ان بلکه در قلوب تمامت يبهائ عهٴدر جام ٰيبت عظميمص لهٴواقع شد که زلز ابهيٰٰعبدالبهاء به ملکوت 

ت ين مصبين بخش به ذکر چنيا يرخواهان جهان انداخته الجرم اکنون تسلسل و تواصل گفتارهايخ

ها را از هم  ف جانيلأها را از هم گسالند و تار و پود نظم و ت سخن ۀگردد که رشت يم يمنته ييعظما

ن است که حضرت عبدالبهاء در اثر کبر سن و يات آن چنکشاند و مقدم يها را به خاموش دراند و ناطقه

متدرجاً به نحول و  يبهائ عهٴاز خارج و داخل جام يو روحان يب و متاعب جسمانعطول مدت تحمل مصا

 يداشت و بر احد يم ٰيخود را مجر مهٴمعلو يها تامه و مراقبت ين حال آگاهيرفت و با ا يضعف هم

د و عالئم يضعف و نحول به شدت رس 1339فرمود تا در سال  يرا واضح نم ما....خود  لهٴاعضاء عائ ٰيحتّ

ت اضطراب شدند و به وسائل ين به نهاين رو عائله و منتسبيد و بديو آثار قرب غروب انوار آشکار گرد

به لقاء و  ياميتوسل جستند و در همان سال که نگارنده از سفر غرب عودت کرده ا يره هميپزشک و غ
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رزا عبدل يآقا م يمذکور بروز و ظهور داشت و روز و سوانحمند بود احوال  ر تابناکشان بهرهض و انوايف

اظهار داشت که چرا  استغرابان نمود و به تعجب و ياز اضطراب عائله را ب مهٴصهر در مسافرخانه آمده ش

تر  امر مهربان نين اين و خادمينکوشند چه آن حضرت به زائر ينکنند و به عالج ين اقدامين حاضريزائر

چند در محضر آن حضرت خواسته شود  ين عمل را در جلو گذاشت که اموريباشد و ا يراتر ميو پذ

ن و درد از يو مسافرخانه با زائر يرونيشان در بيت و با عائله تناول غذا کنند چه ايدر اندرون ب يکي

وص خود را هم که مخص يصح ياذه غيکردند و حسب شفقت و مکرمت فطر يکشورها غذا تناول م

دادند  يران و ناتوانان ميکردند به مهمانان خصوصاً پ يه ميصحتشان ته يا مخصوصاً برايعل ۀحضرت ورق

شان محتاج به  هيص پزشکان که بنيکه حسب تشخ ماند و دوم آن ينم يبرجا يزيخودشان چ يو برا

کف گذاشته  ازکارها را  ياميا شان خطرناک استير اينظ يب يت و افکار دائميباشد و فعال ياستراحت م

م و اجازه داده با همان طراوت و يند و با چند تن که از محضرشان بار حضور خواستياستراحت فرما

 يرنگون ٰيد مصطفيفهماندند که به اعماق قلوب آگاهند مقابله فرمودند و آقا س يما مير سينظ يت بشبشا

که  نيو شدت عالقه هم....ه است با همان ل دادياتش تفصيسابق و الحق شرح ح يها که در بخش

د و آن حضرت به يو شدت حزن شرافت لب بگشا يتاب يه مجال نداد و با کمال بيخواست اظهار کند گر

ن فرمودند استغفراهللا مگر چه شد روز سرور يشان بود چنيان که مخصوص ايهمان نحو از شفقت و لطف ب

ان فرمودند اما در خصوص يها را ب خواهش ٰيد مصطفيقا سد و آيد بفرمائيد بگوئياست محزون چرا هست

ان جهان است اگر متحد و متصف و خادم امر باشند صحتم يخوش بهائمن اخبار يد غذايغذا اشتباه نکن

راحت خاطرم در معاشرت و مصاحبت و  يد وليخورم محزون نباش يغذا هم م .....ماند و اال  يبرجا م

نم اگر يد ببيمبارک است و اما استراحت از کار و فراغت در گوشه و کنار بگوئجمال يتناول غذا با احبا

مبارکه  ضهٴدر جوار رو يال دارم چنديخ معذلکيکند ول ين کار را که ميمن دست از کار بکشم ا

ه ر چشم بيل فرمودند و زين غذا ميت مسافريز با جمعيگر در سر ميها بسر برم و آسوده شوم و روز د شب

 نهٴنموومهٴان شيب يت محض براين حکايفهماندند که خواهش ما را انجام دادند و ا يم فرموده وه نگا ما
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محبت و شفقت  .....يان و اوضاع جهان از طرفياز احوال مدع يو دل افسردگ يدر طرف يضعف و ناتوان

 يو آرزو اعلٰي ٰ به ملکوت  شهيهمشان  مخصوصه ...ز به حسب يگر بود و نيد يهان در طرفيدر عالم ک....

---ها  رات و خطابيادتر و در مناجات و تقريار زيام سجن بسيداشته و در اواخر ا ابهيٰٰحضور در محضر 

 موقرالدولهيبراکهيمناجاتازمهٴنمودند و محض نمونه ش يفرمودند و قرب وقوع را ذکر م يم ---

حرکه و يلبلغت ....و قد  ...س أو اشتعل الر يالعظم منّگردد و قوله رب قد و من  يصادر فرمودند ثبت م

نغماتک رب  ....کلمتک و و ....تک يباب احد يف .....ه احبتک يعبود ياقوم بها عل يحت ةالسکون و القو

جوار رحمتک  يباب فضلک ف يعل .....خرٰي   اال....يال يا و صعوديالعل ....يل يعروج يرب عجل ف

....يتناهيالعالم  يعه عفوک و غفرانک فيشر يعل يو ورود يالکبر

المعمول م قبل از ظهر حسبيازده و نينوامبر که روز جمعه بود و در ساعت  25در  1921ن سال يو در ا

ان ياز بهائ ياستراحت هنگام عصر بعض يبه جامع رفتند و بعد از مراجعت و صرف نهار و اندک يشگيهم

شد و در کمال سرور  ءتشان اجتماع اهل بهايحسب معمول در ب زيحضور جستند و در شب ن يابيشرف

ت يش خسرو را برده موهبت و عنايفرمودند و به حال مسرت و رأفت نام مستخدم مخلص با وفا ياناتيب

ان به شرف ياز بهائ يبروز نداشت و صبح روز بعد گروه يشان اثريبروز دادند و از ضعف و تب از ا

جهٴکم به در ف عارض شده کميخف يامدند چه تبيرون نيدر عصر همان روز از منزل ب يدند وليارت رسيز

 يد وليزائل گرد يشنبه به کل کيتنزل نمود و صبح  37تب به  جهٴب آمد سوزن زد و دريد و طبيرس 40

به مناسبت آن که روز بعد  ير تفتيماند و عصر آن روز که شب ششم قوس بود آقا رستم ادرش يضعف باق

و  يبه چا اعلٰي ٰ ان مجاور و زائر را در مقام يثاق است بهائيه ششم قوس و دوشنبه جشن جلوس عهد و مک

ارت به يافت نموده و آن حضرت حاضر نشدند و آنان جمعاً بعد از ختم احتفال و زيض ينيريوه و شيم

ن يه محضرشان بودند و همز دو نفر از دوستان بيهنگام دو تن از اشراف و ن تشان مجتمع گشتند و در آن يب

 ييباياحتفال ز اعلٰي ٰ به محضرشان عرضه داشت که امروز در مقام  يافند يد روحيپا گردکه احتفال بر

روحم در  ينداشت جواب فرمودند اگر چه جسماً حاضر نبودم  ول يبدون آن حضرت روح يشد ول
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افته يشان داد و همه سرور و شکر يو صحت ا يبهبود ۀآمد مژد ءابه جمع احب يافند يجا بود پس روح آن

ک بعد يا سه ساعت استراحت کردند و در ساعت يبه منازل خود برگشتند و آن حضرت در آن شب دو 

شان از سرما  ا را خواستند و فرمودند من عرق کردم و خانم به محافظهيعل ۀم شب حضرت ورقياز دوازده ن

گر يو د يکائيالحال به دکتر کروک امر ير کرده و فييکه حالم تغپرداختند و در آن حال به خانم فرمودند 

مه شب ين در نيستاد و ايقلبشان ا ةًد و در آن حال بغتيدکترها خبر داده شد و دکتر کروک حاضر گرد

گاه  افت آنيثاق وقوع ياالول بود که غروب انوار معيرب 28مطابق  يالديم 1921نوامبر  28دوشنبه 

گداز تا  ه جانيتشان حاضر شدند و ناله و گريدر ب يمسافر و مجاور را اخبار کردند و همگان يتمامت بهائ

جا  ن مضمون به همهيها بد ا تلگرافيعل ۀد و در صبح به دستور حضرت ورقيرس يصبح به عنان آسمان م

ع يحضور در تش يرابزينمهٴناا و دعوتيالعل ورقهٴال بهٰيالملکوت اال يعبدالبهاء قد صعد ال ةکردند حضر

ون يو البهائ ةعبدالبهاء خاص ةحضرة اسر يالباق يق طبع و منتشر نمودند هو الحين طريمبارک بد ۀجناز

ق جبل يداره طر يقبل الظهر من منزله ال التاسعةةالساع...خيشيو ة کم و قد انتقل البارحيال نعونهيةکاف

1921سنه  .....28فا يالکرمل ح

جا و وارد از  ان آنياز ملل مختلف و هم از بهائ يو ملت يار دولتيت بسيشب جمع مهٴيو در آن روز تا ن

زد و  يابان و کوچه موج ميرون و خيو در برزا جالل صهريآقا م نهٴت آن حضرت و خاياطراف در ب

کرد که چه  استفسارشود و  يل خبر داد که روز بعد حاضر مين، سرهربرت صموئيفلسط يمندوب سام

قبل از  9شنبه در ساعت  سه يعنيمبارکه را حرکت خواهند داد و جواب رفت در روز بعد  ۀوقت جناز

ستند و يگر يوارها برآمده ميها و د بر بام ٰيزد و حتّ يت موج ميشنبه از صبح جمع روز سه لذا درظهر و 

ن شهر با حضرات افنان يم محترما و قناسل دول خارجه و عموفا و عکّيحکومت ح ءبا اعضا يمندوب سام

فا را به زلزله يتشان حرکت دادند که ناله و فغان شهر حيآن روز عرش مبارک را از ب 9در ساعت  ءاو احب

د حضرت ييأبه ت يسيلد انگليف بالم يديه ليره بهائيچون خانم شهمدهشه را عهٴت واقيفيانداخت و ک

 يهفتگ ۀديز در جريفا به بلد و شرق فرستادند و نيشده از ح ام عزا نوشت و ترجمهيامراهللا در همان ا يول
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ه ديل درج گرديبه تفص 1340يالثان عيرب 6ازدهم مورخ يدر سال  2889فا در شماره ير منطبع در حيالنف

ز يعز يااحب يصعود عبدالبهاء ا ن استيا از اول يم مختصريکن يها اکتفا م ناً ثبت نموده به آنيرا ع دو

ز عبدالبهاء در هر نقطهياران عزيواضح است که

ثاق در ساعت دو بعداز نصف شب واقع شده و ورقات مباشرت غسل کردند و من کمک ير ميغروب ن

تالوت  يع افنديا و حرم را به علت شدت تأثرشان منع از حضور نمودند و بديعل ۀمبارک ۀدادم و ورق

د فرمود مانع نشدند و آمده بر جسد ياصرار و تأکا را چون يعل ۀکرد و بعد از اتمام غسل ورق يمناجات هم

د که جگرها ياد آه بر ادر برکشيفر يدرپ يد و با اشک چشم تر کرده چنان پيبوس يمبارک افتاده هم

ل آمده و کاله برداشته سر را به صندوق که از چوب محکم يگداخت و هنگام حمل جنازه سر صموئ يم

اش جنازه را بلند کرد و در طول راه که  گاه حسب اشاره ده آنک آوريساخته بود و هنوز در نداشت نزد

تکلم ننمود و در  يا ابداً به کلمه يسيالعاده انگل مقام با احترامات فوق يابان شاهراه بردند تا جلوياز خ

گذارند و خطبأ نقل کردند و در حرکت دادن جنازه که به ساعت  يم يزيصندوق مبارک بر سر م يجلو

مقام که ساعت دوازده و ربع بود سه ساعت  يبل از ظهر بود تا گذاردن جنازه بر بستر جلوو ربع ق 9نه 

محترم را  يدامادها يع افنديک جنازه رساند تواضع کرده و بديگذشت و سر ...... کاله را برداشته سر نزد

گذاشتند ت گفت رفت سپس جنازه را در اطاق مقام يت و تسليک تعزيف نمود و او به هر يک تعريکي

گاه صندوق را با  م عمل صندوق را به انجام رساند آنيبود يعل و نجار در آن شب که با من و آقا عباس

 يمبارک را رو صندوق جمال يها تخته يها داً .... سرداب داخل کرده چوبينردبان در سه طبقه سرداب 

که  يق است در موقعيعم بزرگ و مخصوصاً يلين سرداب خيآن گذاردند ا يده صندوق را بر رويهم چ

وار وسط مقام يشد خواستند بسازند امر فرمودند که سرداب به حال خود بماند فقط د يدارين مقام خريزم

ده است و يدر آن و ابواب ندارد و پوش اعلٰي ٰ ک ثلث آن سرداب را جدا کرده که عرش حضرت يباً يتقر

م ياهللا حک اند.   دکتر لطف شتهاست که حال صندوق مبارک را در آن گذا يگر باقيثلث د
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ن رو است يشان مطلع شوند از ايز مواليانگ رتيمثل ح يات بير حيع ساعات اخيچشم به راهند که از وقا

 يچه روز و ساعتدانست که در يم ما ميعظ يم که مواليشو يشود حاال ملتفت م يل نگاشته ميکه شرح ذ

فرمود  ياط مياحت يد وليفرما يگشته به ملکوتش رجوع و صعود م يمنقض يمدت نبوتش در جهان تراب

زانش داشت يعز يکه برا يميز مطلع نشوند با آن حسب عظيانگ حزن يهٴن قضيت مبارکش از ايبکه اهل

عالمات  يمشخص معلوم و بعض يها خواب .....که ها را محتجب فرموده تا آن نمود که ابصار آن يچنان م

م که بالنسبه يکن ين مسئله را امروز درک مينبرند ا يپ نمود يم ييگو شيرا پ ٰيعظم ۀن حادثيکه وقوع ا

ن يمانده در مقابل وقوع ا يخود باق يها به جا ن تعلق گرفته بود تا قوت آنيمبارک چن ۀها اراد به آن

د يآ يان ميمن حادثه به يکه در انتظار ا يمبرم تاب مقاومت آورند و قبل از موقع الم و حسرت فکر يقضا

ر بود و پس از يساعت اخ يکيل بر نزديکه دل ياريد از عالئم و آثار بسيجان ننما يها را پژمرده و ب آن

ب به يقرل است:يم در عالم به شمار خواهد رفت در خواب ذيعظ يآثار بزرگ موال در عدادوقوع 

دم که در يرا فرمودند د تين حکايت مبارک ايببه اهل ٰيالور يهشت هفته قبل از صعود حضرت مول

از  يريکث ۀن اثناء ملتفت شدم که عديام در ا ستادهيرو به قبله در محل مشخص امام ا يميمحراب جامع عظ

شدند و همه در  يريکه جم غف افزود تا آن يبر عدد نفوس م ....شوند  يدسته داخل مسجد مناس دسته

اذان را بلند نمودم بغتتاً به فکرم  يرسا صدا يستاده بودم با صدايطور که ا عقب من صف بستند همان

به خود  يرون آمدم وليد که از مسجد خارج شوم در خارج متذکر شدم که چرا قبل از انجام نماز بيرس

که  ير خودشان نماز خواهند نمود. وقتين جم غفيام ا اذان را بلند نموده يندارد من ندا يتيگفتم اهم يم

ر نمودند که حضرتش ين تعبين خواب تفکر نموده چنيت در ايبدند اهلصعود فرمو ٰيالور يحضرت مول

