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 شھر در بھايی و بابی ديانت تاريخ باره در است کتابی بھايی شيخ نوشتۀ  ز"شورانگي ريز نی"

 اعالم با ميالدی ١٨۵۰ سال در که العاده رقخا رويدادھايی از استثنايی ای مجموعه ، ريز نی

 شاه مخصوص نمايندۀ ، دارابی يحيی سيد توسط شھر اين جامع مسجد در موعود قائم ظھور

 در که بھايی ھای خانواده ھجرت با ، اسالمی جمھوری حکومت اوليۀ سالھای در و شد آغاز

 نسل سه توسط - ( ، ساله سی و صد دورۀ اين وقايع شرح .رسيد پايان به بودند مانده شھر اين

 (، ١٨٤١-١٩۰۰ (شفيع دمحمّ  مالّ  : تاس شده نوشته ريز نی در دين و علم اھل ای خانواده از

 .بھايی شيخ نام به حسين دمحمّ  فرزند و  (١٨٨۰-١٩٤٢ ( حسين دمحمّ  شيخ او پسر

 بابيان تاريخ ليناو هللاءبھا حضرت دستور به بود زمان آن وقايع شاھد خود که شفيع دمحمّ  مالّ 

 زرندی نبيل گفتۀ است کافی او خاطرات اعتبار و دراھميت .آورد در تحرير ۀرشت به را نی ريز

 تاريخ - معتبر کتاب "ريز نی" فصل منبع مھمترين خاطرات شفيع گويد می که شويم آور ياد را

 بھايی شيخ تۀنوش خوانيد می "ريز شورانگيز نی" کتاب نام با شما اکنون آنچه .است - نبيل

 انجام تا آغاز از را نی ريز وقايع ھمۀ خود بزرگ پدر و پدر ھای نوشته به توجه با او . است

 مطالعه اين با . است پرداخته خود دوران ھای رويداد و وقايع به آن ادامۀ در و کرده بازنويسی

 ريز تی بھايی جامعۀ به بابی جامعۀ دگرگونی و گسترش ، پيدايش بوضوح آن در توان می کتاب

 سال در را کتاب اين بھايی شيخ .بود شاھد را آنھا پايداری و استقامت و بی وقفه تالش و

 دسترس در اينترنت بوسيلۀ بار اولين برای سال سی از اکنون پس و رسانيد پايان به ١٩٧٨

 در بھائی و بابی مٔومنين نھفته ايمان قدرت قوه و کمک به آنکه اميد به .است گرفته قرار عموم

 عزيز خوانندگان به " عالم انسانی وحدت " يعنی الھی جديد ظھور بخش شفا پيام کتاب اين

 به ه مقدس مکّ  شھر در ميالدی ھفتم قرن در آنچه چگونه که کند آگاه را آنھا و گشته منتقل

 تمدنی  گذاران پايه را آنان که نمود تقليب چنان را صادق و ساده مردمان الھی غالبۀ ۀقو

 و پاکدل نفوس اين چگونه و است شده تکرار ريز نی کوجک شھر اين در دوباره ,کرد جھانی

 پاک عالم گاه جلوه وحدت نور به تنھا خاک جھان اين الھی دريافتند جديد ظھور پرتو در منؤم

 .شد خواھد

 ، هآمد کتاب اين در ايشان جانفشانی و جانبازی روايت که نفوسی مقدسه ارواح به احترام با

 اعالن راه در دارند و داشته آنچه نثار با که کسانی تمام به نويسنده قلبی برآرزوی بنا کتاب اين

 .تقديم می شود کنند می کرده و استقامت انسانی عالم وحدت

 نيويورک -عھديه  حسين 
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 مهمقدّ 

 و ريز نی در بابی و بھائی ديانت تاريخ درباره عھديه بھائی شيخ قلم به ھاگرانب مجموعۀ اين

 روز در کتاب اين صفحات آخرين . آمد در تحرير به ١٩٧٨ سال در امر اوليه پيروان حال شرح

 بطور روزه نوزده ضيافت ۀجلس در شرکت از بعد و گرديد امضاء و تحرير ايشان حيات آخر

 خواست می و بود لعمطّ  ناگھانی صعود اين از ايشان پاک روح ياگو . نمودند صعود ناگھانی

 . برسد پايان به صعودشان از قبل نفيس ۀمجموع اين

 تا نوزده قرن اواسط در آن بدايت از ريز نی در امر تاريخ عظيمۀ حوادث مجموعه اين در

  اين بزرگوار نسل سه . است شده توصيف شيرينی نحو به ١٩٧٨ سال در ايشان صعود

  ،)١٩۰۰-١٨۴١ ( شفيع مالّمحّمد نمودند: شرکت پرھيجان و دردناک وقايع اين در دانشمند

که  -جناب شيخ بھائی -(وپسر شيخ محّمد حسين ١٨٨۰-١٩۴٢حسين ) محّمد شيخ پسرشان

 (.١٩٢٠-١٩٧٨ (نويسندۀ اين کتاب است ،

 ريز نی در امر تاريخ درباره کتابھائی ھريک حسين دمحمّ  شيخ پسرشان و شفيع محمد مالّ    

 است. نرسيده چاپ به حال تا ھا نوشته اين از يک ھيچ متأسفانه اما داشتند مرقوم

 به را نبيل خوانندگان" : فرمايند می انگليسی به زرندی نبيل تاريخ در هللاعزيزامر ولی حضرت

 . "نمايد می شده دعوت نگاشته شفيع محّمدمالّ  قلم به که ريز نی وقايع دردناک و دقيق تاريخ

  برای نويسندگان مھّم و اوليّه مراجع حسين محّمد شيخ پسرشان و شفيع محّمدمالّ  نوشتجات اين

  اين از تحريرات ذکری اين از ھيچيک در متأسفانه اّما ھست و بوده آن ۀحوم و ريز نی تاريخ

 در روايات نکه اي است خوشنود اين از آنان بزرگوار و پاک روح مطمئنا   . نشده بزرگوار دو

 .اند نموده نازنين بيدار آئين اين اوليه قھرمانان مانند را بازی جان و خدمت روح خوانندگان

  خوانندگان دسترس در اينترنت طريق از بار اولين حاضربرای حال در بھائی شيخ ۀمجموع

 . است بوده مختلف افراد دسترس در آن پیک   گذشته سال سی عرض در چه اگر گرفته قرار

  که ريز نی شھدای بازماندگان از يکی قلم به کتاب اين روحانی قدرت که است چنان ميدا

 و ريز نی در امر اوليه ماجرای به بيشتر را ما نمودند شرکت شخصا   وقايع اين در اجدادشان

 آنان به برانگيختن و نفس ھای محدوديت از آنان استخالص و اوليه پيروان روحانی تقليب

 . نمايد آشنا آينده ھای نسل عنف به فداکاری
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 جناب وحيد توسط اطراف قصبات و ريز نی در بار اولين برای انسانی عالم وحدت پيام بذراوليّۀ

شاه  طرف محّمد از که است کسی ايشان . بود باب حضرت برجسته پيروان از يکی دارابی

 . شد باب حضرت با مالقات به مأمور

 از را الھی پيام بار ليناوّ  برای . رسيدند شھادت به آنان در بسياری تعداد که بھائی شيخ فاميل

 نمودند. قيام مبارک امر از دفاع به خواجه قلعۀ در ايشان ھمراه و نمودند دريافت وحيد جناب

 آنکه از پس که بود ريز نی در معتبر قاضی ، عبدالحسين شيخ ايشان فاميل از بابی نسل اولين.

 ريز نی در امر شھيد اّولين لقب ايشان به وحيد جناب ، نمود صابتا ايشان پای به دشمنان تير

 به را او که بعد سالھا برادرشان و فرزندان شھادت در حضور از بعد ايشان را البته . دادند را

 . کردند شھيد راه دربين ، بردند می طھران به اسير عنوان

 قدرت چگونه که است اين شود می زيارت ررا  مکّ  نفيس مجموعه اين در که ديگری پيام

 دور قصبۀ رد نوزدھم نقر در نمود تجلّی کربال در ميالدی ھفتم سنۀ در که ھمانطور امرالھی

  پيروان اين نوادگان و فرزندان زندگی در زياد تأکيد تاريخ اين در . ريزتکرارگشت نی افتادۀ

 . خدمتند به قائم و موفق روحانی و انسانی کماالت در ھمگی چگونه که شده اوليّه

 گذشتگی خود از و خون با آنان اسالف و بازماندگان و ريز نی متعدد وقايع ليهاوّ  قھرمانان اين

 . گشتند عالم سراسر در آن گسترش باعث و نمودند آبياری را شجرامرهللا

  باشد نادانی و جھل تاريکی بر روحانی قوای پيروزی نمايشگاه مجموعه اين مطالعۀ اميدواريم

 اعظم العدل بيت ھدايت ظلّ  در انسانی عالم وحدت پيشرفت و خدمت به قيام به را انندگانخو و

 . نمايد دعوت الھی
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 شورانگيز ريز نی

 

 و ھخامنشيان سلطنت دوران در که است ايران ھوای و آب خوش شھرھای از يکی ريز نی

 و شمشيرسازی و سازی فوالد فنون در مدينه آن صنعتگران و است بوده آباد بسيار ساسانيان

 و انقالبات اثر بر اّما اند داشته زياد شھرت بافی قالی و تذھيب و اشینقّ  و سازی شيشه

 ھای غارتگری و گرفت درمی داخلی اشرار و دولت بين که متوالی قرن چند ھای کشمکش

 ويرانی هب رو بالد ساير که نسبت بھمان افغانی و عرب لشکريان ھجوم براثر، وگاھی متوالی

 و اھميّت ھمه آن از ھم ريز نی داد دست از را خود اعتبار ايران کشور و حکومت و گذارد

 . گرديد ساقط شھرت

 که اند بوده زردشتی آئين به معتقد آن اطراف نواحی و ريز نی ۀسکن تمام اسالم ظھور از قبل

 که اند داشته زيبائی دۀآتشک جمله از است مانده باقی ھا آن تأسيسات از زيادی آثار ھم ھنوز

 در وحيد حضرت که است مسجدی ھمان اين و گرديد مسجد به تبديل مسلمانان استيالی از پس

 . اند فرموده اعالم را باب حضرت ظھور و نموده سخنرانی رمّکر آنجا

 برد بين از بکلّی را آبادانی و صنعت و پيوست وقوع به ريز نی در که ھائی ويرانی ھمه با

 اعتبار و شھرت که اند کرده ظھور ريز نی در زبردستی نويسان خط و نويسندگان و اندانشمند

 يگانه ايران در قرآن مقّدس کتاب که قرن دوازده طول در جمله ِمن نمودند حفظ را شھر اين

 جلد يک الاقل خانه ھر در آن خطّی ھای نسخه ايران تمام در و شد می شمرده آسمانی کتاب

 آن نمونه ايران در نه و اعراب بين در نه که قرآنی ترين خط خوش و اترينزيب . باشد موجود

 زيباست و خطّ  خوش قدری به نفيس کتاب اين که ريزی نی احمد خطّ  به است قرآنی دارد وجود

 استفادۀ مورد مملکت ھای کتابخانه تمام در و شود تکثير که داد دستور ايران شاه که

 . گيرد قرار عالقمندان

 طول در چنانکه . بود المثل ضرب مردم بين در تقوی و زھد مراتب در ريزی نی احمد مرحوم

 اشتغال عبادت به يا و بوده مشغول دينی ھای کتب ساير و قرآن نوشتن به يا خويش حيات

 شخص اين ھرچند . است بوده سرازير اشک ھايش چشم از دعا و نماز ھنگام در و داشته

 از بعد که شد سبب او تقوای و عرفان و ايمان زيسته می ابب حضرت ظھور از قبل بزرگوار

 ميرزا حاج " بنام او ۀنو چنانکه نشود سلب اش خانواده از تقديس و ايمان نور ھم صعودش
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 زيارت به بار دو شد موفّق و فائز ايمان شرف به عبدالبھاء حضرت دوره در " وحيدی احمد

 کوه در اولی نقطه حضرت مقّدس استقرارعرش ھنگام اّول درسفر شود نائل ميثاق طلعت آن

 ولی ربانی شوقی حضرت يکتا گوھر زيارت به بارھم دو ايشان داشت حضور افتخار کرمل

 . يافت توفيق هللاامر محبوب

 معروف دانشمندان از " المعالی شمس ميراسحاق " ريز نی مشھور ھای شخصيّت از ديگر

 به ريز نی از است متبّحربوده بسيار ھنر اين در احمد پدرش مانند که بود نويس خوش

 . يافت وفات شھر آن در و رفته خوزستان در شوشتر شھرستان

 خود زمان در که است بوده " ابوطالب سيّد " ريز نی ممھّ  و مشھور نويسان خوش از ديگر

 رشک با توأم قناعت کمال در و بوده پرھيزکار و مؤمن بسيار گويند است بوده مانند و مثل بی

 ۀروزان معيشت که داشته وجه به مبرم احتياج گاه ھر و است کرده می زندگی خداوند بدرگاه

 در که داده می فرزندش به و نوشته می خطّی کاغذ صفحه يک روی کند تأمين را خويش زندگی

 می گزاف قيمت به را آن عابرين که بوده زيبا قدر آن خط آن نمايد عرضه فروش برای بازار

 می تأمين را اش خانواده معيشت امور مّدتی آمد می دست به طريق اين از که وجھی با و خريد

 . کرد

 نفر چند ذکر به اختصار رعايت به نظر است زياد تعدادشان که ريز نی مشھور دانشمندان از

 : شود می اکتفا

 دخداون وحدت در اشعاری صاحب و مشھور عرفای و دانشمندان از محّمد الّدين ق طب سيّد-

 . است

 . قرآن مقّدس کتاب تفسير در " البحرين مجمع " مشھور کتاب نويسنده علّی بن محّمد-

 علوم تدريس به و نائل اجتھاد درجه به شيراز در که الخير ابی مظفرابن فرزند ابوالفضل شيخ-

 . بوده مشغول عرفانی و دينی

 حاضر او درس کالس در يّهدين علوم طالب صدھا که بوده مشھور فضالی از الّدين ميرشھاب-

 . شدند می

 اشعار و يافته نشر و طبع ايران در که است اشعاری صاحب ريز نی معروف شاعر مايلی-

 دانشمند و  محترم و بارز شخصيتھای از و است شده نقل " تذکرآتشکده " کتاب در او شيوای

 سيّد پسرش و او که اعفيف سيّد فرزند سحاب نعيم سيّد جناب ابھی اقدس جمال ۀدور در بنام

 " االسالم شيخ "عنوان به ازديگری بعد يکی و بوده اقران سرآمد علمی مقام در دو ھر اشرف
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 و کمال و فضل دارای االسالم شيخ اشرف سيّد جناب و مشغول شرعيّه امور به ريز نی در

 نزد را دخو ايمان اوايل در و داشته ايمان هللاابھاء حضرت به و بوده بسيار علمی شئونات

 جمله من امر دانشمندان و معاريف از قليلی عّده تنھا و است داشته می مستور و محفوظ عوام

 و شود می لبريز او صبر ۀکاس بغتة   ولی اند بوده مطلّع او ايمان از حسين محمد شيخ جناب

 سالم عنوان به کثيری نفوس نوروزکه عيد روز يک در رود می بيرون دستش از اختيار عنان

 علنا   آنان به خاطر تعلّق و اظھارمحبّت از پس بودند رفته او حضور به تبريک ادای و عيد

 بود سروده " يهبھارّ  " نام به که شيوا اشعاری و اعالم هللا بھاء حضرت به را خويش ايمان

 آورده دالئلی و شواھد ظھورمبارک اين حقانيّت اثبات در احاديث و قرآن آيات از آن ودر

 . شود می وارد هللابھاء حضرت امر پيروان مھّمه نفوس اعداد به رسما   و ميخواند

 از قسمتی شود جلب عاليقدر و خممفّ  وجود اين واالی شخصيّت به بيشتری توّجه اينکه برای

 : شود می نقل ذيال   ايشان منظومه

  اوست اوست جھان دو در کنم نظرمی چه ھر                

 اوست اوست جھان جان دل اقليم مالک                                                         

  اوست اوست جھان شاه مکان و کون خواجه                

 اوست اوست نھان راز عشق ای ِسرسويد                                                      

 نيَظھرو بِذاته الوجود فی ما کلّ  و              

 او کوی سپر ره خليل و نوح و آدم                                                     

 او موی شيفته ذبيح و شيث و شعيب          

 او بوی از دل زنده کليم و خضر و يوسف                                                   

 او روی مبشر نشين گردو عيسی         

 يسجدون ببابه السماء فس من وکلّ                                                    

 الجالل سبحات من لکم بخ   بخ           

 الجمال لمعات من لکم طوبی طوبی                                                    

 الوصال رشحات من لنا ھاتوا ھاتوا       

 الکمال جمالت من لنا فأتوا فأتوا                                                     

 

 مھتدون لعلّکم عيان شد حق پرده ز                              
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 برای مناسبی محيط بازار ۀمحلّ  و نبوده بھائی مادرشان چون االسالم شيخ جناب فرزندان

 آداب و اخالق تمام به ولکن نشدند وارد امر ظلّ  در ھيچکدام ، نبود اطفال ايمان روحيّه پرورش

 طرفدار کرده رفتار سلوک حسن و محبت نھايت با الھی احبّای با و باشند می متخلق بھائی

 .است کرده تائيد را آنھا بزرگوارشان جدّ  و پدر مقّدس روح و اند بوده حق دوستان

 مالّ  جناب ريز نی در الھی امر برجسته مبلغين البيان فصيح و پرقدرت ناطقان و دانشمندان از

 از خود پرافتخار حيات دور در که باشند می " حسين دمحمّ  شيخ " فرزندش و " شفيع محّمد

 باھره خدمات به موفق ديگر طرف از و شديده صدمات و رزايا و باليا متحمل طرف يک

 بوده مھّمه اثرات منشاء وجودشان خويش زمان در يک ھر پسر و پدر اين و بوده روحانيّه

 از پس نبيل تاريخ در چنانکه اند آورده در تحرير رشته به را زير تاريخی وقايع دو ھر و است

 ريزی نی شفيع تاريخ به "شود می توصيه ريز نی سوز جان حوادث و وقايع از مختصری ذکر

 جناب حتّی امر موّرخان ساير که است اطالعاتی تمام ۀسرچشم ھا تاريخ آن . نمائيد مراجعه "

 نتوانسته تاکنون ھستم حسين دمحمّ  شيخ فرزند که عبد اين ولکن اند کرده استفاده آنھا از بيلن

 در ديگری از بعد يکی خودشان محترم شخص دو آن . بياورم دست به را تاريخی اسناد آن ام

 هللاامر ولی حضرت و ميثاق مرکز و ابھی اقدس جمال و اولی نقطه حضرت دوران حوادث

 تاريخ طبعا   اند بوده خود حيات دوران کافران و ظالمان ناظراعمال و اند بوده شريک و سھيم

 . است توّجه قابل معتبرو بسيار اند نوشته که را ھائی

 

 

 ريز نی قديمی و تاريخی اماکن

 

 سيّد "بنام است کوچکی ۀبقع بسياردارد اھميّت بھائيان نظر در که ريز نی قديمی اماکن از يکی

 ريز نی مسمانان زيارتگاه و دارد قرار آن در " الّدين قطب سيّد " نام به شخصی مرقد که "

 دست به وحيد حضرت مقّدس جسد چون داده امرنشان تاريخی جريانات که قراری به است بوده

 پاک جسم آن دفن برای امکاناتی حضرت آن پيروان که حالی در گرديد دفن آنجا در مسلمانان

 و بزرگوار شخص الّدين قطب سيّد که نمايد می ثابت بقعه آن در جسد آن گرفتن قرار ، نداشتند

 مؤمن بزرگترين جوار در که است داشته را مقام اين استحقاق و بوده فضيلتی صاحب و مؤمن

 را وحيد حضرت مقّدس مرقد زائران که امر پيشرفت موازات به زيرا گيرد قرار باب حضرت به
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 جناب که طور ھمان گرفت خواھد قرار زيارت مورد ھم لجلي شخص آن قبر کرد خواھند زيارت

 اولی نقطه حضرت عنصری جسم و او جسد که رسيد جا آن به عرفان و خلوص مقام در انيس

 به بعدھا ھم کوچک بقعه آن گرديد جھان سراسر بھائيان زيارتگاه و گرفت قرار نقطه يک در

 می وحيد حضرت مطھر رمس زيارت به که الھی احبای زيارتگاه و آيد می در تری مجلل وضع

 . گرديد خواھد روند

 و بابيھا محلّۀ آنرا سابقا   که پھلویۀ محلّ  يکی شود می تقسيم بزرگ محلّ  دو به ريز نی شھر

 در هللابھاء حضرت و اولی نقطه حضرت پيروان امر ابتدای از که گفتند می بھائيھا محلّه سپس

 مشھور" قبله کوه " نام به واقع شھر درجنوب که نآ مجاو کوه و کردند می زندگی محلّ  آن

 وبادام انجير و انگور باغھای دارای که است جھان ھای کوه ثمرترين پر از يکی وهک آن . است

 و اھلی غير گوسفندان و فراوان ھای چشمه دارای و گالبی مانند ديگر ھای ميوه بعضی و

 را روزی چند بخواھند که است سايرنفوسی يا و ريز نی مردم تفرجگاه بھترين و زيبا پرندگان

 االيّام قديم بازاراز ۀمحلّ ، کنند اقامت کوه آن در مساعد ھوای و آب از استفاده و استراحت برای

 وجود عظيمی کوه آنجا ودر است ريزواقع نی شمال در ھست و بوده وحکومت علماء مرکز

 پرنده يک حتی نيست آبادی و آب ھيچگونه دارای و است معروف " کافرھا کوه " به که دارد

 فرموده که کنند می نقل حديثی اسالم بزرگ پيغمبر محّمد حضرت از . ندارد وجود کوه آن در ھم

 بھائيان ۀمحلّ  مجاور کوه که است دليل ھمين به شايد و " شود می نازل آسمان از نامھا " : اند

 . اند کرده مگذارینا کافرھا کوه را اشرار ۀمحلّ  مجاور کوه و قبله کوه به

 از يکی ساختمان قدمت و عظمت نظر از که است جامع مسجد ريز نی تاريخی اماکن از يکی

 اسالم استيالی از پس که است بوده زردشتيان آتشکده است شده محسوب معماری شاھکارھای

 که بنائی چنين يک گرديد تبديل مسجد به تغييراتی مختصر با و آمد در مسلمانان تصرف به

 نبوغ دليل است ايستاده خود برپای ھنوز و گذرد می آن بنای تاريخ از سال ھزار دو نزديک

 امر وحيد حضرت آن در که است مسجدی ھمان اين است بوده معماری فنّ  در ريز نی مردم

 رفتند می آن باالی وحيد حضرت که است بوده عظيم منبری دارای نمود ابالغ مردم به را الھی

 .کردند می سخنرانی و

 ريز نی ميلی شش در که است " انصاری احمد خواجه " ۀبقع ريز نی تاريخی اماکن از ديگر

 است بوده ريز نی دانشمندان از حال عين در و ثروتمندان از يکی احمد خواجه . است شده واقع

 مقدس کتاب تالوت به يا و بوده مشغول عبادت به يا پيوسته نظير بی تقوی و زھد مراتب در که
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 ، کند می تقسيم فقراء بين را ھمه و گذرد می خود مکتب و مال از ناگھان و پرداخته می قرآن

 بودند او از کراماتی و کشف به معتقد و داشتند او به خاص وارادت عقيدت ريز نی مردم

 نفوس آنان اعقاب نتيجه در که بودند تقوی با و مؤمن ھمه که اند باقی ايشان از فرزندانی

 قاضی عبدالحسين مالّ  جناب جمله از گرديدند شھيد ھمگی و شدند مؤمن باب حضرت به مھمی

 حضرت و شد مجروح و گرفت قرار دشمنان گلوله ھدف که بود کسی اولين ريز نی واعظ و

 گرديد مجروح پايش به گلوله اصابت اثر از جناب آن کردند معرفی امر شھيد اوليّن را او وحيد

 . دنش شھيد موقع آن در ولی

 

 وحيد حضرت - دارابی يحيی دسيّ 

 

 اتفاق شھر آن در باب حضرت ظھور متعاقب که وقايعی شرح و ريز نی تاريخ از اطالع برای

 شھر آن در فدائيان سرسلسله الھی امر اشاعه و تبليغ در وحيد يحيی سيد جناب چون افتاد

 شھيد دانستند می اسالم به مؤمن را خود ظاھر به که شريران و کافران بدست وآخراالمر بودند

 مقام از مختصری اند فرموده نازل ايشان نام به مخصوصی نامه زيارت هلل بھاء حضرت و شدند

 می شمار به دينی علوم در دانشمند بزرگترين زمان آن در که بزرگوار شخص آن رفيع و شامخ

 . رسد می عزيز خوانندگان استحضار به آمدند

 محترمترين از و دوران نوابغ از يکی کشفی جعفر سيّد جناب فرزند وحيد يحيی سيد جناب

 اجداد بود عام و خاصّ  زبانزد او درک و فھم قدرت و نبوغ که بود خويش عصر دانشمندان

ه ب جھت اين از خانواده اين و بودند عصرخود علمای بزرگترين از ھمگی حضرت آن بزرگوار

 . دادند می نسبت ھا آن به العاده خارق امور مردم که شدند مشھور کشفی

 که معنی بدين داد رخ ايران در سابقه بی اتفاقات شيراز در باب حضرت امر اظھار از پس

 و ، کردند جانبازی خود موالی امر اعالء راه در و زدند آتش به را خود وار پروانه بعضی

 تحت را گذشته دينی حوادث تمام که رسيدند آنجا به خونخواری و قساوت مراتب در برخی

 تمام در چون و کرد می سلطنت ايران در قاجار شاه دمحمّ  زمان آن در . دادند قرار الشعاع

 حضرت پيروان ضدّ  بر اسالم علمای فرياد و ، شد شروع غارت و کشتار و انقالبات مملکت

 بود شده بينمتعصّ  اميال و اغراض دستخوش مردم مال و جان مالھا تحريک به ، شد بلند باب

 اغتشاش و انقالب ھمه اين به منجر که جديد نھضت ۀدربار شخصا   که گرفت تصميم يرانا شاه
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 را وحيد يحيی سيّد جناب ايران علمای بين از لذا نمايد تفحص و تحقيق شده مملکت سراسر در

 بر اضافه ايران شاه که کند تحقيق حضرت آن اّدعای باب در و برود شيراز به که نمود انتخاب

 شمشيری گذارد وحيد حضرت اختيار در سواری برای اسب و سفر ھزينه رایب وجه آنکه

 واقعيّت باب ادعای که دادی تشخيص تو اگر که نمود تأکيد و داد ھديه جناب آن به نيز گرانبھا

 را مملکت و ما و بزن را او گردن شمشير اين با من نمايندگی به نيست موعود قائم او و ندارد

 فرمود اجالل نزول يزد در شيراز به عزيمت ضمن وحيد جناب ، ده جاتن خطرناک ورطه ازاين

 اظھار مسئلۀ باب در و مشغول مردم داللت و نصيحت به منبر باالی يزد مساجد در روز وھر

 بود زياد مخالف و موافق طرف از غوغا و ھمھمه ھم يزد درشھر چون باب حضرت امر

 متانت و صبر به را وآنان اعالم مردم به بود دهش واگذار او به شاه طرف از که را مأموريتی

 بطالن يا حقيقّت و شود می حل مشکل مسئلۀ اين زودی به که داد می وعده و کرد می دعوت

 به که گفت و داد نشان مردم به را شاه اھدائی شمشير منبر باالی حتّی و گردد می آشکار باب

 وحيد حضرت ، کرد خواھم آسوده را ھمه و زد خواھم را باب گردن شمشير اين با قوی احتمال

 عزيمت شيراز جانب به کند آرام را مردم خود ھای وعده با شد فقموّ  که روز چند از پس

 اوقات آن در گرفت قرار احترام مورد اشراف و علماء و حکومت طرف از شھر آن در و فرمود

 مالقات حقّ  احدی ولکن بود شده آزاد علی سيّد حاج جناب بزرگشان دائی کفالت با باب حضرت

 به شود صحبت وارد حضرت آن با کس ھر که بود شده ثابت زيرا ، نداشت را حضرت آن با

 يعنی فارس والی باشی آجوان خان حسين – کند می اعتراف حضرت آن حقيّت و مقام عظم

 که دانست چون زدند سيلی را باب حضرت بار اوليّن برای او اشاره با که شريری شخص ھمان

 اند آمده شيراز به باب حضرت عایادّ  ۀدربار تحقيق برای شاه محّمد نمايندگی به وحيد حضرت

 ضد بر را وحيد حضرت توانست که آنجا تا و نمود راھنمائی اعظم خال جناب منزل به را ايشان

 می يکسره کار اين تکليف امروز ھمين که کرد اميدواری اظھار و نمود تحريک باب حضرت

 خاطرھا از بکلّی شده مملکت سراسر در انقالب ھمه اين موجب که هبابيّ  نھضت ۀمسئل و شود

 . گرديد خواھد فراموش

 عظيم شيخ نامھای به مؤمنين از نفر دو با باب حضرت حضور به تشّرف از قبل وحيد حضرت

 خصوصيّاتۀ دربار اطاّلعاتی تا نمود مالقات داشت را دو آن آشنائی سابقه که جواد سيّد و

 بوده باب حضرت جالل و عظمت شاھد قبال   که محترم شخص دو آن آورد دست به باب ضرتح

 ھمه آن نيستيم قادر ما که گفتند وحيد حضرت به بودند شده ساجد مبارک وجود آن مقابل در و
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 به شما است خوب و کنيم بيان کرديم مشاھده مبارک وجود آن در که را شوکت و سطوت

 اند نوشته و گفته قبل انبيایۀ دربار را آنچه که دريابيد تا نمايئد اتمالق حضرت آن با شخّصه

 توصيه اکيدا   وحيد حضرت به عظيم شيخ خصوص به است موجود هتمامّ  به جليل شخص آن در

 که مبادا و باشی مغرور ھستی شاه نماينده که اين به و خود مقام و علم به مبادا کند می

  .شد خواھی پشيمان زودی به زيرا یبگوئ سخنی احترام و ادب برخالف

 که وعظمتی غرور ھمه با اّول جلسه در کردند مالقات باب حضرت با جلسه سه وحيد حضرت

 مطالعه را دينی مسائل مباحث و نکرده علوم ظاھرتحصيل به که جوان يک مقابل در داشت

 پيش است شده همواج مھّمی مسئله با که داد تشخيص و گرديد حيرت دچار بکلّی است ننموده

 انتظار در مردم سال ھزار از بيش که را موعود قائم است ممکن چگونه که کرد می فکر خود

 بھرصورت ولی باشد شيرازی جوان ھمين نمايند می تعظيم او نام ذکر ھنگام و ھستند ظھورش

 مالقات و شد مرخصّ  باب حضرت حضور از صحبت ساعت يک از پس حيرت و تعّجب کمال با

 و عظيم شيخ ھم باز باب حضرت حضور از مرخّصی از پس ، کرد موکول بعد روز به را ثانی

 اعتراف او علميّه ۀاحاط و بيان قدرت و حضرت عظمت به تلويحا   نمود مالقات جواد سيّد جناب

 مقام و علمی شوؤن برخالف و بود نکرده اعترافی چنين باب حضرت حضور در حالتی در کرد

 ھمان و خداوند فرستاده حضرت آن که کند تصديق اّول جلسه ھمان در که دانست می خود عالی

  بودند ظھورش انتظار در سال شصت و دويست و ھزار مسلمان ملّت که باشند می موعود قائم

 شده جوانی با رو به رو حال داشت حفظ از حديث ھزار وسی اديان مقّدسه کتب تمام وحيد جناب

 گويا ولی نداشته معاشرتی علم اھل با و نخوانده علمی مبحث ھيچ و نرفته مدرسۀ ھيچ به که

 حتّی نيست مجھول او نظر در لهئمس ھيچ و است خوانده کلمه به کلمه را آخرين و ليناوّ  کتب

 وحيد حضرت قدری به تاريخی مالقات اين گويد می جواب شود مطرح که آن از قبل را سئواالت

 می فکر خود پيش و بود شده سلب او از قرار و آرام که بود کرده بالتکليفی و تعّجب دچار را

 کرده تحقيق اين مأمور مرا که شاه به بايد آيا و کرده متابعت جواب اين از بايد واقعا   آيا که کرد

 و تعّصب ھمه آن با يزد مردم به است ممکن آيا و ، خداست فرستاده باب سيّد که بنويسم است

 ؟ نمائيم پيروی او از بايد ھمه و شده ظاھر موعود قائم که دھم اطالع دارند که لجاجی

 ولی شد مشّرف باب حضرت حضور به دوباره رسيد فرا موعود ساعت بعد روز حال بھر ولی

 آن سخنان به بيشتر و کرد مبادرت ذکرسئوال به کمتر که بود حيرت و وحشت دچار قدری به

 حضرت حقيّت به اعتراف چنانکه کرد مراعات را احتياط جانب بازھم ولی داد می گوش حضرت
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 گرديد مرّخص اضطراب و وحشت کمال با قبل روز مانند و ننمود ابراز ھم مخالفتی و نکرد باب

 فقط و کنم سئوال کمتر کردم می سعی من جلسه اين در که اند کرده حکايت خود وحيد جناب ،

 مشکل نظرم به و گذشت می مخاطر به که سئواالتی که بود اين از من تعجب ولی باشم شنونده

 کردم می احساس گاھی طوريکه به فرمودند می جواب باب وحضرت کرم می سئوال بايد و بود

 در بگويد جواب شود سؤال که آن از قبل را مطلبی کسی که کيفيت اين زيرا بينم می خواب که

 چنين زمان ذشتهدرگ خداوند فرستادگان از يک ھيچ از و نداشته سابقه دينی ادوار از يک ھيچ

 او از که وقتی عليه هللا صلوات محّمد حضرت المثل فی نشده مشاھده تصوری فوق ما قدرت

 : فرمودند می کردند می سؤالی

 خوب کارھای دانستم می غيب من اگر دانم می غيب گويم نمی و ھستم مالئکه گويم نمی من

 که وقتی يا و (١۵۵ آيه اعراف هسور ) کرد نمی اصابت من به بدی و دادم می انجام بيشتر را

 می  جواب دختر يا آورد خواھد دنيا به پسر آيا زن آن که کردند می سؤال حضرت آن از

 می ديگر جای در و ( ٣۴ آيه ، سورۀ لقمان ) چيست رحم در که داند می بھتر خدا : فرمودند

 : فرمودند می  چنينھم و ( ۶۶ ۀآي ،نحل سورۀ ) نيست آگاه غيب به کسی خدا از غير فرمودند

 در مبارکه آيات اين امثال( و٨٧ آيۀ اسراء ۀسور) . ام آمده شما سوی به کمی دانش با من

 حضرت و موسی حضرت مانند بزرگواری نفوس با که صورتی در و است زياد مجيد قرآن

 ماي خوانده را کتابھايشان ھم و دانيم می را آنان حيات تاريخ ھم که را دمحمّ  وحضرت مسيح

 و فضائل ھمه اين با جوان اين است ممکن چگونه ند شده مبعوث خداوند ازجانب که معتقديم

 خداوند طرف از که ماند نمی منتظر حتّی و دھد می جواب نپرسيده و شنود می ناگفته که مناقب

 ؟ نباشد خداوند جانب از شود وحی او به

 گرفت تصميم بود باب حضرت مالقات عازم بالتکليفی و اضطراب کمال با که حالتی در بعد روز

 مسائل به باب حضرت که اين که کرد می فکر گاھی راه ضمن در نکند سؤالی گونه ھيچ ھم باز

 صورت اين در بوده تصادف برحسب شايد دادند می جواب کند مطرح را سؤال آنکه از قبل او

 خواھد مسلّم فرمايند نبيا بخواھم حضرت آن از که اين بدون را کوثر سوره تفسير امروز اگر

 وحيد حضرت . نھم می گردن اطاعتش به من و ھستند موعود قائم ھمان باب حضرت که بود

 که بود شده نگرانی و دچارحيرت چنان رسيد باب حضرت حضور به که وقتی سّوم روز در

 در و گرفتند را او دست شدند بلند باب حضرت لذا بگيرد نشستن به تصميم توانست نمی حتّی

 احوالپرسی قبيل از معمولی و متداوله محاورات بعضی از پس و نشاندند خودشان مقابل
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 قبول حاضری آيا بنويسم تو برای را کوثر ۀسور تفسير امروز اگر يحيی سيّد جناب : فرمودند

 شديد ۀگري را وحيد جناب که بود اينجا ؟ است الھی وحی منبع از و نيست حرسِ  من کالم که کنی

 کرده نيّت خود پيش که بود قبل يکساعت ھمين زيرا عاجزگرديد لّمتکّ  ھرگونه از و داد دست

 راه بخود ترديد او حقيّت در فرمايند بيان او برای را کوثر ۀتفسيرسور باب حضرت اگر بودکه

 جھت اين از بيشتر وحيد حضرت تألم و تأسف . کرد خواھد اطاعت حضرت آن از و داد نخواھد

 و مانده د مردّ  تصميم اخذ در روز سه و نشده خاشع باب حضرت مقابل در اّول روز چرا که بود

 الھی جمال آن و نشسته حقّ  زانوی به زانو و فمشرّ  مبارک حضور به شخصا   که صورتی در

 گرانبھای اوقات روز سه بايد چرا است کرده زيارت را ملکوتی فضائل و خصائل و روحانی

 آرزوی و نشدند فائز قدرتش و علم دريای از ای قطره به الھيّه مقّدسه مظاھر تمام که را کسی

 طراز ھم و شأن ھم را خود محّمد حضرت خدا رسول آخرين و داشتند را ايّامی چنين ديدار

 وکاغذ قلم اعظم خال ازجناب باب حضرت حال ھر به کند تضييع است ناميده او ازپيروان ھريک

 . نمودند کوثر سوره تفسير در آيات نزول به شروع و نمودند درخواست

 نزول ھنگام در که کردند می بيان خود ھای سخنرانی تمام در و جا ھمه در بعدھا وحيد حضرت

 رودخانه مانند الھی آيات ديدم کنم بيان را آن توانم نمی که داد دست من به عجيب حالتی آيات

 جاری قلم توقّف بدون و زياد سرعت با کاغذ صفحات بر شود می سرازير دريا به که عظيمی

 من حال آن در فرمودند می تالوت را ھا آن لطيفی صورت با آيات نزول ھنگام در و شود می

 کشيده دست آيات تالوت و تحرير از باب حضرت بار سه که طوری به بودم رفته ھوش از لّیبکّ 

 مبارک انویز به شده تمام من صبر و طاقت ديگر روز اين در پاشيدند می گالب من صورت به

 اديان کلّ  موعود حضرتش که کردم حاصل قلبی اطمينان و نمودم بندگی و ايمان اظھار و افتادم

 در بشريّت عالم که است شده ما نصيب زمان و عھد اين در که است افتخاری اين و باشند می

 . است مانده محروم عظيم منقبت و سعادت اين از سال ھزاران از متجاوز طول

 و ايران اعظم صدر آقاسی ميرزا حاج و قاجار شاه دمّ مح به را خود ايمان شرح وحيد حضرت

 چون اّما کنند می دعوت ايمان و اطاعت به را وھمه نويسند می دانشمندان و علما از ای هعدّ 

 نمی امر ابالغ او به صريح طور به نديده حق کالم استماع اليق را باشی آجودان خان حسين

 از خان حسين ولکن بود کرده تحريک باب حضرت ضدّ  بر را وحيد حضرت قبال   او زيرا مايد

 جھت اين از است نھاده گردن باب حضرت پيرو به که کند می درک وحيد حضرت گفتار و رفتار

 بيشتر و نبود من با ھيچگاه ولی بود من مھمان چند ھر يحيی سيّد که نويسد می شاه دمحمّ  به
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 به که ھم شاه محّمد و است کرده تبعيّت باب از قوی حتمالا به و رفت می باب مالقات به

 از پس نبود باب حضرت برای مزاحمت ايجاد به مايل تعصب عدم و تصوف به تمايل ۀواسط

 سيّد اطالع قرار به گويد می اعظم صدر به فارس حاکم گزارش و وحيد حضرت نامه دريافت

 شده باب پيروان از فرستاديم شيراز به ببا اّدعای درباب تحقيق برای را او ما که ھم يحيی

 ايجاد موانعی راه اين در نبايد ما و نيست کوچکیمسئلۀ  باب ایاّدع مسئله بنابراين و است

 که نوشت فارس والی به نامه شخصا   شاه و انجاميد خواھد کجا به امر جريان ببينيم بعدا   تا کنيم

 ومملکت دين مصالح خالف بر نيست ممکن ھيچوقت و است رسالتشريفۀ  ساللۀ از يحيی سيّد

 عنوان بکاھد او شخصيت و مقام از که ای کلمه کوچکترين ندارد حق ھيچکس و کند اقدامی

 را الھی پيام و رفت بروجرد شھر به باب حضرت حضور از مرخّصی از پس وحيد حضرت.  کند

 کرد ابالغ بود مقام و فضل صاحب و نام به علمای از که کشفی جعفر سيّد جناب خويش پدر به

 مردم به را الھی پيام و نمود مسافرت قزوين و اردستان و لرستان و يزد و اصفھان به سپس و

 کسب الھی فيض منبع آن از و شد فمشرّ  هلل ابھاء حضرت حضور به طھران در کرد اعالم

 عرفان و خلوص و ايمان نمود مالقات طاھره جناب با طھران در نيز و نمود روحانيّت و کمال

 شجاعت ابراز به پيش از بيش را وحيد حضرت مؤمنه ورقه آن بيان قدرت و مفّخمه انویب آن

 به را باب ظھورحضرت خوف و مالحظه ھيچگونه بدون که طوری به واداشت استقامت و

 می وحيد حضرت درباره " سبعه دالئل " کتاب در باب حضرت . رسانيد می مردم گوش

 :فرمايند

 فضل بر منکر موالف و ازمخالفت احدی که متوّحد منفّرد فرد اسم عدد در کن نظر و...  "  

 ساير و کوثر شرح در کن نظر و حکمت در او سمو و او علّو بر ندقرّ م   کلّ  و نيست آن

 " .نموده هللاعند را او علّوشان استدراک و شده ظاھر آن برای از که نوشتجاتی

 : فرمايند می ايقان مستطاب کتاب در هلل ابھاء حضرت

 ."بودند خود زمان فريد و عصر وحيد يحيی سيّد آقا جناب"...

 : نويسد می فرانسوی نويسندۀ ژيلبرت

 طمينانا مورد علماء از يکی شنيد را باب حضرت امر اظھار و ظھور خبر که ھمين شاه محّمد

 ۀالعاد فوق بتعجّ  ... فرستاد شيراز به امر چگونگی از تحقيق برای دارابی نام به را خود

 عقايد و اصول شکستن ھم در برای که او مأمورعالی اين که شنيد که داد روی ھنگامی پادشاه

 .است آمده در او جانفشان و مخلص پيروان سلک در بود شده اعزام باب
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 که بود شده پروا بی و منقلب چنان باب حضرت از تاريخی ديدارھای آن از بعد وحيد حضرت

 و تبليغ راه در بايد من که داشت می اظھار بکراّت و نمود امر به خدمت وقف یبکلّ  را خود

 قربانی وچگونگی محلّ  که ھستم قادر من شود ريخته زمين به وخونم فداکنم را خود امر اشاعه

 . کنم پيشگوئی و بگويم رسانيد خواھد قتل به مرا که کسی و را خود

 با شيراز در ھستم مأمور من که دادند عدهو يزد مردم به وحيد حضرت که گرديد مذکور قبال  

 منجر چند ھر را خود مأموريّت نتيجه زودی به و کنم تحقيق را او بطالن يا حقيّت و مالقات باب

 آن عزيمت از پس رسانيد خواھم ايران ملّت و شاه اطالع به باشد شمشير اين با او قتل به

 به تدريجا   سرشت پاک نفوسی داشت ادامه يزد اھالی جوش و جنب ھم باز شيراز به حضرت

 حضرت ادعای حقيّت بر وسايلی اسالمی کتب ساير و قرآن متون در و شدند مؤمن باب حضرت

 اين و آيات اين طبق که کردند می ثابت و کردند می تبليغ انجذاب و عشق کمال با کرده پيدا باب

 و شود ظاھر اسالم موعود زمان ھمين در بايست می و شده منقضی اسالم دوره احاديث

 حضرت با وحيد حضرت مالقات عواقب منتظر و کار نتيجه انتظار در ھم يزد مردم از نفوسی

 بودند الھی انوار تابش مانع زمانی و عصر در که علماء تبليغات اثر از ھم گروھی و بودند باب

 برافراشتند تمخالف َعلَم و نمودند نمی تحريک مؤمنان ضدّ  بر را عوام رسيدگی و تحقيق بدون

 و الھيّه مظاھر دشمنان بزرگترين مقّدسه کتب آيات برفحوای بنا و تاريخ شھادت به علماء اين

 کردند معرفی کافر را او و شد شھيد علماء فتوای به حسين امام حضرت اند بوده حقّ  اوليای

 مخالفت مرغ علی الھی اديان شود حقيقت و حق راه سدّ  تواند نمی کس ھيچ که آنجائی از ولی

 که ای وعده به بنا وحيد حضرت بحرانی موقع اين در . نمود می نفوذ و پيشرفت علماء عناد و

 و استقبال مورد مردم و علماء از کثيری جمع طرف از فرموده مراجعت يزد به بودند داده

 معارف نشر به روز و شب آنجا در و وارد خودشان شخصی منزل به سپس گرفتند قرار احترام

 می وحيد حضرت ارادتمندان و باب حضرت پيروان تعداد بر روز به روز و پرداختند يّهالھ

  مخالفان شورش و ھمھمه از بود کرده تجلّی قلوبشان در ايمان نور که نفوسی و افزود

 که طوری به کرند برپا تبليغ بساط اسواق و معابر در استقامت و شھامت نھايت با ھراسيده

 گرديد يزد علمای حسادت به منجر قضيّه اين و شدند وحيد حضرت فدارانطر از يزد مردم اکثر

 باب حضرت حقيّت در برھان و دليل و شوند مذاکره وارد وحيد باحضرت که آن جای به آنان

 خود ۀخصمان اقدامات دامنه به تدقيق و تفّحص ھيچگونه بدون ديرينه رسم به بنا بخواھند

 نوشتجات و آثار و کردند تحريم وحيد حضرت پيروان با را مراده و معاشرت وھرگونه افزودند
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 يزد در باری . نشوند ترغيب امری کتب مطالعه به مردم تا کردند معرفی ضالل اھل کتب امررا

 نمود می ارادت اظھار وحيد حضرت به ابتدا در که بود عبدالّحی نامش مشھور مخالفان از يکی

 فرزند حتّی نمود می تشويق امر تبليغ به بيشتر را دوحي حضرت و کرد می ايمان اظھار حتّی و

 .نمود می افتخار بدان و کرد گذاری نام بود باب حضرت مقّدس نام که محّمد علی را خود نوزاد

 و کينه بروز موجب تدريجا   شدند می قائل وحيد حضرت برای يزد مردم که زيادی احترامات اّما

 از بيش ھم را علماء ساير و نمود اشرار تحريک و عداوت اظھار به شروع و گرديد او حسد

 وحيد حضرت اطراف در بيشتر مردم که شد سبب امر اين ظاھرا   کرد ترغيب عداوت به پيش

 دشمنان ساير و ابنوّ  ولی شوند راھنمائی و نمايند استفاده ايشان بيانات از و شوند جمع

 را او و دھند قرار تأثير تحت بود آزموده نا جوانی که را يزد حاکم " ايروانی آقاخان " توانستند

 و گرديد فراھم فساد و فتنه عوامل طرف ھر از حال ھر به ، کنند تطميع بابيان اموال غارت به

 نتيجۀ در که داشت گسيل وحيد حضرت دستگيری برای را خود نوکران از نفر چند مذکور حاکم

 با حکومت فرستادگان گرفت در آنان بين که سختی وخورد زد و وحيد حضرت پيروان کثرت

  بود شده شرمنده کامال   منتظره غير شکست اين از که حکومت بازھم ولی شدند مواجه شکست

 اسلحۀ و قوا با بيشتری نفوس که گرديد مّصمم شد می تحريک ھم علما طرف از مرتّب و

 و فاطرا در ھم وحيد حضرت پيروان طرفی از .بفرستد وحيد حضرت دستگيری برای بيشتر

 موقع اين در کنند حفظ دشمنان گزند از را حضرت آن تا شدند جمع وحيد حضرت خانه داخل

 و مخالفان جمعيّت طرف به ناگھان بود باک بی و شجاع بسيار که هللاعبد محّمد نام به شخصی

 که  کرد حمله انھا  به چنان الزمان صاحب يا ھای فرياد با و کرده حمله ھردو حاکم فرستادگان

 در و گريخت نارنی قلعۀ به خود گماشتگان با ھم حاکم. کردند فرار و  ريخته را اسلحه آنھا هھم

 وحيد حضرت حضور به هللاعبد محّمد ، حاکم فرار و مخالفان شکست از پس .شد پناھنده آنجا

 حمله نارينۀ قلع به دھند اجازه وحيد حضرت که کرد تقاضا و نمود اطاعت و ايمان اظھار آمده

 ، نموده نصيحت را او وحيد حضرت ولکن نمايد دستگير را اطرافيان تمام و حکومت و کند

 باش مطمئن تو و ايم آمده آشتی و صلح ايجاد برای و نداريم کسی با جنگ خيال ما که فرمودند

 نبايد ما ديگر گرفت تعلّق الھی اراده اگر و بزند صدمۀ ما به تواند نمی نگيرد تعلق الھی ۀاراد تا

 قول و شد آرام وحيد حضرت بيانات اثر از ظاھرا   هللاعبد محّمد ، کنيم مبارزه خداوند خواست با

 با جنگ فکر به ھم باز وحيد حضور از مرخّصی از پس ولی نزند جدال به دست ديگر که داد

 مانند ننمايد نابود را او دشمنان و نکند کمک را وحيد حضرت اگر که کرد فکر و افتاد دشمنان
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 حقّش در و گذارند تنھا کربال صحرای در را حسين امام حضرت که بود خواھد مانانیمسل

 حمله بود حاکم پناھگاه که نارين قلعه به خود ھمراھان از نفر چند با مجددا   لذا ننمودند وفاداری

 محلّ  از را او ھمراھانش و برادر افتاد زمين به و خورد او پای به گلولۀ حمله اين در ولی نمود

 خانه اطراف کرده راتعقيب او دشمنان ولی بردند وحيد حضرتۀ خان به آورده بيرون جنگ

 نام به پيروان از يکی و شدند دفاع به ناچار وحيد حضرت و نمودند محاصره را وحيد حضرت

 اين نمودند مسلّح مھاجمان راندن عقب مأمور اصحاب از ديگر نفر شش با را منشادی محّمد

 حمله بودند متجاوز ھم نفر ھزار چھار از که کثير جمعيّت آن به " اکبر "هللا فرياد با نفر ھفت

 جمعيّت تمام که افتاد دلھا به وحشتی و ترس چنان نتيجه در و اختندس رامقتول گروھی کرده

 ولی سپردند جان شده مال لگد ديگران پای زير زيادی عّده فرار ھنگام و فرارکردند مھاجم

 تحريک به زھم با بعد روز ، نمودند مراجعت سالم ھمگی وحيد حضرت اصحاب نفر ھفت

 جنگ و کردند ھجوم وحيد حضرت خانه اطراف به پرتدليس علمای و خورده شکست حکومت

 از نفر سی و داشت ادامه روز سه ھا خورد و زد اين که گرفت در دشمنان و پيروان بين سختی

 گلولۀ با را آنان که گشتند دستگير ھم حيدو حضرت ب اصحا از نفر چند و شدند کشته دشمنان

 پنھان گوشۀ در و يافت بھبود پايش جراحت که چندی از پس ھم هللاعبد محّمد کردند شھيد توپ

 اصحاب به وحيد حضرت موقع اين در گرديد مقتول و گرفتار دشمنان دست به زيست می

 بيشتر چه ھر زيرا شدند يزد شھر از خروج به مصمم خودشان و شوند متفرق که دادند دستور

 موافق از کثيری عّده و شد می بيشتر حکومت و نواب آميز مفسدت تحريکات کردند می توقّف

 در اعلی طلعت زيارت به شخصا   که وحيد حضرت و شدند می کشته دار و گير اين در مخالف و

 بين يگانگی و صلح ايجاد مقّدمات بايد جليل موعود آن ظھور که دانست می بود مشّرف شيراز

 به را محّمد علی سيّد و اسماعيل سيّد دوفرزندشان و ھمسر وحيد حضرت باری . بشرباشد

 که دادند حسن نام به خود پيروان از يکی به داشتند که نوشتجاتی و فرستاد عيالش ر پد خانه

 و باشند وحيد حضرت منتظر معيّنی محلّ  در شده خارج شھر از اصحاب از ديگر يکی اتفاق به

 شھر از خروج از پس حسن ولکن بروند گفتند حضرت آن که راھی ھمان از که فرمودند تأکيد

 گرفتار شايد اينکه ترس از آشناست راھھا اين به وحيد حضرت از بھتر اينکه تصور به

 مورد بودند مراقب که گروھی توسط ناگھان که گرفت پيش در را ديگری راه شود دشمنان

 توپ گلوله با حکومت دستور به برده حکومت نزد را او و شد گيردست و گرفت قرار حمله

 ميرغضبھا تعّجب باعث که داد نشان خود از استقامتی چنان شھادت ھنگام ولکن کردند شھيد
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 را او سينه که کرد خواھش ولی ببندند لوله بدم پشت از را او خواستند می قاتلين چنانکه گرديد

 پس وحيد جناب ، کنند می آتش را توپ چگونه که ببيند ودشخ خواھد می زيرا ببندند توپ به

 روانه بودند گفته حسن به که راھی ھمان از اصحاب از نفر دو با فورا   شھر از حسن خروج از

 بسيار و است شده دشمنان گرفتار او که فھميدند و نديدند را حسن موعود محلّ  در شدنداّما

 سليقه و فکر به او ولی بيايد راه اين از که کردم تأکيد او به که گفتند و فرمودند تأسف اظھار

 منصرف دشمنان تعقيب از که گفتم ھم هللاعبد محّمد به که ھمانطور شد اسير و کارکرد خودش

 خروج از چون يزد حاکم ، رسيد قتل به و انداخت مھلکه در را خود خودش ميل به او ولی شود

 راھھای از وحيد حضرت چون ولی فرستاد يشانا تعقيب به سوارانی شد مطلّع وحيد حضرت

 به گاه آن کردند مراجعت نشده ايشان دستگيری به موفّق دشمنان رفتند می اطمينان مورد

 را منزل اثاثيه تمام و بردند ھجوم وحيد حضرت خانه به اشرار و اوباش ، ونواب حاکم دستور

 ای عده کرده دستگير نيز را صحابا از نفر چند و نمودند ويران و خراب ھم را خانه و غارت

 از نفر دو خطر پر سفر اين در ، نمودند آزاد زياد وجوه اخذ از پس را ای هعدّ  و کردند شھيد را

 معيّت در که بودند وحيد جناب ھمراه محّمد سيّد و احمد سيّد نامھای به وحيد حضرت فرزندان

 ساله ده محّمد سيّد بودند ريز نی و ديز بينفاصلۀ  در مشقّات و صدمات متحمل از بزرگوار پدر

 پياده پای با بودند ناچار که مظلوم اطفال اين به که است معلوم و ساله دوازده احمد سيّد و بود

 . است شده وارد مشقّاتی چه نمايند عبور کوھستانی راھھای از پدر ھمراه

 به فرسا طاقت مشقّات با بودند ايشان ھمراه که اصحاب از نفر چند و فرزندان و وحيد حضرت

 الھی پيام فرموده مالقات علماء و سابق دوستان از ای عده با آنجا در و رسيدند فارس بوانات

 " اسماعيل شيخ  نام به بوانات االسالم شيخ جمله از گرويدند ايشان به جمعی و کردند ابالغ را

 از پس و دندکر عزيمت فسا شھرستان طرف به حضرت آن سپس شد داخل مؤمنان زمره در

 مردم در که کردند مشاھده ولی نمود دعوت بديع امر به را مردم رفته مسجد به مستقيما   ورود

 و راحت و صدا سرو بی زندگی نيستند حاضر و نيست امر قبول قابليّت و استعداد شھر آن

 محتوم و مقّدر آنھا برای رزايا و باليا انواع که مؤمنان صف در و بدھند ازدست را خود آرامش

 ه ایھرقري به راه بين ودر شدند رھسپار ريز نی جانب به و خارج ھم فسا از لذا آيند در است

 توقّف روز چند "رونيز " ۀقري در فرمودند می ابالغ ر موعود قائم ظھور شدند می وارد که

 گرديدند مصّمم باب امرحضرت نصرت به و شدند نائل ايمان شرف به کثيری عّده و کردند

 "پيرمراد " نام به زيارتگاھی در و نمودند عزيمت اصطھبانات طرف به جا آن از وحيد حضرت
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 و داشتند اصطھبانات در دوستانی و بستگان چون و فرمودند اقامت اصطھبانات به نزديک که

 باشند می ريز نی عازم که دادند پيغام آنھا به بودند آشنا شھر آن علمای از کثيری عّده با قبل از

 اين وصول با نمايد ديدن ايشان از تواند می اينجا در است ايشان مالقات به مايل کسی اگر و

 مالقات را وحيد حضرت آمده پيرمراد زيارتگاه به علماء از نفر چند و خويشان از گروھی پيغام

 در جانبازی و امر تبليغ مھيّای را خود کرده بيعت حضرت آن وبا داشتند دريافت را الھی پيام و

 . شدند ريز نی ۀروان وحيد حضرت ھمراه نموده امرالھی اعالء هرا
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 مرّکب که کثيری گروه شدند مطلع شھرشان به حضرت آن ورود بودن نزديک از ريز نی مردم

 عيال پدر عبدالعلی شيخ ھمراه بودند طبقات ساير از زيادی وعّده علماء از نفر صد از بيش از

 استقبال جمله از و رفتند ايشان استقبال به بود محلّ  عالم بزرگترين از حضرت آن ريزی نی

 سنّ  در که بود ريز نی مجتھد و قاضی مالعبدالحسين بنام دانشمند و تقوی با پيرمری کنندگان

 کسی اولين بزرگوار شخص اين و بود آمده وحيد حضرت لاستقبا به پياده پای با سالگی ھشتاد

 آنکه با و گرديد مجروح سختی به و گرفت قرار دشمنان گلوله ھدف ريز نی وقايع در که بود

 از شخصا   وحيد حضرت افتاد فّاقاتّ  وحيد حضرت شھادت از بعد او شھادت و نشد شھيد ظاھرا  

 حاج مستقبلين از ديگر نمودند اعالم قائم راه در ريز نی شھيد اولين را او و فرمود ديدن ايشان

 مھيمنی لوح در مبارک جمال و گرديد ھا شکنجه و رزايا انواع متحّمل بعدا   که بود تقی محّمد

 امر اين مھّمۀ ازآثار لوح اين . کنند می ياد او از فرمودند نازل افتخارش به که وبايّ  سوره بنام

 . است بديع

 نی به احترام و عّزت نھايت با اصطھبانات و ريز نی بزرگان از کثير جمعيّتی با وحيد حضرت

 کبير جامع مسجد به کنند استراحتی يا بروند خود اقوام ديدن به آنکه از قبل و شدند وارد ريز

 امر تبليغ به شروع و شدند وارد است زردشتيان دوران يادگار و ريز نی باشکوه بناھای از که

 ظھور درباره و شده لّعمطّ  ريز نی به حضرت آن آمدن از قبال   که ھم ممرد ، دننمود باب حرت

 آن در که طوری به شدند جمع مسجد آن در بودند شنيده دشمن و دوست از خبرھا موعود قائم

 سّوم روز در که نطقی ضمن وحيد حضرت ، بود نمانده باقی کسی ورود برای خالی جای مسجد

 اين از قبل که را مأموريتی و باب حضرت حضور به را خود تشّرف شرح کردند ايراد مسجد در

 ھمان در مردم از کثيری جمع رساندند مردم اطالع به داشتند قاجار شاه محّمد طرف از تشّرف

 پيش در که مصائبی و گرفتاريھا از را آنھا وحيد حضرت آنکه با و کرده ايمان اظھار جلسه

 بيعت وحيد حضرت با کثير گروه آن معذلک رمودندف بيان را يزد حوادث و نمودند اخبار است

 آن احکام اجرای و قائم راه در فداکاری گونه ھر به حاضر و گفته مال و جان ترک نموده

 شرارت و قلب قساوت در که " خان العابدين زين حاج " ريز نی حاکم طرفی از شدند حضرت

 از ريز نی حکمرانی شايد هک اين ترس از بود مانند و مثل بی مال جمع در حرص و ضمير

 ، کرده جمع خود دور را ھامالّ  از جمعی نمود وحيد حضرت با عداوت به شروع برود دستش

 وحيد حضرت با ريزی نی مالھای و حکومت دادند پيروانش و وحيد حضرت به کفر نسبت

 ندکرد حسين امام حضرت با ھامالّ  و حکومت و ه کوف مسلمانھای که کردند را رفتاری ھمان
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 صواب را پيروانش و حسين امام کشتن و دانستند القتل واجب و کافر ھم را حضرت آن زيرا

 اعدام نمايد پيروی وحيد از ھرکس که کرد اعالن علماء فتوای به ريز نی حکومت دانستند

 اعالن به اعتنائی اکثرا   ريز نی مردم چون ولی گرديد خواھد مصادره اموالش و شد خواھد

 حضرت چند ھر شوند خارج ريز نی از که فرستاد پيغام وحيد حضرت خود به نکردند حکومت

 جمعيّت ولکن بودند ريز نی ترک به حاضر مرج و ھرج اغتشاش از جلوگيری برای وحيد

 گرفته قرار وحيد حضرت مواعظ و نصايح تأثير تحت که زنان از کثيری ۀعدّ  حتّی و پيروان

 بی و زاری به شروع کرد خواھند ترک را ريز نی دوحي حضرت که خبر اين شنيدن از بودند

 برابر در مقاومت برای پيروان تمام و شدند ريز نی از حضرت آن خروج مانع و نمودند قراری

 ھای حمله از دفاع به حاضر را خود و شدند مسلّح است وحيد حضرت آزادی مانع که حکومت

 که کنند می حکايتھا ريز نی ظالم حاکم خان العابدين زين حاج شرارت و قساوت از نمودند حاکم

 اين مرتکب بشر افراد از بعضی بايد چرا که شود می حيرت دچار انسان داستانھا اين شنيدن از

 که او رعايای از ھرکس ظالم و خبيث مرد اين گويند می جمله از شوند خيانت و جنايت ھمه

 بفرستند خان العابدين زين حاج ۀخان به را خود ھمسر عروسی شب ليناوّ  بايد کرد می ازدواج

 می جوئی بھانه و داد می آزار را او مختلف بطرق کرد می امتناع شنيع عمل اين از کسی اگر و

 عبرت ديگران تا داد می شخص آن به افتاد می که اتفاقی ھر و قتل و دزدی ھای نسبت و کرد

 محلّ  در آرامش و نظم فظح مأمور زمان و عھد آن در حکومتھا چند ھر که آن ديگر ، گيرند

 فرمان تحت استخدامی تفنگچيان و نداشت وجود آرتش و ژاندارمری و پليس ادارات و بودند

 داده ترتيب دزد ھای دسته خود ھای تفنگچی بين از خان العابدين زين حاج بودند حکومتھا

 برای حتّی دندکر می سرقت را آنھا اموال و زدند می دستبرد اشراف و اعيان ھای خانه به شبھا

 اخذ از پس و گرفتند می گروگان به را خانواده افراد از يکی بيشتر سود آوردن دست به

 سخت جريانات اين از ريز نی مردم ميکردند آزاد را او شھر از خارج ه اینقط در وجوھی

 خود به که ھم وقتی کنند دادخواھی و کنند مراجعه مقامی چه به دانستند نمی و بودند ناراحت

 دستگيری برای که داد می وعده ريخته تمساح اشک کردند می شکايت و مراجعه حکومت

 برای اقدامی ھيچ بودند خودش نوکران از سارقان که حالتی در و کرد خواھد اقدام سارقان

 . شد نمی مردم دادخواھی

 حضرت آن وفادار پيروان از و کرد قيام وحيد حضرت خدمت به که نفوسی جمله از باری

 حضرت پيروان صف در که بود العابدين زين حاج زادۀ برادر جعفرخان ميرزا است حسوبم
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 العابدين زين حاج که طوری به شد می بيشتر روز به روز وحيد حضرت قدرت و آمد در وحيد

 حال عين در برد پناه است ريز نی ميلی ده که قطرويه قريۀ به و کرد فرار ريز نی از شبانه خان

 حسين امام حضرت شھادت و کربال واقعه کرارا   بودند آگاه امور عواقب از که وحيد حضرت

 دراين که فرمودند می حّجت تمام را خود پيروان به و شدند می يادآور را مؤمنان واسارت

 تن خود محبوب موالی امر اعالء راه در شھادت به و کنيم بازی جان و فداکاری بايد ھمه ميدان

 تفنگچی استخدام به شروع ريز نیحومۀ  در فراری خان العابدين زين حاج چون و دھيم در

 را اصحاب قمع و قلع و ريز نی به حمله خيال و کرد جمع خود دور مسلّح نفر ھزار و نموده

 و ريز نی اطراف دھات مردم تحريک برای برای را ريز نی آخوندھای از نفر چند حتّی داشت

 دخول باعث و او رسول و خداوند رضايت سبب کافر وهگر اين با جنگ که اين بر ھا آن تحميق

 فاقد ريز نی که اوقات اين در ، فرستاد سفر و سير به روستاھا در شد خواھد بھشت در شما

 رفت و آمد محل ايشان خانه بودند ازدياد به رو پيوسته وحيد حضرت پيروان و بود حکومت

 و ارشاد و نصيحت را مردم رفته ذکورم مسجد به روزه ھمه و بود حقيقت متحريان و پيروان

 داللت بودند ظھورش انتظار در سال ھزار از بيش که قائم راه در فداکاری و پايداری لزوم به

 سپاه تجھيز صدد در ريز نی فراری حاکم خان العابدين زين حاج که رسيد خبر چون و کردد می

 از جمعی دارد را باب حضرت انپيرو جمعی دسته کشتار خيال و شده ريز نی به حمله ۀآماد و

 قلعۀ به آمدند ريز نی به وحيد حضرت ھمراه اصطھبانات از که نفوسی ھمان يعنی مؤمنان

 جنگی ھرگاه که دادند قرار خود پناھگاه را جا آن و اند رفته است ريز نی نزديکی در که خواجه

 جمعيّت با العابدين زين اجح موقع اين در گيرد قرار استفاده مورد قلعه آن استحکامات گرفت در

 ايجاد به شروع بود او خانه و مرکز که بازار محلّه در و کرد مراجعت ريز نی به خود مسلّح

 سيّد خانه نيز و داد جای مجاور ھای خانه در را خود تفنگچيان و نمود استحکامات و سنگر

 ھم جا آن در و شد متصّرف بود وحيد حضرت خدمت در که را بازار محلّه کدخدای ابوطالب

 جناب بودکه وقت ھمين در نمود بابيان اقامت محلّ  به تيراندازی برای پناھگاه و سنگر ايجاد

 به عمومی ھيجان و اغتشاش آن وضع مالحظه برای که ريز نی شھير واعظ عبدالحسين مالّ 

 شھيد ليناوّ  اورا وحيد حضرت و گرفت قرار کافران گلوله ھدف بود رفته اش خانه بام باالی

 شد وارد ھا برآن که بليّاتی و وصدمات او اعقاب و شخص اين حال شرح فرمودند اعالم امر

 محلّه در که پيروان ھای خانه طرف به پی در پی حاکم تفنگداران ، گرديد خواھد مذکور بعدا  

 در رفت و آمد که طوری به کردند می تيراندازی خواجه قلعه طرف به و شده واقع سوخته چنار
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 حاکم سختگيری ۀلئمس و نمودند می مالقات ھم با شبھا در پيروان و نبود ميّسر ابدا   ھا چهکو

 نمايد منصرف وحيد حضرت پيروی از نفررا چند بود توانسته فريب و تطميع با که خصوص به

 کردند مشاھده چون بود نشده روشن ايمان نور به بايد چنانکه آنان قلب ھنوز که نفوس آن و

 که جمعيّتی با وحيد حضرت و زدند سرباز وحيد حضرت اطاعت از کشيده وخورد زد به کار که

 علی برادرش با ريز نی حاکم ، شدند پناھنده خواجه قلعه به شبانه بودند نفر دو و ھفتاد بر بالغ

 می ھجوم قلعه تصّرف برای مکّرر و نمودند محاصره را قلعه تفنگچی نفر ھزار و خان اصغر

 به را خود الّزمان صاحب يا ھای فرياد با آمده بيرون قلعه از اصحاب از جمعی ارب ھر که بردند

 پای و دست حاکم قشون دفعه ھر که بود طوری آنان حمله وشّدت زدند می دشمن لشکر قلب

 اصحاب وقتھا بيشتر و گذارند می برجای مقتول نفر چند و نھادند می بفرار رو کرده گم را خود

 اسلحه و وکاله لباس حيث از پيروان و مھاجمان جنگلھا در چون کردند می مراجعت سالم قلعه

 که شدند می وحشت و ترس دچار چنان جنگ ھنگام در کفار لشگر افراد بودند يکديگر شبيه

 در چنانکه کشند می را وحيد حضرت اصحاب کردند می تصور و کشتند می را يکديگر خود

 افراد شمشير با ازاشرار نفر دويست از بيش تاداف اتفاق شب ھنگام که ھا حمله از يکی

 به مصمم که مذکور حاکم و شد می تکرار روز ھر ھا حمله اين ولی شدند معدوم خودشان

 را خود حکومت و زندگی ادامۀ کرد می را زندگی و مرگ حساب خود پيش و بود قلعه تصّرف

 از که خود فنگچيانت شدن کشته به دانست می وحيد حضرت اصحاب قمع و قلع در تنھا

 روحيّه با را سربازان ھمان ھم باز و داد نمی اھميتی کرده اجير را آنھا اطراف روستاھا

 وقايع اين در کردند می فرار بقيّه و مقتول جمعی بار ھر در که کرد می حمله مأمور ضعيفشان

 و الّدين تاج جمله از شدند شھيد ھم وحيد حضرت پيروان از نفر چند شد می تکرار روز ھر که

 حامل شده خارج قلعه از ديگری از بعد يکی اّول نفر دو بودند ابوالقاسم ميرزا و العابدين زين

 حقّ  به ايمان جز گروه اين زيرا بردارد کشتارمردم از دست که بودند حاکم به وحيد حضرت پيام

 ولکن شوندب تعذيب و تعقيب ھمه اين مستوجب که ، ندارند گناھی موعود قائم پذيرفتن و

 خالی دست با و نداشتند ھمراه ای اسلحه گونه ھيچ قلعه از خروج ھنگام که آن با پيام حامالن

 گلوله ھدف را مظلومان آن که بودند تشنه آنان خون به چنان تفنگچيان رفتند می اردو طرف به

 يعنی ھم ومس نفر بردند می لّذت انسانی غير عمل اين انجام از و ، کردند می شھيد داده قرار

 قرار اشرار گلوله ھدف کرد می نگاه اطراف به قلعه بام پشت در که ھنگامی ابوالقاسم ميرزا

 بود آمده عمل به قلعه محاصره در سختگيری نھايت آنکه با اوقات اين در شد شھيد و گرفت
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 قبل از ولکن بودند نيامده قلعه به وحيد حضرت معيّت به قبال   که پيروان از ديگری عده باز

 و ھفتاد قبال   که قلعه جمعيّت که طوری به آمدند قلعه به داشتند محبّت پيروان ساير و باايشان

 گروھھای به را جمعيت اين وحيد حضرت و گرديد بالغ نفر ششصد به حال نبود بيشتر نفر دو

 اموال مأمورحفظ را جمعی و دادند قرار قلعه برجھای مراقب را گروھی کرده تقسيم مختلف

 را يکی و زندانبان را يکی ، ھا نامه خواندن مأمور را يکی و احصائيه مأمور را يکی.  مودندن

 از پيروان تا کردند قطع را قلعه آب جريان حاکم تفنگچيان طرفی از دادند قرار جمعيّت منشی

 آب رسيدن از کربال صحرای در و کردند می مسلمانی اّدعای که آنانی مانند شوند ھالک تشنگی

 فورا   ، دادد دستور وحيد حضرت . کردند می جلوگيری او فدائيان و السالم عليه حسين امام هب

 . يافتند نجات مھلک گرفتاری اين از پيروان و کردند حفر چاھی قلعه در

 غالبا   ولی ، بود مشکل بسيار کاری ھم نفری ششصد جمعيّت يک برای قلعه به آذوقه آوردن

 و فراوان مشکالت با شبھا بودند نيامده قلعه به و مانده شھر رد ھنوز که پيروان از بعضی

 اين در که است معلوم رسانيدند می قلعه به بار خواربار مقداری شدن کشته خطر از استقبال

 فرزند و وزن خانه از بودند بليّات و صدمات متحمل درجه چه تا وحيد حضرت دوستان ھنگامه

 دور وار وپروانه کردند می فدا ايمان و عشق راه در را ھمه کشيده دست زراعت و اموال و

 مقاومت و داشت ادامه روز ھر تفنگچيان ھجوم ، سوزاندند می پر و بال وحيد جناب شمع

 فيروز شاھزاده شيراز والی اطاّلع به حوادث و وقايع اين وچون شد می تکرار روز ھر اصحاب

 ھيجان و انقالب اين زودتر چه ھر بايد که نوشت ريز نی حاکم عنوان به فرمانی رسيد ميرزا

 از يکی ريز نی حاکم .نمايد متفّرق را قلعه پناھندگان باشد ممکن که ترتيبی ھر به و يابد پايان

 ترک را ريز نی که کرد خواھش و فرستاد وحيد حضرت حضور به را فارس والی فرستادگان

 در من وجود اگر فرمودند وحيد تحضر نکند پيدا ادامه اين از بيش خونريزی و جنگ تا کنند

 نی از ھستند من ھمراه که فرزندم دو با حاضرم است اغتشاش و انقالب اين باعث شھر اين

 ايد بسته ما روی به را آب وحتّی ايد گرفته محاصره در را ما چرا شما ولی شوم خارج ريز

 فرزند از پذيرائی مرس است اين آيا است چنين اگر ھستيد مسلمان که نيستيد مدّعی شما مگر

 اعمال اين از اگر نمايئد جلوگيری ما به آذوقه رسيدن از و کنيد قطع را ما نان و آب که رسول