مختلفه و دول و ملل مختلفه به اتحاد و صلح و  يا را از قبائل مختلفه مذاهب مختلفه نژاده يريجم غف

ن يکه به امر او ا يرب حنون ين دعوت به سويالملل دعوت فرمود و پس از اعالن ا نيمحبت و اخوت ب

ر مرکب از قبائل و مذاهب و ين جم غفيم را بلند نموده بود رجعت فرمود هميعظ يو ندايام آسمانيپ

خواهند داد  مداومتها را دعوت فرموده  که حضرت عبدالبهاء آن يميو طوائف و ملل به امر عظاجناس 
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از  ٰيالور يو کالً در اکمال آن کوشش خواهند نمود چند هفته قبل از وقوع خواب مذکور حضرت مول

دم که يفرما شده فرمودند خواب دفيفرمودند تشر يآن توقف م چهٴراً در باغيکه اخ ياطاق خلوت

ل نبودند که يت مبارک چون مايبن اطاق را خراب کن اهليف آوردند و فرمودند که ايمبارک تشرجمال

استراحت ت مبارک يل بودند که در بيند و ماياستراحت فرما يها در اطاق دوردست حضرتش در شب

ن باشد که آن اطاق را رها ير خواب ايکنم تعب ين گمان ميطور است چن نيند اظهار نمودند قربان همينما

د که يآ يفرمودند و از آن چنان برم ين عرائض تبسميند. پس از استماع ايت نزول اجالل فرماينموده در ب

مان يک ماه قبل از موعد دکتر سليه. کل مبارکش بوديمقبول واقع شد بعد معلوم شد که مقصود از اطاق ه

افت يبرادرش در يبغتبر فوت  مشعريت مبارک مهمان بود تلگرافيکه در ب يک از دوستان عثمانيرفعت ب

را يبه او فرمودند محزون مباش ز يدادند به نحو يت مين که او را تسلينمود حضرت عبدالبهاء در ضمن ا

ام من يرا که ايدهم ز ير مکان مييب تغيمقر گرفت من هم عنقر يتر يعال ين فضا به فضايکه او از ا

از جهان  بهيٰٰا بهاءاالين مناجات است: يک نازل شد که متضمن ايبه امر يمعدود است در همان هفته لوح

ن جهان چون مرغ هراسان يام و در قفس ا شکسته گشتم و آزرده شده ان دليوفا يان گذشتم و از بيو جهان

مرا جام فدا بنوشان و نجات بخش  بهيٰٰا بهاءااليکنم  يپرواز به ملکوت م يزنم و هر روز آرزويبال و پر م

.رير و دستگير و ظهين و نصيمع ييا و محن و صدمات و مشقت آزاد کن توين باليو از ا

خسرو  يمبارک فرمودند عروسيايصبابه  1922نوامبر  25ن جهان ير توقف مبارک در ايصبح جمعه اخ

از  يکيد امروز واقع شود خسرو يرا بايد زيه الزمه را خواهم ديد خودم تهيد بشود اگر شما مشغوليامروز با

ن يف بردند و در حيجمعه جامع تشر ةصلو يبرا ٰيالور يت مبارک است حضرت موليب يخدام باوفا

ن روز يبودند ا فرمودند منتظر يکه هر جمعه مرحمت م يافت بخشش و مقرريدر يخروج فقرا برا

ت يک سکه عنايک يستادند و به دست مبارک به هريبرحسب عادت با وجود کثرت تعب ا

...................فرمودند
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ممکن است چه  يم نگاه کن که روح وفاداريببر تلذن باغيا يصفاا تا باهم ازيفرمودند ب يمنموده  

ن سبز و ياحيبود و امروز با گل و ر يتل سنگ کيبا طراوت چند سال قبل منبت  ن محليبکند ا ييکارها

ام کنند و به خواست خدا يق يز متحداً به خدمت امر الهيعز يخرم است آرزو دارم که بعد از من احبا

د بعد از چند روز يمبعوث خواهند شد و به عالم روح خواهند بخش يب اشخاصين خواهد شد عنقريچن

 يت خستگز را بگذارم و فرار کنم از شديکه همه چ دهيام وقت آن رس خسته شده يليفرمودند خ

تخت  يکه رو ياوراق يآور مشغول جمع يمبارک وقتام جمالياواخر ا درتوانم راه بروم بعد فرمودند  ينم

ها  آن يآور مبارک را به من کرده فرمودند جمع يمتفرق بود بودم رو ير مبارک در بهجيدر اطاق تحر

توانم  ينم يگر کاريام د هم کار خود را کرده ار کنم منيرا بگذارم و فرار اختها  د آنيده ندارد و بايفا

که در باغچه جالس بودند مرا  يد وداع کرده بروم. سه روز قبل از صعود مبارک در حاليبکنم لهذا با

رم خاطر تو بخو ياور برايها را ب يام دو عدد از نارنگ ناخوش شده ياحضار نموده فرمودند از شدت خستگ

؟ عرض ين داريريش يموهايچ از ليها تمام شد ه نيبه من فرمودند، ا ياطاعت کردم بعد از تناول توجه

ف آورده يدرخت تشر يدن بودم که وجود مبارک به پاياور مشغول چي. فرمودند چند عدد بيکردم بل

سپس با  يهش دارگر چه خواينموده فرمودند د يل کردن نظرينم بعد از ميد به دست خود بچيفرمودند با

کمال اراده فرمودند حاال تمام  يد از رويت تاثر و تاکيبا دست مبارک در نها يزيانگ ک اشارت حزني

 ين بود که خنجريفرمودند مثل ا يدر روح من اثر کرد و هر دفعه که م ين کلمات پر معنيشد تمام شد ا

ب است يقدر قر نير ايام اخينمودم که ا يگمان نم يدم وليرود مقصود مبارک را فهم يبه قلب من فرو م

اول از هجران از  ۀبود و در هفت ٰيالور يسال باغبان حضرت مول يب به سيل آقا است که قرين اسمعيهم

ا رفته از يعل ۀورقحضرتحضوربهوگذاشتمهٴنا تيملک خود را رها نمود وصيکثرت اندوه ما

 يبرا يت سپرد و با خود آلتين بين امياز خادم يکيد باغ را بهيعفو نمود سپس کل يخود رجا يايخطا

ک نفر از يات خود به مقام مبارک برد سه مرتبه طواف آن مقام مبارک نمود و اگر يخاتمه دادن ح

کند در گرفتن جان خود موفق  يريز جلوگيانگ ن عمل حزنيده بود که قبل از ايدوستان به موقع نرس
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ت يداماد که دست به دست داده بودند برکت عطا فرموده در نهاگشت عصر روز جمعه به عروس و  يم

دوارم که در ين خانواده صرف کرده اميرا در خدمت ا يت و عهد جوانيد فرمودند خسرو تو طفوليکأت

ت يدر سالون ب ءاسرشب به مجلس احب يخدمت کن يشه به آستان الهيو هم يبرس يرين جا به سن پيهم

ف يتشر يصرف چا يبرا ينبه زود از خواب برخاستند و به اطاق چاف آوردند صبح شيمبارک تشر

که احساس  يقه داشتند غالباً وقتعالجبهنيابهيليخچونخواستندرابهاءاهللاحضرتخزبهٴآوردند ج

کردند بعد به اطاق مبارک مراجعت و  ينمودند آن را دوش م يم يا احساس کسالتيکردند و  يسرما م

دم احساس يشب خوب نخوابيد .....د ياندازيمن ب يرو يزيرختخواب استراحت نموده فرمودند چ يرو

---ن پتو انداخته بودند جبه ين که چندينقاهت است بعد از ا يمهم است ابتدا يلين خيکردم ا يم يسرد

درجه تب عارض شد طرف عصر  ياندازند آن روز قدر يمبارک ب يبودند خواسته و فرمودند که رو --

شنبه فرمودند حالم خوب است مثل  کيخواستند صبح  يچا يقدر ....کن شب تبيشتر شد ليحرارت ب

 يمبارک استدعا شد که در اطاق مبارک رو ......خورم يم ي، چايزم و با شما در اطاق چايخ يشه برميهم

ن ياز مسافريکيکتاب عهد فرستادند ....اعلٰي ٰ ا را به مقام تمام احبمکت استراحت کنند بعد از ظهرين

ند و با يايد بييت بگويبو اهلچهار بعداز ظهر ...... برپا نموده بود يراً از هند آمده بود جشنيکه اخ يپارس

مبارک صحبت فرمودند و خواب دوم را .........سيفا و رئيح يمفت يبخورند بعد از صرف چا يمن چا

فرمودند و  يها خداحافظ و محبت فرمودند بعد با آن يمعمول مهربان ۀاده از اندازيها ز شرح دادند و به آن

عت يها را مشا رون عمارت آنيند تا دم درب بيمکت استراحت فرماين يکه رجا نمودند بر رو نيبا ا

ات مبارک قسمت و بهره يف شد و از عنااست مشر يسيانگل يس که شخصيس پليفرمودند بعد رئ

ت متشکر ينها ين رحمت بيت نمودند و از ايعنا يرانيا يشميتمال ابرن شخص چند دسيبرداشت. به ا

در مراجعت از مجلس از کوه کرمل مشرف شدند عرض  يافند يگشت بعد چهار داماد مبارک و روح

جا بودم اگرچه  ن ها فرمودند من آ ثر بود به آنأف نداشتن مبارک متينمودند که صاحب جشن از تشر

من بدهند روحاً  يبت جسديبه غ يتيچ اهميد هينبا ءان شماها بود احبيدر بجسد من غائب بود روح من 
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ک يکيدور باشم. همان شب از صحت  يلين دوستان خواهم بود اگرچه خيشه در بيمن هستم و هم

 يلياند فرمودند خ که عرض شد همه سالم نيال فرمودند همؤفا سيح يان و احبيت مبارک و مسافريباهل

 يقدر يش بود شب ساعت هشت فرنگين کلمات مبارک راجع به احبااخرٰي   ن يو اخوب  يليخوب خ

حالم خوب است و به همه امر فرمودند  يليل فرمودند و در رختخواب استراحت نمودند فرمودند خيغذا م

که بروند و استراحت کنند معذلک دو نفر از ورقات مبارک در حضور ماندند. آن شب حضرت 

دار يشب بک و ربع بعد از نصفيبه خواب رفتند ساعت  يت آراميبدون آثار تب در نها ٰيالور يمول

رون يشب را ب يها راهنياز پ يکيل فرمودند بعد يآب م يکه در اطاق بود قدم زده قدر يزيشدند و به م

خانم پس از  يمبارکه روح ۀگرم است سپس به رختخواب عودت فرمودند ورق يليآورده فرمودند خ

مبارکه نظر  ۀاند در صورت ورق استراحت نموده يت آراميدند که در نهايف بردند و ديتشر يچند

خواهم  يشتر هوا ميکشم ب ينفس م ير را باال کنند فرمودند به سختيگ پشه يها فرمودند امر نمودند که پرده

تراحت ل فرمودند دوباره اسياز آن م يگالب آورده شد در رختخواب بدون کمک نشسته قدر يقدر

که من  يد غذا بخورم وقتيخواه يواضح شمرده فرمودند م يک صدايغذا آورده بودند با  يکردند قدر

آرام بود و از وجنات مبارک به  يبه کل فرمودند وجه مبارک به قدر يبيک نظر غريدر حال رفتنم. 

بت فرمود يزانش غياند از نظر عز ف بردهيدا که همه فرض نمودند به خواب تشريآثار سکون هو يطور

فرمود بسته شد  يچه دوست و چه دشمن نظر م يفت به عالم انسانأکه به نظر محبت و ر ييها چشم

وه زنان دراز بود ين به ناتوانان، عجزه، کوران و بياحسان به فقرا و محتاج يشه برايکه هم ييها دست

نموده بودند حال  يط ....به رب حنون يدر خدمت دائم يک عزم راسخيکه با  ييحرکت شد پاها يب

بشر تکلم  ۀزد که با آن فصاحت و بالغت در راه خدمت ابناء ماتم ييها ار کردند لبيسکون اخت

ستاد روح پر يزد از کار ا ينوع انسان م يکه با آن قوت و شدت محبت برا ينمودند خاموش گشتند قلب يم

هشتاد سال پر  يقت و زحمات متواليصعود فرمود و از ظلم و ستم دشمنان حق يجاللش از عالم تراب

ب يشد هنوز اثر مه يحضرتش منته يشهادت طوالن يافت باريير عموم رهائيخ يطوفان پرمشقت برا
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مبارک  يها ها از نوه از خانم يکيبود که  يت مبارک باقياهل ب يها قرار خانم يبت بر قلوب بين مصيا

ند رو به يفرما يا تکلم ميعل ۀزشان حضرت ورقيعز ۀريبا همش ٰيالور يد که حضرت موليد يبيخواب عج

ع شماها من يد از جميبت زده و محزونيد چرا مصيا نموده فرمودند چرا شماها مضطربيعل ۀحضرت ورق

به رضوان  انمودم که مر يشه رجا ميمبارک فائز شوم همجمال يبود آرزو داشتم به لقا يهستم مدت يراض

ن جهت يحالم و چقدر مسرورم و چقدر راحتم از ا خوش قدرچخود داخل کند مناجات من مستجاب شد 

د صبح روز يم حضرت بهاءاهللا نمائيشه متابعت تعاليحت نمودند که هميع را نصيد بعد جمينوحه و ندبه ننمائ

د نمود و قلوب کل را مجروح يولالعاده ت جان فوقيک هيدر شهر منتشر شد  يبغتبت ين مصيدوشنبه خبر ا

ر آن را ين نظيفا و فلسطيع جنازه بود که حييع جنازه واقع شد تشييشنبه تش روز سه يعنيکرد صبح دوم 

ها  بودکه آن يثر داخلتأحسکيديرس يمهزارنيچندبهها آنۀکه عد يع آن نفوسيده بود در جميند

ه يقيف حاکم فنيل حاکم قدس شرويهربرت سمسر ينمود مندوب سام يک ميبت شرين مصيرا در ا

 يهود و نصارين ياشراف فلسط يفرق مذهب يساؤفا رين حيحکومت قناسل دول مختلفه ساکن ۀسران عمد

و اهل رجال و نساء و اوالد  ياروپائ يکائيامر ءااز احب يترک و کرد و جمع يونانيو  ياسالم دروز مصر

ن يا مهٴم بودند در مقديک و سهيزشان شريمحبوب عز يدارهيتعز باً ده هزار نفر درياز تمام طبقات تقر

 يها با علم ين و نصاريمسلمکشّاف ۀها فرق بود متعاقب آن يس شهريع پر عظمت و شکوه دسته پليتش

کردند بعد  يف مين شرآات قرين بودند که تالوت آيمسلم يها خوان ک دسته از نوحهيبلند بودند بعد 

ۀنديکه نمابودند روحملتيها يخورازۀفا بود بعد عديح ياست مفتيملت اسالم در تحت ر يساؤر

بر دوش  ءاعرش مبارک که احب ين عده در جلويبودند ا يليو انج ينيالت ياز روم يحيمس فهٴفرق مختل

حاکم  يسامها مندوب  ل مبارک بودند بعد از آنيرفتند در عقب عرش مطهر اعضاء فام يگرفته بودند م

که حضرتش  يريه و سپس قناسل و اشراف مملکت بودند و باالخره آن جم غفيقيف حاکم فنيقدس شر

آن  ياز شهر و حوال يچ صدائيدر آسمان نبود و ه يچ لکه ابرين روز هيشمردند. در ا يز ميم و عزيرا عظ

خود را  نهٴگايکه دوست  يسانذن و ناله و فغان کؤم يو صدا يموزون اسالم مهٴد به جز نغيرس يبه سمع نم
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اش  مانهيکر يکه اعطا يداده بود کس يها را از مشقات و محن خالص که آن يگم کرده بودند کس

ک يده بود کل به ينجات بخش يک حرب عموميسخت تار يها سال عهٴاز مجاخردساالن و نونهاالنشان را 

ر که يبود آن جم غف يبيعج مهٴخدا پدر ما از ما مفارقت نمود واقع هنگا يخدا ا ينمودند ا يآواز فغان م

افته بود که يات خود ظهور يام حيبود که از عبدالبهاء در ا يتيعبود طهٴدر آن روز مجتمع بودند به واس

چ ياز پ يت آرامير در نهاين جمع کثيرا از مذاهب و اجناس و الوان مختلفه با هم متحد فرموده بود ا يخلق

بردند از دور به يمسر  يباال يليرفتند و چون عرش مبارک خ يباال م ياله تاکستانکوه کرمل  يها و خم

ن يدند و در عيرس اعلٰي ٰ مقام چهٴه است بعد از دو ساعت به باغير مرئيغ ياديد که حامل عرش ايآ ينظر م

ئت ين هيانداخته شده بود گذاشتند چون ا يديکتان سف چهٴپارآنبرکهۀز ساديک مييثر عرش را بر روأت

بود  اعلٰي ٰ که جنب مقام مبارک حضرت  ينيرزميگذاشتن در ز يم دور عرش مقدس که حاضر برايعظ

يپر از آتش محبت عبدالبهاء بعض يهود با قلبيو  ين و نصاريفرق مختلفه مسلم يها ندهيگرد آمدند نما

گانه يو وداع را در ساحت  ين اظهار بندگاخرٰي   راد نمودند و يا يثرؤم يها نطق يهٴبا ته يو برخ يارتجال

ن ينوع بشر در ا ۀدهند يو آشت يواقع يس آن مربيش و تقديمحبوب خود اظهار داشتند چنان در ستا

ب يکه نه نفر خط مجال تکلم نماند..... پس از آن ءااحب يام نمودند که برايق متحداًو محن عصر پر آالم

ت را حامل بود در يمحبت و عبود د که تابوت مبارک که دريرا تمام نمودند و وقت آن رسخود  يها نطق

که اقدام مبارک  يحسرت ابد يرد زهيخود مقر گ ۀساد يبه خوابگاه مقدس ابد يبه آرام يروزين فيع

نمود از  يد ميدر نفوس تول ين خضوع و فروتنيکه چن يتيد و شخصيفرما ينم ين مشين زميگر بر ايد

ل است ياو مدح و تجل ياز برا يسوز و دل تذکار استش يسوگوار شود مدفنش.... است يمانظار غائب 

ل ينمودند جرائد ذ ٰيعظم ۀن حادثيان ايخود را وقف ب يها که در شرق و غرب ستون ياز جرائد متعدد

در تحت 1921دسمبر  19ۀدر شمار يمعروف فرانسو ۀديجر است ...آن محسوب ف يمصاراز جمله 

ل از آن يکند و عبارت ذ يان ميات حضرت عبدالبهاء را بيت وضوح حيک نفر مصلح در نهايعنوان 

سس ؤن رحلت نموده اسم او عبدالبهاء است و فرزند بهاءاهللا ميدر فلسط يمبريپ استخراج شده است
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نموده و  يقاتينو تحقيوبگت دواست که کن يانت بابين همان ديان است اياتحاد اد يعنيه يعت بهائيشر

در  ....ن يکرد و در ا اقتراحران را يتجدد ا يت فروتنينهادر يانت بابيح ديداده است. باب مس يحاتيتوض

 مهٴدر بر و عما يتونيانات مقدس منتشر فرمود لباس سبز زيان ما بيجانش را فدا نمود در م 1850نهٴس

صحبت  يدبخش بود اگرچه به فارسيدعا و مناجات امن و مانند يريسر داشت صحبتش شبر يديسف

ن احسان و يد يانت بهائيالقول د ةداده خالص ياناتش گوش مياد به بيمردم با شوق ز يداشت ول يم

است حضرت عبدالبهاء از  يطبسو  يپروتستان يحيهود و مسيانت ياست و در آن واحد شامل بر د يسادگ

ن ين وحدت در ايد که ايد قضاوت نماينمود خواننده شا يم تيد حکاح و محميو مس ٰيزردشت و موس

را  يده ملهم شود مسائل روحانيالعقثيمن ح ين است که تا شخصيا انتظام طهٴيحموقع دشوار و خارج از 

 يها است از چشم يالقدر ليم و به ما محقق شد که شخص جليديانات عبدالبهاء را شنيد بيادراک ننما

فت و أو ر ابوتدا و منعکس بود حضرتش مظهر يفطرت هو يکيد ذکاء و نيسف ير مولويمبارکش از ز

باشد و به....داند چگونه به خلق ياست که م ياو از جانب کس ينمود که منشاء قوا يبود چنان م يسادگ

ن مذهب از ما يعظمت و لطافت ا ۀسان محبت خلق را به خود جلب کند چون در مقام شهادت دربار چه

ف هستند که از يظر يم مذاهب وقتيان نمودين گفتار بيخود را در قالب ا ۀراسخ ۀديه بود عقال رفتؤس

کند و  ين است که اختالفات را زائل ميدر ا يشوند تمام ظرافت و لطافت مذهب بهائ يو زائد خال حشو

پست دو روز  نگيمارن ۀديد. جرينما يحل م يموزون يو تقوا ينيب کيک نيرا با  يو رحمان يمسائل انسان

ن نهضت در قالب ياز ا يدر خاتمه راپورت يريان تقديار شايحات بسيبعد از صعود عبدالبهاء بعد از توض

خود را به دوش فرزندش  ينيرت ديبص أرحلت فرمود و رد 1892نهٴبهاءاهللا در سدهد  يمل يالفاظ ذ

ق مسافرت او را به يطر يعثمان طهٴرات مشروييدر حبس تغ يعبدالبهاء داد چون پس از چهل سال زندگان

و وحدت نوع  يجاد الهيدش در موضوع اصل ايانات اکيکا باز نمود خطابات و بيانگلستان و فرانسه و امر

العاده بود در سر  ادب فوق يبهاءاهللا با نفوذ بود عبدالبهاء دارا يعنيعت ين شريا يبان اناتيبۀبشر به انداز

چه  ت محبت جالس بودند چنانيدر نها يحيو مس يهوديو  يزردشتو مسلم و هندو و  ياو بودائ ۀسفر
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ۀديند. جرينما يگر زندگيکديد در صلح و محبت با ياند با فرمود خلق به واسطه محبت خلق شده يم

... و از 1920يدوم جنور ۀمس هند در شماريتامهٴروزنا...1921دسامبراولشمارهدروارلهورکيوين

ر مستمرات حکومت يشود وز ين چند فقره ذکر ميت که واصل شده است ايتسل ۀديجمله تلگرافات عد

 ٰ ن تلگرافاً يفلسط يل از حضرت اجل مندوب سامينستان جرجيحضرت پادشاه انگلستان مستر و اعلٰي 

ٰ کند که از طرف حکومت   يتقاضا م ت يو تسل يدرد هم يئت بهائيحضرت پادشاه انگلستان به ه اعلٰي 

کانونشن  ۀئيئت اجرايد. از طرف هيغ نمائيتبل يموقع رحلت سر عبدالبهاء عباس ک.ب.آ ها را در آن

ان يان است بهائيگر ٰيعظم يهٴرزنياازقلوباوستۀده است اراده اراديت رسيام تسلين پيک ايان امريبهائ

 ميخود را تقد يبستگ ان و دليپا يت بيو تسل يميخود محبت صم يئت مرکزيک به توسط هيامر

 يند. لورد آلنبينما يرا احساس م ياند قرب وجود دائم که به استقامت تام قائم  يند و در حالتينما يم

نوامبر  21خ يل را به تارين تلگراف ذيفلسط يمصر به توسط حضرت اجل مندوب سام يمندوب سام

مانه يت صميتسل يئئت بهايو ه يعباس افندمخابره نموده است مرحمت فرمود به بازماندگان سر عبدالبهاء

ن عبارت به يخود را با ا يآلمان وفادار يد احبايس محترمشان ابالغ فرمائيمرا در موقع مفارقت رئ

ر قابل يخود که خسران غ يس مواليات نفيدارند عموم احبا از فقدان ح يا اظهار ميعل ۀحضرت ورق

کل را  يم اطاعت و وفايمقدس خواستاره را به جهت امر يانت الهيت تضرع صيثرند با نهاأجبران است مت

ن يبد 1921دسامبر  18خ يبغداد به تار يئت وزراياز طرف ه يم ابالغ رسميدار يثاق ابالغ ميبه مرکز م

ل حضرت يخود را به فام يالوزراء همدردسيحمن رئد عبدالريده است حضرت اشرف سيمضمون رس

مصر به توسط حضرت اجل مندوب  ياعزام يکل قوا ۀدارد فرماند يم ميبت تقدين مصيعبدالبهاء در ا

ۀقياست که احساسات عم يکنگرلو ممتنل را مخابره نموده است جنرال يت ذين کلمات تسليفلسط يسام

لندن  يها يت وحدت وجوديد جمعيابالغ نمائ يل سر عبدالبهاء عباس بهائيخود را به فام يهمدرد

لندن به  يها ياسفيت تين مخابره نموده است جمعيفا چنيح خود در ياز اعضا يکيها) به توسط  ياسفي(ت

کوچک و مقدس ناصره تلگراف از رجال شهر يکيد ينما يخود را اهداء م يهٴل مقدس عواطف قلبيفام
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ت يم دانسته تسلير شرق خود را سهيبت افول نيان در مصيپا يسف بأثر و تأل را فرستاده است تيذ

خود در لندن افتاده  يان طهران به فکر برادران و خواهران غربيراجعون هزاران بهائه يهللا و انا الم انايگوئ يم

ثاق از انظار غائب يسازند نور م يل مطمئن ميها را به ثبوت و استقامت خود در امر مبارک به کلمات ذ آن

اکسفورد که ر دارالفنون ياز مشاه يکيغ و اتحاد و فداست باالخره يو از افق قلوب طالع روز، روزِ تبل

ام يگنان سبقت دارد در پ ر همياز سا يذوفنون است و در اطالعات امر يمعروف و استاد يپروفسور

ات ين حجاب و سطوع در حيد فرق ايگو ين ميدارد چن يت که از طرف خود و خانم خود ابالغ ميتسل

د يبوده با ....ياتيح يداشته و دارا يعال ينقطه نظر ٰين عالم ادنيشه در ايکه هم يشخص يجاودان برا

ن است.ير ايده مذکور النفين صورت مسطورات در جريآخره و اما ع ٰيپرشکوه و مجلل باشد ال

آن حضرت مهٴيکر يايات مشعره بر سجايشمه از حکا

ن بخش يا مهٴن کتاب مسطور است در خاتيا يها از بخش ياريکه احوال و آثار آن بزرگوار در بس با آن

ع يات و ثبت وقاياز حکا يمانند مخص حسن اصنام و اکمال و اتمام به نقل برخ يب که مخصوص آن فرد

با  يمايران در سيخاندان باستان ا يبزرگ فهٴايه همان قيرود اوالً در صورت جسمان يحاالت مبادرت م

شت در يهٴت و کمال و بنيو جمال و تمام يبائيچ منقصت بلکه آراسته به زيدا بود و بدون هيجاللشان هو

کل يد و هيو رنگ بدن سف تنکف  و يده و محاسن خفيکش ينيپهن و گشاده و ب ۀبزرگ و جبه مهٴجمج

و چشمان  يل به کوتاهيمتما يم و معتدل قدرين و قامت مستقيميل و نه الغر و نه سير و نه طوينه قص

ق و مملو از محبت و در کبر يق و شفين حال رفيب و در عيت مهيق و شخصيبزرگ و روشن و نگاه عم

ها داشتند و  خته بر شانهيشان آويسوان پريد و گيفرمودند محاسن متوسط سف ينم خضابسن که مطلقاً 

گذاشتند و  يد بر سر ميده به بافته سفيد مدور و پوشينه سفيدند دفيپوش يلباس بلند و فراخ روشن رنگ م

 يستند و در جوانيز يو بساطت م يت سادگيبه غا يدر خوراک و پوشاک و مسکن و سائر شئون زندگان

مهارت داشتند و به مناظر  يو شناور يراندازياسب و ت يو دوخت و بناء و سواراز طبخ  يدر لوازم زندگان

ام شبانه يدر اواخر ا يپرداختند و حت يوانات ميبه و اشجار و حيو سبزه و چمن و گل و روائح ط يعيطب
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جز  يسن و جوانکه در صغر نياً با اينمودند و ثان يالهوا م تفرج و شمو  يرو ادهيپ يمقدار يروز

متبحر متعمق متصفح  يلسوف الهيت فينفرمودند به صورت شخص يو عرب يدر فارس يالت مختصريتحص

گران يق مستور از ديدر دقا ٰيعلوم متداوله جلوه داشتند و بحث علم و اطالع حتّ يهٴبا اطالع تام از کل

 يهٴان و در علوم ادبيملل و اد يخ عموميد و در تاريم و جديقد يهٴاله فهٴو مخصوصاً در فلسنمودند  يم

توانست کرد و از صفات و حاالت  يانکار نم ياسات احديحه و حقوق و سالصّه و در طب و حفظياسالم

ر وسعت و گيدر امور حاضره و مستقبله بود و د يينايان شان عظمت خرد و عمق و بيار معلوم و نمايبس

اتشان آشکار است و از تمام شئونشان يق که در حکايت فکر و عدم تحدد و تعصب به همان طرينوران

شان شمرده يت خانوادگيو شفقت و نوازش و کرم که سج يو سرپرست يگر آقائيگشت د يآشکار م

و بالغت  ت فصاحتيگر غايباشد د يدا ميچه از آثارشان هو گر قوت منطق و استدالل چنانيگشت د يم

ه شئون و احوال تکلم که حسن و ينثراً و نظماً و در کل يو ترک يو عرب يفارس يها ت در زبانيو جذاب

ه مورد يه و توجهات قلبيگر استغراق اوقاتشان در اعمال فکريداست ديرشان پينظ يز از آثار بيخط ن ييبايز

ر ينظ ير بياست و تدبيگر سيشدند د يم ر غالباً خستهير و تقريشان بود به درجه که از کثرت تحر عالقه

گر يار متعلق به داخل و خارج آشکار است ديمورد بسوصل و عقد امور جمهور که در گفتار و رفتار در

و مروت که مانند آن  يو شرافتمند يرتمنديو غ يو نفسان يت و عظمت و قدرت و شجاعت بدنيشخص

مت و يت حسن اخالق و ماليطبقات و افراد به غاگر حسن معاشرت با عموم ير بود دينظ ت کميبه غا

گر خوش بودن يد يت خضوع و فروتنيگر نهايرات ديت و خيق عموم به هدايو مماشات و تشو مجارات

ت يگر نهايران و کودکان و کمک و مساعدت به آنان ديان و پينوا يدر مصاحبت و مجالست با ناتوانان و ب

ه و مدافعه و محامات از آنان ياء روحانيه و اوليق و مظاهر الهت نسبت به نام حيعبود ٰيو حتّ يکوچک

و محبت و وفا و شفقت و خدمت  يت و آشتيگر فنا و محوينمودن مخصوصاً نسبت به حضرت بهاءاهللا د

ها در  ا که کتابين گونه اوصاف و سجايبا دشمنان و در ا يشان و حتيو مخصوصاً با خو يبه عالم انسان

 يعالم انسان يم که آن حضرت مثل اعالين جمله اختصار و اکتفا کنيتوان نوشت به همانشان ينقل و ب
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از روزها درطهران  يکيکه در  فرمودند آن يت ميام صغرشان که خود حکايبودند و از قصص و واقعات ا

اد يفرکردند اطفال گذر گرد آمده و داد و  ياب ميدرس ذهاب و ا يکه از خانه به مدرسه بازار پامنار برا

 يآورده به سو يثمر ندارد رو يياعتنا يدند که بيشان چون ديدند و سنگ انداختند و ايبرکش يبچه باب

ت ين مضمون حکايز به ايم کرده پراکنده گشتند و نيآنان متوجه شدند و آن همه کودکان از مهابتشان ب

ه قدر سجاده نماز و کار گستردند ب يسکو م يرو يرونيم که در بيفرمودند که در بغداد سجاده داشت

آورده  زميهآمد  يالمک روز حين هم برجا نماند ير از اينرم بود و غ يليبلند و خ يها فراهان و با پشم