 نظر به که را خود دوستان از نفر ھفت من که است کافی دھيد ادامه خصومت به و نکشيد دست

 العابدين زين حاج یول بشکنند ھم در را شما سپاه تمام تا بفرستم آيند نمی حساب به چيزی شما

 وحيد حضرت جھت اين از نشد قائل اصحاب با جنگ در و نکرد اعتنائی وحيد حضرت پيام به
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 با قليل عّده اين و کنند حمله دشمن لشکر به و خارج قلعه از جوانان از نفر ھفت دادند دستور

 سخت توانستند ايمان و عشق نيروی با بودند اطاّلع بی بکلّی جنگی قوانين و نظامات از آنکه

 کشته خان العابدين زين حاج برادر خان اصغر علی ، کنند وارد دشمن لشکر بر را ضربات ترين

 و وحشت دچار چنان و دادند ترجيح قرار بر را فرار سربازان شدند اسير او فرزند دو و شد

 و دندنش جنگی لوازم ساير و شمشيرھا و ھا تفنگ آوری جمع به موفّق حتّی که شدند اضطراب

 سربازان از جمعی با بود شده مبھوت و حيران بکلّی که حالتی در العابدين زين حاج شخص

 را امر جريان و گرفت مسکن خود مستحکم ساختمان در و گريخت قطرويه قريه به خود فراری

 و ريز نی حکومت که حالی در کرد کمک تقاضای او از و نوشت ميرزا فيروز شاھزاده به

 .شد نمی مشاھده کشمکشی و ديگرجنگ و فرارکردند یھمگ او سپاھان

 برادرش حال که خصوص به ريز نی لجوج و سرسخت حکومت که بودند مطمئن وحيد حضرت

 خواھد جنگ مھيّای ھم باز و ، نشست نخواھد پای از داده دست از را لشکر سردار بزرگترين

 . نمايند آماده دفاع برای را خود و نباشند غافل نيز پيروان دارند دستور لذا شد

 و  نوشت ميرزا فيروز شاھزاده به نامۀ بازھم قطرويه در اقامت ھنگام خان العابدين زين حاج

 که باقر مالّ  به موسوم خود دوستان از يکی توّسط تقديمی عنوان به تومان ھزار پنج مبلغ

 پول و امهن کردکه تأکيد و فرستاد شاھزاده برای بود کننده يجتھّ  و تقرير خوش شخصی

 نی حکومت به کمک ادامه به را او زبانی چرب با و نمايد تسليم شاھزاده شخص به رامستقيما  

 جمعی که " مشتک ھيد " ۀقري در طريق طّیّ  روز شبانه يک از پس باقر ماّل  کند تشويق ريز

 آن مسکنه از يکی با و شد پياده استراحت برای کردند می زندگی آنجا نشين چادر و گرد صحرا

 پيروان از که بوانات االسالم شيخ اسماعيل حاج جناب ناگھان که بود صحبت مشغول جا

 که کرد مالحظه و رسيد محل ھمان به بود وحيد حضرت وفای با دوستان از و باب حضرت

 ھا خيمه از يکی جلو دارد فرق نقاط آن مردم اسبان ساير با که برگ و ساز به مجھز اسبی

 اسب اين که گفتند است کی به متعلّق اسب اين که پرسيد مردم بعضی از چون و است شده بسته

 با که است شيراز عازم او نمايندگی به شخصی که است ريز نی حاکم خان العابدين زين حاج

 داشت که مقامی و فضل بر عالوه که االسالم شيخ اسماعيل حاج جناب نمايد مالقات شاھزاده

 به و کشيد غالف از را خود شمشير و شد اسب برآن سوار فورا   بود دلير و متھور بسيار

 حضور از فطرت پست مرد اين که زد فرياد بود صحبت مشغول مالباقر با که خيمه صاحب

 و خيمه صاحب کنيد تسليم من به و ببنديد به را او دستھای فورا   است گريخته الزمان صاحب
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 بر ترديدی و توقّف کمترين بدون ادندافت وحشت به السالم شيخ سطوت ھيمنه از که ديگران

 شيخ دادند االسالم شيخ به را سرطناب و بسته طناب با را او دستھای کرده ھجوم باقر ماّل  سر

 دستگير را خطرناکی و بزرگ دشمن چنين يک که حال بود بوانات عازم موقع آن در که االسالم

 به که رستاق قريه به تا گرفت يشپ در را ريز نی راه و شد منصرف بوانات به رفتن از کرده

 که کرد تأکيد و داد کدخدا اکبر حاج تحويل خودرا اسير و رسيد است ريز نی ميلی دو فاصله

 رسانيده قلعه به را خود تمام عجله به نيز اکبر حاجی.  دھد تحويل وحيد حضرت به را او فوری

 پرسش شيراز به او رفتن وجبم از وحيد جناب چون و نمود وحيد جناب تسليم را باقر ماّل  و

 وجه تومان ھزار پنج تقديم با که رفتم می من که کرد حکايت را امر جريان تمام باقر ماّل  نمودند

 به توپ به زمجھّ  سپاھی که بخواھم او از داده رخ ريز نی در که وقايعی توضيح و شاھزاده به

 شرير شخص آن مقاصد انجام عمان تقدير دست که درجه ھمين تا وحيد جناب دارد گسيل ريز نی

 و انگيزی فتنه سوابق به نظر قلعه اصحاب ولکن نبودند او قتل به مايل و بودند قانع شده

 ھمدستان از يکی ريز نی به وحيد حضرت آمدن از قبل حتّی که داشت پيروان با که ھايی يتضدّ 

 برای گرفتاری و حمتز ايجاد و انگيزی فتنه کارش و بوده خان العابدين زين حاج ھمکاران و

 ۀنتيج منتظر ھنوز ريز نی حاکم که حالی در ، رساندند قتل به نداده امان را او بود مردم

باقر مالّ  از خبری ھيچ کشيد انتظار ھرقدر ولی بود شاھزاده با او مالقات و باقرماّلّ  اقدامات

 با و شد منصوب يزر نی حکومت به بعد که خان العابدين زين حاج فرزند خان فتحعلی. نرسيد

 مبارک جمال به مؤمن و بھائی را خود حتّی و نمود می محبّت و معاشرت ريز نی بھائيان

 کمکھای منتظر و کرديم فرار قطرويه به ما که زمانی در که است کرده حکايت نمود می معّرفی

 آمد نمی او چشمھای به خواب ابدا   که بود زده وحشت و ناراحت قدری به پدرم بوديم شاھزاده

 بود کرده مختل بکلّی را ما زندگی که بود شده شراب نوشيدن و ترياک کشيدن به معتاد چنان و

 و مختلف اشخاص توّسط ھم باز ناچار نرسيد حاکم به باقر ماّل  از خبری ھيچوجه به چون باری

 رشوه ارسال با متملقانه ھای نامه و ، کرد می کمک تقاضای شاھزاده از رشوه و ھدايا ارسال

 تا کند وادار بھائيان سرکوبی برای را شاھزاده ھم آنان که نوشت می شيراز علمای به ھدايا و

 شيراز علمای فشار و خان العابدين زين حاج ابرام و اصرار واسطه به ميرزا فيروز باالخره

 الملک شجاع خان هللاعبد سرداری به سيالخوری و ھمدانی افواج از مرّکب قشونی شد مجبور

 ريز نی به وحيد حضرت پيروان از عّده يک سرکوبی برای آذوقه و تفنگ و توپ به ّجھزم

 و دھچاه و قطرويه و اصطھبانات قبيل از ريز نی مجاور نقاط از که داد فرمان نيز و بفرستد
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 تجھيزات اين روز چند از پس ، کنند می گير سرباز ريز نی حاکم به کمک برای غيره و معدن

 قرار دشمنان اردوگاه محلّ  زيادی مسافت تا قلعه اطراف و شد وارد ريز نی به طرف ھر از

 لوازم تمام شدن تکميل از پس و نمودند پناھگاھھا ايجاد و خندقھا حفر به شروع و گرفت

 نمود ويران را قلعه برجھای از يکی توپھا گلوله نمودند باران گلوله را قلعه ناگھان جنگی

 فرمانده وحيد حضرت اصحاب از يکی قلعه برج به توپ ۀگلول اصابت لحظه ھمان در ولکن

 که ھم وحيد حضرت پيروان از يکی و رسانيد قتل به را او قرارداده ھدف را توپخانه گروه

 ، برخورد اولين در چون کفر سپاه ولی گرديد شھيد يهاولّ  شليک ھمان در بود قلعه در محافظ

 دست جنگ ادامه از باخته را خود روحيّه بکلّی ندداد دست از را خود توپخانه گروه فرمانده

 طرف از جوشی و جنب ھيچگونه روز آن تمام در گريختند پناھگاھھا و خندقھا به و کشيدند

 قشون سرداران ساير و الملک شجاع با ريز نی حاکم که بود معلوم و نشد مشاھده دشمنان

 شبانگاه ، نماينده يکسره را حاباص وکار کنند ھجوم قلعۀ به مجددا   که است مشورت مشغول

 بود ساله شصت آنھا کوچکترين و سالخورده ھمگی که را اصحاب از نفر پانزده وحيد حضرت

 که بود شديد قدری به آنان شجاعت و شھامت و ايمان ولکن بودند اطالع بی جنگی فنون از و

 فدائيان اين مودندن دفاع مأمور يزدی غالمرضای سرداری به نداشتند ترس ای حادثه ھيچ از

 در زدند شبيخون دشمن لشکر به اکبر هللا فريادھای با و خارج قلعه از ناگھان باک وبی غيور

 از گذشته و بودند متحيّر بکلّی دشمنان که بود بغرنج و پيچيده قدری به اوضاع تاريک شب آن

 و وستد تشخيص شب تاريکی در چون ، شدند کشته اصحاب شمشير با زيادی گروه اينکه

 شمشير دم از آمد آنان جلو که را ھرکس الملک شجاع و حاکم سربازان نداشت امکان دشمن

 اصابت و گلوله صدای وحيد حضرت پيروان از خواه يا و بود خودشان از خواه گذراندند می

 شاھد ريز نی مردم چون طرفی از بود کرده ايجاد عظيمی ھيجان و انقالب بيکديگر شمشيرھا

 اصحاب پناھندگی اّول روزھای که ھم پيروان از بعضی بودند دشمن افواج پی در پی شکستھای

 کثيری عّده و شده ملحق قلعه اصحاب به مخوف شب ھمان در ، بودند نشده ملحق آنھا قلعه به

 جمع مھيب بسيار شب آن در شدند می مھاجمان با جنگ وارد قلعه به شدن نزديک مجّرد به

 قلعه به ب اصحا که درزمانی شدند شھيد ھم پيروان از نفر شصت و ھالک کافران از کثيری

 به ضالل و کفر سپاھيان ھم ھنوز بودند نشسته وحيد حضرت خدمت در و بودند کرده مراجعه

 اين و جنگند می وحيد حضرت پيروان با که کردند می تصّور و بودند مشغول ديگر يک کشتار

 کردند می خراب " فرمايند می کريم قرآن در عليم وندخدا ، داشت ادامه آفتاب اطالع تا جريان
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 جمعيّت باری (٢ آيه، حشر سوره) "مؤمنان دستھای و خودشان دستھای با را خودشان خانه

 باب حضرت فدائيان نصيب پيروزی ھم جنگ اين در و گرديده بالغ نفر ھزار به قلعه اصحاب

 شاھد بود روز صبح که اشرار لشکر نفرماندھا تمام و الملک شجاع و ريز نی حاکم و گرديد

 با جنگادامۀ  از و متحيّر پيش از بيش بودند شده کشته سربازان از جسد صدھا از بيش

 دعوت مشورتجلسۀ  به ھامالّ  از بعصی و نشسته مشورت به و شدند مأيوس قلعه اصحاب

 طرف يک زا که بود اين آنان مذاکرات نتيجه مشاور و بحث متوالی روز سه از پس نمودند

 پيروان به آنھم اند باخته را خود روحيۀ که مزدور سربازان اين با قلعه به مجّدد حمله امکان

 تمام از و جنگند می خدا نام به و اند گرويده باب به باطل به يا حق به که وحيد يحيی سيّد

 است شان خود پيشوای به ياری و خدمت آنان آرزوی تنھا کشيده دست خود زندگی شوؤن

 را خود جان که اند آمده وحيد سربازان زيرا است ضعيف بسيار پيروزی احتمال و مشکل کاری

 فرمان به بنا ديگر طرف از اند شده اجير نان آوردن دست به برای دولت سربازان ولی کنند فدا

 طبق باالتر ھمه از و ريز نی و شيراز علمای فتوای به بنا و فارس والی ميرزا فيروز شاھزاده

 جلسه آن در نمائيم سرکوب و متفّرق را وحيد اصحاب بايد شاه ناصرالدين فرامين و ويّاتمن

 با قمع و قلع در شاه فرمان از اطاعت لزوم بر مبنی نطقی سپاه فرمانده الملک شجاع مشورت

 شعر اين خود نطق ضمن در زيرا کرديد ماّلھا ناراحتی و عصبانيّت موجب که کرد ايراد بيان

 را "شاه فرمان چه يزدان فرمان چه" : فرمايند می که را ايران شھير شاعر وسیفرد معروف

 فحاشی و اھانت به شروع و کند ترک را جلسه تا شد بلند خود جای از ماّلھا از يکی خواند

 ، آورده مقال شاھد را آن که الملک شجاع به نسبت و سروده را شعر اين که فردوسی به نسبت

 کشور در زيرا ھستند تخت و تاج غاصب و زمان امام دشمن شاھان هک داشت اظھار و نمود

 زمان بايد علماء او غياب در که است زمان امام مملکت حاکم و کند حکومت بايد قرآن اسالمی

 معاشرت و خمروعياشی بشرب پيوسته که او امثال و شاه ناصرالّدين نه گيرند دست به را امور

 ماّل  آن و کند می خرج خود دلخواه به گرفته ماليّات ردمم از و است مشغول ھا فرھنگی با

 را ما خداوند " : فرمايد می که است صادق جعفر امام حضرت به منسوب که دعائی از قسمتی

 مشورت ۀجلس بود نزديک حال بھر و خواند را " دار محفوظ سلطان ّشر و شيطان مکر از

 الملک شجاع ، سرداران ساير و حکومت یگير ميانجی با ولکن بخورد ھم به نتيجه اخذ بدون

 . يابد پايان غائله تا خواست معذرت و بوسيد را آخوند دست
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 متوالی روزھای از پس لشکر سرداران ساير و الملک شجاع و خان العابدين زين حاج باری

 دام به را او پيروان و وحيد حضرت تزوير و حيله با که شدند مصمم نظر تبادل و مشورت

 تا شدند متوّسل نيرنگ و خدعه به مازندران و زنجان ماجراھای در که طور ھمان و اندازند

 که ناجوانمردانه و پليد رويّه ھمان با کنند اسير را اصحابشان و حّجت جناب و قدوس جناب

 دشمنان و سفّاک گروه آن نھائی تصميم لذا کنند رفتار است غيرانسانی بکلّی و ضعف از نشانۀ

 عذر شده واقع آنچه از و نوشته وحيد حضرت به نامۀ که گرفت قرار اين رب حقيقت و حقّ 

 اصحاب به مضمون بدين ه ایونام نمايند حقيقت تحّری و مالقات استدعای و نموده خواھی

 : داشتند معروض قلعه

 چه برای ما کنيم فکر درست که بود نداده ما به فرصت آن به مربوط تدابير و جنگی وقايع "

 شما دليرانه مقاومتھای و پی در پی نبردھای ضمن که حالتی در ھستيم نبرد شغولم شما با

 مشغول شما با دنيا برای ما و جنگيد می دين اشاعه برای شما که شديم مھم نکته اين متوّجه

 تصّورمی قبال   درحالتی باشيد می متّدين مردی شما که است شده ثابت برما حال شديم نبرد

 شد معلوم که حال ھستيم مبارزه مشغول ھستند اسالم دين مخالف که دين بی گروھی با کرديم

 درباره و کنيم صحبت و بنشينيم ھم با که است خوب چه ھستيد الھی تقوای و دين دارای شما

 کنيم نظر تبادل ھستيد او پيروان شما و شده مبعوث خداوند طرف از معتقديد شما که شخصی

 شويم معتقد معتقديد شما آنچه به شما مسلک و مرام از اطاّلع و علم بدون توانيم می ما زيرا

 تا شويم مذاکره مشغول ھم با دوستی کمال با شوند ارودگاه وارد قلعه از نفر چند داريم تقاضا

 نيست عداوتی حقيقت و حقّ  با را ما زيرا بپذيريم را شما عقيده خاطر اطمينان و يقين روی از

 شويم وارد شما دين به کاملتری درک و فھم با ما که ھستيد مند قهعال ھم شما که است معلوم و

 می اسالم علمای اعلم و بزرگ ھای شخصيت از شما سرپرست و رئيس که است معلوم و

 به بشويد ما درخواست خلوص و راستی و جنگ متارکه به مطمئن اينکه برای ضمن در اشندب

 اّدعای در اگر تا فرستيم می شما وبرای ميکنيم ھرم   ھمه را مجيد قرآن کتاب اين سوگند عنوان

 مھمترين شما و ما بين قرآن اين باشد محّمد آل قائم امر اعالء تان مقصود و باشيد صادق خود

 قرار رسولش و خداوند غضب مقابل در باشيم داشته شما درباره سوئی قصد اگر که باشد سند

 خود و ما لشکر و پذيريد می را ادقانهص دعوت اين باشد دين ترويج شما مقصود اگر گيريم

 و راستی تحقيق از بعد که صورتی در خوريم می قسم ما و يابيد می نجات ھالکت از شما

 دشمنان وبا دوست شما دوستان با و کنيم ھمراھی را شما گرديد معلوم ما بر شما عقايد حقيقت
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 ايمان راستی و حقيقت ھم اگر و کنيم اطاعت کند امر شما پيشوای که آنچه و باشيم دشمن شما

 نو از و برگرديد تان قلعه به اذيتی و آزار ھيچگونه بدون نشد روشن ما بر بحث ضمن شما

 با را خود ومعتقدات برداريد خونريزی و جدال از دست است بھتر حال کنيم می شروع را جنگ

 ". نمايئد بيان ما برای دالئل ذکر

 آنانمباحثۀ  و مشاوره چھارروز حاصل و بود شده نوشته تزوير و نيرنگ کمال با که نامه اين

 . فرستادند قلعه اصحاب برای بودند کرده ھرم   را آن لشکر سرداران و حاکم که قرآنی با بود

 از من فرمودند و خواندند نيز را آنان چاپلوسانه ۀنام و بوسيدند گرفته را قرآن وحيد حضرت

 از که بود اين يم آرزو پيوسته کردم اعتراف باب حضرت بزرگواری و حقيّت به که ساعت آن

 با من شوم فدا محبوبم موالی راه در که است رسيده آن وقت اينکه باشم حضرت آن فدائيان

 تحّری برای را ما و نيستند صادق خود اّدعای در دين بی و شرير نفوس اين دانم می آنکه

 اين چون ولی اند گرفته ما فريب به يمتصم ريا و تزوير راه از بلکه اند نکرده دعوت حقيقت

 نفوس آن بلکه نيست فريب من نظر از است محبوب راه در فداکاری و شھادت موجب دعوت

 خاموش را الھی نور توانند می ما بردن بين از با اند کرده فکر که دھند می فريب را خود گمراه

 اينکه به دارند اراده " ، فرمودد تالوت را قرآن مبارکه آيه اين موقع اين در وحيد جناب کنند

 خاموشی نورش بگذارد که دارد امتناع خداوند و کنند خاموش خود دھانھای با را خداوند نور

 علماء زمانی و درعھد " فرمودند و ( ٣٢ آيه ، توبه سوره ) دارند اکراه کافران چند ھر پذيرد

 به را گناه بی نفوس خون و دکردن پيکار حقّ  امر با داده ھم دست به دست سياستمداران و

 وحرمان شکست دچار که آنچه و هللا شريعت ماند برقرار و باقی که آنچه ولی ريختند زمين

 افتخار اين و کنيم می خود موالی فدای را خود ما است چنين ھم حاال " بودند مخالفان گرديد

 وحيد حضرت ، ماند ھدنخوا باقی اثری دشمنان از که است عنقريب ولی ماند می باقی ما برای

 ۀفريبند اظھارات که شدند متذکر و فرمودند خداحافظی و وداع قلعه اصحاب با عزيمت ھنگام

 پيوسته است مؤمن فرد ھر ۀالزم که را متانت و استقامت و نکنند باور را دشمن لشکريان

 حضرت ، ننمائيد اقدام جنگ به نرسد شما به من جانب از دستوری تا و دھند قرار خود شعار

 نظر از که عابد سيّد حاج ديگری و نقّاش علی ماّل  آنھا از يکی که پيروان از نفر پنج با وحيد

 دوستان شدند خارج قلعه از داشت شباھت اسخريوطی يھودای به شد مرتکب که خيانتی

 خصوص به کردند می قراری بی و ناله ھمگی قلعه از حضرت آن خروج ھنگام وحيد حضرت

 در تحقيق برای نفوس اين دعوت که فرمودند می بيان صريحا   وحيد حضرت هک جھت آن از
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 را خود بايد حال ھر در که ما ولی باشد می وعداوت غرض روی از بلکه نيست  ما عقايد باب

 که ندھيم آنان به گيری نکته و جوئی عيب ميدان که بھتر چه پس کنيم باب حضرت فدای

 اثبات برای بلکه آنان دعوت اطمينان به نه من اآلن نشد قائل قرآن برای احترامی  وحيد بگويند

 به ای وعقيدۀ نيستند مسلمان حقيقت در اند کرده ياد قسم و اند کرده ھرم   را قرآن چند ھر اينکه

 . روم می آنان ديدن به ندارند قرآن و رسول و خداوند

  حضرت از ضالل و کفر کرلش سرداران ساير و الملک شجاع و ريز نی حاکم خان العابدين زين

 ۀخيم به را ايشان و بوسيدند را وحيد حضرت دست معمول مراسم طبق ، کردند استقبال حيدو

 حضرت داشتند مرعی را احترام نھايت و نمودند راھنمائی بودند کرده حاضر قبال   که مخصوصی

 .ادندايست سينه به دست حضرت آن مقابل در آنان تمام و جالس مخصوص کرسی بر وحيد

 طرف از که مھّمی مأموريت و باب حضرت امر اظھار باب در مؤثری بيانات وحيد حضرت

 راچ شما که داشتند اظھار و فرمودند بيان داشته آنحضرت با مالقات منظور به شاه محّمد

 نه مگر داشتيد روا ظلم ھمه اين چرا و ننموديد رسول حضرت به را من انتساب و مقام مالحظۀ

 محاصره را حضرت آن کربال صحرای در حسين امام دشمنان گوئيد می شماھا که است آن

 که را شرارتھائی ھمان و مظالم ھمان شما بستند اصحابش و او روی بر را آب حتّی و کردند

 کافران حتّی که حالی در ھستيد اسالم به معتقد شما واقعا   آيا نموديد ما درباره شدند مرتکب آنھا

 : شاعرشيراز گفته به بنا تحيرندم شما رفتار از ھم

 فردائی بود امروز پس از اگر وای          دارد حافظ که است اين از مسلمانی گر          

 

 در که است اين آرزويمان شديم نائل باب حضرت شناسائی افتخار به که ما حال بھر ولی

 آرزو کردند تجلّی انسان عالم در قبل از که الھيّه مقّدسه مظاھر تمام االن نمائيم فدا جان بيلشسَ 

 از ما پس شدند می شھيد باب حضرت به خدمت راه در و بودند عالم اين در کاش که دارند

 موالی. ماست آرزوی بزرگترين شھادت مرحله به وصول و نداريم باکی بازی جان ھيچگونه

 در که داد من به را رافتخا اين بزنم را او گردن تا رفتم شاه نمايندگی به ابتدا در من که من

 اين وساير حسين امام حضرت و مسيح حضرت که طور ھمان شد خواھم شھيد راھش

 حضرت .گذشتند شمشير دم از ھمه پيروانشان و نمودند حقيقت و حق فدای را جان بزرگواران

 تمام در ھستيم او راه خاک و بندگان که ھم ما و ندارند آرزوئی حق راه در شھادت جز ھم باب

 حضرت عاليه بيانات . کرد خواھيم او فدای را خود زندگی و حمايت خود عزيز موالی از ؤنئش
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 حضرت آن اخالق و گفتار مجذوب سپاه سرداران و نمود عجيب تأثيری شنوندگان در وحيد

 بودند وحيد حضرت قتل به ممّ مصّ  که الملک شجاع و خان العابدين زين حاج چون و شدند

 شاه دستورات مقابل در لئومس را خود بود آنان نھاد در که شرارتی و قلب قساوت بر وعالوه

 نتوانستند سپاه مخارج لتحمّ  و تلفات ھمه اين از پس که دانستند می فارس والی و صدراعظم و

 حضرت بيانات مجذوب سرداران که کردند احساس چون نمايند قمع و قلع را يارانش و وحيد

 سربازان طبعا   و کنند قيام وحيد حضرت پيروی به سرداران مبادا که اين ترس از شدند وحيد

 وحيد حضرت چون که اين بھانه به و دادند خاتمه را تاريخی جلسه آن شد خواھند تسليم نيز

 ترک را جلسه کرد خواھيم مالقات بعد روز و نشويم ايشان مزاحم اين از بيش ھستند خسته

 حضرت ۀنصيّح بيانات است معروف ايّوب لوح به که صبر ۀسور در هللابھاء حضرت کردند

 با – اند داده گواھی نظير بی شخصيّت اين شأن علّو و مقام عظمت به و فرموده نقل را وحيد

 شجاع و حکومت و داشتند تشريف خائنان و کافران  اردوگاه در روز سه وحيد حضرت آنکه

 قلعه اصحاب باکی بی و شجاعت از معذلک نداشتند ترديدی حضرت آن قتل لزوم در ھم الملک

 قلعه اصحاب کنند وارد وحيد حضرت به اھانتی کوچکترين اگر که بودند مطمئن و داشتند بيم

 در از ھم باز جھت اين از گذارد نخواھند زنده را احدی و کرد خواھند حمله لشکر به باره يک

 به ای نامه که خواستند حضرت آن از و رفتند وحيد حضرت حضور به آمده در ريا و تزوبر

 کشيد المت مس و صلح به کار لشکر سرداران و ما بين که مضمون بدين دارند مرقوم اصحاب

 اطمينان و آسودگی کمال با و برگرديد خود منازل به يا بيائيد من نزد به يا توانيد می شما و

 چاپلوسی قدری به مذکور سردار و حاکم . شويد مشغول خود شغل و کار به و کنيد زندگی

 طينت خبث از که آن با وحيد حضرت که نمودند را تقاضا اين وحيد حضرت از لقانهومتمّ  نموده

 نامه اين که بود رمقرّ  چون ولی فرمودند ای نامه چنين نوشتن به مبادرت بودند آگاه آنان

 مأمور حاکم طرف از باطن در و وحيد حضرت پيروان از ظاھر به که عابد سيّد حاج توّسط

 اصحاب به ديگری محرمانۀ ۀنام وحيد حضرت شود فرستاده بود اصحاب بين در جاسوسی

 : که داشتند مرقوم قلعه

 بزنيد شبيخون دشمن اردوی به وشبانه نخوريد را آنان فريب و باشيد برحذر دشمنان تزوير از

 او و نمود تسليم ريز نی حکومت به را نامه دو ھر خائن عابد سيّد حاج . کنيد متفّرق را آنھا و

 که را اوليّه نامه ھمان داد دستور ريز نی حاکم گردانيد مطّلع دھد انجام است قرار آنچه از را

 داد وعده او به و نمايد مسترد اصحاب به کنند ترک را قلعه که اند داشته مرقوم وحيد حضرت
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 يرونب قلعه از را اصحاب بتوانی زبانی چرب با و برائی خدمت اين عھده از خوبی به اگر که

 گرفت خواھی قرار ھم شاه محبّت مورد عالوه به و داشت خواھی توّجھی قابل پاداش آوری

 نمود قانع را قلعه اصحاب تزوير و حيله با و داد انجام را حکومت دستور نيز خائن عابد سيّد

 و شدند موقن و مؤمن مبارک امر به سپاه سرداران تمام و الدوله شجاع و ريز نی حکومت که

 امر پيشرفت راه در حاضرند ھمگی و داند می دوست خود برادران مثل را شما ديگر آنان

 اين تحّمل و قلعه در نتحصّ  ديگرنمايند  مال و جان بذل و فداکاری شماھا مثل باب حضرت

 و اضطراب دچار بکلّی قلعه صحابا، ندارد موردی خويشان و عائله از دوری و زحمت

 را عابد سيّد ريز نی به وحيد حضرت ازورود قبل حتّی يعنی قبال   طرفی از زيرا شدند بالتکليفی

 انسانی غير اعمال ترين زشت مرتکب حتّی حاکم نفع به که شناختند می جاسوسی و خيانت به

 عالم و دانند می را چيز ھمه خود که وحيد حضرت دليل چه به که کردند می تعّجب و شده می

 زشتی و رذالت ھمه آن مرتکب زندگی در که را خصش آن ھستند الضميراشخاصی فی ما بر

 اينکه از اصحاب کلّی طور به و است پذيرفته خويش پيروان اعداد در است بوده اخالقی ھای

 را خود لهئمس اين به گاھی ولی کردند می خجلت احساساست  آنان بين در نام بد شخص اين

 خود اصحاب و مؤمنان رديف در ر نفوسی چنين گاھی نيز الھی انبيای که دادند می تسلّی

 محسوب خود اریحوّ  را يوطی اسخر يھودای ھم مسيح حضرت المثل فی چنانکه اند پذيرفته

 گرديد خواھد حضرت آن قتل و دستگيری باعث شخص اين که دانستند می آنکه حال و داشتند

 نشانی قلعه زا خروج ھنگام وحيد حضرت بيانات که آوردند می ياد به قلعه اصحاب طرفی از و

 به نامه اين اينکه در ولی باشند می قتلگاه عازم خود پای با گويا که بود حضرت آن وداع از

 دستورات و اوامر مطيع چنان آنان و نيست ترديدی ھم است وحيد حضرت امضای و خط

 حضرت به آنان احترام و عالقه و عشق شّدت در توانست نمی چيز ھيچ که بودند خود پيشوای

 شدند سرازير شھر جانب به خارج قلعه از باره يک ھمگی حال ھر به نمايد ايجاد رخنۀ وحيد

 حيله و نيرنگ به و بودند قلعه از اصحاب خروج منتظر قبل از که الملک شجاع و حکومت اّما

 تمام و باغھا تمام در را خود تفنگچيان از کثيری عّده بودند مطمئن و اميدوار عابد سيّد ھای

 مشاھده دمجرّ  به تا بودند گماشته گاھھا کمين در ريز نی شھر و قلعه بين حّدفاصل ھای کوچه

 وحيد حضرت باوفای اصحاب و افراد برسانند قتل به را آنان وحيد حضرت اصحاب از يک ھر

 شھيد باره يک آنھا از نفر چھارصد قريب و شدند کافران باران گلوله با مواجه منتظره غير

 که آنجا تا داشتند شمشيری و اسلحه ھنوز قلعه از خروج از پس که ھم فرادا از بعضی.   شدند
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 انسانی غير و بغتی ھجوم مورد که متفرق جمع يک از ولکن کردند دفاع بود قدرتشان ۀحيط در

 و برسانند شھر به را خود توانستند آنان از بعضی نبود ساخته کاری گيرند قرار خيانتکاران

 پيروان به ، داده قرار پايگاه دشمنان پيش از جا ھمه ولی شدند ھدهپنا جامع مسجد به بعضی

 برده پناه ای گوشه به کدام ھر ھم قليلی عّده و کردند می شھيد را آنھا و نمودند می تيراندازی

واقعۀ  آن از پس – شد خواھد يا شده وارد چه فريد وحيد حضرت به که بودند آن انتظار در

شھيد  قلعه ب اصحا از کثيری جمع و مرتکب سرداران و ريز نی محاک که خيانتی و وحشتناک

 که سرداران و حاکم ، آمد در امر دشمنان بتصرف بود اصحاب پناھگاه که خواجه قلعه و شدند

 نمانده باقی کسی ب ازاصحا که اين از بودند او قتل و وحيد حضرت دستگيری انتظار در مّدتھا

 و نموده ياد که سوگندی به نسبت ولکن افتادند وحيد رتحض قتل فکر به نمايد دفاع که است

 چگونه که دانستند نمی را خود تکليف بودند داده قرار فيمابين حکم نموده ھرم   را مقّدس قرآن

 خود تعھّد به صورتيکه در زيرا نمايند بری اند نموده که ی دتعھّ  از را خود توان می

 بلکه شوند می واقع مردم مالمت مورد فقط نه نکنند عمل بودند خورده که قسّمی بخصوصبه

 والحادی کفر ھمه با آنان و کردند می قلمداد دين بی را آنان ھم خودشان اطرافيان و سربازان

 نداشتند مرامی مردم غارت و قتل و دنيوی زخارف جمع و ماّدی مقاصد جز و داشتند که

 اند کرده ياد که قسمی و قرآن به بايد الناس عوام مقابل در خود حيثيت حفظ نظر از معذلک

 نمی جرأت يک ھيچ و کردند نظر تبادل و مشورت ھم با ساعتھا مورد اين در . بگذارند احترام

 که خان قلی عباس به موسوم شخصی ضمن اين در شوند وحيد حضرت قتل مرتکب که کردند

 ھرم   قرآن و يدا خورده قسم شما داشت اظھار بود ضالل و کفر لشکر ء امرا از يکی ھم او

 می قتل به را وحيد شخصا   و ام کرده ھرم   قرآنی نه و ام خورده قسمی نه من ولی ايد کرده

 به راضی نبايد سرداران و حاکم باز که اين با ، کنم نمی احساس مسؤوليتی ھيچگونه و رسانم

 و بود بسته را آنان گوش و چشم شرارت که جائی آن از ولی شوند آور شرم و شنيع عمل اين

 به شد خواھد صدراعظم و شاه نزد در آنان اعتبار و عّزت سبب وحيد حضرت قتل خود خيال به

 آنان خويشاوندان از بعضی که را اشخاصی مذکور خان عباسقلی گاه آن دادند رضايت کار اين

 اين در شدند جمع او دور ای عده و کرد ھمکاری به دعوت  بودند شده کشته قلعه جنگھای در

 دمحمّ  و قرارگزلو مصطفی سرتيپ نامھای به ميرزا فيروز شاھزاده فرستادگان از نفر دو عموق

 قتل فرمان حامل آنھا . شدند اردو وارد مستقيما   و وارد ريز نی به بيگی ديوان خان علی

 قبال   وحيد حضرت که کردند مشاھده چون و بودند حضرت آن پيروان قمع و قلع و وحيد حضرت
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 فرمان اجرای در مانعی ھيچ ديگر اند شده مقتول يا متفرق ھم قلعه ب اصحا و اند آمده اردو به

 بسپارند خان العابدين زين حاج به را وحيد حضرت خواستند و نداشتند ميرزا فيروز شاھزاده 

 با خان العابدين زين حاج ولی برساند قتل به خان اصغر علی برادرش قتل تالفی به را ايشان تا

 واصحاب وحيد حضرت به ای ونامه بود کرده ياد سوگند چون داشت که وشرارتی قساوت ھمۀ

 به خواست می خود خيال به ھم ھنوز و کرده مھر سرداران ساير از قبل بودند نوشته قلعه

 جرم به مردم قتل به ريز نی اوباش و عوام و ياری به و دھد ادامه الناس برعوام خود حکومت

 درلشکرکشيھا که خساراتی جبران برای پيروان اموال ارتغ و وحيد حضرت از طرفداری

 باشد اعتنا بی بود کرده مھر که قرآن قسم به توانست نمی ظاھر به دھد ادامه بود شده متحّمل

 خان عباسقلی ، گذارد بود شده کار اين داوطلب که خان عباسقلی ۀعھد به را فرمان اجرای لذا

 جناب نزد صفر و خان اصغر علی پسر خان آقا و رضا ماّل  نامھای به ديگر شرير نفر سه و

 گردن به و برداشته بود روز آن اصطالح به سيادت نشانه که را حضرت آن ۀعمامّ  رفتند وحيد

 برھنه پای سرو با ريز نی محاّلت در بسته اسب به را مبارک وجود آن آنگاه بستند ايشان

 پذيرائی بزرگواری شخصيّت چنين يک ھم آن خود مھمان از شرمی بی نھايت با و گرداندند

 ، کرده شادمانی اظھار حضرت آن گرفتاری از ، آمده صحنه اين تماشای به ھم زنان حتّی کردند

 اعمال اين با و کردند پا به ظيمیع ھنگامه رنّاکَ  و طبل صدای با و کردند می پايکوبی رقصو

 شبيه که بياناتی وحيد حضرت ، آوردند وجود به ريز نی در ديگر حسين و ديگر کربالی قبيح

خداوند را و فرمودند  بود شھادتشان ھنگام در حسين امام حضرت و مسيح حضرت بيانات به

 اين به وحيد حضرت که ل حا ھمين در .  هپذيرفت خود شکر کردند که ايشان را در زمرۀ فدائيان

 آن مقّدس بدن و سر به پی در پی ضربات کردن وارد و شکنجه از پس بودند مشغول اذکار

 را سر پوست و بريدند را حضرت سرآن بيشتر افتخار کسب برای و کردند شھيد را حضرت

 عنوان به سپس و دادند قرار بازار و کوچه مردم نمايش معرض در ، کرده آن در کاه ، کنده

 هب منفور شاه ناصرالّدين برای جا آن از تا فرستادند شيراز به شھداء ساير سرھای با ھديه

 سربازان را وحيد حضرت مبارک جسد دارد دريافت افتخار و شجاعت مدال و ، بفرستند طھران

 وارد نازنين جسد آن بر را اھانت نھايت کافر ملّت و نيفتد پيروان دست به تا کردند می محافظت

 می باران سنگ را آن آمده مثالبي مظلوم آن جسد مشاھده برای مرد و زن دسته دسته و آوردند

 اين گفتند می و بودند قائل سادات برای احترامی که مردم از نفر چند بعد روز که آن تا کردند

 را او بايد است دمحمّ  حضرت نسل از و خداست پيغمبر فرزند که ھمين بوده که ھرچه شخص
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 جالل سيّد ۀبقع شرقی ديوار شالوده در آورده بازار محلّه به را مقّدس جسد آن پس کرد کفن

 جّده "بی بی" بنام قلب وخوش رؤف بانوی يک را حضرت آن منّور ورأس کردند دفن الّدين

 بستگان اطاّلع بدون و تکفين و تغسيل آورد دست به خزاعی الدوله صولة خان هللاعبد مرحوم

 دفن بود مدفون وحيد حضرت مقّدس جسد که نقطه ھمان در خويش نوکران از يکی ھمراه خود

 خانوادۀ  که مرحومه آن اعقاب که است پرعطوفت بانوی آن نيّت حسن بواسطه و کرد

 ايمان افتخار و نيستند امر ظلّ  در يک ھيچ آنکه با دھند می تشکيل ريز نی در را " خزاعی"

و  باشند می احترام و عّزت کمال در معذلک است نشده آنھا نصيب کنون تا هللا بھاء حضرت به

 که است قطعی يقين و ھستند ريز نی ھای خانواده محترمترين از " خزاعی " حاضر حال در

 و است کرده آنھا ۀمحترم جّدۀ که خدمتی از و آيند می در امر درظلّ  ھمگی روزی خانواده اين

 قابل خدمت کرده پا به ريز نی در رستاخيزی چنان خونخوار گرگان خطرکه پر روزگار آن در

 جمال جوار در محترمه آن مقّدس روح و نمايند می افتخار اظھار است داده انجام تحسينی

 روزگار و زار حال از گويم چه اّما و کند می تائيد را آنان علياء مبارکه ورقه و ابھی اقدس

 ، تقی ميرزا و مملکت رئيس شاه ناصرالّدين از وحيد حضرت و باب حضرت دشمنان بار نکبت

 مظلوم بندگان غارت و قتل در که نفوسی وتمام ريز نی حاکم العابدين زين حاج تا او اعظم صدر

 وضع چه به حاضر حال در آنان اعقاب که گويم چه و داشتند شرکت انحاء از نحوی به الھی

 خود غالبه قدرت به توانا خداوند و گذرانند می روزگار ننگی و ذلّت نھايت با افتاده باری رقّت

 . شوند مواجه ھستند موعود که بليّاتی و مصائب با تا داشته نگاه ديگران عبرت برای را آنان

 چگونه شدند او خاندان اسارت و کربال صحرای در حسين امام قتل مرتکب که اميّه بنی ۀطايف

 که ايران ملّت ترتيب ھمين به پس گرديدند نابود بکلّی و گرفتند قرار الھی وغضب قھر مورد

 ھزار بيست از بيش و دشدن فريد وحيد و حّجت و الباب باب و قدوس و باب حضرت قتل مرتکب

 آن و کردند زندانی سال چھل را هلل ابھاء حضرت و کردند شھيد ناجوانمردانه را گناه بی نفوس

 نداشته سابقه وحشی اقوام بين در حتّی حاضر زمان تا خلقت ابتدای از که جانسوز فجايع ھمه

 الھی قھر از که ندارد دليلی سوزاندند زنده زنده را خردسال اطفال و زنان حتّی ، شدند مرتکب

 و شد شھيد سپس و اسيربود دشمنان چنگ در روز سه فقط مسيح حضرت . بمانند مصون

 دشمنان با جنگ حال در روز نصف فقط و اشرار محاصره در روز هدَ  کربال در حسين حضرت

 اسارت و شکنجه و زجر و قتل مرتکب سال ھفتاد ايران ملت ولی گرديد شھيد و اسير که بود

 به ماّلھا تحريک به بتوانند وقت ھر ھم ھنوز و شدند هلل ابھاء حضرت و باب حضرت روانپي
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 خواھد وارد چه ستمگری ملّت چنين يک به که داند می بھتر خدا کنند می مبادرت بھائيان قتل

 ظلم از ارض ظالمان ای " : فرمودند بيان صريح به االعلی اسمه عزّ  مبارک جمال ، گرديد

 هللاامر ولی حضرت و " نگذرم احدی ظلم از ام نموده ياد قسم که نمائيد کوتاه را خود دست

 ملّتی " . شود بلند کاءب   نجيب بلکه نماند خنده و قھقھه " که اند فرموده وعده ظالمان درباره

 سر پدر دامن در را فرزندان که ملّتی ، کند ھالک سماور جوش آب زير را شيرخوار طفل که

 شھر محالّت در بسته شھيدش فرزند پای به طناب کند مجبور را ناتوان پدر هک ملّتی ، ببرد

 بريده سر صدھا که ملّتی و بکشد ديگر محلّ  به محلّ  اين از اوباش ۀمشاھد برای جھرم

 ملّت آن زنان و آورد در حرکت به اسير واطفال زنان کاروان جلو و کند نيزه سر بر را شوھران

 از رشوه اخذ برای که ملّتی ، نمايند پايکوبی و رقاّصی ديدگان ستم آن جلو فرھنگ بی و رسوا

 که ملّتی ، گردد ھالک تا بکشد داغی آنقدر مادر چشم جلو را زاد مادر کور طفل گناه بی زن يک

 آب و نان داشتن بدون کوه ھای شکاف از يکی در و شده کوھستان آواره که را اطفال و زنان

 را خود زمان امام که ملّتی بزند، آتش زنده زنده را ھمه و ريزد ھاآن روی ھيزم اند شده مخفی

 ؟ چيست تملّ  آن حقّ  و دارد انتظاری چه ، کند مشبّک را او جسد و نمايد بال تير صدھا ھدف

 از يکی که وحيد حضرت پرافتخار جسمانی حيات شد مرقوم قبل صفحات در که ترتيبی به باری

 در الھيّه مظاھر دشمنان مانند امر دشمنان و يافت پايان ودب خويش زمان مردم دانشمندترين

 امرش غلبۀ و نفوذ از و کنند خاموش را الھی نور اند توانسته که کردند خيال سابقه ادوار

 پيروان و الھيّه مظاھر بر ستم و ظلم قدر ھر زمانی و عھد ھر در آنکه از غافل نمايند جلوگيری

 صدمات و باليا اين بلکه کنند ايجاد توقّفی الھی امر اشاعه و وذنف در نتوانستند کردند وارد او

 . است بوده مردم تنبّه و امر پيشرفت باعث بيشتر

و در آن به زبان خود  فرمودند نازل وحيد حضرت افتخار به ای نامه زيارت هللابھاء حضرت

رض از مظھر الھی شھادت ميدھند که او شراب وحی را از يد  الھی نوشيد و در زمانی که اھل ا

 روی گرداندند ندای الھی را اجابت نمود و به دست و  قلم و لسان خود امر الھی را ياری کرد.  

 ه ایمخلص نفوس پيوسته و ماند خواھد برقرار و باقی او برای الدھر ابد تا ومباھات افتخار اين

 عاليقدر شھيد آن ياد به را مذکور لوح و زيارت را حضرت آن پرانوار مزار بروند ريز نی به که

  .نمايند می تالوت

 يد.گرد واقع باب حضرت شھادت از قبل روز ده وحيد حضرت شھادت
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 فرزند و دختر که داشتند دختر يک و پسر فرزند سه خودشان يزدی عيال از وحيد حضرت

 خود ھمراه گشت مرقوم قبال   که نحوی به را پسر دو و گذارده ھمسرشان نزد يزد در خردسال

 اوضاع چون و بود ساله ده ديگری و ساله دوازده يکی ھم پسر دو اين که آوردند ريز نی به

 وحيد حضرت گرانبھای اوقات از قسمتی که شدند می باعث طفل دو اين و شد بحرانی ريز نی

 وقت تمام داشت اراده و گذشته خود از بکلّی که حضرت آن و شود معطوف ھا آن نگاھداری به

 بروجرد به را طفل دو آن شوند فدا راه اين در و بگذرانند باب حضرت امر به متخد به را خود

 قرار جناب آن سرپرستی تحت در و فرستادند کشفی جعفر سيّد جناب پدربزرگوارشان خدمت

 کمال در و شدند مشغول تجارت امور به رفته يزد به رسيدند رشد سنّ  به آنکه از پس و گرفتند

 خصوصيّات از که عمل صّحت و شھرت حسن بواسطه محّمد سيّد نابج بودند واتقان ايمان

 رفته کرمان به چندی از پس شدند موصوف التجار امين به است الھی دور اين در الھی احبّای

 ظھور از پس و شدند متأھل جا ھمان و بودند مشغول امر خدمت و تجارت به ھم آنجا در و

 محبّت و عنايت مورد و بودند مشغول امر تبليغ به و نائل ايمان افتخار به هلل ابھاء حضرت

 آن افتخار به الواحی کردند صعود ابھی ملکوت به کرمان شھر در و بودند هللا بھاء حضرت

 لوحدر   ، گرديد نازل بودند بزرگوارشان پدر وعرفان ايمان از بارزی نمونه که فرزندان

آنان  ءهللا حضرت بھا يافته نزول عزّ  وحيد حضرت فرزند محّمد سيّد جناب افتخار به که مبارکی

اند که يه آنان  نويد  داده و  بشمار آورده جبروت الھی   عالم ملکوت و وارثان عالمسالطين را 

 بھره و نصيب  خواھند برد.بھشت الھی  خوش نسيماز 

 فیکش جعفر سيّد جناب حضور در بروجرد در که داشت نام احمد سيّد وحيد حضرت ديگر فرزند

 عالقه نھايت و گرديد تحصيل مشغول جا آن در ، رفت يزد به که آن از پس .نمود کماالت کسب

 با و رفت اصفھان به سپس و ، نمود بسيار مصائب تحّمل يزد حوادث در و داشت امر به را

 و بليغ بيانی دارای او نمود مالقات سينا سيّد و عيسی سيّد جنابان عموھايش جمله از بستگان

 . يافت وفات اصفھان در و بود نظير کم تیفصاح

 حضرت که وقتی او که داشت نام محسن سيّد يزديشان ازھمسر وحيد حضرت فرزند کوچکترين

 نزد بزرگوار پدر شھادت از پس طفل اين ، بود خردسالی طفل بودند ريز نی عازم يزد از وحيد

 شھر ھمان در ، گرديد زيادی ماحترا و عّزت صاحب و رسيد کمال حدّ  به و کرد رشد خود مادر

 و محّمد سيّد و احمد سيّد خود برادران با گذشت يادگار به خود از فرزندانی و کرد ازدواج

 در که وحيد يوسف باجناب و نمود مالقات يزد و اصفھان شھرھای در خانم طوبی خود خواھر
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 آن باب حضرت عایادّ  حقيقت از ولی بود نموده کماالت کسب جا آن در و متولّد اصطھبانات

 در اکبر وحيد حضرت مانند نفوسی که امرالھی خدمت به را او و مالقات بود مانده بی زمان

 کوچکترين که بزرگ شخص اين قدسيّه انفاس و کرد تشويق و ترغيب کردند فدا جان راھش

 هللاامر خدمت به تمام استقامت با که کرد تأثير يوسف جناب در چنان بود وحيد حضرت فرزند

 درخشانتر و تر روشن را وحيد حضرت خانواده چراغ جليل شخص اين که طوری به پرداخت

 صفحات در باشند می امر مشاھير از يکی ايشان چون و گرديد معروف اصغر وحيد بنام و کرد

 . گرديد خواھد اوراق اين بخش زينت شان عاليه خدمات از شرحی بعد

 الرحمان اماء دربين بود خانم " طوبی " نامش و نايشا يزدی عيال از که وحيد حضرت دختر

 شھادت خبر وصول از پس بزرگوار خانم آن . زيست می احترام و عّزت کمال در طھران و يزد

 حضرت شھادت خبر و وحشيانه و فجيع طرز آن با ريز نی در ارکفّ  دست به بزرگوارشان پدر

 را او سنگدل تفنگچی پنجاه و ھفتصد هک سابقه بی قساوت آن با تبريز در ملحدان دست به باب

 و رنج دچار بود کافی مقّدس ھيکل آن کشتن برای ھم نفر يک که حالی در ساختند گلوله ھدف

 بيشتر چه آن و گذراند می روزگار قراری بی و زاری و گريه به سالھا و گرديد شديد حزن

 يک فقط که داشت العاطّ  تهگذش اديان تواريخ از که بود آن گرديد می او فتأسّ  و حيرت باعث

  " نام به نفر يک فقط کربال در و کشيد دار به و انداخت مسيح حضرت گردن به را طناب نفر

 اينھمه وحيد حضرت و باب حضرت شھادت در ولی ريدسرب   را حسين امام حضرت " شمر

 به دکردن می شادی و بردند می لّذت خود شريرانه اعمال اين از و داشتند شرکت خبيث نفوس

 : سعدی شھير شاعر قول

 آدمی نھند نامت که نشايد غمی بی ديگران توکزمحنت                             

 مثالبي جمال خواب در شبی که آن تا بود مغموم و محزون پيوسته اتمتألّ  اين اثر در خانم طوبی

 و خراميدند می بودند گرفته خود دست در را وحيد حضرت دست که حالتی در را باب حضرت

 زيارت رفتند می راه سينه به دست وقار و آرامش کمال در مؤمنان صفوف آنھا سر پشت در

 لشکرھای و جھان رؤسای و پادشاھان از کثيری جمع که کرد ديگرمشاھده طرف در ولی کرد

 و افتاد می سرشان از پادشاھان تاجھای ھستند فرار حال در و ريخته را التتجمّ  تمام آنان

 زمين روی از را خود عمامه و کاله و تاج که اين فرصت و برد می باد را علما ھای هعمامّ 

 و گريختند می لنگان لنگان شده بلند دوباره و خوردند می زمين به مرتّب و نداشتند بردارند

 پا از را خود ھای چکمه که دادند می ترجيح آنھا از بعضی که بودند وھراس ھول در چنان
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 وحشتناکی وضع يک با باشد آنھا تعقيب در کسی آنکه بدون و بگريزند بتوانند تربھ تا درآورند

 پی بزرگوار پدر شامخ مقام به و شد بيدار خواب از که صبحگاھان بعد روز . کردند می فرار

 قھر مقابل در مغرورند خود واھی سطوت و قدرت به قدر آن که ارض ظالمان که دانست و برد

 تغيير بکلّی روند می نيستی و زوال به رو آور حيرت وضع آن با وردهنيا مقاومت تاب الھی

 و نفوس تبليغ در عاليه خدمات به و گرديد امر نسوان انجمن شمع پس آن از و داد روحيّه

 ازدواج کاشی خان هللانصر ميرزا جناب با طھران شھر در شد مشغول الرحمان اماء تشويق

 فرزند صاحب محترمه خانم آن . فرمود صعود رحمان الجم امر به خدمت سالھا از پس و نمود

 . يافتند توفيق هللاامر در جميله خدمات به ولکن نشدند

 را آن مصداق ھم ظاھر به و گرديد تاريخ اين زيب عاليقدر بانوی آن ۀصادقان رؤيای که اينک

 ھشتاد در که را عبدالبھاء حضرت مبارکه الواح از يکی بيشتر توضيح برای بينم می و ديده

 چنگ در هللا بھاء حضرت گناه بی بندگان و مظلوم احبّای که وباليا شدائد ۀبحبوح در قبل سال

 و رؤسا و سالطين اگر که دريابد اوراق اين نندۀ خوا تا کنم می نقل بودند مبتال وذئاب َکالب

 در کسی را  ظاھ چه اگر کردند می فرار وحشتی و اضطراب چنان با آنان وانصار اعوان و علماء

 نيناَ  و آه و اعلی طلعت و ابھی اقدس جمال غالبه قدرت حقيقت در ولی است نبوده آنان تعقيب

 مطمئن الھی عزيز احبّای تا است کرده می تعقيب را آنان گناه بی اسيران و مظلوم شھدای

 وخيم وضع آن با را دشمنانشان نکرده فراموش را آنان اعلی حضرت و مبارک جمال که شوند

 گفته به نيست الھی عدل تحّمل جز چارۀ را ارض ظالمان و کند می بدر ميدان از ھولناک و

 " را قضا ده تغيير پسندی گرتونمی "  شيرازی حافظ

 

 عطا امواج .غمی چه ديگر را رنجوربال اعظمی اسم به زنده قدم جمال پروفای بنده ای -هللاھو

 ابھی ملکوت تائيد شبی تاريکی اعدا ھجوم . غمی چه ديگر شبنمی جفا دريای چويمی ھريک

 بانگ اعلی مالء نداء و مگسی طنين چون جھالء شماتت .غمی چه ديگر صبحدمی جلوه

 ريح چون هللاکلمة قّوت نوا بی پشه استقامت چون علما مقاومت .غمی ديگرچه فريادرسی

 ميثاق سطوت وفا بی مور حرکت چون ناقضين سستی.  غمی چه ديگر القوی شديد صرصر

 عليا ذروه مشيد قصر هللاامر اساس برھوا بنياد امم بنيان .غمی چه ديگر ع لی سموات سلطنت

  ع ع عليک والبھاء . غمی چه ديگر
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 رابه وحيد حضرت کوچک فرزند و زن حضرت آن ريزی نی عيال پدر عبدالعلی شيخ جناب

 اھل گزند از تا تادفرس وحيد حضرت خواھر شوھر اسماعيل دمحمّ  حاج منزل به اصطھبانات

 آن در اسماعيل محّمد حاج ھمسر وحيد حضرت خواھر بيگم جھان باشند امان در کفر و ضالل

 پيرمراد زيارتگاه در اصطھبانات به يزد از وحيد حضرت ورود از پس که کرد می زندگی شھر

 به تمحبّ  و نگاھداری در خانم اين . بودند شده مؤمن باب حضرت به نموده ديدن ايشان از

 تحصيل به را وحيد حضرت فرزند و برد کار به را ھّمت نھايت شھيدش برادر فرزند و ھمسر

 هللابھاء حضرت که جا آن از نکرد کوتاھی مساعدت و محبّت گونه ھيچ از و نمود تشويق علم

 صاحب محترم خانم آن " شد نخواھد و نشده ضايع هللاعند عملی ھيچ اجر " : اند فرموده

 و بود اصطھبانات در سالگی پانزده سنّ  تا ناميدند " يوسف " را او که دشدن فرزندی

 تحصيل ادامۀ برای سپس و نمود بود فراھم امکانات شھر آن در که جا آن تا مختصر حصيالتیت

 قدرت ، گرديد مشغول عربی و حکمت و فلسفه و منطق علم تحصيل به و ، رفت شيراز به

 آن تمام خواند می بار يک که را مبحثی ھر و کتابی ھر که بود طوری جوان آن حافظه و ذھنی

 و " شيرازی فاضل " به معروف ابراھيم شيخ باجناب شيراز در بخواند حفظ از توانست می را

 بزرگوارش دائی مشعشع تاريخ از پيش از بيش و نمود می مراوده و معاشرت امر مبلغان ساير

 الھی آستان عزيز آن شھادت به منجر و حّملمت ريز نی در که مصائبی و اکبر وحيد حضرت

 پس و ، گرفت قرار پيروانش و وحيد حضرت قدسيّه انفاس تأثير تحت سخت و شد مطلّع گرديد

 و شرکت زمان آن علميّه آثار خور در و ، گرديد آشنا خود فاميل وبا کرد، مسافرت يزد به آن از

 آن به بروجرد قاضی هلل ريحان يّدس جناب ديگرش دائی ديدار برای سپس ، نمود علم کسب

 علم تحصيل به مقّدس شھر دو آن در مّدتی و ، رفت کربال و نجف به جا آن از و رفت شھر

 با مشھد و اصفھان و يزد و کرمان و داراب در و مراجعت ايران به سپس و بود مشغول

 به بيشتر و ردک مالقات احمد سيّد جناب و محّمد سيّد جناب فرزندان جمله از خود بستگان

 وارد مؤمنان سلک در پروا وبی دريد حجاب پرده ناگھان مشھد در ، گرديد آشنا امرالھی حقايق

 طھران به مشھد از و کرد شروع را خود روحانی خدمات اميدوار و مطمئن قلبی با و ، گرديد 

 زندفر کوچکترين سيّدمحسن با و وحيد حضرت مؤمنه و بزرگوار دختر خانم طوبی با و رفت

  و وحيد حضرت واالی شخصيّت ذکر با توأم که ھا ديدار اين و نمود مالقات وحيد حضرت يزدی

 اشتعالی با و گرديد ايشان امری روحيّه تقويت موجب روز به روز بود او درخشان خدمت

 بود شده تأسيس طھران در که امريکائی کالج در ضمن در پرداخت امرالھی خدمت به بيشتر
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 انگليسی زبان بود مشغول تدريس به که اين ضمن کالج ھمان در و گرديد تخداماس تدريس برای

 کالج امور النئومس مخصوص توجه مورد سرشار ذکاوت و ھوش و پشتکار اثر در آموخت را

 نظر تبادل و مشورت او با مربوطه کارھای تمام در امورکالج اوليای که طوری به گرفت قرار

 ولی گرديد آفاق محبوب زيارت عازم ابھی اقدس جمال عنصری حيات سال آخر در . کردند می

 تبريز در ماه چند شديد تألّم و قراری بی حال در و شد واقع مبارک صعود رسيد تبريز به چون

 مناجات و دعا به ساعتھا و رفت می باب حضرت شھادت محلّ  به تبريز شھر در روز ھر و ماند

 بعد نمود زيارت بارھا بود باب حضرت زندانی یھا محل که را چھريق و ماکو بود مشغول

 در شد انتخاب ( اروميّه)رضائيه امريکائی کالج نظامت سمت به و برگشت طھران به دوباره

 ميرزا قلی امام وسيله به ايران وليعھد ميرزا مظفّرالّدين تبريز به او مسافرتھای از يکی ضمن

 آن در نمود احضار را ايشان و شد مطلّع نايشا نظير بی ذکاوت و علمی مقام از تبريز والی

 ايشان جوابی حاضر و درک و فھم سرعت و سرشار ذکاوت تأثير تحت ايران وليعھد مالقات

 پس چند ھر نمود ملقّب " حضور لسان " لقب به را ايشان و شد خوشحال بسيار و گرفت قرار

  مالحظه بدون و أّملت بدون جناب آن اينکه به نظر وليعھد حضور از ايشان مرخّصی از

 شاھزاده با داشتند برخورد مردم ساير با که طور ھمان و بودند گفته سخن وليعھد خصيّتش

 نمی وليعھد ولی " نکرد حساب چيزی به را ما اينکه مثل مرد اين"بود گفته کردند رفتار

 زرق شد مبارک جمال پيروان از که کسی و است مبارک جمال پيروان از شخص اين که دانست

 جلوه نظرش در برود دست از است ممکن لحظۀ ھر که ظاھری شکوه و مقام و سلطنت برق و

 ارض ھای گلپاره ، چه از بيم ، که از ترس " : فرموده مبارک جمال که داشت ياد به و ندارد

 " نترسيد و کنيد ياد مرا بزرگان نزد در " : اند فرموده يا و " . گردد متالشی رطوبتی اندک به

 صحبت خود وآشنايان دوستان با که ورويّه نحو ھمان به وليعھد با ھم يوسف جناب که بود ناي

 بلکه بود نشده ناراحت بيان طرز اين از مذکور وليعھد حال ھر به ولی بود زده حرف کردند می

 معمول زمان آن در آنچه به بنا و دادند لقب او به که شد سبب ايشان سنجی سخن و کالم قدرت

 از مبلغی ھرسال العمر مادام شد می نائل لقب دريافت به وليعھد يا شاه طرف از که کس رھ بود

 گندم خروار دو و پول تومان صد يک مبلغ ھم وحيد جناب برای و نمود می دريافت دولت خزانه

 به و نمود عثمانی کشور به ماھه شش سفر يک وحيد يوسف جناب گرديد تعيين ساليانه مقرری

 حضرت هتوجّ  و عنايت مورد و گرديد مشغول امر خدمت و تبليغ به و عهمراج رضائيه

 او جای به ميرزا مظّفرالّدين وليعھدش که شاه الّدين ناصر قتل از پس . گرديد واقع بدالبھاءع
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 گرديد مستقر تبريز در و يافت وليعھدی عنوان ميرزا محّمد فرزندش و کرد شروع را سلطنت

 او ديدن به محترمين ساير ھمراه وحيد يوسف جناب نمود رضائيه هب جديد وليعھد که سفری در

 کرد تأکيد بود داده ايشان به پدرش که را " حضور لسان " لقب فرمان که آن بر اضافه رفت

 بيمثال جمال زيارت به ١٩۰٢ سال در ، نمود انتخاب ھم قشون سرھنگ عنوان به را ايشان

 از بيش که گرديد ممصمّ  و شد دميده او کالبد در جديد روحی و شد مشّرف عبدالبھاء حضرت

 عبدالبھاء حضرت اجازه با پس آن از و بگذراند هللاامر خدمت در را خود گرانبھای اوقات پيش

 به امريکا در نمود آميزی موفقّيت مسافرتھای امريکا و انگلستان و فرانسه و مصر کشور به

 ، Missouryميسوری   ، Pennsylvaniaپنسيلوانيا ، Washington واشنگتن اياالت

 نيم و سال يک از پس و بود مشغول هللاامر تبليغ به و مسافرت    Bostonب ستن و Mainمين

 گلپايگانی ابوالفضائل حضرت که زمان ھمان در کشور آن احبّای مالقات و امريکا در سيروسفر

 شد کار مشغول رضائيه یامريکائ مدرسۀ در مجددا   و نمود مراجعت ايران به بودند امريکا در

 به عديده الواح عبدالبھاء حضرت از بود هللاامر خدمت به مصروف ايشان اوقات بيشتر ولی

 تبليغ برای فرصتی ھر از ھم مدرسه در چون است شده نازل دانشمند و دلير قھرمان آن افتخار

 و امر خدمت به ھم آنان و شد مبارک امر به مؤمن کالج شاگردان از نفر چند و کرد می استفاده

 مذھبی انجمنء  اعضا از ھا آن زيرا شدند ناراحت کالج امور اوليای کردند قيام ديگران تبليغ

 جنا چون و کنند تبليغ را کس ھيچ بودند نتوانسته ولی داشتند تبليغی تشکيالت و بودند مسيحی

 خدمت از را انايش و ورزيدند حسد نمود حاصل کالج شاگردان تبليغ در توفيق وحيد يوسف ب

 رضائيه حکومت ولی بردند شکايت رضائيه حکومت نزد در ايشان از عالوه به و کردند معاف

 از و شده داده لقب او به مملکت شاه طرف از که کسی زيرا ننمود آنان شکايت به توجھی

 حکومت که بود اين از باالتر مقامش شده انتخاب قشون سرھنگ عنوان به وليعھد طرف

 مدرسه در و شھر ھمان در وحيد يوسف جناب دھد قرار بازخواست مورد را او تواندب رضائيه

 مرج و ھرج دچار ايران اوقات آن در چون ولکن شد مشغول کار به فرانسوی ھای کاتوليک

 آن تا که ھم مرکزی حکومت بودند کشمکش ھم با طلبان استبداد با خواھان مشروطه و شد

 روی جانب ھر از اغتشاش و انقالب نبود مشروطيّت فرمان صدور به راضی بود مستبد زمان

 زمان در و بود ايران بھائيان تأسيسات از که تربيت مدرسه در مدتی وحيد يوسف جناب . داد

 وزارت خدمت در مّدتی تربيتمدرسۀ  تعطيل از پس کردند می تدريس شد تعطيل شاه رضا

 در را فرصتی ھيچ بود الھی کلمۀ اعالء و رام به خدمت ايشان ھّم و سعی تمام ولی بود معارف
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 تحبيب موجب دولتی خدمات در عمالا حسن و رفتار و اخالق داد نمی دست از امر به خدمت

 آمد ايران به مارثاروت ميس شھيره مبلغه که وقتی شد می الھی امر به ايشان اداری ھمکاران

 ايران شھرھای در رّجممت عنوان به کرده رھا را خويش اداری شغل وحيد يوسف جناب

 ۀترجم برای ھم باز آمد ايران به امريکائی ھلرکِ  ميس که وقتی ھمچنين و نمودند می مسافرت

 مسافرت اصفھان و گيالن و مازندران و خراسان به ايشان ھمراه محترمه مبلّغه آن ھای نطق

 به تبليغی ھایسفر و سير به وحيد جناب بازھم اصفھان در شھيره خانم آن صعود از پس و کرد

 ابالغ مأمور که متحّده ميلدرد خانم ھمراه ھمچنين و پرداخت ايران جنوب و شرق شھرھای

 از . کرد سفر آذربايجان صفحات به بود ايران احبّای به ربانی شوقی حضرت مبارکه اوامر

 ستندھ ايران احبّای مفاخر از که ماند يادگار به ای شايسته و اليق فرزندان وحيد يوسف جناب

 و انگليسی ، عربی زبانھای به بود ايشان مادری زبان که فارسی زبان از غير وحيد جناب

 پيوسته ھم هللاامر ولی حضرت مشعشع عصر در مبارک وجود اين داشت کامل تسلّط ھم ترکی

 و نود سن در داشت را محبوبيّت نھايت اقدس ھيکل آن منيع ساحت در و مشغول امر خدمت به

 به نمودم زيارت طھران در را وحيد جناب نگارنده . نمود صعود ابھی ملکوت به سالگی چھار

 با را من ودائی نکرديد رفتار خوب ما با ھا ريزی نی شما " : فرمودند عبد اين به مزاح عنوان

 ھا ريزی نی ما :"  کردم عرض وحيد جناب جواب در عبد اين " کشتيد آور وحشت طرز آن

در طول شش سال  وحيد حضرت ، گردد مھيّا شما برای خدمت ميدان ات شديم فجايع آن مرتکب

 کتب و آثار شد وارد مبارک وجود که به رزايا و باليا تحّمل ايمان خود به حضرت باب عالوه بر

 از بعضی رفت بين از ريز نی و يزد حوادث در آنھا از مھّمی قسمت که فرمود تأليف ھم زيادی

 از باشد می باب حضرت به حضرت آن ايمان و عرفان بر روشنی ليلد مانده باقی که ايشان آثار

   فاضل جناب تأليف ظھورالّحق درکتاب و مرقوم خودشان زيبای خطّ  به که آثاری جمله

 فتشرّ  شرح آن در که است عربی زبان به استدالليه يکی ، است موجود ، شده نقل ازندرانیم

 کتابی مقّدس وجود آن ديگر اثر و ، آورد رد تحرير رشته به باب حضرت حضور به را خود

 . اولی نقطۀ حضرت حقانيّت و مقام اثبات در خودشان خطّ  به است

 آنجا تا را خود ۀوحشيان اعمال بلکه نکرده اکتفا وحيد حضرت شھادت به ريز نی مردم اّما و

 ھتج از و جھان شھرھای مشھورترين از امر تاريخ نظر از ريز نی شھر که دادند وسعت

 آنچه تمام که طوری به ، دادند جلوه نظير بی رزايا و مصائب تحّمل در احبّا پايداری و استقامت

 وقوع به ريز نی در بودند داده وعده امر اين مؤمنان به راجع زمان گذشته در الھی انبيای که
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 حضرت شکنانه عھد و رحمانه بی شھادت از پس خونخوار و درنده و جاھل قوم ، پيوست

 و زن و مرد از زيادی جمع کردند ترک را قلعه که پيروان از نفر صد چھار از بيش وقتل دوحي

 ايشان خانه ۀاثاثي و اموال کردند اسير بود متجاوز نفر ھزار از جميّعتشان که را گناه بی اطفال

 در و کردند مھار را بعضی و زده نعل را بعضی که حالتی در و شد غارت شھر مسلمانان توّسط

 کردند رفتار حيايی بی و قساوت کمال با مظلوم اسرای آن با الّهرجّ  مردم گرداندند بازار و چهکو

 بدن در چاقو ، انداختند می آنان صورت به دھان آب ، کردند می پرتاب سنگ آنان طرف به ،

 که آن بدون خود ظالم و کافر اوليای ھمراه ساله ده و ھشت اطفال حتّی ، کردند می فرو آنھا

 ، ساختند می مضروب را اطفال و کودکان و زنان آمده وجود به چه برای اوضاع اين که دانندب

 يک از جويدند می خود دندان با را اسير ھای بچه گوش يا ، فشاندند می خاک آنان روی بر و

 و کافران و اشرار استھزاء و خنده صدای طرف يک از و بود بلند اسرا ناله و آه صدای طرف

 بود روزھائی چنين منتظر مّدتھا که ريز نی حاکم خان العابدين زين حاج را ثروتمندان از بعضی

 شتر سوار را کودک و زن و مرد صدھا و داده قرار آزار و شکنجه تحت داشته نگاه زندان در

 ، بودند کرده رپ   کاه با که وحيد حضرت سر پوست جمله از و شھداء سرھای که حالی در نموده

 در ريز نی مردم و تفنگچيان و سرداران و کردند می حمل مظلوم و اسير انکارو آن جلو

 جمعی و بودند برگشته افغان يا قفقاز جنگ در فتح از گويا بودند حرکت در اسيران آن اطراف

 به را آنان مرتّب گفته تبريک ظفر و فتح بدين را مردم شده ازدحام آن داخل ريز نی علمای از

 . کردند می تشويق او آلو محّمد بر درود ذکر

 آزار و شھر در گرداندن روز سه از پس را ء اسرا جمعيّت گشت مذکور که ترتيبی به باری

 به مأمور ھای دسته و جلو در ھا سرنيزه شھداء سرھای که حالی در سربازان ھمراه ، کردن

 و زن اسراء از بعضی گرديدند شيراز روانه کردند می بدرقه را آنان دنبال در دّھل و ساز زدن

 بودند مردھا از سپردند می جان که آنھائی اگر و سپردند جان سختی شّدت از راه بين در مرد

 والی حضور به اضافه سر يک اند داده دست از را اسير يک که ل حا تا بريدند می را سرآنھا

 والی وردست به شيراز به ورود از پس کنند دريافت بيشتر پاداش و ببرند ميرزا فيروز فارس

 بازھم و دادند عبور او جلو از را مظلوم اسرای بود کرده جلوس حکومت مرکز در که فارس

 ريخته بزرگ ھای کيسه در را سرھا ھمه و سربريدند فارس والی دستور به را آنان از بعضی

 در که آباده تا و ، فرستادند طھران به شاه ناصرالّدين برای ھديه رسم به اسير مردان ھمراه

 که چند ھر چون اّما شدند ھالک اسراء از بعضی بازھم است واقع اصفھان و شيراز راه يمهن
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 و جشن گناه بی کودکان و اسير زنان و مردان و شھداء سرھای گرداندن بمناسبت شيراز در

 که شد می ديده گاھی معذلک کردند می پايکوبی و شادی ھم شيراز مردم و بود برپا چراغانی

 بی کودکان و زنان اين که کردند می احساس و انداخته کربال صحرای شھدای ديا به را بعضی

 واسطه به قاجار زمامداران معموال   چون و اند شده ناگوار وضع اين تحّمل به ناچار تقصير

 که طور ھمان مردم شورش از و بودند بدنام بکلّی زشت اعمال ارتکاب کثرت و زياد آلودگيھای

 بيشتر تظاھرات و طھران به سرھا آوردن از که داد دستور داشتند توحش ترسد می خائنی ھر

 زمانی شد خواھد تمام بابيّه نھضت نفع به بيشتر ھا نمايش و تظاھرات اين زيرا شود جلوگيری

 با ، بودند رسيده آباده شھر به شھداء سرھای و اسراء که رسيد مأموران به شاه دستور

 تا و ريختند آنھا روی خاک و ريخته درگودالی را سرھا تمام شھر خارج در شاه فرمان وصول

 طھران به را سرھا که بودند نشده موفق که اين از زيرا کردند لگد را گورستان آن توانستند

 محلّ  که نقطه آن . بودند ناراحت سخت بگيرند پاداش زمامداران و خوانين و شاه از و ببرند

  در که بود کسی اوليّن که الحکماء سراج جناب توسط بعدا   بود ريز نی شھدای سرھای دفن

 دستورحضرت به . کشيدند حصار را آن اطراف و شد خريداری شد نائل ايمان شرف به آباده

 مورد را ايشان مھيمن لوحی نزول با عبدالبھاء حضرت و کردند ايجاد ساختمان عبدالبھاء

 ھر که فرمودند نازل شھداء یسرھا افتخار به ای نامه زيارت دادند قرار مرحمت و عنايت

 پی ريز نی در باب حضرت امر پيروان فداکاری عظمت به نمود خواھد تالوت را آن زائری

اھدای جان و مال آنان  در راه عشق   شده نازل عربی به که نامه زيارت آن در. برد خواھد

 حضرت اعلی می ستايند و آنھا را در دو جھان خوشبخت می خوانند. 