جا  نيهرکس ا يعنيف ينام هنا بکبيلليان گفت يد و چنيسجاده خواب يالحال برجا گذاشت و رو يف

ه يزادگان قاجار از شاه يکيز يو ند يبشتاب دومان خواهم شد يپش بردار و بروکند گفتم  يف ميبخوابد ک

ماهر بود و به حضور حضرت بهاءاهللا دوستانه ذهاب و  يراندازيکردند که در ت يت ميم عراق را حکايمق

کنار بر سوارهتقاضا کرد که حضرت عبدالبهاء با او باشند و قبول فرمودند و چون  ياب داشت و روزيا

دور برون آمده به  ير آب برده در مسافتيبه زسر يپرند و هم يدجله م را که بر يرفت و مرغان يدجله م

خطا رفت و حضرت عبدالبهاء تفنگ را از  يرش هميروند خواست شکار کند و ت ين باز به آب ميالع ةطرف

ور را هدف کردند و شاهزاده با لحن بلند و حالت تعجب گفت ياو خواستند و نشان گرفته همان ط

فا تا يح ۀا از کنارج عکّيشان در خليها يدارند و نقل شناور يدييأها عجب قدرت و ت يباباهللا بچه سبحان

رها و اقدامات آن حضرت يتوانند در آن حدود معروف بود و تدب يز کمتر ميشناور ن يها ا که عربعکّ

ودند ن فرميسابق نگاشته آمد از آن جمله خود شفاهاً چن يها ام حضرت بهاءاهللا در بخشيراجع به ا

ف نبردند در قشله که ممکن يف داشتند تا شش ماه به حمام تشريمنصور که تشر نهٴمبارک در خاجمال

بردند چقدر خوب است انسان هر هفته به حمام  يف ميهفته تشرداده بودم بعد هر يبيک ترتينبود و من 

رون يک روز بيطور تعلق گرفته بود  نيف ببرند اراده ايرون تشريگذاشتند ب يمبارک را نمبرود جمال

بردند در شب سوار االغ يف ميرون تشريوقت بکس تعرض تنوانست بکند هر چيف برده بودند هيتشر

من به ساحت اقدس مشرف نشوم با  ٰيکرده بود که حتّد امر صادريبردند عبدالحم يف ميشدند و تشر يم
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ام اقامت به يث که اين و احادآر قريو درس تفسن چادر مبارک در سر کوه کرمل مرتفع بود يوجود ا

کردند قبالً اشاره شد و بعد از غروب  ير تدرس و استفاضه ميعبداهللا پاشا داشتند جمع کث نهٴا در خاعکّ

دامن از  ين فرمودند و هميه و تزئير و تسويمطهره و باغ را اصالح و تعم ضهٴبا دست خود رو ابهيٰٰشمس 

ها به  ده غرس نمودند و مکرر گلدانيبردند و گل و نهال از باغ رضوان کش کردهمل و خاک و سنگ پر

انجام خدمات مذکوره  يان را صف زده براياز بهائ يمقدسه آوردند و گروه ضهٴا به روشانه و پشت از عکّ

 مبارکه بر خاک نشسته غالباً تنها به ضهٴارت رويدند و هنگام زيکش يم يخوانان به بهجارتيمناجات و ز

نمودند  يتوقف م ياميفا رفته ايک بار به حيچند روز در هر اعلٰي ٰ پرداختند و هنگام بنا مقام  ياز ميراز و ن

کردند و به  يد ميد و بازدين ديان در مسافرخانه از محترميو بعد از اجتماع و مصاحبه با دوستان و آشنا

فرمودند و اطفال و  يو مساعدت م ييجو دلان قدم گذاشته يبضاعت ملل و اد يفقرا و اشخاص ب يها خانه

ن و يدند و محض کسر عناد متعصبيبخشيآورده م يرونيب بيشدند و نقود از ج يا مينام برده جو وخ رايش

 يز همه روز جمعه برايفا نيام و در حيآخر اال ين از آغاز ورود به عکا اليا ديخلوص در مقامات عل ۀارائ

د و يده و ديرا مراعات نموده معا يحيو مس ياد و مراسم اسالميافتند و اعييبه جامع حضور م صلوةمهٴاقا

از وسائل  ينوا و خاليدوز ب نهيپ يد شوشترمحم يفرمودند و نگارنده خود شاهد بودم که حاج يد ميبازد

اء يها و اش اش که کوزه شکسته مخلص در حجره ناتمام ساخته نامفروش مسکونه يول يزگينت و پاکيز

گوشت دست پخت  داشت به آب يهمان حجره نگه م يها ره در گوشهيو مرغ و خروس و غ يدوزنهيپ

انست ؤو م يت خوشيمندرس نشسته با نهايعلف و يه چوبيخود دعوت کرده و رفته بر چهارپا يزيد

فت و محبت و أالذکر از خصلت و ر از فقر دادند و از قصص الزم يف کرده تسليتوص يغذا شده همهم

عالم  بهٴاعجوو به تمام و کمال در آن ...مه يکر يهٴميو ش ابهيٰٰفضل و عفو و غفران که اساس امر جمال 

ت يخواندند و او خود حکافرخاش يباشد که حاج يم ....يحاج صهٴو درخشان بود ق ينش متجليآفر

ماريو ب استرفأ دچار يچند يخال و معاشرت و مرافقت با ناقضان از عواطف ين متوالينمودکه پس از سن

به  ينياش سرگردان گشتند و در آن حال جواد قزو و پزشکان در معالجه فتاديبخانه  ضيشد و در مر
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و او  ين شدت مبتال گشتيکه بد  يرا مرتکب شد يا چه خطائيآ يحاج ين گفت اينش درآمده چنيبال

که گوش به سخنان ناخردان دادم جواد مکدر شد و رفت و او غرقه فکر  نکردم جز آن يانيجواب داد عص

ست که با يا آن حضرت را نگريد در عالم رويست و با همان حال خوابيگر يا و امتحانات شد و بسيدر بال

رک د تدايده اظهار مالطفت نموده فرمودند حال بايش را بوسينش آمده رويبه بال يجمال منبسطه آسمان

ن غرقه آب شده و اعصاب نرم گشته بدن به حرکت يکه بستر و بال يدار شد در حاليب يمافات کرد و حاج

ر ييرت کردند و بستر تغيدرنگ خدمتکار را خبر داده پزشکان آمده حيمار نبوده بيب يکه گوئ آمده چنان

رون رفته محل اشتغال يمارخانه بيچند حفظ از هوا کردند و پس از هفته از ب يامياوردند و ايداده آب مرغ ب

ده و خواهش يآمد رس يم يخوريچا ياش برا که به حجره ياش را مفتوح داشت و ترک يفروش يچا

داشت و  ييد و او هم آشنايحضور به محضر حضرت عبدالبهاء عرض نما ۀطلب اجاز ضهٴيکرد که عر

 ساؤاز ر....آن حضرت که چون  ران کروسه ارياسفند طهٴبعد از چند روز به واس يضه فرستاد و حاجيعر

عبداهللا پاشا حاضر  يت آن حضرت سرايا برد و به باالمر ورود به عکّ فا برده حسبيا به حرا از عکّ هيعسکر

ف بود يش ضعيده و چون هنوز پاهايعرض نمود و او را به باال طلب صهررزا محسن افنان يشده و آقا م

ار خود را به اقدام مبارک ياخت يافتاد ب ينوران ۀاش به چهر دهين که ديه رساندند و همتدستش را گرف

نک يدند و فرمودند ايش را بوسيرا بلند کرده رو يد و آن حضرت ويانداخت و دامن لباده را گرفته بوس

بماند و  يه فرستادند که ماهيگاه به طبر کرده و آن يو او را چند روز نگهدار يد تدارک مافات نمائيبا

ن حضور يزائر يرائيد و در خدمت و پذيفا برگشت مشغول به شغل خود گرديافت و به حياعصابش قوت

و  يچه از چا آن يديد ير و نادار ميرا فق يتاب بود و هرگاه مسافر ين بين ثابتيمبارک و مساعدت مجاور

غربا  يکه گاه برخ داد با آن يب خود مياز ج يگاه ٰيکرد و حتّ يمت نميق بهٴشد مطال يخوراک صرف م

 يالملل قحط نيغ نداشت و چون در حرب بيبردند از مساعدت غربا در يم دهيرا دزد يزيخانه چيدر چا

 يد که از ربحش صرف فقرا کند وليقند ارزان خر يرساند و مقدار يک آش با نان به فقرا ميشد روزها 

ن افتاد يکه تکه از قند بر زمره بردند و در آن حال يها و غ ده و قندها و روغنيرس يبغتتاً عسکر عثمان
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رد و عسکر طپانچه سخت بر بنا گوشش نواخت و او که همه اعمالش را طبق رضا بر يخواست بگ يحاج

ده يان شده به حضور مبارک رسين موقع به شدت محزون و گريده مسرور بود در ايد يم ٰيوفق رفتار مول

دادند شکر کن خدا را که  يعبارت تسلن يکنان بداهل جفا کرد و آن حضرت تبسم يت از جفايشکا

دادند تا به  يه قند به حاجک کلّيگندم و  ۀسيل آقا دستور فرمودند که کيگاه به اسمع آن يو داد يداشت

بزرگ که به قصد ساختمان مدرسه  يدر محل يحاج يدکان برده باز مشغول به همان اعمال گردد و روز

خت قرب ظهر آن ير يرون ميه رفته خاک و سنگ بده چاه کند و قرقره گذارديکودکان خر يبرا

نبود و آن  يرون کشند و شاگرديرا به باال ب يداد که و يشاگردش را ندا م يحضرت بدانجا رفتند و حاج

ما را به خاک  ....اد زديحضرت با دست خود طناب را حرکت داد او گمان برد که مستخدم است فر

راهن بود و آن حضرت عبا به او دادند که به سر يتا پ کيس آب شد يخ يو حاج يوا داشتهم  يکش

 يده سرما نخورد و آن حضرت بدو فرمودند وقت ظهر است چه داريرفت که لباس پوش....انداخته زود

آب زده با  يها را قور کرده و نانل دميزنجب يقند با نبات قور ير و کميپن .....نان  يم مقداريکه بخور

بدن  يچائ يل در تابستان به جايلذت داده و زنجب يليمدح نمودند که خ......به حضور نعنا  ير و مقداريپن

خدمت در  يبرا يبغداد ٰيمصطف....که  ......از اهل يدخترد و ينما يکند و رفع رطوبت م يرا خشک م

عباس (ناصر  يگر آن که حاجيت ديدادند که تنها نماند حکا يحرم مبارک دارد به ازدواج حاج

ل يتحص طهٴآمد و واس ين به محضر مبارک ميکه به امر مراوده و مرافقت با ناقض ياميا يمعروف) بغداد

چ کوچه فرمود يرفتند در پ ين که مقداريم و همين بود فرمودند فانوس بردار برويمعاند ياطالع برا

 يدارريکه به ضم يت و مقصديحضور ندارد و همان ن يم و ثالثيجا هست نينک من و تو در ايست ايبا

معلوم شد که در محضر مبارک تمامت  يکرد وليحاش و استغفار هميعباس است يانجام ده و حاج

شه نمود و يانست و انديع ن هم احوالشيثابت نيمنؤمبر ز دانست که يات و احوال مکشوف است و نيخف

ن با ستم و خنجر قصد يناقض يگر به اغوايتن دز دو يد و نين ببريافته دل از مخالفيتيالتفات و هداکم  کم

خان ونسيشان هر دو را عفو و اغماض کردند و دکتر يش نبردند و اياز پ يقتل آن حضرت نمودند و کار
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ن که يجمله ان نوشت منيمشاهده نمود چن خودکه  1316فا حدود سال يام حيافروخته در ضمن وصف ا

ار مالطفت نسبت به فرد فرد از حضار به مرحوم استاد ک وارد شدند و بعد از اظهيک شب ساعت ي

آلوده بودند فرمودند مناجات بخوان او هم فوراً عرض کرد انت الذاکر و انت که خواب يدعلمحم

ظل قباب  يح فيستريجوار رحمتک و  ينام فياراد عبدک ان  يو مقصود يديو س يا الهيالمذکور 

ش يار مبارکش بيفا زحمات بسين است که در حيآخره مقصود ا يناً بحفظک و حراستک اليفظلک مستع

کوتاه تا آن وقت از شب مشغول انجام امور مختلفه بودند و در هنگام  يها ا بود و فصل تابستان شباز عکّ

 يپرداختند آن يجبل کرمل به دعا و مناجات م نهٴخلوت در دام يصحرا يطلوع فجر هم مستمراً در فضا

غروب آفتاب  يافتاد که تمام روز به زحمات و مشقات مختلفه گرفتار حوال ياتفاق م يراحت نبودند گاه

رون يانجام امور مجدداً ب يفرمودند و بعد برا ياستراحت م يرونيقه در اطاق خوابگاه بيبه قدر ده پانزده دق

 يدوستان اله خاطر يت شهر باعث نگرانيند فقدان امنيبردند تا چه هنگام از شب مراجعت فرما يف ميتشر

از خطر نبود خصوصاً با  يشد خال يده ميلول شن ر ششيت يکه غالباً صدا ياب در شهريبود ذهاب و ا

ت مبارک به يب يرونيها که از ب ن جهت شبيده بود به همين رسين به سمع ثابتيه ناقضين که از ناحيد ايتهد

هذا مرحوم  در ظل مبارک نرود مع يفرموده بودند کس يبردند با وجود آن که نه يف ميتشر ياندرون

شد از دنبال به  ياز خدام مخلص محسوب م يکيدوز و ضمناً  که هم بنا بود و هم کفش يدعلاستاد محم

ن يت خودسرانه و محرمانه را ايمورأن ميا يد و گاهيرسان يکل مبارک را ميرفت و ه يفاصله چند قدم م

 يشب اگر طرف توجه يکيت در تارير هنگام وصول به برفتم و د يگرفتم و از دور م يعبد به عهده م

را مشروع و مقبول  ين فضوليگشتم و ا يو سرافراز م راهللا مفتخ امان يا فيک کلمه مرحبا يشدم به  يواقع م

موده يراه پ مهٴيباً نيب در ظل مبارک آهسته آهسته روان شدم تقرين ترتيک شب اتفاقاً به هميشمردم  يم

کل مبارک يبه سمت ه يدر پير پيدست راست سه ت چهٴکو نهٴدم که از دهيچند قدم د لهٴفاصبودند و من به 

ر دوم را ين که تيندادم اما هم يتيفا آشنا بودم اهميگونه صداها در ح نياول چون به ا لهٴشد در وه يخال

شد  يسوم که خالر يش رفتم تيد به عجله و شتاب پيآتش به طرف راه عبور مبارک زبانه کش لهٴدم شعيشن



456

ختن يگر يگر هم که دورتر از او بود در وسط کوچه بود بنايک نفر ديدم يمن در مقابل کوچه بودم د

شتر فاصله يکل مبارک دو سه قدم بين هنگام با هيدند در ايا دويگذاشت و هر دو به طرف ساحل در

 يه مخصوص آن وجود نوراننه و وقار کينأنکرد با همان طم يرييچ تغيمبارک ه ينداشتم اما طرز مش

به ماوقع نفرمودند از قرار  يکردند ابداً توجه ين حرکت ميسنگ يها ب با قدميبود به همان ترت يآسمان

که توجه مبارک به عالم  ين موقعين عبد نخواستم در چنيمعلوم آهسته آهسته مشغول مناجات بودند و ا

دند وجه مبارک ين که به درب خانه رسيم همينماش و اضطراب يا اظهار تشوينموده و  يباال است عرض

مرحوم استاد  يرا برال يتفص اهللا فرمودند مرخص شده آمدم امان يبرگردانده ف يکيرا در همان تار

بعد را  يهاننمود و شب يش و نگرانيت کردم او هم باطناً مضطرب شد اما در ظاهر تشويحکا يدعلمحم

شه ما دو نفر باهم يه را از دست ندادم و همين عبد هم آن رويد و اينورز يکل مبارک غفلتيعت هياز مشا

... تا دو از ميخاطر نبودنشاين خصوص پريرفتم ولکن در ا يعت ميدر ظل مبارک به مشا ين اوقاتيدر چن

مبارک  يآبخور ۀها دو مرتبه سم به کوز از آن يکيثاق را نموده بودند ين که قصد هالک مرکز ميناقض

 يکيوس شد و بالمآل هر دو نادم گشتند يد و مايبا خنجر مصمم قتل گرد يکيخته و مکشوف شد و ير

ت يام خود را بسر بردند. حکايرا اغماض فرمودند و هر دو در طهران آخر ا يکيمورد عفو واقع شده 

خدمت به  فا و مخصوصاً درياش ساکن ح ره با پسر و عائلهين اخيکه در سن يزدييعل يکه حاج گر آنيد

ت نمود که چون در ين مضمون حکاينگارنده از حال خود بد يداد برا يه آن حضرت کمک ميعدس يهٴقر

وم لها را مظ آنان شده و آن رن بود لذا بعد از صعود طرفدايغالباً معاشر با ناقض يام اشراق انوار الهيا

ک نزد آن حضرت رفته يتار يها پنداشتند و از جانب آنان در دل شب يآن حضرت م يها استيس

با دست  يگشت و گاه يرفع مشکالتشان م يرها برايه و غيس بلديرفتن نزد حکومت وقت و رئ ملتمس

شه از ين هم و اندين ثابتينمود و مخلص يجاها م رفتن به آن بهٴشال کمر آن حضرت را گرفته مطال يقو

گفت اوالً  ين ميچن شانيبه ايد وليکردند که آن حضرت موافقت نفرما يقصد سوء او داشتند و اصرار م

من  يميرا دوست دارم چه دشمن صم يمن و ديراه ندهم در دليست و بياو نمن کمتر از  يقدرت جسمان
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در  يد و با ويام نمايمتنبه شود و توبه کرده بر تدارک ق يده کرده باشد که روزين عقيچن يعنياست 

ئت يدند تا چون موقع آمدن هيکوش ين ميرفاه حال ناقض يموده برايک ره پيها کوچه تنگ و تار شب

ات و يمفتر جهٴيافت که نتين شهرت يثابت نيو بد يان آن حضرت رسيبه ز يو احکام سلطان هيشيتفت

در مقابل چنان  ين اعماليبه چن ابهيٰٰشد که پسران جمال  ين است او را باور نميناقض نهٴمغرضا يها نيتفت

 يدعلرزا محميمادرش که در اندرون قصر بوده با مادر و خانواده م يند وليااليبرادر واالگهر دست ب

آن حضرت قرار داد و  يافت و دل از آنان برکند و به سويزش داشت از صحت آن اخبار اطالع يآم

رزا يدر محضرشان بودند و آقا م يامد که جمعيت آن حضرت بيبه حال خجلت به در ب يباالخره روز

ده مطلع يرا مشاهده کرد از قصدشان کمال تعجب پرسيسته وينزد در اطاق به دانسو نگر فنان ازامحسن 

شان افتاده به يالورود به پاها يورود فرمودند و او لد ۀگشت و به محضر آن حضرت عرض کرد و اجاز

شه دوست داشتم يه خواهش قبول توبه نموده و آن حضرت فرمودند استغفراهللا من تو را هميحال گر

در  ينده باش و نگارنده خود شبيآ ين بعد در فکر تدارک گذشته و خوبيو از ا يبود يميکه صم هچ

ز حضور داشت و معلوم يه نيکائيامر يهٴبهائ ضهٴيمر ۀمعمرۀس واتسون مبلغيمحضر آن حضرت بودم که مس

که  يحضرت در حالان بود و آن يبهائ عهٴاز جام يشه و کدورت از بابت انفصال برخيشد که در دلش اند

ن يباً بديفرمودند تقر يم يگذاشتن غذا و شفقت و مهربان شيدر پمالطفت  يرا بر صدر قرار داده هم يو

جا چقدر  نيا يکه آب و هوا يديبه چشم خود د يفا آمديمضمون خطاب کردند مسس واتسون به ح

دند و همه يت به عالم آفرمحب يباشد مرا حضرت بهاءاهللا برا يغبار م يپاک و ب هصاف است و سرچش

خود را از من جدا  يرا از خود طرد نکردم بلکه بعض يدشمنان خود را دوست داشتم من کس ٰيکس حتّ

ل داد يد اجر جزيد يتين امر مشقت و بلين بود که هرکه در اينمودند و بالجمله از خصال آن حضرت چن

ن امر را ين خادميل رساند و خالصيجل يده را به مقاميبت کشين مصيو خصوصاً اخالف شهداء و متقدم

چه تصور شود وفا نمودم  ن مضمون فرمودند که من آنيبد يدر خاتمه لوح يمحترم و معزز ساخت ول

م و يکن ين مقدار اکتفا ميبه هممحض ....... ات و واقعات يدم و ما از آن همه حکاياز مردم وفا ند يول
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نوشتند و  يه به السن مختلف در وصف و مدحشان ماز صدها نثر و نظم و مقاله و رساله ک يکي

دارم.  يجا مندرج م نيها ثبت شد در ا گر بخشيخواندند که بنده در خاتمه بخش پنجم و د يم

الکلم يبمدح ذاتک اضحت تزوه

حق ما تستوجب القلم يفيو ال

نهاک العلم مزوخر يف يانت الذ

لتطميه الموج يو بحر فضلک ف

ال.....لما تسر بلت برد 

... شمس المجد.... ياضح

ابن بهاءاهللا منزلةًيسموت 

عقالً و نقالً رفعت الناس کلهم

ةيا حسن تسميانت البهاء و ابنه 

منها عذت ظلمات الجهل تنهزم

ا طلب االصل محمود الخصال و مني

اجداده المجد و االعظام و الکرم

ن لفضل منک قد جحدوايان الذ

ه عنهم صمياذن کل فق يف

هم .... مقامات حائزه

انت بن صاحب هذا الوقت لو ....

ا عباس .....يتک يلما رأ

ثوب الکمال و باالجالل 

و باب فضلک مفتوح لقاصده
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ميک منه ... الديوجود کف

ا قد اجتمعاين و الدنيو عندک الد

العهد و الزمم يرعيجوارک  يو ف

ر الخبق قاطبةيقنت انک خيا

له قدم ير من اصحبت تسعيو خ

ر هذا و االرجليو قلت ما تس

د االممي.... ملک تاهت 

ن و قدياعاد فخاراالول يهو ل

نهدميس ياقام للمجد صرحاً ل

قد کان للعرب حق .... من قدم

وم باهت به اعرابنا العجميال

اعطم به بطأل اکرم به رجالً 

اغعاله غرر اقواله حکم

فاقت معارفه عمت عوارفه

م و تبتسمالعت لطائفه تز

شموسه سطعت اقماره طلعت

اته لمعت فانجابت الظلميآ

نه کرم الذت به امميزي

فه نقميس يکفه نعم ف يف

وجهه سوراً يف يقرأت التق يان

ات حق بصحف المجد ترتسميآ
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درکهيهات يمن رام قرناً له ه

رخم يجوار العل يما کل ما طار ف

ا کوکباً تخجل االقمار طلعةي

ا کفه نعميعطاا سحاباً يو 

قد شرف اهللا قوماً انت ....

قميا من به امتازت االقدار و اي

ک صادقةيکها کلمات فياهد

....يو لست انشدها ف

ل قد حوت درراًيدة بنت ليقص

فمائداً بسلوک الفخر تنتظم

ک تروم المهر عن ثقةيزفّت ال

يها العلم    مواليمهر التفات و عطف ا

الّا رضاک جزاً يال ابتغ

نضميس يل يو عروة الرق عند

ا من طبعه الحکمي.... ارجوک عفواً ا ياقول ذا و بعجز

آن حضرتاز ه يآثار باق

د نخست عکس ين کتاب ثبت گرديا يها چه مکرراً در بخش آن حضرت چنان يها اما شمائل و عکس

 يبا اغصان و اصحاب برداشتند و منفرداً و مجتمعاً برجا ابهيٰٰ.....ن اقامت ادرنه يبود که در سن ياجتماع

از خود بقاء اثر  ابهيٰٰنسبت به جمال  .....يد و بعد از آن براير نسخه گرديماند و به حال انفراد تکث

ره اجازت ندادند تا به سال يو غ يرانيا يها رسانهگانه و خواهشيگانه و بيخواستند و با همه اصرار  ينم



461

ز با همه يلد اقامت نمودند نيبالمف يديل نهٴکه در لندن به خا ياميبه اروپا ا يحال مسافرت اولدر  1911

رفتند و از  ياداء خطابه م يکه برا با آن ياران خصوصاً روزنامه نگاران اجازت نفرمودند تا روزياصرار 

دند و روزنامه نگاران به يکش يشدند عبا به سرم يباز سوار م ين هنگاميشدند و هم چن ياده ميل پياتومب

د فرمودند ين که نسخه به نظرشان رسيواقع نشد و نشر نمودند هم بايزگرفتند که  يعجلت و غفلت عکس

مذکور با مسس  يديمطابق بردارند لذا ل يند به حال فراغت و سکونت صورتيايحال که اصرار دارند ب

تنه و  مين عهٴد قطيام منتشر گرديه همان اکروپر مصور به همان عمارت آورده سه قطعه عکس برداشتند ک

ام مسافرت يدر ا يو اجتماع يار انفراديبس يها سار و سپس عکسين و يميچهرگر از دو يد عهٴقل يروبرو

متنوع گرفته شد که در جرائد و کتب  يها فا به احوال و وجههيام اقامت در حيز ايک و نيبه اروپ و امر

ب دادند و يها به انواع مختلف ترت ان از آنيره مجسمه ساختند و بهائيو غافت و در آلمان يار انتشار يبس

ن جلد يغالباً در .....کا قبالً شرح داده شديشان در امريک عکس متحرک از ايان امريت گرفتن بهائيفيک

ادگار ين نمونه و يز صوت و نطقشان را در فتوگراف ضبط نمودند که بهتريباشد و ن يشان ثبت م سفرنامه

نظم و نثر در  يو ترک يو عرب يچه ذکر شد در سه زبان فارس شان  چنان هير جهان است و اما آثار قلمد

شان و يمخصوص ا يبايق اسلوب زين خط شکسته و نستعليت فصاحت و بالغت و به عيشئون متنوعه به غا

رزا ير و ميمنرزايافنان دامادشان و خط م يرزا هاديل آقامين متنوعه از قبيشان در سنيهم به خطوط کاتبان ا

و  ياهللا صبح ضيرزا فيو م يرازيبن آقا رضا قناد شاهللا بيرزا حبين و آقا ميالمقرب نين پسران زينورالد

عباس و  يآقا و بعداً به امضا يبه امضا ابهيٰٰام جماليشان در ايرهم موجود است و آثار به خط ايغ

ه از يآ دو ر بريتفس ابهيٰٰام يشان در ايا ۀالسجن بود و از آثار صادر يا صاحبيمهر ع و با  عبدالبهاء عباس ع

ا که در يث مشهور کنت کنزاً مخفير حدين و تفسآلبت الروم از قرقر الم يوسف و تفسيۀر سوريکتاب تفس

1304ن امر به سال يخ اياح را از تاريس لهٴگر مقايادرنه نوشته شده و د

دو قسم  عکاسما اول جرائد  يرهاياز مد يکيم از ظهر گذشته يسه و ن 1329رمضان  15در جمعه 

از لندن يرزا اسداهللا اصفهانيم ....ستاده يا يکيو  يعکس جالس بر کرس
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باشد  يم منتشررها که مطبوع و يان خراسان و غياهللا متوجه به بهائ ا نفحاتير ايمرقوم فرمودند و خطاب شه

ال و ؤس يگر کتاب مهم موسوم به بعضيه و ديمدن لهٴه و رساياسيس لهٴرسا ابهيٰٰو از آثارشان بعد از صعود 

ن ماه در يچند يال 1321مفاوضات عبدالبهاء که در سال  يف بهٰياالهم به نام النور يسيجواب در انگل

نام ب نمود و به آن يده و بعداً جمع و ترتيال کرده و جواب شنؤس يز غذا مسس لورا بارنيا بر سر معکّ

 مهٴيگر در مصر به ضميد يدر لندن و بار يبار يد و به زبان فارسيمتعدد ترجمه گرد يها د و به زبانينام

ز سه مجلد از يد و نيبه طبع رس يز واشنگتون در موضوع اقتصادياز آن حضرت به مسز پارت يخطاب

ب عبدالبهاء معروف است و يدر مصر طبع نمود و به نام مکات ياهللا الکرد خ فرجيآن حضرت که ش يها نامه

ان ين بهائيجمع حاضر يآن حضرت برا يهٴانات شفاهيالوفا مطبوع در مصر که مجموعه از ب کتاب تذکره

د و دو مجله يبه طبع رس يا کا که در مجلهيام اروپا و امريدر ا يها ام فرمودند و خطابهيکه در اواخر ا

ن و يتدو يرزا محمود زرقانياناتشان که مياز ب ياريکا مشتمل بر بسيسفرنامه آن حضرت در اروپا و امر

قوله  ....هيات ترکينمونه غزل يطبع نمود و از برا

بهيٰٰهواال

مکه بو در کاوده ناالن اولوريک

کشور جان ووله سلطان اولور

له ....يف اوله بيمور ضع

مان اولوريمه سليجمله اقال

د دهيذره صفت پرتو خورش

اولوران يقله نماينور حق

لهينابود وجود اوله ب ۀقطر

در گهرون دولو عمان اولور

ف ... اگريز ضعيناچ ۀبند
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شاهان اولور تاج سر جمله

لشگر جهل ... هجوم باشند

دان اولورير سپه صفدر ميم

فدا يدلبر جاناننه جان

دان اولوريدر شاه شهيم که ايک

آفت هر فتنه اوقور تولور

مان اولوريثابت عهد راسخ پ

حق ينوگل رعنا يآهلد ي... نوبهار اولد

حق يايجانسوزه با شطر نوگل گو مهٴنغ

دوبيساز ا يچنگ معن يمطرب بزم اله

حق ينايب ۀديکل کولر آغلو دمادم د

د اولوبيمن سراسر گلشن توحيا يواد

حق يناينور خدا س يلديچونکه روشن ا

انيگلزر و گلستان محفل روحان ياولد

حق يموسا لهٴشع يطولشدچونکه کوگلنده 

تمادنيپاره ا پاره يستر و حجاب ۀپرد

حق يبايلر دلبر زيجد جلوه ا يکل ک

جهانه منتشر يالقدس اولد روح ۀنفح

............

گلستان خلل يان اولديآتش نمرود

حق يغنا ۀض در هر نفخياسم اعظم ف
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دل....يا

حق يو صهبا يجام م يباشالد ۀتا که دور

شان است هياز اشعار فارس نهٴو نمو

تابان شده ٰينور هد

رخشان شده  ٰيطور تق

ان شدهيبه جان پو يموس

نا آمدهيس کهسار

نيمب ن نوريصبح جب

ن يالفارض کلگون بب

نيچن ينيبا لعل رنگ

غرا آمده                       الغز 

وزد يم يميهر دم نس

رسد يم يريعب يبو

دمد يم يديصبح ام

نوراء آمدغبراء 

حق پرموج شد يايدر

شد ک فرح يهر موج از آن 

هر پست باال آمده

صوت اناالحق هر زمان 

د ز اوج آسمان  يآ

نشنود جز گوش جان يم
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آمده  أصم ....در  

نيا ابر کهر بار است

نيابار است  دررض يف

ن يانور شرر بار است 

آمده  أانوار بهر

آفاق عنبر بار شد

انوار شدامکان پر از 

دار شديها ب بس خفته

ا آمدهيؤر ريتعب 

ز شديعشق خدا خونر

ز شديعالم شرر انگ

ز شديجام عطا لبر

ع چون دور صهبا آمده   ع

بهيٰٰو قوله هواال

ن حلق بها در حلقه فتاديا

تو بود  ين طوق بال مويا

د به مشاميهر نفحه مشک کا

تو بود  ياز خلق خوش و خو

کراب .....