 آن از پس که اسراء از نفر چند داشتن ھمراه با مجددا   شيراز و ريز نی ھای کومتح مأموران

 ريز نی به کرده مراجعت شيراز به داشتند جانی نيمه گرسنگی و تشنگی و آزار و شکنجه ھمه

 شھر در خود القلب قّسی مأموران با را روزاسراء ھر خونخوار و ستمگر حاکم آن و برگرداندند

 را اسراء شده متوقّف مردم ھای مغازه و ھا خانه جلو آنان شکنجه و وبکاریچ با و گردانده

 خود يا کردند می مھار يا نمودند می دريافت انعام و دادند می شکنجه ناظران تماشای برای

 ۀنال و آه به و زدند می صدمه چوب و ميخ و چاقو با را آنان ثواب جلب برای عابران و مردم

 . ردندگذا نمی وقعی مظلومان
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 ايوب تقّی محمد حاج جناب

 تقی محمد حاج جناب گرديد رزايا و باليا انواع متحّمل که وحيد حضرت عاليقدر اصحاب از يکی

 گرديد اغيار و يار حيرت باعث که داد نشان خود از استقامتی چنان باليا تحّمل در که است

 " الصبر سورة" نام به منيعی لوح مبارک امر ر اظھا روز اوليّن در بغداد در هللابھاء حضرت

 که لوح آن در و فرمودند عنايت او به را " ايّوب " مبارک لقب و فرموده نازل ايشان افتخار به

 بر و نازل آياتی وحيد حضرت عاشقانۀ قيام درباره است اعلی اعزّ  امر اين مھّمه آثار از

 با وحيد حضرت شھادت از پس ايّوب جناب اند داده شھادت حضرت آن عظمت و بزرگواری

 از را آنھا از يکی روز ھر غّدار حاکم دستور به و افتادند زندان به اصحاب از ديگر گروھی

 انداختند می زده يخ و سرد آب در حکومت حوضخانۀ در سرد زمستان در آورده بيرون زندان

 پيری واسطه به زندانيان ساير و داشت ادامه روز رھ کار اين چون و کردند می کاری چوب و

 بين ما که گفتند می مأموران به ايّوب جناب نداشتند را کاری چوب تحّمل طاقت بنيه ضعف و

 آب در ھم ديگران سھميّه به ترتيب اين به است من نوبت ھم امروز ايم کشيده قرعه خودمان

 آب تا شود زده آنھا بدن به چوب بايد درق آن که بود براين رسم و شدند می کاری چوب سرد

 صدمات و باليا تحّمل در " ايّوب " جناب حال ھر به شود رنگين مظلوم آن بدن خون حوضاز

 و درد از شکايتی وقت ھيچ ربود ھم اّول ايّوب از را سبقت گوی هللا بھاء حضرت فرموده به بنا

 رفت غارت به اش خانه اثاثيّه و شد حبتصا اطرافيانش و حاکم توّسط او ثروت تمام نکرد ملَ اِ 

 و فائز باب حضرت شناسائی به را او و گذارده منّت براو خداوند که بود شکرگزار پيوسته ولی

 به متقبلين ساير ھمراه ريز نی به وحيد حضرت ورود ھنگام ايّوب جناب است کرده موفّق

 و شد مؤمن باب حضرت امر به ايشان مھيّج بيانات استماع از پس و رفتند حضرت آن استقبال

 و دلير ھمکاران از خواجه قلعه در ، نمود قيام امر تبليغ به فداکاری و انجذاب و عشق کمال با

 از پس و بود متکفّل را قلعه اصحاب مخارج تمام ماه چھار مّدت و بود وحيد حضرت شھامت با

 و اعيال با يملک و موالا رفتن کف از و فرسا طاقت جفای و ظلم تحّمل و وحيد حضرت شھادت

 بود آن صاحب ريز نی حاکم العابدين زين حاج که امالکی و ثروت بيشتر شد تبعيد يزد به اطفال

 ھائی خانه و ھا زمين و باغھا ھمان از عبارت ھستند آن مالک او اعقاب بيش و کم ھم ھنوز و

 که اسيران شکنجه حال در طوريکه به گرفت اصحاب از ستم و زور به شرير حاکم آن که است

 آن در شدند می مالک و گرفتند می انتقال سند اسيران آن از بود " ايّوب " جناب آنھا جمله از
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 معتمديّن ساير و آخوندھا را انتقال اسناد بود نشده تأسيس امالک و اسناد ثبت ادارات که ايّام

 . نوشتند می

 درگاه به نياز و راز به پيوسته و شد متوقّف يزد در مّدتی ريز نی از خروج از پس ايّوب جناب

 دست از را خود اموال تمام شکنجه و ھا ستم ھمه آن از بعد که اين از و بود مشغول خداوند

 و کرد نمی غفلت خداوند درگاه به شکر اظھار از آنی و نبود نگران و محزون ابدا   بود داده

 اظھار و ارسال مبارک حتسا به عريضه ھستند بغداد در هلل بھاء حضرت که دانست چون

 ۀھم با پوشانده عمل جامه او آرزوی به هلل بھاء حضر نمود آفاق محبوب زيارت به اشتياق

 شخص آن که زحماتی پاس به گرديد نمی کسی ھر نصيب زيارت اين و بود موجود که موانعی

 آن و ودندفرم احضار عراق به خانواده با را او بود کرده تحّمل الھی امر سبيل در بزرگوار

 علی محّمد نام به پسر ديگری و گوھر نام به دختر يکی فرزندش دو و ھمسر اتفاق به جناب

 آالم و مصائب تمام و فائز عالميان محبوب زيارت به بغداد در ايّوب جناب . شد بغداد عازم

 ابھی ملکوت به شھر آن ودر زيست می شادمانی و سرور نھايت در و ببرد ياد از را گذشته

 است نشده شنيده و فرمودند شرکت او جنازه تشييع در شخصا   هللابھاء حضرت و نمود عودص

 سلطان حضور با پاک جسم آن و باشد شده بشر افراد از يک ھيچ نصيب افتخاری چنين يک که

 آن حيات دوران تاريخی حوادث از . گرديد مدفون بغداد قبرستان در سماء و ارض سالطين

 شخص گلوله ھدف بغداد نخلستان در علی محّمد جليلش فرزند که بود اين بغداد در جناب

 سجده را خداوند آمد فرزند سرنعش بر ايّوب جناب چون و شد شھيد و گرفت قرار ناشناس

 ھم را آن و بود مانده باقی برايم پسر فرزند اين فقط دنيا عاليق از که گفت و آورد جای به شکر

 قرار عنايت مورد را او هللا بھاء حضرت که است موقع ينھم در کردم فدا حق رضای راه در

ست سبقت سلف ايّوب از تقی محّمد حاج " فرمايند می و دھند می  نکرد تمام را صبر او زيرا ج 

 شکرگزار الھی درگاه به ھميشه و کرد تمام را صبر ايّوب اين ولی گشود شکايت به زبان و

 مراجعت ريز نی به هلل ابھاء حضرت اجازه با مادر ھمراه ايّوب جناب دختر خانم گوھر " است

 پسران که گرديد پسر سه صاحب و نمود ازدواج " نقی محّمد " بنام مؤمنان از يکی با و نمود

 ايران در که شده تشکيل بزرگی فاميل آنان ولد و زاد از و شده فرزندان صاحب خود بنوبه نيز

 و اند شده شايان خدمات مصدر و نموده جرتمھا ديگر کشورھای به يا ھستند خدمت به قائم

 ھمه آن تحّمل الھی امر سبيل در که ايّوب جناب پرافتخار  ايمان و فداکاری نتيجه است اين

حضرت  شده نازل ايّوب جناب افتخار به که " الصبر سورة "در . نمود شکنجه و مصائب
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ھمواره در اين مصيبت ھا  شديد نمود و  باليایل رزايا و بھاءهللا از اين شخص  که تحمّ 

نام مژده می دھند که  به او مخاطب می سازند و  ار بودو حّق را  ياری نمودهشکرگزار و بردب

 منزلتمقام و اگر يده  و به خداوند سوگند يا می کنند که قلم عّز در الواح ابدی ثبت گرد ااو ب

 آرزوی در خود را  مه جانھ بر ساکنان زمين آشکار شود  که نزد خداوند محفوظ است  ايشان

 . دنکن می داف مقام اين به رسيدن

 

 عبدالعلی شيخ جناب

 نی پدرعيال عبدالعلی شيخ جناب وحيد حضرت وفادار و خلوص با بسيار ديگرازياران يکی

 فرزندانش با ايشان بود ريز نی جمعه امام مشھورو دانشمندان از که بود وحيد حضرت ريزی

 به آنان از کامل شھامت و استقامت و داشتند شرکت قلعه جنگھای رد محّمد خيش و ھادی شيخ

 حضرت عيال که بود اين داد انجام که مھّمی خدمت وحيد حضرت شھادت از پس ، رسيد ظھور

 منزل به اصطھباناتۀ قري به داشت نام اسمعيل سيّد که را حضرت آن کوچک فرزند با وحيد

 با خود و بماند محفوظ کافران گزند از تا تادفرس حضرت خواھر شوھر اسماعيل محّمد حاج

 حضرت عيال بزرگوار شخص اين اگر و نمايد استقبال بود شده مقّدر که خاطرازشھادتی فراغت

 و سنگدل مردم که است معلوم داد نمی نجات وحشتناک معرکه آن از را فرزندش و وحيد

 ريز نی در که وقايعی در زيرا کردند می وارد مظلومان آن به را جفا نھايت ريز نی خونخوار

 در چنانکه بودند دور به شفقت و انصاف ھرگونه از شھر آن فرومايه زنان اشرارو افتاد اتفّاق

 ملّت ھر پيوسته وقوع به دنيا در کنون تا خلقت اّول از که سياسی و دينی جنگھای از يک ھيچ

 می يا نمود می تصاحب ردهب عنوان به را زنان و کشت می را مردان مغلوب ملّت از غالبی

 براطفال حتی که رساندند آنجا به را کار جالدت و قساوت از ريز نی شرير مردم ولکن فروخت

 می جمعی دسته را اطفال و زنان گاھی حتّی و کشتند می را آنان نکرده رحم نيز گناه بی

 کثرت نفوذ و تقّدم حيث از گذشته اديان از باب حضرت ظھور که مقدار ھمين به و سوزاندند

 لجاج و عناد و مخالفت بود ممتاز و نظير بی کنندگان اقبال تعداد نظر از و آثار و الواح نزول

 و حقّ  دشمنان شرّ  از وحيد حضرت بازماندگان نجات بنابراين بود شديدتر و بيشتر ھم دشمنان

 اطفال و زنان به ستم و ظلم آنھمه که ملّتی وااّل  رود می شمار به مھّم بسيار خدمتی حقيقت

 چه که است معلوم کردند می داغ گداخته آھن با را آنان حتّی و کردند وارد وحيد حضرت پيروان

 . گرفتند می انتقام وحيد حضرت فرزند و زن از گونه
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 به مجاور آباديھای و ريز درنی وحيد حضرت ۀخانواد نجات از پس عبدالعلی شيخ حاج جناب

 و زن با و شد شروع سردار علی ميرزا قيادت به دّوم عهواق آنکه تا زيست می مخفی طور

 فرسا طاقت و شديد مقاومتھای از پس و گرديد مشغول مدافعه به جنگ ن درآ خود فرزندان

 مشاھير از ايشان چون و گرديد اسير خانواده با سردار علی ميرزا شھادت از پس ھم ايشان

 شيخ و ھادی شيخ عزيزش فرزند دو لاوّ  بودند وحيد حضرت عيال پدر و باب حضرت پيروان

 شھيد خنجر و سنگ و چوب ضربات با را جناب آن خود سپس و سربريدند دامنش در را محّمد

 آن مؤمن غير بستگان.  فرستادند شيراز به شھداء ساير سرھای ھمراه را سرھايشان و کردند

 ابراھيم سيّد برادرش انهخ به مظلومه آن و دادند فرار دشمنان چنگ از را شھيد آن عيال جناب

 داشت اھتمام وحيد حضرت پيروان غارت و قتل در خود و بود ريز شريرنی مالھای از يکی که

 قرآن به سوگند و خدعه و نيرنگ با که سرداران و خان العابدين زين حاج مشورتی جلسه در و

 خواھرش غّدار و ظالم برادر ولی برد پناه بود اشرار ھمکاران از کردند دعوت را وحيد حضرت

 از قبل که رضا کربالئی نام به خود نوکرھای از يکی خانۀ به مظلومه بانوی آن و نپذيرفت را

 شوھر روز يک در که ناراحتی و تأثر شّدت از و رفت کرده می خدمت آنھا منزل در انقالبات آن

 نمود عودص ابھی ملکوت به شب ھمان بودند سربريده وحشتناک وضع آن با را فرزندش دو و

 . گرفت قرار الھی عنايت جوار در پاکش روح و

 

 عبدالحسين ماّل  جناب

 دانش و فضل مراتب در که ريز نی عاليقدر قضات و زبردست ناطقين و بزرگ علمای از يکی

 بود نظير بی تقوی و زھد در و معروف و مشھور فارس ايالت تمام در بلکه ريز نی در فقط نه

 در ھميشه بزرگوار شخص اين بود عبدالحسين مالّ  جناب گرديد مؤمن باب حضرت امر به و

 و ريزد می فرو او چشمھای از اشک که شد می ديده يکتا خداوند ساحت به دعا و نماز حين

 نزديک ظھور روز که بود آگاه قلبش اسالمی احاديث و آيات بر احاطه و مکاشفه مقام در چون

 بيلشسَ  در تا شود نائل قائم زمان درک به که ردک می مناجات خداوند ساحت به پيوسته است

 اظھار شيراز در اولی نقطه حضرت که گرديد مطلّع که اين مجّرد به نمايد جانفشانی و خدمت

 وحيد حضرت و وسقدّ  حضرت و الباب باب حضرت مانند بزرگواری نفوس و اند فرموده امر

 را خداوند و نمود اعتراف ابب حضرت مقام عظمت به غايبانه اند شده حضرت آن به مؤمن
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 در قرنھا که قائم ظھور روز تا و شد مستجاب پيشگاھش در او دعای که گرديد شکرگزار

 عازم وحيد حضرت که دانست چون و نمايد قيام امرش خدمت به که ماند زنده بودند انتظارش

 به و شنيد ار اعلی حضرت امر ندای رفته حضرت آن استقبال به رونيز ۀقري تا ھستند ريز نی

 کردند ايمان اظھار نموده تأسی ايشان به نيز مستقبلين ديگر که نمود اعتراف حضرت آن حقيّت

 از پيروی به را ھمه و ابالغ را الھی امر خود بستگان و فاميل تمام به ريز نی به مراجعت در و

 بحر آن از و افتاده عالميان محبوب جمال به چشمش که وحيد حضرت از اطاعت و باب حضرت

 ايشان شد اشاره اختصار به ھم قبل از که چنان نمود داللت و ھدايت گشته مستفيض الھی مّواج

  . گرديد مجروح و گرفت قرار امر دشمنان گلوله ھدف ريز نی در که بود کسی اوليّن

 خودشان منزل در چه و مسجد در چه اوقات تمام داشتند که گرفتاريھائی تمام با وحيد حضرت

 جناب از شخصه به بودند باب حضرت ظھور عظمت و الھی پيام ابالغ و خطابه و وعظ مشغول

 و حزن مراتب و فرمودند عيادت بود گرفته قرار کافران گلوله اصابت مورد که عبدالحسين مالّ 

 به نظر بودند زنده ھنوز که آن با را عبدالحسين مالّ  جناب و نمودند ابالغ را خويش اندوه

ه عظيم وقايع به منجر و داشت خواھد آتيه در گلوله اين اصابت که تأثيری و قامم و قدر جاللت

 شھيد اوليّن آورد خواھد در جھان شھر مشھورترين رديف در را ريز نی و گرديد خواھد ای

 ايشان به شھادت رتبه به وصول از قبل را شھيد منزلت و مقام ديگر عبارت به کردند امراعالن

 طرف يک از پيروان و ايشان بين شديد درگيری عنقريب که دانستند چون وحيد حضرت و دادند

 خواجه ۀقلع به داد خواھد رخ ديگر طرف از ريز نی اوباش و مجتھدان و شرير حکومت و

 پنج اتفّاق به ھم عبدالحسين مالّ  جناب و دادند قرار اصحاب دفاعی پايگاه را جا آن برده تشريف

 تبعيّت وحيد حضرت از بودند شده باب حضرت به مؤمن یھمگ که خود برادر سه و فرزند

 آخرين تا و کردند شرکت افتاد اتفّاق که حوادثی و وقايع تمام در و رفتند خواجه قلعه به نموده

 مشاور و ھمکار و يار پيوسته عبدالحسين ماّل  جناب بودند قلعه در وحيد حضرت که روز

 کامل تقوای و خلوص و علمی مقام به نظر ار ايشان وحيد حضرت و بودند حضرت آن مھربان

 و محبّت مورد پيوسته داشتند ھم قبل از که اعتباری و عّزت و سنّ  کثرت واسطه به نيز و

 ايشان به نسبت را اطاعت و محبّت و عالقه کمال اصحاب ساير نيز و دارند می قرار احترام

 فرزند نقی علی مال جناب اتفاد اتفاق قلعه در جنگ مّدت در که حوادثی در داشتند می ابراز

 جناب وحيد حضرت که ھنگامی . گرديد نائل شھادترتبۀ  به عبدالحسين ماّل  جناب

 که داشتند ر اظھا جناب آن گفتند می تسليت فرزندشان شھادت مناسبت به را اّلعبدالحسينم
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 شھادت دّمهمق فرزند اين قتل و ھست و بوده من آرزوی يگانه دوست محبّت سبيل در جان فدای

 ،  گرديد نخواھد احدی نصيب اين از باالتر عّزتی و است قائم راه در خودم و من بستگان ھمه

 از پس . بود بزرگوارش پدر مانند عرفان و وخلوص کمال و فضل موارد در نيز نقی علی ماّل 

 اصحاب اسارت و شھادت و ارکفّ  گروه دست به وحيد حضرتۀ خادعان و ناجوانمردانه شھادت

 زين توّسط اموالشان و متواری ريز نی از برادران و فرزندان و عبدالحسين مالّ  جناب قلعه

 زمان مجتھدين و حاکم مانند که گرديد غارت بکلی شان خانه و شد ضبط ظالم حاکم العابدين

 غارت به کنده جا از را ساختمان آجرھای و اطاقھا و خانه درھای حتّی بودند منافع جلب دنبال

 قيادت به که بعدی مدافعات در برادران و فرزندان اتفاق به مجّددا   عبدالحسين ماّل  جناب . دبردن

 و کردند شرکت مشھوراست " کوه روی جنگ " نام به و شده شروع " سردار علی ميرزا "

 سنّ  از بيش که جناب آن خود و شھيد ايشان ديگر فرزند چھار و برادر سه جنگھا اين در

 از پس شده ظالمان دست اسير " شفيع محّمد " يعنی خود نوه و عيال با دندبو سالگی ھشتاد

 و زنان اکثر که اسراء از نفر ھفتصد با حکومت مأموران ھمراه ريز نی در بسيار  ھای شکنجه

 کاروان آن جلو کرده نيزه سر بر ھم را شھدا بريده سرھای حاليکه در بودند شھداء اطفال

 شاه حضورناصرالّدين به طھران به جا ازآن که فرستادند يرازش به کردند می حمل مظلوم

 را آنان اندازه چه داشتند رفتارھائی چه اسيران آن با ستمگر ملّت که پيداست ديگر ، بفرستند

 به را پيروزی و فتح اين و برسند شيراز به زودتر که آن برای مأموران و کردند شکنجه

 بدوند حاکم مأمور سواران ھمراه تا زدند می تازيانه را اطفال و ناتوان اسرای گذارند نمايش

 وضع از ھرکس و شدند ھالک مشقّت شّدت از راه بين در اطفال و زن و مرد اسرای از ای عده

 زن چشم جلو شرير مسلمانان لگدھای ضربات زير نمود می شکايتی و گله کوچکترين موجود

 شھر اتضّ ق   و بزرگان از روزی که الحسينعبد ماّل  جناب شد می شھيد شوھر چشم جلو زنی يا

از  را خود فرزندان و برادران تمام که حال زيست می احترام و عزت ھمه آن با و بود خويش

 می مظلوم اسيران وارده باليای و رزايا شاھد شده خونخوار گرگان آن دست اسير داده دست

 وضع آن به مظلوم اسيران باری . ھستند آنان جزء ھم شفيع محّمد ماّل  اش نوه و زن که باشد

 بردند فارس والی حضور به شيراز شھر در گرداندن از پس و ، شدند شيراز وارد بار رقّت

 اين با ھم تو پيرمرد کرد سئوال بودند تر مسن ھمه از که عبدالحسين ماّل  جناب از فارس والی

 تا باشم قابل کاش یا " داند جواب عبدالحسينمالّ  جناب ؟ شدی باب سيّد پيرو سفيد ريش

 ھشتاد مرد آن دھان داد دستور فارس حاکم جواب اين نتيجه در " باشم باب سيّد پيرو بتوانم
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 روزھا و برده بسر زندان در شبھا اسيران که روز چند از پس باری . کردند خاک از پر را ساله

 تقاضای به يا يانتماشاچ انظار در و گرداندند شيراز شھر محاّلت تمام در بار رقّت وضع با

 حتّی و شرکت اسيران آزار در مردم با شيراز مجتھدان و کردند می شکنجه را آنھا تماشاچيان

 می چگونه و آزادی چه ولی کردند آزاد را اطفال و زنان کردند می کاری کتک را مظلوم زنان

 و سر بی داده دست از را خود برادران و شوھران مظلوم زنان که گذارد آزادی را آن نام توان

 را اسير مردان اّما گردند آزاد پناه و ملجاء بی خويش خردسال اطفال با غربت شھر در سامان

 حضور در تا نمودند طھران عازم افراشته نيزه بر سرھای با را عبدالحسين ماّل  جناب جمله من

 و شاد ياننما پيروزی و فتح اين از نيز آنان و سرببرند خان تقی ميرزا و شاه ناصرالّدين

 و سن ربَ کِ  واسطه به عبدالحسين ماّل  جناب . نمايند مرحمت خلعت مأموران به و شوند خوشحال

 توانائی راه بين در نازنين ھيکل آن بر وارده ھای رنج و کافران امان بی آزار و شکنجه اثر بر

 زودتر چه ھر بودند موظّف که حکومت مأموران نبود بحرکت قادر ديگر و داده دست از را خود

 برای مسؤوليتی ديگر سازند خوشنود را مملکت پرور عدالت شاه و برسانند طھران به را خود

 شايد کنند رھا را اسير اين اگر که کردند فکر و کردند نمی احساس ناتوان اسير آن معالجه

 از احدی نبايد پليد شاه فرمان به بنا که حالی در ماند خواھد زنده ومدتی يابد بھبود حالش

 ميّسر ماّلعبدالحسين جناب کردن آزاد نه ، شوند معدوم بايد آنھا ھمه و بماند باقی باب پيروان

 يک مجبورند که حال و ببرند را او سر که ديدند اين در صالح پس طھران به او بردن نه و بود

 آن سر ترتيب اين با کنند اضافه مظلومان سرھای ساير به سر يک بدھند دست از را اسير

 که انداختند است اصفھان و شيراز بين قريۀ که آباد سعادت در را جسدش و بريدند را جناب

 ترين سخت متحّمل که شھيد آن پاک قبر محلّ  و کردند دفن را سر بی جسد آن مذکور مردم بعدا  

 مشاھده که ھنگامی ماّلعبدالحسين جناب نيست مشخص و معلوم شد الھی امر راه در رزايا

 می که را قرآن مبارکه آيه اين و کرد شکر را خداوند ببرند را او سر دارند قصد رانکاف کردند

 (٢٢٨ آيه ،شعرأ سورۀ)" کرد خواھند بازگشت کجا به ظالمين بدانند که است زود " فرمايد

 نائل است الھی سبيل در جان فدای که خود آرزوی به و پرواز ابھی ملکوت به و کرد تالوت

 .شد

 : است شده نوشته فرانسوی یالنيک تاريخ در

 پيش باقر مالّ  آخوند و اسالمی علوم در متبّحر بود پيرمردی که عبدالحسينماّلّ  آخوند مرحوم "

 بازار محلّۀ اھالی و درويش و برادرش چھار با ديگری نام ماّلعلی و کاتب ماّلعلی و محلّه نماز
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 ميرزا مرحوم و اقوام و نوادهخا افراد تمام با قطب به ملقب حسين ميرزا مشھدی مانند

 ميرزا دامادش و ايّوب به ملقّب تقی محّمد حاجی مرحوم و بود حاکم ۀزاد برادر که بوالقاسما

 حاجی پسر و حسين ميرزا پسر نوراء ميرزا پسر و سادات محلّه اشخاص از بسياری و حسين

 که آمد بام روی به الحسينعبد مالّ  آخوند روز آن صبح ... گرويدند او به تمام ... غيره و علی

 . شده مجروح پايش که انداختند او طرف به تيری مسلمان سربازان است حال چه در شھر ببيند

 خبر شود می جاری خون سيالب بعدھا اّما ريخت خاک به که زمين اين در بوده خونی اّولين اين

 . " نوشت آخوند به تبريکی نامه رسيد يحيی سيّد آقا به واقعه اين

 : شده نوشته تاريخ ھمان در نيز و

 ھا آخوند و داد می تمرين و تعليمات را خود رفقای داشت آشنائی نظامی فنون با سردار علی "

 از ديگری علی ماّل  و ھادی کربالئی و علی ماّل  و عبدالحسين ماّل  و قاضی عبدالعلی شيخ مانند

 ... اصغر کربالئی و باقر از بودند تعبار پرچمداران و نمودند می موعظت آنان به بابيّت مسائل

 غالمان از يکی کردند خاک پراز را دھانش نعيم ميرزا حکم به و آوردند را عبدالحسين ماّل 

 " . نشد کشته ولی زد او به تيری

 حکومت مأموران و الناس عوام آنان تقليد به و انصاف بی علمای ايران شھرھای تمام چند ھر

 مانند خود اعمال با و نکردند کوتاھی غارت و قتل و اعتساف و ظلم و شرارت گونه ھيچ از

 و قتل اين تمام معذلک شد خواھد و شده ياد زشتی به تاريخ در نامشان سابقه ادوار ظالمان

 و زنجان و ريز نی در اصحاب برای فرستادن و قرآن کردن مھر و ھا دربدی و اشارت و کشتار

 . بود خان تقی ميرزا متوالی ھای فرمان اثر بر تمام باب حضرت شھادت و مازندران

 

 شفيع محّمد مالّ 

 وزنان اطفال ساير ھمراه و شد آزاد شيراز در مادرش با علينقی ماّل  ۀسال ده فرزند شفيع محّمد

 پيروان که بود اين حق دشمنان واھی تّصور . کردند مراجعت ريز نی به گناه بی و مظلوم

 ونھضتی جنبش گونه ھيچ بر قادر واطفال زنان مشتی و اند شده کن ريشه بکلّی باب حضرت

 ھم با امکانات حدود در ھم باز سامان و سر بی و يتيم اطفال و ستمديده زنان ھمان اّما نيستند

 ديگران اطالع به آورد دست به اخباری ستناتو می که ھرکدام و نمودند می مراوده و معاشرت

 بر روز به روز سنّ  باالرفتن موازات به عبدالحسين اّل م جناب نوۀ شفيع محّمد ماّل  رسانيد می

 علوم تحصيل مّدتی آنجا در و کرد شيراز به سفرھائی و گرديد می افزوده بزرگواريش و جالل
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 و نمود ازدواج شيراز جمعه امام بستگان از دختری با اّولش عيال فوت از پس و نمود متداوله

 نی حاکم خان فتحعلی که يافت قدرت چنان و ديدگر او بيشتر عّزت و شھرت موجب وصلت اين

 خاضع او مقابل در بود شده ريز نی حاکم خان العابدين زين حاج مقتولش پدر جای به که ريز

 رشد سن به که اطفالی و بودند شھداء بيوه زنان ھمان از عبارت که شھداء بازماندگان . گرديد

 فراری که ديگر بعضی و داشتند می مستور را خود ايمان که دوستان از بعضی و بودند رسيده

 ماّل  جناب وصيانت حمايت تحت در شده جمع ريز نی در تدريج به بودند اطراف در متواری و

 و دادند تشکيل امری مجامع و محافل . شدند مشغول کار کسب به و گرفتند قرار شفيع محّمد

 ميرزا و محمود ميرزا و ھانیاصف حيدرعلی ميرزا حاج جناب جمله من مشھور و بزرگ مبلّغين

 يافت توّجه قابل رونقی امر انتشار و تبليغ بازار و کردند می رفت و آمد ريز نی به زرقانی جالل

 با مردم دعاوی فصل و حلّ  به ايشان و گرديد اغيار و يار توّجه محلّ  شفيع محّمد مالّ  جناب خانه

 بين کدورتی که جا ھر هللا بھاء ضرتح قلم از صادره مبارکه دستور به بنا و مشغول يکديگر

 بنيان تحکيم رأی وبه نمود می فراھم را آنان بين دوستی و آشتی وسيله بود ھم غيربھائيان

 کار اين از مقصودش و داد می بھائيان غير با را بھائيان ازدواجھای ترتيب مردم بين موّدت

 مواقع در تا باشند داشته يلیفام مناسبات بھائی غير چه و بھائی چه مردمھمۀ  که بود اين

 و باشند امان در نسبت و قرابت واسطه به اغيار با احبّا آيد می پيش که ھائی گرفتاری و سخت

 ھا سيّد موقع اين در نمايند رخنه توانند به کمتر دشمنان و شود کاسته آنان عداوت و تعّرض از

 را مردم و داشته شرکت کوه جنگھای واقعه و واصحاب وحيد حضرت قتل در که ھم ماّلھا و

 نھايت با امر مبلّغين از حتّی و کردند پيدا محبت شفيع محمد ماّل  جناب با کردند می تحريک

 معّرفی گناه بی شده واقع قبل از که چه آن از نحوی به را خود ھريک و کردند می ديدن احترام

 احبّاء نصيب آرامش و یآزاد قدری به شفيع محّمد ماّل  جناب حيات دوره تمام در کردند می

 امنيّتی و آزادی چنان يک ھم حال تا او صعود از بعد بلکه نداشته سابقه ھرگز فقط نه که گرديد

 ايشان افتخار به اعلی قلم از کثيره الواح . است نگرديده احبّاء نصيب ايران بالد از يک ھيچ در

 در جمله از گرديد خواھد اقاور اين بخش زينت مبارکه آثار آن از بعضی که گرديد می نازل

 ملکوت و ملک دوام به شذکر که از حق ّ می طلبند که او را بر امری   ايشان به خطاب لوحی

  .يد نمايدؤاست م وپاينده باقی

 تمام شمرده محترم را متبرکه ايّام شفيع محّمد ماّل  جناب حيات ۀدور در ريز نی احبّای باری

 در آنان احترام به ھم بھائی غير نفوس وحتّی کردند می تعطيل بھائی کشاورزان و کسبه
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 و حفظ به را ايشان مبارک جمال . کشيدند می دست کسب و کار از بھائی تعطيل روزھای

 . فرمودند می مأمور جھرم و سروستان مانند دست دور شھرھای حتّی و ريز نی احبّای صيانت

 وملّی امری خدمات به اش عالقه و عشق شّدت بر و شد نائل هللابھاء حضرت زيارت به دربغداد

 ميرزا و ازل يحيی پيروان که شد سبب ريز نی در شفيع محّمد ماّل  جناب وجود گشت افزوده

 و احبّا بين در کردن رخنه از کرمانی خان کريم محّمد حاج پيروان و اکبر ناقض علی محّمد

 از احبّا جامعه که شھری تنھا ھم جھت اين از و شدند مأيوس بکلّی الھی امر در اختالف ايجاد

 پيدا وجود ريز نی در ھم ناقض نفر يک طوريکه به بود ريز نی ماندند محفوظ ناقضين ۀرخن

 ازل يحيی اين آخر که بود گفته جمعی بين در ريز نی در الھی احبّای از يکی روزی ، نکرد

 محّمد ماّل  سمع به خبر اين وقتی شويم قائل احترام او برای بايد ما و است مبارک جمال برادر

 گفته چيزی چنين تو آيا که کرد سؤال او از و رفت او خانه به درنگ بدون جناب آن رسيد شفيع

 که نواختند اش گونه به محکم سيلی يک نمود خويش گفته به اعتراف چون شخص آن و ای

 جناب آنکه تا شد نشين خانه و منزوی شرمساری فرط از سال يک تا و گرديد نادم بکلّی ديگر

 آن و آورد دوستان محفل به و گرفته را او دست و رفت او منزل به شخصه به شفيع محّمد ماّل 

 به دوباره که اين از و خوشحالی فرط از ساعتھا که گرفت قرار محبّت اين تأثير تحت شخص

 نظر بلند بود شخصی شفيع محّمد ماّل  جناب ، ريخت می شوق اشک است پيوسته دوستان جمع

 و نشناسد را او کسی تا کشيد می سر روی را خود عبای سحرگاھان و شبھا گويند ھمت عالی و

 تا بشناسند را او نبود مايل و برد می اغيار و يار فقيراز ھای خانواده برای آذوقه مقداری

 اين بدون ، شد می اغيار و يار بازديدھای و ديد صرف او وقت تمام ، نمايند شرمندگی احساس

 بودند کار بی اگر داد می قرار دقّت مورد را مردم زندگانی وضع نمايد مراجعه او به کسی که

 به مبارک جمال ، داد می را آنان معالجه ترتيب بودند مريض اگر و کرد می کار ايجاد آنان برای

 و کفار به و دھد تّسلی را احبّا بالکشيده و ديده رنج جمعيّت تا کرد خلق را او خود غالبه قدرت

 و وحيد حضرت اگر که کند ثابت ( ١٨٧ آيه اعراف سوره) اّصل ھم بل کاالنعام عوام مردم به

 يک اسير و يتيم طفل يک از تواند می کردند وارد ستم و ظلم ھمه آن و شھيد را نفوس ھزاران

 به را شفيع محّمد ماّل  ظھور . نمايد جبران را گذشته سوانح تمام که بسازد مقتدر مردی چنين

 زمانی گذشت با و سرعت آن با که کرد تعبير توان نمی مبارک حمال معجزه از غير وجه چھي

 ستمديده مجروحان زخم به بتواند که شود پيدا اسيران و شھداء نسل از کسی سال ده از کمتر

 بود قبلی ظالم حکومت العابدين زين حاج فرزند که را ريز نی حاکم خان فتحعلی و نھد مرھم
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 فرمان به ايّام آن که حالتی در مذکور حاکم شمارد گرامی و بدارد محترم را احبّا که نمايد مجبور

 بقای که داد تشخيص چنين کردند می کشتار را الھی احبّای مملکت سراسر در شاه ناصرالّدين

 عبدالبھاء حضرت حضور به عريضه و است بھائيان حمايت و دوستی جلب در منحصرا   او

 : گردد می نقل ذيال   که گرديد نازل او افتخار به ولوحی نمود وانقياد نايما اظھار و معروض

 

 نمايند مالحظه هللابھاء عليه خان فتحعلی جناب ريز نی – ھواالبھی

 مطلع و توحيد افِق از جاودانی حقيقت آفتاب فانی جھان اين در الھی صھبای مخمور ای

 و فرمود تازه جھانی را جھان داشت مبذول پايان بی انوار برآفاق و نمود اشراق تفريد

 خاشاک و خار ، افروخت سرمّديه عّزت شعله ، ساخت مشّرف کران بی فيض به را امکان

 الطاف منتھای بی بحر ، بدرخشيد امکان افق از عرفان انوار بسوخت بشريّه عالم ذّلت و

 ياتح ۀنفح برافروخت سينا سينه و بنمود رخ موسی آتش آمد ھيجان به رحمن حضرت

 رحمت نيسان باران و رسيد الھی بھار موسم بدميد اميد و آمال روشن صبح و بوزيد ابديّه

 احديّت رياض از عنايت لواقح نسائم و بوزيد سليمانی سبای در صبا باد بباريد رحمانی

 رياحين به وجود دوادی باديه و جبال و تالل و شد خّرم و سبز رياضتوحيد ، گرديد منتشر

 ع ع عليک البھاء و – للمخلصين شریب   و للفائزين فطوبی . شد فائز بديع عنايت و جديد فيض

    

ۀ قلع در وحيد حضرت با پدرش خونين جنگھای شاھد که بود کسی افتخار به مبارک لوح اين

 شده باب حضرت پيروان از نفر ھزار از بيش قتل باعث که بوده کوه جنگھای ووقايع خواجه

 رسيد خويش اعمال سزای به خود عّمال توّسط که بود پدرش قتل ظرنا حمام در نيز و بود

 مورد را پدر شريرانه حرکات که شد مانع فقط نه ريز نی در شفيع محّمد ماّل  جناب وجود ولکن

 هلل ابھاء حضرت به مؤمن ھم را خود و رفتار بھائيان با محبّت کمال با بلکه بدھد قرار انتقاد

 و علما نفوذ تأثير تحت پدرش که بود معتقد و نمايد تأسف اظھار درشپ رفتار از و نمايد معرفی

 جناب بين باری کرد مبادرت خيانتھا اين به که گرفته قرار مملکت صدراعظم و شاه فرمانھای

 حکومت و گرديد منعقد محبّت و دوستی داد قرار ريز نی حاکم خان فتحعلی و شفيع محّمد مالّ 

 در که علمائی و برگزيد بھائيان بين از را خود امالک ينمباشر و خويش محافظ سربازان

 رفتار مدارا به بھائيان با بودند شده شورش و فجايع ھمه آن مرتکب آن از قبل سال ده حوادث

 می معرفّی بری را خويش مظلومان ساير و وحيد حضرت قتل درباره خود فتواھای از کردند
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 وصايای شفيع محّمد ماّل  هللابھاء حضرت صعود از سپ . انداختند می ديگران گردن به و نمودند

 نمود می ابالغ الھی دوستان به را عبدالبھاء حضرت از اطاعت و تمّسک لزوم و مبارک جمال

 ھم ميثاق ۀدور در . نگرديد مشاھده ريز نی در ناقضين از اثری گونه ھيچ ھم دوره دراين و

 اين بخش زينت آنھا از بعضی که گرديد نازل افتخارش به عبدالبھاء حضرت قلم از کثيره الواح

 که آورد در تحرير رشته به را ريز نی وقايع تاريخ شفيع محّمد ماّل  جناب ، گردد می اوراق

 به که ريز نی وقايع جمله من اند کرده استفاده آن از اند نوشته را امر تاريخ که موّرخينّی بعدھا

 کتاب آن در و شده اقتباس جناب آن تاريخ از است مرقوم نبيل جليل تاريخ در خالصه طور

 مطالع ۶٧٢ و ۶٢۶ صفحات [ شود مراجعه ريزی نی شفيع مالّ  تاريخ به که شود می توصيه

 و کرمان ، جھرم ، سروستان به سفرھائی محّمدشفيع ماّل  جناب ]  فارسی نبيل تاريخ)االنوار

 و ناقضين رخنه از جلوگيری و هللاامر تبليغ و خدمت به را بالد آن احبّای ، نمود رفسنجان

 خود عوائد بيشتر ولی نمود می معاش کسب زراعت آمد در از نمود ترغيب و تشويق منافقين

 اغيار و يار به مساعدت و کمک گونه ھيچ از و بخشيد می کند می برخورد که بينوائی ھر به را

 بندگان که ما گفت می دوستان به پيوسته و بود نظير بی شھامت و شجاعت در نداشت مضايقه

 زيرا بترسيم کسی از يا و بھراسيم چيزی از که نيست صحيح ھستيم ارض سالطين سلطان

 بود اسالم در هتقيّ  گفت می و بود برحذر بکلّی هتقيّ  و دوروئی از اوست قدرت قبضه در جھان

 نامناسب جای در را خود عقيده بتوانند مؤمنان تا بود شده امر بدان زمان مقتضيات به نظر که

 محّمدمالّ   جناب . نھراسيم قدرتی ھيچ از و زنيم االبھی بھاء يا فرياد بايد ما ولی نمايند کتمان

 به عبدالبھاء حضرت از ه ای نام زيارت و نمود صعود ريز نی در سالگی ٧۵ سن در شفيع

  برود شھر آن به زائری ھر که است زيارتگاھی سه از يکی ايشان مرقدگرديد.   نازل افتخارش

 شھادت می دھند که  زيارتنامه آن در عبداالبھاء حضرت . نمود خواھد تالوت را نامه زيارت آن

 او به حقيقت آنچه که مقصود بوده فائز شده و به مقام مکاشفه واصل شد.

 مذکور بعدا   که شرحی به آمد پيش شفيع محّمد ماّل  جناب پرافتخار دوران از بعد که وقايعی در

 احبّا جان به سنگدل ارکفّ  دوباره ھم گاھی و اعتالء و عّزت کمال در امرالھی گاھی گرديد خواھد

 جمعيّت . نماند مصون اشرار وجود ستم از امريّه متبرکه اماکن شدند شھيد زيادی عّده و افتادند

 نآ از نسل چھار که اينک رسيد نفر ھزار دو به شفيع محّمد ماّل  حيات دوره در ريز نی احبّای

 زندگی افتخار کمال با دنيا نقاط تمام در که باشد می متجاوز نفر ھزار بيست از گذرد می زمان

 عاليه مدارج به فنون و علوم تحصيل در يا شفيع محّمد ماّل  جناب اعقاب جمله نمِ  کنند می
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 پيشرفت صنعت و کار و کسب در يا و ھستند کار مشغول مھندس و پزشک عناوين به و رسيده

 تمام مناسب فرصت در و است ريز نی به تامشان توّجه ھمگی نفوس اين و اند کرده نیفراوا

 . آورند می در جھان شھرھای مشھورترين از يکی صورت به را ريز نی و آباد را ھا ويرانی

 فرزندان صاحب نيز آنان که ماند باقی برومندی فرزندان شھير شفيع محّمد مالّ  جناب از باری

 محّمد ماّل  جناب . مشغولند هللاامر خدمت به خود نوبه به يک ھر آنان ھای يرهنب و نوه و شده

 نام به دختر يک و عبدالحسين ميرزا نام به پسر يک فرزند دو صاحب خود اّول عيال از شفيع

 خفا در که شھير ابوتراب شيخ ازفاميل دختری با شد فوت ايشان اّول عيال چون و گرديد نوريّه

 محّمد شيخ نام به پسر فرزند يک صاحب عيال اين از که کرد ازدواج بود ابب حضرت به مؤمن

 ميرزا . گرديد فاطمه و طوبی ، سلطان جھان ، گوھر نامھای به دختر چھار و حسين

 و شده بزرگ خويش پدر توّجه تحت در ريز نی در شفيع محّمد ماّل  اّول فرزند عبدالحسين

 زياد احترام و عّزت دارای و منصوب ريز نی ۀپستخان ناوليّ  رياست به و نمود علمی تحصيالت

 ترتيب که بود اين شفيع محّمد ماّل  تدابير از يکی گفتيم که طور ھمان بود اغيار و يار بين در

 و شود برقرار حاداتّ  و الفت مردم بين ريز نی در تا بدھد را غيربھائی و بھائی افراد بين ازدواج

 ازدواج برای جمله من نمايند حمايت يکديگر از الزم مواقع در فاميلی ھای مناسبت به ھمه

 را کازرونی محّمد سيّد نام به ريز نی محترم رجال از يکی دختر عبدالحسين ميرزا پسرش

 ھای جشن متوالی ھفته يک گرفت انجام جالل و شکوه نھايت با وصلت اين و کرد انتخاب

 شدند پذيرائی جشنھا آن در مجتھدين و اناعي و حکومت و شھر مردم تمام و بود دائر عروسی

 مريم نام به دختر يک و محّمد ميرزا نام به پسر يک شد فرزند دو صاحب عبدالحسين ميرزا

 سرپرستی تحت در طفل دو اين کرد صعود جوانی سنّ  در عبدالحسين ميرزا چون ولکن بيگم

 شوند بزرگ اطفال اين که نآ از قبل ھم شفيع محّمد ماّل  چون و شدند بزرگ خود مسلمان مادر

 در و متخلّق بھائی رفتار و اخالق تمام به ولی ماندند محروم بھائيت از آنان نمود صعود

 ريز نی به ذکريّا شيخ حمله آنھا از يکی که آمد پيش ريز نی احبّای برای بعدا   که گرفتاريھائی

 بھائی ھای خانواده ھدارینگا و حفظ در تأثيرکلّی عبدالحسين ميرزا فرزند دو اين وجود بود

 عبدالبھاء حضرت فرموده وبه شدند شھيد بھائی ازمردان نفر ھيجده که حالی در و داشت

 و محّمد ميرزا وجود گرديدند کرمل کوه در اولی نقطه حضرت مقّدس استقرارعرش فدائيان

 پس و ودندب شده شھيد که گرديد احبّائی انوادهخ نگاھداری و حفظ باعث مادرشان و بيگم مريم

 که نحوی به . بودند برده پناه مجاور شھرھای و سروستان ھرستانش به فاميل آنھا شھادت از
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 محترمی مسلمان دختر فرزندش ازدواج برای که طور ھمين شفيع محّمد ماّل  شد خواھد نگاشته

 در توانست ھم او که داد مسلمانی شوھر به ھم را خود دختران از يکی بود کرده انتخاب را

 وحدت "ديگر عبارت به و نمايد آنان ھای خانواده و الھی احبّای به ارزنده خدمات عديده مواقع

 استفاده با و شفيع محّمد ماّل  تدبير به است بھائی جھانی آئين ھدف بزرگترين که " انسانی عالم

 محّمد ماّل  طرح که نيست ترديد کرد جلوه ريز نی در نمونه برای بار اوليّن الھی بديع قوانين از

 شد سبب که بود مبارک جمال اراده به بھائی غير با بھائی افراد ھای ازدواج لهئمس در شفيع

 احبّا ھای خانواده از تمام آزادی با بودند مسلمان که حال عين در عبدالحسين ميرزا فرزندان

 ھم ھنوز که آمدند وجود به ديگری فرزندان ھم بزرگوار فرزند دو آن از کنند پشتيبانی و حمايت

 و فضل جز چيز ھيچ و اند نموده حمايت حقّ  دوستان از اند توانسته که جا آن تا موردی ھر در

 از يکی . ھستند احترام و عّزت نھايت در ريز نی در خانواده اين نيست مبارک جمال حمايت

 نام جّدش منا به که است عبدالحسين ميرزا به موسوم شفيع محّمد ماّل  ۀنو دمحمّ  ميرزا فرزندان

 يکی در تھامی محّمد سيّد زندان اسير که وقتی بنده خود که است شخصی ھمان اين شده گذاری

 از خانواده اين چون و داد نجاتم و رسانيد جا آن به سواره را خود فورا   بودم کوه شکافھای از

 موقعی هنکرد مقاومت ابدا   مذکور شرير ياغی ھستند ريز نی محبوب نفوس از و محترم سادات

 می ندامت و خجلت احساس انداخته زير سربه برميگرداند محلّ  به را من عبدالحسين ميرزا که

 ھمه از بيش و آيند می در الھی آئين ظل در آنان ھمگی که رسيد خواھد روزی هللاانشاء نمود

 اين اخير سال ھشتاد طول در آيد می ياد به که جا آن تا ولی شوند می مشغول هللاامر خدمت به

 . اند کرده امر به توّجھی قابل خدمات خانواده

 دخترخاور آن کرد ازدواج شيراز جمعه امام فاميل از دختری با شفيع محّمد ماّل  جناب که گفتيم

 ولی بود باب حضرت به مؤمن ابوتراب شيخ به موسوم شيراز جمعه امام – داشت نام سلطان

 وارد شيراز به حکومت مأموران ھمراه باب حضرت که موقعی داشت می محفوظ را خود ايمان

 نمود تعّرض باب حضرت به شرير حاکم آن و فرمودند مالقات فارس حاکم با حضرت آن و شدند

 برای را قرآن مبارکه ۀآي باب حضرت و ای شده تازه دين مّدعی که ھستی شخصی ھمان تو که

 دستور و شد خشمگين انستند را قرآن آيه معنی چون شرير خان حسين و فرمودند تالوت او

 نبيل تاريخ در که طوری به افتاد زمين به مبارک ۀامعمّ  که زدند باب حضرت به سيلی داد

 اين بر را خان حسين بود حاضر مجلس آن در که شيراز جمعه امام ابوتراب شيخ .است مرقوم

 نشانيد دخو پھلوی و گذاردند حضرت آن سر بر را امهعمّ  فرمود و کرد سرزنش رفتار گونه
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 اين معنی بگويم برايت تا کن گوش نفھميدی را آيه اين معنی تو فرمودند خان حسين به سپس

 را قطعی رأی وقت آن کرد دقّت کرد وجو جست کرد بحث بايد مطلبی ھر درباره که است اين آيه

 نمود تالوت جوان اين که را آيه اين گيرد قرار بحث مورد بايد ھم موضوع اين نمود اتخاذ

 حسين کنيم دقّت لهئمس اين اطراف در بايد حاال کرد تأثير من به خيلی بود مقام مناسبت بسيار

 باب حضرت از جديد امر اّدعای دوباره ابوتراب شيخ گاه آن کرد موافقت جمعه امام نظر با خان

 ھستم مردم و غايب امام بين واسطه نه و موعود قائم وکيل نه من فرمودند حضرت شد جويا

 در و بياوريد تشريف وکيل مسجد در جمعه روز کنم خواھش شما از است کافی گفت جمعه امام

 برخاسته جای از ابوتراب شيخ آن از پس بفرمائيد مکّرر فرمودند که را بيانی ھمين مردم مقابل

 رفت منبر باالی ابوتراب شيخ وقتی رسيد جمعه روز ... بدھد را الزم ترتيب تا شد روانه

 از خوشروئی کمال با ديد را حضرت آن جمعه امام چون شدند وارد خال جناب با باب حضرت

 به باب حضرت بفرمايند بياناتی و آورده تشريف منبر باالی که نمود درخواست باب حضرت

 امام فرمودند بيانی به شروع که طوری به گذاشتند قدم منبر اّول پلّه به جمعه امام درخواست

 باالتر ھم ديگر پله دو ببينند را آنحضرت ھمه مردم تا برويد باالتر لهپ که کرد درخواست جمعه

 شيخ ۀسين مطابق باب حضرت سر منبر پای مردمان نظر در که طوری به ايستادند و رفتند

هللا الذی  الحمد" : فرمودند و کردند ای خطبه به شروع باب حضرت بود گرفتهابوتراب قرار 

 اين برآورد فرياد بود جمعه امام دار عصا که پری شش سيّد "بالحقّ  االرض و السموات خلق

 خشمناک او جسارت از جمعه امام بگو بگوئی بايد چه آن و ربگذار کنا را معنی بی کلمات

 است بس شرمی بی کن حيا باش ساکت سيّد فرمود او به و شد غضبناک او بيشرمی از و گرديد

 مختصر را خود بيان عمومی ھيجان کينتس برای که کرد درخواست باب حضرت از گاه آن

 امام با و بردند تشريف باال بود نشسته تراب شيخ که اّول ۀپلّ  تا گفتار اين از پس... بفرمايند

 نماز و ببريد تشريف منزل به که است آن بھتر گفت حضرت به جمعه امام فرمودند معانقه جمعه

 سالمتی از تا کنيد مراجعت فورا   دارند ظارانت صبری بی با شما عائله زيرا بخوانيد منزل در را

 بھتر اين برسانيد منزل به را ايشان که گفتند علی سيّد ميرزا حاجی به بعد شوند مطمئن شما

 به يتیاذّ  نماز خاتمه از پس و کنند شورش مردم مبادا که بود اين جمعه امام مقصود است

 از پس گرداند برنمی منزل به را باب حضرت جمعه امام اگر قطع طور به و برسانند حضرت

 آزار و اذيّت باب حضرت به و کنند شورش نادان مردم که شدند می سبب مفسدين نماز ختم
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 شخص حفظ به روز آن در که بود الھی غيبی يد منزله به جمعه امام حقيقت در نمايند وارد

 . کرد قيام باب حضرت

 است مذکور ابوتراب شيخ جمعه امام ارزشپر خدمات درباره نبيل تاريخ در که آنچه اينجا تا

 حمايت تحت شيراز در را شفيع محّمد ماّل  جناب بزرگوار شخص ھمين عالوه به گرديد نقل

 ازدواج عقد به را خود فاميل از دختری خاورسلطان .نمود تشويق علم تحصيل به را او گرفته

 کند کسب موفقيّت ھمه آن وانستت ريز نی در شفيع محّمد ماّل  که شد سبب او خود و آورد در او

 موقوفۀ امالک جمعه امام اين حتّی نمايد خاضع امر درمقابل را مردم ھمه و علماء و حکومت و

 اصوال   و گذارد شفيع محّمد ماّل  جناب تصّدی در دارد زيادی ارزش که را کبير جامع مسجد

 برسر و برداشت زمين از را حضرت آن امۀعمّ  که وقت آن از کرد باب حضرت به که خدماتی

 ايمان بر دليل تمام کرد حفظ را باب حضرت سرباز مانند وکيل مسجد در که آنجا تا گذارد مبارک

 در شدند می جمع باب حضرت پيروان از نفر ھزاران اگر که است معلوم و است بوده او ايقان و

 پنھان و کنند حفظ مردم جھال و شيراز علمای شرّ  از را حضرت آن توانستند نمی گيرودار آن

 پيروان که آن کما است بوده حساس روزھای آن در امر ضروريّات از ايمانشان نگاھداشتن

 وجودات آن نتوانستند باب حضرت پيروان بعد و حسين امام حضرت پيروان و مسيح حضرت

 قابل پيروان از ابوتراب شيخ جناب ترتيب اين با و دھند نجات شھادت خطر از را مقّدسه

 بوده قلبی خوش شخص ھم قاجار شاه محّمد گويند می آيد شمارمی به باب حضرت نتحسي

 که دھد تغيير طوری را وضع نتوانست ولی بوده باب حضرت مالقات به مند عالقه حتّی و است

 جمعه امام محبّت و قلبی خوش بنابراين بيايند طھران به و نشوند تبعيد تبريز به باب حضرت

 در را خود عوام ترس از و يافت نمی توفيق درخشانی خدمات چنين به بودن ايمان با توأم اگر

 است بوده مّکه از باب حضرت مراجعت از قبل ايشان ايمان حال ھر به و انداخت نمی مھلکه

 نمود می مالقات باب حضرت با شيراز دارالحکومه در بار اوليّن برای منتظره غير اگر زيرا

 معلوم و نمايد آمده باب حضرت به محبّت برای را خود توانست نمی ناگھان قبلی سابقه بدون

 اعالم را خودشان امر وحيد حضرت و ّحی حروفات به که اوقاتی ھمان در باب حضرت که است

 آن مراجعت در ايشان خدمت به منتھی که اند داشته ھائی مالقات ابوتراب شيخ با فرمودند می

 است بوده باب حضرت اجازه با ايشان ايمان داشتن گاهن پنھان بنابرای و گرديد مّکه از حضرت

 تو است اين بھتر فرمودند حسين سيّد آقا به باب حضرت که است مذکور نبيل تاريخ در که چنان
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 به خود وقت در نيست مطلّع احدی تو جز که را امور از بعضی تا نشوی کشته و نکنی اقرار

 . دارد اظھار اھلش

 عبدالبھاء حضرت که بود خانم جان نوری اّولش عيّال از شفيع محّمد ماّل  جناب ازفرزندان يکی

 دوران تمام در و نمود ازدواج جعفر سيّد جناب ۀنو عبدالحسين ميرزا با اند ناميده نوريّه را او

 الھی رضای به راضی و صابر و شاکر پيوسته ولکن گرديد شديد صدمات و بليّات متحّمل حيات

 خانمارای اين بودند سواد بی و علم بی زنان بخصوص مردم ھمه که رروزگا آن در چون و بود

 می تالوت نسوان محافل در الرحمان اماء ساير برای را مبارکه الواح بود کمال و فھم و سواد

 فرزند ايشان بود فّعال و خدوم و اتقان و ايمان نھايت در ايشان ھمسر ، داد می توضيح و نمود

 حاج چون و باشند می وحيد حضرت وفای با ياران از که جعفر سيّد نوه و اسماعيل محّمد حاج

 نام به محلّی در ريز نی نزديکی در بود ريز نی عازم يزد از خود خانواده ھمراه اسمعيل محّمد

 محّمد ماّل  جناب اطالع به خبر اين و کرد صعود بود خان العابدين زين حاج امالک از که قطرويه

 داده دست از را خود سرپرست که خانواده اين آوردن برای را احبّاء از نفر چند رسيد شفيع

 محّمد ماّل  جناب سرپرستی تحت آمدند ريز نی به آنکه از پس و فرستادند قطرويه به بودند

 ريز نی در طفل وآن بود ساله يک طفل عبدالحسين ميرزا حاج ھنگام آن در گرفتند قرار شفيع

 و نمود ازدواج شفيع محّمد ماّل  جناب دختر خانم نوريّه با و شد مشغول کار کسب به و کرد رشد

 عديده الواح عبدالبھاء حضرت طرف از بود سھيم و شريک جناب آن با امری خدمات تمام در

 از نفر ھيجده قتل و ريز نی به ذکريّا شيخ حمله ھنگام در گرديد نازل محترم زوج اين افتخار به

 ميثاق درحضورمرکز عبدالحسين ميرزا حاج ديگر ایاحبّ  صدھا دربدری و الھی اصفيای

 خانه و بودند فرسا طاقت باليای گرفتار ريز نی در او فرزندان و خانم نوريّه ولی بود مشّرف

 طرف از داشت امکان که جا آن تا ولکن گرديد ويران و غارت کافران و اشرار توسط شان

 بود مسلمين درسلک ھم او خود و بود نمسلما مادرش که شفيع محّمد ماّل  ۀنو محّمد ميرزا

 زيارت از عبدالحسين ميرزا حاج ذکريّا شيخ غائله رفع از پس شدند می توّجه و حمايت

 اين از و نمود صعود سالگی پنجاه ّسن در و گرديد مشغول کار و کسب به مجددا   نمود مراجعت

 .ماند يادگار به اليقی فرزندان ايمان با و خدمتگزار شوھر و زن

ميرزا خليل روحانی است که در  آقای خانم نوريّه و عبدالحسين ميرزا محترم يکی از فرزندان  

تمام مّدت حيات به خدمات امری و ملّی مشغول بوده است و در حوادثی که از زمان حملۀ شيخ 

کريّا به نی ريز شروع شد و ھنوز ھم ادامه دارد دچار گرفتاری ھا و بی سر و سامانی ھای  ذ
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ادی شده است ولی پيوسته در نھايت ايمان و تقديس زندگی کرده  و از ھيچ حادثه روی زي

برنگردانيده  است .  او با دختری از خانواده ھای غير بھائی به نام زمان خانم ازدواج کرد که 

آن محترمه به واسطۀ معاشرت با خانواده ھای بھائی و اينکه منزل آنان پيوسته در اختيار 

مری بوده و مبلغين محترم که به نی ريز می آمدند پيوسته در خانۀ ايشان پذيرائی تشکيالت ا

 می شدند به شرف ايمان نائل گرديد.

 کفالت تحت رد و نمود صعود پدرشان درطفوليت که باشد می ميثاقی جاللفرزند ديگر آنھا اقای 

 ريز نی در امر متازم و خدوم نفوس از و گرفت قرار خود ۀمؤمن و بزرگوار مادر سرپرستی و

 خدمت به عمر تمام در و کرد زندگی درستکاری و ايمان و تقوی نھايت در گرديد محسوب

 شھدای نفر ھيجده اجساد انتقال باب در ريز نی از مھاجرت از قبل و است بوده مشغول هللاامر

 رضع استقرار ھنگام ذکريّا شيخ دستور به عبدالبھاء حضرتۀ دور در که ريز نی در امر

 اکبر علی ميرزا آقای برادرشان و ميثاقی جالل ميرزا آقای  بودند شده شھيد اعلی طلعت

 به نمودند بسيار زحمات تحمل شد خواھد نگاشته نيز ايشان درخشان زندگی تاريخ که روحانی

 عمومی قبرستانھای در مظلومان آن قبرھای کردن پيدا برای متوالی روزھای که طوری

 به کافران چشم از دور سحرگاھان و کردند می نشانه کرده پيدا را آنان و کردند می سستجّ 

 در گذارده صندوق در آورده بيرون قبور از را مقّدسه اجساد آن بھائی جوانان از نفر چند اتفاق

 ديگر شھيد صدھا خون به نقطه آن و بوده وحيد حضرت اقامتگاه که خواجه قلعه جلو محلّی

 برادر دو اين معذلک شده ويران ريز نی شھدای قبرھای . ردندک می دفن بود شده رنگين

 جدا کافران اجساد از را الھی امر مظلوم شھدای اجساد و رساندند انجام به را خود کار بزرگوار

 . کردند

 در مّدتی رفته داراب به ريز نی در مھّمه خدمات گونه اين انجام از پس ميثاقی جالل ميرزا آقای

 فسا در گرديد مشغول شغل ھمين به نيز فسا در سپس و شد کار مشغول شھر آن جين کارخانه

 موفّق نيز و کرد تأسيس را روحانی محفل جا آن در و شد ديگر مھاجر نفر چند جلب به موفّق

 کرد ازدواج حسين دمحمّ  شيخ ۀصبيّ  عھديّه خانم روحا با او شد شھر آن القدس حظيرة ۀتھيّ  به

 يعنی فسا در عاقبت و شدند مشغول امر خدمت به اخالص و گذشتگی خود از کمال با دو ھر و

 دادند تشخيص استعداد رابی مردم و ندانسته توقّف قابل را جا آن وحيد حضرت که شھری ھمان

 ساير و خانواده اين عليه بر مردم مفسدان تحريک به و گرفتند قرار مردم آزار و اّذيت مورد

 آنان خروج که گرفتند سخت چنان و کردند می سنگباران را انآن ھای خانه کرده قيام مھاجران
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 از يکی به وسپس رفتند شيراز به رھايی برای ولی نبود مقدور ھم آذوقه تھيّه برای خانه از

 محفل ھم آنجا در و کرده مھاجرت "قصرالدشت مسجد" نام به شيراز اطراف ھای آبادی

 خدمت و هللاامر خدمت از آنی عمر تمام در محترم و خدوم زوج اين دادند تشکيل روحانی

 الھی آستان به شھير شفيع محّمد مالّ  جناب که ھمانطور و نکردند غفلت مبارک جمال بندگان

 آستان در مستدعيات آن باشند هللاامر خدمت در پيوسته او اعقاب که کرده می نياز و دعا

 کمال با پيوسته مؤمن و رشيد زوج اين گرفته قرار اجابت مورد ابھی اقدس جمال مبارک

 باشند می فرزندی شش صاحب و اند بوده مشغول رحمان جمال امر خدمت به ايمان و خلوص

 : مؤيدند و موفق روحانيّه خدمات در ھمگی که

به  خويش مھاجر ھمسر ھمراه و کرد ازدواج روحانی هللا ضياء با ميثاقی شيدرخ خانم - ١

 که باشد می  فرزند پنج ودارای يافت توفيق امريّه هباھر خدمات وبه مھاجرت ازايران خارج

 ھم و امری برمعارف اطالع  و رفتار و اخالق حيث از ھم بھائی جوانان و اطفال نمونه بھترين

 . باشند می ذکاوت و ھوش نظر از

 تحصيلادامۀ  برای شيراز پھلوی دانشگاه از دکترا درجه اخذ از پس که ميثاقی طاھره دکتر - ٢

 گرديد صتخصّ درجۀ  اخذ به موفّق تراپی فيزيکال رشته در نيويورک شھر در و آمد يکاامر به

 بر علمی پيشرفتھای موازات به روز به روز و باشد می روحانيّت و تقوی و خلوص کمال در و

 و خلوص نظر از اطراف نقاط و نيويورک بھائی نسوان بين در و گشت افزوده وعرفانش ايمان

 ھوشمند ازجوانان يکی عھديّه حسين دکتر با شھر اين در است عالی مثال ايمان و قلب صفای

 خدماتی به امری تشکيالت در نيويورک در دو ھر و کرد ازدواج سخن شيرين ناطق و فّعال و

 امرهلل خدمت در ايشان ّھم تمام ھستند مشغول کار به که اين ضمن و موفّق و نائل توّجه قابل

 ھای نام به فرزند دو دارای باشند می امريکا در بھائی خانواده يک از بارزیۀ نمون و مصروف

 اعالی آنان جدّ  که ندارند خبر ھنوز اطفال اين ولی باشند می ( بابک ) رابرت و ( ليندا  )سوسن

 نحوی به اصفھان و شيراز راه بين آباد سعادت در ايران سنگدل کافران توسط عبدالحسيناّ م

 است بوده ھا فداکاری  و ھا جانفشانی آن نتيجه که بدانند روزی تا اشدب ، شد بريده سر ظالمانۀ

 به پدرومادری چنان سرپرستی تحت در آمريکا آزاد و متمّدن کشور در آنان اعقاب امروز که

 . شدند نائلمحبوبيّت   و عّزت از مرحله بدان و شدند مشغول تحصيل

 بھائی دختران بين در ميثاقی جالل ميرزا قایآ فرزندان ساير مانند ھم ميثاقی ضيائيه خانم - ٣

 موطن جوانان تشکيالت در امری خدمات به موفّق و خاطر صفای و خلوص کامل نمونه شيراز
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 در خويش گرامی خواھران مانند ھم او و آمد امريکا به تحصيل برای که بود اولی نقطه حضرت

 مھّمۀ خدمات به دو ھر و نمود دوار الھيّه شريعه به را خويش ھمسر و کرد ازدواج امريکا

 . مشغولند کار و کسب و علم تحصيل و امريّه

 در امری  خدمات به موفّق و خاطر صفای و خلوص عالی نمونه نيز ميثاقی ميثاقيّه خانم - ۴

 امريکائی ھمسر با و  آمد امريکا به تحصيل فرم به که بود شيراز بھائی جوانان تشکيالت

 . گرديدند مشغول  کار و تحصيل و تحصين بلقا امری خدمات به خويش

 اخذ به موفّق  طھران ملی دانشگاه در محترم زوج اين فرزند کوچکترين ميثاقی سھيل آقای - ۵

 صبيّه اشراقی زھره خانم  خويش ھمسر با شيراز در اينک و گرديد ساختمان مھندسی درجۀ

 مخصوصا   امری خدمات به باشند یم  ايران محترم و محبوب احبّای از که اشراقی دکتر جناب

 . باشند می رياض نام به کوچکی  فرزند دارای و مشغولند جوانان تشکيالت در

امريکا  به  تحصيل ۀادام برای شيراز دانشگاه در تحصيل پايان از پس ميثاقی ايرج دکتر - ۶

 مشھور انازمحقق و  کشاورزی رشته در دکترا درجه اخذ به موفّق جا آن در و نمود مسافرت

 چنين به شديد احتياج هللا بھاء حضرت   وطنی کشور ايران آنکه با و گرديد کشاورز رشته در

  نام به مخصوصی متون که کشور استخدامی اوراق در معذلک دارد محقّقی و دانشمند نفوس

  ھم ايشان جھت اين از شود نمی استخدام بنويسد " بھائی " کسی اگر دارد "مليّت و مذھب  "

 امريکا در  و شدند مشغول کار به ايران از خارج در ديگر کرده تحصيل جوان ھزاران مثل

 .مشغولند هللاامر خدمت به  انجذاب و عشق کمال با و باشد می فرزند يک دارای و کرده ازدواج

 و خانم نوريّه و عبدالحسين ميرزا منجذب و مشتعل بسيار فرزنداقای ميرزا علی اکبر روحانی  

 تحت در و کرد صعود بزرگوارشان پدر که بودند طفل ھم ايشان . مين فرزند آنان می باشدچھار

   روحانيّتو  خلوص  و ايمان آثار و شد بزرگ خود وفای با و مؤمن مادر سرپرستی و تربيت

 خدمت به عمر تمام در و پيداست عاليقدر و محترم شخص آن سيمای از ظاھر ظاھر به حتّی

 شھدای اجساد انتقال در شد ذکر قبال   که چنان و نجسته انصراف خدمت از آنی و مشغول هللاامر

  اشرار تحريک به ريز نی در آنکه از پس و داشت مبذول موفور جھد و کوشش ريز نی در امر

 ازرونک شھرستان به گرديد قطع او باغ اشجار حتّی و گرديد زياد خسارات متحّمل اوباش و

 و گرديد موفّق روحانی محفل تشکيل و امريّه عاليه خدمات به شھر آن در و نمود مھاجرت

 با گرديد هللا نفحات ناشران و مھاجران مأمن و امری تشکيالت مرکز پيوسته ايشان خانه

نی  در امر شروع ابتدای از ھم خانواده آن که پيمانی هللا فضل ميرزا آقای صبيّه خانم عشرت
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 هللا عزت ھای نام به پسر فرزند سه دارای و کرد ازدواج اند بوده مدينه آن یااحبّ  مفاخر از ريز

 باشند می فريبا و مھشيد ، ويکتوريا ، فلوريا ھای نام به دختر چھار و کامران و هللا عنايت ،

 . باشند می کازرون و شيراز امری تشکيالت در موفّق و خدوم بسيار جوانان از ھمگی که

 

 رابابوت شيخ ۀخواھرزاد عبدالسميعمالّ 

 چون و گرفت قرار مخالفت مورد تشيّع علمای طرف از بود شيراز مشھور عرفای و علماء از

 گرديد واقع شھر آن علمای حسادت بيشترمورد داشت شايان احترامی قاجار شاه محّمد نزد در

 نموده رھا دشمنان شرّ  از را خود نيستند کشمکش و جدال اھل مسلک عارف علمای چون اّما

 پادشاه نزد طرفی از زيرا گرفت قرار وقت علمای و حکومت احترام مورد و رفت ريز نی به

 اطراف و شيراز علمای ھمه که شيراز جمعه امام با ديگر طرف از و داشت محبوبيّت مملکت

 ريز نی مردم ھمه نزد در بنابراين داشت فاميلی نسبت بودند او انقياد و اطاعت به مجبور آن

 نقطه حضرت به ابوتراب شيخ بزرگوارش دائی مانند ھم او بود اممق و جاه صاحب و محترم

 ريز نی در محترم شخص اين داشت می محفوظ مستور را خود ايمان ولکن شده مؤمن اولی

 در مالباقر شدند ناميده مالحسن نام به ديگری و باقر مال نام به يکی که شد فرزند دو صاحب

 نی جماعت امام سمت به و گرديد نائل اجتھاد جهدر به و نمود حاصل زياد شھرت فضل و علم

 ايمان و نمود استقبال ايشان از ريز نی به اکبر وحيد حضرت ورود درھنگام گشت منسوب ريز

 عوام از را خود ايمان و نمود می رفتار حکمت کمال با ھم باز ولی کرد اعالم را خود قلبی

 و خان العابدين زين حاج نزد چون و داشت ارتباط وحيد حضرت با سرّ  در داشت می مستور

 از صادره احکام و مخالفان شيطانی ھای نقشه از خوبی به داشت تام محبوبيّت محلّ  علمای

 به موفّق و گشت می آگاه شد می صادر باب حضرت امر پيروان ضدّ  بر که مرکزی حکومت

 ايمان زمان آن ممرد از چند ھر مشاراليه گرديد اصحاب و وحيد حضرت به توّجھی قابل خدمات

 تبليغ را ھمه و آشنا بديع امر به را خود خانواده اعضاء تمام ولکن داشت می مخفی را خود

 ميرزا و وفا حسين محّمد شيخ از عبارت که فرزندانش او صعود ھنگام که طوری به کرد

 به خدمت مشغول و بودند امر به مؤمن ھمگی بودند ابوالقاسم شيخ و احمد شيخ و ابوالحسن

 ولوح کردند اوعنايت به " وفا " لقب مبارک جمال که حسين محّمد شيخ ، گرديدند الھی آستان

 و گرديد پدر اخالق و ايمان و علم وارث فرمودند نازل افتخارش به "وفا لوح" نام به مھيمنی

 مشحون دفتری . گرديد عام و خاص احترام مورد و بود مشغول جماعت امامت به پدر جای به
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 نمود تقديم مبارک حضور به ايمان و بندگی اظھار و هلل ابھاء حضرت مقام اثبات در اراشع از

 حسين محّمد شيخ جناب از گرديد نازل ابھی اعزّ  قلم از " وفا " مبارک لوح آن جواب در که

 محّمد مال جناب با و شد ناميده " سلطان خاور " که آمد وجود به خلوص ايمان با دختری وفا

 ھر حال شرح به قريبا   که است بزرگوار فرزند پنج ازدواج آن ثمره که نمود ازدواج شھير شفيع

 محّمدمالّ  جناب ھای فقيتموّ  و خدمات شرح پرداخت خواھيم بزرگوارشان اعقاب و آنان از يک

 عاليه خدمات مصدر توانستند که مقّدسی نفوس که است بديھی ولی گشت مذکور قبال   شفيع

 محافل تشکيل و امری خدمات تمام در . اند داشته موفقيتشان در مھّمی سھم آنان ھمسر شوند

 محترمه خانم اين طبقات ساير و هللا احباء و هللاامر مبلغان از پذيرائی و دوستان مجامع و

 مالّ  جناب صعود از پس و نمود می خويش گرامی شوھر منويّات اجرای در را جديّت نھايت

 به الرحمان اماء تشويق در و کرد خويش اطفال تربيت و تعليم در را سعی نھايت شفيع محّمد

 فتحعلی ريز نی حکومت که زمانی داشت بزرگی سھم جامعه در تام وحدت ايجاد و امری خدمات

 معّرفی مبارک جمال امر به مؤمن را خود و نمود می رفتار محبّت کمال با ريز نی احبّای با خان

 اين و نمودند آميزش و معاشرت شفيع محّمد مال جناب نوادهخا با ھم مذکور حاکم خانواده کرد

 که قرابتی به نظر خانم اين وجود کرد می آشنا اعظم ظھور اين در الھی تعاليم به را آنان خانم

 از گرديد شفيع محّمد مالّ  بيشترجناب موفقيّت و احترام کسب موجب داشت شيراز جمعه امام با

خطاب کرده و به در آن او را کنيز الھی  که گرديد نازل او ارافتخ به الواحی عبدالبھاء حضرت

رح و سرور به برای کنيزان خداوند آگاه شود با فاو وعده داده اند که اگر از تقديرات الھی 

  فضای قرب الھی پرواز خواھد کرد.

 شھير شفيع محّمد مال افتخار به عبدالبھاء حضرت و هللا بھاء حضرت از ای کثيره الواح

 تقديم اقدس ساحت به آمده بدست که جا آن تا که شده نازل سلطان خاور افتخار به ھم عضیوب

 جناب بازماندگان خانه که ذکريّا شيخ حمله جمله از ريز نی حوادث در آنھا بيشتر ولی گرديده

 . است رفته بين از متوالی ھای زدگی سيل حوادث در نيز و شد خراب و غارت شفيع محّمد مال

 

 حسين حّمدم شيخ

 پدر که است عھديّه حسين محّمد شيخ سلطان خاور از شفيع محّمد مال جناب فرزند اوليّن

 مؤمنه مادر به را خود خواھران سرپرستی و داد دست از سالگی سيزده سن در را بزرگوارش

 به و يافت سکونت جمعه امام منزل در و شد شيراز عازم تحصيل برای و سپرد خود وفادار و
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 و بيان و نطق در و گرديد نام به دانشمندان از و پرداخت منطق و فقه و عربی علوم تحصيل

 طوری به گشت مانند و مثل بی اسالمی احاديث و الھيّه مقّدسه کتب بر احاطه و استدالل قدرت

 در دانشمندی شخص چنين بودن با که گفتند می آمدند می ريز نی به که امرهلل محترم مبلغيّن که

 محّمد شيخ که دانيم نمی را چيزی ما زيرا نيست مبلغيّن رفت و آمد به احتياجی ديگر ريز نی

 پدرش خانه مانند او خانه ھستيم او مکتب شاگرد ، عربی زبان و لغات فھم در بلکه نداند حسين

 جمله از امر نمبلّغي نگاھداری و پذيرائی محلّ  و احباب تجّمع مرکز شھير شفيع محّمد مال جناب

 نبيل منير ميرزا و ناطق ميرزای و رفسنجانی اکبر علی ميرزا و سمندری هللاطراز ميرزا جناب

 بر کتمسّ  به را احبّاء پيوسته و بود غيره و نوری هللا فضل ميرزا و ممتازی علی ميرزا و زاده

 و شوخ بسيار نمود می ترغيب و تشويق عبدالبھاء حضرت ه ازصرف اطاعت و ميثاق و عھد

 امر دشمنان حتّی بودند او رفتار و اخالق مفتون اغيار و يار از مردم ھمه و بود زبان شيرين

 مردم کدورتھای و دعاوی تمام به پدر مانند و دانستند می خود مھربان دوست را او ھم

 به و مطلع ھم طبابت امر در ضمنا   که بود فروشی دوا او شغل نمود می قضاوت و رسيدگی

 ممتازی و بزرگ شخصيّت ايران در قبل سال ھفتصد فريب چون تپرداخ می بيماران معالجه

 بزرگوار شخص آن حتّی و زيسته می است ايران عرفای مفاخر از که "عطار شيخ " بنام

 مشھور جزوه در شعر صورت به که داده می سال ھزار از بعد قائم حضرت ظھور به بشاراتی

 و اریعطّ  شغل نظر از که را سينح محّمد شيخ ، شده منتشر و چاپ " ارعطّ  فصل سی "

 امر به نسبت حتّی که ريز نی علمای داشته او به کاملی شباھت عرفانی و فضل نظر از و طبابت

 ايشان نمودند می محبّت اظھار و کردند می صدا نام اين به را او نبودند بين خوش مبارک

 از ھرکس که معمول طبق و گرديد نائل ميثاق مرکز زيارت به وحيدی احمد ميرزا حاج ھمراه

 به پيش از بيش ھم ايشان گرديد می منجذب و منقلب بکلی نمود می مراجعت محبوب کوی

 ريز نی حکومتھای او فضل و علم به نظر ، پرداخت می صراحت با و علنی وتبليغ امر خدمت

 او مقابل در ھمگی شدند می عوض سال ھر نياورده دوام زياد خان فتحعلی درگذشت از بعد که

 و کنند رفتاری بد سوخته چنار محلّ  سکنه وساير احبّاء با کردند نمی جرأت و بودند خاضع

 مؤثر بيان و قلم صاحب حسين محّمد شيخ زيرا ، گذارند اجرا موقع به را قديم ظالمانه قوانين

 به شکايتی و نباشد راضی آنھا شخصاز اين اگر که دانستند می متفّذين ساير و حکومتھا و بود

 و بود ھم شيراز جمعه امام خانواده به منتسب که مخصوصا   شود می واقع مؤثر بنويسد مرکز

 مأنوس و آشنا خواندند می درس کالس يک در ھم با قبل از که شيراز مجتھدين از گروھی با
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 به خود عمر آخر تا و کرد تأسيس ميثاق مرکز دوره در را ريز نی روحانی محفل اولين بود

 حضرت مبارک قلم از کثيرۀ الواح بود مألوف و مشغول امر خدمت و فلمح آن عضويّت

 جمله از گردد می اوراق اين بخش زينت آنھا از بعضی که گرديد نازل افتخارش به عبدالبھاء

 اين گرديد نازل افتخارش به شفيع دمحمّ  مالّ  جناب پدربزرگوارش صعود از بعد که مبارکی لوح

 : است

 االبھی هللابھاء عليه شفيع محّمد مالّ  جناب بنِ اِ  حسين ّمدمح ميرزا جناب هللاھو

 و مشھود جان و دل احساس ھويّت گردد مرقوم آنچه چه اگر الھی بوستان نھال تازه ای

 بدان را اين ولی اختصارا   پس مکانست در حصر و امکان درجه از خارج که چه نگردد مشروح

 انتظار و دتّرص در عبد اين حتّی جمعی چشم ی نددانشم ھوشمند فرزانه آن فرزند يگانه حال که

 شوی مالک را دو ھر اعراق و اخالق شرف و گردی جويبار آن ثمار و پربرگ بيھمال نھال که

  ع ع .

 شرح ذکر به که ريزی نی خوشنويس آقای ميرزا جناب دختر جان صاحب با حسين محّمد شيخ

 به عمر تمام در محترم زوج اين و نمود دواجاز شد خواھد اشاره کتاب اين در نيز ايشان احوال

 . گرديد آنان حال شامل جھت ھر از الھيّه عنايات و بودند مشغول امر خدمت

 و صدمات از پس و شدند متواری که ريزی نی ازاحبّای نفر ھا صد ھمراه ناچار حمله واقعه در

 ريز نی به ذکريّا شيخ ئلۀغا خاتمۀ از پس و گرديد متواری رسيدند سروستان به زياد گرفتايھای

 او ھای باغ درختھای و رفته غارت به او اموال تمام فقط نه که کرد مشاھده ه نمود مراجعت

 خاک با را او خانه گرفته دست به کلنگ شھر آن ناسپاس ملّت بلکه شده سوزانيده و قطع

 . اند هبرد غارت به را خانه حوض سنگھای و ساختمان آجرھای حتّی و اند کرده يکسان

 ريز نی عاليقدر احبّای از يکی شرکت با سروستان از مراجعت از پس حسين دمحمّ  شيخ باری

 برآن جھت ھر از نعمت ابواب و مشغول سابق شغل به مجددا   ايزدی علی خواجه جناب نام به

 ھمان و گرفت رونقی دوباره او زندگی و گرديد ھا خسارت جبران و مفتوح ستمديده شخص دو

 کردند دراز محبّت و دوستی دست او جانب به بودند برده را اش خانه آجرھای حتّی که نفوسی

 اميدوار و مطمئن هللا بھاء حضرت واسعۀ رحمت و عنايت به و صابر و شاکر پيوسته ايشان و

 که دارم ياد به خوبی به عبد اين و آورد در تحرير رشته به را ريز نی تاريخ پدر مانند اوھم بود

 نه و تاريخ آن از نه نتوانستم تاکنون ولی داد نوری خان هللا فضل ميرزا جناب به را ختاري آن

 است جھت ھمين از و کنم حاصل العیاطّ  است نوشته شفيع محّمدمالّ  جناب که تاريخی ديگر از
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 ريز نی تاريخ و کنم استفاده ھا يادداشت و خويش محفوظات از بتوانم که آنجا تا شدم مصمم که

 از بعد ، نداشته سابقه بشريّت تاريخ در که پيوست بوقوع عظيمه وقايع ريز نی در . يسمبنو را

 به منتھی که داد رخ شھر آن در وقايع اين اولی نقطه حضرت الھی امر مظھر بزرگترين ظھور

 . گرديد شھر آن جھانی شھرت

 از مشحون یزندگ و نمود صعود ابھی ملکوت به ريز نی در ١٩۴٢ سال در حسين محّمد شيخ

 دختر پنج و پسر دو از عبارت که فرزند ھفت و يافت خاتمه سالگی شصت سن در او افتخار

 : پردازيم می ھا آن احوال ذکر به ذيال   که گذاشت يادگار به خود از بودند

 در و ام نشده مبارک آستان به خدمت به موفّق تاکنون ھستم نگارنده خود که عھديّه بھائی

 فقط نه که معتقدم و شرمسارم ھستند باھرات خدمات مصدر که موفّق و يزعز دوستان ساحت

 مبارک جمال ومواھب عنايات مرھون عبد اين ماّدی زندگی تمام بلکه نيافتم توفيق خدمتی به

 تذلّ  کمال در خود بيچاره ھمشھريان مانند نبودم امر ظّل در ناکرده خدای اگر زيرا است و بوده

 تمام در بايد الھی احبّای راستی به . بودم ذليل و خوار ظاھر به و کردم می زندگی ھوان و

 به را آنان مردم ھمه اين بين از که باشند مبارک جمال آستان شکرگزار زندگی دقائق و ساعات

 شریب   خانم با ريز نی در عبد اين . داد نجات سرگردانی و جھل تاريکی از و پذيرفت خود بندگی

 الھی عنايت و فضل به و کردم ازدواج شھير وحيدی احمد ميرزا حاج جناب صبيّه وحيدی

 : شرح بدين ھستند تحصيل يا کار مشغول ايران از خارج در ھمگی که شديم فرزند پنج دارای

 در تحصيل از پس و رفت انگلستان به تحصيل عزم به قبل سال چھارده عھديّه ايراندخت -١

 اينک و شد تحصيل ادامه و کار مشغول نيويورک در و آمد امريکا به مامائی و پرستاری رشته

 ھر و ھستند ساکن "مور جان آقای " نام به خود خلوص با و تصديق تازه ھمسر با کانادا در

  . باشند می امرهلل خدمت در موفّق و تحصيل و کار مشغول دو

 ليسانس وقف و الکترونيک رشته در مھندس و تربيت و تعليم رشته در دکتر عھديّه حسين - ٢

 خانم با نمود عاليه تحصيالت نيويورک شھر در آمد آمريکا به وقتی ، اروپا تاريخ رشته در

 نمود ازدواج گشت مرقوم ميثاقی جالل ميرزا آقای نام ذيل در ايشان نام که ميثاقی طاھره دکتر

 حسين . شدند مشغول هللاامر خدمت به يکديگر ھمکاری با و اخالص و عشق نھايت با دو ھر و

 عالقه و عشق کمال با و انتخاب روحانی محفل عضويت به شھر اين به ورود اول سالھای در

 ملی روحانی شور انجمن در شھر اين بھائيان نمايندگی به سالھا و مشغول امر خدمت به

 تدريس و نطق ايراد برای امريکا ديگر اياالت از غالبا   عالوه به و نمايد می شرکت بھائيان
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 الھی تبليغ و مبارک امر به خدمت فکر از آنی نيز طاھره دکتر خانم و ميگردد دعوت جوانان

 پرداخته امرهلل خدمت به شجاعت و قدرت کمال با فّقموّ  و محترم زوج اين . است نکرده غفلت

 . گشت مذکور قبال   نامشان که باشند می فرزند دو دارای اند

 آن تبريز در دانشجوئی زمان در و کرد ازدواج یعمائ ويولت خانم با عھديّه مسعود دکتر - ٣

 دورۀ پايان از پس و موفّق شھر آن بھائی جوانان تشکيالت در امريّه خدمات به محترم زوج

 دو و مھاجرت بید   کشور به سپس و نمود خدمت آرتش بھداری در پزشک عنوان به تحصيل

 خدمات در و بودند ايران  خورشيد و شير مؤسسه در پزشکی خدمات مشغول جا آن در سال

 در کار انجام ضمن آمده آمريکا به تحصيل ادامه برای اخيرا   و داشتند کامل موفقيّت امری

 در دو ھر و مشغول اطفال ھای بيماری رشته در تحصيل به نيويورک مختلف ھای بيمارستان

 . باشند می نويد و اميد نامھای به فرزند دو صاحب و ھستند مؤيد و موفّق امری خدمات

 و کامپيوتر ھای رشته در و آمد آمريکا به تحصيل عزم به قبل سال ده عھديّه هلل ا روح – ۴

 خاطر صفای و خلوص نھايت در و مشغول تحصيل به ھم ھنوز و گرفت ليسانس فوق تجارت

 . است موفّق نيز هللاامر خدمت در و باشند می

 او تحصيل دوره که بود مکانيک مھندسی دانشکده دانشجوی ايران در عھديّه هللا موھبت – ۵

 آن اينکه از و گرديد تر طوالنی سال دو حدود در دانشجويان پی در پی اعتصابات واسطه به

 می محروم تحصيل از دانشگاه قوانين طبق بر ندارند دخالت اعتصابات در که ھم دانشجويانی

 اسالم اتّحاد حزب ھای رشکنیکا و موانع تمام با طھران در ولکن برد فراوان ھای رنج شوند

 به مدينه آن بھائی جوانان تشکيالت در معذلک بودند صفوی نواب منحلّۀ حزب بقايای از که

 جا ھمه در و رفت می شيراز و مازندران مھاجرتی نقاط سرکشی به و موفّق جميله خدمات

 درس سھایکال در شرکت موھبت ضمن اين در بود آنان تشويق و جوانان تبليغی خدمات مصدر

 فضائل و معارف کسب جليل دانشمند آن خدمت در و گرديد او نصيب قديمی دکتر جناب تبليغ

 آمريکا به شد التحصيل فارغ طھران در آنکه از پس و گرديد جديد خلق بکلی و نمود روحانی

 به و داشت مبذول بليغ جھد تبليغی جلسات در مخصوصا   نيويورک امری تشکيالت در و آمد

 اين در اقامت ماه پانزده طول در يافت توفيق ضمن در و گرديد نائل تحسينی قابل ھای تموفقي

 سپس و شود نائل ليسانس فوق ۀدرج اخذ به انرژی و مکانيک مھندسی ھای رشته در شھر

 نمود مھاجرت آفريقا به و کشيد دست تحصيل ادامه از آفريقا به مھاجرت خدمت اھميّت به نظر

 با داشت اقامت جا آن در که ماه شش مّدت در و گرديد نائل توّجه قابل اتخدم به آنجا در و
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 امر به نفوسی و نموده تبليغی مذاکرات دانشجويان و دانشگاھھا استادان جمله از بسيار نفوس

 است. گرديده قديمی دکتر جناب خود بزرگوار استاد خوشوقتی و رضايت سبب و اند کرده اقبال

 ۀنقش پايان از بعد به امر اين که کند اقدام دکترا درجه اخذ به نسبت که ستا متعھد ما نزد ضمنا  

 . است موکول الھی اعظم العدل بيت ساله پنج عۀمني

 و فقموّ  فرزند پنج داشتن سعادت به ھمسرم و عبد اين مبارک جمال عنايت و فضل به که حال

 چه که انديشيم می ريز نی در خود بار رقّت زندگی و قديم روزگار به گاھی شديم نائل ذکر قابل

 توانستيم ما نکردند رحم خويش رسول اوصيای به حتّی که اوباش و اشرار ھمه آن بين گونه

 حيث از و متحمل زياد مشقات و خسارات رھگذر اين در چند ھر دربريم سالمت به را خود جان

 و گذشت خير به ھمه ولی داشتيم زياد گرفتاريھای محيط با آشنائی عدم و غربت در زندگی

 معه جا به قابلی فرزندان نشديم خدمتی به موفّق خود اگر و دھيم ادامه خود زندگی به توانستيم

 حدّ  ما منزل که بود اين بوديم گرفتار ريز نی در که آوری تأسف مسائل از – کنيم تقديم امر

 بودند بازار ۀمحلّ  از خونخوار شرير نفوس اکثر که بود بازار محله و پھلوی محله بين فاصل

 يا الدين محی آخوند بود شده ويران و متروک بکلی سال صدھا که بود مسجدی ما منزل مقابل

 نمودند تعمير را مسجد ھمان داد دستور بھائيان به دردسر ايجاد و رقابت برای الدين محی سيد

 آن دادند می تشکيل عمومی شارع در را خوانی روضه جلسات و نداشت گنجايش که آن با و

 عليه بر ما خانه مجاورت در شبھا و روزھا گرديد مذکور آخوند سخنرانی محل يگانه مسجد

 مردم که اندازد می حيرت به را شنوندۀ ھر که سخنرانی چه ھم آن نمود می سخنرانی بھائيان

 . بشنوند را حرفھائی چه بايد بيچاره و عوام

 اغالط با منبر باالی را مبارکه الواح و اقدس و نبيا مقّدسه کتب که بود اين او کارھای از يکی

 . کرد می تفسير و ترجمه خود ميل به و خواند می فاحش

 ، بيزار و برکنار بکلی دنيوی شئون از و وارسته است شخصی عھديّه آقا شيخ - فرزند ميندوّ 

 نشده قخل ماّدی مشاغل برای گويا نکرد انتخاب ھم شغلی ھيچ و نداد در تن ازدواج به ولی

 و ابھی اقدس جمال درگاه به نيايش و متعال خداوند پرستش و عبادت به عمر تمام در است

 ين الدّ  محیّ  آخوند دستور به ريز نی در . است بوده مشغول جوانان و اطفال تربيت و امر تبليغ

 و برازجان ، خرامه مانند شيراز اطراف شھرھای در سالھا آن از پس و بود آزار و اذيت مورد

 فرسا طاقت صدمات متحمل و بوده مھاجرت در آن حومه و مرودشت و آن اطراف قصبات

 نان و آب از متوالی وروزھای گرفته قرار قريه آن اشقيای شتم و طعن مورد خرامه در . گرديد
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 به جان ولی بودند انداخته چاھی  به را او حتّی جا آن در و بوده محروم بکلی زندگی مايحتاج و

 به او نجات برای بود ايران در حسين نام به عبد اين فرزند که موقع آن در برده رد سالمت

 ساعت بود قريه آن ولگرد و بيکار سکنه گذرانی وقت محل که خانه قھوه در قبال   رفت خرامه

 محبت جلب از پس باالخره و کند تحبيب را آنان توانست و نمود پذيرائی آنان از و متوقف ھائی

 مشکل ساله پانزده پسر يک برای که زياد زحمات تحمل با و نمود عمويش نجات به اقدام مردم

 ھم باز آقا شيخ ولی کند خارج موحش معرکه آن از و دھد نجات را خود عموی توانست است

 کافران آزار و يتاذّ  مورد آن قراء و برازجان در و داد ادامه خود تبليغی و مھاجرتی خدمات به

 الھی امر پيشرفت دورۀ ھر در گويد می و ندارد شکايت ای حادثه ھيچ از ھيچوقت ولی بود

 الھی امر به خدمت سبيل در انسان که باالتر اين از سعادتی چه و بوده گرفتاريھا تحّمل مستلزم

 آن آرزوی الھی انبيای که ھستيم زمانی در ما که است معتقد و شود گرفتاری و زحمت متحّمل

 . ديدندگر محروم ولی داشتند را

 می جناب آن لاوّ  فرزند که است خانم روحا حسين محّمد شيخ صبايای از يکی – فرزند سومين

 خدمت به پيوسته گذرد می عمرش از سال شصت که حال تا طفوليت از محترمه خانم اين باشد

 ايشان.  است بوده فقموّ  و پيشقدم خدمتی ھر انجام در و بوده مشغول هللا نشرنفحات و هللاامر

 . شدند فرستاده ريز نی مجاور شھرھای به تعليم برای و داشت تحصيل ادامه به شديدی عالقۀ

 آن اشرار و اوباش را اش ه خانواد و او مسکونی خانه فسا شھر در شد مذکور قبال   چنانکه

 حمله با مواجه ھم طفوليّت زمان در ، بودند کرده دشوار برآنان را زندگی و سنگباران شھر

 ازدواج ميثاقی جالل ميرزا آقای با است بوده زمان آن شرير مردم رفتار و ريز نی به دجوا شيخ

 خدمات به و امر ظلّ  در ھمگی که باشد می فقموّ  و کرده تحصيل فرزند شش صاحب و نمود

 امريکا در خود ھمسر اتفاق به اند کرده ازدواج او فرزندان تمام که اينک و ھستند موفق عاليه

 فرزندان نام باشد می مشغول ھستند مھاجرت در مادرشان و پدر که خود ھای نوه سرپرستی به

 . گشت مرقوم قبال   ميثاقی جالل ميرزا آقای نام ذيل در خانم اين

 عفيفه نام به آرام و متين بسيار و مھربان دختری حسين محمد شيخ مرحوم - فرزند چھارمين

 بی دانمقلّ  و کافران و اشرار ناحيه از عديده مشکالت با مواجه ريز نی در او که بود عھديّه

 درمحلّۀ دختران فرد به منحصر مدرسه چون او تحصيل زمان در که طوری به بود فرھنگ

 توسط بھائی دختران ساير و مظلومه دختر آن مدرسه و خانه راه بين در داشت قرار کافران

 . شدند می باران سنگ و فتندگر می قرار آزار و اذيت مورد اشرار ولگرد و پابرھنه اطفال
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 کتابھای و دادند می قرار مالمت و آزار مورد را آنان شاگردان ھم و معلمان ھم مدرسه در

 نی عفيفه خانم دادند می دشنام را آنان و نمودند می سرقت يا و کردند می پاره را آنان درسی

 اخالص و صداقت نھايت با و گرديد مشغول آموزگاری شغل به آبادان در و نمود ترک را ريز

 پرسش فرھنگ وزارت خدمت سال چند از پس کرد می خدمت است بھائی فرد ھر رويّۀ چنانکه

 و عفيفه چون و بود مذھب به مربوط آن ستون يک که نمود توزيع کارمندان بين ھائی نامه

 دوسال و شدند معاف خدمت از آنھا ھمه نوشتند بھائی را خود ديانت ديگر کارمند يازده

 برکنار خدمت از که صورتی در رسمی کارمندان قانون طبق چون اما نشستند خانه در بالتکليف

 دوباره بود دولت زيان به لهئمس اين و بپردازند را آنان حقوق از قسمتی بايد باشند شده ھم

 ااحبّ  از يکی با آبادان در خانم عفيفه – شدند دعوت کار به خانم عفيفه جمله از رسمی کارمندان

 قابل خدمات مصدر آبادان در خدوم و موفّق زوج آن و کرد ازدواج نژاد ھمدانی تقی آقای نام به

 کالسھای معلمی به عفيفه وخانم نمودند می تشکيل منزلشان در تبليغی بيوت و بودند تحسين

 بھاريّه ھای نام به کرده تحصيل و موفّق فرزند پنج صاحب و داشت اشتغال نيز اخالق درس

 در خدمت سال ھجده از پس خانم عفيفه . شدند فرنوش و ھوشيار ، ھوشمند ، ھوشنگ ، خانم

 مقّدس موطن شيراز جاويد گلستان در و نمود صعود آبادان در قبل سال ده فرھنگ وزارت

 آن در که شود می داده توضيح ضمنا   گرديد مدفون بھا اھل کعبه جوار در اولی نقطه حضرت

 در را هللا الی متصاعدين بوديم ناچار و نداشت وجود جاويد لستانگ آبادان در ھنوز زمان

 کشيد می طول ساعت دو اتومبيل با اھواز به رفتن ولکن بسپاريم خاک به اھواز جاويد گلستان

 از بيش نبايد ديگر شھر به شھری از اجساد انتقال اعظم ظھور اين در الھيّه اوامر طبق چون و

 تاريخ به مربوط که است بالغۀ ھای حکمت دارای خود مبارک رام اين و بکشد طول ساعت يک

 را پاک جسد آن نمايد می طی دقيقه پنجاه در را شيراز و آبادان بين راه که ھواپيما با لذا نيست

 که صدماتی و مشقّات تحّمل از پس الھی آستان وفای با کنيز آن ترتيب بدين و آورديم شيراز به

 ةمدين در مقّدسش جسد و کرد پرواز ابھی ملکوت به پاکش روح گشت مذکور آن از ای هشمّ 

 نسبت شد خواھد خاموش عمرش چراغ زودی به که دانست که وقتی عفيفه . گرديد مدفون هللا

 راز به پيوسته و بود محزون و مغموم بسيار بود پرورده نعمت و ناز به که فرزندانش آتيه به

 اطفال ماھی چند تا ھم صعودش از بعد و ريخت می اشک و بود مشغول الھی درگاه به نياز و

 می اطفال آسايش ساختن فراھم در را سعی نھايت پدرشان بودند شديد اندوه و ناراحتی دچار

 نمی باشد ھم کار مشغول فرزندان آن معيشت امور ۀادار برای بايست می چون ولکن نمود
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 الھی تائيد ولکن کند مادر بی فالاط آن توّجه و نگاھداری صرف را خود اوقات تمام توانست

 می زندگی شيراز در زمان آن در که خانم روحا ديگرمان خواھر راھنمائی با و گرديد حال شامل

 و مؤمن ھای خانواده از باقر محّمد ميرزا مرحوم صبيّه اشراق خانم بھجت نام به دختری با کرد

 و نگاھداری در میمھّ  اثر خانم ينا وجود کرد ازدواج نژاد ھمدانی آقای با ريز نی خلوص با

 شوھرش ديگر عيال فرزندان خانمی که است شده ديده کمتر و داشت اطفال تربيت و سرپرستی

 به صعود ھنگام در عفيفه ۀقلبيّ  مستدعيات ھرحال به نمايد توّجه و محبّت درجه اين تا را

 با نژاد ھمدانی آقای و خانم بھجت و گرفت قرار مبارک جمال عنايت و توجه مورد ابھی ملکوت

 به و کردند بزرگ را ھمه نموده سرپرستی و رسيدگی را اطفال آن سابقه بی محبتی و رأفت

 و خلوص و ايمان در محترم زوج اين ترتيب اين با و فرستادند ايران وخارج داخل دانشگاھھای

 . باشند می تحسين قابل و نمونه احبّای از بزرگواری

 نھايت در که " عھديّه اشراقيّه " نام به بود دختری حسين محّمد شيخ مرحوم - فرزند پنجمين

 که بود ھائی گرفتاری ھمان با مواجه ريز نی در تحصيل ھنگام در ھم او بود تقوی و خلوص

 ولگرد اطفال پيوسته و بود حّساس بسيار که تفاوت اين با بود می مبتال بدان عفيفه خواھرش

 را بھائی اطفال خدانشناس دختران ھم مدرسه در و زنند می نگس مردم دختران به که خيابان

 روحانی تربيت مادر و پدر نزد خانه در که اطفالی است معلوم مکّدربود و محزون دادند می رنج

 اشرار اطفال مقابل در ناگھان دارند معتقداتی خود روند می اخالق درس کالسھای به و يابند می

 و جسارت معرض در هللابھاء حضرت مقّدس نام که بشنوند و شوند سنگباران گرفته قرار

 کالس و منزل در .برند می رنج بزرگ اشخاص از بيش باشد می نادان اطفال مشتی اھانت

 از تربيت بی دختران ۀمدرس در ولی شود می ياد جالل و عّزت آن با هللا بھاء نام اخالق درس

 به پيشينيان که را چه آن و بپردازند ھائيانب سب و لعن به که اند گرفته ياد مادرشان و پدر

 ايمان با و مظلوم دختر اين ھرحال در .بگويند بھائيان به گويند می وھنوزھم گفته آنان مقّدسات

 اين براثر . بگذراند را نھائی امتحان نتوانست که برد می رنج ھا مزاحمت اين از قدری به

 ولی کنيم ترک را ريز نی شديم ناچار انوادهخ ھمۀ ، امور اوليای هتوجّ  عدم و ھا گرفتاری

 . نمايد مراجعت ريز نی به ما مظلوم اشراقيّه که بود مقّدر متأسفانه

 به و نمود ازدواج " باغی علی محّمد " نام به ريز نی در ما بستگان از يکی با اشراقيّه باری

 بعد به شفيع محّمد مالّ  بجنا حيات دوران از يعنی قديم از علی محّمد خانواده ، برگشت ريز نی

 طغيان دچار احبّاء که الزم موارد در که بودند مسلمانانی از و بودند مجالس و مؤانس احباب با



83 
 

 حمايت آنان از ھم بھائيان آرامش مواقع در و کردند می حمايت آنان از بودند ضالل و کفر اھل

 ھم مسلمانان و بھائيان بين یمھربان و ھمکاری حسّ  اين و کردند می تقدير ايشان از و نموده

 مخالفان ۀ رّ مض تلقنيات از داشت ما با فاميلی نسبت شوھرش آنکه با ھم اشراقيّه . داشت ادامه

 و گرفت قرار مالمت و آزار و يتاذّ  مورد شوھر خانواده در بھائی خانم اين و نماند مصون

 . کند وبهت آنان تحيثيّ  حفظ برای بايد که کردند می توصيه او به پيوسته

 رنج براثر اشراقيّه حال بھر. نزيست آسوده آنی و بود فشار تحت پيوسته حيث اين از اشراقيّه

 خانه کارھای بايد باز ولی گرديد معده زخم و ريوی سل بيماری به مبتال پربال خانۀ آن در زياد

 بدون آمد نمی رب کار عھده از ديگر و شد می ناتوان بکلی که بار يک ماھی چند و دھد انجام را

 نگاھداری و فلتکّ  درتحت و فرستادند می شيراز به را او باشند او زندگی ھزينه فکر به اينکه

 که اين مجّرد به و بود طفل سه صاحب هاشراقيّ  گرفت قرارمی خانم روحا ديگرمان خواھر

 گشت یبرم ريز نی به خانه خدمات انجام و ھايش هبچّ  ديدن برای يافت می بھبود قدری حالش

 جديد تداوی با مسلولين ۀھم و ميرد نمی سل بيماری اثر از کسی ديگر که سالھاست که آن با

 پا از بکلی فاميل ھای شماتت و فرسا طاقت ھای رنج اثر از اشراقيه ذلک مع شوند می معالجه

 راقيّهاش که بود معلوم ديگر البتّه فرستادند شيراز به را او نبود حرکت به قادر ديگر و آمد در

 . ميگذراند را زندگی آخر ساعات

 تشييع و تجليل مورد و نمود صعود ابھی ملکوت به سالگی چھل سنّ  در شيراز در اشراقيّه

 سپرده خاک به شيراز جاويد گلستان در آفاق کعبه جوار در و گرفت قرار شيراز عزيز احبّای

  تغيير بکلی دنيا که قرن و عھد ناي در که ايران احبّای ھای گرفتاری از ای نمونه بود اين شد

 . ھستند باليا و سوانح چنين دچار ايران بھائيان شده نائل عظيمۀ ترقيّات به بشريّت و کرده

 آنان ظاھرا   که ماندند يادگار به هللاعزيز و زھرا ، هللا حبيب ھای نام به فرزند سه اشراقيّه از

 يا بگويد آنان به چيزی الھی امر ربارهد که نبوده مجاز ھم مادرشان و ھستند زاده مسلمان

 و ايمان و باوفايشان مادر مظلوميّت که است يقين حتّی و است اميد ولی بفرستد اخالقی درس

 . شوند محسوب هللاامر گزاران خدمت از روزی آنان او اخالص

 نی دختران ۀمدرس در ھم او که باشد می خانم بديعه حسين محّمد شيخ مرحوم فرزند ششمين

 آقای با است بوده مبتال اشراقيّه و عفيفه خواھرانش که ھائی گرفتاری و ترتيب ھمان به ريز

 ضمن در و است شده نائل هللاامر ولی حضرت زيارت به پدرشان ھمراه که ضيائی غالمحسين

 ريز نی از نجات از پس و نمود ازدواج گرديد خواھد اشاره بدان حاجی مشھدی جناب حال شرح
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 چون ولکن شد مشغول و استخدام آبادان فرھنگ اداره در آموزگاری خدمت به و آمد آبادان به

 بالتکليف دوسال ديگران مانند و برکنار کار از بود نوشته بھائی را خود ديانت نامه پرسش در

 فرھنگ اداره در تقديری قابل و درخشان سوابق و گرديد دعوت خدمت به باز که آن تا بود

 خدوم و فعال اعضاء از خرمشھر در محترم زوج اين حاضر حال در رددا وخرمشھر آبادان

 مادر نام به گاھی و فرھنگ وزارت نمونه کارمند نام به گاھی خانم بديعه . باشند می تشکيالت

 می کرده تحصيل و فقموّ  فرزند سه دارای . است گرفته قرار تشويق ومورد انتخاب نمونه

 با جا آن در و نمود مھاجرت افريقا به خانم پروين -٢ طھران در ضيائی هلل اضياء - ١ . باشند

 و ساعی هللاامر خدمت در دو ھر و نمود ازدواج آگاه تورج آقای نام به ديگری ايرانی مھاجر

 مشغول شيمی مھندسی رشته در تحصيل ادامه به امريکا فلوريدای در خانم پروانه - ٣ جاھد

  . باشد می فقموّ  خوبی به امری خدمات تمام در و است

 امر خدمت به طھران در که باشد می دخت مھين خانم حسين محّمد شيخ مرحوم - فرزند ھفتمين

 مقدماتی تحصيالت ھم ايشان – باشد می مشغول عالی حسابداری رشته در اداری خدمات و

 ديگر و او خواھران و بود مصائبی و ناراحتی ھمان گرفتار و کرد شروع ريز نی در را خود

 فرزند سه دارای و نمود ازدواج ثابت هللاعبد آقای با – بودند ريز نی مدرسه در بھائی ختراند

 ايران در سوم نفر و امريکا در اول نفر دو . باشند می فرزاد و فرھاد ، نابغه : نامھای به

 ھمه از الزم درمواقع و مھربان و رئوف نھايت بی محترم زوج اين . باشند می تحصيل مشغول

 ھای خانواده به حتّی . ھستند مؤيد و موفق جھت ھر از و نمايند می و نموده حمايت خود يلفام

 . نمايند می ھمراھی و مساعدت و تقدير شايان ھمتی با بھائی غير

 است ايشان ثانی ھمسر از بزرگوار آن فرزند دوميّن که شفيع محّمد مالّ  جناب فرزند چھارمين

 و گرديد شديد باليای و صدمات متحّمل ريز نی در نيز رمهمحت آن که بود شعاع خانم گوھر

 مشکالتی و حوادث تمام با ولی گذرانيد می را روزگار سختی نھايت با و شد کوھستان متواری

 به و بياموزد نوشتن و خواندن سلطان خاور مادرش نزد توانست داشت وجود ريز نی در که

 که ريز نی مشتعل و خدوم احبّای از شدروي مشھدی جناب با او شود مشغول داری مکتب

 شرارت ھنگام در وچون نمود ازدواج بود کرده الھی امر تصديق و نموده حقيقت یتحرّ  شخصا  

 رسيده سروستان به که احبّا ديگر به و گرديد متواری دوستان ساير ھمراه شوھرش مفسدان

 از احباء بر که بود لياتیب و صدمات ناظر و شاھد ريز نی در خانم اين . گرديد ملحق بودند

 در چند ھر کردند می شھيد را احبّا از نفر چند روز ھر و آمد می عمل به امر دشمنان طرف
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 خانواده از را الزم حمايت بود مسلمان که شوھرش برادر حسن مشھدی جناب انقالب مواقع

 و اشرار حمله احتمال و بالتکليفی و ريز نی در توقف ھمان اّما نمود می خود متواری برادر

 نام به شريری و فاسد بسيار مرد خصوص به احبّا ھای زن ھای گاه مخفی و ھا خانه به اوباش

 بود شده سلب او از قرار و آرام بود ظالم ذکريّای شيخ فعال ھمکاران از که شمسا مشھدی

 متحّمل طفل دو داشتن با ، بود کرده صعود شوھرش آنوقت که ھم جواد شيخ حمله درحادثه

 کمال بود مظلوميّت با توأم ايقان و ايمان نھايت در محترمه خانم اين ، گرديد فراوان مصائب

 به منزلشان باغ در که ھائی ميوه از و نمود می بھائی غير ھمسايگان به را رأفت و مھربانی

 بنده خود توسط حتّی داد می ھديه ھا ھمسايه به کند استفاده خود آنکه از قبل آمد می دست

 ھّمت و محبّت حسّ  اين و فرستاد می شيرين ليمو مذکور شرير شمسای مشھدی خانواده ایبر

 بين مالطفت و ومحبّت بذل در که بود برده ارث به شفيع محّمد مال جناب بزرگوارش پدر از را

 سھيم و شريک خود ھمسر با امری خدمات در پيوسته و شد نمی قائل تفاوتی اغيار و احباب

 دو نمود پرواز ابھی ملکوت به شاکر و راضی و کرد افتخار با عمر سال شتادھ حدود در بود

 لقمانی خانم قدسيّه و شعاعی هللا لقاء آقای ھای نام به ماند يادگار به او از خدوم و اليق فرزند

 . مشغولند شيراز در امريّه خدمات به و ھستند خلوص با و مؤمن فرزندانی صاحب نيز آنان که

 تمام در نيز ايشان بود سلطان جھان خانم نامشان دّوم عيال از شفيع محّمد مال جناب پنجم فرزند

 بود شريک خود خواھران و مادر با باليا و مصائب تحّمل در افتاد اتفاق ريز نی در که حوادثی

 به ريز نی وقايع تاريخ از و بود عمومی و امری معلومات و سواد دارای محترمه خانم اين

 باليا لمتحمّ  يا و اند شده شھيد تاکنون امر صدر از که الھی احبّای اسامی ودب مطلع خوبی

 به و رسيدند بدان عملشان سزای به امر دشمنان که را چه آن و داشت خاطر به را ھمه گرديدند

 ابھی اقدس جمال سلطنت و قدرت از و داشت ياد به را ھمه شدند مبتال ھا سختی و ھا ننگی چه

 و غرور احساس فرمود منکوب و مخذول جھان ھمين در ظاھر ظاھر به را دشمنانش که

 الھی امر ابالغ برای فرصتی ھر از و داشت نظيری بی بيان و نطق و حافظه کرد می افتخار

 از يکی ثابت يوسف ميرزا آقای با بود ھّمت با و نظر بلند و محبّت با بسيار و نمود می استفاده

 از و شدند مشغول امر خدمت به دو ھر پس آن از و کرد ازدواج ريز نی پرکار و خدوم احبّای

 احبّای ساير ھمراه نيز يوسف ميرزا ريز نی به ذکريّا شيخ حمله در کردند می پذيرائی مسافرين

 به و مراجعت ريز نی به موحش غائله آن رفع از پس و رفت سروستان به و شد متواری الھی

 و دوست چه مردم برای ھروقت و بود مھربان و ؤفر بسيار شخصی داد ادامه خويش خدمات
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 آنان اشکال رفع برای اقدام رفته منتفذين ساير و حکومت نزد آمد می پيش مشکلی دشمن چه

 الّدين محی و جواد شيخ و ذکريّا شيخ مانند خارجی عوامل که مادام ھم ريز نی مردم نمود می

 مجّرد به ولی بودند مأنوس احباء با ردندک نمی تحريک را آنان به نفوس اين امثال و فالگير

 می گناه بی احبّای جان به ذئاب و کالب مانند شدند می تحريک نفوس گونه اين وسيله به اينکه

 و دربدری کمال در زمانی و افتخار و عّزت نھايت در گاھی محترم زوج اين که بود اين افتادند

 سلطان جھان و نمود صعود شيراز در لقب سال سی يوسف ميرزا زيستند می سامانی و سر بی

 آن از گرديد متصاعد ابھی ملکوت به سالگی سه و ھشتاد سن در سنه ھمين در عاليقدر ھمسر

 : آمدند وجود به فرزندانی بزرگوار وجود دو

 وبه نمود ازدواج شعاعی حسين آقای با بود عرفان و ايمان با دختری که ثابت خانم ھويّه - ١

 شد بيمار آنجا در چندی از پس و نمود مھاجرت دارد قرار دشت حومه رد که " پر ھشت "

 ملکوت به و يافت شّدت مھاجر خانم آن بيماری نبود فراھم معالجه وسيله نقطه آن در چون

 اين فرزندان از يکی ماند يادگار به او از تحسين قابل و شايسته فرزندانی فرمود صعود ابھی

 ازدواج الھی احبّای از يکی با آنجا در و نمود مھاجرت ھلند شورک به خانم زريّن نام به خانم

 طھران در مسعود نام به مشاراليھا ديگر فرزند . باشند می بنفشه نام به فرزندی دارای و نمود

 که شھال و شھين ھای نام به نيز ديگر دختر دو و باشد می مشغول امريّه خدمات و کار به

 . باشند می تحصيل مشغول

 ھدايت، ھای نام به فرزند سه وصاحب کرد ازدواج اسکندرروستا آقای با ثابت خانم ھيّهب - ٢

 با و شده نائل دانشگاه از مھندس درجه اخذ به طھران در سه ھر که باشند می سھيال و شھين

 . مألوفند و مشغول هللاامر خدمت به خود مھربان مادر سرپرستی

 با دو ھر و کرد ازدواج عھديّه خانم مھين با طھران الفع و خدوم احبّای از ثابت هللاعبد - ٣

 و فرھاد ، نابغه ھای نام به فرزند سه صاحب و مشغولند هللاامر خدمت به انجذاب و عشق کمال

 . باشند می فرزاد

 . کرد صعود شيراز در جوانی سين در بود خانواده اين فرزند بزرگترين که ثابت کوچک آقا - ۴

 دو ھر و نمود ازدواج فارس مھاجرت نقاط از يکی در اسالمی حبيبه انمخ با منصورثابت - ۵

 نام به ھستند نمونه بھائی اطفال دربين که فرزند دو دارای و موفقند و قائم هللاامر خدمت به

 . باشند می سروش و سھيل ھای
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 بود پيدا جناتّش و از خالص تقوای و عرفان و ايمان آثار طفوليّت سنين از ثابت ناصر دکتر - ۶

 تشکيالت در امريّه مھّمه خدمات به طھران در که اآلن تا بود نظير بی ذکاوت و ھوش در و

 نشرنفحات و هللاامر خدمت به انجذاب و عالقه کمال با پيوسته ومؤيد موفّق مدينه آن وسيع

 نائل توجھی قابل مھاجرتی و تبليغی خدمات به ايتاليا کشور در تحصيل ھنگام در و بوده مشغول

 مفرط عالقه و عشق با ھردو و کرد ازدواج طھران الرحمن اماء از مقبل شھناز خانم با گرديده

 . باشند می اشکان و مازيار ھای نام به کوچک فرزند دو صاحب و ھستند مشغول امر خدمت به

 به دبيرستان شاگرد بھترين عنوان به متوسطه دوره تحصيالت زمان در ثابت ناصر دکتر آقای

 . گرديد نائل ايران شاھنشاه دست از گرانبھا جايزه دريافت تخاراف

 نی باليای و حوادث تمام در که بود شعاعی خانم طوبی شفيع محّمد مال جناب فرزند ششمين

 فرزند حسن مشھدی جناب با محترمه اين بود الرحمان اماء و احبّا ساير سھيم و شريک ريز

 به تحسين قابل خدماتی نبود بھائی آنکه با ايشان کرد ازدواج بود مسلمان که علی شاه خواجه

 ھای خانواده به را رسيدگی و حمايت کمال انقالب مواقع در نمود الرحمان اماء و الھی احبّای

 اش ھمسايه عکس بر نمود می صيانت دشمنان شرارت شرّ  از را آنان و کرد می ستمديده

 جناب کرد می ھمکاری ذکريّا شيخ با الھی ایاحبّ  اختفاء محل کردن پيدا در که شمساء مشھدی

 به بودند شده متواری خود منازل از که الرحمان اماء حفظ در را اھتمام تمام حسن مشھدی

 شھداء از نفر ھيجده شھادت که است معلوم نبود غافل آنان فکر از ای دقيقه و آورد می عمل

 احبّای مظلوميّت که افتاد می اتفاقی چنين هک بايد و بود الھيّه تقديرات از زمان آن در ريز نی در

 بماند باقی آنان برای افتخار اين طرف يک از شود واضح و ثابت ريز نی مردم مقابل در الھی

 ( خدا کوه ) کرمل در الھيّه وعود طبق اولی نقطه حضرت مقّدس عرش استقرار فدائيان از که

 فجايع آن مرتکب که بماند باقی ريز نی مردم برای ابدی ننگ و بدنامی ديگر طرف از و بشوند

 مشھدی جناب که است مسلم نداشت دخالت الھی اراده و بود اين غير اگر و گرديدند سوز جان

 و قتل خطر از را مظلومان آن که شد نمی موفق بود شده سبز درخارستان گلی مانند که حسن

 از توانست می طبعا   بود مسلمان شوھرش اينکه به نظر خانم طوبی باری دھد نجات شکنجه

 به يا شدند شھيد شوھرانشان که بھائی ھای خانواده ساير برای که دربدريھائی و مصائب تحّمل

 و امر به او عالقه و عشق و ايمان شّدت ولکن بماند مصون کردند فرار ديگر نقاط و سروستان

 ھای خانواده ساير و نخواھرا و مادر نشد حاضر که بود چنان الرحمان اماء و الھی احبّای به

 لذا باشد حوادث آن تماشاگران و بماند آسوده و راحت خود منزل در و کند ترک را ستمديده
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 و ھا سختی لمتحمّ  و گرفت پيش در بيابان راه و کرد ترک را اطفال و خانه دوستان ديگر

 و کرد می آوارگان آن از مراقبت نزديک و دور از ھم حسن مشھدی جناب شده شمار بی باليای

 می آنان به آذوقه مقدور قدر به و نمود می تعيين مظلومان آن اختفای برای را محلی روزی ھر

 آن ظھور کند، مظلومان به کمکی توانست نمی کس ھيچ که ھولناک روزھای آن در رسانيد. 

 از را بھائی نسوان که بود ابھی اقدس جمال غالبه قدرت از و وجود نوادر از محترم شخص

 و نمود صعود قبل سال پنجاه حسن مشھدی جناب . بدارد محفوظ لوم پر قوم آن ضتعرّ 

 و صادقانه خدمات پاس به و باشد ابھی اقدس جمال عنايات ظل در اعلی ملکوت در اميدواريم

 محروم مبارک جمال عنايت و فضل از نمود ھولناک مواقع آن در ريز نی احبای به که پرارزشی

 اين از شتافت ابھی ملکوت به سنه ھمين در ھمسرش صعود از بعد قرن نيم خانم طوبی نباشد

 : آمدد وجود به ذيل بشرح فرزندانی محترم شوھر و زن

 و خلوص نھايت در و ھستند امر انجذاب با و خدوم الرحمان اماء از شعاعی خانم فردوس - ١

 اين بارز خصائص از و بوده مشغول هللاامر خدمت به پيوسته اند توانسته که جا آن تا تقوی

 . دارد الرحمان اماء و الھی احبّای تمام به نسبت که است زيادی مالطفت و محبّت محترمه

 درس ھای کالس ودر بود امر تقوای با و مؤمن بسيار دختران از شعاعی خانم رضوان - ٢

 بھائی شوھرش چون ازدواج از پس گرديد می محسوب ھوشيار و نمونه شاگردان از اخالق

 از بھائی جوانان  مانند رفتار و اخالق نظر از ولکن آمدند بار مسلمان طبعا   ھم او اطفال نبود

 پدر متأسفانه باشند می صمخصّ  و ممتاز ھستند گوناگون ھای آلودگی گرفتار که جوانان ساير

 مالّ  جناب به طرف يک از که نفوسی است معلوم ولی ند کرده صعود ھردو مادرشان و

 آن با حسن مشھدی جناب به ديگر طرف از و منسوب شفيع محمد مال جناب و عبدالحسين

 خواھند الھيّه تائيدات مشمول ھستند مقّدسه نفوس آن اعقاب از و دارند نسبت درخشان سوابق

 . پرداخت خواھند عالميان محبوب امر خدمت به عاشقانه ھمگی که رسيد خواھد روزی و بود

 اعداد در و نشد وارد امر ظلّ  در نيز خودش نبود بھائی درشپ چون فرزند اين ، محّمد - ٣

 مردم ساير از و بھائی اخالق تمام به متخلق ولکن کرد ازدواج مسلمان دختری با بود مسلمانان

 حسن نھايت در الھی بااحبّای و بين خوش امر به نسبت ھم مرحوم آن فرزند اکنون و بود ممتاز

 . ھستند مھربانی و سلوک

 و بود ژاندارمری ادارۀ خدمت در صداقت کمال با سالھا است هللاامر ظل در شعاعی نحسي - ۴

 . کند می زندگی شيراز در شده بازنشسته اينکه
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 اعالئی بھيّه خانم با ھست و بوده مشغول هللاامر خدمت به عمر تمام در شعاعی آقا علی - ۵

 که ھستند فرزند پنج دارای نمود واجازد بودند امر زادگان شھيد از که حسين ميرزا آقای صبيّه

 نام به آنان از يکی و مشغولند علم تحصيل و امر خدمت به شجاعت و روحانيّت کمال با ھمگی

 . است گرديده نائل باھره ھای موفقيّت به و کرده مھاجرت ھندوستان کشور به شعاعی داريوش

 با شاکر و راضی و تبّسمم پيوسته و مھذب بسيار و خدوم نفوس از شعاعی آقا محمود - ۶

 در که باشد می فرزند چھار دارای و نموده ازدواج صابری علی ميرزا آقا صبيّه جھان خانم

 . مشغولند اخالق درس کالسھای و مدارس در تحصيل به آبادان

 پدرشان طفوليّت در که باشد می عرفان فاطمه خانم شھير شفيع دمحمّ  مالّ  جناب فرزند ھفتمين

 حسين دمحمّ  شيخ برادرشان و سلطان خاور مادرشان سرپرستی و کفالت تحت در و کرد صعود

 و عمومی و امری معلومات و سواد دارای گرديد بھائی خانم يک عالی نمونه و گرفت قرار

 متحّمل ريز نی حوادث در دارد ھا فدارکاری و خدمات از مشحون زندگی تقريرتاريخچه خوش

 که ھائی گرفتاری تمام و کرد تحّمل بسيار مشقات و زحمات و بود ھا دربدری و ھا گرفتاری

 تحمل در شريک و شاھد و ناظر را ھمه اند کرده تحّمل سال ھشتاد طول در بستگانش و خود

 مرحوم فرزندان از و اند کرده صعود او خواھران و برادران تمام است بوده مصائب و باليا

 دوره که است شکرگزار را مبارک جمال آستان هپيوست و دارند حيات ايشان فقط شفيع مالمحمد

 از و شدند الھی تنبيه گرفتار وجھی بدترين به امر دشمنان و شد منتھی باليا و مصائب آن

 و بيل با را شان خانه و کردند می  ھياھو ھمه آن او جوانی و طفوليت زمان در که نفوسی

 قطعه قطعه را الھی احبّای و ندکرد می قطع را باغشان ھای درخت و نمودند می خراب کلنگ

 را ھمه ابھی اقدس جمال قاھره سلطنت و قدرت و نمانده باقی نشانی و نام و اثری نمودند می

 ابدالدھر تا که فرمودند وعده او به مبارک جمال که شفيع محّمد مالّ  ۀخانواد و کرده معدوم

 حضرت زيارت به محترمه خانم اين . است يافته مصداق وجه بھترين به بود خواھند محترم

 و مبارکه روضه زيارت به آفاق محبوب آن صعود از بعد ھم بار يک و فائز و موفق هللاامر ولی

 حضرت ظاھری حضور بدون را مقدسه مقامات آن که اخير سفر در و يافته توفيق اعلی مقام

 و ھشتاد که اربزرگو خانم اين . گرديده مغموم و محزون بسيار است کرده زيارت ربّانی شوقی

 تشکيل دھلی و پاريس و لندن در که ھائی کنفرانس در ھم ھنوز گذرد می عمرش از سال سه

 دشمنان چنگال از که را امر تقّدم و عّزت و کند می شرکت عالقه و عشق نھايت با شود می

 وقاتیا با و بيند می کرده نفوذ مختلفه طوايف و قبائل بين عالم سراسر در و يافته نجات ايران
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 از عصيان و شرارت ھمه آن ريز نی مردم و کردند می متواری و شھيد را احبّا ريز نی در که

 از بعد چند ھر . گويد می آفرين هلل ابھاء حضرت قدرت بر و کند می مقايسه دادند می بروز خود

 اصاشخ نفر پانصد قريب که بيند می ولی اند کرده صعود خواھرانش و برادران تمام پدر صعود

 کافران دست اسير مادر با روزی که شھير شفيع دمحمّ  مالّ  ۀسالل از کرده تحصيل و موفّق

 ماّدی زندگی و مشغول امر خدمت به جھان کشورھای ساير و ايران در بود ريز نی خونخوار

 خانم اين اند يافته توفيق نيز عاليه تحصيالت به آنان اکثر و است بخش رضايت بيار ھم آنان

 از که عرفان جناب نمود ازدواج ريز نی الحکومه نايب عرفان خان احمد ميرزا جناب با محترمه

 در امر ظلّ  در و نموده حقيقت تحّری شخصه به بود ريز نی فاضل و عالم ھای خانواده سالله

 ايشان و بودند مسلمان دو ھر مادرشان و پدر پرداخت امر خدمت به جّديت نھايت با و آمد

 ادا احسن وجه به مادررا حقّ  حقيقت در و نمايد ھدايت الھيّه شريعه به را ودخ مادر شد موفق

 الرحمان اماء افتخارات از که رسيد ای درجه به تقوی و ايمان مرحله در محترمه خانم آن کرد

 گذشته سردار علی ميرزا جناب و وحيد حضرت شھادت واقعه از سال ھفتاد که آن با ريز نی

 تمام که بود چنان الھی امر به او عشق و عالقه شّدت ولی گرويد امر به مؤمن خانم آن که بود

 سردار علی ميرزا دورۀ که معمريّن از بعضی که طوری به دانست می خوبی به ريزرا نی وقايع

 را اسامی بعضی که افتاد می اتفاق گاھی کردند می حکايت را وقايع آن و داشتند ياد به را

 نحو چه به شھادتش وضع شھيد فالن که شد می متذکر فورا   خانم اين ولی اند کرده فراموش

 قيد در او بازماندگان از کسانی چه حاضر حال در و انجاميد کجا به او اعقاب روزگار و بود

 در که بود ريز نی محترم و برجسته رجال از خان احمد ميرزا جناب حال ھر به ھستند حيات

 فصاحت و بالغت با چنان و بود ھمگان افتخار موجب و درخشيد می شمع مانند ياران محافل

 در سال دو ، بود هلل نفحات ناشرين حتّی مستمعين ھمه تحسين و تمجيد موجب که کرد می نطق

 هللاامر تبليغ برای فرصتی ھر از ھم جا آن در و بود" آر . پی . اس " قشون خدمت در کرمان

 و شد مشغول خدمت به الحکومه نايب عنوان به ريز نی به مراجعت از پس و کرد می استفاده

 ھای کالس بود الناس عوام و مفسدان ھای شرارت از احبّا صيانت موجب عديده مواقع در

 کرد می آماده آينده خدمات برای را آنان داده ترتيب جوانان برای نطق مشق و اخالق درس

 قلم از مناجاتی نتيجه در که . گرديد معروض عبدالبھاء حضرت حضور به ايشان خدمات شرح

 جناب شده تائيد رجای الھی آستان از هعاليّ  موفقيتھای به وصول برای آن در و نازل مبارک

 حضرت ساحت به عبوديّت اظھار بر مبنی ای عريضه الھی مظھر به ايمان از پس عرفان



91 
 

 در انايش . است گرديده نازل ايشان افتخار به لوحی جواب در که داشتند معروض عبدالبھاء

 در و شمردند می ايشان شاگرد را خود ھا حکومت که بود ورزيده و مطلع قدری به اداری امور

 در ھم ريز نی روحانی محفل . کردند می استفاده ايشان معلومات از قضائی و حقوقی مسائل

 يا محفل که ھائی نامه و نمود می نظر تبادل و مشورت ايشان با آيد می پيش که مھّمی مسائل

 ايشان از نوشتند می لشکر فرماندھی و استاندار قبيل از فارس مھّمه مقامات به احبّا راداف

 با تبانی با شدند موفّق و کردند می درک نيز امر دشمنان را مطلب اين و کردند می استفاده

 عرفان جناب نيز کازرون در نمايند فراھم کازرون به را ايشان انتقال زمينه شيراز ونمذھبيّ 

 در قبل سال پانزده و شد بازنشسته که زمانی تا بود شھر آن امری تشکيالت تقويت موجب

 منتھی ختام حسن به ايشان افتخار پر سراسر زندگی و کرد صعود ابھی ملکوت به طھران

 . گرديد

 : باشند می بزرگوار فرزند دو دارای

 و کردند مھاجرت سوئيس به کرده ازدواج زائرپور مھندس جناب با عرفان خانم مھين - ١

  .ومؤيدند فّقموّ  امرهلل خدمت در ھمگی و مشغولند عاليه تحصيالت به کشور آن در فرزندانشان

 بيمارستان  در تیمدّ  طھران در عمومی جراحی رشته در متخصص عرفان هلل دکترعنايت - ٢

 می هللاامر خدوم و اليق بسيار جوانان از و اند بوده کار مشغول ارعطّ  درمانگاه و ميثاقيّه

 .باشند

 

 يزدی جعفر سيّد جناب

 که بود جعفر سيّد جناب وحيد حضرت اصحاب اجله از و باب حضرت وفادار پيروان جمله از

 در وحيد حضرت اصحاب زمره در که آن از قبل و بود ريز نی مردم ھمه احترام و اعتماد مورد

 توّسط که باب حضرت داین استماع از پس داشت مصاحبت و معاشرت ريز نی حکومت با آيد

 جمعی و شد نائل ايمان شرف به ھم محترم شخص اين گرديد اعالن ريز نی در وحيد حضرت

 قبول جان سمع به را وحيد حضرت مواعظه نموده متابعت ايشان از ريز نی مردم از ديگر

 چشم طرفی از و داشت بيم او پيروان و وحيد حضرت نفوذ از ريز نی حکومت چون ولی کردند

 و نکرده رعايت ھم را جعفر سيّد جناب دوستی جانب طبعا   بود دوخته پيروان اموال به طمع

 دارالحکومه مجاورت در که را او شخصی خانه ابتدا نمود خود قديم دوست با عداوت به شروع

 ديگر نفر چند و ايوب جناب و جعفر سيّد جاب وحيد حضرت شھادت از پس و شد متصرف بود
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 را آنان امالک تمام و داد قرار فراوان شکنجه و آزار مورد و دستگير بودند روتث دارای که را

 و کوچه در بودند بسته گردنش به زنجير که حالی در ھروز را مذکور سيّد و نمود مصادره

 اموال از ذرت مقداری بيندازد او صورت به دھان آب ھرکس که بود داده دستور گردانده بازار

 به سال آن در که مخصوصا   و بود تنگدستی و قحطی سال چون و بردب تواند می اسير آن

 وضع بود افتاده راه به که مرجی و ھرج و قلعه اصحاب با مردم جنگھای و انقالب واسطه

 خطر از را آنان توانست می ھم ذرت کمی یحتّ  و بود شده اختالل دچار عمومی کشاورزی

 به بودند قائل ايشان برای قبل از که احترامی ھمه با مردم از بعضی دھد نجات مرگ و گرسنگی

 گاھی که افتاد می اتفاق ولی انداختند می او صورت به دھان آب کرده مبادرت زشت عمل اين

 چنين که کردند می شرم داشتند ايشان با که محبّتی و ارادات سوابق به نظر نفوس از بعضی

 و ھستند گرسنه ھا اين که کردند می همشاھد چون ايشان خود ولی نمايند جناب آن به اھانتی

 مثل ھم شما گفتند می و کردند می صدا را آنان اند آمده اينجا به آذوقه آوردن دست به برای

 و زن که نيستم راضی ومن مانيد می گرسنه صورت اين غير در زيرا بيندازيد دھان آب ديگران

 در شبھا جليل سيّد اين و گذشت می منوال براين مّدتھا شوند تلف گرسنگی از شما ھای هبچّ 

 در زنجير و لغ   با روزھا و بود آزار و شکنجه متحّمل و عذاب در خود دوستان با زندان

 چه بود ريز نی شرير مردم و حکومت مأمورين جفای مورد و بازار و کوچه در نمايش معرض

 آنجا به ار قساوت و رذالت ريز نی اوباش و اشرار که تسفرسا طاقت و جانسوز اندازه

 تاريخدر  که جا آن تا گرديد متحيّر و مبھوت آنھا عمل از ھم رجيم شيطان حتّی که رساندند

 گروھی آنان مقابل در و شود بيرحمی و ستمگری ھمه اين مرتکب تیملّ  که است نشده مشاھده

 شرح اشدب ميسر که جا آن تا يادداشتھا اين طی در تدريج به باشند.  باليا اينھمه برتحّمل قادر

 که وقتی جمله از گرديد خواھد مذکور آنان بر وارده ھای ستم و حقّ  دوستان ھای گرفتاری

 زين حاج طرف از ، کردند می شکنجه را ديگر اسيران و جعفر سيّد جناب و ايوب جناب

 داده دستور بودند گرفته دست به را عوام افسار دين نام به که ای درنده گرگان و خان العابدين

 لذا گيرد صورت آنان بستگان و اطفال و عيال حضور در بايد آزارھا و ھا شکنجه بودکه شده

 دھان آب که وقتی يا کردند می کاری چوب انداخته يخ آب حوض در را بزرگواران آن وقت ھر

 را آنان که وقتی يا گردانيدند می درکوچه کرده مھار که وقتی يا انداختند می آنان صورت به

 آنھا بدن در چاقو و ميخ که زمانی يا کردند می ميخکوب ديوار به زنبورھا النۀ جلو کرده برھنه

 يا و گرداندند می شھر به شھر کرده ھا برسرنيزه را آنان سرھای که وقتی يا و کردند می فرو
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 آنان ھای ناخن يا بريدند می را آنان گوش يا بريدند می چاقو با را آنان پای کف پوست که وقتی

 اين ناظر بايد ھم آنان فرزندان و زنان بيچاره کردند می نعل را آنان يا کشيدند می انبر گاز با را

 ظھور از اطالعی ابدا   شايد که گناه بی زنان و اطفال حال آن در باشند انسانی غير اعمال

 نظر از که است معلوم آيد پيش مظالم اين بايد چرا که دانستند نمی و نداشتند باب حضرت

 که شد واقع بسيار چه و کردند می ضجه و ناله اندازه چه و است گذشته می آنان به چه روانی

 زاری و گريه به شروع فرزندش يا شوھر سربريده ديدن با که اسيران از فرزندی يا زنی اگر

 دشمنان جرح و ضرب و شتم و لعن مورد سوخته کافر حال به دلش که اين جرم به نمود می

 بزرگ پيامبر محّمد حضرت از حديثی کافی اصول جمله از اسالمی کتب در . گرفت می قرار

 : فرمايند می که است شده روايت قائم درباره اسالم

 او زمان در او دوستان شوند می ذليل پس ايّوب صبر و عيسی بھای و موسی کمال راست او "

 فرستادند ھديه به را ديلم و ترک سرھای که طور ھمان فرستند می ھديه به را آنان سرھای و

 آنان خون از زمين ، ھراسان و ن ترسا باشند می و شوند می سوزانيده و شوند می کشته و

 حقيقی دوستان ھستند آنان و شود می بلند آنان زنان از ناله و آه صدای و شود می رنگين

  .من"

 اين خود و افتاد اتفّاق ريز نی در شديدتر و تر سخت مراتب به بلکه تمامه به حديث اين مصداق

 چرا که داشت می اظھار خود دوستان ميان در ھميشه که فالگير يا فالی الّدين محی با عبد

 و بگويند من به دارند خود عقيده اثبات در مطلبی اگر و بزنند حرف من با آيند نمی ھا بھائی

 ما برترس ليلد را ما اعتنائی بی او اطرافيان چون کنم تصديق را آنان عقيده که دھم می قول

 به شتّوح و شرارت سابقه آن با مردی چنان يک از ھم بايد که راستی به و کردند می تصّور

 و تصديق تازه احبّای از نفر بيک او عامی مقلّدين اصرار اثر بر حال عين در ترسيد شدت

 دیقص او که شد مشاھده ولی پذيرفتم را او دعوت ناچار " افالکی حسن آقای " نام به مظلوم

 آيه مصداق به و ندارد آنان بيشتر جذب و خود مقلّدين برای سخنرانی زمينه ساختن فراھم جز

 )"بينند نمی ولی دارند چشم ، شنوند نمی ولی دارند گوش " فرمايد می که هقرانيّ  مبارکه

 می پيش را ديگر بحث نشده تمام بحثی ھنوز و پرت مسئله از بکلی ( ١٧٨ آيه ،اعراف سوره

 نمايد می انکار کند می زندگی آن در که – شھری ھمان – ريز نی تاريخی سوانح حتّی و کشد

 در کند قبول که نيست حاضر و است اطالع بی یبکلّ  حقّ  دوستان قيام و ريز نی تاريخ از وحتّی
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 اسالم پيامبر پيشگوئی طبق بر باب حضرت پيروان حقيّت بر دليل که افتاده اتفاقاتی شھر آن

 . گرفته قرار

 جناب و ايّوب جناب که روزھا از يکی در کردند می حکايت ريز نی معمريّن که طوری به باری

 کردند می آزار و شکنجه حکومت خانه در را وحيد حضرت اصحاب از ديگر جمعی و جعفر سيّد

 علماء اند فرموده که است نقل محّمد حضرت از ) ھامالّ  و حکومت دلخوشی برای تماشاچيان و

 رحجَ  و ضرب مورد را آن ( ھستند زمين روی دروغگويان بد علمای "االرض لةح اج السوء

 آب بعضی و کوبيده می برسرآنان چوب ديگری و زده می سيلی آنان به يکی دادند می قرار

 از العابدين زين حاج ھمسر کردند می اشیفحّ  بعضی و انداختد می آنان صورت به دھان

 دارد می اظھار و ندھد قرار اذيّت و موردآزار اين از بيش را آنان که کند می خواھش شوھرش

 خداوندی غضب دچار ترسم می نکنی رحم آنان به اگر حاال بودند تو دوستان از قبال   اينان که

 با و کردند می ھمکار مردم با احبّا آزار در ريز نی رسوای زنان ساير که حالی در بشوی

 شده بريده سرھای و اسراء کاروان جلو و مودندن می تشويق را آنان شادباش فريادھھای

 سر از چادر مردان جلو و زدند می سری تو را اسرا زنان پرداختند می آواز و رقص به شھداء

 می وارد آنان به که بود اھانتی ترين سخت زمان آن در زن کردن حجاب بی و کشيدند می آنان

 از مرد و مرد از زن ريز نی در اسراء جفای و آزار در که آشفته و بحرانی وضع چين در شد

 زين حاج مثل شريری و پيشه جنايت شخص ھمسر ھم آن زن آن شفاعت گرفت می سبقت زن

 و تقدير قابل بود گرفته سبقت نيز درنده جانوران از که بشر افراد ترين رذل از که خان العابدين

 خانواده نابودی باعث لومانمظ ناله و نفرين شايد که اين ترس از زن آن چند ھر است تمجيد

 پيش انتقامی بسيار اذيّت و اثرفشار از يا گردد وارد لطمه شان شخصيت و مقام به و شود اش

 ھر معذلک ، مظلوم احبای به نسبت دلسوزی و نيّت خلوص روی از نه کرد شفاعتی چنين آيد

 می دندان با را مظلوم اطفال و زنان گوش حتّی که است داشته فضيلت ديگر زنان بر بود چه

 با کوشيد می که بود مال جمع در طمع گرفتار و مغرور قدر آن نيز ريز نی شرير حاکم و جويدند

 شرارت ادامۀ از را او نتوانست ھمسرش نصيحت که رقصدب  فاسد ھایمالّ  و لناسا عوام ساز

 دارائی و امالک متما انتقال اسناد اخذ از پس را جعفر سيّد جناب و بايوّ  جناب چنانکه دارد باز

 آنان به ھم را خودشان مال از راه آذوقه قدری حتی و کرد تبعيد ريز نی از شان عائله با را آنان

 در آفاق محبوب زيارت به سپس و شد ساکن يزد در ايّوب جناب گذشت که شرحی به باری نداد

 . شد سپرده خاک به او بغداد در مبارک جمال حضور با صعودش از پس و نائل بغداد
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 ومورد نمود اقامت جا آن در و رفت ھرات به سپس و متوقّف يزد در مّدتی ھم جعفر سيّد جناب

 شد نائل آفاق محبوب زيارت به و نمود مسافرت نيز بغداد به و بود ھرات مردم محبّت و احترام

 اعلی مقل منيعه آثار از که گرديد نازل ايشان افتخار به " النصح سورة " نام به منيعی لوح و

 . است يافته نزول عزّ مطالبی  عالم اين از بعد الھيّه عوالم به راجع باھرۀ آن آياتدر  و است

 در نيز آنان که عاليقدر فرزند سه نمود صعود ابھی ملکوت به يزد شھر در جعفر سيّد جناب

 دسيّ  ، فاطمه ھای نام به شدند شدائد متحّمل و بودند شريک پدرشان ھای گرفتاری و مصائب

 و هللاامر ظلّ  در ھمگی که شدند اوالدھائی صاحب نسل بعد نسال   نيز آنان که محّمد سيّد و موسی

 . ھستند و بوده مشغول هللاامر خدمت به جھان کشورھای ساير و ايران در

 

 امير ابراھيم محّمد جناب

 ريز ین به وحيد حضرت ورود از پس که ريز نی شھامت و شجاعت با و مھّمه نفوس جمله از

 قلعه فداکار اصحاب از و باب حضرت باوفای پيروان زمره در و نمود استماع را الھی ندای

 و داد بروز خود از را شجاعت و شھامت نھايت قلعه در که بود ابراھيم محّمد جناب بود خواجه

 طور به و کرد فرار دشمنان دست از وحيد حضرت ظالمانه قتل و خادعانه دستگيری از پس

 آن تا بود رحمان جمال امر به خدمت ادامه برای مناسب فرصت انتظار در و زيست می پنھان

 و رشادت کمال ھم جنگھا اين در گرديد شروع سردار علی ميرزا قيادت به کوه ھای جنگ که

 طوالنی زندگی و دفاعی وسائل فقدان و دشمنان ھجوم کثرت ولکن داد بروز خود از را قدرت

 حضرت که قائم اصحابدربارۀ  الھيّه وعود مھمتر ھمه از و آذوقه نشد تمام و کوھستان در

 دچار رمکرّ  که آن با امر دشمنان که گرديد موجب بودند کرده اخبار بدان پيش قرن سيزده محّمد

 و زن از را الھی بندگان بقيّه و کنند شھيد را سردار علی ميرزا توانستند بودند شده شکست

 و اطفال و زنان ھمراه را جمعی و مقتول را جمعی و نمايند دستگير کبير و صغير و مرد

 نام به را او هللا بھاء حضرت بعدھا که ابراھيم محّمد جناب  .   ببرند شيراز به شھداء سرھای

 نيفتاده اشرار چنگ به باقر محّمد و کاظم محّمد ھای نام به برادرش دو با ناميدند " امير "

 تمام قتل و اسارت برای اکيد دستور حکومت طرف از که جائی آن از ولی شدند فرار به موفّق

 زين حاج که بخصوص بود شده صادر کوه جنگھای در مدافعان و وحيد حضرت اصحاب

 و شجاع بسيار افراد از کوه و قلعه جنگھای در که او برادران و امير جناب از خان العابدين

 که جنگی در حتّی و بودند شده ھاجمم فرارقشون و شکست باعث اتکرّ  به و محسوب رشيد
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 جناب توسط خان اصغر علی پسر دو شد کشته خان العابدين زين حاج برادر خان اصغر علی

 و داشت آنھا از پرخونی دل بودند آورده قلعه به و شده اسير برادرانش و امير ابراھيم محّمد

 می که بود خائف قدر آن شھامت از و بود رشيد برادران اين جوی جست در کس ھر از بيش

 بدين خان العابدين زين حاج برادر پسران داستان و شود کشته آنان دست به خودش ترسيد

 و نمودند آزاد داد قرار محبّت مورد را آنان وحيد حضرت شدند اسير آنکه از پس که بود قرار

 بھتر که دفرستادن پيغام سرداران ساير و خان العابدين زين حاج عمويشان برای آنان توّسط

 شما ھمه توانيم می قليلۀ عدّ  ھمين با زيرا نکنی ما بردن بين از برای کوشش اين از بيش است

 قرار اصحاب دشمنان ھای گلوله ھدف قلعه از خروج مجرد به پسر دو آن اِما کنيم نابود را

 با محاک جاسوسان باری کشتند را دو ھر ھستند وحيد حضرت پيروان از که اين تصور به گرفته

 سه ھر شده مطلع باقر محّمد و کاظم محّمد و ابراھيم محّمد اختفای محلّ  از اشرار ساير ھدايت

 با امير جناب ولکن ببرند حکومت نزد به که بسته پشت از را آنان ،دستھای کرده دستگير را

 منتظره غير سرعتی با و کند پاره بودند بسته دستش به که را طنابی توانست شديد تکان يک

 دست به که طنابی سربازان با خورد و زد ضمن ربوده سربازان از يکی کمر از خنجری

 به کرده فرار دشمنان چنگ از سه ھر و کرد آزاد را آنان و ببرد بودند بسته ھم برادرانش

 از پس بود عرفان و ايمان از سرشار روحی دارای که امير جناب شدند متواری ريز نی اطراف

 اسارت و قتل و ريز نی وحشتناک وضع مشاھده و تبريز در باب حضرت خبرشھادت استماع

 رفتار طرز آن و کوھستان در اطفال و زنان سوزاندن حتّی و کوه جنگھای در را خود دوستان

 مرد و زن ھزار از مرکب کاروانی فرستادن و مظلوم اسيران با ريز نی اھالی و حاکم وحشيانه

 را ناراحتی و تأسف کمال شيراز شھر چراغانی و جشن و شيراز به يتيم و صغير اطفال و

 مناجات و دعا و بودند موعود قائم ظھور منتظر سال ھزار از بيش که ملتی چه برای که داشت

 رفتار اين به توّجه و تحقيق بدون حال کند تسريع را حضرت آن ظھور خداوند که خواندند می

 داشت قبلی اطمينان بود واقعی امری او نظر در باب حضرت حقيّت چون کنند مبادرت وحشيانه

 از اگر تا بود فرصت منتظر پيوسته و کند خاموش را الھی امر چراغ تواند نمی وقايع اين که

 به موفق تا برساند آنجا به را خود شود مرتفع حقّ  دوستان قيام و نھضت از صدائی جائی

 دارند تشريف بغداد در هلل ابھاء حضرت که يافت العاطّ  بين اين در . شود الھی درگاه به خدمتی

 آن که باشند می عالی مرجعی دارای اکنون زنجان و مازندران و ريز نی شھدای بازماندگان و