تو بود  يجو آن سرچشمه

ها به تب است  جان تشنه لب است  دل
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تو بود يگل در طلب رو

دل ما يبنگر صنما رو

تو بود  يچون قبله نما سو

ب جنون آماده کنونسباا

تو بود   يدل منتظر هو

تو  نهٴتو لب تش ۀن کشتيا

تو بود  يآشفته دل رو

مرده همه افسرده همه دل

تو بود يبخش همه موجان

ان       يده عيان گرديبر مدع

تو بود  يکو کعباس س

و قوله 

ذوالمنن يپرعطا يخدا يا

واقف جان و دل اسرار من

يدر سحرها مونس جانم توئ

يمطلع بر سوز و حرمانم توئ

يوست با ذکرت دميپ يهر دل

يد مرهمينجويجز غم تو م

ستيان تو نيخون شود آن دل که بر

ستيان تو نيکه گر يکور به چشم 

ر يقد يره و تار ايدر شبان ت
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رياد تو در دل چو مصباح مني

بدم ياتت به دل روحياز عنا

تا عدم گردد ز لطف تو قدم

قات منگر و در قدرهايدر ل

لعطااذو يبنگر اندر فضل خود ا

ور بال و پر اشکسته راين طيو

احسان نما  ياز کرم بال و پر

رارت مقريزت يفيمقر عرش مطهر و ک

است چه  ٰياولطهٴمجاور عرش مطهر حضرت نق اعلٰي ٰ کوه در مقام جوف ينير زميز ياز تحتان يدر قسمت

له را خصوصاً در بخش سوم يجل ۀجا نواد آن واريدن مقام حسب و دستور آن حضرت يدر هنگام بنا ا

راز و بوشهر يق شياز اصفهان به عزم ارض مقصود رهسپار شدند و از طر يٰيحيديم با برادرش آقا سيآورد

مذکوره و حضرت  مهٴا معظين عليورود نمودند از ازدواج و اقتران ما ب ابهيٰٰا و محضر ا به عکّيو در

ن عالم در صغر سن درگذشتند و ياز ا يظهور آمد که برخ صهٴده به عريافته اوالد عديعبدالبهاء وقوع 

به نام  يگريافت و ديوفات  يقمر يهجر1305که در سال  ين افنديبه حس ٰيدو از آنان پسر مسم يکي

به  ةک دختر مسمايدرگذشتند و  يميسال و ندر دو يگريو د يدر سن دو سالگ يکييرزا مهديم

ن ترانه ساختيبد يبتيافت که شباهنگ مصيز در صغر وفات يانگ روح

يو امض يفاه آه عما قض

ده با اشکسته خامهيزخون د

سم آه در عنوان نامه   ينو

دل که بازار فجر ماتم يبنال ا
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غم اخترفروزان گشت سوزان  

وزان اختر هزاران اخگر آه  

خت ناگاهيبه خرمنگاه جانان ر

است يدا عجب آتش فروزين بيدر

است يدا و نوريپ لهٴکه هر سو شع

ن چه نار استيا اين صحرا خدايدر

سو دو صد دود و شرار استکه در هر 

برافروخت يقضا از نو عجب نار

نان را ز غم سوختيکه خاکستر نش

نمينه خاکستر نشيريمن از د

نميتا سر اتش يچه افگر پا

دارم ز ماتم يبسر خاکستر

درون چون افگرم از آتش غم

قعده تا حاليمن اندر دوم ذ

سوزم شب و روز و همه سال يهم

حيعه المليح ... ترجيآخر نظمه المؤثر الفص يال

از سدره بقاکم ياگر شد برگ

بماند غصن اعظم سبز و خرم

ين منقوش است.   هوالباقيقبرش در قبرستان عکّا چن ۀو بر لوح

غا زان نهال جاودانه  يدر

رون شد ز بستان زمانهيکه ب
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شباهنگ شب از آهنگ و سوز

ن ترانهيزند در باغ ماتم ا

از سدره بقاکم يشد برگاگر 

بماند غصن اعظم سبز و خرم

باشد نخست  يشان متفرع و استوار ميات چهارگانه برقرار ماندند که نص آن حضرت از ايو ورقات عال

 ين بن حاجيد محمدحسيبن آقا س يرازيش يرزا هاديدر عکّا با جناب آقا م 1313ه که به سال يائيض

م وصلت و اقتران فرمودند و فرزند ياحوالشان را در بخش پنجم آوردرزا ابوالقاسم افنان که وصف  يم

ا متولد شدند که در در عکّ 1314به سال  يربان يشوق يغصن ممتاز اله ٰيالور يمانندشان حضرت مول يب

حسن ديس يبن حاج يزديرزا محسن يخانم که به نکاح آقا م ٰيطوب....ن بخش نگاشته آمد دوم يهم –

هدا الشّ دحسن سلطانرزا محميمبن آقا يرزا جالل اصفهانيدرآمدند و سوم روحا خانم که آقا مر يافنان کب

م وصلت کرد و از يحرزا عبدالريم يبن حاج يزديد رزا محميمازدواج نمودند چهارم منور خانم که با آقا

 يايغراق همه در درن استيد و در عيم آن بزرگوار معلوم گرديت امر عظيو مقام وال گانه اول بنات سه

ه يفا مورخ هفتم ژانويتلگراف واصل از ح مهٴد و ترجيها گشوده گرد د بر دليام يها چهياحزان در

....يافند يت مبارک ارسال شد شوقيکتاب وص يدواچن بود طهران يچن 1300يجد 16مطابق 1922

مقال کرده شرح احوال سعادت  و بدان ....شود  ين است که درج مين صورت الواح چنيا) و عيعل ۀ(ورق

هذه يم و هيدار يرا محول .... نهم مپر عظمت آن بزرگوار  ۀدور اشتمال

السمحآء .... عته يشر يرحم يو حمثاق عن سهام الشبهات يکل امره بدرع الميهواهللا حمداً لمن صان ه

ن ينه المبين و ديالحصن الحص ان و حرسيللبن ةهادم و ثلةناقضه  عصبتهبجنود عهوده من هجوم ضاء يالب

نات يات بيثاقه الثابت بآيهم تجارة و ال عزة و ال سلطة عن عهد اهللا و ميبرجال ال تأخذهم لومة الئم و ال تله

اول غصن مبارک خضل نضر  ية و الثناء و الصالة و البهاء عليظ و التحيلوح حف يف علٰي  من اثر القلم اال

دة عصماء تتلئأل ين و ابدع جوهرة فرين الربانتيالشجرت ية منشعب من کلتيانان من السدرة المقدسة الرحمير
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يثاق فيالم ين ثبتوا عليفروع دوحة القدس و افنان سدرة الحق الذ ين و علين المتالطميمن خالل البحر

عة يروجوا شرن اهللا و ين نشروا نفحات اهللا و نطقوا بحجج اهللا و بلغوا ديامراهللا الذ ياديا يوم الطالق و علي

 ين الظلوع و االحشآء من عباد اهللا و عليران محبة اهللا بيا و احجوا نيالدن يراهللا و زهدوا فياهللا و انقطعوا عن غ

اال و  يمن بعد يضئ من فجر الهديلوح و ييثاق اهللا و اتبعوا انور الذيم ين آمنوا و اطمئنوا و ثبتوا عليالذ

ن.يالعالم يظله الممدود عل يلمن استظل ف ين طوبين المبارکتيهو فرع مقدس مبارک منشعب من الشجرت

اهللا و ةت امراهللا و خدمت کلمياهللا و حما عتيانت شرياهللا است و صنيد ۀاعظم امور محافظ ياله ياحبا يا

کنان به قربانگاه ز را فدا کردند رقصينمودند و جان عزل يسبل هزاران نفس خون مطهر را ين سبيدر ا

ٰ مبارک حضرت  نهٴيد نگاشتند سيات توحيش آياهللا افراشتند و به خون خو نيعلم دشتافتند و   اعلٰي 

الفدا از ضرب چوب در االحبائه يروح ابهيٰٰر بال شد و قدوم مبارک جمال يله الفدا هدف هزار ت يروح

ر گشت ير کند و زنجيمبارک در زندان طهران اس يد و گردن مقدس و پايمازندران زخم و مجروح گرد

ده از يرخ داد از جمله بعد از صدمات شد يبتيد و ابتال مصيرس يبال و آفت يو مدت پنجاه سال در هر ساعت

ر آفاق معرض کسوف از اهل نفاق بود و عاقبت يآالم و محن شد و در عراق ن يوطن آواره و مبتال

ت به يت مظلوميبلغار در نها طهٴد و از خيگرد يگشت و از آن شهر به ارض سر نف رهيکب نهٴيسرگون به مد

سرگون  يبه شهر يالحبائه الفداء چهار مرتبه از شهر يسجن اعظم ارسال گشت آن مظلوم آفاق روح

افتيبد استقرار ؤن زندان به حبس ميد تا در ايگرد

هواهللا

ل يله الفداء دل يروح اعلٰي ٰ ار خوبست مطمئن باش تشرف به حضور حضرت ين خواب بسيمن ا يشوق

دوارم که يا اميرو ين باقيت و عظماست و همچنيو عنا ٰياء و حصول موهبت کبري.... از حضرت کبر

و تضرع و  تبتلشب  ييفزايقان و عرفان بيمان و ايو روز به روز بر پ يگرد ابهيٰٰمظهر الطاف جمال 

.    ع ع يدار ٰيو روز آنچه الزمست مجر يمناجات کن



471

وارده بر  يايک بال از بالين يد ايق مسجون و مظلوم گرديو در سجن قاتالن و سارقان و قطاع طر 

قدم ظلم و عدوان و ستم و جمال يايد از جمله از بالياس نمائين قيگر را بر ايد يايمبارک بود بالجمال

ت پرورش يبود که آن مظلوم مسجون با وجود آن که او را از صغر سن در آغوش عنا يٰيحيرزا يان ميطغ

ز دو يانواع نوازش مبذول فرمود و ذکرش را بلند کرد و از هر آفات محافظه نمود و عز يداد و در هر دم

ٰ ده حضرت يح شديا و نصايجهان فرمود و با وجود وصا ان اک ياک ايقاطع ا ح به نصّيو تصر اعلٰي 

 يو هجده حروف ح اعلٰي ٰ ان و واحد اول نفس مبارک حضرت يالب يبالواحد االول و ما نزل ف حتجبت

د و ينات چشم پوشيات بيشبهات نمود و از آ يب کرد و القايانکار نمود و تکذ يٰيحيرزا يهستند باز م

ظلم  نسبت بلند نمود و الياد واويو فر بدر کردنمود بلکه دم اطهر را  ين اکتفا ميکاش به ا ياغماض کرد ا

ن سجن اعظم ير اشراق به ايکه سبب شد که ن چه فساد و فتنه برپا کرد تا آنسر و ستم داد در ارض 

رزا يمان مرکز نقض و قطب شقاق ميثابتان بر پ ين زندان مظلوماً افول نمود ايسرگون شد و در مغرب ا

م در يات کتاب کرد و خلل عظيف آيتحرثاق نمود و يامر شد و نقض م چون منحرف از ظلّ يدعلمحم

 و به عداوت ت عبدالبهاء کرد يام بر اذيم قياهللا نمود و به بغضاء عظ ت حزبياهللا انداخت و تشت نيد

نماند که  ينداخت زخمين مظلوم نيا نهٴينماند که بر س يرين عبد آستان مقدس هجوم کرد تيت بر اينها يب

و نور مشرق از حضرت  ابهيٰٰخت قسم به جمال اقدس يناکام نر نينماند که در کام ا يروا نداشت زهر

نوحه و ندبه  اعلٰي ٰ ستند و مالءيگر ابهيٰٰن ظلم اهل سرادق ملکوت يالفداء که از ا الرقائهم يروح اعلٰي  

ن يات فردوس به جزع و فزع آمدند و طلعات مقدسه ناله و فغان کنند ظلم و اعتساف ايند و حورينما

کل امراهللا وارد يکل هده بريمبارکه زد و ضربت شد ۀشجر ۀشيشه به ريد که تيرس يا به درجهانصاف  يب

کرد و دشمنان حق را خشنود و شادمان نمود  يده جارين از ديمبارک را سرشک خونآورد دوستان جمال

شتن را ينمود خودوار يرا ام يٰيحيوس يأکرد و امت م زاريبقت را به نقض عهد از امراهللا يبسا طالبان حق

کرد و اگر  ....ات محکمات را بگذاشت و يو جسور نمود آ يکرد و دشمنان اسم اعظم را جرمنفور

ان ينمود و بن يامراهللا را محو و نابود م يد به کليرس ينم يئن الشيبه ا يدر پيقدم پ جمال ۀدات موعودييأت
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هجوم نمود و امراهللا مرتفع  اعلٰي ٰ جنود مالء د ويرس ابهيٰٰالحمدهللا نصرت ملکوت  يول......را  يرحمان

ات يد و آير رسيس به اوج اثيات تقديراو علم حق مرتفع شد  ......ر شد يگ ت حق جهانيد و صيگرد

ت امراهللا به ياهللا و مصونعتيت شريو حما هيوقااهللا و  نيانت ديد حال محض حفظ و صيل گرديد ترتيتوح

و  ين تصور نگردد قوله تعالياعظم از ا يرا انحرافيد نمود زيثابته در حق او تشبث با ۀه مبارکينص آ

ن مالحظه نما که يالبالد و کانوا من المفسد يو فسدوا ف يکا لنفسيالجهالء اتخذده شر يائيتقدس ولکن اح

ان  ياند ال اشتهار دادهها  ن سخنياند و چن اند معذلک رفته که تلقاء حضور بوده ياند نفوس قدر ناس جاهل چ

قدر چد ييدر ظل امر منحرف شود معدوم صرف خواهد بود مالحظه فرما يقال حلت صراحته اگر آن

ل حاصل شود يسار مين و يميس شعر اگر به أرا به مقدار ريح فرموده زيانحراف تصر يد است که آنيکأت

 يد که غضب الهيفرمائ يال مالحظه مکه ح صرف خواهد بود چنانمعدوم  ديفرما يابد و ميانحراف تحقق 

ن چه يخسران مب يو جهاراً فسراً اعوانه انعدام است فسوف ترونه وه وماً رو بيوماً فيچگونه احاطه نموده و 

ات و کلمات است يات و اسقاط آيف آياعظم از تحر ياهللا است چه انحراف ثاقياعظم از نقض م يانحراف

اکبر از  يمان است چه انحرافيبر مرکز پ ياعظم از افترا يد چه انحرافيينمااهللا دقت  عيرزا بديدر اعالن م

ه يثاق است که مستدل به آيبر قتل محور م ياشد از فتوا يکل عهد است چه انحرافيف در حق هينشر اراج

مبارک رد ام مبارک ادعا نموده و جماليا ننموده در ايقبل االلف شده و حال آن که خود ح يدعيمن 

اتم از  ياو به خط و ختم موجود چه انحراف يش گذشت و االن ادعايکه از پ ياو فرمودند به عنوان يادعا

 ياست چه انحراف يربان ياز سبب شدن حبس و سجن احبا ...ياهللا است چه انحرافءکذب و بهتان بر احبا

 يند چه انحرافينماام ين مظلوم قيب به حکومت است که بر قتل ايات و کلمات و مکاتيم آياصعب از تسل

ه است که سبب وحشت و دهشت يب و مراسالت افترائير مکاتيع و تزويع امراهللا و تصنيياشد از تض

اشنع  يب در نزد حکومت است چه انحرافين مظلوم گردد و آن مکاتيجه سفک دم ايحکومت شود و نت

افضح در القاء  ينحرافه است چه ايناج ۀفرق شمل تيارذل از تشت يان است چه انحرافياز ظلم و طغ

 ياخبث از اتفاق با اعدا ياب است چه انحرافياهل ارت ۀکيالت رکيوأافظع از ت يشبهات است چه انحراف
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ب دادند و از افتراء و يترت هالئح يثاق با جمعيش به اتفاق ناقض ميگانگان است که چند ماه پيو ب ياله

گفتند و از  ٰينگذاشتند و عبدالبهاء را نغوذاً باهللا عدو صائل و بدخواه مرکز سلطنت عظم يباق يزيبهتان چ