 سرافراز و نائل آفاق محبوب زيارت به و گرديد عراق عازم درنگ بی لذا ھست بغداد در مرجع
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 اميدوار الھی فضل به و گرفت امآر قلبش و گرديد واقع قدم جمال عنايت و محبّت مورد و گشت

 و قلع و حضرت آن شھادت در باب حضرت دشمنان مساعی که کرد مشاھده خود چشم به و شد

 خاموش را الھی نور است نتوانسته اند شده مرتکب اشرار که مظالمی ھمه آن و اصحاب قمع

 می ستمديدگان ایدلھ در اميد نور و کند می ھدايت ديگری کشتيبان را هللاامر کشتی بلکه کند

 و انجذاب شّدت بر روز به روز و بود موفق مبارک جمال زيارت به سالھا بغداد در تابد

 خيمۀ محافظ جمله از بود مفتخر مبارک جمال شخصی خدمات افتخار به و افزود می اشتعالش

 به ابھی اقدس جمال که وقتی تا بود ادرنه و اسالمبول در و بغداد در اقامت ايّام تمام در مبارک

 و عّزت احساس و بود خدمت به قائم مبارک حضور در روز و شب پس آن از و شد وارد عکا

 الوفا تذکرة کتاب در بزرگوار شخص اين درباره عبدالبھاء حضرت نمود می اندازه بی افتخار

 : فرمايند می

 

 هللاھو

 اھل از مسعود جودو اين بود امير ابراھيم محمّد آقا جناب مجاورين و مھاجرين جمله از و

 مھربان دلبر اسير که بود امر شاب امير ، لبريز جامی ايقان و ايمان صھبای از و بود ريز نی

 دست به را او ستمکاران ريز نی وقوعات صدمات از بعد شد عوانان دست گرفتار و گرديد

 کمر از و نمود رھا بند از را خود بازو قوت به امير نمودند مکتّف را او فراش سه و آوردند

 آيات تحرير به جا آن در شتافت عراق به و داد نجات را خود کرده غصب خنجری فراش

 مالزم روز و شب استقامت و ثبات درنھايت و شد موّفق مقّدس آستان خدمت به بعد پرداخت

 حاضر اعظم سجن به ادرنه از و ادرنه به جا آن از و قسطتطنيه به عراق سفر در و بود درگاه

 مرحوم به بديعه اش صبيه و شد آشيان ھم حبيبه آستان کنيز هلل اامة به و بود ابرک در و

 به ثبات نھايت در را حيات مّدت مذکور امير باری گشت ھمراز و ھمدم چی قھوه آقا حسين

 عالم عاقبت شد مبتال تن انحالل به اعلی مالء مصباح صعود از بعد که آن تا داشت قيام عبوديت

 و االبھی الملکوت من ساطع بشعاع مضجعۀ هللانور شتافت پاک جھان به و بگذاشت را خاک

 . عکاست در انوارش پر مزار .الثناء و التحية عليه

 حبيبه نام به دختری با اعکّ  در فرمودند عبدالبھاء حضرت که طور ھمان امير جناب باری

 خدمت به افتخار با و جليل خانواده اين و گرديد بديعه نام به فرزندی دارای و کرد ازدواج

 وصلت آقا حسين نام به امر جانفشان مؤمنين از يکی با خانم بديعه و دادند ادامه مبارک آستان
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 و شدند حبور و زينت ، فاطمه ، احمد ، ّمدّ مح ، هللاعطاء ھای نام به فرزندانی صاحب و کرد

. رسيدند نيز ریظاھ تحصيالت و عرفان و ايمان مدارج به يافته پرورش امر ظل در ھمگی

 در که نخجوانی اکبر علی نام به الھی احبّای از يکی با و گشت فائز عاليه ترقيّات به خانم فاطمه

 از که عاليقدر و معّزز بسيار فرزند دو دارای و کرد ازدواج بود مشغول امر خدمت به عمر تمام

 در متمادی ساليان که تاس نخجوانی جالل جناب فرزندان آن از يکی گرديد باشند می امر مفاخر

 با گرفت قرار خدمات تمام رأس در مھاجرت امر چون و گرديد موفق روحانيّه خدمات به ايران

 ، " منا " ھای بنام فرزندانی صاحب و نمودند مھاجرت افريقا به خويش ھمسر خانم درخشنده

 مشغول متعال کملي امر خدمت به جديّت کمال با کشور آن در و گرديدند " رامين "و " ھدی "

 و افتخار موجب که باشند می نخجوانی هللا علی جناب محترم زوج آن ديگر فرزند .  شدند

 با عاليقدر شخص اين ھستند ايران احبّای مخصوصا   جھان سراسر در الھی احبّای تمام مباھات

 ريقااف مھاجرت به و نمود ازدواج هللاامر شھير ايادی بنانی موسی جناب صبيّه ويولت خانم

 اعظم العدل بيت تأسيس بدو از و آوردند در امر ظلّ  به را افريقا سکنه از کثيری عّده و رفتند

 و خانم بھيّه نامھای به فرزند دو دارای و باشند می اعلی معھد آن محترم عضو کنون تا الھی

 . ھستند مھران

  خود برادران با ونخوارخ دشمنان چنگ از فرار از پس امير ابراھيم محّمد و برادر باقر محّمد

 می زندگی اختفا طور به ريز نی خود در گاھی و ريز نی اطراف در کاظم محّمد و ابراھيم دمحمّ 

 . شتافت اقدس ساحت به ابراھيم محمد که بغداد در ابھی جمال تجلی از پس کردند

 با ريز نی در باقر محمد شدند مشغول خود شغل به کرده مراجعت ريز نی به ديگر برادر دو

 و هللااسد و حسن محّمد و علی محّمد ھای نام به پسر سه صاحب و کرد ازدواج نوريجان خانم

 خلوص و روحانيّت و ايمان دارای محترم شخص اين گرديد منور و خاور ھای نام به دختر دو

 برادر. بود مشغول هللاامر تبليغ و دوستان خدمت به خويش حيات طول در و بود بسيار

 شفيع محّمد مالّ  جناب حيات زمان در که کاملی آرامش و امنيّت از پس نيز کاظم محّمد ديگرشان

 خويش کار به و مراجعت ريز نی به گرديد فراھم ريز نی در خان فتحعلی حکومت دوره و

  صاحب و کرد ازدواج خانم فاطمه نام به دختری با داشت اشتغال هللاامر خدمت به و مشغول

 عبدالبھاء حضرت طرف از گرديد فرخ و خاتون ، هللااسد ، ابراھيم محّمد یھا نام به فرزندانی

 به خدمت و متمادی ساليان از پس دو ھر و گرديد نازل محترم برادران اين افتخار به الواحی

 . کردند صعود ابھی ملکوت به ريز نی در امرهلل
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 و حضرت آن شھادت و مظلوم پيروان و وحيد حضرت قيام و نھضت از سال سه از بيش ھنوز

 پيروان از تن صدھا و مقّدس وجود آن نيرنگ و خدعه با که سنگدل کافران دست به اصحاب

 در پی ھای شکايتۀ واسط به که بود نگذشته گرديدند اسير گناه بی اطفال و زنان و شدند شھيد

 پيروان بقيۀ قتل و دستگيری لزوم و او زن اصرار و خان العابدين ينز حاج بستگان پی

 غارت واسطه به که وجوھی و ھدايا تقديم و ميرزا طھماسب شيراز جديد حاکم نزد باب حضرت

 به ديگری خونخوار و ظالم شخص بود گرديده شرير خانواده آن نصيب وحيد حضرت پيروان

 چون ولی گرديد ريز نی در باب حضرت پيروان قمع و قلع و دستگيری مأمور نعيم ميرزا نام

 سرکوبی در تفنگ و توپ از استفاه و زور عمالاِ  و قھريّه ۀقوّ  با که بود داده نشان قبلی تجربه

 شياطين ۀروي به ھم نعيم ميرزا رود نمی پيش از کاری است متکی ايمان نيروی به که ملتی

 فرستاد ريز نی به را کسانی خود ورود از قبل ، گرفت پيش در را خيانت و نيرنگ روش سابقه

 مردم که خساراتی و شده وارد مظلومان به که صدماتی جبران برای نعيم ميرزا که کنند شايع تا

 و تنبيه شده ديگری به ظلم مرتکب که را ھرکس و آيد می ريز نی به اند کرده تحمل گناه بی

 عده با که مشاراليه داد خواھد پس انشصاحب به را شده غارت اموال و کرد خواھد مجازات

 پس و کردند می زندگی اختفا در که احبائی از جمعی شد ريز نی وارد تفنگچی و سرباز زيادی

 گرفتاری و سختی نھايت با مزارع رفتن بين از و اموال غارت و جوانان تمام دادن دست از

 و رفتند نعيم ميرزا استقبال به دبودن مجھز ايمان و استقامت نيروی به فقط و نمودند می زندگی

 که داد وعده و نمود مھربانی آنھا به ظاھرا   است شياطين و خائنين رويّه که جا آن از ھم او

 و تحريک براثر باطن در ولی نمود خواھد تالفی است شده وارد آنان به که ھائی ظلم ھمه

 حکومت موقعيّت حتّی هک ريز نی مقتول حاکم خان العابدين زين حاج عيال تطميعات بعضی

 کند رفتار طوری حيله و تزوير با که بود صدد در ديد می خطر در نيز را خان فتحعلی فرزندش

 از چيزی ھم ھنوز اگر و برساند قتل به و نمايد دستگير را ھمه و شوند جمع متواريان ۀھم تا

 برای او که داد پيغام ءشھدا بازماندگان به روزی . نمايد غارت باشد مانده باقی برايشان اموال

 دارالحکومه به دارد شکايتی ھرکس است آمده ريز نی به آنان بر وارده ظلمھای از دادخواھی

 ھجوم و دولت سپاھان چون که بود خان تقی ميرزا دستورات دنباله نيرنگ و خدعه اين بيايد

 می شکست دچار باب حضرت فدائيان وسيله به پی در پی مازندران و زنجان و ريز نی در ملت

 ھمان از ھم نعيم ميرزا ، بيندازند دام به را وتزويراصحاب حيله با که بود داده دستور شدند

 جمله از و پيروان از نفر چند نعيم ميرزا خادعانه پيغام از پس . کرد استفاده شيطانی رويّه
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 محاصره در را آنان ناگھان ولی رفتند حکومت مقّر به قطب حسين ميرزا و سردار علی ميرزا

 از بقدری حتّی کنند شھيد را ھمگی بابيان ساير آوری جمع از پس تا کردند زندانی داده قرار

 نموده طھران ۀروان مخصوص قاصدھای فورا   که بود خوشحال و مغرور خود شيطانی عمل اين

 خبر اين وصول ۀنتيج در ھم او که داد خبر ايران شرير شاه به را پيروان بقيّه دستگيری مژده

 سرببرند و نمايند شکنجه را آنان خودش حضور در تا بفرستند طھران به را آنان که داد دستور

 کشور که حالی در شود مسرور بيشتر خويش سلطنت دوره فتوحات از شاه وسيله بدين تا

 از قسمتی روز ھر و بود مجاور ھای دولت تضييقات و فشار معرض در طرف ھر از ايران

 و نادان شاه داشتند استقالل ۀداعي بزرگ مالکين و خوانين و شد می مرج و ھرج دچار مملکت

 و کند تماشا را باب حضرت مظلوم پيروان قتل ھای صحنه که بود کرده دلخوش مملکت عيّاش

 ھنوز ، سازد آسوده بود اخالقی قبايح و ننگ از پر سرتاسر که را خود ملول و مشوش خاطر

 زين حاج امالک از يکی که قطرويه مردم که بودند نرسيده زري نی به پيام حامل مأمورين

 از زدند سرباز خان فتحعلی جديد حکومت اطاعت از و کردند طغيان به شروع بود خان العابدين

 قطرويه ياغيان با باشد مايل که کنند پيدا را کسانی نتوانستند ريز نی مردم بين در که جايی آن

 . شوند جنگ وارد

 ماجرای در تا بود نيامده و بود باب حضرت پيروان دستگيری ھدفش تمام که منعي ميرزا لذا

 کردن دستگير با که بود اين عالی ھدف بلکه کند دخالت حکومت عليه قطرويه مردم شورش

 "لقب  "مملکت شاه از و دھد خاتمه بکلی را بابيان لهئمس آنان قتل و باب حضرت پيروان بقيّه

 ۀنقش خان العابدين زين حاج زن خواھش موجب به ولی کند حاصل تقّرب دربار در و بگيرد

 رااحضار زندانيان شد وارد نيرنگ و خدعه در از باز نعيم ميرزا و کردند طرح ديگری شيطانی

 فراھم زاحمتیم که نداشته قصدی ھيچ آنھا توقيف از که گفت و نمود دلجوئی آنان واز کرد

 حال ھر به و نمايد تحکيم را خود موقعيت آنان علماء و مسلمانان نزد است خواسته بلکه نمايد

 بی فرزانگی و شجاعت در که را سردار علی ميرزا ھا خواھی معذرت گونه اين اظھار از پس

 مراجعت از پس که داد وعده و نمود آن اطراف و قطرويه قريه در امنيّت ايجاد مأمور بود نظير

 قتل و قلعه فجايع مرتکب که نفوسی و نمود اھدخو آنان از را حمايت کمال قطرويه از آنان

 ھای خانواده به و آوری جمع را شده غارت اموال و کرد خواھد تنبيه را ھمه اند شده اصحاب

 سرباز ای عّده ھمراه پيروان از ديگر نفر چند و سردار علی ميرزا . داد خواھد پس مظلوم

 و صميميت کمال با را خدمت اين و ، شدند قطرويه مردم ساختن مطيع و کردن آرام مأمور



102 
 

 بودند طھران به اسراء اعزام فرمان حامل که شاه مأمورين موقع اين در . دادند انجام سرعت

 شيخ جناب توسط بودند شيراز در ھنوز که وحيد حضرت پيروان از بعضی و رسيدند شيراز به

 ظالم و جاھل شاه فرمان دامفّ  از بود باب حضرت به مؤمن خفا در که فارس جمعه امام ابوتراب

 و سردار علی ميرزا لذا داد اطالع ريز نی شھدای بازماندگان به را مراتب فورا   شده مطلع

 نعيم ميرزا به مجاوره نقاط و قطرويه قريۀ در آرامش و نظم ايجاد در را خود موفقيّت ھمراھان

 می چون کردند داریخود بروند دارالحکومه به که اين از ولی دادند اطالع خان فتحعلی و

 و مملکت شاه به قبال   که نعيم ميرزا ، شوند می فرستاده طھران به و دستگير فورا   که دانستند

 آنان شاه فرمان به بايد اينک و نموده دستگير را بابيان از ای هعدّ  که بود داده خبر فارس والی

 و شد ناراحت سخت اند بدربرده سالم اوجان جنگ از پيروان که حال ، بفرستد طھران به را

 حضرت پيروان مقاومت دّوم دوره لذا نمايند دستگير را پيروان قدرت و خدعه با نمود سعی

 علی ميرزا نام به گذشته جان از و دلير و شجاع جوانی سرداری به الھی امر دشمنان با باب

 در که نانز و بودند نشده کشته قلعه جنگھای در که بابيان از ای هعدّ  و شد شروع سردار

 بيرون ريز نی شھر از اطفال با بودند شده رزايا و باليا ھمه آن متحّمل شيراز به اسارت ھنگام

 سواران از ای عده با بابا ميرزا نام به شريری شخص موقع اين در کردند مسکن باغی در رفته

 باغ از سردار علی ميرزا فرمان به اصحاب از ای عده کردند محاصره را باغ آن تفنگچيان و

 ميرزا دستور به مجددا   ولی راندند عقب را آنان اکبر هللاو الزمان صاحب يا فرياد با شده خارج

 طرفين ولی کردند فرار گرفته قرار فدائيان حمله مورد دوباره و نمودند محاصره را باغ نعيم

 سردار علی ميرزا ياران توّسط که اشخاصی بگيرند اسير نفر چند يکديگر از توانستند محاربه

 که گفت آنان به سردار علی ميرزا و شدند آزاد امر پيروان معمول طبق بر بودند شده دستگير

 نصيحت را آنان و ايم شده مؤمن قائم حضرت به که است اين ما گناه و نيستيم کسی دشمن ما

 چھي که است ممسلّ  و جنگيد می الھی امر با جنگيد می ما با که دوستانتان و شما که نمود

 اين از پس . باند شده شھيد و اسير حق پيروان تمام ولو نرفته بين از حقيقت و حق زمانی

 ياران از نفر ھشت اامّ  و فرمود آزادشان کرده روبوسی آنان با شخصا   سردار علی ميرزا بيانات

 زندانیرا  ھمه بودند شده دستگير و زده خونخوار لشکر قلب به را خود که سردار علی ميرزا

 مؤمن را خود ظاھرا   که بود فّارغ خواجه نام به ھم شرير نفر يک محبوسين بين در دندکر

 سوراخ رازندان  ديوار که کرد می تشويق را احبّا بودند زندان در که موقعی ، کرد می معّرفی

 مشغول کار ھمين به ھم فّارغ خواجه خود و کردند کار اين به شروع احبّا و نمايند فرار و کنند
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 که آبی مقدار از شب و صبح نداشتند ديوار کردن سوراخ ی برا ای وسيله ھيچ چون و بود

 با سپس پاشيدند  می ديوار به کرده جوئی صرفه را قسمتی ميدادند آنان به زندان مأمورين

 مأموران توّسط غفّار خواجه ضمن اين در کندند می را ديوار ِگلھای ذره ذره خود ی ناخنھا

 کنند می سوراخ را محبس ديوار دارند بابيان که داد خبر نعيم ميرزا نماينده بابا ميرزا به زندان

 اثبات که اين برای غفّار خواجه و آوردند بيرون زندان از را ھمه لذا کرد خواھند فرار فردا تا و

 ھر نعيم ميرزا و مجتھدين و حاکم جلو در دارد می دشمن را بابيان و باشد می مسلمان که کند

 وحشيانيه عمل اين با و سربريد " بيگی نظر " مسجد مقابل در را مظلوم پيروان از نفر ھفت

 . نمود للمدّ  و ثابت وعوام علما به را خود بودن مسلمان

 بود پيروان بقيّه دستگيری صدد در و افزود می عمل شّدت بر نعيم ميرزا روز به روز باری

 می رنج پرآالم روزگار آن حوادث از ھنوز که ھائی خانواده و وحيد حضرت اصحاب بازماندگان

 می نزديکتر روز ھر اشرار سربازان چون و شدند متواری کوھستان طرف به ناچار بردند

 مدافعات مرکز را آنجا و رفته کوه از باالتری ھای قسمت به تدريج به ناچار ھم آنان شدند

 اصحاب با جنگ به مسلح نفر زارپنجھ از مرکب نيروئی با نعيم ميرزا چون و دادند قرار خويش

 آنان با جاسوسی و حّمالی کارھای برای ھم ريز نی اوباش و کار بی مردم شدند مشغول

 پيروان پناھگاه و ساختند می علف و چوب با که را کوھستانی ھای خانه ، کردند می ھمکاری

 می درگير رفط دو بين روز ھر شديدی جنگھای و کشيدند آتش به را ھمه بود اطفال و زنان

 هللا فريادھای با اصحاب از جمعی که دفعه ھر ولی بود قليل بسيار اصحاب عده چند ھر و شد

 و باريک راھھای از که افتاد می اشرار دل در خوف چنان کردند می حمله مھاجمان با اکبر

 می پيروان نصيب اسلحه مقداری بار ھر و شدند می ھالک و پرت کوھستانی العبور صعب

 بار رقّت و خطرناک وضع آن با  اصحاب زندگی مصائب و ھا گرفتاری ھمه ضمن در دگردي

 و کردند می برپا عروسی و عقد مجالس حتّی بودند شاکر و صابر الھی رضای به کرده عادت

 در که اشخاصی نام به کرده ايجاد کوه در سنگر نوزده سردار ميرزاعلی فرماندھی به جوانان

 زنان از يکی که سنگرھا از يکی جمله از که کردند نامگذاری ادندد می کشيک ھا سنگر آن

 مشھور "سميع مادر"سنگر به پرداخت می مدافعه به و داد می کشيک آن در شھامت با و دلير

 حضرت پيروان بود مممصّ  که نعيم ميرزا ولی بود سردار علی ميرزا خود نام به ھم ويکی شد

 تجھيزات و سرباز آوری جمع به بازھم بفرستد شاه نناصرالّدي حضور به و دستگير را باب

 نظر در شدند می تلف گروه گروه که سربازان جان و کرد می حمله پيروان به مرتّب و مشغول
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 خان العابدين زين حاج زن ھای خواھش به که دانست می خود وظيفه و نداشت ارزشی او

 نيروی با اصحاب . گذارد اجرا موقع به نبيا با قمع و قلع در را شاه نظريّات و بدھد اثر ترتيب

 قدرتی چنان ريز نی ارازل و ولگردان تعداد ھمين به و مھاجم سرباز ھزار پنج مقابل در ايمان

 با ب اصحا از نفر يک گاھی که افتاد می اتفاق و کردند حيران و مبھوت را ھمه که دادند نشان

 می متفرق را ھمه و گرديد می محاربه به ناچار و مواجه شمشير و تفنگ به مسلح مرد صدھا

 گرديدند می ھالک و شدند می پرت ھا دّره عمق به ھا بلندی از فرار ضمن آنان اکثر و ساخت

 از نفر ھفت حمله شّدت داشت عھده به را سپاه فرماندھی نعيم ميرزا خود که جنگھا از يکی در

 ، خورده زمين به فراری بازانسر که بود حّدی به مسلح اشرار از نفر ھزار دو به ب اصحا

 به وحشت شّدت از نعيم ميرزا خود و کردند می پايمال خود لگدھای زير را آنان فراريان ديگر

 . کردند حمل کارزار از خارج به را او سربازان کند فرار توانست نمی چون و افتاد زمين

 : نويسد می خود تاريخ در فرانسوی نيکالی

 شروع افتاده سربازان ميان در جنگی ھای فرياد با نشدند موفّق يخونشب به که اين با ھا بابی

 ھا بابی . ريختند می طرف ھر به وار ديوانه سربازان و خورد ھم به اردو کردند کشتار به

 نفر چند کنند فرار شناخته را راه سربازان که شد سبب روشنائی و زدند آتش را آنان چادرھای

 چنگ به زيادی غنائم بردند بيرون کارزار صحنه از و گرفته پشت به را نعيم ميرزا سرباز

 مّدت شد بابيان نصيب که فتحی اين از بردند خود اردوی به را ھمه که توپ يک با افتاد بابيان

 دستگير نيز را مسلمانان از ای پاره و آوردند تصرف به را کوه اطراف نيرومندی با ماه يک

 به شد وحيد قتل باعث که بود خائن عابد سيّد حاجی انھم شد دستگير که کسی اولين کردند

 اظھار ظاھر در که بود خوان روضه حسين ميرزا ديگری رسيد قتل به شد گرفتار که محضاين

 . بود خان العابدين زين ميرزا جاسوس باطن در و کرد می ھمدردی

 که شد وارد او یاردو به که سنگينی تلفات و منتظره غير شکست اين از پس نعيم ميرزا باری

 سربازان که بود شده مغشوش طوری اوضاع و شدند ھالک جنگ آن در نفر ھزار از بيش

 آنان شدند می پرت دّره به کوه از يا و پايمال و دست زير يا کشتند می را يکديگر خودشان

 تحت در مقتول خان العابدين زين حاج منزل در مّدتی تا داده دست از را خود روحيّه بکلی

 العابدين زين حاج زن مّدت اين در گرفت قرار خان العابدين زين حاج زن پذيرائی و رستاریپ

 وحيد حضرت پيروان منازل غارت از بود توانسته ناکامش شوھر که جواھراتی و وجوه از خان

 ھمان از جمله از و بود گرفته اّول جنگ اسيران آزار و شکنجه با که وجوھی و آورد دست به
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 ساله ده کور طفل " اصغر " کردن داغ و شکنجه ھنگام شرير العابدين زين حاج که وجوھی

 نعيم ميرزا و خودش نام به دھد ترتيب توجھی قابل ۀھدي بود کرده اخذ طفل آن گناه بی ازمادر

 وصول با نمايد کمک تقاضای و بفرستد ميرزا طھماسب الدوله مؤيد شاھزاده شيراز حاکم برای

 آوری جمع به شروع ريز نی نزديک شھرھای تمام در که داد دستور يرزام طھماسب ھديه اين

 بی و کار بی ولی مسلح سرباز ھزار چھار از بيش جنگ متارکه مّدت اين در نمايند سرباز

 باج مردم از اندازه چه نشدند که اعمالی چه مرتکب ريز نی مثل کوچکی شھر در انضباط

 . نگذاشتند باقی سالم زن و دختر يک حتّی که شدند رزائلی مرتکب و گرفتند

 نی به سرباز کثيری عّده با آباد فيروز از قشقائی خان لطفعلی و داراب از بھارلو خان احمد

 روز به روز و محاصره را ريز نی کوھستان تمام نعيم ميرزا سربازان با ھمراه و آمدند  يزر

 آنان زندگی و شد تمام اصحاب آذوقه و اسلحه طرفی واز ، کردند تر تنگ را حاصرهحلقۀ م

 هبچّ  و زن نفر ھفتصد و مرد نفر سيصد قريب که جمعيّت ولی گرديد ناگوار و سخت بسيار

 تفنگچيان جنگھا از يکی در دادند می ادامه کافران قشون مقابل در خود مقاومت به بودند

 ساخته ھدف را سردار علی ميرزا جناب بزرگ سردار بودند پنھان سنگھا پشت در که بھارلو

 شھامت در که را خود نامی سردار بزرگترين محصور پيروان نتيجه در و کردند شھيد را او

 گرسنه که حالی در و نموده استقامت بازھم بقيه ولکن دادند دست از بود نظير بی واستقامت

 دست در ھم جمعی و شدند شھيد آنان اکثر که آن تا برنداشتند مقاومت از دست بودند شنهتو

 با ريز نی مردم شدند آورده ريز نی شھر به بريده سرھای و اطفال و زنان با اسيرشده کافران

 اسيران کاروان جلو در خود زنان با بود شده حالشان شامل که ھا رسوائی و ھا ننگ ھمه آن

  ھمراه ريخته بزرگ ھای سبد در را سرھا سپس کردند می پايکوبی و رقصيدن به شروع

 در . نمودند شيراز روانه بودند نفر ششصد به قريب که اسير اطفال و زنان و مردان روھیگ

 شدند تلف آنان از گروھی که کردند می شکنجه را اسيران قدری به شيراز تا ريز نی راه بين

 سر شد می ھالک گرسنگی و شکنجه شّدت از که ھرکس که بود رسيده جا آن به مردم قساوت

 و بزرگ قاضی شھير عبدالحسين مالّ  جناب . ببرند ارمغان به دشاهاپ  برای تا بريدند می را او

 سنّ  در بود داده دست از را خود فرزندان و برادران قلعه جنگھای در که معروف دانشمند

 سنّ  در ھم شفيع محّمد مالّ  اوۀ نو ، بود کوه حادثه جنگھای اسيران از يکی سالگی ھشتاد

 صراحت به و نشد یتبرّ  به حاضر شيراز حاکم حضور در او بود اسيران جزء سالگی دوازده

 مضروب را سالخورده مرد آن قدر آن و کردند خاک از پر را او دھان که نمود ايمان اظھار
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 به که وقتی اسيران جمعيّت حال درھر . بريدند را او سر بود شده موت به شرفم   که ساختند

 زيادی ھای نيزه شد لعمطّ  آنان رودو از ميرزا طھماسب فارس والی رسيدند شيراز نزديکی

 چراغان را شھر ، بگردانند شيراز شھر در اسيران ھمراه و زده نيزه بر را سرھا که فرستاد

 برھنه پا سرو را اسير اطفال و زنان چنين ھم و بود بلند دھل و ساز صدای طرف ھر از نموده

 شھدای ياد به ھم جمعی البته کردند پايکوبی و شادی به شروع ھمه مردم و گرداندند شھر در

 داده دست آنان به گريه حالت آورده ياد به را حسين امام ۀخانواد اسارت و افتاده کربال صحرای

 اسيران اين حال به دلشان ابدا   که داشتند قلب قساوت قدری به مردم بيشتر که حالتی در بود

 را اطفال و زن اسرای و بودند کرده درست را کربال صحرای ۀمنظر چون ولی سوخت نمی

 گريه حالت کوبيدند می بريده سرھای بر خود چوبدستی با شيراز آخوندھای يا زدند می تازيانه

 جريان اين در که مؤثری شخص تنھا داده می دست مردم از بعضی به کربال شھدای ياد به

 بود گفته منعي به که بود شيرازی الملک قوام کرد توبيخ و سرزنش را جالد نعيم ميرزا موحش

 حال بھر " نشدند ظلم ھمه اين مرتکب ھم کربال در بلکه کردی ظلم کربال ظالمان مانند تو "

 بردند می والی نزد را جمعی روز ھر و کرده داخل ميرحمزه شاه کاروانسرای به اسيران گروه

 جلو را آنان شدند نمی تبری به حاضر چون ولی کردند می امر از تبری به تکليف را آنان و

 می آوری جمع پليد شاه ناصرالدين خدمت به ارسال برای را سرھا و بريدند می سر حکومت

 کشتن قابل را او که بود ضعيفی ساله دوازده طفل موقع آن در شفيع دمحمّ  مال جناب کردند

 دست به امر در شامخی مقام بعد و آمد ريز نی به او . کردند آزاد اسير زنان ھمراه و ندانستند

 از بعضی فتأسّ  خبر چون باری است نظير بی امر تاريخ در که شد خدماتی به موفّق و دآور

 از رسيد شاه ناصرالّدين اطالع به نعيم ميرزا به الملک قوام تعرضجناب بخصوص شيراز مردم

 نمايد منزجر شاه از را مردم و شود بلند ھائی زمزمه چنين ھم طھران در مبادا اينکه ترس

ۀ ھزين برای وجه ديناری وحتّی نداشتند رمقی ديگر که حالی در را اطفال و نزنا داد دستور

 نموده بازرسی را آنان ريز نی زنان اول اما کردند رھا شيراز در نبود بساطشان در زندگی

 ولکن فرستادند طھران به را بريده سرھای و مردان و ربودند را آنان انگشترھای و گوشواره

 را مردان وفقط نياورند طھران به را بريده سرھای که رسيد وریدست شاه طرف از ھم باز

  .رندسربب   را آنان پاسبان ملک و ستان گيتی شاه درحضور که نمايند طھران روانه

 : نويسد می خود تاريخ در فرانسوی نيکال مسيو
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 در . شدند فرستاده ريز نی به که بودند گروھی جزء شده اسير زن نفر سه و ششصد تقريبا   "

 برای را زير کوچک داستان رخموّ  شفيع محّمد مالّ  است ريز نی نزديک که تخت آسياب نزديکی

 برادر ميرفتم مادرم دنبال در و بودم کوچک خيلی من ، کند می نقل فاتحين قلب قساوت ۀنمون

 که داشت سر بر کالھی طفل اين برد می شانه روی را او نامی هللااسد که داشتم ھم کوچکتری

 آمد بتاخت ديده را کاله اين بود ما دنبال در که سواران از يکی بود آويخته آن به زينتی صرمخت

 ده درمسافت او و مانده دستش در نيز طفل موھای که ربود سر از را کاله وحشيانه طوری و

 ". يافت مدھوش را طفل رسيد او به وقتی مادرم بيچاره افتاد زمين به متری

 روی خاک ريخته گودالی در آباده در قبل ۀدفع مانند نيز واقعه اين رد را شھدا سرھای باری

 ساختمانی و شد کشف شھدا سرھای محلّ  الحکماء سراج جناب توسط بعد چندی که ريختند آنھا

 بهکه  عبدالبھاست حضرت از ه ای زيارتنام دارای مبارکه نقطه آن و کردند بنا آن روی

 بنا اين مؤسس و بانی که الحکماء سراج جناب مقّدس جسد و است مشھور "الرحمان حديقة"

 حضرت  .گرديد مدفون بنا آن ھای اطاقه از يکی در ابھی ملکوت به صعود از پس بود

 : فرمايند می الحکماء سراج جناب به خطاب الواح از يکی در عبدالبھاء

 

 البتّه است فمشرّ  شھدا مقطوعه رؤس يعنی الھيّه ودايع به که پاک خاک آن اّما و...   "

 و نوراء بقعه آن طائف اعلی مالئکه ، افالک اوج از تر رفيع بلکه تابناک و است مقّدس

 بنا حکمت مخالف که قسمی به امکان قدر به ، بيھمتا ارض آن ساجد ھدی مشارق قلوب

 و توانا حیّ  درگاه مقبوله مشروعات اعظم از نازنين زمين قطعه آن صيانت و محافظه شد

 ".عبدالبھاء دل زخم مرحم

اشتياق خود را برای  زيارت اين مکان  عربی لسان در بيانی به مبارک لوح اين ۀدنبال در

مقدس به زبان آورده  واز خداوند می طلبند ايشان را به موھبت نوشيدن از اين جام شھادت 

 نائل فرمايد.

 : ارتندازعب گرديدند اراذل و کافران اسير که ای سالخورده و محترم ديگرازنفوس

 

 عابد محّمد سيّد جناب

 مخفی مّدتی حضرت آن شھادت از پس که بود وحيد حضرت ياران از ابتدا محترم شخص اين

 حال آن در و گرديد اسير ھا جنگ آن پايان از پس و نمود شرکت کوه مدافعات در سپس و بود
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 با دانجالّ  ھمراه که اشتند را آن توانائی چون آوردند می پائين کوه از ديگران ھمراه را او که

 اطفال و مرد و زن اسيران و داشت دست در که زنجيری با سربازان از يکی کند حرکت سرعت

 ھای ضربه از يکی براثر که نمود مضروب را عابد محّمد مير جناب ، نمود می مضروب را

 کند می دبلن آسمان به را سر سالخورده مرد آن موقع آن در گرديد جاری بدنش از خون زنجير

 در سپارد می جان و شود می مبتال شديد درد دل به ناگھان مذکور سرباز کند می ياد را خدا و

 را حادثه اين وقوع شده متحيّر بود او مانند رفتارشان ھم آنھا که سربازانی ساير موقع اين

 او ودآل خون ھای لباس وحتّی نمايند می شفقت اظھار مظلوم اسير آن به نسبت دانسته معجزه

 سرباز نفر چند آن صورت ھر به ولی برند می را ای قطعه تبرک عنوان به ھريک کرده پاره را

 دھند انجام خدمتی توانستند ريزنمی نی واوباش سربازھا از ديگر مردم از نفر ھزار ده بين در

 ھای رنج و صدمات از پس آوردند شھر به اسيران ھمراه را مقّدس وجود آن حال ھر به و

 نزديکی در کت خانه نام به محلی در و فرستادند شيراز به جناب آن اسرا کاروان ھمراه اربسي

 باشم داشته ھمراه را بابی يک سر توانستم می اگرمن گويد می او به سربازان از يکی شيراز

 جنگھا در زحمات آن تحّمل از بعد اينک که حالی در گرفتم می جايزه شيراز حاکم از صدتومان

 را ھا بابی ھای خانه کنيم فرصت ما آنکه از قبل ريز نی مردم خود حتّی نشد عايدم چيز ھيچ

 سيّد جناب ، نشد کردند فتح تا کشيدند زحمت ھمه اين که سربازان نصيب چيزی و کردند غارت

 آن بگيری را صدتومان و ببری را سرمن تو که ھستم راضی من گويند می او به محّمد مير

 حمل شيراز به و بريد را بزرگوار آن سر فوری بود چيزی چنين آرزوی رد که مسلمان سرباز

 . کردند دفن " کت خانه" زيارتگاه گوشه در را ايشان مقّدس جسد و کرد

  ده فرزند باقر محّمد سيّد و شد شھيد کت خانه در ترتيب اين به عابد محّمد مير سيّد جناب باری

  در کرده شتر سوار را آنان روز ھر که يرازش در مشقات تحّمل از پس ھمسرشان و ساله

 وسرپرستی توّجه تحت در طفل آن و نمودند مراجعت ريز نی به و شدند آزاد گرداندند شھرمی

 صاحب و داد عائله تشکيل و گرديد نائل امريّه مھّمه خدمات به و کرد رشد خود ايمان با مادر

 فاطمه ، خانم ،خيرالنساء بيگم بی بی ، خان امير مير ، صادق محّمد سيّد ھای نام به فرزندانی

 اوالدان از شد تشکيل بزرگیخانوادۀ  و داده عائله تشکيل نيز آنان که گرديد جان خانم و ، خانم

 .شدند سرافراز و عزيز گرفتند قرار امر ظل در که کدام ھر
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 خان اصغر علی جناب و حسامی خان آقا امير جناب مانند مجيد شھيد اين ھای نواده ازجمله

 شھر آن احبّای مباھات و افتخار موجب و موفّق شايان خدمات به الھی امر ظل در منصوری

 . گرديدند

 پيوسته خان رضا آقا جناب فرزند حسامی اميرآقاخان جناب اجداد مباک امر طلوع بدايت از

 ايشان ، بودند شده گوناگون ھای گرفتاری و صدمات متحّمل و بوده مھّمه خدمات مصدر

 توفيق معنوی و صوری کماالت کسب به خود مستقيم و مؤمن مادر و پدر سرپرستی درتحت

 می پيش مشکلی احبّا برای وقت ھر بود خاص جاللی و سطوت دارای نيز ظاھر نظر از و يافت

 می مدافعه رفته محل رؤسای و امحکّ  نزد حضورا   يا نتيجه در که شد می مراجعه ايشان به آمد

 هللاامر تبليغ در داشت توانا قلمی و نافذ و مؤثر نطقی کرد می دادخواھی نامه سالار با يا نمود

 در يافته ارتقاء بعد و شد منصوب ريز نی ماليّه ۀادار عضويّت به ابتدا ايشان بود نظير بی

 و يار نزد در حسامی جناب شد کار مشغول اداره آن استخدامی امور رئيس عنوان به شيراز

 از و بودند خاضع ايشان درمقابل ريز نی در امر دشمنان ّحی داشت مخصوصی محبوبيّت اغيار

 ھمان معذلک کردند می استفاده ايشان ھای گشائی مشکل و دولت دوائر در ايشان نفوذ و علم

 به نداشتند دسترسی ايشان خود اگربه کرده فراموش را ھامّحبت ھمه انقالب مواقع در دشمنان

 محفل رياست به متمادی ھای سال ايشان کردند می وارد خسارت ھايشان زراعت و ھا باغ

 روحانی محفل منشی و عضو ھم شيرازبود در که زمانی و شد می انتخاب ريز نی در روحانی

 فرزندانی که کرد ازدواج خان امير مير جناب ۀ صبيّ  فردوس خانم با حسامی جناب بود شھر آن

 ضمن آنجا در و نمود مھاجرت فسا شھر به تیمدّ  . گذاردند يادگار به خود از فعال و خدوم

 فسا مردم در چند ھر کرد می امر اعالء و مشغول امر خدمات به جين شرکت امور تصدی

 دنيوی مسائل در منھمک را شھر آن مردم ھم وحيد حضرت و نيست الھی امر پذيرش استعداد

 شغل داشتن واسطه به یحسام جناب چون معذلک بودند داده تشخيص بدين نسبت عالقه بی و

 امر ظھور از را آنان شده آشنا شھر آن رجال با طبعا   بود شھر آن در توقف به ناچار اداری

 در کارشان خاتمه از پس کرد می آگاه است نموده حاصل جھان در که ھائی پيشرفت و اعظم

 به حدود آن در مّدتھا و رفت دشستان و برازجان ، کازرون مانند فارس ديگر شھرھای به فسا

 اند عبارت ھستند خدمت بر قائم و امر ظلّ  در ھمگی که ايشان فرزندان بود موفّق جميله خدمات

 صاحب نيز فقموّ  جوانان اين که باھره خانم و هلل ا حبيب و ھمايون ، ايرج ، فرنوش آقايان : از
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 نتائج از يکی بود اين دارند قرار امری تربيت و تعليم ظلّ  در ھمگی که باشند می فرزندانی

 . عابد محّمد سيّد جنابمظلومانۀ  شھادت ۀباھر

 و صادق محّمد ميرزا ، بزرگ ميرزا ھای نام به ديگر محترم فرزند سه خان رضا آقا جناب از

 شدند خسارات و صدمات متحّمل الھی سبيل در آنان ھمه که است مانده يادگار به خانم درخشنده

 آقای جمله از باشند می خدمت بر قائم نيز آنان فرزندان و دندگردي نائل مھّمی خدمات به نيز و

 نجف پيروزمندی ايران خانم با که باشد می بزرگ ميرزا جناب فرزندان از يکی حسامی فرھنگ

 کمال با محترم زوج اين و کرده ازدواج باشد می المقربين زين حضرت اعقاب از که آباد

 می بھائی اطفال عالی مثال که فرزندانی دارای و مشغولند امر خدمت به شجاعت و استقامت

  امر تصديق به شخصه به است بوده مسلمان قبال   بزرگ ميرزا جناب ھمسر اند گرديده باشند

 به را بھائی جوانان بھترين توانست و گرديد نظير کم روحانيّت و تقوی و خلوص دارای و ائل

 . دھد تحويل الھی امر جامعه

 گرفتاريھا و زحمات متحّمل عديده مواقع در که عابد محّمد مير سيّد نابج اعقاب از ديگر يکی

 باشد می منصوری اصغرخان علی ميرزا جناب گرديد اشرار و کافران ناحيه از زياد خسارات و

 و تعليم ظل در خواھرانشان و محترم شخص اين و است کرده صعود خان امير جناب ايشان پدر

 محفل عضويت به سال چھل قريب منصوری جناب . گرفتند قرار خود مؤمنه مادر تربيت

 هللاامر خدمت به اشتياق و خلوص کمال با پيوسته و انتخاب محفل نظامت و ريز نی روحانی

 و خدمت گونه ھيچ انجام از است جليل فاميل اين سجيّه روش که ھمانطور است بوه مشغول

 داد را خود سر حتّی ايشان اعالی جدّ  که نکردند مضايقه بھائی غير نفوس به حتّی مساعدتی

 به خالی دست و بگيرد جايزه وقت حکومت  از بتواند ضالل و کفر لشکر سربازان از يکی که

 است جليل فاميل اين بارز خصائص از فداکاری و گذشتگی خود از صفت اين و نگردد بر خانه

 می تھديد را اھالی ھمه بانقال خطر و گيرد می قرار اشرار حمله مورد ريز نی که مواقعی در

 ايشان دامن به دست اشرار شر رفع و محل حفظ برای مسلمان يا بھائی از اعم مردم تمام کند

 دولت عليه که بود حیمسلّ  سارق تھامی محّمد سيّد ايشان سرسخت دشمنان از يکی . شوند می

 توانست انتظامی ایقو ولی شد می تشويق و تقويت الّدين محی آخوند طرف از و بود کرده قيام

 و مزاحمت ايجاد برای اوباش و عوام از الّدين محی آخوند کند معدوم را مذکور مسلح سارق

 به حمله متوّجه الّدين محی ھای نقشه بيشتر که درحالی کرد استفاده منصوری آقای به خسارت
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 را خود رائیدا و ھستی تمام که نمود پايداری و استقامت ريز نی در ايشان بود منصوری آقای

 . داد دست از

 آن مظلوم احبّای از سرپرستی و ريز نی روحانی محفل در عضويّت بر اضافه منصوری جناب

 نمايندگی به سال ھر باشند می گوناگون ھای گرفتاری و آزار معرض در ساعت ھر که شھر

 فاطمه " ايشان اّول ھمسر فرمود شرکت بھائيان ملی روحانی شور انجمن در ريز نی احبّای

 ايران با سپس و کرد صعود ريز نی محترم بسيار خانواده از هللانصر سيّد مرحوم صبيّه " بيگم

 ھمسر دو ھر از و کرد ازدواج ريز نی در امر معاريف از صالحی جالل مرحوم صبيه خانم

 : باشد می زير شرح به فرزند يازده دارای

 ، سھراب ، داريوش ، منوچھر ، اميرخان : انآقاي و ناز فرح و فرح ، طاھره ، طيبّه : ھا خانم

 پيمانی سروش آقای با " خانم باھره " نام به منصوری جناب صبايای از يکی . فرھام ، فرھاد

 ی امر خدمات به خويش ھمسر دوش به دوش خانم اين و شدند فرزند دو صاحب و کرد ازدواج

 ابھی ملکوت به که بود شھرآبادان رد خدوم و موفّق بسيار الرحمان اماء از يکی و بود مشغول

 باشکوھی جنازه تشييع و شدند فمتأسّ  و رمتأثّ  حادثه اين از شھر آن احبّای تمام و نمود صعود

 و آمد عمل به آن از اغيار و يار از نفر ھزار از بيش جمعيّتی حضور با امر موقنه خادمه آن از

 جناب فرزندان ساير است اميد . شد تشکيل تابناک روح آن بود ياد به عديده تذکر جلسات

 هللاامر به خدمت وقف را عمر تمام که خويش قلب خوش و بزرگوار پدر از تأسی با منصوری

 رغم علی امريّه مختلفه ميادين در ست مشغول خدمت به جديّت نھايت با ھم ھنوز و فرمود

 توقف سال سی دتم در منصوری جناب با خود عبد اين شوند باھر اثرات منشاء امر دشمنان

 به نسبت اندازه چه محترم وجود اين که ديدم می نزديک از و بودم معاشر و مأنوس ريز نی در

 . بود مشغول خدمت به قدرت و استقامت کمال با و مند عالقه امر

 پيمانی خانم نصرت ھای نام به باشد می خدمتگزار و بزرگوار خواھر دو دارای منصوری جناب

 مصدر عمر تمام در و باشند می الرحمان اماء مفاخر از دو ھر که میحسا خانم فردوس و

 ھای نام ذيل در آنان نام که ميباشند موفق و اليق فرزندانی دارای اند بوده امريّه مھّمه خدمات

 . گشت مذکور حسامی خان آقا امير جناب و پيمانی هللا فضل ميرزا جناب

 با فدائيان درباره ( God Passes By ) دّوم جلد بديع قرن منيع کتاب در هللاامر ولی حضرت

 به کبری زوبعۀ اين دامنۀ مازندران ۀخط بر عالوه : فرمايند می ريز نی شھادمت و استقامت

 جميع در انقالب و ضوضاء آتش و شد کشيده شيراز و ريز نی و يزد مانند دست دور نقاط
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 و غارت و قتل در حکومت ارکان و تدول عّمال ولع و حرص ديگر بار و گرديد ور شعله اقطار

 تاريخ که موّرخی. شد تجديد زنجان و ريز نی حوادث و آمد حرکت به مظلومان اسارت و نھب

 از قلم نويسد می آورده در تحرير رشته به را دوستان شھادت و ايّام آن خونين وقايع و امر

 ھيبت و شّدت از چه آن است ومندھش منزجر شده وارد شجيع مردان و زنان بر چه آن تحرير

 ذکر قابل داده رخ شيراز و ريز نی در بعد سنه چند که مظالمی قبال در شده بيان زنجان حوادث

 حرکت آباده جانب به شيراز از فاتحانه و کرده برسنان را شھداء از نفر دويست رؤس نيست

 زدند آتش نفت و چوب با نموده مجتمع غاری در را مظلوم اطفال و زنان از نفر چھل دادند

 مظلومان آن و آوردند شيراز تا کرده سوار برھنه ھای اسب بر دوبدو را نسوان از نفر سيصد

 آنان برادران و پدران و فرزندان و شوھران بريده سرھای از که صفوفی بين از عريان نيمه را

 بسياری که شدند واقع شديد لطمات و صدمات مورد ای درجه به و دادند عبور بود شده تشکيل

 بدين نمودند صعود اعلی ملکوت به ادنی حضيض از و سپردند جان طريق طی در آنان از

 ترين قھرمانی فداکاری و جانفشانی لحاظ از که الھی امر ھيجان پر تاريخ از فصلی ترتيب

 . گرديد سپری دھد می تشکيل را بھائی اّول قرن تاريخ فصول

 

 سابقه بی ۀحادث

 و الھی اصفيای از نفر ھيجده قتل به منجر که ريز نی به ذکريّا خشي ھجوم از قبل سال سه

 ريز نی مجاور نقاط وساير سروستان به امر پيروان از نفر صدھا سامانی و سر بی و دربدری

 افتاد فاقاتّ  ريز نی در عجيبی حادثه يک گرديد ھايشان خانه کردن ويران و آنان اموال غارت و

 . است هسابق بی بشريّت تاريخ در که

 فرزندش اّما بود هللابھاء حضرت به مؤمن مھدی کربالئی فرزند " ھاجر " نام به مظلومه زنی

 ھجری ١٣٢۵ سال تابستان در داشت مبارک امر به نسبت را عداوت و تعّصب نھايت عبدالرضا

 رد انجير و بادام ھای باغ که کوه دامنه در " نجويه بيد " نام به محلی به رجب ماه در قمری

 آنجا به خود محصول آوری جمع برای داران باغ ساير مانند ھم خانواده اين است فراوان آنجا

 به را مادر عبدالرضا و شود می شروع دينی مباحث پسر و مادر بين شبھا از يکی در روند می

 و برداشته را خود تفنگ عبدالرضا که ھنگامی بعد روز صبح نمايد می سرزنش بھائيت واسطه

 به است بوده نان پختن مقدمات تھيه مشغول گناه بی و کش زحمت مادر و شود می کارش عازم

 او جواب در مادرش دھد می دشنام مبارک امر به و نموده اھانت مادر عقيده به خداحافظی جای
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 عازم که تفنگ ھمان با عبدالرضا موقع اين در " نمودم حرام تو بر را شيرم من " گويد می

 ظالم پسر آن . کند می متالشی را او مغز و داده قرار گلوله ھدف را رماد سر بود شکار

 دور ھمسايه مردان و زنان کشتم را خود کافر مادر که دھد می خبر را خود مسلمان ھمسايگان

 می تبريک مادرش قتل به نسبت را ظالم پسر آن ھمگی و شوند می جمع شھيد آن جان بی جسد

 در و آورند می را جسد رفته واقعه محلّ  به ريز نی بایاحّ  از جمعی کشند می آغوش به و گويند

 : است نوشته شھيده آن قبر سنگ روی نمايند می دفن " خطيب عقيل "عمومی قبرستان

 

 بھار نو بشکفد و گل برويد روزگار بسی ما بی که دريغا

 خشت و باشيم خاک ما که بيايد بھشت اردی و مرداد و تير بسی                             
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 انصاری ذکريا شيخ ۀحمل – سّوم ۀواقع

 شرح حال شھدا
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 نفر ھيجده حادثه آن در که است امر تاريخ در همھّم حوادث از يکی ريز نی به ذکريّا شيخ ۀحمل

 . شدند نزديک و دور شھرھای ۀآوار زيادی عدهّ  و نوشيدند شھادت شربت الھی اصفيای از

 دو حادثه اين وقوع از قبل و گرديد يکسان خاک با بکلی اشرار توّسط و غارت احبّا ھای خانه

 و آمدند ريز نی به رفسنجانی اکبر علی ميرزا و سمندری هلل طراز ميرزا شھر مبلغيّن از نفر

 و شد می تشکيل بزرگوار غمبلّ  دو آن حضور با اباحب محافل شب وھر گرفت رونق تبليغ بازار

 نمودند می شرکت جلسات آن در شادمانی و سرور نھايت با الھی دوستان از نفر ھزار از بيش

 و طلبان مشروطه و بود مرج و ھرج دچار سياسی نظر از ايران وضع ايّام آن در ولکن ،

 دولت از طرفداری به بعضی خوانی روضه جلسات در علما کرده قيام يکديگر ضدّ  بر مستبدان

 مخالفان از که الری عبدالحسين سيّد . کردند می تحريک را مردم دولت با مخالفت به بعضی و

 شھر آن اطراف و ريز نی در ناامنی و اغتشاش و انقالب ايجاد مأمور را ذکريّا شيخ بود دولت

 حمله ريز نی به بودند او تعقيب در و بود شده شناخته ياغی دولت طرف از شخصکه آن و نمود

 متعرض که نداشت تصميم ابتدا در و بود مرج و ھرج و اغتشاش ايجاد او اصلی مقصود کرد

 وجود فاميلی اختالفات ريز نی حکومت و االسالم شيخ بين زمان آن در چون و شود بھائيان به

 کوه در ذکريّا شيخ نمايند اتخاذ تصميمی نتوانستند مذکور شيخ حمله از جلوگيری برای داشت

 است مشھور کافران کوه به و واقع ھا مسلمان محالت مجاورت در که ريز نی یشمال

 مقاومتی مختصر از پس ولی نمود حکومت قوای با جنگ مھيّای را خود نموده بنا سنگرھائی

 به را نشين مسلمان محالت سھولت به توانست آمد عمل به حکومت سربازان ظرف از که

 سرتيپ . بود ريز نی االسالم شيخ خانه گرديد غارت حمله ناي در که خانۀ اولين . نمايد تصرف

 گرفتن و مردم ھای خانه غارت به ذکريّا شيخ و کرد فرار ھم ريز نی حکومت خان حسن محّمد

 مراوده و معاشرت ياذکرّ  شيخ با مجتھدين ضمن اين در گرديد مشغول ثروتمندان از رشوه

 شيخ مقام به چون آنکه بعنوان نمايند تحريک انبھائي عليه را ياذکرّ  شيخ توانستند و نموده

 از و اند شده دار جريحه ريز نی مسلمان مردم است کرديده اوغارتخانۀ  و شده توھين االسالم

 ھم مردم و شود جنگ وارد و نمايد سپاه تجھيز شما تواندعليه می ريز نی حکومت طرفی

 از که است بھتر پس کرد خواھند ریھمکا او با شما تعقيب در و ھستند خانواده اين طرفدار

 ھم نتيجه در دھی قرار خود ھّمت وجھه را بھائيان غارت و قتل و نمائی دلجوئی مسلمانان

 ھم دولت و دانست خواھند مبين دين احکام مجری را شما و کرد خواھند کمک شما به مردم

 که ذکريّا شيخ نمايد يبتعق کند می سرکوب را بھائيان و باشد دين جمروّ  که را کسی تواند نمی
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 تمام که کرد اعالن و گرفت قرار آخوندھا فريبنده سخنان تأثير تحت نبود بيش روستائی

 پيشوای دستور به بھائيان قمع و قلع ريز نی به حمله از ما مقصود و ھستند امان در مسلمانان

 قتل و شدند ستانھمدا او با مسلمان مردم ترتيب اين با و است الری عبدالحسين سيّد شيعيان

 ۀمحل در و بود آمده در شيخ تصرف به قبال   که نشين مسلمان محالت شد شروع بھائيان وغارت

 ھم با بھائی و مسلمان مذکور شرير ۀرخن از جلوگيری برای و بودند مسلمان اکثر که ھا بھائی

 را بھائيان فقط که دارد قصد شيخ فھميدند اينکه مجرد به ولی کردند می نظر تبادل و مشورت

 کردند می زندگی بھائيان اکثر که ای محله به را شيخ تفنگچيان دھد قرار اذيّت و تعقيب مورد

 که کسی اولين نمودند ھمراھی احبّا قتل و غارت در را آنان و گفتند آمد خوش آنان به داده راه

 از پس و کرد می دفاع محل از جامع مسجد سنگر در که بود حسن محّمد شد شھيد حمله اين در

 به ابتدا و شدند فرار به ناچار احبّا و آمد در شيخ تفنگچيان تصرف به محل تمام ايشان شھادت

 که حسن محّمد مير نام به ريز نی احبّای از يکی طرف از جا آن در و رفتند " رونيز " ۀقري

 به احبّا رفتن از ذکريّا شيخ چون ولکن . گرفتند قرار پذيرئی و توّجه مورد بود قريه آن ساکن

 راه بين در و شدند سروستان روانه داشت ھم را جا آن به حمله قصد و شد لعمطّ  قريه آن

 ھای لباس حتّی شده حمسلّ  ياغيان و دزدان گرفتار ، آنان از وبعضی شدند شديد مصائب گرفتار

 را آنان ندباش می بھائی نفوس اين که دانستند می اگر و بودند آورده بيرون تنشان از را آنان

 ديگر ولی برسند سروستان به تا کنند پيمائی راه مقداری بايد ھنوز فراری احبّای – کشتند می

 آنان از نفر دو فقط بازماندند حرکت از و بودند موت شرف در گرسنگی از و نداشتند رمقی ھيچ

 را شھر نآ احبای و برسانند سروستان به را خود توانستند بود مشقتی ھر به بودند جوان که

 جناب و سمندری هللا طراز جناب نمايند مطلع آمده پيش ريز نی در که ھائی گرفتاری وضع از

 آن استقبال به سروستان احبای از جمعی اقفاتّ  به بودند سروستان در ھم رفسنجانی اکبر علی

 انسروست به را ھمه شد بھتر حالشان که آن از پس و آوردند غذا آنان برای آمده ستمديدگان

 ورأفت محبّت واين نمودند نگاھداری را آوارگان آن دوماه تا و دادند قرار پذيرائی مورد و بودند

 . است اعظم ظھور اين پيروان اختصاصات از يکی

 بياورد را بھائی نفر يک ۀسربريد بتواند ھرکس که کرد اعالن ريز نی در اذکّري شيخ باری

 چون ھم شيراز حاکم . داشت خواھد جايزه تومان دويست بياورد زنده را او اگر و صدتومان

 منصرف او تعقيب از است بھائيان قمع و قلع به معطوف ياذکرّ  شيخ سعی و ھمّ  تمام که فھميد

 نمی توّجھی کردند می شيراز حاکم به سروستان از ريز نی احبّای که ھائی شکايت به و گرديد
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 بودند شھر عزيزآن احبّای محبّت و ايتحم پناه در سروستان در چند ھر آوارگان آن و کرد

  حقّ  گونه ھيچ ريز نی مردم در زيرا بودند خود خردسال اطفال و فکرعيال به پيوسته معذلک

 ھائی گرفتاری و ھا اسارت ھمان ھم باز که رفت می احتمال و نداشت وجود یتّرحم و انسانيّت

 از بعضی شود واقع دوباره تاداف اتفاق سردار علی ميرزا شھادت و وحيد شھادت متعاقب که

 مناسبات که شعاعی حسن مشھدی و شعاع محّمد ميرزا خانواده جمله از مسلمان ھای خانواده

 و نمودند می پرستاری و نگاھداری سامان و سر بی ھای خانواده از داشتند احبّاء با فاميلی

 قليل ۀعدّ  آن ولی دادند می پناھشان کرده مساعدت آنان به محرمانه گاھی و آشکارا گاھی

 و زنان نگاھداری و سکونت ترتيب آزادانه توانستند نمی کافر نفوس ناھزار بين در مسلمان

 فرھنگ بی مردم آن وحشيانه اعمال ناظر که مظلوم ھای خانواده . بدھند را سرپرست بی اطفال

 در بسته شانپاي به طناب و زدند می آتش و کردند می شھيد را فرندانشان و شوھران که بودند

 می آنان بر چه که است معلوم کردند می خراب را ھايشان خانه و کشيدند می بازار و کوچه

 که داشتند حقّ  ولی بودند امان و امن کمال در سروستان در چند ھر فراری احبّای . است گذشته

 . باشند ھايشان خانواده حال نگران

  از يکی که االسالم حشمت جناب با بنده اين پدر حسين محمد شيخ روزی قبل سال چھل قريب

  علی ميرزا قيام دوره و وحيد حضرت دوره در که وقايعی به راجع بود ريز نی ممھّ  مجتھدين

 دوره آن در چند ھر که داشت اظھارمی مذکور مجتھد . کرد می صحبت بود افتاده اتفاق سردار

  روز آن اگرعلمای گرديد شما ایبق موجب ھا ستم اين ولی شد وارد ستم زياد بابی طايفه به

 نمی را باب سيّد حتّی و کردند نمی شما عليه مخالف تبليغات ھمه اين و نشستند می ساکت

  حکومت تدبيری بی و روزھا آن مردم فشار و ھمھمه ولی نداشتيد وجود ديگر حاال شما کشتند

 به خود عقايد تبليغ برای مساعدی زمينه و کنيد استقامت ھم شماھا که شد باعث مجتھدين و

 تعميم فرموديد بيان که را لهئمس اين اگر گفت ايشان جواب در حسين محمد شيخ آوريد دست

 محّمد حضرت زمان در که مردمی ساير و قريش طايفه گاه ھر که رسيم می نتيجه اين به دھيم

 گروھی آوری گرد و مدينه به ھجرت که دادند نمی قرار آزار و اذيّت مورد را حضرت آن بودند

 . بود يافته خاتمه محّمد حضرت زمان ھمان در مسلمانی و اسالم لهئمس کند واجب را پيروان از

 اوباش و عوام به برسد چه تا ريز نی محترم و بزرگ دانشمندان از يکی تفکر طرز است اين

 جناب پدرشان و االسالم حشمت علی سيّد جناب که نمايد می اضافه توضيح برای – محل آن
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 و تعّصب نھايت در آنکه با نکردند مزاحمتی ايجاد و ندادند فتوائی امر عليه وقت ھيچ داود سيّد

 . کردند می تعبير ظاھر به را چيز ھمه که بودند قشری علمای از

 پذيرائی و حمايت و محبّت مورد جھت يک از سروستان در ريز نی فراری احبّای ھرحال به

 دری به در و نابسامان وضع نگران ديگر جھت از و ودندب خود سروستانی مھربان دوستان

 جناب و سمندری جناب حضور با که بزرگی جلسات در شب ھر بودند ريز نی در خود خانواده

 می مبارک جمال درگاه به نياز و راز و مناجات و آيات تالوت به شد می تشکيل رفسنجانی

 احبّای کشتار مشغول ريز نی مسلمانان و بودند الھيه الطاف ظھور منتظر پيوسته و پرداختند

 ذکر به که نوشيدند شھادت شربت الھی بندگان از نفر ھيجده گيرودار آن در . بودند مظلوم

  . شود می مبادرت بزرگوار شھيدان آن مشخصات

 شربت ريز نی به ذکريّا شيخ حمله واقعه در که بود حسن محّمد آقا جناب شھيد ليناوّ  -١

 از ايّام درسابق بود مشغول فروشی کاله شغل به ريز نی در محترم وجود ناي نوشيد شھادت

  می درست کاله پشم با ايشان ساختند می ديگر چيزھای بعضی و عبا و نمد کاله گوسفندان پشم

 . نمود می معاش تأمين زيبا و ظريف شغل اين با و فروخت می و کرد

 بود اغيار و يار احترام و محبّت مورد و عرفان و ايمان و خلوص و تقوی نھايت در جوانی

 دفاعی سنگرھای تمام و فرارنمود ريز نی حکومت و کرد حمله ريز نی به ذکريّا شيخ که وقتی

 آقا جناب که بود جامع مسجد سنگر بود مانده باقی که سنگری تنھا آمد در مھاجمين تصرف به

 تسليم دشمن به را محلّ  سلمانانم که حالی در کرد می دفاع محلّ  از سنگر آن در حسن محّمد

 و گرديد فائز شھادت رتبه به و گرفت قرار دشمنان گلوله ھدف ناگھان موقع آن در بودند کرده

 شھادت از پس کردند فرار لذا ندارد فايده مقاومت که دانستند ھم ديگران شد شھيد ايشان چون

 سعيد شھيد آن از . زانيدندسو سپس و نموده غارت را ايشان خانه ريز نی اشرار ، جناب آن

 استاد آقای با و باشد می وخلوص ايمان نھايت در که يادگارماند به زيور نام به دختر فرزند يک

 و باشند می موفقيّت کمال در ھمگی که گرديد فرزند پنج صاحب و کرد ازدواج امجدی هللاعبد

 -امجدی وحيد – امجدی حسين – امجدی فريبرز دکتر سرھنگ – است زير قرار به آنان اسامی

 فرزندانی دارای و داده عائله تشکيل اکثرا   نيز جليله نفوس اين امجدی جالل – امجدی عباس

 . باشند می

 و کمتمسّ  بسيار احبّای از بابا آقا مال فرزند حسن مال جناب مذکور واقعه در دّوم شھيد - ٢

 نی ھای کوھستان در احبّا از ای دهع با ريز نی به ذکريّا شيخ ورود از پس . بود ريز نی مؤمن
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 از جايزه گرفتن اميد به و شدند مطلع آنان اختفای محلّ  از محلّ  مسلمانان ولی بودند پنھان ريز

 جا آن به را شيخ تفنگچيان و نمودند مطلع کوھستان در بھائيان شدن پنھان از را او شيخ

 شيخ نزد را آنان بسيار شکنجه و زجر از پس و شدند دستگير آنھا ھمه که کردند راھنمائی

 ولی باشد امان در جانش تا نمايد یتبرّ  هللاامر از داد دستور مالحسن جناب به شيخ بردند ذکريّا

 يکی شيخ اشاره با لذا کرد اعالم هللا بھاء حضرت به را خود ايمان آشکارا بزرگوار شخص آن

  اظھار ھم باز چون ولی اختس مجروح را او و آورد دست به ضربتی شمشير با مسلمانان از

 شغل . کردند شھيد گلوله با را او است خوشحال شود فدا الھی سبيل در که اين از و نمود ايمان

 جناب از . داشتند می دوست را او مردم ھمه و بود فروشی پارچه ريز نی در حسن مال جناب

 خود خلوص با و ايمان با مادر سرپرستی و توّجه تحت در که ماند يادگار به فرزند دو مالحسن

 . گرفتند قرار ( پريجان )

 . پور شھيد عبدالسميع آقای و خانم فاطمه : عبارتنداز مالحسن جناب فرزندان

 و خانم عليا ھای نام به فرزند دو دارای و کرد ازدواج اغصان علی ميرزا آقای با خانم فاطمه

 شھيد عبدالسميع آقای و اند موفق باھره خدمات به و امر ظل در دو ھر که گرديد رضا محّمد

 محترم زوج اين از و نمود ازدواج وحيدی احمد ميرزا حاج جناب صبيه خانم تابنده با پور

 ، حسن آقايان و خانم قدسيّه ، خانم فاطمه ، خانم پريوش نام به موفقی و اليق فرزندان

 وساير ايران در مگیھ که آمدند وجود به بھمن و بھرام ، علی دمحمّ  ، هللا روح ، ھوشنگ

 . مشغولند خدمت به کشورھا

 وقتی بود حسنمالّ  جناب برادر علی محّمد مالّ  جناب سوز جان واقعه آن در شھيد سوميّن - ٣

 اين ولی نمودند تبّری به امر برادرش مانند ھم را او آوردند شيخ نزد به را محترم وجود آن که

 او شرير رھبر و ذکريّا شيخ بود آفاق محبوب سبيل در شھادت آرزوی در که شھامت با شھيد

 به را او عذاب بدترين با داد دستور و شد عصبانی شيخ لذا نمود لعن را الری عبدالحسين سيّد

 پايش به طناب بود زنده ھنوز که حالی در بريده را او گلوی از قدری دژخيمان لذا برسانند قتل

 نام پھلوی محله نام به بعدا   و بود بھائيان محله که چنارشاھی محله به بازار محله از بست

 در که را بارخاری اشرارمحلّ  از يکی و آويخته درخت به را جسدش و کشيدند است شده گذاری

 بدنش تمام که طوری به نمود روشن جسد آن زير خريده بود فروش معرض در جا ھمان

 تمام که کرد پاره را او شکم کارد با ديگری شخص ضمنا   گرديد جدا ھم از ھا مفصل و سوخت

 . ريخت بيرون شکم احشاء
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 ملکوت به و بودند الھی امر ظلّ  در ھمگی که آمد وجود به فرزند سه علی محّمدمالّ  جناب از

 جناب عيال پور شھيد جان پری خانم از بود عبارت شھيد آن فرزندان نام کردند صعود ابھی

 از يکی که جان پری خانم فرزندان نام هللا فضل و باقر محّمد آقايان و مذکور شھيد مالحسن

 پيش از هللاامر خادمه آن برومند و قمّوف ھای نوه نام و بود ريز نی الرحمان اماء افتخارات

 آغا نام به ريز مخلصنی و مؤمن الرحمان اماء از يکی با وفائی باقر محّمد آقای – گرديد مذکور

 سال چھل شوھرشان که محترم خانم اين. شدندن فرزندی دارای ولی نمود ازدواج وفائی بی بی

 امر خدمت به استقامت و شھادمت کمال با ھنوز سالگی ھشتاد سن در اينک نمود صعود قبل

  کرد ازدواج انوری مھدی سيّد جناب صبيّه ضيائيه خام با راسخی هللا فضل آقای ، است مشغول

 بديع جناب صبيّه خانم گوھر با راسخی آقای حاجی آقای جمله گذارداز يادگار به مؤمن فرزندانی

 . است داده بھائی عائله تشکيل و کرد ازدواج جذبی هللا

 و تقوی با نفوس از يکی مالعبدالحميد جناب مھيب حادثه آن در مجيد شھيد چھارمين - ۴

 مھربان بسيار نمود می معاشرت مالطفت و محبّت نھايت در اغيار و يار با که بودند بيان خوش

 جناب از درھرمالقاتی و بردند می لّذت ايشان مالقات از مردم ھمه و بود طبع شوخ و

 دوستان برای جناب آن که افتاد می اتفاق و بگويد داستان برايشان که خواستند می عبدالمجيد

 شنوندگان از يکی خندانيد می را ھمه و گفت می)جوک( امروز اصطالح به شب تا صبح از خود

  آنھا ۀھم که گفته لطيفه ھفتصد مجيدمالّ  امروز که بود گفته شمرده می را او ھای لطيفه که

 روزی ريز نی علمای از يکی داود سيّد مرحوم– شديم بر روده خنده از ما ھمه و بود آور خنده

 ھرکس که فرموده محّمد حضرت زيرا رفت خواھی بھشت به حتما   تو که بود گفته ايشان به

 . است واجب وبرا بھشت بخنداند را مؤمنی

 حال عين در و بود داده دست از را خود ھای چشم بينائی پيری سنين در عبدالمجيد جناب باری

 می را آنان خواھش ھم او و کردند می لطيفه گفتن درخواست و شدند می جمع او دور مردم

 خشي حمله از پس اّما کرد می خوشحال و سرگرم را ھمه شيرين ھای لطيفه گفتن با و پذيرفت

 به داشتند او با که آشنائی سوابق و دوستی ھمه آن با محل آن وفای بی مردم ريز نی به ذکريّا

 تفنگچيان به را نابينا سالخورده مرد آن بود داده وعده آنان به شيخ که واھی جايزه گرفتن اميد

 شانکِ  را او و نمودند مظلوم آن آزار و شکنجه به شروع ظالمان آن و دادند نشان ذکريّا شيخ

 در ايشان ولی نمود تبری به تکليف را جناب آن شيخ بردند ذکريّا شيخ حکومت مقر به شانکِ 

 پس برسانند قتل به را او داد دستور ذکريّا شيخ لذا نداد جوابی و ماند ساکت بکلی شيخ مقابل
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 ماند باقی فرزندانی مقّدس شھيد آن از کردند شھيد داده قرار گلوله ھدف را بزرگوار شخص آن

 محترم و قمّوف احبّای از ايشان ھای نوه و اند کرده صعود تاکنون و بودند امر ظل در ھمگی که

 جناب با که بود " خانم مريم " عبدالمجيد مال جناب دختران از يکی جمله از باشند می ايران

 ميرزا یآقا آنان از يکی که گرديد فرزند چندين دارای و نمود ازدواج معلم حسين محّمد ميرزا

 خدمات به خود عمر طول در که باشند می ايران نونھاالن شرکت کارمند گستران مھين کوچک

 ممعلّ  ابراھيم ميرزا جناب نام ذيل در خانواده اين افتخار پر تاريخ و گرديدند موفّق امريّه عاليه

 . گشت مرقوم

 بود شھيد اسماعيل اميرز فرزند اکبر علی ميرزا جناب موحش حادثه آن در شھيد پنجمين - ۵

 از مادرش ھمراه طفوليّت ھنگام اسماعيل ميرزا شدند ناميده " اعالئی " نام به خانواده اين که

 فالکت و سرگردانی مّدتھا از پس و شد آزاد شيراز در که بود سردار علی ميرزا دورۀ اسيران

 تدريج به اکبر يرزام بود شمار بی صدمات و باليا متحّمل پيوسته و نمود مراجعت ريز نی به

 ھمراه ذکريّا شيخ حمله وھنگام گرفت قرار امر خدوم و فداکار احبّای مقّدم صف ودر شد بزرگ

 مسلمانان از يکی برگردد ريز نی به که گرفت تصميم ناگھان ولی کرد فرار ريز نی از احبّا ساير

 او مراجعت از بود بّااح کردن پيدا مأمور ذکريّا شيخ طرف از که شمسا مشھدی نام به ريز نی

 را او تفنگچيان ، دھد می تحويل شيخ تفنگچيان به و کند می دستگير را او و شود می مطلع

 سر از و بود ظالمان امان بی شکنجه زير که حالی در او و دھند می قرار آزار و شکنجه تحت

 و کمبار جمال مثنوی و مناجات تالوت به چکيد می زمين بر خون ھای قطره صورتش و

 و ضرب مقابل در که کردند می تعجب شيخ سربازان که بطوری بود مشغول امری سرودھای

 را او و ، دارد معنی چه خواندن سرود است جاری او روی و سر از خون که حالی در و شتم

 شيخ نزد که اين برای تو که نمودند می اعتراض شمسا مشھدی به و کردند می حساب ديوانه

 مشھدی ولی ببريم شيخ نزد کافر نام به که دادی ما تحويل را ديوانه اين یکن پيدا محبوبيّت

 است بوده بھائی پدر در پدر شخص اين که ھستم مطمئن من که خورد می قرآن به قسم شمسا

 را او پيش از بيش ظالم سربازان جھت اين از . کند می مسخره را شما دارد و نيست ديوانه و

 اين که گفت می راست شمسا مشھدی حقيقت در ساختند یم مضروب و کردند می شکنجه

 نزد به را او چون بود شده سرمست جانبازی به عشق صھبای از او ولی نيست ديوانه شخص

 با شيخ داشت اعالم را خود ايمان خندان و خوشروئی کمال با پرسيد اش عقيده از و بردند شيخ

 قتل به کالم حسن و خوشروئی اين با خصش اين نبود مايل داشت که يتیجالدّ  و قساوت تمام
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 من گويد می اکبر ميرزا جناب ولی کنيد وادار یتبرّ  به را او که کرد می اصرار ، برسد

 اين از را من خواھيد می گونه چه شما و شوم شھيد تا برگشتم اصطھبانات از مخصوصا  

 اطاق از را جناب آن که وقتی برسانند قتل به را او که دھد دستورمی لذا نمائيد محروم موھبت

 نزد به را او دوباره که کند می درخواست مأمورين از برسانند قتل به تا ميآورند بيرون شيخ

 ايشان از شيخ ، برگرداندند را او کند تبری خواھد می که اين گمان به مأمورين برگردانند شيخ

 خوب بسيار گفت شيخ بکنم خواھشی يک شما از که برگشتم گفت خواھی می چه پرسيد

 فشنگ با را من دھيد دستور دارم تقاضا شما از گفت اکبر ميرزا جناب بگو را خود خواھش

 فشنگ با را او خواھد می که طور ھمين که داد دستور مأمورين به ھم شيخ نکشند واليتی

 در زيرا آورند می ايران به خارج از که است فشنگی واليتی فشنگ از مقصود نکشند واليتی

 و ندارد اعتبار زياد ھا فشنگ اين و کنند می پر باروت با دوباره را خالی ھای فشنگ ايران

 فشنگ با بود خواسته طورکه ھمان را عزيز وجود آن حال ھر به – شود نمی منفجر گاھی

 فرزند يک گرديد نصيبشان که شھادت عظيم برافتخار عالوه ايشان از کردند شھيد خارجی

 داشت حيات قبل سال يک تا که ماند يادگار به " اعالئی حسين ميرزا " نام به خدوم و بزرگوار

 شيرين بسيار بود مشغول امر خدمت به ايمان و عشق نھايت با پيوسته خود عمر طول در و

 احبّا زندگی الّدين محی آميز شيطنت تحريکات واسطه به که آن از پس بود سيما خوش و زبان

 جناب بود خدمات مصدر آنجا در و رفتند شيراز به خانواده با ايشان شد اختالل دچار ريز نی در

 فرزندانی صاحب و کرد ازدواج هللاعبد ميرزا جناب صبيّه اتحادی جھان خانم با حسين ميرزا

 امر  ظلّ  در که اند شده فرزندانی صاحب کرده ازدواج نيز آنان بيشتر که گرديد عاليقدر و اليق

 . يابند می پرورش

 می توضيح شد ذکری نيز خبيث شمسای مشھدی از شھيد اکبر ميرزا جناب احوال ذکر در چون

 به رو سرعت نھايت با شمسا مشھدی و نشد طوالنی ريز نی در ذکريّا شيخ حکومت که دھد

 در و شد اختالل دچار او يوميّه معيشت که گرديد ناتوان و فقير قدری به و رفت زوال و بدبختی

 ديگر که گرديد خانوادگی بدنامی دچار بدبختی درکمال و گرديد ذليل و حقير بسيار ھم مردم نزد

 رفت. دنيا از شرمساری با توأم گرسنگی و فقر کمال با و آيد بيرون خانه از کشيد می خجالت

 خانم ، طوبی خانم رضوان، خانم : است قرار بدين اعالئی حسين ميرزا جناب فرزندان اسامی

 . هللا موھبت آقای ، بھائی آقای ، اکبر علی آقای ، عليا خانم ، شریب   خانم ، بھيّه
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 بھائی سال روز اوليّن روز آن و است امريّه ۀمقّدس اعياد از بھائی ديانت در که نوروز عيد

 تمام ھفته دو تا روز آن از و بوده ايرانيان قديمی اعياد از . باشد می نيز امر تقويم طبق و است

 سال اّول روز آن ھم ايران شمسی تقويم طبق بر و شوند یم مشغول سرور و جشن به مردم

 پادشاھان از يکی جمشيد سلطنت دورۀ بود ياد ھا جشن اين چون و شود می محسوب شمسی

 تخت " نام به فارس در ايران تاريخی شکوه با و عظيم بناھای که است ايران مشھور و قديم

 آن اھميّت بر داشته گرامی را عيد آن پيوسته ھم ايران پادشان است منسوب او به " جمشيد

 . اند افزوده جشنھا آن تشکيل لزوم و روز

 برطبق ھم و امری نظر از ھم الھی احبّای که بود نوروز ايّام مقارن ريز نی به ذکريّا شيخ ورود

 و آشنايان و فاميل تمام که دھند می ترتيب شکوھی با جلسات و گيرند می جشن یملّ  رسوم

 در کدورتی نفوسی بين اگر و کنند می مالقات ھم با باشند که مذھبی و مشرب ھر در دوستان

 تا نمايند مالقات و معاشرت يکديگر با ھمه است الزم روز آن در باشد شده حاصل سال طول

 . گردد برقرار آشتی و صلح و شود می مرتفع کدورتھا تمام

 بی و دری به در و غارت و قتل مقّدسی روزھای چنين يک در ريز نی سّوم واقعه در

 ياران از نفر شش که بود نوروزی ھای جشن دّوم روز ، شد شروع ريز نی احبّای سروسامانی

 بودند شده پنھان است مشھور قبله کوه به که ريز نی جنوبی ھای کوھستان در که ريز نی

 عده ھم وا و دادند خبر شيخ به شده مطلع آنان اختفای ازمحل ذکريّا شيخ جاسوسان و اشرار

 شيخ حضور به و دستگير را آنان ريز نی کافران راھنمائی با نموده مأمور را تفنگچيان از ای

 وارد گناه بی اسيران آن پيکر بر که زنجير و سنگ و چوب ضربات اثر از راه بين در آوردند

 فراوان شکنجه از بعد را آنان ھمه داد دستور شيخ و بودند مرگ حال در و ناتوان بکلی آوردند

 . پردازيم می مظلومان آن احوال ذکر به اينکه که نمايند شھيد

 شخص اين بودند اسمعيل محّمد جناب سّوم حادثه در الھی امر قربانيان نفراز ششمين - ۶

 اسير مادرشان ھمراه که بود سردار علی ميرزا قيام دوره شھدای از محّمد حاج فرزند بزرگوار

 با شيراز شھر در متوالی روزھای آنکه از بعد جا آن در و بود شده فرستاده شيراز به و گرديده

 وجود اين شدند آزاد بودند دوانيده شھدا بريده سرھای دنبال در لد ھ   و ساز با برھنه پای و سر

 خدمات مصدر ريز درنی و کرد رشد نيز عرفان و ايمان مرحله در سنّی رشد موازات به مبارک

 از و بود مشغول مردم به خدمت و امر خدمت به انجذاب و عشق نھايت با و گرديد امريّه ۀمھمّ 

 اظھار آشکارا ذکريّا شيخ نزد در چون و گرديد نازل افتخارش به الواحی عبدالبھاء حضرت
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 در بشتافت اعلی رفيق به و بنوشيد شھادت شربت و گرديد صادر او قتل دستور نمود ايمان

 جناب و علیمالّ  جناب ، مرضيّه خانم ، طلعت خانم : ھای نام به فرزند چھار دارای شھادت حين

 . بود رحمان مالّ 

 آن فرزندان ساير و نوشيد شھادت شربت شد شھيد پدرش که روز ھمان در علی مال جناب

 مالّ  جمله از شدند ھا ناراحتی و دری به در و گوناگون باليای و صدمات متحّمل مجيد شھيد

 آزاد بسيار آزار و شکنجه از پس و بودند شده اسير پدرشان اهھمر ھم ايشان که لقمانی رحمان

 به که شد خانم جھان و خانم زيور و جالل و هللاذکر ھای نام به عاليقدری فرزندان دارای شدند

 شايسته و خدوم فرزندانی دارای و دادند عائله تشکيل ھريک و گرديدند مشغول هامريّ  خدمات

 . باشند می

 ھمان به و شد اسير پدر ھمراه که بود علیمالّ  جناب کبری حادثه آن در شھيد ھفتمين - ٧

 و پرسيد او عقيده از ظالم شيخ و بردند شيخ نزد کردند می آزاد و شکنجه را ديگران که ترتيب

 که شد شھيد ھنگامی مقّدس وجود اين گرديد صادر او قتل دستور نموده ايمان اظھار جواب در

 را افتخار اين او و بود اين از غير الھی اراده ولی نمايد ازدواج ديگر روز دو تا بود قرار

 تا او برای افتخار اين و شود کرمل کوه در اعلی طلعت استقرارعرش فدائيان از که کرد حاصل

 . بماند باقی ابدالدھر

 اسرای از مادر ھمراه ھم ايشان که محّمد حاج فرزند ابراھيم محّمد جناب شھيد ھشتمين - ٨

 پسر و اسمعيل محّمد جناب برادرش که روز ھمان در بود شده آزاد و بود ريز نی دوم واقعه

 مشقّات تحّمل نظر از و نوشيد شھادت شربت ھم ايشان شدند شھيد علیمالّ  جناب برادرش

 آنان اسامی که ماند يادگار به اليقی فرزندان عزيز شھيد اين از داشت آنان با مشابھی وضع

 داده عائله تشکيل ھمگی که لقمانی خانم زھرا و قيومی امير و مدنی هللاامر از است عبارت

 . باشند می تقوی با و ھوشمند فرزندانی دارای

 دستگيری وضع که است مذکور ابراھيم مّحمد فرزند هللااسد جناب حادثه آن در شھيد نھمين - ٩

 . است مظلومان ديگر مانند ايشان شھادت و شکنجه و

 شربت حالت و کيفيت ھمان با روز ھمان در که است حسينمالّ  فرزند مھدی شھيد دھمين - ١۰

 . نوشيد شھادت

 شتافت ابھی ملکوت به و نوشيد شھادت شربت مھيب روز آن در که شھيد يازدھمين - ١١

 ضمن و شده مشرف عبدالبھاء حضرت زيارت به که بود نوروز مشھدی فرزند اکبر علی جناب
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 کرده شھادت مقام به وصول رجای و بود سروده عبدالبھاء حضرت نعت در که اشعاری

 و نمود استقبال را کافران ھای گلوله سرور نھايت با بود گرديده مقرون اجابت به او تقاضای

 ھمگی که گذارد يادگار به خود از عرفان و خلوص با بسيار فرزندانی شتافت ابھی ملکوت به

 آقای و وحدتی يوسف ازآقای اند عبارت آنان سامیا و باشند می ريز نی احبّای افتخار موجب

 و خدوم فرزندانی دارای و دادند عائله تشکيل ھمگی که قيومی بيگم خانم و ضمير پاک علی

 . باشند می اليق

 را مھدی پسرش او از قبل که بود العابدين زين فرزند حسينمالّ  روز آن شھداء از ديگر - ١٢

 روز آن در که مھدی فرزندش آن از غير بزرگوار شخص ينا کردند شھيد وی چشمان مقابل در

 ، هللاعبد جناب ، مريم خانم و زينب خانم : ھای نام به بود ديگر فرزند چھار دارای شد شھيد

 قبل سال در ، باشند می اليقی فرزندان دارای داده عائله تشکيل ھمگی که ، حسن محّمد جناب

 يکی افتخارمالقات بودم ايران شمالی شھرھای از يکی شيروان ساکن ماه سه قريب بنده اين که

 خانم نام به ايمان با و مشتعل بسيار خانم يک ايشان.  داشتم را مالحسين جناب دختران از

 ھمگی که باشد می فرزند ھفت دارای که بود شھر آن مھاجران از ( طعامی ) احمدی انيسه

 ھوش دارای قدری به اطفال اين و بودند انیانس اخالق و آداب حيث از بھائی اطفال کامل نمونه

 ھای نوه اطفال اين گرديد می خاطر تسرير موجب آنھا ديدار که بودند اخالق حسن و ذکاوت و

 . باشند می شھيد نمالّحسي جناب يادبودھای و طعامی محّمد جناب

 فرزند سعبا آقا جناب ريز نی به ذکريا شيخ حمله پرحادثه ۀ دور شھدای از ديگر يکی - ١٣

 .  بود ريز نی القدس حظيرة خادم و مشغول امر خدمت به عمر تمام که بود شريف

 و گرديد معروض عبدالبھاء حضرت اقدس ساحت در او خالصانه عبوديّت و خدمتگزاری مراتب

 : گرديد نازل مقّدس وجود آن افتخار به و گردد می اوراق اين بخش زينت که لوحی

 و سھيم احبّاء خدمت به که را خدا حمد عبدالبھاء ھمکار و مھمگا و ھمنام ای -هللاھو

 پايان بی موھبت اين حسرت در من و ياران خدمت به مؤيد و موّفق تو شريکيم نام در

 و اصفياست فرق بر متلئلئه مرّصع اکليل که عظمی موھبت براين را خدا کن شکر پس

 ع ع  الثناء و التحية عليک

 يکی با ھم محترمه آن که شدند دختری دارای و کرد ازدواج النساء يرخ خانم با عبّاس آقا جناب

 نی کافران اشاره با اسعبّ  آقا جناب داد امری ۀعائل تشکيل و کرد ازدواج سروستان احبّای از

 شيخ چون و نمودند فراوان ۀشکنج و بردند شرير شيخ نزد را او و افتاد اشرار چنگ به ريز
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 داشت اظھار را خود ايمان علنا   و داد نشان استقامت ولی نمايد ریتبّ  داد دستور معمول طق بر

 لطائف ذکر با و بود مزاح و بيان شيرين شخصی عبّاس آقا جناب کردند شھيد را او داد دستور

 می احبّا منزل به وقت ھر که بود اين او ھای شوخی جمله از نمود می خوشحال را ھمه شيرين

 می ای نامه دعوت نبود منزل در کسی اگر نمايد دعوت محفلی در حضور برای را آنان تا رفت

 می خانه کليدی جا در و کرد می امضاء " ع ع " با عبدالبھاء حضرت مانند را آن ذيل و نوشت

 ھمکار و ھمگام و ھمنام را او عبدالبھاء حضرت چون داد می ھا ھمسايه دست به يا گذاشت

 ھای کاری شيرين از ديگر کرد می تقليد را حضرت آن امضاء جھت اين از بودند خوانده خود

 و منحرف ناقضين با ارتباط واسطه به بعدھا که دھجی مھدی سيّد نام به شخصی که بود اولين

 ولی بود افيون شرب به معتاد مشاراليه بود آمده ريز نی به امرهلل مبلغ عنوان به گرديد مطرود

 مبارک جمال شريعت در افيون شرب زيرا نشوند او ناپسند عمل اين متوّجه احبّا کرد می سعی

 ھم امر مبلغ که اين به رسد چه تا بدانند بھائی را خود توانند نمی معتاد اشخاص و حرام بکلی

 مشغول ترياک شرب به عباس آقا جناب غياب در اشتد منزل القدس حظيرة در او چون ، باشند

 مصرف برای که را ذغالھائی ، بود شده واقف مسئله  براين عبّاس آقا جناب ولی شد می

 که حالی در نمود می فراھم آتش کوبيده ذغال وبا کند می نرم بکلی خريد می القدس حظيرة

 تر درشت ھای ذغال با که آتشی از زيرا پسندند می را درشت ذغالھای ترياک به معتاد اشخاص

 می عباس آقا به مذکور مھدی سيّد روزی . ببرند لّذت ترياک دود از توانند می بھتر شود فراھم

 برسد او به ميھمانی اگر ھم عبدالبھاء آيا ببينم بگو عبدالبھاء ھمکار و ھمگام و ھمنام ای گويد

 وقت ھيچ من دھد می جواب اسعبّ  آقا افروزی می آتش نرم ذغال با و کند می نرم را ذغالھا

 است ناميده خود ھمکار را لناقاب اين حضرت آن ولی ھستم عبدالبھاء ھمکار که نکردم اّدعا

 نرم را ذغالھا من مثل ھم ايشان بشويد عبدالبھاء حضرت ميھمان شما اگر که است معلوم پس

 . ھستم ھمکارش که فرمايند می من به چگونه پس کند نمی گوئيد می اگر کند می

 در که داشت نام درويش سردارجناب ميرزاعلی جناب وفای با ياران از يکی – ١۵ و ١۴

 ھمراه ساله پنج ابراھيم و ساله ھفت علی محّمد فرزندانش رسيد شھادت به دّوم دوره دافعاتم

 رشد سنّ  به که آن از پس و شدند پناھنده بود آنان بستگان از که کاظم حاجی خانه به مادرشان

 قيام دوره و وحيد حضرت دوره وقايع به مربوط حکايات احبّا ديگر و خود مادر از و رسيدند

 روشن ايشان در ايمان نور شنيدند را سابقه بی ھای جانبازی آن و سردار علی ميرزا بجنا

 حضرت ۀدور در نمودند.   آفاق محبوب سبيل در فداکاری و امر  خدمت به شروع و گرديد
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 افتخارشان به مبارکه الواح و بودند امر فعال و خدوم نفوس از عبدالبھاء حضرت و هلل ابھاء

 به عرايض تقديم ضمن کرات به و افزوده انجذابشان و اشتعال شّدت بر الواح اين گرديد نازل

 پدر مانند داشتند ميل و نمودند می را شھادت مرحله به فوز رجای عبدالبھاء حضرت ساحت

 اين به را آنان تلويحا   پذيرفته را آنان قلبی رجای حضرت و شوند شھيد امر راه در بزرگوارشان

 با ولی زيستند می پنھان ريز نی به کريّا شيخ ھجوم ھنگام ، بودند هداد مژده عظمی موھبت

 وجود دو اين کرده پيدا را آنان گاه مخفی شيخ تفنگچيان ريز نی ملحدين راھنمائی و اشاره

 را دو آن که ذکريّا شيخ مقابل در ترتيبی به که ھر و برند می شيخ نزد نموده دستگير را مقّدس

 شھيد را دو ھر داد دستور لذا کردند می ايمان اظھار نموده مقاومت نمود می تبّری به امر

 می تقسيم شقّه دو به شمشير با است بوده زنده ھنوز که حالی در را ابراھيم جناب حتّی کردند

 . کنند

 متحّمل پيوسته نيز آنان که ماند باقی مؤمن و خدمتگزار فرزندانی مقّدس شھيد دو آن از باری

 :از عبارتند علی دمحمّ  جناب فرزندان بودند ريز نی سوانح تمام رد صدمات و باليا

 . بود ريز نی در مشتعل و ناطق الرحمان اماء از يکی که طلعتيه خانم - اّول

 بيان و ونطق بود امر سواد با و مطلع نفوس از يکی که مقتولی درويش مالّ  جناب - دّوم

 خانم لقا ھای نام به فرزند دو صاحب و ودب امرمشغول تبليغ به عمر تمام در و داشت فصيحی

 . مشغولند هللاامر خدمت به ھمگی که آمد وجود به فرزندانی نيز آنان از که گرديد حيدر

 به طھران در و بود امر ظلّ  در عمر پايان تا ھم ايشان که مقتولی عبدالحميد جناب - سّوم

 می امر خدمت به قمّوف که گذارد يادگار به خود از اليق فرزندانی و نمود صعود ابھی ملکوت

 . باشند

 جناب . نمود صعود شباب سنين در و بود امر فعال و خدوم جوانان از که رحمان – چھارم

 که باشند می آئين مبرم حسين محّمد آقای نام به تقرير خوش و نظر بلند فرزندی دارای ابراھيم

 امر خدمت به انجذاب و خلوص کمال با پيوسته و است سالگی ھفتاد حدود سنين در اکنون

 و مشغول خدمت به امر ظلّ  در ھمگی ايشان ھای نوه و فرزندان و باشد می و بوده مشغول

 . مألوفند

 نوشيد شھادت شربت سالگی پنج و سی سن در که ريز نی مظلوم شھدای از ديگر يکی - ١۶

 و آرام و مھربان ياربس و عرفان و ايمان از سرشار روحی با که بود هللا عطاء استاد جناب

 . بود قدم پيش امريّه خدمات در و اغيار و يار محبّت مورد و داشت برلب مليح تبّسمی پيوسته
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 افتخار به و بود الھی امر شيدای و عاشق و کرد زندگی استقامت و قناعت و صبر نھايت در او

 "جان بيگم " نام به بھائی دختران از يکی با ، گرديد نائل عبدالبھاء حضرت از لوحی وصول

 تشکيل دو ھر که گرديد خانم فّرخ و خانم فاطمه ھای نام به فرزند دو درای و نمود ازدواج

 خدمتگزار و موبّق فرزندانی دارای و ايران خدوم و مؤمن بسيار الرحمان اماء از و داده عائله

 چنگ به اوباش ائیراھنم نام به ريز نی کوھستانھای در ھم هلل عطاء استاد جناب .باشند امرمی

 که یمحلّ  بين فاصلۀ در اسيران ساير مانند ھم مقّدس وجود آن و افتاد ذکريّا شيخ تفنگچيان

 و سنگ و تازيانه ضربات زير بود کوھستانی راه ميل ده حدود در که شيخ منزل تا شد اسير

 يشترب جانی نيمه بردند می شيخ نزد را آنان وقتی که بطوری بود مسلمان دژخيمان چوب

 مظلوم آن قتل دستور عنود ذکريّای شيخ حال اين با بودند مجروح و آلود خون ھمگی و نداشتند

 . کردند تيرباران ھم را ايشان و نمود صادر را اسيران ساير و

 صبّاغ علی استاد جناب وحشتناک و پرآشوب دور آن در الھی امر فدائيان از ديگر يکی - ١٧

 شخصا   احبّاء با معاشرت ضمن و بود شده کار مشغول آنجا در و آمده ريز نی به کرمان از که

 و اشتعال نھايت با و گرفت قرار امر خدوم و فداکار مؤمنين عداد در و نمود حقيقت تحری

 نام به خود برادر فرزندان از تن دو تبليغ به موفق ايشان گرديد مشغول امر تبليغ به انجذاب

 احبّای از و گرديد ضيائين ھا آن فاميل نام که شد معمار هللاداس استاد و معمار حسين استاد ھای

 افزود می انجذابش و اشتعال شّدت بر روز به روز . گرديدند ريز نی تقوای و خلوص با بسيار

 او سکنات و حرکات تمام از . کند امرپيدا به خدمت برای راھی که بود آن جستوی در پيوسته و

 به عاقبت که دانست می وخود بود آشکار و ظاھر امر وفای با و حقيقی مؤمن يک عالئم و آثار

 قبل و شد ريز نی در امر گانه ھيجده شھيدان سرحلقۀ عاقبت و گرديد خواھد نائل شھادت رتبه

 به ذکريّا شيخ که موقعی . گرديد نائل عبدالبھاء حضرت از لوحی دريافت افتخار به شھادت از

 بالد ساير به متواری احبّا از کثيری وعّده شد شروع ائيانبھ غارت و قتل و نمود ريزحمله نی

 که خود آرزوی به تا ماند ريز نی در مقّدس وجود اين ولکن گرديدند پنھان ھم بعضی و شدند

 را شيخ تفنگچيان اوباش و کافران حال ھر به و گردد نائل است آفاق محبوب سبيل در شھادت

 انکار به تشويق را او شيخ بردند شيخ نزد و دستگير را ايشان و کردند راھنمائی او منزل به

 کرد اعالم هللابھاء حضرت به را خود ايمان وشھامت صراحت کمال با پاک جان آن ولی نمود

 دادن از ايشان ولی نداريم کاری ات عقيده به بدھی ما به پول مبلغی اگر گفت او به شيخ سپس
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 و گرديد صادر مخلص و مقّدس وجود آن قتل وردست لذا کرد، امتناع خود جان حفظ برای رشوه

 . کردند تيرباران را او افراد ريز نی جامع مسجد مجاورت در

 کردن وارد از پس و کشند می اطراف به بسته او پای به طناب مقّدس وجود آن شھادت از پس

 می آتش انداخته گودالی در را او نازنين پيکر آن بر شمشير و چوب و سنگ با بسيار ضربات

 او عيال و نمايند می غارت را خانه نموده ھجوم ايشان خانه به اوباش و اشرار سپس و زنند

 . دھند می قرار آزار و شکنجه تحت وجه گرفتن برای را

 که بودند سلمان فرزند هللاامر جناب ريز نی به ذکريّا شيخ حمله واقعه در شھيد آخرين - ١٨

 عشق کمال با امريّه خدمات در و بود استقامت و عتشجا نھايت در و منجذب و مشتعل جوانی

 مورد کرده دستگير را او شيخ تفنگچيان ريز نی مسلمانان راھمائی با داشت شرکت عالقه و

 بود چنان جانفشان جوان آن نازنين پيکر بر ضربات شدت و دادند قرار شکنجه و جرح و ضرب

 نگھدارند ايستاده را او نتوانستند أمورينم و نداشت رمقی ديگر بردند شيخ نزد را او وقتی که

 می را آخر ھای نفس کشنده ضربات آن اثر از عزيز شھيد آن چند ھر انداختند زمين روی و

 توانست سختی به بزرگوار شخص آن و نمود می محاکمه را او قساوت با شيخ معذلک کشيد

 شنيد اقرار خودش زبان از خشي که آن از پس.  نمايد شھادت آرزوی و کند اعالم را خود ايمان

 تيرباران کشيده بيرون شيخ خانه از را او جان بی تن وتفنگچيان کرد قتل به محکوم را او

 . بود کرده پرواز ابھی ملکوت به پاکش روح تيرباران از قبل که حالی در نمودند

 کمال با ھیال احبای اندکه فرموده نازل شھداء آن افتخار به ای نامه زيارت عبدالبھاء حضرت

 کبری واقعه اين خصوص در و نمايند تالوت حضرتشان از نيابت به شھداء آن مرقد در خضوع

 صفحات اين بخش زينت آنان از يکی که اند فرموده نازل شھداء بازماندگان به خطاب الواحی

 : گردد می
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 االبھی هلل بھاء عليھم الھی احبّای ريز نی سروستان

 
 تصوير و بود رستخيز وارد عزيز برياران ريز نی در که مصائبی چند ھر مبارک جمال باوفای ياران ای هللاھو

 و اوج آھنگش جانفشانی جشن و بود تزيين نھايت در بال بزم ، نمود می حديث و قديم عموميّه مصائب
 جھتی از و شد واقع تاراج و تاالن جھتی از و آمد دور به کبری شھادت جام طرفی از و نمود احاطه را حضيض

 و جانفشانی خوان در فدا از ای مائده ھر نتوان وصف ديگر آوارگان سروسامانی بی جھتی از و نمايان خرابی
 و بزارد و بگريد آنچه عبدالبھاء بود کربال صحرای بال دشت تصوير و تشخيص مھيّا و حاضر قربانی بساط
 اھل قلوب و است گريان اعلی مالء ديده زيرا نيابد رقرا و سکون البتّه نمايد فغان و ناله و بگدازد و بسوزد

 حدائق در و برپاست ماتم است کدورت و حزن از مقّدس که احديّت بارگاه در . سوزان و گداخته ابھی ملکوت

 اين وجود با ، گداز و سوز در محزن الحان به کبری مصيبت در و دمساز حنين و آه به طوبی سدره طيور قدس

 قرون اگر نمايم محن و باليا آن شرح که گويم چه و نگارم چه قاصر تقرير از لسان و عاجز ريرتح از قلم البته

 دلبر آن سبيل در چون جانفشانی و مصيبت اين و وقربانی شھادت اين ولی ننمايم حاصل تسلی بگريم اعصار و

 بی ثروت و روان گنج تاالن و تاراج و کامرانی بزم شھادت ميدان و است شادمانی جشن ماتم لھذا رحمانی

 ، ربّانی موھبت سروسامانی بی و است گی آزاده گی آواره است کامرانی و اميری پريشانی و اسيری پايان
 حيات ايّام ، آبادی خرابی و است اميدواری يأس ، است رحمت زحمت ، است نعمت نقمت .است مسّرت حسرت

 به قصور رود عدم به غم و شادی نماند سرور و حزن دگرد منتھی يسر و عسر ، يابد پايان زندگانی و گذرد در

 در دو ھر عاقبت ستمکاران و ستمديدگان نماند کامرانی و ناکامی يابد پايان دو ھر ذلت و عّزت گردد مبّدل قبور

 نھايت دنيا عزيز و گردند کام تلخ عاقبت آشام شھد نفوس که جاست اين فرق لکن مستورشوند تراب اطباق ظل

 گردد کثيفه قبور منيفه قصور گردند گورستان خاک پنھان عاقبت پرنيان و پرند بستر در خفتگان شود ذليل

 سرمستان ولی يابند مستقر و مقر خاکدان طبقات در جھان اين از خاسر و خائب شود مطمور گور معمور بنيان

 نامتناھی زحمات تحّمل ذرانندگ ناگھانی باليای و مصائب در را خويش اوقات ربانی ياران الھی سبيل در بال جام

 ايوان به زندان از جويند کامله موھبت بينند رابحه تجارت شوند ناکامی نتائج از سرور و پرنشئه و نمايند

 و خواھند بال دشت قربانی ، شوند ابھی جمال فدائيان ، گردند کبريا درگاه مقبول رسانند جانان به جان و شتابند
 به و آورد دور به جامی چنين عنايت يد که نمود شکرانه ھزار نفسی ھر در ايدب پس . شتابند باال جھان به

 : ماقال فنعم.  آمد دست به کامی چنين و شد حاصل آرزوئی چنين و کرد سرشار مدامی چنين

 . دھند می بيشترش بال جام است تر مقّرب بزم اين در که ھر             

 را نفرما فرما نوۀ ميرزا کيوان شھيرشاھزاده شيخی محيط ميرزا داشت اشراق عراق افق از آفاق نيّر که زمانی

 کيفيّت براين مذکور شاھزاده جز نفسی که آن شرط به شتابد مبارک حضور به شب نيم در خفيا   که نمود واسطه

 : است اين ابيات جمله از بودم گفته غربی کردستان سفر در من که فرمودند جواب در ، نيابد اطالع

 بيار ھم و بيا داری دل و جان ورنثار            ميا جا اين دل به ھستت ھمی جان گرخيال         

 ميار زحمت شو دور ره اين مرد ورنباشی       طلب داری بھا وصل گر است اين ره رسم       

 وصول به ردک کربال به مراجعت فورا   نشد مشّرف اقدس ساحت به جواب اين از بعد خوف شّدت از بيچاره آن

 ، بود روز ھفت نامبارک وفات آن و مبارک جواب اين ميان فاصله فرمود وفات و گشت شديد حمامی گرفتار

 اولی قرون در مالحظه ياران . سزاوار قربانی و است شايان جانفشانی هللا محبت سبيل در که است اين مقصود

 باد به سلطنت سرير کامجو آن . رسيد پايان به نيز يدشھ حضرت ابرار سيّد ماتم و شد ناپديد يزيد بزم که نمايند

 گذاشت ابدی لعنت آن . گشت سرمست مختوم رحيق از مظلوم جان پاک اين و گرفت گريبان ابدی نکبت ولی داد

 اوج بر علم اين ، بگداخت نحاس مانند نفسانی رزم در آن و شتافت الھی بزم به اين يافت سرمدی عّزت اين و

 سرمديّه ممات عمق در آن و درخشيد ابديّه حيات افق از اين ماند غمناک خاک تيره اين در آن و زد افالک

 شادمانی و فرح سروسامانی بی از نورانی ياران ای باری  ؟ کجا به تا کجاست از ره تفاوت  ببين شد گرفتار
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 آمال منتھا است ينا او سوی به شتابان و او موی پريشان و او روی آشفته و اوئيد کوی سرگشته نمائيد

 : گفته عرب شاعر ، مخلصين آرزوی نھايت است اين مقربين

 بمنيتی منيتی رخيص ذاک و         المنی لی اذتبيح المنايا تتيح                       

 که قسم آسمانی جمال آن به حال است من آرزوی زيرا نموده قربانی تقدير من برای از رحمانی دلبر آن يعنی

 و الھوتی کينونت که کنيد مالحظه .برنيائيد سروسامانی بی اين پاداش عھده از البّته نمائيد شکر دھزارص اگر

 را الفداء له روحی اعلی ربّ  حضرت اولی نقطه رحمانی حقيقت مشرق آفتاب الھی افق نيّر روحانی حقيقت

 : فرمايد می مبارک جمال به خطابا   بود فدا کأس تجرع آمال نھايت

 ومليک وجود سرّ  آن محبتک فی السب و سبيلک فی القتل اال ماتمنيت و لک بکلی فديت قد االکبر نا دسيّ  يا

 ديگر . شد رصاص تير ھزار ھدف مبارک جسد و پيوست حصول به مقصود و فرمود آرزو چنين شھود و غيب

 . نمود وجدان و جان آرزوی بايد چگونه آيا پاسبان قدوم خاک و آستانيم تراب ذره که را ما

 و نگاشتند احديّت درگاه در خويش خون به قبول آيات و شتافتند فدا ميدان به و نوشيدند وفا جام ريز نی ياران

 را رحمت باب اين و ربودند آنان را سبقت گوی اين دادند تاالن و تاراج به سرسامان و گل و آب و دل و جان

 ، محرم آنان ، محروم ما فرمودند اثبات خويش مدّعای و دپرداختن حقيقت به درگاه آن عبوديّت به گشودند آنان

 المتلئأل المقام ھذا من لھم طوبی هلل ابموھبة الطافحة الکأس ھذه لھم مريئا   و ھنيئا   اميدوار آنان مأيوس ما

 علی انواره اشرقت اللذی الفضل ھذا من و لھم طوعا   و المدرار الفيض ھذا من لھم شریب   هللامحبة بانوار

 ع ع االبھی البھاء عليکم و قطاراال

 

 ممعلّ  ابراھيم ميرزا جناب

 زھد درنھايت که بود معلم ابراھيم ميرزا جناب ريز نی عاليقدر دانشمند و محترم احبّای از يکی

 عده جز ولی بود شده نائل ايمان شرف به وحيد حضرت دوران از و کرد می زندگی تقوی و

 سمت و ريزبود نی محترمين از يکی چون . نبود مطلع انايش ايمان از کسی دوستان از قليلی

 بی ھای خانواده و متواری احبّای به توانست داشت را مسلمين ساير و خوانين اطفال معلمی

 معلمی از غير ايشان شغل بنمايد هللاامر پيروان به را مقتضی ھای کمک و بدھد پناه سروسامان

 ريز نی احبّای بين ايشان یخطّ  الواح . نوشت می زيبا خطی به که بود الواح و آيات تحرير

 که ھم را کسانی آن که فھماند او به و کرد تبليغ را خود عيال ابراھيم ميرزا جناب است موجود

 بسيار خانم آن جھت اين از بودند باب حضرت مظلوم پيروان کرد می حمايت و داد می پناه قبال  

 و حمايت باب حضرت پيروان از بود نشده نائل ايمان شرف به ھنوز چند ھر که بود خوشحال

 دانست که وقتی از و بود جاھل و بمتعصّ  بسيار عيالشان مادر ولی است کرده می پذيرائی

 به داد می قرار آزار و مالمت مورد را او پيوسته شد مؤمن جديد امر به ابراھيم ميرزا جناب



132 
 

 به مؤمن ھم دخترش فھميد هک رسيد شّدت اوج به موقعی عصبانيّت و نفرت اين خصوص

 چون و نمايد مسموم را آنان که داشت تصميم مکّرر و است شده هللابھاء حضرت و باب حضرت

 خوردن از دارد آنان درباره خيالی چنين متعّصب زن آن که دانستند می شوھر و زن اين

 جناب زن مادر اّما کردند می خودداری فرستاد می ھديه عنوان به برايشان او گاھی که غذاھائی

 زنده آنان ھنوز که کرد می تعجب بعد روز ولی اند خورده را غذا آن که کرد می تصور معلم

 ررمکّ  لهئمس اين و ريخت می غذا داخل ( ارسنيک)آلفار سمّ  بيشتر بعد دفعه جھت اين از ھستند

 که داشت اصرار و آورد آنان برای سبزی خورش و برنج مقداری روز که آن تا افتاد می اتفاق

 و نمانيد شرمنده را او خواستند نمی شوھر و زن آن ولی بخورند خودش جلو در خوراک آن از

 زن آن چون حال ھر به نداريم تأمين کنی می لطف ما به تو که خوراکھا اين از ما که بگويند

 نبرايشا و کشيده زحمت او که خوراکی از بايد باشند سير ھم چند ھر که داشت اصرار متعّصب

 در که مرغ تا چند جلو را خوراک آن از مقداری شد ناچار معلم جناب بخورند قدری است آورده

 بعد ھستند تر گرسنه ما از مرغھا اين الحساب علی گفت و بريزد بودند چرا مشغول خانه حياط

 وقت آن مردند ھمگی و افتادند زمين به ديگری از بعد يکی مرغھا که شد مشاھده دقيقه چند از

 می زحمت شما که خوراکھائی از توانستيم نمی ما دليل اين به گفتند خود زن مادر به معلم نابج

 شرمساری کمال با زن مادر ساعت ھمان از ، بخوريم آوريد می يا فرستيد می ما برای و کشيد

 ايران در الھی دوستان که ھائی گرفتاری نمونه بود اين برنگشت ديگر و کرد ترک را آنان خانه

 جناب حال ھر به شد می خود دختر قتل به ممصمّ  مادر حتّی که داشتند ريز نی در مخصوصا   و

 داخلی ھای گرفتاری اين از غير به و گذراند احترام و عّزت کمال با را عمر تمام ابراھيم ميرزا

 من ايشان خدمات ولی نيامد پيش برايشان مھّمی مزاحمت اشرار ساير ناحيه از خانوادگی و

 زيرا بود مبارکه آثار حفظ باعث و بود مھّمی ۀلئمس زمان آن در الواح استنساخ ھمان جمله

 و رفت می بين از گرديد می انقالب و اغتشاش دچار رمکرّ  که ريز نی در مبارکه الواح

 محفوظ اعلی قلم آثار که شد می باعث بالد بساير فرستادن يا احبّا بين توزيع و الواح استنساخ

 و توّجه مورد معلم جناب فرمود صعود ريز نی به ذکريّا شيخ ۀحمل ۀواقع از قبل انايش . بماند

 زينت ھا آن از يکی که فرمودند نازل افتخارشان به الواحی و بود عبدالبھاء حضرت عنايت

 : گردد می اوراق اين بخش
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 جناب و نحسي محّمد ميرزا جناب و وابنائش ابراھيم ميرزا جناب ، علی آقا جناب – هللاھو

 االبھی هلل ابھاء عليھم هللاشکر ميرزا جناب و ميرزاباقر جناب و محّمد ميرزا

 هللاھو

 را ياران نوازش و فرمود خويش محبّت را دوستانش محبّت ، احديّت حضرت جانی دوستان ای

 حق در و دارند دوست دل و جان به را يکديگر دوستان بايد پس شمرد ميبن جمال خدمت

 ھريک نشمرند مشکل را زحمتی ھيچ و ننمايند دريغ خدمتی ھيچ نمايند شانیجانف يکديگر

 ، مھرپرور پدر ای اين موّدت بنيان و است اين محبّت شرط کل مقصود کل و شوند کل محبوب

 علی والبھاء والجسد الروح متحد و احديتيه سدره ظل در کل که را خدا حمد خوشخو پسران ای

 ع ع . نارالجسد يحرقه لم من کل

 

 به فرزند چھار دارای شد مالحظه مذکور لوح در که طور ھمان معلم ابراھيم ميرزا جناب باری

 به ھمگی که بود هللاشکر ميرزا و باقر ميرزا و محّمد ميرزا و حسين محّمد ميرزا ھای نام

 نفر دو که طوری به گرديدند بسيار بليّات و صدمات متحّمل و بودند مؤيد و موفق هللاامر خدمت

 متحّمل و ماندند ريز نی در حيات آخر تا نفرشان دو و شدند ريز نی ترک به ناچار آنان از

 : گردد می مذکور آنان حال شرح اينک و گرديدند گوناگون باليای

 و خدوم نفوس جمله از رحمانی حسين محمد جناب معلم ابراھيم ميرزا جناب فرزند اولين - ١

 صبيّۀ خانم مريم با محترم شخص اين بود رحمانی حسين حّمدم ميرزا جناب هللاامر جانفشان

 ازدواج رسيد شھادت رتبۀ به ريز نی به ذکريّا شيخ حمله واقعه در که شھيد مجيدمالّ  جناب

 کردند فرار نقاط ساير و سروستان به ريز نی احبّای که ذکريّا شيخ حمله ھنگام در و نمود

 وقايع در و رسيد سروستان به بسيار مشقّات و اتصدم تحّمل از پس و شد متواری ھم ايشان

 دارای گرديد فراوان زحمات و خسارات متحّمل ريز نی به جواد شيخ حمله جمله من ديگر

 را ايشان مسلمانان بود فراھم ريز نی در آرامش که عادی مواقع در و بود رسا و مليح صوتی

 ايشان از کسی زيرا کردند می وتدع مرثيّه اشعار و دعا خواندن برای سوگواری مجالس در

 درد چشم به ايشان متأسفانه ، شد نمی پيدا بخواند دعا مؤثر لحنی با بتواند که تر صوت خوش

 ، گرديد نابينا چشمھايشان نبود فراھم ريز نی در معالجه وسيلۀ  چون که شد مبتال شديدی

 و نعيم اشعار ھای بکتا و قرآن تمام داشت که ذھنی حضور و سرشار ھوش واسطه به ولکن

 از کثيری عّده که نمايد دائر ای خانه مکتب توانست و داشت حفظ از را غيره و حافظ و سعدی
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 نداشت بينائی که حالی در و خواندند می درس ايشان خانۀ مکتب در بھائی غير و بھائی اطفال

 است ادرن بسيار ذکاوتی و ھوش چنين يک و کردند می اداره را درس ھای کالس خوبی به

 خود از اليقی فرزندان و فرمود صعود ابھی ملکوت به ريز نی در سالگی ھفتاد سن در ايشان

 نی در که باشد می گستران مھين کوچک ميرزا آقای ايشان فرزندان از يکی . گذارد يادگار به

 در و رفت طھران به بزرگوارشان پدر صعود از پس و بود امر خدوم و مشتعل جوانان از ريز

 رفيعی عاليه خانم با يافت توفيق امريّه جميله خدمات به و شد کار مشغول نونھاالن رکتش

 خانم ھای نام به گرديد فرزند چندين صاحب و کرد ازدواج رفيعی محّمد ميرزا جناب صبيّه

 . گرديد ھوشنگ و ايرج آقايان و فرزانه

 ھستند روحانی و امری تربيت تحت که فرزندانی دارای و کرده ازدواج ھوشنگ و ايرج کنون تا

 خدمات به و اند کرده مھاجرت ايران از خارج به شان خانواده با ھوشنگ آقای.  اند گرديده

 سلطان، جھان ، نوريجان ھای خانم محّمد ميرزا جناب ديگر فرزندان . باشند می موفّق عاليه

 و اند کرده صعود الذکر اخير نفر دو که بودند خانم حبور و خانم بھجت ، زيور سلطان، فاطمه

 . ميباشند اليق فرزندانی صاحب و کرده ازدواج بقيّه

 خدمات مصدر ريز نی در که بود محّمد ميرزا جناب معلم ابراھيم ميرزا جناب فرزند ندّومي - ٢

 طھران به کرده ترک را ريز نی ناچار و نمود زياد مشقات و زحمات تحّمل و بود امريّه مھّمه

 نام به فرزندی که بود ھمسر دارای ريز نی در ايشان گرديد مشغول هللاامر غتبلي به و رفته

 نھايت در و بود موقر و متين بسيار شخصی که آمد وجود به آنان از مطلق عبدالحسين ميرزا

 نمود ازدواج رحمانی حسين محّمد ميرزا جناب صبيّۀ سلطان جھان خانم با بود وايقان ايمان

 حاضر محّمد ميرزا جناب ريزی نی عيال چون .گرديدند کرده وتحصيل موفّق فرزندانی ودارای

 ريز نی در فرزند و مادر آن و کشيد طالق به کارشان برود طھران به و کند ترک را ريز نی نشد

 که کرد اختيار ديگری ھمسر طھران در محّمد ميرزا جناب نمودند صعود و کرده زندگی ھا سال

 خدمات به دو ھر که شدند خانم سنيه و خانم ثابته ھای نام به واریبزرگ و اليق فرزند دو دارای

 ميرزا جناب مھمسردوّ  آن چون و گرديدند طھران افتخار با بسيار اماءالرحمن از و موفّق جميله

 امريّه خدمات به طھران در محترم زوج اين و کرد ازدواج بھيّه خانم با نمود صعود ھم محّمد

 – منوچھر – آقا عباس – آقا حسين ھای نام به اليق و موفّق ندانیفرز دارای و بودد موفّق

 احبّای از و گرديدند موفق عاليه تحصيالت به و ھستد امر درظل ھمگی که گرديدند جالل و احمد

 و کردند ازدواج خانم مليحه با صادقيان حسين سرھنگ جناب ، بودند طھران خدوم و محترم



135 
 

 عبّاس  سرھنگ جناب – باشند می بيژن و کاووس ، ايرج دکتر ھای نام به فرزندانی صاحب

 باشند می شعله و شھناز و شھروز ھای نام به فرزندانی و کردند ازدواج خانم مھين با صادقيان

 ھای نام به فرزندانی و کرد ازدواج صادقپور خانم پری با صادقيان منوچھر دکتر جناب –

 و کرد ازدواج خانم فرزانه با صاقيان قاآ احمد جناب ھستند شيرين و کامران و سوزان

 دارای ھم صادقيان جالل جناب و باشند می نگار و بھنام و بھروز ھای نام به فرزندانی

 در و موفّق خانواه اين اعضاء اکثر باشد می سھيال و رؤيا و ژاله ھای نام به فرزندانی

 و اجداد به که نفوسی و رام دشمنان دسترس از دور و ھستند ساکن امريکا و اروپا کشورھای

 . موفّقند و نائل امريّه خدمات به ميکردند ستم آنان بزرگوار

 ايشان چون بود نويس خوش باقر ميرزا جناب معلم ابراھيم ميرزا جناب فرزند سوميّن - ٣

 که را کسانی ايّام سابق در زيرا شد مشھور " ميرزآقا " به بود سليس و زيبا خطی دارای

 محترمين از و ريز نی احبای از محترم شخص اين ناميدند می ميرزآقا يا ميرزا بودند نويسنده

 برامور عالوه ايشان بود خان فتحعلی حکومت و شفيع محّمد مال حيات دوره در شھر آن

 الواح تمام از شد می مبارکه الواح استنساخ در صرف اوقاتش اکثر باغداری و کشاورزی

 نسخه ايقان و اقدس مستطاب کتاب از نيز و بود شده نازل يزر نی احبّای به خطاب که مبارکه

 يزد و کرمان و شيراز مثل ديگر ھای شھر به داند می ريز نی احبّای به و نوشت می متعّدد ھای

 می ايشان برای ای نسخه و بود شھرھا آن احبای به متعلق که را الواحی نيز و فرستاد می

 کسب در الھی احبّای به توجھی قابل خدمت طريق اين از و کرد می تکثير خود خط با فرستاد

 مخالفتی و مزاحمت گونه ھيچ ولی بود مسلمان خانم فاطمه ھمسرشان نمود می امری معلومات

 جناب جھت اين از و بود ومؤانس محشور الرحمان اماء ساير با و نداشت ايشان عقيده با

 جديدی مبارک لوح ھروقت بود مشغول ودخ کار به خاطر آسودگی با و نداشت نگرانی آقا ميرزا

 رفتند می ميرزاآقا جناب منزل به دسته دسته ريز نی احبّای سيّد مير ريز نی به ديگری شھر از

 الزم اگر و نمود می تالوت را مبارک لوح آن مليح صورتی با ايشان و دادند می محفل تشکيل و

 خود و بود مأنوس احبّاء با که ريز نی حاکم خان فتحعلی . داد می توضيح و کرد می ترجمه بود

 ديگر مھمّ  ھای شخصيّت يا فارس والی به ای نامه خواست می ھروقت دانست می بھائی را

 دعوت ھا نامه آن نوشتن ی برا را آقا ميرزا جناب بنويسد قشقائی سران يا الملک قوام مانند

 زوايای از آخوندھا دوباره که خان فتحعلی و شفيع محّمد مالّ  صعود از پس ولکن نمود می

 که ھم آقا ميرزا جناب پرداختند بھائيان عليه بر مردم تحريک به خزيده بيرون خود خاموش
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 ترک را ريز نی که داد ترجيح شود درگير دشمنان با خواست نمی و بود آرام و مظلوم شخصی

 هللاامر تبليغ و رکهمبا الواح و آيات تحرير به ھم جا آن در و نمايد مھاجرت اصفھان به و کند

 سفر طھران به گرفت قرار اشرار شناسائی مورد تدريج به ھم شھر آن در چون و بود مشغول

 را خود خطی ھای کتاب طھران در و شد مشغول امری خدمات به نمونه ھمان به زھم با و نمود

 ايشان ایزيب خط با که فارسی و عربی مکنونه کلمات ھای کتاب جمله از که رساند می طبع به

 علت به بعدا   اما . باشد می موجود ايران احبّای ھای خانواده بين در است شده چاپ و نوشته

 به مأمورين ناگھانی روز يک شد ممنوع ايران در بھائی کتب نشر و طبع آخوندھا تحريکات

 گويا که بردند يغما به را ايشان شده چاپ و خطی الواح و کتب تمام برده ھجوم ايشان کار محلّ 

 خام فاطمه ، است ھنوزموجود ايران ملی شورای مجلس بايگانی در مبارکه آثار آن از مقداری

 زنی بلکه نداشت مخالفتی ديانت نظر از ميرزاآقا جناب با آنکه با ايشان ريزی نی ھمسر

 فاميل داشت ھمراھی کمال شان خانه در احبّا مجامع تشکيل و امری خدمات ودر بود مھربان

 جناب و گرديد لقهمطّ  لذا برود اصفھان به خود بھائی شوھر نزد که شدند مانع مانشمسل ھای

 به عزيمت از پس و کرد ازدواج خانم رباب نام به ديگری مسلمان دختر با اصفھان در آقا ميرزا

 وصلت خانم جان شمسی نام به طھران محترم ھای خانواده از بھائی دختری با ھم طھران

 نی ھمسر از . آمدند وجود به توجھی قابل و اليق فرزندان رمکرّ  ھای اجازدو اين از نمودو

 دختر اين رفت اصفھان به ميرزاآقا جناب وقتی که شد جان صاحب نام به دختری دارای ريزی

 جناب که آن از پس و گرفت قرار محّمد ميرزا عمويش سرپرستی تحت در و بود ساله سه

 حسين محّمد ميرزا جناب ديگر عموھای رفت طھران به و کرد ترک را ريز نی ھم محّمد ميرزا

 مالّ  دنفرز عھديه حسين محّمد شيخ با بعد و نمودند می سرپرستی او از هللاشکر ميرزا جناب و

 بديعه - اشراقيّه – عفيفه -حبور -روحا ھای نام به فرزندانی صاحب و نمود ازدواج شفيع محّمد

 و کرد صعود سالگی ده سن در حبور فرزندان اين بين زا گرديد بھائی و آقا شيخ – دخت مھين

 حسين دمحمّ  شيخ نام ذيل در فرزندان تمام نام و کردند صعود اخير سنوات در اشراقيّه و عفيفه

 . گرديد مذکور آنان زندگی شرح با

 و رضوان ھا خانم ھای نام به فرزندانی دارای خانم رباب اصفھانيش ھمسر از ميرزاآقا جناب

 حبيبه با صادقپور هللا حبيب دکتر . گرديد هللاعزيز – هللا عنايت – هللا حبيب دکتر آقايان – طوبی

 – مھرالملوک دکتر : خانمھا ھای نام به خدوم و اليق فرزند چھار صاحب و نمود ازدواج خانم

 . گرديدند هللاعطاء مھندس جناب و پری دکتر م – فخرالملوک دکتر
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 خانم ھای نام به موفّق فرزندانی صاحب که کرد ازدواج خانم ھمدم با صادقپور هللا  عنايت آقای

 . باشند می  بھمن – بھرام دکتر – هللااقتدار دکتر آقايان و سيمين و پروين و نسرين : ھا

 جانفشان و خدوم فرزندانی دارای و کرد واجداز پور رحيم منور خانم با صادقپور هللاعزيز آقای

 دکترسھراب و سپھر دکتر – سعيد مھندس : آقايان و مژده – انور کترد : خانمھا ھای نام به

 . کرد صعود اصفھان در جوانی سنين در خانم رضوان . باشند می

 : خانمھا نام به اليقی فرزندان صاحب و کرد ازدواج بروجنی شارقی آقای با خانم طوبی

 . باشند می فريدون جناب و ثريا و فرنگيس – عظمت – فريده

 نام به مشتعل و خدوم فرزند دو صاحب خانم جان شمسی خود طھرانی ھمسر از ميرزاآقا جناب

 احبّای از يکی که درآگاھی عيسی جناب با خانم بھجت که گرديد خانم اختر و خانم بھجت ھای

 مھّمه خدمات مصدر کنون تا ميثاق مرکز دوره از و باشند می ايران ياران مفاخر از و مشھور

 و ھا فداکاری از مشحون ايشان زندگی و باشند می عاليه مناقب و فضائل دارای و بوده امريّه

 فرزند سه دارای کرد ازدواج فدائی هللانصر آقای با ھم خانم اختر . کرد ازدواج بوده خدمات

 . باشند می بھروز و منوچھر – احسان ھای نام به شايسته

 مانند ھم ايشان که بود هللاميرزاشکر جناب معلم ابراھيم ميرزا جناب فرزند چھارمين - ۴

 طعن و شتم و زياد ھای گرفتاری متحّمل و ماند ريز نی در حسين محّمد ميرزا جناب برادرشان

 و زحمت تحّمل از پس و گرديد ريز نی به ذکريّا شيخ حمله با مواجه جمله از بود اوباش و کفّار

 واسطه به برادر دو اين نيز جا آن در و رفت سروستان به فراريان ديگر بسيارمانند عسرت

 از پس و بودند دوستان انجمن شمع ابجذّ  و خوش بسيار لحنی با الھيّه الواح و آيات تالوت

 را ايشان خانه ريز اشرارنی که حالی در نمودند مراجعت ريز نی به ذکريّا شيخ غائله رفع

 به خدمت و زراعت شغل هب حال ھر به ولی بودند کرده يکسان باخاک و ويران بکلی و غارت

 ميرزا جناب . بودند محترم و زمعزّ  بسيار الھی احبّای نزد در و گرديدند مشغول تبليغ و امر

 و اليق جوانان از يکی که داشت " احمد " نام به فرزندی کرد صعود ريز نی در هللاشکر

 نسلی يشانا از و کرد پرواز ابھی ملکوت به سالگی بيست سن در ولکن بود امر خدمتگزار

 مصمم زنش مادر روزی که معلم ابراھيم ميرزا جناب ساللۀ از هللاحمد به ولکن نماند باقی

 کشورھای و ايران در موفّق و کرده تحصيل نفوس صدھا برد در سالمت به جان و بود او برقتل

 . کنند می زندگی افتخار نھايت با امريکا و اروپا
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 صفرعلی حاج فرزند دمحمّ  مالّ  جناب

 محّمد مالّ  داشت شرکت قلعه محاربات در که وحيد حضرت شھامت با و شجاع اصحاب از ديگر

 از و موزون اندامی و زيبا صورتی صاحب محترم شخص اين . بود صفرعلی حاج فرزند

 انشاء و خط حسن در و داشت جّذاب و شيوا بسيار بيانی بود ريز نی مشھور ثروتمندان

 حضرت ظھور جامع مسجد در و آمد ريز نی به وحيد حضرت که وقتی بود مشھور و معروف

 نيستيم مقام و جاه کسب جستجوی در ما که فرمودند می حضرت آن که آن با کرد اعالم را باب

 جناب راحت زندگی برای نه ، کنيم آماده شھادت حتّی و مشقّات تحّمل برای را خود بايد ھمه و

 شھامت با و دلير مدافعان از يکی و نمود امرالھی سبيل در شھادت و خدمت آرزوی محّمد مالّ 

 در توقّف ادامه از را او کردند می سعی داشتند او به زيادی عالقه که او بستگان بود قلعه در

 جانبازی به ممصمّ  بکلی و نبود مؤثر او در التماسی و اصرار و پيغام ھيچ ولی دارند باز قلعه

 و برده قلعه به را خردسالش فرزند دو او فاميل انزن از گروھی و ھمسر و مادر روزی . بود

 را خود فاميل و بيايد که دادند پيغام او به قلعه نگھبانان توسط و ايستاده منتظر قلعه بيرون در

 را اطفال و کردند قراری بی و گريه به شروع ھمگی گرفت انجام مالقات اين وقتی نمايد مالقات

 قلعه در توقّف ۀازادام و کنند جلب را او محبّت وسيله نبدي شايد که انداختند پدر دامن به

 التماس گرفته را او دامن و کردند قراری بی و گريه ھمسرش و مادر ھا ساعت نمايند منصرف

 . ننمود قبول او کند ترک را قلعه که کردند می

 در رشيد جوان آن کردند مراجعت شھر به شده مأيوس ھمگی منسوبين و اطفال و عيال و مادر

 از جمعی با که شبھا از يکی در . بود خدمت داوطلب ھميشه و داشت بزرگی سھم قلعه مدافعات

 چند ھر آمد بيرون قلعه از شده براسب سوار دشمن برلشکريان ھجوم قصد به اصحاب

 به و کرد اصابت صورتش به دشمن گلوله ولکن کردند فرار و خورده شکست حاکم لشکريان

 و عذاب انواع به مّدتی و افتاد زندان به و دستگير حاکم تفنگچيان ّسطوتو و شد مجروح سختی

 و خان العابدين زين حاج به فراوان رشوه دادن با صفرعلی پدراوحاج . بود گرفتار شکنجه

 ۀقري در مّدتھا دھد قرار معالجه تحت و دھد نجات زندان از را او شد موفق ريز نی مجتھدين

 .بود مادرزاده کور که اصغر نام به بود ساله ده یبرادر دارای بود اصطھبانات

 ھمراه نيز طفل مادر بردند دارالحکومه به کرده دستگير را کور طفل اين خبر بی خدا از ظالمان

 ولی نيست بيش عاجزی و نداشته شرکت ماجرائی ھيچ در کور طفل اين که کند ثابت تا رفت او

 بودند مال آوردن دست به دنبال ھم ھامالّ  و کومتح و داشتند ثروت خانواده اين که جھت آن از
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 سرخ آھن با مادرش چشم مقابل در را مظلوم آن . باشد طفل يک شکنجه طريق به اين اگر حتی

 طفل شايد تا آورد می پول ظالمان برای و رفت می خانه به مرتّب بيچاره مادر کردند داغ کرده

 داغ آھن با را طفل دوباره و کردند می يشترب پول درخواست باز کافر گروه آن ولی شود رھا

 فروش با توانست و بود قدرتش در که قدر ھر مادر حال ھر به . دادند می شکنجه مادر جلو

 اين تمام با ولکن داد حکومت به را خود امالک بقيه و داد ظالمان به آورد دست به پول امالک

 در مظلوم مادر و سپرد جان ارض کافران فرسای طاقت ھای شکنجه زير مظلومش پسر احوال

 به کشيده دوش به را فرزند مرده جسد کار آخر در داده دشمن به را خود دارائی تمام که حالی

 . آورد خانه

 ظلم اين و موحش خبر اين شنيدن از زيست می اصطھبانات در که محّمد مالّ  جناب باری

 بر که باليائی و مصائب مامت که دانست می چون و گرديد ناراحت و منقلب سخت بيسابقه

 ريز نی به است خونخوار شاه ناصرالدين فرمان به شده وارد حضرت آن پيروان و باب حضرت

 با شيراز در گرفت پيش در را طھران راه و کرد خداحافظی خود فاميل و مادر و پدر با و آمد

 جابرمملکت و ظالم هشا از ھم او که تبريزی صادق با طھران در و ستمديده پيروان از نفر چند

 شاه ناصرالدين نتيجه در که کرد تيراندازی شاه طرف به و شد ھمدست داشت پرخونی دل

 زنده ھنوز ظالمی پادشاه چنين يک که بود الھی اراده زيرا برد سالمت به جان ولی شد مجروح

 قدرتی ھيچ که دشو ثابت نتيجه در تا نمايد مبازه هلل ا شريعت با دارد قدرت که جا آن تا و بماند

 الھی امر سطوت مقابل در پادشاھان ھای قدرت حتّی نمايد معارضه الھی امر با تواند نمی

 . گرديد خواھد منکوب

 قطعه قطعه و شھيد شاھی جالدان وسيله به شاه به تيراندازی از پس محّمد مالّ  حال ھر به

 تشکيل دو ھر که ماند يادگار به کريم محّمد و رحيم محّمد ھای نام به فرزند دو او از گرديد

 . بودند امرالھی ظل در و دادند عائله

 باب حضرت و بود خودشان شخص ميل به شاه ناصرالدين به تيراندازی ئلۀمس که است بديھی

 مقّدسه وجودات آن زيرا بودند نفرموده صادر را دستوری چنين کدام ھيچ هللابھاء حضرت و

 را مردم برده پيش قدرت و زور با گذشته شرايع از عضیب مانند را خود شريعت خواستند نمی

 انتقام گونه اين از یکلّ  به را احبّا مبارکه الواح در هللابھاء حضرت نمايند دين قبول به مجبور

 داده اجازه تنھا .شود محبت ھم اشرار و ظالمان به حتّی که فرمودند امر و کرده منع ھا جوئی
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 به واال نمايند مراجعه امور اوليای به گيرند قرار ستم و ظلم دمور احباء که مواردی در که اند

 . کنند واگذار خدا

 

 صالح محّمد کربالئی جناب

 بود شده فوت اعلی حضرت امر اظھار از قبل پدرش که محمد فرزند صالح محّمد کربالئی جناب

 حاضر وحيد حضرت وعظ جلسات در خانم فاطمه مادرش ريز نی به وحيد حضرت ورود از پس

 وحيد حضرت دوره در و شدند نائل ايمان شرف به او فاميل از کثيری عّده و خانم آن . شد می

 ھمراه که بود طفل ھنوز صالح محّمد کربالئی ولی يافتند توفيق الھی امر سبيل در خدماتی به

 طاقت ھای شکنجه و فراوان باليای و رنج تحّمل از پس گشت روانه شيراز به و شد اسير مادر

 طھران به بريده سرھای با را اسير مردان بود کرده امر که شاه ناصرالّدين دستور به فرسا

 با و برگشتند ريز نی به آواره و ستمديده فرزند و مادر اين کنند آزاد اطفال با را زنان و ببرند

 يزر نی در بودند داده دست از قلعه جنگھای در را خود بستگان تمام که حالی در سختی نھايت

 از و شد بزرگ خود ايمان با مادر پرورش و حمايت تحت پسر آن تدريج به کردند می زندگی

 و يار به خدمت آماده پيوسته گرديد شفيع محّمد مالّ  حيات دوره در ريز نی فعال و خدوم جوانان

 وحيد حضرت دوره قھرمانان از يوسف شيخ صبيّه خانم زھره نام به دختری با و بود اغيار

 در . گرديد نائل آفاق محبوب زيارت به بغداد در شفيع محّمد مالّ  جناب ھمراه و نمود جازدوا

 و شد سروستان عازم امرهلل حاج فرزندش ريزھمراه نی به ذکريّا شيخ حمله يعنی سّوم واقعه

 . بسيارگرديد ھای گرفتاری متحمل

 نود از بيش بود خدمت هب موفّق باز عبدالبھاء حضرت زمان در ذکريّا شيخ غائلۀ رفع از پس

 به الواحی عبدالبھاء حضرت از بود صدمات و ھا گرفتاری از مشحون تمام که کرد عمر سال

 صعود ريز نی در امر به صادقانه خدمات و طوالنی عمر يک از پس و گرديد نازل افتخارش

 نام به دختر يک و هللاامر حاج نام به پسر يک گذارد يادگار به خود از بزرگوار فرزند دو کرد

 و ذکريّا شيخ دوره از هللاامر حاج جناب گرديدند امر خدمت به موفق دو ھر که خانم فاطمه

 و بود سروستان متواری پدر ھمراه ايشان بود باليا و صدمات متحمل ريزپيوسته نی به حمله

 الھی درگاه به پيوسته ولی نمود تحمل بسيار خسارات و زحمات جواد شيخ حمله در نيز

 ايّام خوش خاطرات و گرديد فائز و مشرف عبدالبھاء حضرت طلعت زيارت به بود رگزارشک
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 حضرت قيام دوره حتّی ريز نی وقايع تمام کرد می حکايت اغيار و يار برای پيوسته را زيارتش

 . کرد می حکايت محفلی ھر در و دانست می خوبی به را وحيد

 از را هللاامر ولی حضرت مبارکه توقيعات و بھاءعبدال حضرت و هللابھاء حضرت از کثيره الواح

 آن ممھّ  جمالت و کلمات روی و خواند می را الواح آن ھايش صحبت تائيد برای و داشت حفظ

 که را وقايعی تمام و بود رسيده عرفان درجه به ايمان در داد می توضيح و کرد می تکيه الواح

 می و دانست می شده واقع شود واقع بايد يجتدر به که اند فرموده بينی پيش هلل ابھاء حضرت

 چه و دوستان موفقيّت و عّزت به مربوط چه اند فرموده چه ھر رکامب جمال شريعت در گفت

 . شد نخواھد واقع بدا وجه ھيچ به است محتوم امری تمام دشمنان خذالن و ذلت به مربوط

 . تاس حتمی  دنا فرموده ايران عّزت درباره که چه آن بود معتقد

 ابھی ملکوت به طھران در قبل دوسال و کرد عمر سال صد يک نزديک هللاامر حاج جناب

.  نمود صعود قبل سال سی آئين نيک الّدين بھاء نام به ايشان فرزندان از يکی فرمود صعود

 از بعد که فرزندانی . بود شيوا نطقی و زيبا خطی دارای و معنوی و صوری علوم دارای وی

 طوبی، خانمھا :از اند عبارت ماندند باقی بزرگوار شخص آن از يادگار به هللاامر حاج جناب

 در اشتياق و انجذاب نھايت با ھمگی که هللا روح ، احمد ، صالح حاج : آقايان و شوکت ، زھرا

 می ی برومند فرزندانی دارای و اند کرده ازدواج آنان تمام و مؤيدند و موفق هللاامر به خدمت

 مھاجرت خارج کشورھای به ھم بعضی و تحصيل مشغول ايران در آنان از ضیبع که باشند

 هللاامر حاج جناب افتخار به ، ھستند ايران بھائی جوانان ترين شايسته از ھمگی و اند کرده

 در ھم صالح محّمد کربالئی جناب صبيّه خانم فاطمه . فرمودند نازل الواحی عبدالبھاء حضرت

 اشتغال امرهلل خدمت به عمر تمام در و بودند شريک بوده گرفتار نبرادرشا که حوادثی تمام

 محمود – آقا حاج ھای نام به فرزند سه دارای و نمود ازدواج اکبر ميرزا با محترمه اين داشته

 . باشند می برخدمت قائم و موفّق فرزندانی دارای ھريک نيز آنان که باشد می خانم زھرا و

 

 ايشان فرزندان و باقر ربالئیک فرزند محّمد خواجه جناب

 مادر با کودکی ھنگام که بود محّمد خواجه جناب ريز نی در خدوم و محترم نفوس از يکی

 کردند آزاد را اطفال و زنان شيراز در چون و شد فرستاده شيراز به دّوم فاجعه اسيران ھمراه

 سپس و غارت را يشانا خانه که حالی در نمودند مراجعت ريز نی به مظلومش مادر و طفل اين
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 . بودند زده آتش ھمه را آن درختان و برده بين از را آنان ھای باغ حتی و بودند نموده خراب

 روزگار نحو چه به و بودند مواجه زندگی در مشکلی چه با مادرش و طفل اين که است معلوم

 شد بزرگ دخو باوفای و مؤمن مادر زحمت و حمايت به کودک اين حال ھر به ولی گذارند می

 فعال شخصی چون و گرفت قرار مبارک جمال ۀدور در امر خدمتگزاران زمره در و کرد ترقی و

 به و گرديد آشنا ريز نی حکومت با شفيع محّمد مالّ  جناب وسيله به بود بيان خوش و شايسته و

 توانست شفيع محّمد مالّ  جناب که روزگار ھمان در و گشت منصوب محل کدخدای عنوان

 به خدمت و امر خدمت در محّمد خواجه.   نمايد تحبيب را ريز نی مردم طبقات ساير و تحکوم

 .داد رخ ريز نی به ذکريّا شيخ حمله واقعه که آن تا بود مؤثری شخص اغيار و يار از اعم مردم

 اتمشقّ  تحمل با هلل فضل ميرزا باقر محّمد ميرزا فرزندانش اتفاق به ھم محّمد خواجه جناب

 نسبی آرامش از پس و رسانيدند سروستان به را خود راھزنان دست به شدن گرفتار و بسيار

 به اموالشان و شده خراب شان خانه مجددا   که نمودند مشاھده و کردند مراجعت ريز نی به

 به و کرد زندگانی ريز نی در حادثه اين از پس سالھا محّمد خواجه جناب است رفته غارت

 الواحی و بودند عبدالبھاء حضرت محبت و عنايت مورد و داشتند غالاشت امريّه مھمه خدمات

 فرزند دو و نمودند صعود ريز نی در و کردند عمر سال ھشتاد حدود در گرديد نازل افتخارش به

 : است ذيل بشرح که گذاردند يادگار به خود از

 ايشان و نمود اشغال را پدر مقام شخّصت و لياقت لحاظ از پيمانی باقر محّمد ميرزا جناب - ١

 به ريز نی در سالھا بود لياقت با و توانا شخصی که او گرديد منصوب محل کدخدای نام به ھم

 به ذکريّا شيخ حمله ھنگام در بود موفّق باھره خدمات به و انتخاب روحانی محفل عضويت

 و صدمات و اھ گرفتاری انواع متحّمل و رفتند سروستان به و شدند متواری برادر و پدر اتفاق

 در و پرداخت امريّه خدمات به و کرد مراجعت ريز نی به غائله رفع از پس و شدند خسارات

 گرفتاری آن تمام با ولی بود باليا گرفتار ايشان داد رخ اذکري شيخ حمله از بعد که مصائبی تمام

 سال ھفتاد بقري ايشان . بود احبّا روحيّه تقويت موجب شجاعت و ھّمت کمال با ھا سختی و ھا

 اليق و ممتاز فرزندانی نمودند پرواز ابھی ملکوت به روحانيّت و خلوص کمال با و کردند عمر

 – الّدين بھاء – منوچھر : آقايان - کيھان خانم ، جالليه خانم – بيگم بی بی خانم ھای نام به

 مشغولند امر متخد به ھمگی که گذاردند يادگار به خود از الّدين نظام – الدين شھاب – مسعود

 . باشند می ومؤيد موفق و
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 متواری سروستان به برادرشان و بزرگوارشان پدر ھمراه که پيمانی هللا فضل ميرزا جناب - ٢

 بودند استقامت و تھمّ  نھايت در و بوده امريّه مھّمه خدمات به موفّق مراجعت از پس بودد

 خدمات . بودند داد می رخ ريز نی رد بار يک سالی چند ھر که باليائی و حوادث دچار ايشان

 شمار بی صدمات و زحمات لمتحمّ  و دادند ادامه را عاليقدرشان اجداد و پدر و برادر روحانيّه

 حضرت از بودند جميله خدمات مصدر و منصوب ريز نی روحانی محفل عضويّت به سالھا شدند

 که ايّام آن در و کردند ازدواج خانم نصرت با يافت نزول عزّ  ايشان افتخار به لوحی عبدالبھاء

 اختالل دچار را احبّا کار و کسب و پرداختند بھائيان آزار و اذيت به مفسدان تحريکات بواسطه

 از مشحون عمر سال پنج و شصت و رفت آبادان به مدتّی از پس و رفت شيراز به نمودند

 به خود از مشتعل و خدوم فرزندان و نمود پرواز ابھی ملکوت به اھواز در و کرد طی را افتخار

 ھا خانم : از عبارتند ايشان فرزندان نام . امرمشغولند خدمت به جديّت کمال با که گذارد يادگار

 سيروس آقايان و عصمت ، بھاريّه ، پوران ، مھين ، بدرالزمان ، عشرت ، انگيز روح بھجت،

 . باشند می نفر ھيجده جمعا   محترم دوبرادر فرزندان سروش و

 تا کشيدند زحمت چقدر بودند صدمات و حمالت معرض در عمر تمام در بزرگوار برادر ود آن

 دارای کرده ازدواج ھمگی عزيز جمع اين بدھند امر تحويل بھائی نفرجوان ھيجده اند توانسته

 . مشغولند عالميان محبوب امر خدمت به ، شده فداکار و اليق فرزندان

 

 قاسم حاج جناب

 ۀخادعان فتح از پس که بود قاسم حاج جناب خواجه قلعه در وحيد حضرت ایباوف ياران از يکی

 ھمراه و گرفت قرار شکنجه مورد و اسير حضرت آن اصحاب و وحيد حضرت قتل و کافران

 نی به سپس و شدند فرستاده آباده شيرازو به بريده سرھای و اطفال و مرد و زن اسيران ساير

 حاکم و نمودند تسليم خان العابدين زين حاج ريز نی خوار خون حاکم به برگردانده ريز

 مظلوم اسيران و گرداندند شھر در نموده زنجير و مھار مظلوم اسيران مثل ھم را او خونخوار

 آتش و کشيدند را ھايشان ناخن کرده آزار و اذيّت دلخوشی و تفريح برای را قاسم حاج جمله از

 به او فاميل و دوستان توّسط که سنگين غرامت ختپردا با باالخره تا گذاردند گردنشان پشت

 آن در شد شروع کوه جنگھای که سردار علی ميرزا قيام از پس و گرديدند آزاد داده حکومت

 در و برھد کافران چنگ از و فرارکند توانست جنگ ۀازخاتم بعد و کرد شرکت ھم مدافعات

 بود حسينمالّ  و محّمد حاج ھای نام به فرزند دو دارای او . بپردازد مظلومان حمايت به پنھان
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 وقايع اين از بعد سال چند مالحسين داشتند شرکت کوه مدافعات در ھم و قلعه در ھم دو ھر که

 قرار بدين محّمد حاج جناب زندگی شرح اّما و گذاشت يادگار به مؤمن فرزندانی و کرد صعود

 . است

 

 قاسم حاج فرزند محّمد حاج جناب

 وحيد حضرت سخنرانی مجالس در سالگی چھارده سن در قاسم حاج فرزند محّمد حاج جناب

 پيروان زمره در و مؤمن باب حضرت امر به و شد می حاضر پدرش ھمراه جامع مسجد در

 حضرت مخصوص خدمتگزاران از و نمود شرکت قلعه مدافعات در و گرفت قرار وحيد حضرت

 به و بود اشخاص ھای رفت و آمد قبمرا ايستاده وحيد حضرت دراطاق پشت ھميشه و وحيد

 اسير پدرش که حالی در حضرت آن شھادت از پس و بود وحيد حضرت اطاق نگھبان اصطالح

 قتل به را او که داشت احتمال لحظه ھر و شده واقع کافر مردم آزار و شکنجه مورد و بود

 نياز و راز به دخداون درگاه به پيوسته و زيست می پنھان در وحشت و خوف کمال با برسانند