عاً يالتراب صر يعلش افکار گشتنديرا سبب تشو يار و حکومت شهريبس ۀديشد ۀديات عديل مفترين قبيا

و  يا ربيمسکختام  ياتيکن خاتمه حيول يو عالئ يو عز يو امل يو رجائ يالحراک لالعضاء هذا منائ

کل  يس فأاذوق هذه الک ياشهدک انن يعزک و ان ةحضرو هل من موهبته اعظم من هذا ال و يمالذ

االرض الفساد و  يالنفاق و اظهروا ف االشقاق و اظهرو اثاق و اعلنوين نقضوا الميالذ يديبت اسام بما اکتياال

 نيحماک الحصن و احرس يناکثلا ءن من هوالينک المبين العباد رب احفظ حصن ديماراعوا حرمتک ب

 يدعلرزا محمياهللا مرکز نقض مءاحبا يا ين باريز المتيالمقتدر العز ين انک انت القويمن عصبته المارق

مبارکه منفصل شد و ما ظلمناهم  لساقط گشت و از شجر يبه نص قاطع اله ٰين انحراف التحصيسبب ا

ن يو احرسهم بع يالمناء من شر لنفس و الهواحفظ عبادک ا ياله يظلمون الهيولکن کانوا انفسهم 

ن کالئک من سهام الشبهات و اجعلهم يحصن حص يتک من الحقده و الحسد و البغضاء و ادخلهم فيرعا

ات نازله من يدک و اشرح صدروهم به آينات و نور وجوههم بشاع ساطع من افق توحياتک البيمظاهر آ

 يدک انک انت الفضال الحافظ القويمن جبروت تجر ةنافذ ةزورهم بقواددک و اشديملکوت تفر

د و به جهان پنهان ينما اعلٰي ٰ ر بال و پر شکسته و مظلوم چون آهنگ مالءين طيمان ايثابتان بر پ يز. ايالعز

ۀاهللا که از سدرثاقيراسخه بر م ۀد افنان ثابتيا مفقود گردد بايابد يشتابد و جسدش تحت اطباق قرار 

اهللا اران و دوستان باالتفاق به نشر نفحاتيع يهم بهاءاهللا و جميامراهللا عل يادياند با حضرات ا دهييس رويتقد

راحت  يآسوده نگردند و نفس يآن ودياساينۀقيند دقيام نماياهللا به دل و جان ق نيج ديغ امراهللا و ترويو تبل

چون  يآفاق شوند و در هر انجمن ۀرشه يزنند و در هر شهر بهيٰٰا بهاءااليۀنعر يند در هر کشورينجو

د و در شرق و ينار عشق برافروزند تا در قطب آفاق انوار حق اشراق نما يشمع برافروزند و در هر محفل

شود و  يگردد و قلوب ربان يد و نفحات قدس بورزد و وجوه نورانياهللا آ ةدر ظل کلم يريغرب جم غف

 را اسيغ را مهم شمرد زيد امر تبليت ملل و امم است بايهداام اهم امور ين ايگردد و در ا ينفوس رحمان
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که  افت تا آنيآرام ن ۀقيد و دقيق مشغول گرديج و تشوين عبد مظلوم شب و روز به تروياساس است ا

د ين بايز چنين ياران الهيدار کرد يخاور و باختر را ب ابهيٰٰت امراهللا آفاق را احاطه نمود و آوازه ملکوت يص

ع يو جم  ....يون حضرت روح به کليت آستان بهاء حواريعبود ينست مقتضاينست شرط وفا ايا نديبفرما

و هوس گشتند و از هر  ٰيشئون را فراموش نمودند و ترک سر و سامان کردند و مقدس و منزه از هو

جهان را جهان االرض پرداختند تا  يت من عليار منتشر شدند و به هدايزار شدند و در ممالک و ديب يقيتعل

کردند  يجانفشان يآن دلبر رحمان در راهيان زندگانيکردند و عالم خاک را تابناک نمودند و به پاگريد

د ين مظلوم بايا ياران مهربان بعد از مفقودييعمل العاملون ايد شدند فمثل هذا فليشه ياريک در ديو هر

ۀشجر دوتوجه به فرع دو سدره که از  ابهيٰٰجمال  ياامراهللا و احب ياديمبارکه و ا ۀاغصان و افنان سدر

را يند زينما يافند يشوق يعنيه به وجود آمده يرحمان ۀمقدسه مبارکه انبات شده و از اقتران دو فرع دوح

ن ياءاهللا است و مبامراهللا و احب ياديع اغصان و افنان و ايامراهللا و مرجع جم ياهللا و غصن ممتاز و ول تيآ

که به  يعدل عموم تيامرهللا و ب يفرع مقدس و ولاو و لهٴدر سال يعنيبعد بکر  اًمن بعده بکراهللا و  اتيآ

از  فائضو حراست و عصمت  ابهيٰٰانت جماليل شود و در تحت حفظ و صيس و تشکيسأانتخاب عموم ت

اهللا و فقد خالف چه قرار دهند من عنداهللا است من خالفه و خالفهم الفدا است آن  له يروح اعلٰي ٰ حضرت 

اهللا و من جادله فقد جادل اهللا و من نازعهم فدق نازعاهللا و من عارضه فقد عارضيمنت عصا بهم فقد عص

و افترق و اعتزل عنه فقد اعتزل و اجتنب  انحائهاهللا و من انکره فقد انکراهللا و من اهللا و من جحده فقد جحد

امراهللا  ين امراهللا به اطاعت من هو ولياهللا حصن مت ه نقمهيهراهللا و عله قياهللا عل ه غضبياهللا عل و اتبعد عن

د کمال اطاعت و يامراهللا با ياديع اغصان و افنان وايعدل و جم تيب يمحفوظ و مصون ماند و اعضا

مخالفت نمود  يچه نفس امراهللا داشته باشند اگر چنان ياد و توجه و خضوع و خشوع را به ولين و انقيتمک

از مظاهر مرکز  ياهللا گردد و مظهر ةق کلميامراهللا شود و علت تفر تيمخالفت به حق کرده و سبب تشت

 يد جعليتوح نهٴبها يو استکبار کرد ول ينقض شود زنهار زنهار مثل بعد از صعود نشود که مرکز نقض اب

....قيفساد و تفر ۀرور که ارادنمود و خود را محروم و نفوس را مشوش و مسموم نمود البته هر مغ
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ع اهل يق جميد و سبب تفريتشبث نما ....چند و بهانه چون زر  يد که غرض دارم البد به وسائليگو ينم

امراهللا  ياعتراض و مخالفت با ول يبنا يکه نفس نيدار باشند به محض ايد بيامراهللا با ياديا......گردد ءبها

ار که يند چه بسياز او قبول ننما ياند و ابداً بهانهيع اهل بهاء نمايجمگذاشت فوراً آن شخص را اخراج از 

و بعده را هش من يات خويامراهللا در زمان ح يد وليبا ياله يااحب يد اير درآيباطل محض به صورت خ

 يه و تقوايس و تنزيد مظهر تقدين بايد تا بعد از صعودش اختالف حاصل نگردد و شخص معين نمايقي

از عنصر  يعنيه نباشد يامراهللا مظهر الولد سر اب يلم و فضل و کمال باشد لهذا اگر ولد بکر ولو ع ياله

 ياديد و ايگر را انتخاب نمايد غصن ديست باياحسن اخالق مجتمع نه و شرف اعراق ب او نهيروحان

امراهللا مشغول باشند و  يول مهٴشه به خدمات مهيند و هميش نه نفر انتخاب نمايت خويامراهللا از نفس جمع

د يت آراء بايا با کثرين نه نفر يابد و ايت آراء تحقق ياکثره ا بيو  ياديا با اتفاق مجمع اين نه نفر يانتخاب ا

واقع  يد به نوعيق باين تصديند و ايق نمايد تصدين بعد از خود نمايقيامراهللا  يغصن منتخب را که ول

ن کند ييه و تعيامراهللا تسم يد وليامراهللا را با يادياران اييا ر مصدق معلوم نشوديگردد که مصدق و غ

تمرد نمود و انشقاق  يادير ايو غ يادياز ا يد در ظل او باشند و در تحت حکم او اگر نفسيع بايجم

ت ياهللا و ترب امراهللا نشر نفحات ياديا فهٴياهللا گردد وظ نيق ديرا سبب تفرياهللا و قهره ز ه غضبيخواست عل

ع شئون است از اطوار و احوال و يه در جميس و تنزين اخالق عموم و تقديم علوم و تحسيدر تعل نفوس

امراهللا است که  يول ۀدر تحت ادار يادين مجمع ايظاهر و آشکار باشد و ا ياله يد تقوايکردار و گفتار با

را به ياالرض به گمارد زيت من علياهللا و هدا و کوشش و جهد در نشر نفحات يد آنان را دائماً به سعيبا

ن امر مفروض بر کل نفوس فتور جائز نه تا عالم يدر ا ياقهيع عوالم روشن گردد و دقيت جمينور هدا

ن شود و نزاع و جدال امم و ملل و شعوب و قبائل و دول ين بهشت بريزم يگردد و رو ابهيٰٰوجود جنت 

حاصل  يواحد و وطن واحد گردد و اگر اختالفاالرض ملت واحده و جنس  يزد کل من عليان برخياز م

 يد ايکند و حکم قاطع نما يع دول و ملل امت فصل دعوياز جم ءکه شامل اعضا يعموم مهٴشود محک

ع طوائف و قبائل چه يد با جميمحروم با ين دور مقدس نزاع و جدال ممنوع و هر متعديدر ا ياله ياحبا
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ت و محبت يقلب نمود بلکه رعا ياز رو يکرد و مهربان يدرستو  يت محبت و راستيگانه نهايآشنا و چه ب

ابداً تفاوت معامله گمان  يعنيند و دشمن خود را دوست شمرد يگانه خود را آشنا بيرا به درجه رساند که ب

 يقت هر انسانيل و کماالت از حقيد فضايلهذا با يدر خواص امکان دييتقو  يست الهيرا اطالق امرينکند ز

ظاهر شود و پرتوش شمول بر عموم باشد مثل انوار آفتاب عالمتاب است و باران رحمت پروردگار مبذول 

شود به  بينصرا  يع کائنات حيجم ياله ۀپرورش دهد مائد روح را يهر ذم جانبخش يان نسيبر عالم

د و ييقام ابداً تن مقيع بشر گردد در ايد به نحو اطالق شامل جمين عواطف و الطاف بندگان حق بايهمچن

و وفا  يو دوست يان به کمال راستيع ملل و طوائف و ادياران مهربان با جمييص جائز نه پس ايتخص

گردد و  يض بهائيسرمست جام ف يد تا جهان هستيمعامله نمائ يو دوست يرخواهيو خ يمهربان يپرست

ع شعوب و قبائل به ياز جم ين زائل شود ظلمت همگانيزم ياز رو يدوز نيو بغض و ک يو دشمن ينادان

د اجتناب ييد ظلم کنند عدل بنمايمبدل گردد اگر طوائف و ملل سائره جفا کنند شما وفا نمائ يگانگيانوار 

ن يد هذا صفته المخلصيد زخم بزنند مرهم بنهيد زهر بدهند شهد بخشييبفرما يند دوستيبنما يکنند دشمن

يد به انتخاب عموميمن کل خطا با ر مصوناًياهللا مصدر کل خ جعله يعدل الذتين اما بيالصادقسمة  و

و  ين الهيو ثابت بر د ييو مطالع علم و دانا ياله يد مظاهر تقوايل شود و اعضا بايمنه تشکلؤنفوس م يعني

 يعدل خصوص تيع بالد بيدر جم يعنياست  يعدل عموم تيباشند و مقصد ب يع نوع انسانيرخواه جميخ

ن مجمع مرجع کل امور است و موسس يند ايانتخاب نما يت عدل عموميوت عدل بيبل شود و آن يتشک

گردد و  يمجلس حل م نيع مسائل مشکله در ايموجودند و جم يکه در نصوص اله ين و احکاميقوان

نعزل و اگر در اجتماعات بالذات حاضر نشود ين مجلس و عضو اعظم ممتاز اليس مقدس ايامراهللا رئّ يول

د که در حق عموم يارتکاب نما يگناه ءاز اعضا يچه عضو د و اگر چنانين فرماييتع يلينائب و وک

 نيند ايگر انتخاب نمايت اخراج او دارد و بعد ملت شخص ديامراهللا صالح يحاصل شود ول يضرر

ن ير و معيد ظهيذ بايگردد و تنف ذيد تنفيؤد ميع بايذ تشريتنف ۀعت و حکومت قويعدل مصدر تشر تيب

م و يالنعةم جنين گردد و اقالين و رزيان عدل و انصاف متين دو قوت بنيام ايشود تا از ارتباط و الت عيتشر
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امرک  يلک و االستقامه عليسب ينک و السلوک فيد يالثبوت عل ين شود رب وفق احبائک عليبهشت بر

م يوم و انک انت الکريز القيمقتدر العزلانک انت ا ٰيو اتباع نور الهد ٰيمقاومه النفس و الهو يدهم عليو ا

اهللا بر عباد  ن حقوقييزدان به تعيحضرت .....اران عبدالبهاء محض الطاف ييز الوهاب ايم العزيالرح

 ين اما مفروضيمن العالم ياز کائنات بوده و اهللا غن ياحق و بندگانش مستغنش منت گذاشت و الّيخو

امراهللا است تا در  ياهللا راجع به ولگردد حقوقع شئون يحقوق سبب ثبوت و رسوخ نفوس و برکت در جم

ر يد سريبا ياران الهييه صرف گردد ايه و منافع عموميرياهللا و اعمال خ ةاهللا و ارتفاع کلم نشر نفحات

د به پادشاهان يرا خاضع شو کاملاريشهرهريملوکانۀد و سديرا خاضع گرد يسلطنت هر تاجدار عادل

ۀبدون اذن و اجاز ياسيد و در امور سيرخواه باشيع و خيد و مطيخدمت نمائت صداقت و امانت يدر نها

کم يو فرض عل يمن ةحيانت با خداست هذه نصيخ يانت با هر پادشاه عادليرا خيد زيشان مداخله ننمائيا

 ر نموده و چونيثأن محفوظ بود رطوبت در آن تيرزميدر ز يمدت ورقهٴن يع ا ن عيللعامل ياهللا فطوبمن عند

مبارکه در اشد  عهٴر نموده و چون بقيثأمواقع آن را ت يد که رطوبت بعضيرون آورده شد مالحظه گرديب

ع   به حال خود گذاشته شد ع ورقهٴانقالب بود 

 ةبحار المصائب القاصم يقاً فيغر يتران يو مالذ ينيو مع يريو مج يو منائ يثيو مغ يهواهللا رب رجائ

 يالم المرفقه للجمع و احاطتنو المحن و اآل للشملتةاء المشيللصدور و البال ةقيا المضيللظهور و الرز

واقعاً  يالطامته الکبر غماريف خائضاًالمخاطر من کل االطراف  يع الجهات و احدقت بيالشدائد من جم

نهم العهد ن اخذت ميالذ يالقرب يران البغضاء من ذوين يو محترقاً ف بئر ال قرار لهامضطهداً من االعداءيف

رجعوا ما يکل جهول و ظلوم و  يدفعوا عنيهذا المظلوم و  يتوجهوا بالقلوب اليظ ان يثاق الغليق و الميالوث

نات يات البيندفع الشبهات و تنتشر اآليلهم الصواب و ظهرييد حتيد الوحيهذا الفر يالکتاب ال ياختلفوا ف

االعقاب و نکثوا العهد بکل بغض و  يثاق و نکصوا عليالتنام نقضوا الم ينک التيتراهم بع يا الهيو لکنهم 

طاق يبظلم ال يکسر ارزو  يقصهم ظهر يالنفاق و اشتد بذلک الساق بالساق و قاموا عل يشقاق و قاموا عل

 يا الهيتجاسرمهم يکتفوا بذلک بل زعيبکل کذب و اعتساف و لم  يو نشروا اوراق الشبهات و افتروا عل
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ق ما کتبته بحق اول ظالم يو تلص علٰي  ض آثار قلمک االيل فصل الخطاب و تبعيف الکتاب و تبديربتح