 که وقتی تا بود اضطراب در سخت شد می وارد الھی ياران به که مصائبی از و بود مشغول

 از يکی داده ھم دست به دست شھداء وبازماندگان شده واقع " کوه " جنگ يعنی دّوم ۀواقع

 ھا جنگ آن در پدر ھمراه به باز او دادند قرار دفاع محل را ريز نی جنوبی ھای کوھستان

 ھمان بازھم و گرديد حق دوستان قمع و قلع به منجر ھم کوه واقعه چون و نمود شرکت

 محّمد حاج شد تکرار دوباره گرديد الھی احبّای نصيب وحيد حضرت شھادت از بعد که مصائبی

 . بروند شيراز نزديکی در " داريونقريۀ " به و کنند فرار اشرار چنگ از تواستند پدرش و

 العابدين زين حاج و شد حاصل آرامش ريز نی در که آن از بعد و کردند زندگی آنجا در سال چند

 و لجاج که بود شده متوّجه که خان فتحعلی پسرش و شد کشته درحمام ريز نی ظالم حاکم خان

 آن واسطه به يا و نيّت حسن واسطه به يا نيست آسانی کار الھی گذشته جان از بندگان با عناد

 شده نفوس ھزاران قتل مرتکب که پدرش مانند ھم را او شايده ک داشت بيم يزر نی احبّای از که

 بيعت شفيع محّمد مال نام به ريز نی بھائی مھم ھای ازشخصيّت يکی با گذارد نخواھند زنده

 نمايند حمايت يکديگر مقاصد از بلکه نشوند ديگر يک متعرض که شدند متعھد طرفين و نمود

 به روز ريز نی حاکم چون و کردند مراجعت ريز نی به ھم محّمد جحا جناب و قاسم حاج جناب

 مراقب تفنگچيان حتّی که طوری به شد می زيادتر احبّا به اطمينانش و اعتماد شّدت بر روز

 خان فتحعلی نمود می انتخاب احبّا بين از شفيع محّمد مال جناب توسط را امالکش و خود خانه
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 واگذار پسر و پدر آن به است واقع " رستاق " قريه در که را خود امالک از قسمتی امور اداره

 به خود برای ضمن در و داد ادامه شغل ھمين به پدر فوت از پس محّمد حاج جناب . نمود

 و نمود ازدواج سردار علی ميرزا زاده خواھر با و بود مشغول دامداری و کشاورزی کارھای

 و هللا فضل ، هللا قدرت ، هللا حبيب ، هللا فرج ، نمخا سکينه ھای نام به مؤمن فرزندانی دارای

 داده عائله تشکيل يک ھر نيز آنان و بودند یمتکّ  و مؤمن ھمه که گرديد قاسم محّمد

 ظلّ  در ھمگی آنان ھای نبيره و ھا نوه حاضر حال در که گرديدند قمّوف دارايفرزندانی

 سال صد از بيش که حالی در کردم قاتمال مکّرر را محّمد حاج جناب شخصا   عبد اين امرھستند

 که کرد می افتخار اظھار چقدر و بود نظيری بی حافظه و ھوش دارای گذشت می ازعمرش

 ولی حضرت و عبدالبھاء حضرت و هللا بھاء حضرت و اولی نقطه حضرت مشعشع دوران

 با ايشان شدبا وفادار الھی امر به پيوسته که است شده موفّق و کرده درک را هللاامر محبوب

 تاريخ شاگردان ما برای و آمد می اخالق درس کالسھای در جمعه روزھای در گاھی سن ربَ کِ 

 ناصر مبارک جمال اينکه به را ما و نمود می حکايت را الھی دوستان استقامت و گذشته وقايع

 املک خلوص و روحانيّت و کمال آن و جمال آن . کرد می اميدوار ھست درگاھش بندگان معين و

 گرديد نازل افتخارايشان به مبارکه لوح عبدالبھاء حضرت از گرديد نخواھد فراموش وقت ھيچ

  .فرمود صعود ريز درنی سالگی پانزده و يکصد سن در

 

 حسنمالّ  جناب

 شکری لب حسنمالّ  نام به ريز نی در که بود عبدالسميع مال جناب فرزندان از مالحسن جناب

 وعلنا   پيوست وحيد حضرت اصحاب جمع به که بود مبارکی وسنف از ايشان است شده معروف

 به بوشھر سفر در قبال   گويا گرديد مشغول باب حضرت امر تبليغ و وحيد حضرت خدمت به

 وجود آن در را بزرگواری آثار و شده مشّرف حضرت آن امر اظھار از قبل اعلی حضرت زيارت

 . گرديد نائل ايمان شرف به مبارک ظھور رخب استماع مجّرد به لذا بود کرده مشاھده مقّدس

 ھمکاری و تشويق به متھّم حسنمالّ  جناب بابيان از جمعی توسط العابدين زين قتل از پس

 در گشت منصوب ريز نی حکومت به پدر جای به که خان فتحعلی و گرديد حاکم قتل در بابيان

 که دانست می زيرا نداشت را کار اين جرأت ظاھرا   چون و بود مالحسن از انتقام گرفتن صدد

 لذا ندارند ھراسی قدرتی وازھيچ گذشته خود جان از ھستند متواری که بابيان از قليلی عّده

 از قبل واقعه اين ولی برسانند قتل به را مالحسن ريز نی شھر از خارج در داد دستور محرمانه
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 الھی احبّای و شود برقرار قعمي ارتباط و دوستی ريز نی احبّای و خان فتحعلی بين که بود آن

 مخلصبه و مؤمن فرزند دو مالحسن جناب از . گيرند قرار حاکم شخص محبت و حمايت مورد

 . ماند يادگار به علی دمحمّ  مالّ  و بابا آقا مال ھای نام

 حمله واقعه در ايشان . ناميد حسنمالّ  جّدش ھمنام را او که شد فرزندی دارای بابا آقامالّ  - ١

 او از نوراء فاطمه و عبدالسميع ميرزا ھای نام به فرزند دو و شد شھيد ريز نی به يّاذکر شيخ

 در که گرديدند خدوم و اليق فرزندانی صاحب و دادند عائله تشکيل نيز آنان که ماند يادگار به

 . مشغولند هللاامر خدمت به ايران خارج و داخل

 گرديد مقتول کافران و اشرار دست به ريز نی به ذکريّا شيخ حمله در نيز علی محّمد مالّ  - ٢

 سنگ را او جان بی جسد حتّی ريز نی اشرار که است مجيدی شھيد ھمان مقّدس وجود اين و

 معالجه برای که اين گمان به را او شکم پيه حتّی ، بريدند می خنجر و چاقو با و زدند می

 . زدند آتش را او جسد عاقبت و کندند است مفيد روماتيسم

 

 وحيدی احمد ميرزا حاجی جناب

 هللاامر ولی حضرت و ميثاق مرکز زمان در ريز نی شھامت با و شجاع بسيار احبّای از يکی

 خدمات به مشعشع ۀدور دو آن در ھّمت و قدرت کمال با بودکه وحيدی احمد ميرزا حاج جاب

 تألم و اندوه شّدت از هللاامر ولی حضرت صعود از پس و گرديد مويّد و موفّق روحانيّه عاليه

 نی احبّای که ھنگامی بزرگوار شخص اين نمود صعود ابھی ملکوت به نياورده مقاومت تاب

 آن از نفر ھيجده و بودند ريز نی خونخوار گرگان چنگ دچار ذکريّا شيخ حمله دوره در ريز

 و بود مشّرف عبدالبھاء حضرت حضور در مبارکه روضه زيارت به شدند شھيد مقّدسه نفوس

 ھنوز آنکه با و داشت حضور افتخار کرمل کوه در اولی نقطه حضرت استقرارعرش ھنگام

 بود نرسيده حيفا به الھی مظلوم بندگان غارت و قتل و ريز نی کافران قيام وحشتناک اخبار

 و حوادث ايران در که بود کرده درک مبارک خاطر تأثر و عبدالبھاء حضرت بيانات از مشاراليه

 که شد سبب ريز نی به جواد شيخ ۀحمل در احمد ميرزا حاج جناب . است جريان در یمھمّ  وقايع

 . بمانند محفوظ غارت و قتل خطر از الھی احبّای

 ھمه آن تحّمل از را احبّا بود ريز نی در ھم ذکريّا شيخ واقعه در اگر جليل شخص آن که بسا چه

 قدرت قبضه در امور تمام که جائی نآ از ولی دھد نجات توانست می شھادت و باليا و مصائب

 به تا نمايند را باليا آن تحّمل و شوند شھيد ريز نی احبّای که کرد اقتضا حکمت است الھی
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 شوند کرمل جبل در اولی نقطه حضرت مطھر عرش استقرار فدائيان عبدالبھاء حضرت فرموده

 . بربايند را سبقت گوی و

 خوش احمد ميرزا جناب ۀنو مادر طرف از و حسين اميرز فرزند وحيدی احمد ميرزا حاج جناب

 خط بين در و گرانبھاست بسيار او خطی آثار . است ايران معاريف از يکی که است نويس

 قرآن کتاب جمله از . است نشده پيدا او از تر خط خوش کسی کنون تا عربی و فارسی نويسان

 . است موجود ايران در او خط به

 وبه بود بمتعصّ  بسيار مسلمانان از مبارک امر به ايمان از قبل حمدا ميرزا حاج جناب باری

 ريز نی ساکن پرحوصله و استقامت با و فعال بسيار مبلغان از که حسين کربالئی ابنج وسيله

 جناب.  گرديد شروع او زندگی افتخار پر دوره تاريخ آن از و گرديد نائل ايمان شرف به بود

 نی در بعدا   که علی سيّد مرحوم ھمراه روز ھر من " کرد می حکايت شخصا   احمد ميرزا حاج

 با و رفتيم می حسين کربالئی مرحوم کفاشی مغازه جلو گرديد ملقب االسالم حشمت نام به ريز

 کربالئی جناب روز يک کرديم می ناراحت را بزرگوار شخص آن ناسزا و رکيک ھای حرف

 توانم می طور چه گفتم جواب در من کنم صحبت تو با تا بيا جلوتر گفتند و زدند صدا مرا حسين

 حسين کربالئی کند می کثيف را من شود می خارج تو دھان از که نفسی که حالی در بيايم جلو

 خوب دارم خواھش ولکن بشنوی ای ايستاده که ھمانجا تا گويم می تر بلند خوب بسيار گفتند

 بود نيفتاده اتفاق ھنوز و داشتم بھائيان مهھ و او با را عداوت نھايت من که حالی در کن دقّت

 و ھستند کافر بھائيان گفتند می مردم زيرا باشم زده حرف کلمه يک حتّی آنان از يک ھيچ با که

 گفتم خودم پيش است حالل يکديگر بر زنانشان و نيستند معاد و قيامت و رسول و خدا به معتقد

 حرف خوب گفتم حسين کربالئی جناب به لذا نه يا زنند می حرف خودمان مثل کافران اين ببينم

 شماست کتاب مشھورترين که بحاراالنوار کتاب در فرمودند ايشان گوئی می چه ببينم بزن

 صدائی مشرق در که بشنوی و باشی مغرب در تو اگر فرمايد می که است شده روايت حديثی

 درباره و برو جا آن به و اببشت برف روی سينه با ولو نکن صبر ديگر شده بلند قائم درباره

 شده تأکيد قدر آن باره دراين حتّی و شود آشکار برتو آن دروغ يا راست تا کن تحقيق صدا آن

 ترک را نماز شده ظاھر قائم بشنوی و ھستی نماز حال در اگر فرمايد می ديگری حديث در که

 شده ظاھر قائم گويم می که من از نيامديد وقت ھيچ شما که بينم می ولی کن تحقيق برو و کن

 نداريد چيزی ديگر زدن ناشايسته حرفھای و دادن فحش جز و بخواھيد ودليلی بپرسيد چيزی

 اين از آيا . ميکردند آزار و اذيّت را آنان و دادند می فحش ھم سابق پيغمبران به آخر بگوئيد که
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 مگر آخر بودند دشمن و رکاف آنھا گوئيد می شما االن اينکه جز گرفتند نتيجه چه اذيت و آزار

 يحيی حضرت سر مگر ؟ نکشتند را او پيروان ھمه مگر ؟ نکشيدند صليب به را مسيح حضرت

 ھم شما بسيارخوب ؟ نکردند خويش وطن از فرار به مجبور را محّمد حضرت مگر ؟ نبريدند را

 ، بودند دين بی ، بودند مشرک ، بودند کافر آنان گوئيد می اگر ولی کنيد پيروی را رويّه ھمان

 نمی دادن فحش جای به چرا دھيد می ادامه را آنان راه ھمان شما چرا پس شدند گناه مرتکب

 دادن دشنام برای ھستيم کافر و نداريم حساب حرف ما ديدی اگر بزنيم حرف ھم با بنشينی آئی

 درحالی من . کنی پيروی را بزرگان ساير و پيامبر دستور اّول که است بھتر داريد وقت ھم باز

 و منطق با طور اينک گفتم ناسزا او به بار صد من که مرد اين که بودم شده حيرت دچار که

 آيه و حديث مرتب که است اين شما کار گفتم حسين کربالئی جناب به کند می صحبت من با دليل

 می ودودا سيّد آقای نزد روم می اآلن من ھست ما دين حقيّت بر دليل اينھا بگوئيد و بسازيد

 که گفتند حسين کربالئی جناب نه يا است ما ھای کتاب در ھائی حديث چنين آيا که پرسم

 حشمت پدر داود سيّد مرحوم نزد عجله با پس کنی تحقيق بروی که است ھمين ھم من خواھش

 و فحاشی با رسيديم می که حسين کربالئی دکان جلو ھم با قبل روزھای که جوانی يعنی االسالم

 به حال بھر نکند دريغ ما از را بھشت و باشد راضی ما از خدا تا کرديم می ناراحت را وا رذالت

 يا ؟ ھست حديثی چنين بحاراالنوار درکتاب آيا که پرسيدم ايشان از و رفتم داود سيّد آقا منزل

 ھست ھم ديگر ھای کتاب در آری گفتند دوداو سيّد آقا اند ساخته خودشان از کافران اين آنکه

 ھم تفنگ و توپ و زلزله و رعد صدای ما اگر پس دارد ھا گمراه اين دعوی با ربطی چه یول

 حال ھر به دارد عقيده چه قائم ۀدربار و گويد می چه حسين کربالئی ببينيم برويم بايد بشنويم

 حرف از چند ھر و گفت سخن طور اين من با عصبانيّت و خشونت نھايت با دوداو سيّد مرحوم

 کالم طرز کرد ناراحت مرا بيشتر که چه آن ولی شدم ناراحت و منزجر بکلی او طرب بی ھای

 از غير کسی و است علم اھل به مربوط حرفھا اين اصوال   گفت من به که بود او خشونت با توأم

 تر گمراه ھم پايان چھار از را شما قرآن در خداوند و ندارد را مسائل اين در دخالت حقّ  علماء

 علماء اين که فھميدم وقت ھمان از من بدانيد را حديث و آيه خواھيد می شما االح است شمرده

 می ممنوع و محروم مسائل درک و فھم از را آنان و بندند می را مردم وگوش چشم که ھستند

 عصبانی و ناراحت اندازه اين من مؤدبانۀ سئوال مقابل در چرا محترم عالم اين ال  اوّ  الّ او کنند

 دمقلّ  بايد ھمه و داند می شھر اين عالم بزرگترين را خود که محترم شخص اين از من ثانيا   شده

 تحقيق و برويم که ھست ما وظيفه آيا بشنويم قائم به راجع صدائی اگر که پرسم می باشند او
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 از عوام ما اگر عالوه به و باشد زلزله و رعد و توپ صدای شايد گويد می چه او کنيم

 ابدا   و شدند مؤمن اّول از که نفر چند ھمان با محّمد حضرت گونه چه ستيمترھ پست چھارپايان

 و بودند سواد بی حضرت آن به مؤمنان که حالی در برد پيش را اسالم شريعت نداشتند سواد

 ولی دادند علماء ھم را حسين امام حضرت قتل فرمان بودند حضرت آن مخالف ھمگی علماء

 که کاری اّول ، رفتم حسين کربالئی دکان طرف به فورا   اریب داند راھش در جان ھا بيسواد

 بودم اوکرده با که رفتاری از و بوسيدم را دستش و ، زدم زانو او کرسی مقابل که بود اين کردم

 ھای کتاب در کرديد عنوان شما که را ھائی حديث آن گفتم سپس نمودم خجلت و ندامت اظھار

 قائم درباره تحقيق به شروع جا اين از و بزنيد حرف من اب بيشتر که ام آمده حاال و ھست ما

 هللابھاء حضرت و باب حضرت عظمت و حقيّت به جواب و سئوال ساعت چند از پس و نمودم

 آن خود دھنده نجات و خود مبلغ به زيرا دارم شرم خود گذشته از که کنم چه ولی کردم اعتراف

 از کس ھر مواقعی چنين يک در معموال   دمبو شده او آزار باعث و بودم کرده جسارت قدر

 اين به که آورم می ياد به من ولی کند رحمت او بر و ببخشد را او گناھان که خواھد می خداوند

 خودم نزد در که است اين دادم می دشنام او به سالم جای به روز ھر و کردم ظلم محترم شخص

 پيروان ۀزمر در احمد ميرزا حاج نابج ترتيب اين به باری ، کنم می وجدان ناراحتی احساس

 امر خدمت به استقامت و قدرت کمال با مراجعت در و گرديد عليا مبارکه عتبه و اقدس جمال آن

 آن ولی کردند می سرزنش را او پيوسته و بودند مسلمان او فاميل تمام گرديد مشغول الھی

 بھانه و یيعيبجو کوچکترين به قادر دشمنان حتّی و بستگان که بود متھور و شھامت با اندازه

 نازل ايشان افتخار به عبدالبھاء حضرت که الواحی از يکی در نبودند او حضور در گيری

 ايمان قّوت و رشادت اين که فرمودند مخاطب " رشيد ورجل االيمان قوی " را او فرمودند

 که آن تا يافت رونق بسيار او کسب و کار ضمنا   گرديد نمودار و ظاھر مشاراليه در بعد سالھای

 را خود ثروت بيشتر چه ھر و آمد حساب به اّول درجه مالکان از و ريز نی محترم تاجران از

 هللاامر ولی حضرت زمان در شد می بيشتر او ملکی و تجاری عوائد کرد می خرج امر راه در

 گوھر آن محبّت و عنايت مورد ھميشه و گرديد نائل ھمتا بی محبوب آن لقای شرف به دوبار

 به بار سه باشد توانسته که بود کسی کمتر مسافرت وسائط فقدان با زمان آن در و بود يکتا

 خدمت به ريز نی در سال چند اخير زيارت از مراجعت از پس . گردد نائل مقّدسه عتبات زيارت

 مھاجرت عربستان به يافت مأموريّت هللاامر ولی حضرت طرف از که آن تا بود مشغول امر

 به مجبور وقت دولت را هخطّ  آن مھاجرين تمام ولکن بود متوقّف مملکت آن در سال دو و ايدنم
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 تا را او نام که رسيد ظھور به بزرگی خدمات وحيدی احمد ميرزا حاج جناب از نمود مراجعت

 از ريز نی احبّای صيانت و حفظ او ۀعالي خدمات جمله از داشت خواھد نگاه جاويد الدھر ابد

 قاجار شريرسلسلۀ  سقوط و پھلوی شاه رضا سلطنت اوائل در که چنان بود غارت و قتل خطر

 قشقائی عليخان جمله از نمودند طغيان و سرکشی به شروع مھّم ھای شخصيت کشور تمام در

 به کرده استفاده فرصت اين از ھم ھا آخوند . کرد قيام دولت عليه فارس در که بود نفوسی از

 شروع از قبل . کشيدند می فرياد منابر باالی در و مساجد در بھائيان يهعل مذھب و دين عنوان

 و زردشتيان جان به علماء تحريک به اوباش و عوام مردم موارد گونه اين در بھائی نھضت

 پس ولکن رسانيدند می قتل به را بعضی و کردند می غارت را آنھا افتاده يھوديان و مسيحيان

 و قتل و آزار و اذيّت در تشانھمّ  و سعی تمام هلل ابھاء ضرتح و باب حضرت امر اظھار از

 طتوس وسيع ايالت آن از عمدۀ قسمت که فارس انقالب ھنگام در . بود بھائيان و بابيان غارت

 ريز نی به ذکريّا شيخ زاده برادر کوھستانی جواد سيّد شد تسخير قشقائی عليخان گماشتگان

 بھترين کرد حکومت ريز نی در مّدتی و نمود سالح خلع را ژاندارمری مأموران و کرد حمله

 آزار مورد را مظلوم بھائيان که بود آن شھر آن در او بقای و پيشرفت برای فريبی عوام زمينۀ

 و بود کرده حمله ريز نی به ذکريّا شيخ او عموی قبل سال ده در چون و دھد قرار اذيّت و

 شدند اطراف شھرھای به متواری مجددا   ريز نی احبّای بود گرديده تاريخی فجايع آن مرتکب

 ولکن بودند احبّا ھای خانواده مراقب و کردند می زندگی پنھان طور به احبّا از قليلی عّده فقط

 از را ريز نی احبّای مال و جان خطرناک و بحرانی وضع آن در توانست که مھمۀ نفوس از

 ميرزا حاج جناب نمايد کوتاه را شھر آن قهبدساب کافران تعّدی و تطاول دست و دھد نجات خطر

 کردند می فرار به تشويق ھم را او داشتند را ريز نی از فرار قصد که احبائی . بود وحيدی احمد

 حاج جناب ولی بود حتمی احبّا نظر به داشتند ريز نی مردم که شرارتی سوابق با او قتل زيرا

 آيد می پيش ھم ديگری گرفتاری شدن کشته از غير مگر " بود گفته احبّا جواب در احمد ميرزا

 عمری زيرا نيستم ناراحت ابدا   شد خواھم کشته ريز نی در ماندن واسطه به که است اين اگر و

 فرار به حاضر و ماند ريز نی در ايشان حال ھر به " شود امر فدای که بھتر چه بگذرد بايد که

 گيرند تماس او با کنند فرصت ماجراجويان ايرس و علماء که آن از قبل شيخ ورود مجّرد به نشد

 ھديه عنوان به بود ارزشی با مبلغ زمان درآن که تومان يکصد مبلغ احمد ميرزا حاج جناب

 را شيخ با مالقات تقاضای رفته حکومت مقّر به خودشان ھم بعد روز و فرستاد جواد شيخ برای

 بھائی نفر يک که بود کرده تعّجب يخش خود حتّی که بود آور حيرت قدری به لهئمس اين نمود
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 از است بھائيان قمع و قلع ما ھدف که پراغتشاش اوضاع اين در که است کرده جرأت چگونه

 جناب  .پذيرفت را ايشان شيخ حال ھر در ولی کند مالقات بخواھد ما با و بيايد بيرون خود خانه

 فقط آنھا بکشيداز را بھائيان تا ايد هآمد شما اگر گويد می شيخ به مالقات اين در احمد ميزا حاج

 به وجه گرفتن شما مقصود اگر ولکن ندارم خوفی ھم شدن کشته از و ام مانده ريز نی در من

 بھائيان ھمه و خودم سھم به من ھست شما مستخدمين روزانه مخارج برای و غرامت عنوان

 دوره مانند و نشود تعرض  بھائی ھای خانواده به آنکه شرط به پردازم می بتوانم که ھرقدر

 را ای سھميه و نيايد پيش آنان ھای خانه کردن خراب و ھا باغ ھای درخت بريدن گذشته ھای

 بشود وجه اخذ استطاعتش قدر به ای خانواده ھر از و باشد من خود اطالع با بپردازند بايد که

 درباره شھر آخوندھای با خواھيد می اگر البته دارم اطالع آنھا مالی استطاعت از بھتر من زيرا

 داشته بھائيان اموال غارت از عوائدی تا شود فراھم ای زمينه که منتظرند آنھا کنيد مشورت ما

 نام به جا ھمه جزاينکه گذارند نمی باقی شما برای چيزی ديگر مردم واين آخوندھا اين و باشند

 تعقيب که آن با وادج شيخ شود ديگران نصيب اش واستفاده شويد معّرفی قاتل و مھاجم

 آزار و اذيّت به مايل طبعا   که ھم ريز نی مردم و بود او اساسی برنامه ذکريّا شيخ ھای خشونت

 کردن اسير که فھميد و بپذيرد را حاجی جناب نصايح که داد ترجيح شيخ معذلک ھستند بھائيان

 طمسلّ  براوضاع بتواند دولت که بسا چه و ندارد ای فايده ھا خانه کردن خراب و اطفال و زنان

 حال ھر به . است کمتر ليتشئؤمس باشد شده مردم متعرض کمتر چه ھر صورت آن در و شود

 چنار ۀمحلّ  به را خود معاون محمود شيخ و گرديد احمد ميرزا حاج نظريّات تسليم جواد شيخ

 گرديد رتقّ مس احمد ميرزا حاج جناب منزل در و فرستاد بود ھا بھائیۀ محل به معروف که شاھی

 شيخ برای و کرد می تأمين بھائی ھای خانواده از چه و خودش از چه مبلغی روز ھر جناب آن

 در و کرد می تحمل را تفنگچيانش و محمود شيخ پذيرائی ھای ھزينه تمام و فرستاد می جواد

 هک آن تا گرديد وارد ايشان به زيادی مالی خسارات کشيد طول ماه سه که زمان از مّدت اين

 نام به را خود اليق افسران از يکی شاه رضا يافت شّدت فارس انقالب و طغيان ئلۀمس وقتی

 ثقفی ياور نام به ديگری افسر ھم ايشان نمودند فارس در امنيّت ايجاد مأمور شيبانی سرلشکر

 از بعضی و نمودند فرار ھمگی او ھمراھان و شيخ و کردند ريز نی در امنيّت ايجاد مأمور را

 دا  مجدّ  ترتيب اين با و گرفتند قرار عفو مورد بعدا   که افتادند زندان به شده دستگير ياغی ادافر

 به و کردند مراجعت ريز نی به دوباره متواری و فراری احبّای و شد برقرار ريز نی در امنيّت

 ااحبّ  و کشيد طول ماه سه ريز نی به جواد شيخ حمله آنکه با و شدند مشغول خود شغل و کار
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 اشرار راھنمائی با بودند مخفی که ريز نی دوستان از بعضی و شدند فراوان خسارت متحّمل

 آنان دستگيری خبر که وقتی گرفتند می قرار آزار مورد و افتادند می تفنگچيان چنگ به یمحلّ 

 . کرد می اقدام آنان حمايت به رسيد می احمد ميرزا حاج جناب اطالع به

 وجود حقيقت در و گرديد غارت ای خانه نه و شد شھيد کسی نه ايشان شجاعانه قيام و تھمّ  به

 مفيد نھايت بی آنان واحوال دوستان صيانت و حفظ برای ريز نی در احمد ميرزا حاج جناب

 . بود واقع ومؤثر

 ھنوز که است اعلی مقام ھای فرش تقديم وحيدی احمد ميرزا حاج جناب جميلۀ خدمات جمله از

 حضرت از اجازه کسب از پس حاجی جناب را ھا فرش اين است مانده قیبا ايشان نام به

 به آن ارسال برای ای وسيله که بود منتظر و آورد می ريز نی به خريده يزد از عبدالبھاء

 ھای خانه تمام و داد رخ ريز نی در زدگی سيل قضيّۀ ضمن اين در شود فراھم اقدس ساحت

 باعث خانه آن در ھا فرش اين وجود که کرد می تعريف حاجی جناب گرديد ويران کلی به مردم

 ايشان خانه دادند دست از را خود زندگی و خانه مردم ھمه که وحشتناک طوفان آن در که شد

 اقدس ارض به ھا قالی آن بعدا   و نيايد وارد آن به خسارتی ھيچگونه و ماند محفوظ کامال  

 . است موجود اعلی مقام در هللاامر جليل خادم آن بود ياد به و گرديد ارسال

 و نمود صعود ابھی ملکوت به شيراز در سالگی شش و ھشتاد سن در احمد ميرزا حاج جناب

 درد کمر شديد بيماری به صعودشان از قبل سال بيست قريب . گرديد مدفون جاويد گلستان در

 پزشکان فرستادند شيراز به را ايشان نبود فراھم معالجه وسائل ريز نی در چون گرديد مبتال

 که دادند نظر چنين ھا برداری عکس و ھا آزمايش انواع و مفصل معاينات از پس شيراز

 توصيه و نيست عالج قابل وجه ھيچ به ديگر و شده سياه ايشان فقرات ستون ھای استخوان

 داشته حضور فاميل ۀھم او صعود موقع در تا شود برگرانده ريز نی به است بھتر که کردند

 به معالجه برای که ديدند صالح چنين او بستگان بود ثروتمندی شخص ايشان چون ولی ندباش

 وپزشکان بردند طھران به داشت جانی نيمه که حالی در را وايشان شوند فرستاد طھران

 بيماری که نمودند اعالم و کردند تائيد را شيراز پزشکان نظريه الزم معاينات از پس ھم طھران

 بھبودی به رو ايشان کسالت روز چند از پس که آن عجائب از ولی نيست لجهمعا قابل ايشان

 آمد ريز نی به مّدتی از پس و برود راه عصا کمک به توانست ماه يک از پس طوريکه به رفت

 و درد از اثری و رفت می راه جوان يک مانند و انداخت دور به ھم را عصا بعد ماه دو و

 ای نامه ضمن هللاامر ايادی سمندری هللا طراز ميرزا جناب ضمن ناي در نبود ايشان در ناراحتی
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 " : اند فرموده مرقوم سمندری جناب به هللاامر ولی حضرت که کردند نشان خاطر ايشان به

 کامال   حاجی جناب موقع آن در " دھيد اطمينان کامل شفای به را وحيدی احمد ميرزا حاج جناب

 جناب که شد معلوم بعدا   بودند مشغول امری خدمات و یزندگ جاری کارھای به و بود سالم

 به را ايشان بيماری شرح بودند داشته معروض مبارک حضور به که ای عريضه در سمندری

 نموده غفران استدعای ايشان برای نداشتند ايشان زندگی به اميدی چون و رسانيده عرض

 احمد ميرزا حاج جناب از ، بودند نايشا کامل شفای به مطمئن هللاامر ولی حضرت ولکن بودند

 ايشان اسامی و باشند می هللاامر خدمت به موفق ھمگی که ماند يادگار به دختر چھار و پسر دو

 : است زير شرح به

 و بود امريّه خدمات مصدر ريز نی در متمادی ساليان که وحيدی عبدالحسين ميرزا آقای - ١

 ايران در که باشد می موفّق و الئق فرزندانی دارای باشد می خدمت مشغول طھران در اينک

 وحيدی وحيد دکتر آقای : باشد می مشغول کار و خدمت و مھاجرت به کشورھا وساير

 باشند می فرزند سه دارای و نموده ازدواج نادره خانم با طھران در پزشکی چشم متخصص

 به موفق امری شکيالتت در و دارد اداری شغل طھران در ادبيّات در دکتر وحيدی نعيم آقای

 . باشند می فرزند دو دارای و اند کرده ازدواج روحانی مھين خانم با و باشد می جميله خدمات

 اند نشده متأھل ھنوز و باشد می موفّق امريّه خدمات به طھران در وحيدی هللا موھبت مھندس

 . ميباشد تحصيل مشغول که وحيدی فرشيد آقای و

 به و مھاجرت ايران از خارج به نموده ازدواج روحانی هللا مسيح یآقا با وحيدی پروين خانم

 وحيدی گلچھره خانم . باشند می موفق فرزند چھار دارای و ھستند موفق امريّه مھّمه خدمات

 در وحيدی خانم ناھيد.  باشد می فرزندی دارای و است مشغول امری خدمات به طھران در

 . است مشغول تحصيل به آمريکا

 با است مشغول الھی امر به خدمت و اداری خدمات به شيراز در که وحيدی عباس ایآق - ٢

 دارای و کرد ازدواج بود احمد ميرزا حاج جناب راھنمای و مبلغ که حسين کربالئی جناب نوه

 . مشغولند تحصيل به ھمگی که باشند می فرزند چھار

 می قمّوف زندرف ھفت دارای و کرده ازدواج روحانی شفيع محّمد ميرزا آقای با طوبی خانم - ٣

 . گرديد مرقوم روحانی شفيع محّمد ميرزا آقا نام ذيل در آنھا اسامی که باشند

 می قمّوف فرزند هن   دارای نموده ازدواج پور شھيد عبدالسميع ميرزا آقای با تابنده خانم - ۴

 . شد ممرقو پور شفيع عبدالسميع ميرزا آقای نام ذيل در آنان اسامی که باشد
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 مھندس آقای نام به فرزندانی دارای و کرد ازدواج ديانت جعفر محّمد آقای با روحا خانم - ۵

 عاليه تحصيالت به ھمگی که باشند می لقاء خانم – مھری خانم – عالء خانم – ديانت سھيل

 مشغولند. امر خدمت به و موفّق

 آنھا اسامی که باشند می موفّق رزندف پنج دارای کرده ازدواج عھديّه بھائی با خانم شریب   - ۶

 . گشت معروض قبال  

 

 اصطھباناتی حسين کربالئی جناب

 تمام در که بود ريز نی نام به غانمبلّ  از حسين کربالئی جناب گشت مذکور قبال   که طوری به

 مشاھده اگر امر تبليغ در معموال   بود مشغول هللا نفحات نشر به خويش پرافتخار حيات دوره

 ندانسته ھدايت قابل را او احبّاست آزار و اذيّت صدد در و متعصب بسيار مبتدی شخص هک شود

 مستثنی قاعده اين از حسين کربالئی جناب ولکن دانند می بيھوده کاری را او با کردن صحبت و

 عالقه و سعی ھمين و شد نمی منصرف اشخاص ترين دشمن حتّی ھيچکس تبليغ از و بود

 حاج جناب مانند شخصی شده سبب محترم وجود آن آاليش بی و پاک نيّت و تبليغ امر در شديد

 گرديد خدماتی به موفّق او که شود نائل هللابھاء حضرت به ايمان شرف به وحيدی احمد ميرزا

 گردد ريز نی احبّای افتخار و مباھات سبب اعصار و قرون طول در او پرافتخار حيات تاريخ که

 مصدر ريز نی در توانست ايمانمرحلۀ  به وصول از پس وحيدی احمد ميرزا حاج جناب اگر

 و ھّمت بذل با و نمايد حفظ غارت و قتل خطر از را احبّا مال و جان و گردد توّجه قابل خدماتی

 و ھّمت مرھون تمام نمايد جلوگيری گذشته ھای دوره انگيز اسف وقايع تکرار از مجاھدت

 پروا بی اشرار و ظالمان عداوت و ھا گرفتاری ۀحبوحب در که بود حسين کربالئی جناب کوشش

 مقّدس وجود آن در اثری کوچکترين دشمنان و کافرانۀ ھمھم و پرداخت می هللا نفحات نشر به

 ساير ھمراه ريز نی به ذکريّا شيخ حمله واقعه در ھم حسين کربالئی جناب ، نداشت عرفان با و

 مسلمانان از که کوھستانی دزدان با شدن جهموا و بسيار زحمات از پس و متواری دوستان

 سھم ھم جا آن در و رسيد سروستان به بودند ذکريّا شيخ و الری عبدالحسين سيّد طرفدار

 آتش در فارس منطقه که حالی در و داشت بھائی جوانان و اطفال تربيت و تعليم در مھمی

 بی ھای خانواده از و محزون و افسرده ھمه الھی ياران و سوخت می اغتشاش و انقالب

 العیاطّ  بودند محل آن خوار خون و وحشی مردم با مواجه که ريز نی در خويش سروسامان

 می مردم ھدايت و تبليغ به ھم جا آن در حسين کربالئی جناب گذرد می آنان بر چه که نداشتند



155 
 

 که ھا آن حال به نبايد ما و ھستند مبارک جمال فرزندان ما واطفال زنان گفت می و پرداخت

 جمال رضای جز آيد پيش که چه ھر و باشيم اندوه و غم دچار دارند بزرگواری پدر چنين

 کسب مشغول اصطھبانات در ريز نی به آمدن از قبل حسين کربالئی جناب ، بود نخواھد مبارک

 بين راه جمعه روزھای ھفته ھر نداشتند دينی استعداد مردم شھر آن در چون ولی بود کار و

 پياده پای با کوھستانی ھای راه از ھست ميل پنج و بيست حدود در که را ريز نی و اناتاصطھب

 صحبت نيز حقيقت متحريّان با و کرد می تدريس تبليغ درس جوانان به و آمد می ريز نی به

 عھده از کشيد طول سالھا که مداوم رفت و آمد اين و گشت برمی اصطھبانات به شبانگاه کرده

 متحّمل امر به خدمت در جناب آن آيد برنمی فداکار و بزرگوار شخص آن زا غير کس ھيچ

 رضای به جز و شمرد می نعمت را نقمتی ھر و رحمت را زحمتی ھر ولی گرديد بسيار زحمات

 ملکوت به عرفان و خلوص کمال با سالگی شصت سن در داشت نمی بر قدمی خويش موالی

 خانم – لقائيه خانم – طوبی خانم ھای نام به گزاریخدمت و مؤمن فرزندان و نمود پرواز ابھی

 طھران و شيراز در ھمگی که گذارد يادگار به خود از ندائی خليل آقای و جماليّه خانم و ضيائيه

 . شدند قمّوف جميله خدمات به بندرعباس و کرمان و

 ميرزا حاج جناب فرزند وحيدی عباس آقای با شيراز در بزرگوار شخص آن ھای نوه از يکی

 روابط بر اضافه بودند ريز نی در امر مفاخر از که محترم دوخانواده بين و کرد ازدواج احمد

 وجود به اليق فرزند چھار فرخنده وصلت اين از و گرديد برقرار نيز فاميلی مناسبات روحانيّه

 حسين کربالئی جناب و احمد ميرزا حاج جناب شان عاليقدر اجداد مانند است اميد که است آمده

 فاميل دو اين گذشته افتخارات بر و بربايند را سبقت گوی عالميان محبوب امر به خدمت در

 . بيفزايند جليل

 

 سنائی احمد شيخ جناب

 وفا به قبملّ  حسين محّمد شيخ جناب از غير به گرديدند مذکور قبال   که مالباقر جناب فرزندان از

 ھای نام به ديگرھم بزرگوار فرزند سه رديدهگ نازل افتخارش به اعلی ازقلم مبارک لوح که

 خدمات به ريز نی در سه ھر که ماندند باقی ابوالقاسم شيخ و ابوالحسن ميرزا و احمد شيخ

 دو با که بود ريز نی فاضل و محترم ھای شخصيت از احمد شيخ جناب بودند موفّق جميله

 رئوف شخص اين بودند پناھنده خود ريزی نی بستگان منزل در ذکريّا شيخ واقعه در برادرشان

 ھای نام به انی فرزند. بود مشغول امر خدمت به پيوسته و کرد عمر سال ھفتاد قريب محترم و
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 کرده صعود هللا نصرت و باقر محّمد که گذارد يادگار به خانم فردوس و هللا نصرت ، باقر دمحمّ 

 و موفّق فرزندانی دارای و ئمقا امر خدمت به شعاعی هللابقاء آقای ھمسر خانم فردوس و اند

 شريک و سھيم باليا تحّمل و امريّه خدمات در که ھم ابوالحسن ميرزا جناب و باشند می خدوم

 اماء افتخارات از که گذارد يادگار به خود از " بی بی آغا " نام به دختری بود ياران ساير

 ريز نی الرحمان اماء ساير بیمرّ  و قمشوّ  پيوسته محترمه خانم اين باشد می ريز نی الرحمان

 در اکنون نمود می خدمت انجذاب و عالقه نھايت با ياران محافل در و بود امری خدمات در

 درگاه به نياز و راز به پيوسته و دارد اقامت ريز نی در ھنوز سالگی ھشتاد به نزديک سنين

 در و بود ريز نی لاوّ  طراز احبّای از نيز ابوالقاسم شيخ جناب است مشغول ابھی اقدس جمال

 صعود ابھی ملکوت به جوانی در که شد فرزند يک صاحب مشغول هللاامر خدمت به عمر تمام

 . نمود

 

 رحيم محّمد حاج فرزند هللا فضل ميرزا جناب

 ۀواقع شھدای از پدرش که بود هللا فضل ميرزا جناب ريز نی محترم و مشھور احبّای از يکی

 حضرت درخشان دوره در محترم شخص اين بودند ريز نی اّول حادثۀ شھدای از جّدش و دّوم

 بود کامل تقوای و انقطاع و خلوص نھايت در و ريز نی خدوم و موفّق احبّای از عبدالبھاء

 از شده نازل عبدالبھاء حضرت خامۀ و اعلی قلم از که زيادی الواح و داشت قوی بسيار حافظۀ

 و خدمت به پيوسته نمود می تالوت دوستان محافل در جذاب بسيار صوتی با و داشت حفظ

 بود خدمت بر قائم و مفتخر روحانی محفل عضويت به متمادی ھای سال و مشغول امر تبليغ

 به دوستان ساير ھمراه بھائيان عليه ريز نی کافران قيام و ذکريّا شيخ غائله وقوع از پس

 به مجددا   سروستان از تمراجع از پس شد زياد خسارات و زحمات متحّمل و رفت سروستان

 را او و نازل ايشان افتخار به الواحی عبدالبھاء حضرت . داد ادامه خويش روحانيّه خدمات

 عبدالبھاء حضرت طلعت زيارت به شخصا   ايشان دادند قرار مخصوص محبّت و عنايت مورد

 خود مؤمنه رماد مراقبت و حمايت با که ماند باقی ايشان از پس فرزند دو گرديد مشرف و نائل

 : عبارتنداز مذکور فرزند دو يافتند توفيق جميله خدمات به و کردند ترقّی امر ظل در خانم زيور

 خدماتی به موفّق و کرد مھاجرت کازرون به متمادی ھای سال که ابھائی هللاطراز آقای - ١

 . باشد می فرزند دو دارای و شد شايان
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 آن مقيم و کرد مھاجرت فارس آباد فيروز به قبل سال سی از بيش ابھائی هللا ھدايت آقای - ٢

 . باشد می فرزند ھفت دارای و گرديد روحانيه خدمات مصدر و شد شھر

 

 احمد دسيّ  جناب برادرشان و ميثاقی ابوالقاسم دسيّ  آقای جناب

 از امر، خدوم و مخلص بسيار دوستان و بود ريز نی ازاحبّای ميثاقی ابوالقاسم سيد جناب

 مصدر خويش طوالنی عمر تمام در و بود پديدار وقار و روحانيّت و ايمان آثار ايشان سيمای

 ثنای و ذکر به پيوسته و بود احبّاء محافل شمع و ريز نی روحانی محفل عضو و امريّه خدمات

 که احمد سيّد جناب برادرشان اتفاق به ذکريّا شيخ ۀحمل ۀواقع در بود مشغول عالميان محبوب

 در مردم آنکه با اصطھبانات در ، شد متواری بود ريز نی در امر برجسته خادمان زا ھم ايشان

 پذيرائی و نگاھداری و پذيرفته را آنان مسلمان بستگان معذلک ھستند عناد و تعّصب کمال

 تاراج به آنان دارائی تمام نمودند مراجعت ريز نی به که ذکريّا شيخغائلۀ  رفع از وپس کردند

 صبر نھايت در و شدند مشغول کار و کسب به نمودند فراھم که جزئی سرمايه با ولکن بود رفته

 از ديگر وقايع در و نمودند زندگی ابھی اقدس جمال درگاه به سپاس و شکر با توأم قناعت و

 ۀمرحل در شدند خسارت و زياد ھای گرفتاری و زحمات متحمل ھم جواد شيخ حملۀ ۀواقع جمله

 نگران و دلگير حادثه ھيچ از رسيد نمی آنان مقام و درجه به کس ھيچ شکر و حوصله و صبر

 صعود ريز نی در احمد سيّد جناب دانستند می مبارک جمال ارادۀ به را امور ھمۀ و شدند نمی

 و شيراز راه بين اتومبيل حادثه در نظير بی و رئوف شخصيّت آن ابوالقاسم سيّد جناب و کرد

 کعبه جوار در هللا مدينه جاويد گلستان در و فرمود صعود بھیا ملکوت به و شد مجروح ريز نی

 به خود از مشغولند امرهلل خدمت به ھمگی که اليقی و موفّق فرزندان . گرديد مدفون بھا اھل

 باشند می امر خدمت بر قائم دوستان جمع در بزرگوارشان پدر مانند آنان تمام که گذاردند يادگار

 عبدالحسين آقای و سلطان خانم ، نوريجان خانم ، نصرت خانم یھا نام به ايشان فرزندان .

 هللاامر خدمت به ھمگی که ھستند اليق فرزندانی داری نيز جليله نفوس اين که باشند می ميثاقی

 و نصايح از و داشتم آشنائی افتخار ميثاقی ابوالقاسم سيّد آقا جناب با شخصا   عبد اين.  مشغولند

 فراموش را ملکوتی خصال و جمال آن وقت ھيچ و بودم مند بھره زعزي استاد آن ھای محبت

 افتخارشان به عبدالبھاء حضرت که باشد می الواحی دارای ابوالقاسم سيّد آقا جناب – کنم نمی

 :. شود می نقل ذيال   آنھا از يکی و اند فرمودنده نازل

 یاالبھ هللا بھاء عليه ابوالقاسم سيّد آقا جناب ريز نی – هللاھو
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 سلطان عظيم قرن و جديد عصر اين در که ...بطلب مھربان خداوند از حقّ  ۀبند ای – هللاھو

 به و نوشيدی عنايت کأس از و گذاشتی قدم وجود عرصه به الفدا الحبائه روحی قدم ممالک

 صھبای سرشار جام شدی سرمست باده اين از چون حال شدی فائز انوار مطلع عرفان

 ع ع عليک البھاء و بده تازه حيات را گراندي و گير دست به الھی

 

 يوسف ميرزا و آقا علی ميرزا ، بابا ميرزا جنابان

 ميرزا فرزندان شدند ناميده " اشراق " فاميلی نام به سه ھر که خدوم و بزرگوار برادر سه اين

 رب وارده مصائب ساير و جواد شيخ حمله و ذکريّا شيخ حمله وقايع در سه ھر که بودند باقر

 هلل محبتبادۀ  از سرشار روحی دارای شدند زياد خسارات و صدمات متحّمل ريز نی احبّای

 و مصائب و پی در پی ھای خسارت اثر از بود نظير کم آنان نيّت خلوص و تقوی و ايمان بودند

 رفت وخامت به رو آنھا مالی وضع داشتند که سرشاری و بلند ھّمت واسطه به و ھا دربدری

 محترم برادر سه اين شد نمی عمطلّ  آنان ھای گرفتاری از کسی که بودند نظر بلند آنقدر ولکن

 احترام يکديگر برای و بودند يکديگر پشتيبان و مھربان و صميمی ھم با قدری به طرف يک از

 و محبّت اين ديگر طرف از و بودند احبّا ساير سرمشق و المثل ضرب که شدند می قائل

 دلجوئی و ھا محبت مشمول محلّ  آن مردم تمام بلکه داشتند می مبذول اءاحبّ  به فقط نه مھربانی

 مريضی ھر و فقيری ھر به کريمانه نداشتند خوبی مالی وضع خودشان آنکه با بودند آنان ھای

 شغل ولکن بود باغداری و کشاورزی آنان شغل نمودند می مساعدت و کمک اغيار و يار از

 اين بود کدورتی اشخاص بين جا ھر بود  آنان گرفتاری رفع و مردم با رفت و آمد آنان حقيقی

 ھميشه نمايند محبّت و الفت ايجاد آنان بين که دانستند می موظف را خود گويا محترم برادر سه

 چيزی آسمان ھای مالئکه به راجع وقت ھر عبد اين داشتند برلب مليح تبسمی و بودند مھربان

 مالئکه اينان البد گفتم می خود پيش و افتادم می بھشتی ادربر سه اين ياد به فورا   شنيدم می

 می ديده کمتر آنان مانند شرارت در که ريز نی مردم یحتّ  . دارند فرق مردم ساير با زيرا ھستند

 می عبور ريز نی ھای کوچه از آنان که ھنگامی و بودند خاضع برادر سه اين مقابل در شود

 از حمالتی که ھروقت ولی گذاردند می احترام آنان به و شدند می بلند خود جای از مردم کردند

 تمام ھم متواضع مردم ھمان شد می احبّاء به محل یمال يا ريز نی از خارج اشرار طرف

 لجام و نمودند می فراموش بودند کرده آنان به گرامی و عزيز برادران اين و احبّاء که خدماتی

 فرار ريز نی از قبلی تجارب به بنا احبّاء ھم اگر و ندپرداخت می حقّ  دوستان ازاء به گسيخته
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 ايجاد خرابی و ويرانی آنان ھای زراعت و ھا باغ درختان و منازل ھای ساختمان در کردند می

 خود از زمعزّ  و افتخار با فرزندانی و کردند صعود ملکوتی فرشته سه اين حال ھر به .کردند می

 آنان از يکی جمله از دارند العاده فوق شھرت ايران تمام در آنان از بعضی که گذاردند يادگار به

 ، باشد می دانشگاه استاد و مھندسين رئيس ايران در که باشند می اشراق عبدالحميد آقای

 و ضيائيه خانم ، رخساره خانم ، رضوان خانم از عبارتنداز اشراق بابای ميرزا جناب فرزندان

 فرزندانی دارای نيز آنان و باشند می قائم امريّه مھّمه خدمات به ھمگی که اشراق دوداو جناب

 و اشراق نصرت خانم : عبارتنداز اشراق آقای علی ميرزا جناب فرزندان . باشند می موفق

 . دارند نيز فقموّ  فرزندانی و اند مشغول امر خدمت به که اشراق نيّره خانم

 اشراق عبدالحميد آقای و اشراق رحيمعبدال آقای :تندازرعبا اشراق يوسف ميرزا جناب فرزندان

 .باشند می امريّه ۀمھمّ  خدمات به موفق ايران در که

  

 ( الفقراء حافظ ) ايزدی علی خواجه جناب

دورۀ  در ريز نی خدوم و محترم ھای شخصيت از اسمعيل خواجه فرزند علی خواجه جناب

 خاطر  از وقت ھيچ او تخاراف با شخّصت و نام که بود هللاامر ولی حضرت و عبدالبھاء حضرت

 يعنی دّومواقعۀ  در سالگی چھارده سن در ايشان مادر خانم فاطمه ، رفت نخواھد ريز نی احبّای

 طرف از چون و شد فرستاده شيراز به بريده سرھای و اسراء ھمراه و شد اسير کوه جنگھای

 آزاد ھم او کنند آزاد را ھا بچه و زنھا و بياورند طھران به را مردان که رسيد دستور ظالم شاه

 ھای ستم و ظالمان ظلم از که بود معنی اين به آزادی که نکند تصور محترم خواننده البتّه شد

 در ھم آن کردن رھا سرپرست بدون و سامان و سر بی را زندانی دختری بلکه شد آزاد کافران

 آن بلکه دھد نمی را آزادی معنی ندارد آنجا در آشنائی و فاميل گونه ھيچ که غريب شھرھای

 ديگر و شاه ناصرالّدين امثال واالّ  گفتند می آزادی بدان که بود جنايات از ديگری نوع ھم

 . نشستند سلطنت تخت بر او جای به که ظالمان

 با و نمود مراجعت ريز نی به و شد آزاد روز آن اصطالح به ھم گناه بی و مظلوم دختر آن باری

 که خان فتحعلی حکومت و شفيع محّمد مالّ  نفوذ دوره در و ردک وصلت اسمعيل خواجه جناب

 ايمان از مملو قلبی با و احترام نھايت در ھم خانم اين کردند حاصل نسبی امنيّت ريز نی احبّای

 که کس ھر از و بود مشغول طبابت کار به ريز نی در و زيست می مبارک آستان به وفاداری و

 مظالم ھمه آن مرتکب که ھائی خانواده از چه و امر به نمؤم ھای خانواده از چه مريضبود
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 عمر طول در و کرد عمر سال نود قريب و داد می غذا و دوا دستور و کرد می ديدن بودند شده

 بسيار صدمات و مشقات متحّمل وحيد حضرت شھادت از بعد وقايع و حوادث تمام در خويش

 اين نتائج و جواد شيخ حملۀ ، ذکريّا يخش حملۀ ، سردار علی ميرزا قيام دوره حوادث بود

 عّزت طرفی از و ديد خود چشم به را ھمه شد وارد حق دوستان پيکر بر که ضرباتی و حمالت

 حضور با بھائی عمومی جلسات تشکيل و ريز نی به شھير مبلغان رفت و آمد و دوستان تقّدم و

 بر که چه آن و گرديد وستاند نصيب که قدرتی و بھائی غير مردم از نفر ھزار دو از بيش

 رفت برباد ظالمان ھای خانواده چگونه و شدند حوادث دستخوش چگونه که وارد امر دشمنان

 به ظالمان از آور شرم اعقابی چه و شدند مقدار بی و خوار ھم ظاھر ظاھر به امر دشمنان و

 و کرد شاھدهرام ھمه گرديد کافران بازماندگان نصيب که ھائی نحوست چه و ماند يادگار

 نتيجه در ، گفت می آفرين مبارک جمال ۀغالب قدرت به و بود گزار شکر را الھی آستان پيوسته

 نمود تربيت ، شدند نائل باھره خدمات به ريز نی در که مؤمن فرزند دو روحانيّت و خلوص اين

 قرار ريز نی معّزز و محترم احبای رديف در که بود ايزدی علی خواجه جناب آنھا از يکی که

 فرصتی ھر از و داشت نمی دريغ فقراء به محبّت و حمايت گونه ھيچ از که آنجا از و گرفت

 ايشان شد ناميده " الفقراء حافظ " نام به نمود می استفاده آنان به مساعدت و دلجوئی برای

 از مراجعت در و گرديد بسيار خسارات و زحمات متحّمل ريز نی به ذکريّا شيخ حمله در

 ويران و دوستان ساير و خود اموال غارت و حق دوستان از نفر ھيجده فقدان شاھد ستانسرو

 و خسارات متحّمل جواد شيخ حملۀ جمله من ديگر وقايع در گرديد الھی ياران ھای خانه شدن

 حضرت حضور به بود صابر باليا تمام در و شاکر را الھی آستان پيوسته ولی گرديد زحمات

 عمر سال ھفتاد حدود در بود خوشوقت و شاکر پيوسته موھبت اين از و يافت تشّرف عبدالبھاء

 پيچيده ھم در را معاندان و ظالمان دستگاه مبارک جمال قدرت که کرد می بيان که وقتی و کرد

 . گذارد يادگار به خود از خدوم بسيار فرزند سه نمود می افتخار و غرور احساس

 امريّه خدمات به شھر آن در سالھا که است ريز نی حمانالر اماء از ايزدی خانم بھجت - ١

 توقف  الّدين محی آخوند مضّره تلقينات و تحريکات واسطه به که آن از پس و بود مشغول

 مدارس به اطفالشان و فرستادن از ريز نی احبّای حتّی و گرديد اشکال دچار ريز نی در احبّاء

 بر را بازار و کوچه ولگردان و مدارس اطفال تّیح شوم بوم آن مضّره تلقينات و شدند محروم

 اين شد ساکن شھر آن در و آمد شيراز به ناچار کرد می تشويق و ترغيب بھائی اطفال عليه

 دارای و کرد ازدواج اسدهلل ميرزا حاج جناب فرزند مستقيمی محّمد آقای با محترمه خانم
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 اعقاب مبارک جمال عنايت و فضل به حال ھر به ، گرديد خدوم و موفّق و اليق فرزندانی

 امتياز و افتخار کمال با دشمنان عليرغم و ھستند موفقيّت نھايت در ايزدی علی خواجه مرحوم

 ايشان امری معلومات و نصايح از و کرده زيارت را جناب آن شخصا   عبد اين کنند می زندگی

 آنکه با و بود شريک یفروش دوا شغل در علی خواجه جناب با عبد اين پدر بودم مند بھره

 شيخ و علی خواجه جناب شرکت کند نمی دوام بيشتر سال دو يکی ريز نی در شرکتھا معموال  

 دو آن بين که بود صميميتی و نظر حسن نشانه اين و يافت دوام سال سی قريب حسين محّمد

 فاطمه از . بود حکمفرما بودند ريز نی در امر شھير خدمتگزاران دواز ھر که محترم شخص

 به " خاتون خانم " نام به ديگری فرزند علی خواجه جناب از غير به اسماعيل خواجه و خانم

 نام به احبّا از يکی با بود ريز نی اليق و خدوم الرحمان اماء از خود مادر مانند که آمد وجود

 زا غنی خواجه و حسن خواجه ھای نام به مخلص و مؤمن فرزند دو کرد ازدواج محمود خواجه

 يادگار به خود از واخالص ايمان با فرزندانی ولی کردند صعود نيز آنان که ماند يادگار به دو آن

 . گذاردند

 بود امر خدمتگزار عمر تمام در بزرگوار پدر از تأسی به که ايزدی اسماعيل خواجه جناب - ٢

 به خدوم و ؤمنم فرزندانی و نمود ازدواج مستقيمی هللااسد ميرزا حاج جناب صبيّه با ايشان

 . فرمود صعود قبل سال چند و گذارد يادگار

 می و بوده موفّق امر خدمت به خويش زندگی دوره تمام در که ايزدی محمود خواجه جناب - ٣

 به ديگری طريق به الّدين محی که حال تا ذکريّا شيخ حمله از بعد که را مصائبی تمام و باشد

 به سال چھل است کرده تحّمل است مشغول احبّا هعلي الناس عوام تحريک و اذھان تخديش

 و احبّا محافل ناطق و اليق و ذکاوت با بسيار اشخاص از و مفتخر روحانی محفل عضويّت

 . مشغولند هللاامر خدمت به که باشند می زمعزّ  و موفّق فرزندانی دارای است قابل نويسندۀ

 

 مقتولی عبدالحميد و مقتولی درويش مالّ  برادران

 شربت ريز نی در ذکريّا شيخ دستور به که بودند علی محّمد جناب فرزندان محترم برادر دو اين

 الواح و بود توجّھی قابل و وسيع امری معلومات دارای درويش مالّ  جناب بود نوشيده شھادت

 اشاعه و تبليغ امر در گفت می جوانان برای را آن معانی و خواند می حفظ از ھميشه را مبارکه

 ولی بود ھا گرفتاری و بليّات و صدمات معرض در عمر تمام در و داشت را اشتياق نھايت امر

 احبّا که وقت ھر و داشت جامع مسجد مجاورت در کوچکی دکان نبود غافل حق ياد از ھيچوقت
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 است مشغول مبارکه الواح خواندن به که نمودند می مشاھده کردند می عبور او دکان جلو از

 به تشويق را جوانان و دادند می تشکيل حقيقت تحّری جلسات و معلومات تزييد ھای کالس

 کتاب ، احمد لوح ، المخلصون احترق قد لوح – سلطان مبارک لوح نمود می مناظره و نطق

 بود نظير بی حافظه قدرت دارای خواند می حفظ از را ديگر مبارکه آثار از بسياری و ايقان

 و رفت می او عيادت به است مريض الرحمان اماء يا الھی یاحبّا از يکی که شنيد می ھروقت

 به را سابقه اديان تاريخ و الھی امر تاريخ نمود می شفا ۀادعي و مناجات تالوت به شروع

 ازساير را مبارک آئين امتيازات حقيقت تحّری جلسات در يا احبّاء محافل در دانست می خوبی

 ، کرد می تشريح خوبی به اديان

 و سر ايجاد به شروع يکباره و رفتند می او مغازه جلو ھا شب ريز نی ولگرد جوانان و اطفال

 را محترم وجود آن تا انداختند می راه به روباه و سگ صدای مانند صداھائی و کردند می صدا

 ھر از بيش درويش مالّ  جناب ولی دادند می انجام ثوابی کار خودشان عقيده به آنان کنند آرام نا

 اين کرد می واگذار مبارک جمال به را تمام کرد نمی دفاعی ابدا   و نمود می شکيبائی ديگر کس

 حقّ  به کردند اھمال شما درباره امور اوليای اگر " : فرمايند می سلطان لوح در که را بيان

 از گفت می و دانست می واجب احبّاھمۀ  برای را آن اجرای و خواند می پيوسته " کنيد واگذار

 حقّ  ھميشه بلکه اند نکرده الھی احبّای شکايات به توجّھی امور اوليای ھيچوقت امروز تا اّول

 گرفتند نتيجه خوب چه کردند واگذار خدا به را امور که آنانی ولی اند کرده پايمال را بھائيان

 غلبه و سطوت ولی شدند واصل جحيم درکات اسفل به ظالمان ھم و وزراء و امراء و سالطين

 ھيچ و يابند عّزت توانستند الھی بندگان و بيشتر روز به روز هلل ابھاء حضرت و باب حضرت

 توانند می خود واھی خيال به امور اوليای ھم ھنوز معذلک کند نابود را آنان نتوانست قدرتی

 بود قلب صفای و خلوص مظھر بزرگوار وجود اين باری ، بگيرند را الھی امر شديد نفوذ جلو

 برادر . کرد پرواز ابھی ملکوت به سالگی شصت درسن و گذراند امر خدمت به را عمر تمام و

 درويش مال جناب با که فرقی بود عرفان و خلوص نھايت در ھم مقتولی عبدالحميد جناب ايشان

 ھروقت و بود مشغول بيان و نطق به مرتّب و نبود آرام آنی درويش مال جناب که بود اين داشت

 نظر از اّما بود آرام و ساکت بسيار عبدالحميد جناب ولی خواند می را همبارک الواح بود تنھا

 صعود ابھی ملکوت به دو ھر حال ھر به بودند يکديگر مانند برادر دو اين خلوص و روحانيّت

 به – شدند اليق و مؤمن فرزندانی صاحب و گذراندند يادگار به خود از نيکی ھای ونام کردند

 : است گرديده نازل نيز الواحی درويش مال جناب افتخار
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 عبدالبھاء و رسيد پاريس به مديده مّدتی از بعد شما نامه شھيد ابن شھيد سليل ای -هللاھو

 تطاول دست که بودی فرموده عوانان از شکايت چيد رياحين و گل آن معانی حديقه از

 بود ورانگيزش چنان ريز نی لکن اند افسرده و شکسته دل ياران سبب اين به و اند گشوده

 شد خواھد چنين و باشد چنين بايد نيز حال بود انصاف اھل انجذاب سبب اعتساف آتش که

 حضرت الخصوص علی جانفشان آستان خدمت در و ريحانند روح پر کرمان ياران اّما

 برسان ابھی ابدع تحيّت طليعه محترمه ھمشيره به الھی عزيز کنيز به ، خان محمّد حاجی

 رحمن و عبدالحميد جناب اخوان است مشھور و ممدوح و مقبول احديّت اهدرگ در او خدمت

 عباس عبدالبھاء والبھاء عليک و برسان ابھی ابدع تحيّت را

 

 ممتحن احمد ميرزا جناب

 جمع به سروستان در و گرديد متواری ذکريّا شيخ حمله از پس که ريز نی احبّای ازمحترمين

 يزر  نی در آن از بعد ھم و انقالب از قبل ايشان بود حنممت احمد ميرزا جناب پيوست دوستان

 مشھور و معروف تقوی و ايمان و درستکاری و عمل تصحّ  در و بود مشغول ازیبزّ  شغل به

 نماند مصون خسارات و باليا تحّمل از ريز نی حوادث از ھيچيک در ولکن بود عام و خاص بين

 اطراف شھرھای به جواد شيخ حملۀ ۀواقع در و نمود ديار و يار ترک سروستان اّول واقعه در

 حضرت زيارت به بود نافذ بيانی و مؤثر و مليح صوتی دارای ايشان شد متواری ريز نی

 خود از خدوم و مؤمن فرزندانی داشت زيارت آن از شيرين خاطراتی و يافت توفيق عبدالبھاء

 فرزندان از يکی مشغولند امر خدمت به ايران در آنان ھای ونوه فرزندان آن که گذارد يادگار به

 تھامدّ  جواد شيخ واقعۀ در بزرگوار پدر ھمراه که باشد می ممتحن علی ميرزا ابنج ايشان

 . بود متواری

 

 

 ممتازی بابا ميرزا جناب

 ھا دری دربه و باليا متحّمل ريز نی چھارم و سّوم وقايع در که مشھور یااحبّ  از ديگر يکی

 حضرت  زيارت به ھم ايشان که است مذکور احمد ميرزا جناب برادر بابا ميرزا جناب گرديد

 از پيش بود ومألوف مشغول عالميان محبوب ثنای و ذکر به پيوسته و گرديد مشرف عبدالبھاء

 فرزند دارای مشاراليه گرديد جميله خدمات به موفق و نمود زندگی افتخار نھايت با سال ھفتاد
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 امر ظلّ  در را آنان و داد قرار کامل حمايت و توّجه مورد را خود بستگان فرزندان ولکن نشد

 . داشت خدمات و ھا فداکاری از مشحون عمری حال ھر به نمود تعليم و تربيت

 

 انوری مھدی سيّد جناب

  حضرت  زيارت  به  که  بود ريز نی در امر خدوم و الئق احبّای از انوری مھدی سيّد جناب

 به عبدالبھاء حضرت و هللا بھاء حضرت از کثيره الواح نيز و گرديد نائل عکا سجن در هلل ابھاء

 و رفت سروستان به و شد متواری ريز نی از ذکريّا شيخ حمله غائله در گرديد نازل افتخارشان

 اين گرديد متواری ريز نی اطراف به نموده زندگی و خانه ترک ھم جواد شيخ حمله واقعه در

 بود حقّ  دوستان ھمه احترام مورد و بود مھّمه خدمات رمصد عمر تمام در محترم وجود

 يادگار به خود باقراز سيّد و جالل سيّد و يونس سيّد آقايان و ضيائيه خانم ی ھا نام به فرزندانی

 . ھستند فرزندانی صاحب نيز آنان که گذارد

 

 امجدی هللاعبد استاد جناب و امجدی علی حاج جناب

 تا و گرديدند امرهلل به مؤمن نموده حقيقت تحّری شخصا   دو ھر که ارجمند و عاليقدر برادر دو

 حاج جناب شدند زياد ھای گرفتاری و صدمات متحمل و پرداختند امرهلل خدمت به عمر پايان

 شيخ و ذکريّا شيخ ھای حمله واقعه دو ھر در بودند امجدی هللاعبد استاد جناب و امجدی علی

 بردباری و خلوص کمال با را باليا و رزايا تمام . شدند امانیوس سر بی و بدری در گرفتار جواد

 و زمعزّ  را آنان امر دشمنان حتی بودند محترم و محبوب بسيار مردم ھمه نزد در کردند تحّمل

 ھستند امريّه خدمات مصدر ھمگی که ماندند باقی انی فرزند برادر دو اين از داشتند می گرامی

 استاد جناب باشند می امر ظلّ  در ھمگی که گرديد اوالد ده صاحب امجدی صالح حاج آقای

 ذکريّا شيخ حمله در الھی امر شھيد اوليّن که حسن محّمد آقا جناب صبيِه خانم زيور با عبدهلل

 شھيد آن نام ذيل در آنان اسامی که گرديد موفّق و محترم فرزند پنج صاحب و کرد ازدواج بود

 . بودند ريز نی در مبارک جمال بندگان اعالی مثل محترم برادر دو اين گرديد مرقوم مقّدس

 

 صالحی عبدالحسين ب جنا و صالحی جالل جناب
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 پناه سروستان به و شدند متواری ريز نی از ذکريّا شيخ حمله واقعه در که احبائی جمله از

 ومخد ایاحبّ  از که بوند صالحی عبدالحسين جناب و صالحی جالل جناب محترم برادر دو بردند

 يار با بودند مشغول امر خدمت به استقامت و ثبات کمال با برادر دو اين بودند ريز نی مشتعل و

 بی اشرار شرّ  از اغتشاش مواقع در ولکن داشتند محبّت آنھا با مردم ھمه و مأنوس اغيار و

 ندوستا ساير ھمراه ھم آنان لذا نداشتند آوارگی و فرار جز ای چاره ريز نی وفای بی و صفت

 با ابتداء در بود ريز نی دارائی ۀادار کارمند صالحی جالل جناب . شدند متواری سروستان به

 آن از و گرديد متارکه به مجبور سازش عدم واسطۀ به که کرد ازدواج بھائی غير دختری

 کرد ازدواج منصوری خان اصغر علی ميرزا جناب با که شد ايران نام به فرزندی دارای ھمسر

 ۀنو زاده ايوب انگيز روح خانم با مدوّ  بار صالحی جالل ب جنا باشند می فرزند جپن صاحب و

 حبيب ، منوچھر ھای نام به ديگر فرزند ھشت صاحب و کرد ازدواج ايوب تقی دمحمّ  حاج جناب

 جناب باشند می امرهلل ظلّ  در ھمگی که گرديد مھوش و هبھيّ  ، مينو ، رمنوّ  ، ناھيد ، حسين ،

 . فرمود صعود سالگی سه و ھشتاد سن رد صالحی جالل

 

 رفيعی محّمد ميرزا جناب

 عمر تمام در که بود ريز نی آشوب پر شھر فداکار و خدوم احبّای از رفيعی محّمد ميرزا جناب

 شکايت و گله ای حادثه ھيچ از وقت ھيچ ولی شد زياد بليّات و صدمت متحّمل خويش طوالنی

 جمالارادۀ  به تمام که گفت می بود کار در غارت و تلق و اغتشاش و انقالب اگر . نداشت

 مقابل در آيا که نمايد امتحان را ما تا آورد می پيش را شديده امتحانات اين که است مبارک

 در را ما دشمنان کند امتحان را ما آنکه از بيش ولی ؟ نه يا داريم را استقامت قابليّت حوادث

 ظھور و قائم ظھور منتظر سال ھزار از بيش که تیلّ م آيا که دھند می قرار امتحان معرض

 و موثر کلمات اين با حال ھر به . نمايند می استقبال موعود قائم از چگونه حال بودند حسينی

 از را ارض سالطين توانست مبارک جمال که گفت می جمله از کرد می ادا را سخن حق مختصر

 اوباش مشتی جلو تواند نمی آيا کند برآب شنق را آنان آمال وتمام نمايد قبور روانه قصور

 مبارک جمال اّما تواند می بلی کند معدوم را آنان و بگيرد را عامی و گرسنه و پابرھنه

 دارند وا امر به خدمت بر را ما و کنند جدال ما با تا است کرده خلق را حشرات اين مخصوصا  

 و عاطل تدريجا   و شدند نمی مجھز ستقامتا و وعرفان ايمان سالح به ھم احبّا نبودند اينان اگر
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 پنج و کرد ازدواج علی احمد مالّ  جناب ۀصبيّ  خانم رضوان با رفيعی جناب . گرديدند می باطل

 :گذاردند يادگار به خود از عاليقدر فرزند

 مھاجرت ايران از خارج کشورھای از يکی به سالگی شانزده سن در که رفيعی احمد جناب - ١

 محبّت مورد که رسيد جا آن به ايمان و صداقت ابراز در و يافت تام محبوبيّت جا آن در و نمود

 سيّد جناب ۀنو انوری يونس سيّد جناب صبيّۀ با آنجا در گرفت قرار کشور آن حکومت اعتماد و

 . گرديد فرزند سه صاحب و نمود ازدواج شھير مھدی

 شد سبب واقعه اين و نمود صعود خويش مھاجرتی محل در مشتعل و خدوم جوان اين متأسفانه

 در عزيز مھاجر آن و گذارد احبّا اختيار در جاويد گلستان ايجاد برای زمينی قطعه حکومت که

 کند ترک را خود مھاجرتیۀ نقط نشد حاضر حادثه اين از بعد ايشان ھمسر گرديد مدفون جا آن

 تربيت تحسين بلاق رزندانیف و گماشت ھّمت فرزندانش تربيت و تعليم به استقامت کمال با و

 . فرمود

 . آمدند وجود به آنان از مؤمن فرزندانی و نمود ازدواج يلدائی خانم با رفيعی هللاطراز آقای - ٢

 فرزندانی دارای و باشد می کار مشغول بيمه مؤسسات در طھران در رفيعی هللاعبد آقای - ٣

 . باشد می مؤمن

 و مؤمن فرزند سه صاحب و نمود ازدواج منجذبی سينعبدالح آقای با رفيعی ثريّا خانم - ۴

 . باشد می خدوم

 و نمود ازدواج نونھاالن شرکت کارمند گستران مھين کوچک ميرزا آقا با رفيعی عاليه خانم - ۵

 . باشند می فرزند چھار صاحب

 . باشند می تحسين قابل فرزندانی دارای و کرد ازدواج بختيان خوش آقای با مليحه خانم - ۶

 

 نقّاش علی مالّ  جناب

 سال ھفتاد مّدت در که بود ريز نی خدوم و محترم احبّای از حسن مالمحّمد فرزند علی مالّ  جناب

 شغل به امری خدمات ضمن ايشان گرديد الھی امر به مھّمی خدمات به موفّق خويش عمر

 و بھائی نانجوا و اطفال از کثيری ۀعدّ  ايشان مکتب در و بود مشغول داری مکتب و نقاشی

 وفای با اصحاب از علیمالّ  جناب ۀنو محترم شخص اين نمودند دانش و علم کسب بھائی غير

 رفتند اشرار اردوگاه طرف به کرده ترک را قلعه وحيد حضرت که وقتی که بود وحيد حضرت

 کامل مھارت طالکاری و اشینقّ  صنعت در علی مالّ  جناب باری بود حضرت آن ھمراه ھم ايشان



167 
 

 نی احبّای ھای خانواده در کرده تذھيب ايشان که را امری کتب بعضی و مبارکه الواح و تداش

  به چون بود گرامی و محترم مردم ھمه نزد که حال درعين جناب آن . است موجود ھنوز ريز

 قرآن به خود قسم به یحتّ  چگونه که بود شاھد و نداشت اعتماد ريز نی مردم محبّت و دوستی

 ھای رنج متحّمل و شد متواری ريز نی از ذکريّا شيخ ۀحمل موقع در ننمودند وفا ھم کريم

 و شد مشغول خود کار به مجددا   و مراجعت ريز نی به مذکور ۀغائل رفع از پس و گرديد فراوان

 . کرد زندگی احترام نھايت در

  فقط نيست دست در عیاطاّل  آنان امری شئون و اقامت محلّ  از که ماند باقی ايشان از فرزندانی

 از نموده ازدواج مھدی سيّد جناب فرزند انوری يونس سيّد جناب با که ايشان صبايای از يکی

  و نمود ازدواج رفيعی احمد جناب با که ايشان صبيّۀ و باشد می شيراز عاليقدر الرحمان اماء

 مھاجرتی محلّ  در وفاداری و استقامت کمال با کرد صعود ايران از خارج مھاجرت در مسرشان

 . است مشغول هللاامر خدمت به و مانده باقی خويش

 

 کالنتر حسن محّمد جناب

 آقای فرزندشان با ذکريّا شيخ حمله در که است محترمی نفوس از کالنتر حسن محّمد جناب

 سروستان به فرسا طاقت مشقّات از پس و شدند متواری ريز نی از آئين بھين خان عباس

 بود ايمان و عرفان از سرشار روحی دارای ايشان پيوستند متواری تاندوس ساير به و رسيدند