و خدع الناس ييفاق حتاآل يبحق عبدک المظلوم فبما انزلته  ياتک الکبريبآظلمک و انکرک و کفر 

ظلم اعظم من هذا و لم  يا الهياآلفاق فهل  يکما اقرة اصرف .... و نشرة فصدور اهل االخالص  وسوسي

ت الحکومة و خاف يشمئز منه االسماء فخشي....بل سعوا بکل فساد و عناد و کذب و بهتان و افتراء ....... بما 

ران الحسرة و يان فضاقت الصدور و تشوشت االمور و اضطرب ..... و اضطرمت نيالسلطان و توهم االع

نهن بالعبرات و صعدت من يوراق المقدسة و سالت اعالقلوب و تزلزلت و تفرقت ارکان اال ياالحزان ف

ا ييهوالء االقرباء .... تر يديعبدک المظلوم با ين بنار الحسرات .... عليقلوبهن الزفرات و احترقت احشائ

و  يضر يبعض االعداء رثوا عل يا الهيفو عزتک  يذوالقرب يفرح ببالئياء و يکل االش يعل يبکيياله

االکل مودة و اعتناء و لم  يروا منييالنهم ال يو ابتالئ يو غربت يکربت يحساد علو بکوا بغض ال يبالئ

عباب المصائب و البالء و هدفاً لسهام القضاء  يشاهدوا من عبدک اال الرأفة و الوالء فلما .... خائضنا في

ن يولکن الناقض يو الرأفة الکبرنهم بالبکاء و قالوا نشهد باهللا باننا ما ... منه االوفاء و عطآء يو تدمعتاع يرقوال

و شمروا عن ... و اهتزوا طرباً من حصول  يالمحنة العظم يف يالبغضآء و استبشروا بوقوع ين زادوا فيالناعق

ان ال توأخذهم بظلمهم و اعتسافهم و  يادعوک ... و جنان يحوادث محزنه للقلوب و االرواح رب ان

زون العدل و االنصاف عن يمير و الشر و الين الخيفرقون بيال نفاقهم و شقاقهم النهم جهآلء بلهآء سفهآء

قتدون بانقصهم و اجهلهم رب ارحمهم و احفظهم يتون شهوات انفسهم و يالفحشاء و المنکر و االعتساف م

بکل بآلء  يهذه البئر الظلمآء و خصصن يع المحن و اآلالم لعبدک الواقع فيمن ... بهاذا االثنآء و اجعل جم

 علٰي  اال يا ربييقيو حق يتيو هو ينونتيو ک يو نفس يو ذات يتهم بوحيع االحبآء فديفدآ لجم يو اجعلن

تراب الذل و االنکسار و ادعوک بکل تضرع و ابتهال ان تغفر لکل من  يعل ياکب بوجه يان ياله ياله

بالحسنات و ترزقهم من  يئات کل من ظلمنيو تبدل س يو تعفو عن کل من ارادنب بسوء و اهانن ياذان

رات و تقدرلهم کل .... و تنفذهم من الحسرات و تقدرلهم کل راحة و رخآء و تختصهم بالعطاء و يالخ

ز ....يالسرآء انک انت المقتدر العز
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پرداختم  ورقهٴن ير ايات مفقود و ناچار به تحرياز ح يد ساعتيم و اميعظ ين من در خطرز اآلياران عزييا

مالل  يقدم با نفس ن نفس مظلوم قسم به جماليمه ايو صوناً لتعال ةنه و حفظاً لکلميلد ةاني و صحفظاً المراهللا

د دارم و يف شدير نخواهم ولکن تکليجز ذکر خ يادر دل نگرفتم و کلمه ينداشته و ندارم و کدر

م که ينما يت ميت تحسر و اسف وصيم لهذا در نهايامراهللا نما يهٴناچارم و مجبور که حفظ و صون و وقا

د يد اساس عقايحاش بفرمائيت استيد و از اختالف نهايانت کنياهللا را ص عتيد و شرييامراهللا را محافظه نما

قدم حضرت  ه و مبشر جماليت الهيت و فردانيمظهر وحدان اعلٰي ٰ لهم الفدا حضرت رب يروح ءاهل بها

ه و مادون کل عبادئه يربان ۀقت مقدسيه و مطلع حقياله يهٴن فداء مظهر کليالحبائه الثابت يروح ابهيٰٰجمال 

ت يو ب يعدل عموم تير منصوصه راجع به بيغ لهٴعملون مرجع کل کتاب اقدس و هر مسئيو کل به امره 

تجاوز عنه فهو ممن يابد همان حق و مراداهللا است من يت آراء تحقق ياکثره ا بيچه باالتفاق و  عدل آن

ع ياست که از طرف جم يالعدل عموم تيمراد ب يثاق وليقاق و اعرض عن رب المالحب الشقاق و اظهر الن

ر يکه موجودند به قاعده انتخاب مصطلحه در بالد غرب نظ ءشرق و غرب احبا يعنيبالد انتخاب شود 

ا مسائل يچه اختالف واقع و  اجتماع کنند و در آن يدر محل ءند و آن اعضايانتخاب نما يس اعضائيانگل

عدل  تيابد همان مانند نص است و چون بيند و هرچه تقرر يمذکره نما صهٴر منصويا مسائل غيمبهمه و 

 يا وم در مسئلهيعدل ال تيب يعنيز تواند بود ياست ناسخ آن مسائل ن تالمعامرمنصوصه از ين غيواضع قوان

 ازماند اختالف يحاصل نما ير کلييتغ يبعد از صد سال حال عموم ينهد و معمول گردد ول يقانون

ح يرا نص صريد زيزمان نما يل به حسب اقتضايه را تبديقانون لهٴتواند آن مسئ يعدل ثان تيابد بيحصول 

ن است ياز ناقض ابتعاداز اساس اعظم امراهللا اجتناب و  يعدل بار تيز بيعدل ناسخ ن تيست واضع بين ياله

د رحم بر ياران باييع زحمات را هدر خواهند داد ايو جم ....را اهللا  عتيامراهللا را محو و شر يرا به کليز

ا و محن و صدمات و ين باليمع ايد که جيکوش اع قويمبارک نمود و به جمو وفا به جمال اعلٰي ٰ حضرت 

رزا يد که مرکز نقض ميدان يشده هدر نرود شما م مسفوک يل الهيپاک مطهر که در سب يها خون

د و يدان يف کتاب است که الحمدهللا کل مين شخص تحريک کار ايو اخوانش چه کردند  يدعلمحم
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ن ياهللا که به خط و مهرش موجود و مطبوع مثبوت است و ا عيرزا بديثبوت و واضح و به شهادت برادرش م

ت ائيشود الوهللا و س ين انحراف منصوص تصور مياعظم از ا يا انحرافيگر آيات اوست دئيه از سئيک سي

انحراف  ٰيبه ادن ين شخص به نص الهيا يد نمود باريمخصوص مرقوم انشاءاهللا مالحظه خواه ۀاو در ورق

بر  يشبهات و افترا يف کتاب و القايمان و تحريان و نقض عهد و پيساقط است تاچه رسد به هدم بن

گر يل ديدر سفک دم عبدالبهاء و تفاص يفساد و سع يما انزل اهللا بها من سلطان و القا يعبدالبهاء و ادعاها

امراهللا را محو و نابود  يد به کليدر امر نما يان شخص اگر رخنهيگر معلوم است که ايد ديا که کل مطلع

اهللا بعد از آن که  عيرزا بدياهللا م ن شخص که از تقرب به نار بدتر است سبحانيد زنهار از تقرب به اينما يم

مان و يمان و پيف کتاب او را اعالن کرد چون ايا اعالن نمود و تحرن شخص ريش نقض ايبه خط خو

مان شد و اظهار ندامت کرد و در سر يافت پشيش نيخو ينفسان يهوا يثاق را موافق اجرايمتابعت عهد و م

انست جست و حوادث در خانه و ؤد و با مرکز نقض سر ميش را جمع نمايخواست که اوراق مطبوع خو

دارد الحمدهللا امور منتظم شده بود و  ير مدخل کلياخ ين فسادهايرساند و در ا يبه او م اًيومياندرون را 

اطوار و  يکه دوباره داخل ما شد فساد دوباره سرگرفت و بعض يراحت شده بودند از روز ياران قدري

دار يب ديمان باياران عهد و پين است که يگردد مقصود ا ياو در ورق مخصوص مرقوم م يهٴکات فساديتحر

شبهات و فساد کند  يالقا سراًد و ين شخص محرک متحرک رخنه نماين مظلوم ايباشند که مبادا بعد از ا

د يد و متوجه باشيد و دقت نمائيشه براندازد البته صد البته از معاشرت او احتراز نمائيامراهللا را از ر يو به کل

ان خودتان خارج يز از ميآن شخص را ن يمناسبت ٰيادنبا او  را سراً و جهراًيد که اگر نفسيو جستجو نمائ

رمخلصه يد تا امراهللا را از هجوم نفوس غيبه جان بکوش ياله ياحبا يشود ا يرا فساد و فتن ميد زيکن

ه يريخ يگردد و مساع يمه معوج ميع امور مستقيشوند که جم ين نفوس سبب ميرا چنيد زيمحافظه نمائ

اتممت الحجته  يائک بانيائک و اصفيائک و رسلک و اولياشهدک و انب ياله يدهد اله يجه ميبرعکس نت

عتک النورا انک يو شر ةميقه المستقينک و الطريد يحافظوا علييحت يلهم کل ش تيبناحبائک و  يعل

ع م. عيانت المطلع العل
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عبدک المتذلل بباب  يما ورد عل يانک لتعلم و تر يو مقصود يرب و محبوب يهواهللا الشاهد الکاف

تک انه يتک و الناکثون لعهد حضرت رحمانيثاق فردانيه اهل الجفاء و الناقضون لميعل يجنتک و ما ياحد

و ما من صباح اال  يالسر و الخف يف يضر يف و.....ل اال يبسهام البغضاء و ما من ل يوم االرمونيما من 

بنصال االفترا  يف االعتساف و رشقونيس يوا علاال ان سلّو ما من مساء  علٰي  االالمأل ارتکبوا ما ناح به 

 ازهاقيمع قدرته عل يک و احتمل منهم کل بالء و اذيال المتذللاء معذلک صبر عبدک يعند االشق

و  يزدهم صبريلم  يا الهييانهم بقوتک و قدرتک و تريران طغيکلمتهم و اخماد جمرتهم و اطفاء ن

ح الفواد يانا مستر يدعونيلم  و بغواطغوا  يا محبوبيعزتک  فوو استکباراً  االضمأ و عتواًيو صمت يتحمل

بقلب طافح به  قدسکو اخدم عتبته  ين الوريب ينبغيء کلمتک کما اعآل ياقوام عل يحت الجاشساکن 

ع الجهات و يمن جم يس البال و اشتدت اللطمات علأک يرب قد طفح عل بهٰيسرور اهل ملکوت اال

و  هجوم الشاردمن  يالقو يبه فعجزت من الشدائد و هنت منيه و توالت اسنته المصيالرزتتابعت سهام 

کاس الفداء  يک و اسقنيال يو ارفعن يهذه الموارد رب ارحمن يد فيد و وحيالوارد من االعداء و انا فر

م. ع عيم و انک انت الفضال الکريرجها انک انت الرحمن الرحياالرض  يفقد ضاقت عل

ن مظلوم مسجون ين مضلوم در نزد کل معلوم و مشهود است که ايا يبا وفا يميو صم يقيان حقدوست يا

ع يثاق افتاد و جمين مياز دست ناقض يچه مصائب و بالئت احتراق از فراق درير آفاق با نهايبعد از صعود ن

هجوم کردند و  مت شمردند و دفعتاً به کمال قوتيقت را غنياعداء حق در کل نقاط عالم افول شمس حق

صد هزار  يدمام نمودند و در هريت و بغضاء قياعتساف بر اذيبه منتهاناقضان  يبتيو مص ين حالتيدر چن

ن مظلوم مسجون به کمال همت به ستر يام نمودند و ايمان قيان پيم و هدم بنيجفا روا داشتند و به فساد عظ

اد ين جفا سبب ازديصبر و تحمل ا يگردند ولمان يند و پشيد ندامت نمايپرداخت که شا يو کتمان م

مع آفاق يش اوراق شبهات مرقوم نمودند و در جيان گشت تا آن که به خط خويجرئت و جسارت اهل طغ

ن بود که يمان گردد و ايان سبب انعدام عهد و پين گونه هذيمطبوعاً انتشار دادند و گمان کردند که ا

 يآسمان يديو تائ يجبروت يو قدرت يملکوت يشدند و به قوت در کمال ثبوت و وثوق مبعوث ياله ياحبا
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 لهٴقاطعه و اد....شبهات و اوراق  لهٴثاق نمودند و رسايم يمقاومت اعدا يربان يو موهبت يصمدان يقيو رف

نحره و بآء الغضب  يد مرکز النقض اليب به هفتاد رساله جواب دادند فرجع کيه قريواضحه و نصوص اله

و چون خائب و خاسر از  ني... سحقاً و ذالً لقوم سوء اخسرام يوم القييه الذله و الهوان اليعل و ضربت هللا

ن را مشاهده امان حضرت رحميدند و قوت پيع آفاق افراختند ديثاق را در جميگشتند و علم م ياله ياحبا

گر يداوت ره دان نتوان و به کمال همت و قوت و بغض و عيان نمود که بينمودند نار حسد چنان غل

گر زدند در فکر آن افتادند که نائره فساد در نزد حکومت افروزند يد يمودند و رائيگر پيل ديگرفتند و سب

د عبدالبهاء ير سلطنت قلم دهند که شايسر يمعادن مظلوم مسجون را مفسد و معاند دولت و مبغض و يو ا

ع را به يبدوانند و جم يند و سمنينما يجوالند يدشمنان به دست آ ياز برا يدانيمعدوم و مقتول گردد و م

و  ين حزب کذب به قسميرا روش و سلوک اياد براندازند زياز بن يان امراهللا را به کليخسران اندازند و بن

ابند محو يش را اگر فرصت ياهللا و خو ةامراهللا و کلم ياميمبارکه است در اندک ا ۀشه بر شجريکه ت يرسم

شان را يس و رسائس ايند و دساياز آنان اجتناب و احتراز نما يبه کل ياله ياحبا ديو نابود کنند لهذا با

اهللا پردازند و به اران را به نشر نفحاتيع يند و جمين اهللا را محافظه نمايعت اهللا و ديمقاومت کنند و شر

حت کنند که ينصقان گردد احبا آنان را ياز محافل مانع نشر انوار ا يا محفليو  يغ کوشند اگر نفسيتبل

م تا جان و ين موهبت باز مانيف ماست چگونه از ايد و اول تکلييأغ است و سبب تيه تبلياعظم موهبت اله

به حکمت مذکوره در  يم وليغ امراهللا کنيم و تبلينمائ ابهيٰٰجمال  يش را فدايش خويمال و راحت و آسا

بهٰيکم البهاء االيعل يدرکتاب نه پرده

ت يرا نها يافند يه شوقيرحمان ۀدو سدر ۀمبارکه و ثمر ۀد فرع دو شجريعبدالبهاء با ياران باوفاييا

اده يتش زيند و روز به روز فرح و سرور روحانيش ننشيبر خاطر نوران يد که غبار کدر و حزنيمواظبت نمائ

د يبا ياله ياحبا و ياديع افنان و ايامراهللا بعد از عبدالبهاء و جم يرا اوست وليگردد تا شجر بارور شود ز

اهللا و من اعرض عنه اعرض عن اهللا و من  يند و توجه به او کنند منت عصا امره فقد عصياطاعت او نما

 يابهانهيناکثد و مانند بعد از صعود هر ناقض يل نمايوأت ين کلمات را مبادا کسيانکره فقد انکر الحق ا
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و اعتقاد  ييأرا حق ر يد نفسيکند و باب اجتهاد باز نما ييأکند و علم مخالفت برافرازد و خود ر

ن و يظالل مب يند و ما عداهما کل مخالف فيعدل نما تيد کل اقتباس از مرکز امر و بينه با يمخصوص

عبدالبهاء عباس   بهٰيکم البهاء االيعل