 بود شاکر و راضی الھی قضای به پيوسته و نمود می تحّمل را باليا شادی و سرور نھايت در و

 ۀالزم و طبيعی امری را رزايا و باليا نزول ولی گرديد باليا و صدمات متحّمل حيات ايّام تمام در

 الھيّه ۀمقّدس مظاھر که زمانی و عھد ھر در که گفت می و دانست می الھيّه مظاھر ظھور

 دين وایلِ  ظلّ  در و کنند می رجعت آنان ھمراه ھم ان ملحد و کافران کردند یتجلّ  انسان درعالم

 اکثريّت ھمۀ با کافران که دھد نمی نشان تاريخی ھيچ ولی نمايند می مبارزه الھی امر مظھر با

 در ھم حسن محّمد جناب باری . کنند ايجاد هللاامر پيشرفت در مانعی اشندب توانسته نفوذشان و

 سنّ  در و نمود تحّمل را ھا گرفتاری تمام و بود وحشی و خونخوار نفوس با مواجه ريز نی

 خان عباس آقای نام به خدمتگزار و مؤمن فرزندی کرد پرواز ابھی ملکوت به سالکی شصت

 به کار و کسب برای و بود مؤمن و شجاع بسيار جوانی که اردگذ يادگار به خود از آئين مھين

 صبيّۀ خانم جان نوری با گرديد مشغول امر خدمت به نيز جا آن در و نمود ھجرت سروستان

 . باشند می اليق و مؤمن فرزندانی دارای و نمود ازدواج ممعلّ  رحمانی حسين محّمد ميرزا جناب
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 صبيحی اکبر ميرزا جناب

 بسيار ایاحبّ  از نمود تخلص " مشتاق " به سروده که اشعاری در که صبيحی کبرا ميرزا جناب

 الھی ایاحبّ  که روزھا آن در و نمود حقيقت تحری خود که بود ريز نی دانشمند و خدوم و مؤمن

 ۀزمر در نموده استقبال هللاامر از بودند غارت و قتل و دری دربه و گرفتاری گونه ھر با مواجه

 حملۀ ۀواقع در گرديد آزار و شکنجه دچار دوستان ديگر مانند و آمد در تگزارانخدم و مؤمنان

 شخص آن قدری به جواد شيخ تفنگچيان است مشھور چھارم واقعه به که ريز نی به جواد شيخ

 را مصائب تمام حال اين با گرديد موت به شرفم   که ساختند مضروب نموده شکنجه را محترم

 و عبدالبھاء حضرت اوصاف در اشعاری محترم وجود اين انستد می رحمت الھی سبيل در

 که شد فرزند سه صاحب باشد می جالب و جاذب بسيار که است سروده هللاامر ولی حضرت

  محّمد آقای نام به يکی ديگر فرزند دو و نمود صعود طفوليّت در محمود نام به ھا آن از يکی

 صبيحی عبدالحسين آقای برادرشان با و بود ريز نی خدوم و مشتعل احبّای از که باشد می بيحی

 الدين محی آخوند تحريکات اثر از که آن از پس و بود مشغول امر خدمت به ريز نی در سالھا

 و کار و کسب به مقّدس شھر آن در و رفتند شيراز به گرديد اشکال ريزدچار نی در احبّا توقف

 تحصيل ۀوسيل ريز نی در آنکه با صبيحی عبدالحسين ميرزا آقای.  شدند مشغول امری خدمات

 کسب آنجا تا توانست شخصی درايت و ھوش براثر نبود فراھم بھائی اطفال برای مخصوصا  

 دو اين بسرايد شيوا بسيار اشعاری و گردد هلل نفحات ناشرين و ناطقين از که نمايد معلومات

 باشند می امری تربيت و تعليم تحت که ھستند فرزندانی دارای و اند کرده ازدواج برادرھردو

 خانواده با مھربانی و محبّت نھايت با ولکن بود مسلمان عبدالحسين آقای و دمحمّ  مادرآقای

 در شرکت از را خود اطفال ھمسرشان صعود از پس حتّی و نمود می معاشرت بھائی ھای

 خانمی ينچن يک وجود و فرستاد می اخالق درس ھای کالس به و ننمود منع امری تشکيالت

 بودند احبّاء اذيّت و آزار موجب و گرفتند می سبقت شرير شوھران از زنان گاھی ريزکه نی در

 فقیموّ  و اليق فرزندان چنين که قلبی خوش خانم چنين يک است بديھی و است وجود ازنوادر

 . است ابھی اقدس جمال غفران و عنايت ظلّ  در نمود تربيت

 

 نائیبي ابراھيم محّمد ميرزا جناب
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 علی ميرزا ايشان پدر بود بينائی ابراھيم محّمد ميرزا جناب ريز نی زومعزّ  محترم احبای از يکی

 اصحاب با خان العابدين زين حاج کمک به فارس والی فرمان به که قشون افسران از بيگ

 می نبرد سردار علی ميرزا با جنگ در نعيم ميرزا کمک به و قلعه ھای جنگ در وحيد حضرت

 احبّاء ھای خانه و نوشيدند شھادت شربت کثيری نفوس که عظيم ھنگامه دو آن در و کرد

 احباء دری به در و جرح و ضرب و قتل در شدند آواره و اسير اطفال و زنان و ويران و غارت

 و شدند شھيد سربازانش و او دست به حقّ  دوستان از نفر صدھا شايد و داشت سزا به سھمی

 محلّ  به کوه از را بريده سرھای و اسيران که کوه ھای جنگ پايان از پس که است کسی ھمان

 کوبيد زمين به نعيم ميرزا جلو ربوده اسيرش مادر بغل از را ساله دو اطفال از يکی آوردند می

 کافران عليرغم الھيّه غالبۀ قدرت ولکن" گرديد ميّسر خواست دلت چه آن نعيم ای " : گفت و

 و طراوت که گذاشت بجا گرامی فرزندی پدری چنين از و رويانيد زيبا گلی خارستان در واشرار

 ھمان گرديد امر دشمنان حسد و حقد و دوستانۀ آزرد خاطر تسلی و تسرير موجب لطافتش

 پدرسالھا جای به که خان فتحعلی جناب فرزندش خان العابدين زين حاجی قتل از پس طورکه

  نائل عبدالبھاء حضرت از لوحی وصول افتخار به و آمد در امر ظلّ  به کرد ريزحکومت درنی

  قلوب خونخوار ھایمالّ  نفوذ و شاه ناصرالّدين قدرت بحبوبۀ در توانست که جا آن تا و گرديد

 خان حسن محّمد سرتيپ او اعقاب و نمايد خدمت امرهلل به و بخشد آرامش را دوستان ۀشکست

 را معاشرت و مھربانی و محبّت کمال نيز انالديو معاون به ملقب فاتح خان اميرحسين جناب و

 به بود شده جنايات ھمه آن مرتکب پدرش که ھم ابراھيم محّمد ميرزا جناب داشتند احبّاء با

 شيخ ۀحمل ۀواقع در پرداخت امر خدمت به تقوی و خلوص کمال با و گرديد نائل ايمان شرف

 ھای گرفتاری و زحمات متحّمل و ردک فرار سروستان به دوستان ساير ھمراه ريز نی به ذکريّا

 به اشتعال و انجذاب کمال با و نمود مراجعت ريز نی به غائله آن رفع از پس و گرديد زياد

 حضرت پناھگاه که خواجه ۀقلع که است آن او تحسين قابل و ممھّ  خدمات از پرداخت امر خدمت

 را ھمه بود شده آغشته رام شھداء خون به که را آن اطراف اراضی و بود او ياران و وحيد

 . نمود امر تقديم و خريد

 ھّمت بذل خصوص اين در و نمود عمل خويش روحانی وظيفه به ابراھيم محّمد ميرزا جناب

 از بعضی نمود صعود ابھی ملکوت به سالگی شصت سن در ابراھيم محّمد ميرزا جناب نمود

 جميله خدماتی به و آمدند در امر ظلّ  در نموده تأسی خود بزرگوار پدر به ھم ايشان فرزندان

 ريز نی خدوم و مشھور احبّای از هللا فضل حاج جناب با ايشان صبايای از يکی يافتند توفيق
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 فردوس و امجدی خانم فاطمه و عنايتی وحيد آقای ھای نام به فرزندانی صاحب و نمود ازدواج

 صبايای از ديگر يکی ديدندگر خدوم و مؤمن فرزندانی صاحب نيز آنان که گرديد قدوسی خانم

 جمله از گرديد مخلص و مؤمن فرزندانی صاحب که نمود ازدواج ايقانی محّمد آقای با ايشان

 ايمان با و خدوم فرزندان از ديگر يکی است مشغول امر خدمت به شيراز در ايقانی خليل آقای

 و نمود ازدواج نصوریم خان اصغر علی ميرزا آقای صبيّه با که است بينائی محّمد آقای ايشان

  .باشند می اليق و مؤمن فرزندانی صاحب

 

 ضيائی بابا حاجی مشھدی نابج

  محلّۀ با که بازار محله در که بود ريز نی احبّای محترمين از ضيائی بابا حاجی مشھدی جناب

 آن با نشين مسلمان محله در بھائی خانواده يک توقف داشت سکونت دارد فاصله بھائيان

 سختی نھايت در زندگی و دشوار بسيار گرديد مشاھده آنان از کنون تا امر اول از که سوابقی

  با و نمود تحّمل خلق حسن با را صدمات و بليّات اين تمام بابا حاجی مشھدی جناب ولی است

  رفت و آمد ھای دشواری با نمود می معاشرت و سلوک مردم با بردباری و مھربانی کمال

 خدمتی گونه ھيچ از و شد می حاضر امری تشکيالت در مرتّب تانزمس فصل در خصوصا  

 بود دلير و شھامت با بسيار و نمود می تبليغ اشتياق کمال با را معاندين حتّی و نداشت مضايقه

 بين در جمله از نمايد تبليغی مذاکرات بودند تشنه بھائيان خون به که مردمی با توانست می که

 بود کار مشغول بابا حاجی مشھدی جناب منزل در که را عمارم نفر يک متعصب مردم ھمان

 استاد نامش که شخص آن و شد صحبت وارد او با ديد هللاامر ابالغ برای مستعد را ايشان چون

 به بابا حاجی مشھدی جناب ھمراه شبھا تمام شد مند عالقه تحقيق ادامه به بود معمار هللا حبيب

 آن تا نمود می مباحثه امر لعينمطّ  ساير و عھديّه حسين حّمدم شيخ با و آمد می بھائيان محله

 تلقينات اثر بر االمر عاقبت و کرد قيام امر خدمت به پروا بی و شد نائل ايمان شرف به که

 تا بزرگوار شخص آن و شد شھيد خويش تبھکار ھمسر دست به الدين محی آخوند مصّره

 خواھد نوشته بعد صفحات در ايشان حال شرح هک است بوده ريز نی در امر شھيد آخرين  کنون

 امر تصديق که آن از قبل که داشت نام خانم حوريّه بابا حاجی مشھدی جناب ھمسر باری شد

 مشّرف هللاامر ولی حضرت زيارت به ضيائی غالمحسين آقای فرزندش و شوھرش ھمراه کند

 نائل ايمان شرف به رکهمبا ورقات ساير و عليا ورقه حضرت زيارت از پس خانم آن گرديد

 امر ظلّ  در را خود اطفال و نمود فراھم ھمسرش خدمت ادامه برای را تسھيالت کمال و گرديد
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 و گرديد مشغول هللاامر خدمت به خاطر آسودگی با بابا حاجیی مشھد جناب و نمود تربيت

 افتخار با سال شصت حاجی مشھدی جناب بود مشغول عالميان محبوب ثنای و شکر به پيوسته

 صبايای از يکی بودند امر ظلّ  در ھمگی که گذارد يادگار به خود از فرزندانی و نمود زندگی

 تا و گرديد اليقی فرزندان صاحب و نمود ازدوج ھژبر خان اصغر علی ميرزا جناب با ايشان

 از مذکور اطفال و کردند می خدمت امر تشکيالت در خان اصغر علی ميرزا جناب حيات زمان

 پدر صعود از پس ولکن بودند اخالق درس ھای کالس توّجه قابل و برجسته دانشاگر

 بابا حاجی مشھدی جناب صعود نيز و بود ريز نی محترم ھای شخصيت از يکی که بزرگوارشان

  حال در که اطفال آن اّما کردند ترک را تشکيالت در رفت و آمد تدريجا   مردم باتتعصّ  و

 اماء و الھی احبّای با پيوسته مادرشان و باشند می ايران قمّوف و کرده تحصيل حاضرازجوانان

 يکی باشند می قمتخلّ  بھائی نئوش و اخالق تمام به آنھا ۀھم . بود معاشر و مؤانس الرحمان

 نبود بھائی شوھرش چند ھر که داشت نام خانم جھان بابا حاجی مشھدی جناب صبايای از ديگر

 می خدمت امری محافل و جلسات تمام در معذلک بود نشين مسلمان محله در ھم آنان منزل و

  ھر ناطق و وسيع امری معلومات دارای بود ريز نی در الرحمان اماء افتخارات از يکی و کرد

  تحت اطفال لذا کرد صعود خردسال فرزند چند داشتن با جوانی سن در متأسفانه ولی بود انجمن

  ممتاز انسانی اخالق و آداب نظر از ولی آمدند بار مسلمان طبعا   خود مسلمان پدر سرپرستی

 جوانان از و باشند می بھائی اخالق و صفات دارای نيستند بھائی چند ھر حاضر حال در . بودند

 ضيائی غالمحسين آقای بابا حاجی مشھدی جناب فرزندان از ديگر ھستند مھّذب و اليق بسيار

 مقّدس ھيکل زيارت و عليا مبارکه عتبه زيارت هب مادرش ھمراه طفوليّت سنين در که باشد می

 مشغول امری تشکيالتی خدمات به و بوده امر ظلّ  در پيوسته و شدند فائز هللامرا ولی حضرت

 ھای نام به فرزند سه دارای و نمود ازدواج حسين محمد شيخ صبيّه عھديّه خانم بديعه با بود

 گرديده قمّوف عاليه تحصيالت به ايران در انش ھمه که باشند می پروانه و پروين و هللا ضياء

 به طھران در باشد می فرزند دو دارای کرده ازدواج گلستانی بھيّه خانم با هللا ضياء آقای اند

  تحصيلی ۀدور طیّ  از پس خانم پروين باشد می موفّق ھا لجنه در عضويّت و امری خدمات

 و قديمی دکتر جناب مشھور ھای السک در شرکت سال دو و اوين مھاجرتی نقطه در دانشگاه

 مھاجرين از يکی آگاه تورج آقای با جا آن در و نمود مھاجرت افريقا به معنوی فضائل کسب

 دورۀ طیّ  از پس نيز خانم پروانه – باشد می انيسا نام به فرزندی دارای و نمود ازدواج موفق

 معلومات داشتن با قديمی دکتر جناب ھای کالس در شرکت و اوين مھاجرتی محل در دانشگاه
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 – است موفّق امری خدمات و تحصيل ادامه به کشور اين در و آمد آمريکا به معنوی و صوری

 در پرورش و آموزش اداره کارمدان از دو ھر که خانم بديعه و ضيائی غالمحسين آقای

 . باشند می مھاجرت به مممصّ  و شوند می بازنشسته قريبا   باشند می خرمشھر

 معماری هللا حبيب ستادا جناب

 که ١٩۴٢ درسال . باشد می معماری هللا حبيب استاد جناب اخير قرن نيم در مجيد شھيد آخرين

 از شاه رضا ايران جنوب از انگليس و ايران شمال از شوروی ھای ارتش ھجوم ۀواسط به

 آن در . افتاد شاه رضا محّمد فرزندش دست به را کشور امور زمام و گرفت کناره سلطنت

 اسلحه دوباره بودند شده سالح خلع قبال   که اشرار و بود مرج و ھرج دچار ايران کشور اوقات

 از يکی توّسط که معماری جناب .نمودند گری ياغی به شروع ازھرطرف آورده دست به

 حقيقت تحّری و گرديد آشنا احبّاء با ضيائی بابا حاجی مشھدی جناب نام به خود بھائی ندوستا

فاصلۀ  احبّاء منازل با که بود محلی در ايشان منزل که آن با گرديد نائل ايمان شرف به نمود

 و منصوب نيز لجنات عضويّت به بود انجمنی ھر شمع و حاضر جلسات در پيوسته داشت زياد

 مخالف او عقيده با کننده مسموم تبليغات براثر او ھمسر ولکن کرد می خدمت جديّت کمال با

 مخالفت که ھروقت و نمود می رفتار او با بردباری و محبّت کمال با محترم صشخ آن ولی بود

 به وادار را او ، نمود می مشورت يز نی روحانی محفل اعضاء با و يافت می شّدت ھمسرش

 زن آن ولکن شود کاسته او عداوت و تعّصب شّدت از وسيله بدين تا نمودند می بيشتر محبّت

 و عناد شّدت بر محرکان تحريکات موازات به روز روزبه و نشد آرام ترتيبی ھيچ به القلب قّسی

 از يکی و زن مادر و زن برادر شب يک در برآمد او قتل صدد در باالخره تا افزود می لجاجش

 استاد جناب غياب در " ّرمخ   " نام به نوکرشان و اصغر مشھدی فرزند محّمد نام به بستگان

 جناب آن ھمسر که وقتی شب ھای نيمه در شدند مخفی منزل ھای اطاق از يکی در هللا حبيب

 در کرده حمله او به وھمگی نمود مطلع را آنان است رفته خواب به شوھرش که شد مطمئن

 ستمگر گروه اين و کند می تسليم جان تا کشند می قدر آن بسته گردنش به طناب خواب حال

 ھای دست و سينه به خراش تعدادی ھم اقوچ با نيست زنده که شوند مطمئن کامال   که اين برای

 چند خود کار دادن پايان برای شود می جاری خون ھا زخم آن از بينند می چون و زنند می او

 شھيد سنگدل کافران دست به مظلوم مرد آن ترتيب بدين و زنند می او سر به ھم کلنگ ضربه

 وحشت و پريده خواب از ھنگام آن در که بودند دختر فرزند دو دارای معماری جناب . شود می
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 پنھان خود رختخواب زير در که کند می مجبور و تھديد را آنان مادرشان ولی بودند شده زده

 و العاتاطّ  از حدودی تا برآمدند قتل اين درباره تحقيق صدد در بعدا   که مأمورينی . شوند

 ھمگی که بود قدری به گروه آن سنگدلی و قساوت کنند می استفاده دختران اين مشاھدات

 وبه شوند می زحمت اسباب آنان وبرای شده مطلع کار جريان از دختران اين بودند شده معتقد

 شد خواھيم اعدام و زندان گرفتار واالّ  شوند کشته بايد ھا هبچّ  اين که کردند می پيشنھاد ھم

  اامّ  شوند يستن به سر ھا هبچّ  بايد نشده صبح تا که داشته اصرار سنگدل زن مادر مخصوصا  

 اشکالی ھيچ و فھمند نمی چيزی ھنوز ھا هبچّ  اين که دھد می اطمينان آنان به ھا هبچّ  مادر

 اند نفھميده چيزی پدرشان قتل از ھا هبچّ  که کرد می فکر حقيقتا   ھا بچه مادر البته آيد نمی پيش

 بود کرده معدوم ھم را گناه بی اطفال آن شب ھمان اند کرده درک را مطلب که دانست می اگر و

 فاجعه چنين مرتکبين و بماند پنھان نبايد ای ناجوانمردانه قتل چنين يک که جائی آن از باری ،

 نيز و آلوده خون رختخواب کنند محو را جرم آثار نتوانستند بايد چنانکه شوند مجازات بايد ای

 جسد فقط کنند می پنھان گوشه در منزل ھمان در را ھمه کلنگ و طناب و آلود خون چاقوی

  کنند می شايع بعد روز صبح اندازند می چاه به را او کرده حمل خانه خارج به را مذکور شھيد

  کجا در ديشب آيا که پرسند می بھائی دوستان از و است نيامده منزل به ديشب حبيب استاد که

 عبد اين خود به نداشت اطالع قتل ماجرای از که برادرش جمله از است بوده محفل کدام و

 ستجسّ  معماری جناب کردن پيدا برای ھرطرف از حال ھر به کرد می مشورت و مراجعه

 شوھرش کردن پيدا برای و نوشت ژاندارمری به ھائی نامه معماری جناب ھمسر شد شروع

 فاقاتّ  به و شد تشکيل باب اين در نظر تبادل و مشورت برای روحانی محفل نمود کمک تقاضای

 او ھمسر يقين طور به باشد آمده پيش معماری جناب برای ای حادثه اگر که گرديد عنوان آراء

 طرف از وحيدی عبدالحسين جناب و منصوری خان اصغر علی جناب بود نخواھد اطالع بی

 استاد جناب ھای گرفتاری وسوابق مالقات وقت ژاندارمری رئيس با و يافتند مأموريت محفل

 مضّره تلقينات تأثير تحت و بوده اذيّت و آزار مورد ھميشه شھمسر طرف از که را هللا حبيب

 خود که حالی در مردم از گروھی و ژاندارمری مأموران موقع درھمين کنند بيان گرفته قرار

 در را مظلوم آن جسد کردند می ھمراھی  ستجسّ  کار در مأموران کردن گمراه برای ھم قاتالن

 نفر چند با ژاندارمری رئيس و محفل لذانمايندگان کنند می پيدا بود شان خانه نزديک که چاھی

 و ميکنند پيدا را خون به آلوده رختخواب و آثارجرم تمام رفته معماری جناب منزل به ژاندارم

 ژاندارمری اداره به محاکمه برای را او و شود می محرز ھمسرش توسط معماری جناب قتل
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 محّرک و ميکنند اعتراف خود جرم به ھمگی و کند می معّرفی را خود ھمدستان و آورند می

 برای فارس مرکز ژاندارمری بازرسان از ھيئتی . نمايند می معّرفی جناب آن ھمسر را اصلی

 ھيئت آن رياست ھم سمندری سرھنگ سرکار آمدند ريز نی به ژاندارمری گروھان به سرکشی

 شدن پيدا و او قتل و عماریم جناب زندگی شرح و گرفت تماس وی با روحانی محفل داشتند را

 کردن مختوم بر مبنی را ژاندارمری اداره اخير تصميم و قاتالن افتادن زندان به و جرم آثار

 مرکز ژاندارمری مأمورين باره اين در که نمود مجّدد رسيدگی وتقاضای اعالم ايشان به پرونده

 نفوس آن و کردند آغاز نو از را قتل به ھمينمتّ  محاکمه به بودند نگرفته قرار تأثير تحت که

 و اعتراف معماری جناب قتل به صراحتا   و علنا   ناکسان پشتيبانی و حمايت از اتکاء به شرير

 شدند زندانی و اعزام فسا شھرستان به ھمگی نتيجه در و دانستند موّجه را خود عمل حتّی

 وبرادرش هللا حبيب استاد رھمس ردندم   زندان در هللا حبيب استاد زن مادر و آنان ھمسايه محّمد

 زن و شد فوت ماه چند بعد زن برادر برگشتند ريز نی به و شدند آزاد دوسال از پس خّرم و

 برای ناچار گرفت قرار مردم انزجار و نفرت مورد بود اصلی مرتکب که حبيب استاد جناب

 ھمان شاننوکر مرّ خ   با باشد درامان مردم تصور سوء از و باشد داشته سرپرستی اينکه

 لهمسئ اين و کرد ازدواج بود انداخته چاه به شھادت از پس را معماری جناب جسد که شخصی

 قھرالھی ولی کند وصلت شان خانه نوکر با که بود خواری و ذلت منتھای گناھکار زن آن برای

 پس کرد می زندگی شرمساری و پستی و پريشانی کمال در و بود کرده احاطه را او جھت ھر از

 ھمسر و شد فوت و افتاد منزلشان چاه در ھم ّرمخ   بود گذشته ازدواجشان از که روز چند زا

 . درگذشت ناشناخته مرضی بعلت فرسا طاقت ھای بدبختی تحّمل از پس حبيب استاد جناب

 خواری کمال با بودند شده مظلوم معماری جناب قتل مرتکب که آنان کوتاھی مّدت در حال ھر به

 : فرمايد می که است مبارک جمال ھای نمائی قدرت از يکی لهئمس اين و رفتند يادن از پستی و

 . " نگذرم احدی ظلم از ام نموده ياد قسم "

 و شد شھيد پدرشان که بودند دختر دو دارای شھادت ھنگام هللا حبيب استاد جناب باری

  لیتوکّ  ھای نام به ريز نی محترم جوانان نفر دو دختربا دو اين .افتاد زندان به ھم ومادرشان

 معاشر و مأنوس احبّاء با االيام قديم از لیتوکّ  ۀخانواد کردند ازدواج لیتوکّ  حسين آقای فرزندان

 وجھی دريافت بدون دارد که رسائی و جّذاب صدای به نظر لیتوکّ  حسين آقای پدرشان بودند

 ھم اجرتی و نمايد می تخدم صادقانه و خواند می روضه کربال شھدای خوانی مرثيه درمراسم

 او و است مشغول داری مغازه و کشاورزی امور به معيشت کسب برای بلکه گيرد نمی کسی از
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 چند ھر معماری جناب فرزندان صورت ھر در باشند می مھربان و رئوف بسيار فرزندانش و

 به دتشھا ھنگام حتما   که بزرگوارشان پدر خالص نيّت اثر از ولی شدند بزرگی مصيبت دچار

 . نمايند می زندگانی مھربانی و اصيل خانواده در بوده معصومش فرزندان فکر

 علی احمد مالّ  جناب

 در دينی علوم بطالّ  از گروھی و بود مکتب دارای شيراز در که ضمير روشن علمای از يکی

 مبارک امر به ای عّده شيراز در چون بود علی احمد مال جناب کردند می تحصيل ايشان خدمت

 می قرار اذيّت و آزار مورد را آنان و نمودند قيام آنان عليه بر شھر آن بمتعصّ  مردم و مؤمن

 در قليل ۀعدّ  آن که است چگونه که گرديد معطوف لهئمس اين به علی احمد مال جناب توّجه دادند

 چه و نمايند می استقامت درجه اين تا شود می وارد آنان به که باليا و صدمات ھمه اين مقابل

 سوره) نيستند است جايز اسالم در که ھم تقيّه به حاضر حتّی که کند می رھبری را آنان ای هقوّ 

 می ابراز را خود عقيده علنا   بازھم شاناي زياد ھای گرفتاری و مردم ھجوم با (و١۰٨ آيه حل

 ابھی اقدس جمال شناسائی به و برآمد تحقيق صدد در ايشان . کنند نمی عقيده کتمان و کنند

 کمال با بود موعظه و خوانی روضه و بطالّ  تدريس که خويش مشاغل ضمن و يافت توفيق

 ضدّ  بر و گرفت قرار غضب و قھر مورد نتيجه در و نمود امر تبليغ به شروع انجذاب و شھامت

 کاتتحرّ  دچار علی احمد مالّ  جناب که آن از پس باری . انداختند راه به ھياھو و ھمھمه ايشان

 اوقات ودرآن داشتند وجود احبّاء از کثيری جمعيّت که ريز نی به ناچار گرفت قرار آميز مفسدت

 امنيّت از ريزاحباء نی حاکم خان فتحعلی جناب و شفيع دحمّ م مالّ  جناب تدبير سنح   ۀواسط به

 ايشان . گرديد مشغول امر تبليغ به انجذاب و شوق نھايت وبا سفرنمود بودند برخوردار کامل

 بين در جناب آن خطی آثار و بود خط بسيارخوش ، داشت فصيح لسانی دارای که آن بر هعالو

 الواح استنساخ از بود عبارت داشت ريز درنی که مشاغلی است موجود ريز نی احبّای خانواده

 آن در که اين با داشت خوانی روضه کار در سوابقی چون ولی داری مکتب و مبارکه آثار و

 جلسات در خوانی روضه برای ايشان نداشت وجود تفاھم سنح   بھائيان و انمسلمان بين اوقات

 به خوانی روضه ضمن الھی آستان شيدای آن اّما شدند می دعوت حسين امام حضرت عزاداری

 ديگران از تقليد نبودن صحيح و مختلفه ۀالسن و علوم تحصيل لزوم و مردم افکار کردن روشن

 مسائل اين امثال و بودند معتقد مردم که صورتی آن به مالئکه و ديو و پری و جنّ  وجود عدم و

 ذکر که بود سايرين وعظ جلسات از تر گرم ايشان وعظ و خوانی روضه جلسات .پرداختند می

 در را خود موقعيّت ھا آخوند جھت اين از دانستند می الزم مردم بيشتر تحميق برای را خرافات
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 جھت اين از مخصوصا   و نمودند بزرگوار آن عليه رائیس ياوه و بدگوئی به شروع ديده خطر

 . کرد می امتناع خوانی روضه حقوق عنوان به وجه گرفتن از ايشان که بودند ناراحت

 اظھار کرده ترک را خوانی روضه فتحعلی و شفيع محّمد مالّ  ۀتوصي به بنا ايشان حال ھر به

 جلسات در باشد مايل اگر و برود ايشان منزل به بپرسد چيزی باشد مايل کس ھر که داشت

 و افتاد مقبول مبارک جمال اقدس ساحت در جليل شخص اين خدمات.  يابد حضور تبليغی

 دعوت مقّدس ساحت به را او سپس و دادند قرار عنايت مورد را جناب آن منيعه الواح بانزول

 در و نمود کسب ار هللا بھاء حضرت مبارک آستان در تشّرف يکسال حدود افتخار که فرمودند

  درگاه از مرخصی از پس و بود مشغول مبارکه الواح و آيات تحرير به آفاق محبوب جوار

 و خلوص با و فرمود مراجعت ريز نی به روحانيّت و سرور دنيا يک با خويش توانای موالی

 تدرياف افتخار به هللا بھاء حضرت صعود از پس و پرداخت امرهلل تبليغ به نظير کم عرفانی

 به فرزندانشان با ريز نی به ذکريّا شيخ ۀحمل ۀواقع در گرديد نائل عبدالبھاء حضرت از الواحی

 در دوستان ساير به و متواری ريز نی از هللا فضل و حسين محّمد و حسن محّمد ھای نام

  وجود آن . گرديد احزان پر روزھای آن در بسيار بليّات و صدمات متحّمل و ملحق سروستان

 و خدوم احبّای از رفيعی محّمد ميرزا آقای با که شد خانم رضوان نام به دختری صاحب محترم

 نفوس آن اسامی که گرديدند اليق و فّقموّ  فرزندانی صاحب و نمود وصلت ريز نی جانفشان

 تا علی احمد مالّ  جناب فرزندان گشت مرقوم رفيعی محّمد ميرزا آقای نام ذيل در وموفّق عاليقدر

 . اند کرده صعود ابھی ملکوت به یھمگ کنون

 

 العابدين زين مشھدی جناب

 عبدالبھاء حضرت بيمثال طلعت زيارت به دوبار که ريز نی خدوم و محترم احبّای از يکی

  شخصا   بلکه نبود زاده بھائی محترم شخص اين بود العابدين زين مشھدی جناب گرديد فمشرّ 

 امر خدمت به تحسين قابل ھمتّی و انجذاب کمال اب و نائل ايمان شرف به نموده حقيقت تحری

 پيوست سروستان در دوستان جمع به و متواری ريز نی از ذکريّا شيخ حملۀ واقعۀ در پرداخت

 با و متواری ريز نی از ھم جواد شيخ حملۀ ھنگام در گرديد زياد وخسارات زحمات متحّمل و

  .فرمود صعود ابھی ملکوت به مقّدس شھر ھمان در و رسانيد شيراز به را خود صعوبت کمال

 فرموده نازل خلوص با شخص آن افتخار به مبارکۀ الواح عبدالبھاء حضرت و هلل ابھاء حضرت

 خلوص با فرزندان از يکی باشد می جناب آن عاليقدر اعقاب افتخار و مباھات موجب که اند
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 ۀدور در که سوانحی مامت در و بود شده موفّق عبدالبھاء حضرت زيارت به ھم او که ايشان

 ھم ايشان . بود هللا فضل ميرزا جناب گرديد صدمات متحّمل افتاد اتفاق ريز نی در حياتشان

 سلطان با که بود عنايتی وحيد آقای فرزندانشان از يکی . شدند وموفّقی محترم فرزندان دارای

 کرده تحصيل و يقال فرزند سه صاحب و کرد وصلت ميثاقی ابوالقاسم سيّد جناب صبيّه خانم

 صالح حاجی آقای با خانم فاطمه ايشان ديگر فرزند . امرمشغولند خدمت به طھران در که شدند

 محّمد آقای با خانم فردوس ايشان سّوم فرزند. داد بھائی عائله تشکيل و کرد ازدواج امجدی

 جناب ودنم تربيت هللاامر ظل در نظير کم و خدوم و مؤمن فرزندانی و نمود وصلت قدوسی

 آقای نام به ديگرايشان فرزند . بود ريز نی در امر مفاخر از يکی که العابدين زين مشھدی

 در بھائی عائله و نموده وصلت آئين نيک هللاامر حاج جناب صبيّۀ با که داد نورانی کريم محّمد

 . است داده تشکيل شيراز

 

 رحيم محّمد حاج فرزند محّمد علی ميرزا جناب

 نفوس از و اّول واقعۀ شھدای اعقاب از و ريز نی محترم احبّای از محّمد علی ميرزا جناب

 ساير ھمراه ذکريّا شيخ حمله واقعه در بود واغيار يار از مردم ھمه احترام مورد و فداکار

 بسيار شخصی حال عين در شد زياد خسارت و ھا گرفتاری متحّمل و رفت سروستان به دوستان

 رضا ميرزاصبيّۀ  مريم خانم با بود ريز نی در امر رشيد دالوران از و رشادت با و پرسخاوت

 بوده مشغول امر خدمت به پيوسته که شد اليق و موفّق فرزندانی صاحب و نمود وصلت

 اسماعيل ميرزا حاج جناب با که بود خانم نوريجان عاليقدر زوج اين فرزند اولين وھستند

 باشد می ساکن آبادان در که شد روحانی محمود یآقا نام به فرزند يک صاحب و کرد ازدواج

 . شد فرزند دو صاحب و نمود ازدواج ھمرازيان حسن ميرزا آقای با شوھرشان صعود از پس

 اغصان خانم عليا با که باشد می جھانپور حسن محّمد آقای محترم زوج اين فرزند ندّومي

 صاحب و کرد ازدواج ريز ین معلومات با و خدوم بسيار الرحمان اماء از يکی الشھداء

 . شد خانم پروين و هللا روح ، سھيل ھای نام به مؤمن و فّقموّ  فرزندانی

 صعود جوانی در و نمود ازدواج غيربھائی نفر يک با جھانپور خانم فاطمه فرزندشان سّومين

 مالّ  جناب اعقاب از شعاع عبدالحسين ميرزا آقای با که دارد خانم عشرت نام به فرزندی نمود

 جھانپور خانم نصرت محّمد علی ميرزا جناب فرزند چھارمين . است نموده ازدواج شفيع محّمد

 تشکيل و رفته مھاجرت به و نمود ازدواج ضيائی محمود آقای هللا نفحات ناشر با که باشد می
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 یآقا آمد دنيا به بزرگوار پدر صعود از پس ماه سه که ايشان فرزند پنجمين . داده بھائی عائله

 پدر صعود از پس ايشان چون و باشد می ريز نی مؤمن جوانان از که باشد می علی ميرزا

 . شد ناميده عاليقدرشان پدر نام به شد متولد

 

 يحيی ميرزا فرزند هللاعبد ميرزا جناب

 سيرت سنح   در که بود هللاعبد ميرزا جناب هللاامر شيدای و خدوم و مؤمن بسيار نفوس از يکی

 الواح امری مجامع و محافل در بود معروف و مشھور هللاامر به عالقه و قعش و صورت و

 می خويش ملکوتی لحن آن مجذوب و مفتون را وھمه تالوت ابجذّ  بسيار صوتی با را مبارکه

 به . بود تبليغی بيت ھم کارشان محلّ  و بود امری اجتماعات تشکيل محل ايشان منزل . نمود

 محافل در پيوسته را زيارت آن ۀخاطر و گرديد مشرف لبھاءعبدا حضرت مقّدس ھيکل زيارت

 گرديد می امری ھای فعاليت توسعه و تعميم به احبّاء تشويق باعث و نمود می حکايت دوستان

 و الھيّه آيات تالوت با ھم آنجا در و گرديد سروستان به متواری ذکريّا شيخ ھجوم واقعه در

 ومھيّج نافذ نطقی و شور پر سری زدود می آوارگان ھای دل از غم زنگ مبارکه ھای مناجات

 رفتند می صحرا و ھا باغ در گردش به دوستان ساير ھمراه که تعطيل روزھای و داشت

 به ھمه که آورد می ھيجان به را نفوس چنان و خواند می داشت حفظ از که را امری سرودھای

 شايد که کردند می تصور برينعا که طوری به کردند می پايکوبی و رقص به شروع آمده وجد

 نفوس اين که ندددي می چون و آمدند می آنان تماشای به و اند کرده خمر شرب نفوس اين

 و رقص به شروع ھم آنان اند شده سرمست ابھی جمال به عشق و الھيّه محبت ۀباد از مقّدسه

 و جليل شخص اين ، نمودند می ھمراھی را احبّاء ھيجان پر احساسات ابراز در و شده پايکوبی

 از را دوستان قلوب و فرمود صعود ابھی ملکوت به سالگی پنجاه حدود سنين در بزرگوار

 که سرداری حافظ آقای با ايشان صبايای از يکی.  کرد دار جريحه و متألم خويش ماّدی فقدان

 ودوج آن صبايای از ديگر يکی و نمود ازدواج است شھير سردار علی ميرزا جناب بستگان از

 ريز نی شريف و سرشت پاک نفوس از ولکن نيست امر ظلّ  در که حقيری جالل آقای با مقّدس

 حسين ميرزا و علی ميرزا گرديدند شايسته فرزندانی صاحب دو ھر و کرد وصلت باشد می

 و زياد بليّات متحّمل و بودند مھّمه خدمات مصدر ريز نی در ھم هللاعبد ميرزا جناب برادران

 . دشدن آوارگی
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 ابوالحسن ميرزا جناب

 گرفتاری  و صدمات متحّمل باليا و سوانح تمام در که ريز نی انجذاب با و خدوم بسيار نفوس از

 صف در فرموده حقيقت تحّری شخصا   ايشان بودند ابوالحسن ميرزا جناب گرديد بسيار ھای

 تقوی جوھر و رتقري خوش و رئوف بسيار شخص . گرفتند قرار رحمان جمال امر خدمتگزاران

 در بود نشده تشکيل مدارس ايران در ھنوز که طفوليّت ھنگام در عبد اين . بود واستقامت

 اطفال با و بود مکتب آن ناظم ايشان کردم می تحصيل ممعلّ  و نقّاش علیمالّ  جناب خانه مکتب

 و محافل در . کرد می رفتار مدارائی و رأفت نھايت با بھائی غير چه و بھائی چه آموز دانش

 بھائی اخالق و ونئش رعايت به را هھم و بود احترام ومورد مھّمه نفوس جمله از امری مجامع

 يا " : فرمايند می که را هللابھاء حضرت مبارکه بيانات خانه مکتب در حتّی فرمود می تشويق

 شأن الجد و نزاع – اخالق سيّد اول مقام در اوست و نمايم می توصيّ  دبه اب را شما هللا حزب

 آنان نموده تفھيم و کاءاتّ  اطفال به " انسان شأن پسنديده اعمال و ھست و بوده ارض درندگان

 ياد از وقت ھيچ ملکوتی خصال و روحانی جمال آن نمود می رفتار و اخالق سنح   به فمکلّ  را

 که خادم احمد ميرزا جناب فرمود صعود ابھی ملکوت به سالگی شصت حدود در رفت نخواھد

 محترم وجود اين باشد می بزرگوار شخص آن برومند فرزند ھست ايران عاليقدر احبّای از یيک

 مقام در و بود شھر آن در روحانی محفل بنيانگذاران از و فسا شھرستان مھاجر سالھا متين و

 به دارائی اداره در فسا شھر در . باشد می بزرگوارشان پدر از بارزی نمونۀ خلوص و رأفت

 اثر بر شھر ھمان در ولی بود اداره آن معمتد و صديق کارمندان از و مشغول دولت خدمت

 آن در و منتقل شيراز به سپس و گرفت قرار ھا گرفتاری و صدمات معرض در مضّره القاآت

 اليق و کرده تحصيل فرزندانی دارای ايشان شد مشغول هللاامر خدمت به عاشقانه مقّدس شھر

 . مشغولند هللاامر خدمت به ايران لفمخت ھای شھر در که باشد می

 

 موسی حاج جناب

 به انجذاب و عشق نھايت در که بود ريز نی زمعزّ  و محترم احبّای از يکی موسی حاج جناب

 ذکريّا شيخ ۀحمل ۀواقع در کرد می تبرّعات تقديم سخاوت و ھّمت کمال با و مشغول امر خدمت

 از پس و گرديد مھجور و محروم خويش شيانهآ و خانه از و متواری ريز نی اطراف دھات به

 و مالی خسارات و گرديد الھی اصفيای از نفر ھيجده شھادت به منجر که ھائله غائلۀ آن رفع
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 دیوتفقّ  هللاامر خدمت به مجددا   نموده مراجعت ريز نی به شد وارد مظلوم احبّای به شديد روانی

 ايمان در و نبود غافل حقّ  ذکر و امر به دمتخ از آنی و شد مشغول ستمديده بازماندگان حال به

 اعلی ملکوت به گرانبھا خدمات سال پنجاه از پس ريز نی در و نداشت مثيل و نظير وعرفان

 می مبادرت آنان حال شرح نگارش به ذيال   که گذاشت يادگار به خود از فرزندانی و نمود پرواز

 . شود

 و روشن شمع مانند نسوان محافل در که هللاامر خدوم و اليق الرحمان اماء از خانم عجب - ١

 و بود مألوف و مشغول ابھی اقدس جمال آستان به نيايش و ستايش به پيوسته و بود درخشان

 . است مدينه آن روحانی محفل اختيار در اکنون که نمود امر تقديم را خود مسکونی خانه

 به بزرگوار و اليق فرزندی صاحب و کرد ازدواج شعبان نام به احبّاء از يکی با خانم فاطمه - ٢

 آن در و فرمود مھاجرت آباد فيروز نواحی به خود عاليقدر مادر معيّت به که گرديد هللاامر نام

 . شدند مشغول امريّه خدمات به و مقيم جا

 و شھير احبّای از يکی که احمد ميرزا فرزند ممتحن علی ميرزا آقای با خانم ھمايون - ٣

 امر خدمت به ايران در که شدند اليق فرزندانی صاحب و کرد ازدواج بود يزر نی عاليقدر

 . مألوفند و مشغول عالميان محبوب

 خدمت احبّاء جمع در و داشت امر به اشتياق و عالقه نھايت او بود رعنا جوانی که هللاامر - ۴

 . نمود می خدمت عاشقانه دوستان ديگر معيّت به و نبود تکلم به قادر متأسفانه ولی کرد می

 . فرمود صعود ابھی ملکوت به جوانی سنين در ايشان

 خبری او روزگار و حال از کسی و بود ناپديد سالھا پدر فوت از بعد سال چند ابراھيم محّمد - 

 شھر آن دھات و بوشھر در که شد معلوم کرد مراجعت ريز نی به که آن از بعد ولی نداشت

 . است داده دست از را خود امری هوروحيّ  کرده می زندگی سرگردان

 

 يزدانی حسين خواجه جناب

 اين بود يزدانی حسين خواجه جناب ابھی اقدس جمال ۀدلداد و امر به مؤمن نفوس از يکی

 عمر تمام در که بود ريز نی آاليش بی و قلب خوش بسيار نفوس از خلوص با و محترم شخص

 با اخالق سنح   و متانت نھايت با ھميشه نايشا . نشد ديگران کدورت باعث بارھم يک حتّی

 شھير شفيع محّمد ماّل  جناب خواھر خانم فاطمه ايشان مادر نمود می معاشرت و سلوک مردم

 محّمد مالّ  روحانی مکتب شدگان تربيت از ھم او که مادری چنان تربيت تحت در وايشان بود
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 معرض در عمر تمام در رديدگ آفاق محبوب کوی عشاق از و يافت تربيت و تعليم بود شفيع

 و سر بی و تر مظلوم که را کس ھر معمول طبق وکافران اشرار و بود بليّات و صدمات تحّمل

 . دھند می قرار آزار و اذيّت مورد بيشتر باشد تر صدا

 از عبور ھنگام مسلمان ظاھر به جوانان بود آرام و ساکت که آنجائی از ھم حسين خواجه جناب

 را او مقّدس و منير خاطر و کردند می اھانت آن جليل شارع و الھی امر به سبتن او اندکّ  جلو

 مظاھر به نسبت زمانی و عھد ھر در که ندارند خبر نفوس اين . نمودند می مشوش و ملول

 واوباش کافران استھزای مورد مقّدسه وجودات آن و شده می جسارت و توھين الھيّه مقّدسه

 که فھميدند می خواندند می را مقّدس قرآن و بودند مسلمان واقعا   اگر ناپاک مردم اين اند بوده

 استھزاء را مبارک وجود آن بلکه نکردند استقبال خوش روی با ھم محّمد حضرت از کافران

 . نمودند می

 در بود گزار شکر را الھی آستان پيوسته و نمود قبول را سوانح تمام محترم شخص اين باری

 و صدمات متحّمل ھجوم اين واقعه در ، گرديد متواری سروستان به ادجو شيخ حمله ھنگام

 .نمود پرواز ابھی ملکوت به انقطاع و عرفان و خلوص نھايت با و ، شد خسارات

 که گذارد يادگار به خود از داود و خليل ، نعيم ، هللا ھدايت ، خانم بدريه نام به اليق فرزندانی

 ھمسرش با يزدانی دوداو جناب ، باشند می کالف واحد امريّه درخدمات خود نوبه به ھريک

 . ھستند ايران از خارج مھاجرت در آئين ضياء علی آقای ۀصبيّ 

 

 ايمانی باقر محّمد جناب

 ھا گرفتاری متحّمل جواد شيخ حمله واقعه و ذکريّا شيخ حمله حادثه در که محترمی نفوس از

 اين باشد می ايمانی باقر محّمد جناب دگردي فراوان خسارات و فرسا طاقت ھای دربدری و

 و ، بوده رسوخ و ثبوت و استقامت و صبر نھايت در عمر تمام در که ممتاز و محترم شخص

  ايشان است ملکوتی سجايای جميع جامع حقيقت در و شاکر و صابر رزايا و باليا تمام در

 روحانيّت بر عالوه يباستشک نھايت بی صدمات درمقابل و آرام و متين ، موقّر و مؤدب بسيار

 خدمات در شود می متحيّر روحانی عواطف و اخالق حسن ھمه آن از بينندۀ ھر که وقاری و

  خطر که ريز نی به جواد شيخ حمله موقع در که آن جمله از است جاھد و ساعی بسيار امری

 شده سرگردان و یمتوار بالد ساير و شيراز به آنان اکثر و کرد می تھديد را احبّاء غارت و قتل

 اين ، نداشتند خيال آرامش آنی و بودند اطالع بی گذرد می برآنان که چه آن و خود عائله از
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 و ريز نی بين احبّاء ھای خانواده پيک و زد کمر بر ھّمت دامن جانفشان و محترم شخص

  باب که روزگار آن در پی مبارک پيک اين و عرفان و خلوص جوھر اين ، گرديد شيراز

 و ريز نی بين ناامن و سنگالخ پر و طوالنی راه کرات به بود مسدود بکلی مکاتبات و خابراتم

 به را متواريان ھای نامه تا کرد طیّ  پياده پای با دارد فاصله کيلومتر دويست از بيش که شيراز

 ريز نی از ھايشان سرپرست که را ھا خانواده زندگی وضع بالعکس و برساند آنان خانواده

  ھنوز شرربار روزگار آن در . برساند راه به چشم آوارگان آن اطالع به بودند کرده رفرا

 رو کاروان ھای راه از توانست نمی او عالوه به و نداشت وجود شوسه ھای راه و اتومبيل

 شناختند می را او احيانا   که ھا بيابان نآ راھزنان و اشرار و کافران تعقيب مورد زيرا کند عبور

 به راه طول تمام در نموده طريق طیّ  العبور صعب و کوھستانی ھای راه از لذا گرفت یم قرار

 اين که فرمايد تائيد را او تا بود مشغول ابھی اقدس جمال ساحت به مناجات و دعا خواندن

 از بحرانی و مغشوش اوضاع آن در را ھا خانواده اعضاء و دھد انجام را حياتی و ممھّ  خدمت

 می چه نازنين وجود برآن پرخطر سفرھای آن در که است معلوم و نمايد لعمطّ  يکديگر حال

 حشرات و ندهدرّ  حيوانات از پر ھای بيابان در ھا شب و سوزان آفتاب زير روزھا و گذشته

 چه مقصد به وصول ھنگام ھا رفت و آمد اين در است کرده مشکالت لتحمّ  اندازه چه موذيه

 و متانت با چنان پريشانی و مضطرب ھای خانواده به او بيان طرز ريز درنی چه و شيراز

 محترم وجود اين گويا . گرديد می ستمديدگان پراحزان خاطر فیتشّ  باعث که بود کرده حساب

 ھم آرام و مليح بيانی با توانست می که کرده منطق و فلسفه تحصيل فالسفه مکاتب در سالھا

 برغم غمی که باشد طوری ھم و نمايد بيان نکته به نکته را ھا خانواده و احبّاء ھای گرفتاری

 مخفی ريز نی در که آنان چه الھی احبّای از يک ھيچ وخيم و بحرانی موقعيت آن در نيفزايد ھا

 اقدس جمال گويا و نبودند خدمتی چنين انجام بر قادر گريختند شيراز به که آنانی نه و بودند

 خدمت اين انجام توانائی و فرمود خلق مھم خدمت اين انجام برای را ملکوتی وجود اين ابھی

 مختصری عوايد از که داشت انیدکّ  ريز نی در ايمانی جناب . فرمود عطا او به را تحسين قابل

 براثر ريز نی در کار و کسب چون ولکن کرد می زندگی ادامه آمد می دست به طريق آن از که

 ۀادار در نموده تعطيل را اندکّ  نبوده کالاش از خالی وقت ھيچ ضالل و کفر اھل ھای مزاحمت

 با ايمانی جناب . است شده بازنشسته قبل مّدتی ايشان . گرديد مشغول خدمت به ريز نی دارائی

 از يکی گرديد خدوم و مؤمن فرزندانی صاحب و نمود ازدواج ممتحن احمد ميرزا جناب صبيّه

 نفت شرکت در آبادان در دو ھر و نمود ازدواج حسامی خان صادق دمحمّ  آقای با ايشان صبايای
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 اخالق درس ھای کالس و احتفاالت و ضيافات جلسات پيوسته دو آن منزل در و کارند مشغول

 . باشند می آبادان روحانی محفل محبّت و تقدير مورد خدوم بسيار زوج اين و بود دائر اطفال

 

 مستقيمی هللااسد ميرزا حاج جناب

 به و شد متواری ريز نی از جواد شيخ حملۀ يعنی چھارم حادثه در که ريز نی احبّای مشاھير از

 به ذکريّا شيخ حملۀ حادثه از بعد محترم شخص اين بود هللااسد ميرزا حاج جناب . رفت شيراز

 اشرار و کافران غضب مورد بودند زاده بھائی که ديگران از بيش و بود شده مؤمن مبارک امر

 از پس جواد شيخ ولکن شود ويران منزلش که بود مقّرر جواد شيخ حمله زمان در گرفت قرار

 آساه معجز بود توانسته که وحيدی احمد ميرزا حاج جناب ۀتوصي به بنا و غرامت مبلغی اخذ

 . نمود صادر ضتعرّ  عدم دستور آورد در نفوذ تحت را مذکور ياغی

 و بود شريک وحيدی مداح ميرزا حاج با کشاورزی و تجارت امور در متمادی ھای سال ايشان

 رديف در و مؤمن سپس و متمايل مبارک امر به که شد سبب مداوم دوستی و شرکت ھمين

 خواننده اطالع مزيد برای آمد پيش سامره سرداب موضوع که حال . آيد در امر خدمتگزاران

 حضرت دصعو که روزھائی ھمان يعنی قبل سال بيست ھم عبد اين که رسد می عرض به عزيز

 امر اظھار محلّ  که رضوان باغ زيارت و مبارک بيت زيارت برای بود شده واقع هللاامر ولی

 زيارت اين ضمن و نمودم مسافرت کشور آن به باخانواده باشد می هللا بھاء حضرت علنی

 خويش محبوب موالی صعود از ھمگی که مملکت آن پراخالص دوستان ديدار و آميز موفقيت

 عتبات زيارت به بغداد و بصره ، هحلّ  ، کوفه ، نجف ، کربال شھرھای در بودند گداز و سوز در

 کارشان که دارند وجود خدام نام به نفوسی ھا گاه زيارت آن در شدم مشرف نيز اسالميه سۀمقدّ 

 حقّ  عنوان به است معمول که وجھی دادن با عبد اين ولی است زائرين برای دعا خواندن

 داشتم حفظ از خود که را مخصوصی نامۀزيارت داده قرار تمعمس را آنان خواندن دعا ۀالزحم

 است چگونه و شده پيدا کجا از دعا اين که شدند می حيرت دچار امدّ خ   که طوری به خواندم می

 را دعاھا کتاب روی از ای حرفه ھای خوان دعا که حالی در خوانم می حفظ از را آن بنده که

 بودند کرده شھيد را او پيروان و حسين امام رتحض خودشان که نفوس ھمان و خوانند می

 ھم من شديد نائل شما که فيض اين به و شما با بودم کاش ای " که خواندند می دعاھا ضمن

 شمرده غنيمت را موقع کشيد طول روز چھار مقّدس کربال در توقّف چون " شدم می فائز

 ابھی اقدس جمال و اولی نقطه حضرت روزگاری که ملکوتی بارگاه آن زيارت به بار دو روزی
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 از يکی خواندم می را ھا مناجات و نامه زيارت ھمان و شدم می نائل فرمودند می زيارت را آن

 به که را مبارکی نامه زيارت و آمد ھتل به عبد اين ھمراه و گرديد نامه زيارت اين عاشق امخدّ 

  ۀجمل به که را هللاامر ولی حضرت تمناجا و " علیاالَ  کَ نفسِ  نمِ  رَ ھَ ظَ  الذی ءنالثَ اَ  " جمله

 اظھار پايان در و نوشت می ھم او و کردم تالوت شوند می شروع " ناکروبَ  لزِ اَ  ناالذَ مَ  وَ  نابَ رَ "

 چنين کس ھيچ حال به تا زيرا خوانم می زائرين برای را دعاھا اين بعد به اين از من که داشت

 و هلل ابھاء حضرت از فارسی مناجات يک و فتهگر را او دفترچه لذا ، است نشنيده را دعاھائی

 رکت   و زبان فارسی زائرين برای که نوشتم برايش عبدالبھاء حضرت از رکیت   مناجات يک

 سيّد بقعۀ  و کاظمين و کوفه و نجف و کربال در که ھا زيارت اين پايان از پس باری کند تالوت

 می که را جائی و بروم سامره به ھم سفری داشتم دوست شد انجام سلمان جناب مرقد و محّمد

 از صحبتی بھائی غير دوستان با وقت ھر ببينم نزديک از است شده غائب قائم حضرت گويند

 شود مجسم نظرم در محلّ  آن منظره و موقعيت بشود کبری و صغری ھای غيبت و قائم حضرت

 هللا روح فرزندان از نفر دو ھمراه لذا است عالی بسيار يادگاری مکانی چنان ديدن راستی به و 

 راھنمائی به اقدام آنان از يکی که داشتند وجود امیخدّ  ھم جا آن رفتم سامره به هللا موھبت و

 السالم عليه علی حضرت که است مسجدی ھمان اين " گفت و برد مسجدی به را ما ابتدا نمود

 با چند ھر " کند غروب که نفرمود اجازه و داشت نگاه آسمان وسط را خورشيد روز يک

 حساب فورا   و گويد می چه شخص اين که رفت سرم از ھوش ربط بی ھای جمله اين شنيدن

 مقصود چون معذلک ھستند قرار ھمين از البد ھم آنان که کردم ببينم بايد که را نقاطی ديگر

 ایراھنم داديم ادامه خود برنامه به ناچار بود تاريخی چاه آن ديدن شھر آن به آمدن از اصلی

 را چاه ته آب خارج محيط روشنی که داد نشان ما به چاھی مسجد آن مجاورت در ما گرامی

 را ما لودَ  ھمان با و آورد بيرون چاه از آب کمی بود جا آن که دلوی وسيله به بود کرده روشن

 ھمان اين که پرسيدم او از عبد اين ريخت چاه در دوباره را بقيّه و نوشيد ھم وخودش داد آب

 : گفت باشد شده ناراحت که اين مثل بلند صدائی با اند شده غائب آن در حضرت که است ھیچا

 نرجس که است اين برای است روشن چقدر چاه داخل آب بينيد می نيست چاه آن اين ، نه "

 داخل پستانش از شيری قطره بکشد آب چاه اين از خواست می روزی زمان امام مادر خاتون

 و گذشتيم ھم اين از باری " است روشن اندازه اين چاه اين آب حاال تا روز انھم از و افتاد چاه

 جا آن در " است خاتون نرجس مرقد جا اين " که داشت اظھار و برد ای بقعه زير را ما راھنما

 ھم جا آن در و بود اطھار ۀائم از نفر دو يا يکی به متعلق گويا بودکه ھم ديگری مرقد
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 جا اين در و کرد ھدايت سرداب طرف به را ما آخر دست حال ھر به و کردم تالوت را زيارتنامه

 رفتيم پائين پله نوزده گرديده شروع ازنو خادمان الزحمه حق پرداخت و شد عوض ھم راھنما

 نشسته خادم يک سکوئی يک روی ھا اطاق از يکی در رسيديم سرداب پائين ھای اطاق به تا

 قرار سنگ زير است غيبت محل که چاه گفتند که ھست دیمانن دايره مرمر سنگ او جلو در

 آن برود بايد زائری ھر و اند گذارده چاه اين دھان به را سنگ اين ديگر عبارت به و گرفته

 و کند نذر مبلغی تا دھد می فشار گذارده گردنش پشت محکم را دستش خادم و ، ببوسد را سنگ

 . نمايد تقديم فورا  

 در و کرد عمر سال نود از بيش به عاليقدر و بزرگ شخصيّت آن هللااسد ميرزا حاج جناب باری

 با ايشان دختران از يکی گذارد يادگار به خود از فرزند دوازده شتافت ابھی ملکوت به شيراز

 يکی و کرد ازدواج " الفقراء حافظ " علی خواجه جناب فرزند ايزدی اسماعيل خواجه آقای

 احمد ميرزا حاج فرزند وحيدی عبدالحسين ميرزا آقای با جليل شخص آن دختران از ديگر

 فرزندان از ديگر يکی باشند می فّقموّ  و محترم فرزندانی دارای دو ھر و نمود وصلت شھير

 ازدواج علی خواجه جناب دختر خانم بھجت با که ، است مستقيمی محّمد آقای ايشان عاليقدر

 در فرزندانشان و محترم زوج اين و باشند یم کرده تحصيل و موفّق فرزندانی صاحب و نمود

  . مشغولند روحانيّه خدمات به شيراز مقّدسه مدينه

 

 

 باقر ميرزا فرزند هللاعبد ميرزا جناب

 روحی که بود باقر ميرزا فرزند هللاعبد ميرزا جناب ريز نی مشتعل و خدوم احبای از ديگر يکی

 مواقع در  و بود امريّه ۀمھمّ  خدمات درمص متمادی ھای سال و داشت الھی عرفان از سرشار

 و ريز نی به ذکريّا شيخ ۀحمل ھنگام در بود متاعب و مصائب انواع متحّمل اغتشاش و انقالب

 ترس از و مخفی ريز نی در خانواده و جناب آن مظلوم احبّای غارت و قتل به کافران ھجوم

 اطفال و زنان از ای هعدّ  با ھمراه و رفت می ديگر محل به محلی از روز ھر شيخ جاسوسان

 پس محترم شخص آن . گذراند رامی پردھشت روزھای آن وحشت و اضطراب کمال در معصوم

 . فرمود صعود ابھی ملکوت به عديده باليای تحّمل از

 :از اند عبارت هللا الی متصاعد آن فرزندان
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 اليق فرزندانی حبوصا نمود وصلت اعالئی حسين ميرزا آقای با که اعالئی جھان خانم - ١

 . گشت مرقوم اعالئی حسين ميرزا آقای نام ذيل در آنان اسامی که گرديد

  .نمود ھجرت مازندران صفحات به که باشد می یاتّحاد باقر ميرزا آقای ايشان فرزند دوميّن - ٢

 ميرزا آقای دختر با که باشند می حادیاتّ  خليل ميرزا آقای محترم شخص آن فرزند سوميّن - ٣

 و يافته روحانی تربيت ھمگی که باشند می فرزند پنج صاحب نمود ازدواج اخالقی حسين

 . باشند می بھائی اطفال نمونه بھترين

 جميله خدمات به و بودند آبادان ساکن متمادی ھای سال شان محترمه ھمسر و خليل ميرزا آقای

 مورد داشت ريز نی در امری خدمات در که ممتّدی سوابق به نظر اتحادی آقای . يافتند توفيق

 محفل اموال و امری کتابخانه و القدس حظيرة محافظ گرفته قرار آبادان روحانی محفل توّجه

 شھر آن روحانی محفل در پيوسته آبادان امری تشکيالت در محترم زوج اين خدمات و بود

 . بود وتحسين تقدير مورد

 

 قاسم حاج فرزند حسين مالّ  جناب

  و اجداد مانند که بود ريز نی جانفشان و خدوم احبّای از بزرگوار و محترم شخص اين

 شيخحملۀ  ھنگام در . بود کثيره مصائب متحّمل و شد موفق گرانبھائی خدمات به نيز بستگانش

 و زيستند می پنھان در و رفتند اصطھبانات به فاميل مردان تمام با و متواری ريز نی از ذکريّا

 بعد سال پنج که ديگریواقعۀ  در و نمودند مراجعت ريز نی به ھائله ۀغائل آن ۀخاتم از پس

 بود بھائيان عليه ريز نی حکومت السلطان حشمت حانۀمسلّ  قيام از عبارت آن که افتاد فاقاتّ 

 مدافعات آن در محترم وجود اين . راندند عقب را او و پرداخته مدافعه به مسلحانه ھم اواحبّ 

 به خود از هللا نصرت و ضار محّمد ، هللا ھدايت ھای نام به خدومی و مؤمن فرزندان . شد شھيد

 چھار اين از بودند آفاق دلبر روی و کوی عاشقان از و خدوم احبّای از ھمگی که گذارد يادگار

 آقای . اند شتافته اعلی ملکوت به بقيّه و دارد حيات ايقانی محّمد آقای فقط حاضر حال در برادر

 محفل عضويّت به ريز نی در متمادی ھای سال بوده امريّه مھّمه خدمات درمص پيوسته ايقانی

 استخدام در ايشان .  داد می انجام را روحانيّه وظائف عالقه و جديّت کمال با و منسوب روحانی

 بدان الھيّه نصوص طبق که ھمانطور وتقوی درستکاری کمال با و بود ريز نی دارائی اداره

 فرزندانی و است ساکن شيراز در شده بازنشسته اکنون دادند انجام را اداری وظائف مأمورند
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 داده عائله تشکيل ھم ايشان که باشد می ايقانی خليل آقای آنان جمله از که دارد مشتعل و ومخدّ 

 . است نموده امرتربيت ظلّ  در فرزندانی

 

 مصلح خان محّمد ميرزا دکتر جناب

 السلطنة منصور مرحوم ھمراه که بود مصلح دکتر جناب ريز نی وموفّق محترم احبّای جمله از

 ۀواسط به آمدند ريز نی به گرديد منصوب ريز نی حکومت به و بود مبارک امر به مؤمن که

 شيخ حملۀ ۀدور و سردار علی جناب و وحيد جناب ھای دوره وقايع يعنی پی در پی حمالت

 غارت با گناه بی نفوس صدھا اسارت و لقت از اضافه محل ھایمالّ  و مھاجمان پيوسته که ذکريّا

 و ثروت کسب آنان دارائی و امالک کتملّ  و شھداء بازماندگان از باج گرفتن و اموال کردن

 بدوزند احبّاء مال به طمع چشم بعد ھای سال در ھم ھا حکومت که شد سبب نمودند می مکنت

 را مظلومان غارت وسيلۀ ھا خوان وروضه مالھا توسط اوباش تحريک و انقالب ايجاد با و

 رسيدگی احبّاء شکايات به کسی مملکت آن در که شده ديده ندرت به بسيار چند ھر نمايند فراھم

 از نفر يک که افتاد اتفاق ھم بار يک معذلک نمايد مظلومان دادخواھی به وتوّجھی باشد کرده

 حکيمانه تا ددگر منصوب ريز نی حکومت به السلطنة منصور جناب نام به فارس محترمان

 شخص اين نگردد تکرار مجددا   سابق انقالبات و شود برقرار بھائيان و مسلمانان بين تعادلی

 می حمايت او از ھمگی مسلمانان و بھائيان و کرد حکومت قدرت کمال با ريز نی در محترم

 مرتکب کرات به که مسلمانان با است الھی احبای رويّه و سجيّه که طور ھمان ايشان و نمودند

 در و نمود می رفتار عدالت و سلوک حسن نھايت با بودند شده احباء اسارت و غارت و قتل

 و خاضع او مقابل در طبقات ھمۀ بود محتوم و ممسلّ  عوام نزد ايشان بودن بھائی که حال عين

 منصور جناب ھمراه ھم مصلح دکتر جناب .نمودند می اطاعت تدبير با حاکم آن دستور از

 فرزند محترم شخص اين . گفتند می منصورالسلطنة دکتر را ايشان و آمد ريز نی به السلطنة

 بيش طول در مصلح دکتر جناب ، بودند مبارک امر به مؤمنان از خان بيضائی ابوالقاسم دکتر

 می بھائی که دانستند می مردم ھمه آنکه با خود صعود زمان تا ريز نی در توقف سال چھل از

 پزشک فاقد که ريز نی در ايشان وجود زيرا ، نگرفت قرار کسی مزاحمت مورد معذلک باشد

 وجودشان به ريز نی اطراف روستاھای مردم حتّی اھالی وھمه مغتنم بسيار مردم برای بود

 مردم با عطوفت و رأفت کمال با ھم وايشان داشتند می دوست را ايشان قلب صميم از و محتاج

 فقير بيماران به حتّی داد می فقرا به شد می عايدشان چه ھر ودهنم قناعت قليلی سود با و رفتار
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 و رسوخ و ثبوت نھايت در و فرمودند می اعانت وغذا دارو خريد برای خويش وتفتّ  جيب از

 در جاويد گلستان در خويش وصيّت آخرين برطبق و پرواز ابھی ملکوت به انقطاع و اخالص

 . نديافت استقرار امر ۀ اوليّ  شھدای مجاورت

 خدمات به موفق مصلح خان عبدالکريم ميرزا جناب فرزندشان جناب آن صعود از پس

 ھيچ را سمقدّ  وجود دو آن شھر آن وفای بی مردم بود خوب که شدند ريز نی در گرانبھائی

 . باشند سپاسگزار و ممنون خدماتشان واز نکنند فراموش وقت

 مردم خدمت به خويش نظير بی و زرگوارب پدر مانند ھم خان عبدالکريم ميرزا جناب باری

  نام به فرزندی ايشان ازبود.  عاليقدر پدر اخالق و فرعان و وعلم کماالت وارث و مشغول

 نيز ومثال صورت حيث از بلکه اخالق و سيرت نظر از فقط نه که ماند يادگار به" خانم ھما"

 در داشته نگاه روشن را خود قدرعالي ۀخانواد چراغ و باشد می خويش بزرگوار جدّ  و پدر مانند

 شخص از است مقتضی اينجا در . است مألوف و مشغول رحمان جمال امر خدمت به شيراز

 قديم خانواده از و قاسم ميرزا فرزند ايشان . شود ياد ھمرازيان خان حسن ميرزا جناب محترم

 در و شدند ياتبلّ  و صدمات لمتحمّ  هللاامر سبيل در پدرشان و خود که باشد می ريز نی بھائی

 به مصلح دکتر جناب نزد در گرديدند خسارات و شديد مشقات و آوارگی دچار ذکريّا شيخ دورۀ

 کرد می عيادت بيماران از فقيد طبيب آن ھمراه و بود مشغول مردم خدمت به پزشکيار عنوان

 می تمماشا و معاشرت وسنگدل ناقابل مردم با روحانيّت سرورو و اخالق حسن ودرنھايت

 . است ومألوف مشغول هللاامر خدمت به خويش عائلۀ با شيراز در ھم اکنون و نمودند

 

  "الديوان معاون  "فاتح خان اميرحسين جناب

 جدّ  بود وعاليقدر محترم بسيار نفوس از الديوان معاون به ملقب فاتح خان اميرحسين جناب

  نفر صدھا و وحيد حضرت قتل باعث که بود ريز نی حاکم خان العابدين زين حاج ايشان اعالی

 فتحعلی جناب ، گرديد ريز نی احبّای پيکر بر شديد لطمات و صدمات کردن وارد و پيروان از

 پدرش رفتار و اعمال تمام که داد تشخيص که جايی آن از خان العابدين زين حاج فرزند خان

 دست به طمع به ھا وندآخ تحريک به صرفا   دليلی و زمجوّ  گونه ھيچ بدون و بوده اشتباه

 با شھير شفيع محّمد مالّ  جناب ۀوسيل ، جانسوزشده فجايع آن مرتکب مکنت و مال آوردن

 خلوص و خضوع اظھار بر مبنی ای عريضه و نمود ايقان و رايمان اظھا و مأنوس الھی احبّای

 ،  دطلبي پوزش بسيار خويش پدر رفتار از و داشت معروض عبدالبھاء حضرت اقدس ساحت به
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 محترم شخص آن . گرديد مقال بخش زينت قبل صفحات در که گرديد نازل او افتخار به لوحی  

 صدمات جبران و الھی امر خدمت به داد می اجازه اماّيّ  آن وضع و گرديد موفق که جا آن تا

 جناب فرزند خان حسن محّمد سرتيپ . گرديد موفّق پناه وبی مظلوم ھای خانواده بر وارده

 مواقع در که اين جز ولی نمود می رحمان جمال امر به وفاداری و ايمان اظھار ھم خان یفتحعل

 آن اگر و نگرديد بزرگوارش پدر مانند مھّمی خدمات به موفّق ديگر نمايد حمايت احبّا از مختلف

 پيدا اختالف بودند مبارک امر به ايمان عیمدّ  دو ھر که ريز نی االسالم شيخ با محترم شخص

 که ذکريّا شيخ ازھجوم ريز نی بھائی جوانان ھّمت و االسالم شيخ و حکومت وحدت با کرد نمی

 مسلمانان از ای هعدّ  و االسالم شيخ و حکومت منزل و گرديد، حقّ  دوستان از نفوسی قتل باعث

 االسالم شيخ و حکومت چون ولی شد می جلوگيری گرفت قرار غارت و نھب مورد ھم ريز نی

 نی توانست ريز نی اشرار کمک با کرده استفاده موقعيت از ھم ذکريّا شيخ اشتندد کدورت ھم با

 فراری ريز نی حاکم خان حسن محّمد سرتيپ نتيجه در و نمايد خارج حکومت تصرف از را ريز

 که شدند متواری نفر صدھا و شھيد نفر ھيجده ريز نی احبّای و مختفی و منزوی االسالم شيخ ،

 منسوب را د خو محترم شخص آن که درجه ھمان تا معذلک گذشت پيش از گرفتاريھا آن شرح

 در و پيشگيری زمان آن سوانح واز حمايت بھائيان از مقتضی درمواقع و دانست می بھائيت به

 است کرده می صيانت را بھائيان مخّرب شرورو آخوندھای قدرت و استبداد خودسریدورۀ 

 عبد اين که فاتح خان اميرحسين جناب ايشان عاليقدر فرزند ، است تمجيد و سپاسگزاری قابل

 شخص اين . بودند فارس محترم و مھّم ھای شخصيّت از يکی شناختم رامی ايشان شخصا  

 مربوط و مأنوس بسيار الھی احبّای با خويش افتخار با جدّ  و بزرگوار پدر مانند نيز محترم

  تبادل و مشورت ايشان با آيد پيش يانبھائ عليه حوادثی رفت می احتمال که وقت ھر و بودند

 بر همضرّ  تحريکات از جلوگيری در را الزم مساعدت بود ممکن که جا آن تا و نمودند می نظر

 مورد را آنان نموده مالقات آمدند می ريز نی به که هللا نفحات ناشرين با نمودند می احبّا عليه

 را عاليقدر شخص آن قلب صميم از ھم ريز نی احبّای البتّه دادند می قرار پذيرائی و محبّت

 محترم وجود آن و بودند ايشان به خدمت گونه ھر به حاضر الزم درمواقع و داشتند می دوست

 مالقات بزرگ و محترم شخص آن با اتکرّ  به عبد اين دادند می قرار احترام و تجليل مورد را

  به را طبيبنسخۀ  و داشت کسالت او که آمد می پيش گاھی و داشتم کامل آشنائی نموده

 و دادم می توضيح را آن مصرف طرز برده منزلشان به را داروھا شخصا   فرستاد می داروخانه

 آمپول که داشت ميل فاتح جناب بود دست ارتعاش دچار ايّام اواخر در مصلح دکتر جناب چون
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 ھيچ بزرگ خصش آن درمقام که کوچک خدمت اين و نمايم تزريق بنده راخود شده تجويز ھای

 عبد پدراين حسين محّمد شيخ که ١٣٢۰ سال در . شد می انجام افتخار نھايت با نداشت ارزشی

 عبد اين به و گفت تسليت نموده شرکت رکّ تذّ  جلسه در و آمد ما منزل به فاتح جناب گذشت در

 چند از بعد فانهمتأسّ  . نما مراجعه خودم به گرديد الزم کمکی ھروقت که فرمود داده دلداری

 نداشت وجود لعیمطّ  طبيب ريز نی در مصلح دکتر جناب صعود از بعد چون و شد بيمار او سال

 انشان فرزند بين از کرد صعود آنجا در و رفت طھران به سپس و شيراز به معالجه برای لذا

 ھيچ اّما بود بزرگوارشان پدر خاطر صفای و رأفت و لياقت دارای فاتح خان حسن محّمد جناب

 . نمودند الھی ياران به مساعدتی بذل نه و دانستند بھائی را خود نه جناب آن فرزندان از کي
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